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التقرير  هذا  باإعداد  االحتادي  ال�طني  للمجل�س  العامة  االأمانة  قامت  الربملانية  الدرا�شات  حقل  يف  املعا�شرة  التط�رات  مع  ات�شاقًا 
العادية اخلم�شـــــــــة  انعقاده  باأدوار  الرابع ع�شر  الت�شريعي  الف�شل  واأن�شطته خالل  اأعمال املجل�س  الذي يت�شمن ت��شيفًا تف�شيليًا ملجمل 

2007-2011م(. من ) 

الت�شريعي  املجالني  اإليه يف  امل�ك�لة  الد�شت�رية  باالخت�شا�شات  قيامه  تعك�س مدى  التي  املجل�س  الأن�شطة  �شادقة  مراآة  التقرير  هذا  ويعد 
والرقابي وكذلك وج�ده املهم يف الدبل�ما�شية الربملانية باالإ�شافة اإلى جهد املجل�س من خالل اإبراز اأن�شطة االأجهزة املختلفة.

ويهدف �إعد�د هذ� �لتقرير �إلى �إبر�ز عدد من �حلقائق �لأ�شا�شية �لتي �رتبطت بن�شاط �ملجل�س يف �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر، و�أهم 
هذه �حلقائق تكون يف �لآتي:

مدى قيام �ملجل�س باخت�شا�شاته �لد�شتورية يف �لإطار �لذي يتفق مع بذل �لعناية �للزمة للتو�شل �إلى نتائج مر�شية للأد�ء �لربملاين، وبرزت . 1
هذه �حلقيقة من خلل ما ت�شمنه �لتقرير يف �لف�شل �لأول حول موؤ�شر�ت �أد�ء عمل �ملجل�س و�شاعات عمله، وكذلك م�شروعات �لقو�نني 

وامل��ش�عات العامة التي ناق�شها املجل�س.
اإبراز دور املجل�س يف املنظ�مة االجتماعية للدولة من خالل دوره يف التنظيم املجتمعي للق�انني وقدرة تلك الق�انني على التعامل مع خمتلف . 2

امل�شكالت والتحديات التي ت�اجه التنمية يف خمتلف جماالتها.
ويربز �لتقرير مدى تعاون �حلكومة و�ملجل�س يف �لتاأكيد على معيار �مل�شلحة �ملجتمعية �لعامة من خلل و�شع ��شرت�تيجيات �لعمل وخطط . 3

التنمية م��شع التنفيذ عرب هذه الق�انني، كما اأن امللفت للنظر ما ت�شمنه التقرير من �شعيه لتحقيق الغايات واالأهداف العامة ل�شيا�شات 
الدولة يف التنمية املجتمعية ب�شفة عامة من خالل هذه الت�شريعات.

يربز �لتقرير �لدور �لهام للمجل�س يف نقل �هتمامات وتوجهات �لر�أي �لعام �إلى �حلكومة من خلل حر�س �أع�شائه على تد�ر�س ومناق�شة . 4
امل��ش�عات العامة يف خمتلف املجاالت االجتماعية، االقت�شادية، والثقافية ومما نلحظه يف هذا الف�شل ه� ذلك التناول املنهجي للمجل�س 
هذه  من  املحققة  واالأهداف  عملها،  واآليات  ال�زارات،  خمتلف  ا�شرتاتيجيات  تقييم  خالل  من  خا�شة  العامة  للم��ش�عات  مناق�شته  يف 
�ل�شرت�تيجيات وكذلك �لنو�ق�س و�مل�شكلت �لتي ل تز�ل تو�جه تطويرها بالإ�شافة �إلى مناق�شة ردود �حلكومة يف �جلل�شات �لعامة و��شتطاع 
املجل�س يف خالل هذا الف�شل اأن يبني ت��شياته على مرتكزات علمية كان لها اأثر هام يف دفع ال�شيا�شات العامة وكذلك تر�شيخ التعاون مع 

�حلكومة ملزيد من �ملكت�شبات �لوطنية للمو�طنني.
العام ومعرفة ق�شايا وم�شكالت . 5 اأع�شاء املجل�س جله�دهم من خالل اهتمامهم بالراأي  التقرير الدور امل�شتمر والهام الذي قام به  يربز 

�لأ�شئلة  �إل وكان للمجل�س دورً� فيها ولعل طبيعة  �أو ق�شية  �لتي مل ترتك جمال  �لأ�شئلة  �لهائل من  و�حتياجات �ملو�طنني عرب ذلك �لكم 
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و�ملناق�شات �لتي كانت تتم مع �حلكومة حيث �أنها مل تربز فقط ذلك �لبعد �لكمي و�إمنا تناوله �لبعد �لكيفي �لأمر �لذي ترتب عليه يف �لعديد 
�لدور  �مل�شرتك حول  و�للتقاء  �لتفاهم  �ملجل�س و�حلكومة يف  لكل من  �ل�شيا�شات �حلكومية مما يح�شب  بع�س  تعديل م�شار  �ملجالت  من 

املت�ازن لكل منهما يف اإبراز ودفع جماالت التنمية املختلفة.
اأو�شح التقرير الدور املتميز والهام ملختلف جلان املجل�س التي بذلت جه�دًا م�شاعفة يف درا�شة والبحث خمتلف الق�شايا التي تدار�شتها . 6

اللجان يف تدار�شها  العامة كما واعتمدت  والنقا�س يف اجلل�شات  النظر  للق�شايا حمل  التح�شري واالإعداد  ب�شفتها وكياًل عن املجل�س يف 
ملختلف �لق�شايا على �للتحام باملو�طنني من خلل �لعديد من �لزيار�ت �مليد�نية كما �أنها مل تقت�شر فقط على �لإ�شغاء ملمثلي �حلكومة 
و�إمنا تفح�شت �آر�ئهم و�أفكارهم من خلل �ل�شتعانة بالعديد من �خلرب�ء �لوطنيني �ملخت�شني يف جمالت عملهم كما �عتمدت على �لأطر 
العلمية املنا�شبة يف الدرا�شة والبحث. ولعل هناك العديد من االإ�شارات يف ثنايا هذا التقرير التي ي�شتطيع القارئ من خاللها التاأكد من مثل 

هذه املنهاجيات العلمية امل�شتخدمة يف اأعمال اللجان.
وال�صك اأن هذا اجلهد امل�صني للجان املجل�س كان له االأثر الهام واملتميز يف نقا�صات اجلل�صات العامة وارتفاع م�صتوى االأداء الربملاين 

الذي متخ�س عن خمرجات عربت فعلياً عن متطلبات واحتياجات التنمية وكذلك الو�صائل يف تنمية وتطوير الوطن.

يربز التقرير اأن املجل�س يف هذا الف�شل �شجل باعتزاز دورًا متميزًا يف الدبل�ما�شية الربملانية حيث ا�شتطاع املجل�س اأن يك�ن م�ؤثرًا بالقدر . 7
الالزم لدور الدولة واإمكاناتها يف خمتلف االحتادات الربملانية االإقليمية والدولية وكذلك خمتلف الفعاليات واللقاءات الربملانية االأخرى 
وكان هذا الدور حمل تقدير بالغ من برملانيي الدول االأجنبية وكذلك حمل ثناء حيال اأثر هذا الدور يف تط�ير اأعمال خمتلف االحتادات 

الربملانية.
يربز التقرير الدور الفني لالأمانة العامة للمجل�س ال�طني االحتادي التي ا�شتطاعت اأن ت�اكب هذا االأداء املتميز للمجل�س من خالل قيامها . 8

بدور ريادي يف تقدمي اال�شت�شارات الفنية والدرا�شات والبح�ث الالزمة حتى يتمكن اأع�شاء املجل�س من االإملام مبختلف تفا�شيل الق�شايا 
املعرو�شة اأمامهم. وجتدر االإ�شارة اأن اأمانة املجل�س اعتمدت يف هذا الف�شل على القيام بدورها، انطالقًا من خطط علمية برملانية راعت 
اأي�شًا امتزاج ذلك بالبعد ال�طني املحلي واالآلية  اإليه من تقدم يف هذا امل�شمار، وراعت  البعد الربملاين الدويل املعا�شر وما مت الت��شل 
املعا�شرة  الدولية  الربملانية  التجارب  اأن  من  انطالقًا  االعتبارين  هذين  بناء  ومت  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  الناه�شة  ال�شيا�شية 
ت�اكب برامج التحديث والتط�ير يف خمتلف �شيا�شات الدولة التي تراعي البعد العاملي والتقدم الدويل دون اأن تتقيد بالتجارب االإقليمية اأو 

التجارب املجاورة.

و�شيت�شح للقارئ من خالل تفح�شه للدور الفني لالأمانة اعتماد اال�شت�شارات والدرا�شات على منهاجيات واأ�ش�س حمددة اإزاء تلك االأهداف 
�إعد�دها من �لأمانة �لعامة للمجل�س  �ل�شابقة �لتي مت حتديدها كاإطار رئي�شي لإعد�د هذ� �لتقرير فقط تد�ر�شت جمموعات �لعمل �لتي مت 
�لعديد من �ملنهاجيات �لربملانية �لعلمية �ملعا�شرة و�لتفاق على �ملنهاجية �مللئمة �لتي ميكن �أن جتمع بني �لتو�شيف �لنوعي لعمل �ملجل�س 
واجل�انب امل��ش�عية الكافية لقيا�س م�ؤ�شرات اأداء املجل�س )االأداء ال��شفي( واتفقت جمم�عات العمل الأمانة املجل�س على ا�شتخدام منهاجية 

)الت��شيف التحليلي( واال�شتقراء الربملاين باعتبارهما يت�شمنان عنا�شر اأ�شا�شية ي�صمل على االآتي:
ت��شيف امل�ؤ�شرات العامة لالأداء مع اإبراز داللة هذا امل�ؤ�شرات ومقارنتها باجلهد املبذول فيها من خالل عدد �شاعات عمل املجل�س. ●
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داللة الدور الت�شريعي وتاأثريه يف جممل ال�شيا�شات العامة للدولة. ●
�لنتائج �لأ�شا�شية لدور �لأع�شاء يف �ملبادر�ت �لرقابية �خلا�شة باملو�شوعات �لعامة و�لأ�شئلة. ●
قيا�س �لأثر �ملتحقق من ن�شاطات �لدبلوما�شية �لربملانية دون حتليل هذ� �لأثر �كتفاًء باإبر�ز و�قع �حلال كما هو وفق منهاجية �لتقرير. ●
علقة جلان �ملجل�س بجل�شاته �لعامة و�لأثر �ملتبادل بني �جلانبني لإبر�ز طبيعة �لعلقة �لتكاملية بني خمتلف �أجهزة وخمرجاته �لنهائية  ●

يف اجللي�شات العامة.

ومما يجدر االإ�شارة اإليه اأن جمم�عات العمل عندما تبنت هذه املنهاجية ا�شتندت يف ذلك اإلى البعد الربملاين الدويل املعا�شر التي اجتهت 
اإعداد مثل هذا الن�ع من التقارير وا�شتبعدت جمم�عات العمل منهاجيات اأخرى كان  اإلى االعتماد عليها يف  اأغلب برملانات الدول املتقدمة 
ميكن اأن تلجاأ اإليها مثل منهاجيات التحليل الن�عي الأعمال املجل�س ا�شتنادًا اإلى اأن مثل هذه املنهاجية قد يتم تط�يرها اأو االعتماد عليها يف 
�لتقارير �لقادمة للمجل�س لأنها تعتمد ب�شفة �أ�شا�شية على �ملزج بني حتليل �لأد�ء، و�ملخرجات، و�لأثر يف �لعلقة مع �حلكومة، و�جلمع بني 
ن�شاط �لأع�شاء ودورهم �أو �إ�شهامهم يف �ملخرجات �لنهائية لأعمال �ملجل�س. ور�أت جمموعات �لعمل لأمانة �ملجل�س �أن ذلك �لنوع قد يتطلب 

جهدًا اأكرب ووقتًا زمنيا اأو�شع.

ويت�شمن هذا التقرير خم�شة ف�ش�ل اأ�شا�شية يدور الف�شل االأول ح�ل ت��شيف م�شروعات الق�انني يف خمتلف اأدوار انعقاد املجل�س ويركز 
�لف�شل �لثاين على �لأد�ء �لرقابي يف �ملو�شوعات �لعامة و�لأ�شئلة، ويربز �لف�شل �لثالث ن�شاط �أعمال جلان �ملجل�س �لد�ئمة و�ملوؤقتة، ويو�شف 

الف�شل الرابع اأداء ال�شعبة الربملانية ودورها يف الدبل�ما�شية الربملانية، اأما الف�شل اخلام�س واالأخري يركز على الدور الفني الأمانة املجل�س.

واإذ تقدم اأمانة املجل�س ال�طني االحتادي هذا التقرير فاإنها تاأمل اأن متثل زادًا مهمًا لكل من يريد اأن يتعرف اإلى طبيعة دور املجل�س وفق 
اخت�شا�شاته امل�ك�لة اإليه وكذلك منهاًل للقارئ ي�شتطيع من خالله اأن يتبني دور املجل�س يف تقدير احتياجات امل�شلحة العامة ومتطلباتها.

         االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
         د. حممد �صامل املزروعي.
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�أواًل
 �ملوؤ�شـر�ت �لعـامة الأد�ء �لـمجل�س 

�لت�شـريعي و�لرقـابي
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1. موؤ�شر اأعمال املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر:
بلغ اإجمايل عدد جل�شات املجل�س ال�طني االحتادي خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )62( جل�شة خالل اأدوار انعقاد العادية اخلم�شة 
% جلل�شات الدور اخلام�س. % جلل�شات الدور االأول و13  % لكل منهما مقارنة بن�شبة 16  و�شكلت جل�شات الدور الثاين والثالث ن�شبة 24 

 ) 197 اأن اإجمايل عدد امل��ش�عات العامة واالأ�شئلة التي بلغ عددها جمتمعة )  وبالن�شبة الأداء املجل�س الت�شريعي والرقابي فيالحظ من اجلدول 
% ( اأما اجلانب  % ( اأما االأ�شئلة ف�شكلت ما ن�شبته ) 62.64  % ( �شكلت امل��ش�عات العامة منها ن�شبة و�شلت ) 11.69  وبن�شبة بلغت )74.33 
% (وم�شروعات الق�انني بلغت )327( خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر وقد ا�شتاأثر االأداء الرقابي  الت�شريعي فقد �شكل ما ن�شبته ) 25.66 

باجلانب االأكرب من اأعمال املجل�س.
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موؤ�شرات عامة حول اأعمال املجل�س الوطني االحتادي

 خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )2007-2011(م

اأعداد اجلل�صاتاأدوار االنعقاد
اأعداد 

املو�صوعات 
العامة

اأعداد 
االأ�صئلة

اأعداد 
القوانني

اإجمايل )االأ�صئلة-القوانني-
املو�صوعات العامة(

الدور االأول
)2007/07/03-2007/2/12  (

10131428

الدور الثاين
)2008/7/1-2007/11/19(

1510331268

الدور الثالث
)2009/6/30-2008/11/17(

1575227101

الدور الرابع
)2010/6/29-2009/10/21(

141162693

الدور اخلام�س
)2011/2/8-2010/10/21(

8416937

623116668327االإجمايل

�شاعات عمل املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر:  موؤ�شر   .2
اأما فيما يتعلق ب�شاعات عمل املجل�س الرقابية والت�شريعية فيالحظ اأن اإجمايل عدد �شاعات عمل املجل�س بلغ ما يقارب )214( �شاعة عمل 

% من اإجمايل �شاعات  ت�زعت بني االأداء الت�شريعي والرقابي خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، ا�شتاأثرت امل��ش�عات العامة بن�شبة 50.9 
% ( اأما االأ�شئلة فقد بلغت ن�شبتـــــها من اإجــمايل �شــــاعات العمل  العمل وحلت م�ش�شروعات الق�انني يف املرتبة الثانية بن�شبة و�شلت ) 41.2 

) %  7.9 (

	 من اإجمايل العمل خالل الف�شل % كما يالحظ اأن �شاعات عمل املجل�س اختلفت خالل االأدوار اخلم�شة حيث ا�شتاأثر الدور الثاين بن�شبة 31 
% من اإجمايل �شاعات عمل املجل�س، بينما ا�شتاأثرت �شاعات  الت�شريعي الرابع ع�شر، يليه الدور الرابع الذي ا�شتاأثرت �شاعاته مبا ن�شبته 26 
 % % ( اأما دور االنعقاد العادي اخلام�س ف�شكل ما ن�شبته 9.5  %. يليه الدور االأول بن�شبة و�شلت اإلى ) 12  عمل الدور الثالث بن�شبة 21.5 

من اإجمايل �شاعات عمل املجل�س.

اأعداد )م�صروعات القوانني، املو�صوعات العامة، االأ�صئلة( مت ر�صدها بناء على ما طرح منها يف جل�صات املجل�س ووفقا ملا هو موجود يف م�صابط اجلل�صات. ●
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م�ؤ�شرات عامة ح�ل �شاعات اأعمال املجل�س ال�طني االحتادي خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )2007-2011(م

�صاعات مناق�صة القواننياأدوار االنعقاد
�صاعات مناق�صة 

املو�صوعات العامة
االإجمايل�صاعات مناق�صة االأ�صئلة

الدور االأول
)2007/7/3-2007/2/12(

26 �صاعة و 25 دقيقة30 دقيقة3 �شاعات22 �شاعة و55 دقيقة

الدور الثاين
)2008/7/1-2007/11/19(

65 �صاعة و30 دقيقة3 �شاعات48 �شاعة14 �شاعة 30 دقيقة

الدور الثالث
)2009/6/30-2008/11/17(

46 �صاعة و14 دقيقة3 �شاعات19 �شاعة24 �شاعة و14 دقيقة

الدور الرابع
)2010/6/29-2009/10/21(

55 �صاعة و 41 دقيقة8 �شاعات و30 دقيقة33 �شاعة14 �شاعة و11 دقيقة

الدور اخلام�س
)2011/2/8-2010/10/21(

20 �صاعة و 29 دقيقة�شاعتان6 �شاعات12 �شاعة و29 دقيقة

214 �صاعة و 18 دقيقة17 �صاعة109 �صاعات88 �صاعة و 19دقيقةاالإجمايل

مت احت�صاب �صاعات اأدوار االنعقاد )الثالث، الرابع، واخلام�س( وفقا للتوقيت املذكور يف تقارير اجلل�صات،  ●

اأما الدور )االأول والثاين( فقد مت احت�صاب �صاعاته بناء على التوقيت املذكور يف م�صابط اجلل�صات.



19 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

�لف�شل �الأول
�الأد�ء �لت�شـريعي الأعمـال �ملجلـ�س �لوطني �الحتـادي

1
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اأوال: م�شروعات القوانني خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر:
	 ناق�س املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر باأدوار انعقاده اخلم�شة )68( م�شروع قان�ن، حيث نال الدور الثالث اأكرب عدد مل�شروعات

ق�شايا  بني  الق�انني  م�شروعات  تناولتها  التي  الق�شايا  تن�عت  وقد  قان�ن،  م�شروع   )27( اإلى  و�شل  حيث  املجل�س  ناق�شها  التي  الق�انني 
اجتماعية واقت�شادية و�شحية، وت�شدرت م�شروعات الق�انني ذات العالقة بالق�شايا االقت�شادية بعدد بلغ )25( م�شروع قان�ن.

جدول اأولويات ق�شايا م�شروعات القوانني خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر

اأدوار االنعقاد

ق�صايا م�صروعات القوانني

املجموع الق�صايا 
االجتماعية

الق�صايا 
االقت�صادية

الق�صايا 
االأمنية

الق�صايا 
البيئية

اأخرى

3332314الدور االأول )2007/7/3-2007/2/12(

3510312الدور الثاين )2008/7/1-2007/11/19(

4964427الدور الثالث )2009/6/30-2008/11/17(

131016الدور الرابع )2010/6/29-2009/10/21(

151119الدور اخلام�س )2011/2/8-2010/10/21(

12251271268املجموع
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1. م�صروعات القوانني يف دور االنعقاد العادي االأول:

% من اإجمايل عدد م�شروعات الق�انني التي  ناق�س املجل�س خالل دور االنعقاد العادي االأول عدد )14( م�شروع قان�ن، مثلت ما ن�شبته 20.5 
% من اإجمايل مناق�شات  ناق�شها املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي، وا�شتغرقت مناق�شة تلك امل�شروعات 22:55 �شاعة عمل مثلت ما ن�شبته 25.5 

املجل�س يف م�شروعات الق�انني خالل الف�شل الت�شريعي.
وتعددت اأول�يات ق�شايا تلك امل�شروعات، اإال اأن املجل�س زاد من اهتمامه يف املناق�شات الربملانية يف بع�س الق�انني ذات االأغرا�س االجتماعية 

واالقت�شادية، وفق االآتي:
	الق�صايا االجتماعية

 ��شتغرق �ملجل�س ما يقارب �لـ )10( �شاعات خالل هذا الدور يف مناق�شة م�شروعات الق�انني ذات ال�شلة بالق�شايا االجتماعية و�شكل ذلك 
% من اإجمايل مناق�شاته  % من اإجمايل مناق�شات املجل�س يف م�شروعات الق�انني خالل هذا الدور، و بن�شبة و�شلت اإلى 11.3  ما ن�شبته 44.5 

مل�شروعات الق�انني خالل الف�شل الت�شريعي كاماًل.

وقد ناق�س املجل�س خالل هذا الدور ثالثة م�شروعات ق�انني ذات �شلة بالق�شايا االجتماعية مثل م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن اجلمعيات 
اأحكام القان�ن االحتادي رقم )7( ل�شنة  2007م بتعديل بع�س  وامل�ؤ�ش�شات االأهلية ذات النفع العام، م�شروع قان�ن اإحتادي رقم )7( ل�شنة 
1999م باإ�شدار قان�ن املعا�شات والتاأمينات االجتماعية، قان�ن اإحتادي رقم )5( ل�شنة 2007م بتعديل بع�س اأحكام املر�ش�م بقان�ن اإحتادي 

رقم )8( ل�شنة 1984م يف �شاأن معا�شات ومكافاآت التقاعد للع�شكريني.

	الق�صايا البيئية
% من اإجمايل مناق�شات املجل�س   بلغت �شاعات مناق�شة م�شروعات الق�انني ذات الطبيعة البيئية )5( �شاعات، و�شكلت ما ن�شبته 22.1 
التي  الق�انني  م�شروعات  ومن  الت�شريعي.  الف�شل  الت�شريعية خالل  مناق�شاته  اإجمايل  من   % و5.6  االنعقاد،  دور  الق�انني خالل  مل�شروعات 

ناق�شها م�شروع قان�ن احتادي ل�شنة 2007 ب�شاأن الهيئة االحتادية للبيئة.

	الق�صايا االقت�صادية
 خ�ش�س املجل�س ملناق�شات م�شروعات الق�انني ذات الطبيعة االقت�شادية ) 4.30( �شاعة، اأي ما ن�شبته 19.5 % من عدد �شاعات مناق�شات 
املجل�س الت�شريعية خالل الدور، ون�شبة 4.8 % من اإجمايل عدد �شاعات املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي. ومن م�شروعات الق�انني ذات الطبيعة 
االقت�شادية التي ناق�شها م�شروع قان�ن اإحتادي يف �شاأن تعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف �شاأن ال�شركات التجارية، 

وم�شروع قان�ن اإحتادي ب�شاأن ال�شلع اخلا�شعة للرقابة يف اال�شترياد والت�شدير.

	الق�صايا ال�صحية
 اأما م�شروعات الق�انني ذات الطبيعة ال�شحية – والتي مت ت�شنيفها �شمن الق�شايا االأخرى التي ناق�شها املجل�س - فقد احتلت االأول�ية 
 % الرابعة وخ�ش�س لها املجل�س يف مناق�شاته ما يقارب 2:30 �شاعة اأي ما ن�شبته 10.19 % من عدد �شاعات مناق�شات املجل�س الت�شريعية، و2.6 
من اإجمايل مناق�شات م�شروعات الق�انني خالل الف�شل الت�شريعي. ومن م�شروعات الق�انني التي ناق�شها م�شروع قان�ن م�شروع قان�ن احتادي 

2007م يف �شاأن ترخي�س مركز االإخ�شاب بالدولة.



23 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

	 الق�صايا االأمنية
ا�شتغرقت مناق�شات املجل�س مل�شروعات الق�انني ذات الطبيعة االأمنية 0:55 دقيقة اأي ما يقارب ال�شــــــاعة وه� ما ي�شــــكل ن�شبة تقــــــارب 
% من اإجمايل مناق�شات املجل�س مل�شروعات الق�انني خالل الدور. ومن م�شروعات الق�انني التي ناق�شها م�شروع قان�ن اإحتادي يف �شاأن   2.5

تعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )21( ل�شنة 1995م يف �شاأن ال�شري واملرور.

2. م�صروعات القوانني يف دور االنعقاد الثاين:

% من اإجمايل عدد م�شروعات الق�انني يف  ناق�س املجل�س خالل دور االنعقاد العادي الثاين عدد )12( م�شروع قان�ن، مثلت ما ن�شبته 17.6 
الف�شل الت�شريعي، وبلغ عدد �شاعات العمل الت�شريعية للمجل�س خالل هذا الدور14�شاعة و30 دقيقة. ومن م�شروعات الق�انني التي ناق�شها 
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن اإلغاء القان�ن االحتادي رقم )3( ل�شنة 1981م باإن�شاء معهد التنمية االإدارية وتعديالته م�شروع قان�ن احتادي 
1998م بنظام ال�شلك الدبل�ما�شي  يف �شاأن امل�ش�ؤولية الطبية، م�شروع قان�ن اإحتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة 
2008م  املالية  ال�شنة  امللحقة عن  امل�شتقلة  العامة لالإحتاد وميزانيات اجلهات  امليزانية  �شاأن ربط  اإحتادي يف  والقن�شلي م�شروع قان�ن 
عن  �مللحقة  �مل�شتقلة  للجهات  �خلتامية  و�حل�شابات  للإحتاد  �خلتامي  �حل�شاب  �عتماد  �شاأن  يف   2007 ل�شنة  احتادي  قان�ن  م�شروع 
1999م ب�شاأن  2006/12/31م م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )31( ل�شنة  ال�شنة املالية املنتهية يف 
2004م يف  اإن�شاء الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )17( ل�شنة 
�شاأن  2004م يف  ل�شنة  رقم )13(  االحتادي  القان�ن  اأحكام  بع�س  بتعديل  احتادي  قان�ن  م�شروع  تقرير  التجاري  الت�شرت  مكافحة  �شاأن 

اخلام. املا�س  وعب�ر  وت�شدير  ا�شترياد  على  الرقابة 
التالية: الن�شب  و�شجلت  الثاين  االنعقاد  دور  يف  املجل�س  ق�شايا  اأول�يات  تعددت  وقد 

	الق�صايا االقت�صادية
االنعقاد  دور  الثاين عنه يف  االنعقاد  دور  املجل�س يف  اأول�يات  اختالف  ويالحظ  االقت�شادية،  بالق�شايا  اأكرث  اهتمامًا  املجل�س  اأبدى   
الدور االأول مع كل من  الق�انني ذات الطابع االقت�شادي �شجلت ن�شبًا مت�شاوية من اهتمامات املناق�شات يف  اأن م�شروعات  االأول، حيث 
الطابع  ذات  الق�انني  م�شروعات  وتراجعت  الثاين،  االنعقاد  دور  يف  االأولى  املرتبة  اإلى  ارتفعت  حني  يف  واالأمنية  االجتماعية  اجل�انب 

الثانية. املرتبة  يف  لتحل  االجتماعي 

�لكثري  حلدوث  و�لثالث  �لثاين  �لنعقاد  دوري  يف  �لقو�نني  مل�شروعات  بالن�شبة  �لقت�شادية  باجلو�نب  �لهتمام  زيادة  تف�شري  ويتم 
من�  معدالت  وتراجع  العاملني  املالية  االأزمة  واأهمها  ال�طني  االقت�شاد  على  اآخر  اأو  ب�شكل  اأثرت  التي  الدولية  االقت�شادية  التغريات  من 
تعديل  ب�شاأن  احتادي  قان�ن  م�شروع  الق�انني  م�شروعات  اأبرز  ومن  الدولية،  الغذاء  واأزمة  الدوالر  اأ�شعار  وانخفا�س  العاملي  االقت�شاد 

التجاري. الت�شرت  �شاأن مكافحة  2004م يف  ل�شنة  رقم )17(  القان�ن االحتادي  اأحكام  بع�س 



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي24
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

3. م�صروعات القوانني يف دور االنعقاد الثالث:

م�شروعات  عدد  اإجمايل  من   %  39.7 ن�شبته  ما  ومثلت  قان�ن،  م�شروع   )  24  ( عدد  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  خالل  املجل�س  ناق�س 
�شاعة.  24:14 الدور  هذا  خالل  للمجل�س  الت�شريعية  العمل  �شاعات  عدد  وبلغ  الت�شريعي،  الف�شل  يف  الق�انني 

الثالث الدور  خالل  القوانني  م�شروعات  ق�شايا  اأولويات  جدول 

املجموعاأخرىبيئياأمنياجتماعياقت�صادي

11654127عدد م�صروعات القوانني

%الن�صبة  40.7%  22.2%  18.514.8% 3.8%  100

1524.14 دقيقة127.353.141.10عدد ال�صاعات

%الن�صبة  50%  31%  13%  5%  1%  100

8 �شاعات3 دقائق14 دقيقة42.351.8عدد �صاعات مناق�صة احلكومة للم�صروعات

%الن�صبة  50%  31%  15% 3% 1%  100

%ن�صبة مناق�صة احلكومة للم�صروعات مقارنة مع االأع�صاء  33.5%  32%  17.2%  21.3%  20

1216.14 دقيقة56 دقيقة852.6عدد �صاعات مناق�صة االأع�صاء للم�صروعات

%الن�صبة  50%  31%  12%  6%  1%  100

%ن�صبة مناق�صة االأع�صاء للم�صروعات مقارنة مع احلكومة  66%  68%  82.8%  78.7%  80
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الثالث للدور  الت�شريعية  املناق�شات  من  القوانني  م�شروعات  عدد  ن�شبة 

اإقت�شادياإجتماعي اأمني بيئي

% 3.8

% 14.5

% 18.5% 22.2
% 40.7

اأخرى

االآتي: وفق  القوانني  م�شروعات  مناق�شات  اأولويات  برزت 

	 قان�ن م�شروع  مثل  واملايل،  االقت�شادي  الطابع  ذات  الق�انني  مل�شروعات  بالن�شبة  الت�شريعية  عمله  �شاعات  عدد  يف  املجل�س  زاد 
للإح�شاء. �لوطني  �ملركز  وم�شروع  �لبنوك  لدى  �لود�ئع  كفالة  ب�شاأن  �حتادي  قانون  م�شروع  �لئتمانية،  �ملعلومات  ب�شاأن  �حتادي 

من . 1  %  50 بن�شبة  مناق�شة،  �شاعة   12 ا�شتغرقت  م�شروعًا  املجل�س11  يف  االقت�شادي  الطابع  ذات  الق�انني  م�شروعات  عدد  بلغ 
�شاعات   4 ب  مقارنة   %  66.5 بن�شبة  �شاعات   8 االأع�شاء  خاللها  ناق�س  الق�انني،  مل�شروعات  املجل�س  مناق�شات  �شاعات  جمم�ع 

.%  33.5 بن�شبة  اأي  للحك�مة 
الق�انني . 2 عدد  بلغ  حيث  االإعالمية،  االأن�شطة  قان�ن  مثل  االجتماعية  الطبيعة  ذات  الق�انني  مل�شروعات  الثانية  االأول�ية  بلغت  فيما 

الق�انني  مل�شروعات  املجل�س  مناق�شات  �شاعات  اإجمايل  % من   31 بن�شبة  اأي  دقيقة،  و35  �شاعات   7 ب�اقع  م�شروعات   6 االجتماعية 
مع  مقارنة   %  68 بن�شبة  �شاعات   5 الدور  هذا  يف  االجتماعية  للق�شايا  االأع�شاء  مناق�شة  �شاعات  عدد  بلغت  كما  الدور،  هذا  يف 

االجتماعية. الق�انني  مناق�شة  �شاعات  عدد  اإجمايل  من   %  32 وبن�شبة  دقيقة  و35  �شاعتني   2 بلغت  و�لتي  �حلكومة  مناق�شة 
اأي بن�شبة . 3 3 �شاعات و14 دقيقة،  5 م�شروعات ب�اقع  الثالثة كانت مل�شروعات الق�انني ذات الطابع االأمني حيث بلغ عددها  االأول�ية 

للق�شايا  االأع�شاء  مناق�شة  �شاعات  بلغت عدد  كما  الدور،  الق�انني يف هذا  مل�شروعات  املجل�س  مناق�شات  �شاعات  اإجمايل  % من   13
% من   17.2 وبن�شبة  �شاعة و8 دقائق  بلغت  و�لتي  ن�شبة مناق�شة �حلكومة  % مقارنه مع   82.8 بن�شبة  �أي  االأمنية �شاعتني و6 دقائق 

�لأمني. �لطابع  ذ�ت  �لقو�نني  م�شروعات  يف  �حلكومة  مناق�شه  �إجمايل 
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	 ،االقـتـــــــ�شادي الطابـــــع  ذات  املجل�س  نــــاق�شــــها  التــــــــــي  القـــــــوانني  م�شــــــــــروعات  اأهـــــــم  من 
هي: امل�شـــــاريع  لهذه  تناوله  ومبــــررات 

اإلى:. 1 امل�صروع  يهدف  حيث  لاإح�صاء،  الوطني  املركز  اإن�صاء  ب�صاأن  احتادي  قانون  م�صروع 

�لحتادية  ● باجلهات  وعلقتها  ومهامها  �لر�شمية  بالإح�شاء�ت  �ملعنية  �جلهة  ويحدد  بالدولة  �لإح�شائي  للعمل  مرجعي  �إطار  و�شع 
�خلا�شة  و�لعقوبات  و��شتخد�مها  �لإح�شائية  كالبيانات  �لإح�شائي  �لعمل  مكونات  جميع  وتنظيم  �خلا�س  و�لقطاع  �ملعنية  و�ملحلية 

�لإح�شائي. بالعمل 
�شرورة تطوير �لنظام �لإح�شائي بدولة �لإمار�ت �أظهر �حلاجة لو�شع ت�شريع �إح�شائي حديث ومرت�بط ومتكامل كمرجع للإح�شاء�ت  ●

ال�طنية بحيث ي�شتجيب ملتطلبات كافة امل�شتخدمني.
حتديد �ملرجع �لإح�شائي �لر�شمي. ●
حتديد �جلهة �مل�شوؤولة عن �إ�شد�ر �لرقم �لإح�شائي �لر�شمي للدولة. ●
حتديد �جلهة �ملعنية ببناء قو�عد �لبيانات �لإح�شائية �حلديثة بالدولة. ●
حتديد �جلهة �ملعنية بتوحيد وتطبيق �ملعايري �لدولية يف �لعمل �لإح�شائي. ●
ا�شتجابة ملتطلبات التنمية ال�طنية وت��شية اجلهات واملنظمات الدولية ب�شرورة اإ�شدار قان�ن حديث لالإح�شاء. ●
توفري �لأرقام و�ملوؤ�شر�ت �لإح�شائية �ملوحدة على م�شتوى �لدولة. ●
بالدولة. ● �لإح�شائي  �لعمل  تعميم منهجيات 

االئتمانية:	.  املعلومات  ب�صاأن  احتادي  قانون  م�صروع   
م�شاعدة  ● يف  ودورها  �لئتمانية  �ملعلومات  �أهمية  �إلى  يرجع   - �لإي�شاحية  مبذكرته  �ملبني  وح�شب   - �لقانون  م�شروع  و�شع  �شبب  �إن 

معلومات  توفري  وكذلك  �ملعدومة،  �لديون  وتقليل  �لئتمانية  �لت�شهيلت  منح  ب�شاأن  �ل�شليمة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات 
�لت�شهيلت  منح  وخماطر  تكاليف  وتقليل  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على  �لدولة  يف  �ملخت�شة  �جلهات  ت�شاعد  دقيقة  �إح�شائية  وبيانات 
وزيادة  و�خلدمية،  �لتجارية  �لقطاعات  يف  و�لتو�شع  �لدولة،  ت�شهدها  �لتي  �لقت�شادية  و�لتنمية  �لتطور  ظل  يف  خا�شة  �لئتمانية، 

�خلا�س. و�لقطاع  �خلدمية  و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شارف  من  �ملقدمة  �لئتمانية  �لت�شهيلت 
�أن  ● بالفعل  يظهر  �لعلقة  ذ�ت  و�لقو�نني  �ملجل�س  ولئحة  �لد�شتور  �شوء  يف  �لإي�شاحية  ومذكرته  �ملعرو�س  �لقانون  م�شروع  بدر��شة 

�أ�شا�شا دعم �لئتمان يف �لدولة بتوفري �ملعلومات �لئتمانية �للزمة لدعم متخذ قر�ر منح �لئتمان وحتى  م�شروع �لقانون ي�شتهدف 
عجلة  تدفع  للئتمان  نا�شجة  �شوقا  يوفر  ما  وهو  �ل�شد�د  على  �لقدرة  وحقيقة  �لو�قع  عن  كا�شفة  مر�آة  �لئتمانية  �ملعلومات  تكون 

املفيدة. لالأن�شطة  الالزمة  ال�شي�لة  بت�فري  االأمام،  اإلى  االقت�شاد 
البنوك:. 3 لدى  الودائع  كفالة  ب�صاأن  احتادي  قانون  م�صروع 
بها  ● املغطاة  االلتزامات  ل�شداد  املالية  وزارة  ت�شدرها  التي  الكفاالت  يعالج  القان�ن  م�شروع  اأن  للم�شروع  االإي�شاحية  باملذكرة  ورد 

لدى عدد من البن�ك، وي�فر ال�شمانات الالزمة لعمليات االقرتا�س التي تتم بني امل�شارف، وذلك وفقًا الأحكام القان�ن، ويف اإطار 
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ب�شاأنها. �شهادة  املركزي  امل�شرف  ي�شدر  والتي  بالكفالة،  املغطاة  والبن�ك  املالية  وزارة  بني  م�قعة  اتفاقية 

من اأهم امل�شروعات التي ناق�شها املجل�س ذات الطابع االجتماعي، ومربرات تناوله لهذه امل�شاريع هي:

م�صروع قانون احتادي ب�صاأن تنظيم االأن�صطة االإعامية:. 1
والكتابة  ● بالق�ل  عنه  والتعبري  الراأي  حرية  باأن  الد�شت�ر  من   30 باملادة  عليه  املن�ش��س  املبداأ  ترديد  على  القان�ن  م�شروع  حر�س 

و�أ�شار ل�شمان تدفق �ملعلومات وعلى عدم وجود رقابة م�شبقة على و�شائل �لإعلم  �لقانون،  �لتعبري مكفولة يف حدود  و�شائر و�شائل 
�لجتاهات  ي�شاير  حممود  �أمر  وهو  �إعاقتها،  دون  يحول  مبا  وتد�ولها  �لآر�ء  عر�س  حلرية  �لتمكني  يوفر  حتى  وذلك  لها،  �ملرخ�س 

الدميقراطية.
م�صروع قانون احتادي ب�صاأن تعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )29( ل�صنة 2006م يف �صاأن ذوي االحتياجات اخلا�صة، حيث اأن . 	

الغر�س من مناق�صة القانون كان ب�صبب:
حر�س �لوز�رة على تعديل �مل�شمى ياأتي من قبيل مو�كبة �لإمار�ت ملا �تفقت عليه دول �لعامل بتوقيعها على �تفاقية حقوق �لأ�شخا�س  ●

اآخر فه� التزام اأدبي على الدولة. "املعاقني"، ومن جانب  التي وقعت عليها )136( دولة اعتمدت جميعها م�شمى  ذوي االإعاقة 

من اأهم امل�شروعات التي ناق�شها املجل�س ذات الطابع االأمني، ومربرات تناوله لهذه امل�شاريع هي:

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )19( ل�شنة 1995م يف �شاأن االأو�شمة واملداليات وال�شارات ب�زارة . 1
الداخلية.

للتميز  ● ز�يد  كو�شام  �أنو�ع جديدة  باإ�شافة  �حلالية  و�ملد�ليات  �لأو�شمة  نطاق  تو�شيع  �أ�شا�شًا  ي�شتهدف  �لقانون  م�شروع  �إن  �للجنة  لحظت 
�لأمني ميد�ليات �ل�شرف و�لأمانة و�لإنقاذ و�حل�س �لأمني و�لقائد و�لبحث �لعلمي، وتو�شيع نطاق �مل�شتفيدين لي�شمل يف بع�س �لأحيان �أفر�د 
املجتمع ككل ولي�س فقط اأفراد ق�ة االأمن واإمنا اأفراد املجتمع ككل، م�اطنني ووافدين، ويف هذا دعم للعمل االأمني، وقد حذف القان�ن مقدار 

�ملكافاآت �لثابت �ملحدد به تاركا �لأمر لل�شلطة �لتقديرية ملجل�س �لوزر�ء، وقد جاءت و�شائل �لقانون متنا�شبة مع غاياته.
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن االأو�شمة واملداليات وال�شارات الع�شكرية.. 2
جاء باملذكرة االإي�شاحية مل�شروع القان�ن اأنه حر�شًا من الق�ات امل�شلحة على تكرمي منت�شبيها وت�شجيعهم على البذل والعطاء والت�شحية  ●

اأثناء تاأدية واجباتهم مبا ي�شهم يف االرتقاء مب�شت�ى االأداء فقد مت اإعداد هذا امل�شروع الذي يت�شمن اآلية التكرمي من خالل منح االأو�شمة 
وامليداليات وال�شارات الع�شكرية للمتميزين من منت�شبي الق�ات امل�شلحة وكذلك املدنيني العاملني يف وزارة الدفاع.

اأهم االأفكار التي طرحها املجل�س عند مناق�شته مل�شروعات القوانني:

من اأهم االأفكار التي طرحها املجل�س عن مناق�صة م�صروعات القوانني ذات الطابع االقت�صادي:

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن اإن�شاء املركز ال�طني لالإح�شاء، من اأهم االأفكار:. 1
تبعية املركز ملجل�س ال�زراء اأو اإحدى ال�زارات. ●
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تطبيق املعايري الدولية. ●
اخت�شا�شات مركز االإح�شاء. ●
�إ�شافة �ملخطوطات �إلى �لوثائق �لإح�شائية. ●
االإح�شاءات القدمية. ●
عالقة مركز االإح�شاء مع مراكز االإح�شاء املحلية االأخرى. ●
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �ملعلومات �لئتمانية ومن �أهم �لأفكار:. 2
ح�شا�شية �ملعلومات �لئتمانية. ●
�حل�شول على �ملعلومات من �مل�شرف �ملركزي. ●
ملكية راأ�س املال. ●
اإدارة الهيئة اأو ال�شركة عن طريق البنك املركزي ووزارة املالية. ●
�ملناطق �حلرة بالدولة. ●
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن كفالة �لود�ئع لدى �لبنوك ومن �أهم �لأفكار:. 3
االنرت بنك اأي بنك البن�ك – �لود�ئع. ●
قبول بنوك �لدولة ود�ئع خارجية من �لبنوك و�ملوؤ�ش�شات �ملالية. ●
اإ�شدار الكفاالت البنكية. ●
�شمان �لود�ئع بني �لبنوك. ●

من اأهم االأفكار التي طرحها املجل�س عن مناق�صة م�صروعات القوانني ذات الطابع االجتماعي:

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تنظيم االأن�شطة االإعالمية، ومن اأهم االأفكار:. 1
اإعطاء ال�شحافيني االإماراتيني �شالحية اأكرب. ●
�لتفرقة بني �لأن�شطة �لإعلمية وو�شائل �لإعلم. ●
�لرقابة �للحقة و�مل�شبقة على و�شائل �لإعلم. ●
الرتخي�س ملمار�شة االأن�شطة االإعالمية من قبل املجل�س ال�طني لالإعالم. ●
خ�شوع �ملناطق �لإعلمية �حلرة يف �لدولة لهذ� �لقانون. ●
قان�ن العق�بات واإحالة ال�شحافيني واالإعالميني اإليه. ●
اإجراءات طباعة مطب�عات امل�شحف ال�شريف. ●
االإف�شاح عن م�شادر املعل�مات من قبل ال�شحفيني. ●
فر�س عق�بات على من يتعر�س للذات االإلهية اأو االأديان. ●
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من اأهم االأفكار التي طرحها املجل�س عن مناق�صة م�صروعات القوانني ذات الطابع االأمني:

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن االأو�شمة واملداليات وال�شارات الع�شكرية ومن اأهم االأفكار:. 1
- زيادة قيمة املكافاأة يف و�شام زايد بن �شلطان اآل نهيان الع�شكري من )50،000( اإلى )100،000( درهم والذي يعد اأعلى و�شام ع�شكري.

اإعادة النظر يف قيمة املكافاأة للمت�فى. ●
ربط �حل�شول على ميد�لية �لتفوق بتقدير �لكفاءة. ●
زيادة مقد�ر �ملكافاأة �لتي متنح للم�شاب بعجز د�ئم نتيجة م�شاركته بالعمليات �حلربية �أيًا كان نوعها �أو �أثناء مطاردة �ملت�شللني و�ملهربني  ●

�أو �أثناء �لتمارين �أو �لتدريبات �لتي ي�شارك فيها �أو �أثناء تاأدية �لو�جب �ملكلف به �أو �أثناء �إنقاذه �لأرو�ح �أو �لطائر�ت �أو �ملعد�ت �أو �لآليات 
اأو االأجهزة، ومتنح مقرونة مبكافاأة وقدرها )10،000( ع�شرة اآالف درهم �شهريًا.

زيادة قيمة املكافاأة اإلى )50،000( األف درهم يف حالة ابتكار حت�شينات اأو ا�شتحداث خمرتعات علمية اأو فنية ت�شاهم يف تط�ير االأ�شلحة  ●
اأو املعدات اأو التجهيزات الع�شكرية.

االأفكار التي اأبدتها احلكومة على م�صروعات القوانني:
من اأهم االأفكار التي اأبدتها احلكومة يف القوانني ذات الطابع االقت�صادي:

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن اإن�شاء املركز ال�طني لالإح�شاء، من اأهم االأفكار:. 1
اأو�شحت اأن تبعية املركز ملجل�س ال�زراء ب�شكل مبا�شر. ●
اعتبار تطبيق املعايري الدولية عن�شر اأ�شا�شي يف اخت�شا�شات املركز. ●
مت حتديد اخت�شا�شات املركز واخت�شا�شات للمجل�س. ●
عدم ت�افر جميع االإح�شاءات يف بع�س االإمارات. ●
هناك علقة تن�شيق بني مركز �لإح�شاء مع �جلهات �حلكومية و�ملر�كز �ملحلية. ●
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �ملعلومات �لئتمانية ومن �أهم �لأفكار:. 2
اأغلبية راأ�س املال �شيك�ن للحك�مة االحتادية. ●
ميكن �حل�شول على �ملعلومات عن �مل�شرف �ملركزي من وزير �ملالية �أو �ملحافظ فهم �لذين ميثلون �مل�شرف �ملركزي. ●
ترى �حلكومة �أن يكون للم�شرف �ملركزي �لدور �لرقابي لل�شركات �أو �لهيئات �لئتمانية. ●
امل�افقة على تعديل اللجنة يف اإجازة ح�ش�ل ال�شركة على املعل�مات بدون م�افقة االأ�شخا�س. ●
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن كفالة �لود�ئع لدى �لبنوك:. 3
اأهمية وج�د الكفالة البنكية لت�فري الطماأنينة للم�دع. ●
مل تو�فق �حلكومة على �قرت�ح ب�شاأن �إ�شافة م�شروع �لقانون �خلا�س بتجرمي غ�شيل �لأمو�ل لديباجة م�شروع هذ� �لقانون. ●
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من اأهم االأفكار التي اأبدتها احلكومة يف القوانني ذات الطابع االجتماعي:
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تنظيم االأن�شطة االإعالمية:. 1
رف�شت �حلكومة خ�شوع �ملناطق �حلرة يف �لدولة لهذ� �لقانون. ●
رف�شت �حلكومة فر�س عقوبات على من يتعر�س للذ�ت �لإلهية �أو �لأديان وذلك لوجودها يف قانون �لعقوبات. ●

 من اأهم االأفكار التي اأبدتها احلكومة يف القوانني ذات الطابع االأمني
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن االأو�شمة واملداليات وال�شارات الع�شكرية:. 1
مت امل�افقة على زيادة القيمة املالية ل��شام زايد. ●
مل تو�فق �حلكومة على �إعادة �لنظر يف قيمة �ملكافاأة للمتوفى. ●
مل تو�فق �حلكومة على ربط �حل�شول على مد�لية �لتفوق بتحديد �ملكافاأة. ●
و�فقت �حلكومة على زيادة قيمة �ملكافاأة �ملالية للذي ي�شاب بالعجز. ●

انتهى املجل�س اإلى املوافقة على بع�س التعديات ورف�س تعديات اأخرى يف م�صروعات القوانني يف الدور الثالث:
يف القوانني ذات الطابع االقت�صادي مثا:

يف م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن اإن�شاء املركز ال�طني لالإح�شاء:. 1
مت رف�س تبعية املركز ل�زارة معينة على اأن يتبع املركز جمل�س ال�زراء ب�شكل مبا�شر. ●
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �ملعلومات �لئتمانية:. 2
امل�افقة على تعديل اللجنة يف اإجازة ح�ش�ل ال�شركة على املعل�مات بدون م�افقة االأ�شخا�س. ●
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن كفالة �لود�ئع لدى �لبنوك:. 3
 مل تو�فق �حلكومة على �قرت�ح ب�شاأن �إ�شافة م�شروع �لقانون �خلا�س بتجرمي غ�شيل �لأمو�ل لديباجة م�شروع هذ� �لقانون. ●

يف القوانني ذات الطابع االأمني مثا:
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن االأو�شمة واملداليات وال�شارات الع�شكرية:. 1
مت امل�افقة على زيادة القيمة املالية ل��شام زايد. ●
مل تو�فق �حلكومة على �إعادة �لنظر يف قيمة �ملكافاأة للمتوفى. ●
مل تو�فق �حلكومة على ربط �حل�شول على ميد�لية �لتفوق بتحديد �ملكافاأة. ●
و�فقت �حلكومة على زيادة قيمة �ملكافاأة �ملالية للذي ي�شاب بالعجز. ●

4. م�شروعات الق�انني يف دور االنـعــقـاد الـرابــع:
% من اإجمايل عدد م�شروعات الق�انني التي  ● ناق�س املجل�س خالل دور االنعقاد العادي الرابع )6( م�شروعات ق�انني ومثل ما ن�شبته 8.8 

ناق�شها املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، وبلغ عـدد �شاعات العمل الت�شـريعية للمـجل�س خالل هذا الـدور )14 �شاعة و11 دقيقة 
و3 ث�اين(.

وبرزت اأول�يات م�شروعات الق�انني وفقا لت�شنيف الق�شايا يف اجلدول االآتي: ●
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جدول اأولويات ق�شايا م�شروعات القوانني خالل الدور الرابع

مو�صوعات 
القوانني

عدد 
م�صروعات 

القوانني

عدد �صاعات مناق�صة 
املجل�س

الن�صبة
عدد �صاعات مناق�صة 

احلكومة
عدد ال�صاعاتالن�صبة

الق�صايا 
االقت�صادية

3
5 �شاعات و57 دقيقة 

و )23( ثانية
% 52

4 �شاعات و38 دقيقة 
و9 ث�اين

% 39
11 �شاعة 35 

دقيقة و)32( ثانية

الق�صايا 
االجتماعية

1
38 دقيقة 

و)45( ثانية
45 %30 دقيقة و)6( ث�اين55 %

�شاعة و)8(دقائق 
و)51( ثانية

الق�صايا 
االأمنية

1
)10( دقائق 
و)23( ثانية

18 دقيقة17 %3 دقائق وثانية58 %

1اأخــرى
36 دقيقة

 و)21( ثانية
26 %11 دقيقة )56( ثانية76.6 %

)47( دقيقة 
و)17( ثانية

6االإجمايل
7 �صاعات و12 دقيقة 

و 52 ثانية
6 �صاعات و58 دقيقة 50.4 %

و11 ثانية
14 �صاعة و)11( 49.6 %

دقيقة و3 ثواين

ياحـظ مـن اجلـدول اأن ق�صايا م�صروعات القوانني خـال دور االنعقاد العادي الـرابع تنـوعت بيـن عـدة ق�صـايا وفـقا للتـرتـيب الـتالـي:
الدور  ● ناق�شها املجل�س خالل  التي  الق�انني  اإجمايل م�شروعات  االأكرب من  بالن�شبة  الق�شايا االقت�شادية  ا�شتاأثرت  الق�صايا االقت�صادية: 

الرابع، حيث ناق�س املجل�س 3 م�شروعات ق�انني اقت�شادية من اإجمايل )6( م�شروعات ق�انني ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور، وقد بلغ 
عدد �شاعات عمل املجل�س مل�شروعات ق�انني الق�شايا االقت�شادية )11 �شاعات 35 دقيقة و32 ثانية( �شكلت ما ن�شبته 81 % من اإجمايل 
عدد �شاعات عمل املجل�س مل�شروعات الق�انني خالل الدور الرابع، فيما �شكل حديث املجل�س يف الق�شايا االقت�شادية ما ن�شبته )83 %( من 
�إجمايل حديث �ملجل�س يف كافة �لق�شايا �لتي ناق�شها، يف حني بلغ ن�شبة حديث �حلكومة )66 %( يف اإجمايل الق�شايا االقت�شادية خالل 

الدور الرابع.

ومن اأبرز م�شـروعات القوانيـن االقت�شـادية التي ناق�شـها املـجل�س خالل الدور الرابع:

وكانت  ● 2010م،  املالية  ال�صنة  عن  امللحقة  امل�صتقبلة  اجلهات  وميزانيات  لاإحتاد  العامة  امليزانية  ربط  ب�صاأن  اإحتادي  قانون  م�صروع 
املربرات من م�شروع القان�ن تنظيم ميزانية الدولة وتاأطري االأرقام وفق االأهداف اال�شرتاتيجية وخطط العمل القابلة للتنفيذ على مدار 
العام ح�شب كل جهة، حيث يتم مناق�شة ميزانيات اجلهات وتقييم االأهداف اال�شرتاتيجية واخلطط والربامج املعتمدة لكل االأهداف واملبالغ 
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املالية املخ�ش�شة لها ح�شب كل جهة، وطرح املجل�س العديد من االأفكار اأثناء املناق�شات و�شلت اإلى ما يقارب)70( فكرة، وقد انق�شمت 
االأفكار اإلى �شقني:

ال�صق االأول: طرح املجل�س جمم�عة اأفكار ح�ل م�شروع امليزانية من اأهمها: ●
�شيا�شة الت�طني وتقدمي اخلدمات يف امليزانية العامة لالحتاد لعام 2010م، وج�د عدة جهات وردت ميزانيتها يف م�شروع القان�ن كرقم 
واحد دون �شند قان�ين لذلك، اإ�شافة اإلى الكثري من ال�زارات وعلى راأ�شها وزارة الرتبية والتعليم يخ�ش�س اجلزء االأكرب من ميزانيتها 

للرواتب واالأج�ر مع قلة املخ�ش�شات املالية امل��ش�عة لربامج مهمة فيها كتط�ير املناهج.
وقد اأتت ردود احلكومة حول �لأفكار �ملطروحة �أن هناك تعاون بني وز�رة �ملالية وهيئة �ملو�رد �لب�شرية لتقييم �أهمية �لكثري من �لوظائف 
من اأجل اإيجاد خم�ش�شات مالية لها وتعيني اخلريجني عليها، اإ�شافة اإلى اأن اجلهات التي وردت ميزانيتها يف م�شروع القان�ن كرقم واحد 
�شدرت بحقها ق�انني وت�شريعات من جمل�س ال�زراء يف اأن تك�ن ملجال�س اإداراتها حق الت�شرف يف امليزانية املخ�ش�شة لها ولي�س عليها 
%( من ميزانيتها تخ�ش�س كرواتب واأج�ر له�ؤالء،  خمالفات قان�نية، وزارة الرتبية والتعليم يعمل بها )35( �ألف موظف مما يجعل)80 
االمتياز  حق  حتميل  اأ�شا�س  على  القرار  لتعديل  ال�زراء  جمل�س  ملخاطبة  بالن�شبة  االإجراءات  باتخاذ  املالية  وزارة  قيام  اإلى  اإ�شافة 

�شركة )دو(. على 
اأهداف  ● ح�ل  الت�شاوؤل  اأهمها:  من  امليزانية  قان�ن  م�شروع  يف  واالأداء  الربامج  م�ازنة  ح�ل  اأفكار  جمم�عة  املجل�س  طرح  الثاين:  ال�صق 

اال�شرتاتيجية واملبادرات وم�ؤ�شرات االأداء �شمن م�شروع ميزانية االأداء ل�زارة اخلارجية اأ�ش�ة بال�زارات االأخرى، اإ�شافة اإلى تخ�شي�س 
مبلغ الـ )20( ملي�ن يف اخلطة اال�شرتاتيجية ل�زارة الرتبية والتعليم لرتخي�س املعلمني يف حني اأن ال�زارة ال تق�م بذلك واإمنا املدار�س 

اخلا�شة هي التي متنح الرخ�س فقط.
 ق�شور �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء عن �لقيام بدورها يف تزويد �لإمار�ت �ل�شمالية بالطاقة �لكهربائية. ووجود فروق كبرية بني جودة 

اخلدمات ال�شحية املقدمة من امل�شت�شفيات التابعة للهيئات ال�شحية املحلية وامل�شت�شفيات التابعة ل�زارة ال�شحة.

وقد اأتت ردود احلكومة ح�ل االأفكار املطروحة اأن وزارة اخلارجية حاليا يف املراحل االأخرية من و�شع االأهداف واملبادرات وم�ؤ�شرات االأداء 
اأثناء مناق�شة م��ش�ع �شيا�شة وزارة اخلارجية. واأن مبلغ الـ)20( ملي�ن درهم  يف خطتها اال�شرتاتيجية التي �شتعر�س على املجل�س ال�طني 
املر�ش�د يف خطة وزارة الرتبية والتعليم لرتخي�س املعلمني يعرب عن الدورات التي تق�م بها ال�زارة لتاأهيل املعلم ورفع م�شت�اه املهني يف امليدان 
�لرتبوي. كما �أكدت �حلكومة على �أن �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء هي �مل�شوؤولة عن تزويد �لإمار�ت �ل�شمالية بالكهرباء وذلك بالتعاون مع 

حكومة �أبوظبي.

ج�دة اخلدمات ال�شحية املقدمة من وزارة ال�شحة �شتك�ن اأف�شل يف حالة وج�د هيئة م�شتقلة الإدارة امل�شت�شفيات واملرافق ال�شحية.

ومن �لأفكار �لتي �أخذت بها �حلكومة �لتاأكيد على �أن �لتوطني موؤ�شر عام م�شرتك بني جميع �لوز�ر�ت و�لهيئات �لحتادية، كما �أن �حلكومة  ●
ت�شمن �حلق لكل طالب مو�طن بدخول �إحدى جامعات �لدولة ولن تكون �مليز�نية عائقا دون �إكمال �لطلبة لتعليمهم �لعايل، �إ�شافة �إلى �أن 
االأول�يات التي تركز عليها ميزانية 2010م هي التعليم وال�شحة واالإ�شكان يف �شبيل رفع م�شت�ى اخلدمات املقدمة للم�اطنني وفقا للخطة 
الت�شاوؤالت  العديد من  القان�ن بعد طرح  امل�افقة على م�شروع  اإلى  انتهى املجل�س  القادمة، وقد  الثالث  لل�شن�ات  اال�شرتاتيجية امل��ش�عة 
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و�لأفكار على �حلكومة حول م�شروع �مليز�نية ومو�زنة �لرب�مج و�لأد�ء.
م�صروع قانون اإحتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )18( ل�صنة 1981م ب�صاأن تنظيم الوكاالت التجارية والقوانني املعدلة  ●

اإ�شرتاتيجية الدولة التي تعمل على حتديث الق�انني والت�شريعات االقت�شادية  له، حيث كانت املربرات من م�شروع القان�ن انه ي�شب يف 
و�لتجارية ملو�ءمة �لنمو �لقت�شادي �حلايل و�مل�شتقبلي، وقد كانت �أهم �لأفكار �لتي طرحها �ملجل�س خلل �لنقا�س �لرتكيز على حتديد 
االأ�شباب اجل�هرية يف العقد اإ�شافة لتحديد االأم�ر املهمة واالأم�ر التي من املمكن اأن تك�ن خارج بن�د العقد وذلك خالل مناق�شة املادة )8( 
يف م�شروع �لقانون، وقد �أتت ردود �حلكومة حول �لأفكار �ملطروحة �أن هناك فريق متخ�ش�س بالوز�رة لو�شع ت�شور متكامل حول �لأ�شباب 

اجل�هرية وذلك لتفادي اإ�شكالية الفهم بني الطرفني.

و�فقت �حلكومة على عدد من �لأفكار �لتي طرحها �ملجل�س وذلك باإعطاء �للجنة �خت�شا�شات �أكرث من �لخت�شا�شات �ملذكورة يف �ملادة  ●
)2( وامل�شار اإليها برقم )28( باإعطاء اللجنة حق تقييم التع�ي�شات لكل الطرفني اأو انتداب اأحد بي�ت اخلربة لتقييم تلك التع�ي�شات 
قبل اللج�ء اإلى الق�شاء، وانتهى املجل�س يف نهاية النقا�س اإلى امل�افقة على م�شروع القان�ن الذي �شيق�م بت�شجيع وتنمية امل�شاريع ال�شغرية 

واملت��شطة من خالل اأطر ت�شريعية احتادية.

	 الق�صايا االجتماعية: حلت الق�شايا االجتماعية يف املرتبة الثانية يف مناق�شات املجل�س مل�شروعات الق�انني حيث ناق�س املجل�س م�شروع
قان�ن اجتماعي واحد من اإجمايل )6( م�شروعات ق�انني ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور، وقد بلغ عدد �شاعات عمل املجل�س مل�شروعات 
ق�انني الق�شايا االجتماعية )�شاعة و8 دقائق و51 ثانية( �شكل ما ن�شبته 55 % من اإجمايل عدد �شاعات عمل املجل�س مل�شروعات الق�انني 
%( من اإجمايل ال�قت  % ( يف حني بلغت ن�شبة حديث �حلكومة )45  خالل الدور، وقد �شكل حديث اأع�شاء املجل�س فيها ما ن�شبته ) 55 

�مل�شتغرق ملناق�شة �لق�شايا �لجتماعية.
"م�صروع قانون اإحتادي يف �صاأن حماية ال�صبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء"، حيث كانت  ● ناق�س املجل�س خالل هذا الدور 

مربر�ت طرح م�شروع �لقانون هو فر�س غر�مات على �إتلف �شبكات �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء نتيجة لعجز �للو�ئح �لد�خلية للهيئة 
لتقدير التع�ي�شات ب�شبب اأن الغرامات التي تفر�س على ال�شركات املت�شببة يف ح�ادث اإتالف �شبكات الكهرباء واملاء ال تتنا�شب مع حجم 
�ل�شرر �لذي يلحق بالقت�شاد �لوطني، كما �أن تكلفة �أ�شعار �ملو�د و�أجور �لعاملني لإ�شلح �لأعطال ترتفع با�شتمر�ر، علوة على �أن �للو�ئح 

�لد�خلية ل تاأخذ قوة �لتنفيذ يف حال و�شول �لنز�عات للمحاكم لأنها لو�ئح د�خلية ولي�س لها قوة �لقانون.

�إن�شاء خطوط �لكهرباء لل�شغط �لعايل بالقرب من منازل �ملو�طنني  ● �أهم �لأفكار �لتي طرحها �ملجل�س خلل �لنقا�س باأنه لبد من عدم 
ملا لها من �لتاأثري �ل�شلبي على �شحة �ملو�طنني و�أنه يجب على �لبلديات �أن تعطي لهيئة �لكهرباء و�ملياه �ملخططات �لرئي�شية �لتي يتبني 
وقد �أتت ردود �حلكومة  منها املناطق ال�شكنية، كما ذكر املجل�س با�شتبدال كلمة "امل�شافات" "باالأبعاد" الأنها هي امل�شتخدمة هند�شيا"، 
على �لأفكار �لتي طرحت باأن خطوط �لكهرباء �ملوجودة بالقرب من م�شاكن �ملو�طنني ل تكون تابعة للهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء بل 
جلهات اأخرى، اإ�شافة اإلى اأن الهيئة لي�س من اخت�شا�شها عملية حتديد االأبعاد املنا�شبة للم�شاكن واملن�شاآت عن ال�شبكة بل اجلهات املحلية 

كالبلديات هي املخ�لة بهذا االأمر.
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ومن �لأفكار �لتي �أخذت بها �حلكومة �إحالة �ملخالف �لذي يرف�س دفع قيمة �ملخالفة للق�شاء دون حتديد، كما طرح �ملجل�س �إ�شافة �لبند  ●
)4( للمادة )13( يعد حماية لل�شبكة �لكهربائية وحفظا للمال �لعام من �لإتلف، كما �قرتح �ملجل�س بعدم و�شع حد �أق�شى للعقوبة وهو)3( 
ماليني درهم الأن هذا املبلغ يف بع�س االأحيان قد ال يتنا�شب مع حجم ال�شرر الذي اأحدثه املخالف، وقد انتهى املجل�س اإلى امل�افقة على 

م�شروع القان�ن الذي �شيعمل على حماية �شبكة الكهرباء واملاء.

	 الق�صايا االأمنية: يف مناق�شات املجل�س مل�شروعات الق�انني االأمنية ناق�س املجل�س م�شروع قان�ن واحد من اإجمايل )6( م�شروعات ق�انني
% من اإجمايل  ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور، وقد بلغت عدد �شاعات عمل املجل�س ملناق�شة تلك الق�شايا )18 دقيقة( �شكل ما ن�شبته 2.2 
%( يف مقابل حديث  عدد �شاعات عمل املجل�س مل�شروعات الق�انني، فيما �شكل حديث املجل�س يف مناق�شة الق�شايا االأمنية ما ن�شبته )58 

% ( من جممل �لوقت �مل�شتغرق ملناق�شة �لق�شايا �لأمنية. �حلكومة �لذي بلغت ن�شبته ) 17 
 فقد ناق�س املجل�س م�شروع قان�ن اإحتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )29( ل�شنة 1999م باإن�شاء الهيئة العامة لل�ش�ؤون  ●

�أعبائها، ووجود بع�س �لعو�ئق �لتي قد  �لإ�شلمية و�لأوقاف وتعديلته، وكان مربر�ت مناق�شة م�شروع �لقانون �ت�شاع مهام �لهيئة وكرثة 
تعطل حتقيق اأهدافها، ومت اإدخال بع�س التعديالت على القان�ن املذك�ر مبا يت�اكب مع دور الهيئة.

من اأهم االأفكار التي طرحها املجل�س اأثناء النقا�س وه� عدم كفاية املربرات لتعديل املادة )6( من �لقانون �حلايل �لتي تن�س على �إ�شافة  ●
اإلى اأن زيادة اأع�شاء جمل�س اإدارة الهيئة من 6 اإلى 9 اأع�شاء حيث من املفرت�س اأن يتم تعديل الهيكل االإداري ليت�افق مع متطلبات العمل، 
كما �قرتح �ملجل�س تعديل يف �لهيكل �لإد�ري ولي�س يف زيادة عدد �أع�شاء جمل�س �لإد�رة، وقد �أتت ردود �حلكومة على �لأفكار �لتي طرحها 

�ملجل�س باأن �لتعديل على م�شروع �لقانون يعترب ت�شحيحا لو�شع �لهيئة ولي�س تغيري� ملهامها، ومل تقم �حلكومة �لأخذ باملقرتح.

من �لأفكار �لتي �أخذت بها �حلكومة باأنها �شتعالج هذ� �خللل يف �مل�شتقبل حول �لدرجة �ملالية هي وكيل وز�رة ولكن �مل�شمى �لوظيفي هو مدير  ●
عام للهيئة، وقد �نتهى �ملجل�س �إلى �ملو�فقة على م�شروع �لقانون �لذي �شيمكن �لهيئة من �إجناز مهامها على �لنحو �ملحدد بقانون �إن�شائها.

5. م�صروعات القوانيـن يف دور االنـعــقـاد العادي اخلـــام�س:
	 من اإجمايل عدد م�شروعات الق�انني التي ناق�شها % ناق�س املجل�س خالل دور االنعقاد اخلام�س )9( م�شروعات ق�انني ومثل ما ن�شبته 13.2 

و29  �شاعة   12( الدور  هذا  خالل  للمجل�س  الت�شريعية  العمل  �شاعات  عدد  وبلغ  ع�شر،  الرابع  الت�شريعي  الف�شل  خالل  املجل�س 
ثانية(. و39  دقيقة 

	:اأولويات م�صروعات القوانني: برزت اأول�يات م�شروعات الق�انني وفقا لت�شنيف الق�شايا يف اجلدول االآتي 
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جدول اأولويات ق�شايا م�شروعات القوانني خالل دور االنعقاد العادي اخلام�س

مو�صوعات 
القوانني

عدد 
م�صروعات 

القوانني

عدد �صاعات
 مناق�صة املجل�س

الن�صبة
عدد �صاعات

 مناق�صة احلكومة
عدد ال�صاعاتالن�صبة

الق�صايا 
االقت�صادية

5
5 �شاعات و12 دقيقة 

و33 ثانية
7 �شاعات و55 دقيقة 47 ثانية30.2 %2 �شاعة 42 دقيقة و14 ثانية58 %

الق�صايا 
االجتماعية

1
)44( دقيقة و)52( 

ثانية
49 دقيقة و 34 ثانية7.5 %)4( دقائق و)42( ثانية92.5 %

الق�صايا 
البيئية

1
)58( دقيقة و)38( 

ثانية
37 دقيقة و 16 ثانية5 %دقيقتان و)53( ثانية95 %

الق�صايا 
االأمنية

1
)4( دقائق و)13( 

ثانية
)4( دقائق و)26( ثانية6.3 %)13( ثانية93.7 %

1اأخــرى
)5( دقائق و)39(

ثانية
9 دقائق و 59 ثانية20 %دقيقة واحدة و)20( ثانية80 %

8 �شاعات و 34 و 2ثانية33 %2 �شاعة و58 دقيقة وثانية77 %6 �شاعات و46 دقيقة9االإجمايل

اإن الفرق يف جمموع عدد ال�صاعات يرجع للوقت امل�صتغرق يف االأمور االإجرائية املتعلقة باملناق�صة.
يالحـظ مـن اجلـدول اأن ق�شايا م�شروعات الق�انني خـالل الـدور اخلـامـ�س ت�زعـت على عـدة ق�شـايا وفـقا للتـرتـيب الـتالـي: ●

املجل�س خالل هذا  ناق�شها  التي  امل�شاريع  اأكرب عدد من  االقت�شادي على  الطابع  الق�انني ذات  االقتـ�صاديـة: ت�شدرت م�شروعات  الق�صـايا 
الدور، حيث ناق�س )5( م�شروعات ق�انني اقت�شادية من اإجمايل )9( م�شروعات ق�انني ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور، وقد بلغ عدد �شاعات 
% من  عمل املجل�س مل�شروعات ق�انني الق�شايا االقت�شادية خالل الدور اخلام�س )7 �شاعات و55 دقيقة و20 ثانية( �شكلت ما ن�شبته 91.8 
ما  االقت�شادية  الق�شايا  املجل�س يف  �شكل حديث  فيما  الدور،  الق�انني خالل هذا  مل�شروعات  ملناق�شة  املجل�س  �شاعات عمل  اإجمايل عدد 
%( يف اإجمايل الق�شايا  %( من �إجمايل حديث �ملجل�س يف كافة �لق�شايا �لتي ناق�شها، يف حني بلغ ن�شبة حديث �حلكومة )93  ن�شبته )77.6 

االقت�شادية خالل الدور اخلام�س.
ومن اأبرز م�صـروعات القوانيـن االقت�صـادية التي ناق�صـها املـجل�س خال دور االنعقاد العادي اخلام�س: ●

م�صروع قانون احتادي يف �صاأن الدين العام وكان من اأهم املربرات التي دعت املجل�س اإلى مناق�شته ه� اإيجاد اإطار عام يحكم وينظم اإ�شدار  ●
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و�إد�رة �لدين �لعام للدولة، ومتويل م�شاريع �لبنية �لتحتية وم�شاريع �لتنمية �حلكومية �لتي يقرها جمل�س �لوزر�ء، �إ�شافة �إلى م�شاندة تطوير 
�شند�ت �لدين �لعام باعتبارها جزءً� ل يتجز�أ من خطة �حلكومة لتطوير، وتنويع �ل�شوق �ملالية و�إعد�د متويل �أو ��شتبد�ل دين عام قائم، 
وكانت من اأهم االأفكار والت�شاوؤالت التي طرحها املجل�س خالل النقا�س يف البداية ن�ه املجل�س اإلى اأن الغر�س من هذا امل�شروع االقرتا�س من 
�أجل �لتنمية يف �لدولة ولي�س ل�شمان �لبنوك، و�إذ� كان لدى �حلكومة رغبة يف �شمان �لبنوك فعليها �إ�شد�ر قانون خا�س وخمتلف عن قانون 
الدين العام، كما مت اال�شتف�شار عن اأ�شباب ح�شر ال�شمان املايل للدي�ن العامة التي تق�م بها البن�ك وامل�شارف العاملة بالدولة، بالرغم 
من وجود موؤ�ش�شات مالية �أخرى بالدولة تقدم �لتمويل، �إ�شافة �لت�شاوؤل حول �لأعباء �ملالية �ملرتتبة على �حلكومة �لحتادية يف حالة �إقر�ر 
�أنها تقوم  �ل�شمان �ملايل للبنوك و�مل�شارف �لعاملة يف �لدولة، وقد �أتت ردود �حلكومة على �لأفكار �لت�شاوؤلت �لتي طرحها �ملجل�س �إلى 
بالعديد من االإجراءات االحرتازية يف خط�ة للحفاظ على القطاع امل�شريف يف الدولة من اأجل تفادي االأزمات املالية التي ميكن اأن يتعر�س 
لها �لقطاع، وفيما يخ�س �لأعباء �لو�قعة على �حلكومة فاإن �لقانون �شيحدد �لأعباء �ملالية �ملرتتبة على �حلكومة �لحتادية يف حال �شدوره.

وقد و�فقت �حلكومة على بع�س �لأفكار �لتي طرحها �ملجل�س منها �أن �حلكومة لي�شت ملزمة باأن تقدم �شمان مايل نيابة عن �لبنوك �ملتعرثة  ●
املجل�س  عدلها  كما   )11( �ملادة  على  �حلكومة  و�فقت  كما  فقط،  لها  �لدعم  تقدمي  و�إمنا  بالدولة،  �لعاملة  �لأجنبية  �أو  �لوطنية  �شو�ء 
بالتعديلت  �لقانون  م�شروع  على  �ملو�فقة  �إلى  �لنقا�س  نهاية  �ملجل�س يف  و�نتهى  �لأربعة،  ببنودها  �ملالية �حلكومية  بال�شمانات  �ملتعلقة 
�لتي �أدخلتها �حلكومة يف كل من تعريف �لدين �لعام يف �ملادة )1( املتعلقة باإ�شدار اأدوات الدين العام وذلك الإ�شفاء ن�ع من املرونة 

على املعامالت املالية.

التعديل على  ● وتاأتي مربرات  امل�صتهلك  �صاأن حماية  2006م يف  القانون االحتادي رقم )24( ل�صنة  ب�صاأن تعديل  م�صروع قانون احتادي 
م�شروع القان�ن ملعاجلة بع�س اأوجه الق�ش�ر التي اأفرزها التطبيق العملي للقان�ن االحتادي رقم)24( ل�شنة 2007م يف �شاأن حماية امل�شتهلك 
والتي متثلت يف �شع�بة ردع املخالفني بعق�بة ف�رية و�شريعة، وتهرب املزودين من �شمان ال�شلعة التي يقدم�نها اأو اخلدمة التي قام�ا بها، 
اإلى قيام العديد من املزودين  والرغبة يف حماية حق امل�شتهلكني وخ�ش��شا فيما يتعلق يف اختيار طريقة معاجلة ال�شلعة املعيبة، اإ�شافة 
مبخالفة �لقر�ر�ت �ل�شادرة من جلان �مل�شاحلة لت�شوية �ملنازعات �ملتعلقة بامل�شتهلك، وبالنتقال �إلى مناق�شات �ملجل�س مل�شروع �لقانون فقد 
كان من اأهم االأفكار التي طرحت اال�شتف�شار عن ازدواجية حت�شيل املخالفات بني ال�زارة واجلهات املحلية، اإ�شافة اإلى الت�شاوؤل عن وج�د 
غر�مات مماثلة يف دول جمل�س �لتعاون لتلك �لغر�مات �لتي و�شعتها �حلكومة يف م�شروع �لقانون �حلايل، و�أتت ردود �حلكومة حول �لأفكار 
�لتي طرحها �ملجل�س �أن هناك ممثلون للجهات �ملحلية يف �للجنة �لعليا حلماية �مل�شتهلك من �أجل �لتن�شيق يف مو�شوع حت�شيل �ملخالفات 
ومنع �زدو�جيتها بني �جلهات �ملحلية و�لحتادية، كما �أجابت �حلكومة على �أن هناك تقارب وتفاوت بني �لدولة وبقية دول جمل�س �لتعاون 

اخلليجي يف م��ش�ع حتديد الغرامات التي يتم حت�شيلها من املخالفات.

ومن �لأفكار �لتي و�فقت عليها �حلكومة �تخاذ �لتد�بري �للزمة ملو�جهة �لزيادة غري �لطبيعية يف �لأ�شعار وحماية �مل�شتهلك فقد طالب  ●
العمل  تعزيز  اأجل  القان�ن من  امل�افقة على م�شروع  اإلى  املجل�س  وانتهى  ال�شابقة،  الثغرات  ل�شد  القان�ن  العديد من م�اد  بتعديل  املجل�س 

�لرقابي على �ل�شلع �ل�شتهلكية وحماية حقوق �مل�شتهلك من �لتحايل يف �أ�شعار �ل�شلع.
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من  واحد  قان�ن  م�شروع  املجل�س  ناق�س  حيث  الثانية،  املرتبة  يف  االجتماعية  الطبيعة  ذات  الق�انني  م�شروعات  اأتت  االجـتماعيـة:  الق�صـايا 
اإجمايل )9( م�شروعات ق�انني ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور، وقد بلغ عدد �شاعات عمل املجل�س مل�شروعات ق�انني الق�شايا االجتماعية 
% من اإجمايل عدد �شاعات عمل املجل�س ملناق�شة م�شروعات الق�انني خالل  خالل الدور اخلام�س )49 دقيقة و 34 ثانية( �شكلت ما ن�شبته 9 
%( من اإجمايل عدد �شاعات حديث املجل�س يف كافة الق�شايا  هذا الدور، فيما �شكل حديث املجل�س يف الق�شايا االجتماعية ما ن�شبته )10.4 

%( من اإجمايل عدد �شاعات عمل املجل�س. �لتي ناق�شها، يف حني بلغ ن�شبة حديث �حلكومة )6.9 
وم�صروع القانون االجتماعية الـتي ناق�صـه املـجل�س خـال الـدور اخلـام�س: ●

م�شروع القان�ن االجتماعي ال�حيد الذي ناق�شه املجل�س خالل هذا الدور ه� م�صروع قانون احتادي ب�صاأن النقل الربي والطرق وقد اأتت  ●
مربرات مناق�شة م�شروع القان�ن من اأجل و�شع الق�اعد واالأحكام العامة لتنظيم قطاع النقل الربي، وتنظيم اأعمال النقل الربي ب�شقيه 
�ملحلي و�لدويل، بالإ�شافة �إلى توفري �لأمن و�ل�شلمة يف جمال �لنقل �شيما �مل�شاهمة يف خف�س معدلت �حلو�دث �ملرورية وذلك من خلل 
تكامل و�شائل �لنقل و�ملحافظة على �لبنية �لتحتية للطرق، وكانت من �أهم �لأفكار �لتي طرحها �ملجل�س خلل �لنقا�س �لإ�شارة �إلى �أهمية 
ت�شمني م�شروع �لقانون معاجلة �لأ�شر�ر �لتي تلحقها �ل�شاحنات ذ�ت �لأوز�ن �لثقيلة بالطرق، كما �أ�شار �ملجل�س �إلى تغطية ديباجة �لقانون 
لالتفاقيات املربمة بني الدولة واالإحتاد اجلمركي اخلليجي خا�شة اأن القان�ن النقل الربي وه� متعلق بدول اجل�ار اأكرث من غريه، وقد جاء 
رد �حلكومة على �لأفكار �ملطروحة باأن �إ�شد�ر قانون �حتادي يحمي �لطرق من �ل�شرر يتطلب �لتن�شيق مع �جلهات �ملحلية وذلك لكون �شلطة 
�حلكومة �لحتادية على �لطرق حمدودة جد�، كما �أن م�شروع �لقانون ير�عي �لقو�نني �لأخرى ول يوجد �رتباط مبا�شر بني م�شروع �لقانون 

املطروح على املجل�س والق�انني االأخرى.

ومن �لأفكار �لتي طرحها �ملجل�س و�أيدتها �حلكومة �قرت�ح حذف تعريف "�ل�شكك �حلديدية" يف الديباجة، اإ�شافة اإلى االقرتاح بحذف  ●
اجلزء الذي اأ�شيف ملادة التعريفات يف املادة "2" وهو تعريف �للئحة �لتنفيذية لأن معظم �لقو�نني تت�شمن لو�ئح تنفيذية خا�شة بها، وقد 
انتهى املجل�س اإلى امل�افقة على م�شروع القان�ن الذي �شيعمل على حتقيق االن�شجام والتكامل بني اأنظمة وت�شريعات وبرامج النقل الربي يف 

�ش�ء املتغريات اجلديدة العاملية.

الق�صايا البيئية: ناق�س املجل�س م�شروع قان�ن بيئي واحد من اإجمايل )9( م�شروعات ق�انني ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور، وقد بلغ عدد 
% من اإجمايل   7 16 ثانية( �شكلت ما ن�شبته  �شاعات عمل املجل�س مل�شروعات ق�انني الق�شايا البيئية خالل الدور اخلام�س )37 دقيقة و 
 )% عدد �شاعات عمل املجل�س ملناق�شة م�شروعات الق�انني خالل هذا الدور، فيما �شكل حديث املجل�س يف الق�شايا البيئية ما ن�شبته )7.4 
عدد  اإجمايل  من   )% �حلكومة )0.6  ن�شبة حديث  بلغ  ناق�شها، يف حني  �لتي  �لق�شايا  كافة  �ملجل�س يف  �شاعات حديث  عدد  �إجمايل  من 

�شاعات عمل املجل�س.

م�صـروع القانون البيئي الذي ناق�صـه املـجل�س خـال الـدور اخلـام�س: ●

التجارة  ● التي �شتدعم  البحرية  الت�شريعات  اأجل تط�ير  البحري وجاءت املربرات من  القان�ن  ب�شاأن  ناق�س املجل�س م�شروع قان�ن احتادي 
على امل�شت�ى املحلي والدويل وت�شهيل وتنظيم االإجراءات املتبعة يف جمال التجارة البحرية واملحافظة على البيئة و�شالمة ال�شفن واالأرواح، 
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وكذلك اإن�شاء وتط�ير اأ�شط�ل بحري كفء حديث يحمل علم الدولة مبا يكفل حتقيق اأمنها ومن� اقت�شادها وم�شالح �شعبه، وكانت من اأهم 
االأفكار التي طرحها املجل�س اأثناء النقا�س ح�ل االأ�شرار التي تلحقها ال�شفينة اأو قد تلحقها ال�شفينة بالبيئة والتي ذكرت بالفقرة )ج( من 
املادة )115( هل تخ�س البيئة ب�جه عام اأو البيئة البحرية ب�جه خا�س، باالإ�شافة اإلى تفاوت مقدار الغرامة املفرو�شة على كل من يخالف 
حكم املادة )72( والتي ن�شت عليها املادة )74( كاالآتي "يعاقب كل من يخالف حكم املادة )72( من هذا القان�ن بغرامة ال تقل عن ع�شرة 
وقد ردت �حلكومة على �أن �ملق�شود بالأ�شر�ر يف �لفقرة )ج( من �ملادة )115( هي االأ�شرار  �آلف درهم ول جتاوز خم�شمائة �ألف درهم"، 
التي تلحقها ال�شفن بالبيئة ب�شكل عام ولي�س البيئة البحرية فقط، كما اأن هناك اأكرث من )21( ترخي�شًا لل�شفن وتتفاوت الغرامات ح�شب 

اأهمية الرتخي�س.

وقد �أبدت �حلكومة مو�فقتها على �أفكار �ملجل�س حول �إعادة ترتيب �ملادة )13( يف م�شروع القان�ن والتي ن�شها "ال يج�ز لغري ال�شفن ال�طنية 
القيام باأي عمل من اأعمال املالحة االآتية..." غري متو�فقة مع عنو�ن �لباب �لأول، كما قامت �حلكومة بالتو�شيح يف �لبند )2( من املادة )44( 
ح�ل املخالفة التي تقع على كل مالك اأو جمهز اأو ربان اأخفى اأو �ش�ه اأو طم�س اأو حما اأي بيان من البيانات اخلا�شة بت�شجيل ال�شفينة، وب�شاأن 
تو�شية �ملجل�س حول �لهتمام بتدريب �لق�شاة يف جمال �لقانون �لبحري و�شرعة �إجناز �للئحة �لتنفيذية مل�شروع �لقانون لتكون جاهزة وقت 
�شـريانه، وقد انتهى املجل�س اإلى امل�افقة على م�شروع القان�ن الذي �شيعمل على و�شع اآليات معينة لتنفيذ املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي 

�شادقت عليها الدولة مع الرتكيز على مراجعة وتعديل بع�س التعريفات وامل�شطلحات واالأحكام البحرية يف �ش�ء املتغريات العاملية.
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2
�لفـ�شـل �لثـاين:

�الأد�ء �لرقـابي الأعـمال �ملجل�س �لوطـني �الحتادي
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 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

اأوال: االأ�شئلة:

 1. موؤ�شرات عامة حول مناق�شة الأ�شئلة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر

جدول االأ�شئلة التي متت مناق�شتها وزمن املناق�شة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر

الن�صبةزمن املناق�صةالن�صبةعدد االأ�صئلة التي مت مناق�صتهااأدوار االإنعقاد

3 %ن�شف �شاعة2 %3الدور االأول

18 %3 �شاعات20 %33الدور الثاين
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الن�صبةزمن املناق�صةالن�صبةعدد االأ�صئلة التي مت مناق�صتهااأدوار االإنعقاد

18 %3 �شاعات31 %52الدور الثالث

50 %8 �شاعات و30 دقيقة37 %62الدور الرابع

11 %�شاعتان10 %16الدور اخلام�س

100 %17 �صاعة100 %166االإجمايل

	 بلغ عدد االأ�شئلة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر يف االأدوار اخلم�س )166( �ش�ؤااًل ا�شتغرقت مناق�شتها )17 �شاعة( من جممل مناق�شات
اجلل�شات والتي بلغت )212 �شاعة( من العام 2007م اإلى العام 2011م.

	 31( اأخذا اأكرب حيز من مناق�شات االأ�شئلة حيث بلغت ن�شبة يف الدور الثالث )يت�شح من الر�شم البياين اأن )دوري االنعقاد الثالث والرابع
.)%
	 وذلك من اإجمايل عدد االأ�شئلة التي متت )% %(، على عك�س الدور االأول والذي بلغت ن�شبة عدد االأ�شئلة فيه )2  ويف الدور الرابع )37 

مناق�شتها يف جميع اأدور الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.
	 بالرغم من اأن اأ�شئلة الدور ،)% يلحظ �لت�شاوي يف ن�شبة �لوقت �مل�شتغرق يف مناق�شة �أ�شئلة كل من �لدور �لثاين و�لثالث �لتي بلغت )18 

%(. )تت�شح الفروقات من خالل حتليل جدول امل��ش�عات(. الثالث مثلت �شعف اأ�شئلة الدور الثاين بن�شبة بلغت )36 

جول يو�شح اأهم مو�شوعات االأ�شئلة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 
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القـ�صايا 

التعليـمية

الدور الثاين: اإيقاف قب�ل الطلبات للدار�شة  ●
الكادر  واختيار  املناهج  اأ�ش�س  اجلامعية، 
بدء  ت�حيد  اآلية  الغد،  ملدار�س  التعليمي 

وانتهاء العام الدرا�شي.

17.6 %12 %3 �شاعات 9 دقائق19 دقيقة320
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الدور الثالث: البعثات الدرا�شية، تاأجيل العام 

الف�شل،  نهاية  امتحانات  �شكاوى  الدرا�شي، 
من  وطنية  ك�ادر  املدر�شية،  الريا�شة  احتاد 

اخلرباء يف التعليم، ر�ش�م املدار�س اخلا�شة

43 دقيقة6

للرتبية  املقررة  ال�شاعات  الرابع:  الدور 

وعي  لزيادة  املناهج  تط�ير  خطة  الريا�شية، 
الطلبة بالع�ملة، الرقابة على املدار�س اخلا�شة، 
اإطالة زمن الي�م املدر�شي، اإن�شاء جمل�س اأعلى 
باملجل�س  التعريف  يف  املناهج  دور  للتعليم، 
االحتياجات  ذوي  دمج  االحتادي،  ال�طني 
�أماكن  �حلكومية،  �ملد�ر�س  يف  �خلا�شة 
برامج  الفجرية،  كلية  لطالبات  اال�شرتاحة 
االرتقاء  الطالبي،  العنف  لظاهرة  ت�عية 

مب�شت�ى جامعات الدولة.

10
�شاعتان و7 دقائق 

و40 ثانية

7دقائق و20 ثانية1الدور اخلام�س: تعيني املعلمني.

الق�صايا 

ال�صحية
10 دقائق123الدور االأول: اإن�شاء م�شت�شفى تخ�ش�شي.

�شاعتان 4 دقائق 
و6 ثانية

% 13.8% 11.7
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الطبي  القطاع  يف  اال�شتثمار  الثاين:  الدور 

انت�شار  االإدمان،  عالج  وحدات  اخلا�س، 
بع�س  انت�شار  اأ�شباب  باملدواخ،  التدخني 
االأمرا�س، اإجراءات ال�شحة يف حال اكت�شاف 

اأمرا�س معدية.

30 دقيقة5

الدور الثالث: تكرار االأخطاء الطبية، �شيا�شة 

داء  املعدية،  االأمرا�س  مع  التعامل  يف  ال�زارة 
ال�شكري، تاأخر افتتاح املراكز الطبية، التقييم 
االأمرا�س  دخ�ل  مكافحة  لالأجهزة،  الفني 
�عتماد  �لأدوية،  على  �لرقابة  للدولة،  �لوبائية 
H1N1 البطاقات ال�شحية، اأنفل�نزا اخلنازير

28 دقيقة9

فريو�س  من  االأطفال  وقاية  الرابع:  الدور 

معاهد  تطوير  �لت�شوق،  مر�كز  يف   H1N1

التمري�س، التعديل على نظام وريد، االأمرا�س 
االأدوية  ت�شجيل  االإدمان،  عالج  ال�راثية، 
�شحية  تاأمني  بطاقات  اإ�شدار  البيطرية، 

للم�اطنني

7
58 دقيقة 

و6 ث�اين

3 دقائق1الدور اخلام�س: ��شتقبال �حلالت �لطارئة

ق�صايا البنى 

التحتية

الطاقة  اإمدادات  نق�س  الثاين:  الدور 

لل�شاحنات  طريق  اإن�شاء  ال�شمالية،  لالإمارات 
حتديد  بدبا،  مائي  طريق  �خليمة،  بر�أ�س 

�حلمولة �ملحورية للمركبات

11 دقيقة47
19 دقيقة و 5 

ث�اين
% 4.2% 2
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بالذيد  لل�شرطة  مراكز  اإحالل  الثالث:  الدور 

ومليحة
40 ثانية1

الداره، تطوير  الرابع: طريق منفذ  الدور 

تقاطع ثوبان وال�صيجي و�صيح املهب.
7دقائق و25 ثانية2

ق�صايا 

التوطني

يف  قيادية  لوظائف  �لرت�شح  الثاين:  الدور 

م�ؤ�ش�شة  امل�شارف،  يف  الت�طني  الرتبية، 
االإمارات للخدمات

3 %4 %30 دقيقة10 دقائق6

لوز�رة  �ملدرجة  �لوظائف  الثالث:  الدور 

ال�شحة لعام 2008م.
دقيقتان و30 ثانية

4 دقائق و25 ثانيةالدور الرابع: ت�طني مهنة االإمام وامل�ؤذن.
13دقيقة و3ث�اينالدور اخلام�س: تعيني معلمي �للغة �لإجنليزية.

الق�صايا 

االقت�صادية

�لغذ�ئي،  �لأمن  حتقيق  الثاين:  الدور 

الرتخي�س للم�شارف االإ�شالمية، تنفيذ قان�ن 
لأ�شعار  �حلكومي  �لدعم  �مل�شتهلك،  حماية 

ال�ق�د، تفاوت اأ�شعار ال�شلع.

12 %12 %�شاعتان و 6 دقائق30 دقيقة520

العاملية،  املالية  االأزمة  اأثر  الثالث:  الدور 

امل�اد  على  الرقابة  اال�شتثمارية،  املحافظ 
�لغذ�ئية، دمج �مل�شرف �لعقاري، نق�س بع�س 
قان�ن  االقت�شادية،  االأزمة  النقدية،  الفئات 
الت�شرت التجاري، تطبيق امل�ا�شفات القيا�شية.

8
25 دقيقة

 و30 ثانية

الدور الرابع: فتح �لأ�شو�ق �لعاملية للمنتجات 

املحلية، ارتفاع اأ�شعار ال�شلع الناجتة عن ارتفاع 
�أ�شعار �لبنزين، �إد�رة �حل�شابات يف �مل�شارف 

التجارية، ارتفاع اأ�شعار البنزين

4
30 دقيقة 

و 37 ثانية
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نظام  االأ�شعار،  ارتفاع  اخلام�س:  الدور 

اإجراءات  ال�قف،  اأم�ال  ل�شرف  حما�شبي 
�رتفاع  ظاهرة  يف  �حلكومة  تو�شية  تنفيذ 

االأ�شعار.

3
39 دقيقة

 و36 ثانية

الق�صايا 

االجتماعية
29.4 %24 %5 �شاعات10 دقائق140الدور االأول: �شندوق �لزو�ج

متلقي  وتاأثر  االأ�شعار  ارتفاع  الثاين:  الدور 

ال�طنية،  اله�ية  االجتماعية،  امل�شاعدات 
املجال�س ال�طنية.

55 دقيقة3

اإجازتني  بني  ال�اقع  العمل  ي�م  الثالث:  الدور 

�شاأن  يف  املتبعة  االإجراءات  ر�شميتني، 
االأحداث،  رعاية  دور  االجتماعية،  امل�شاعدات 
امل�اطنني  خدمات  اإنهاء  االجتماعي،  ال�شمان 
يف �لقطاع �خلا�س، تقرير �لإمار�ت يف حقوق 
نقل  يف  �لإعلم  و�شائل  ق�شور  �لإن�شان، 
اخلا�س  القطاع  دور  ال�طني،  املجل�س  دور 
ال�شباب  مراكز  االجتماعية،  امل�ش�ؤولية  يف 
ال�شيفية، احتاد كرة القدم، منح الزواج لعام 
�إمار�ت  بني  �ملائي  �لربط   ،2007/2006

الدولة، ت�شجيل املقيمني ببطاقة اله�ية.

13
�شاعة ودقيقتني 

و24 ثانية
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يف  ال�طنية  اله�ية  اأن�شطة  الرابع:  الدور 

العام  ن�شف  اإجازات  ت�حيد  املدار�س، 
املجل�س  واملدار�س،  للجامعات  الدرا�شي 
االأح�ال  قان�ن  ال�شكانية،  للرتكيبة  االحتادي 
اإقامة  ال�شرعية،  املحاكم  ق�شاة  ال�شخ�شية، 
مهرجان ت�شوق و�حد تز�منًا مع �ليوم �لوطني، 
ح�شانات،  دور  اإن�شاء  عقار،  اإرث  ت�شجيل 
امل�شاعدات االجتماعية لغري املتزوجات، اإيقاف 
امل�شاعدات املالية عن بع�س م�شتحقيها، اإن�شاء 
معهد للتمثيل، تعزيز التالحم ال�طني، برامج 
العربية،  اللغة  حماية  قان�ن  الثقافية،  املراكز 
قان�ن ال��شع، نظام الدوام املرن، منح برنامج 
الرقابة على  االإ�شكان،  زايد لالإ�شكان، طلبات 
واالأوقاف،  االإ�شالمية  ال�ش�ؤون  هيئة  اإ�شدارات 
االأحكام  الفجرية،  ملحكمة  حديث  مبنى 

�لق�شائية.

21
�شاعتان و 30 

دقيقة و 11ثانية

يف  �لكهربائية  �لطاقة  اخلام�س:  الدور 

الفجرية، بناء م�شاكن للم�اطنني
2

16 دقيقة 

و 23 ثانية

ق�صايا 

املعا�صات

املتقاعدين،  بيانات  حتديث  الثالث:  الدور 

قو�عد �لتنقل بني �لوظائف يف �لدولة، در��شة 
�أو�شاع �ملتقاعدين، �شم �أ�شحاب �ملهن �حلرة 

يف قانون �ملعا�شات، فروق رو�تب �لحتاديني

9 دقائق510
40 دقيقة و 18 

ثانية
% 6% 3.5
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الدور الرابع: ت�شغيل �ملتقاعدين يف �حلكومة 

للعاطلني  اجتماعية  اإعانات  االحتادية، �شرف 
الع�شكريني،  املتقاعدين  رواتب  العمل،  عن 
تعديل  والفنني،  لالأطباء  املايل  الكادر  تعديل 

الكادر املايل للمعلمني.

5
31 دقيقة

 و 18 ثانية

ق�صايا 

القرو�س

�لقرو�س  ظاهرة  خماطر  االأول:  الدور 

ال�شخ�شية.
10 دقائق12

17 دقيقة و 12 

ثانية
% 1.2% 1.2

7 دقائق 12 ثانية1الدور الرابع: ا�شتمارة م�حدة للقرو�س

الق�صايا 

االأمنية

على  التفتي�س  بالب�شر،  االجتار  الثالث:  الدور 

ده�س  حو�دث  �لق�شائية،  �ل�شلطة  �أع�شاء 
االأطفال.

39
39 دقيقة 

و 30 ثانية
�شاعة و 17 دقيقة 

و 12 ثانية
% 5.4% 7

خف�س  التاأ�شريات،  ر�ش�م  الرابع:  الدور 

ال�شن القان�ين للح�ش�ل على رخ�شة القيادة، 
املرورية،  املخالفات  مبالغ  ا�شتيفاء  اختالف 
الق�شايا  حفظ  الدولة،  دخ�ل  تاأ�شريات 

�جلنائية.

5
19دقيقة 

و 30 ثانية

18دقيقة و12ثانية1الدور اخلام�س: تعديل نظام الكفيل.

الق�صايا 

ال�صيا�صة

االأداء  متابعة  التمكني،  م�شرية  الرابع:  الدور 

�حلكومي.
2 %1 %20 دقيقة20 دقيقة22
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الق�صايا 

البيئية

�ملحافظة  �لأحمر،  �ملد  الثالث: ظاهرة  الدور 

على �لرثوة �ملائية، تنظيم �لعمل بالك�شار�ت
4.7 %3 %48 دقيقة و 1 ثانية8دقائق و30 ثانية35

اال�شتفادة من  النفايات،  اإدارة  الرابع:  الدور 

مياه االأمطار
39دقيقةو31ثانية2

ق�صايا اأخرى

املط�رين  لعمل  �ش�ابط  و�شع  الثالث:  الدور 

لرواتب  ال�شركات  تطبيق  العقاريني،  بطء 
العمال

1.2 %3 %12 دقيقة5 دقائق25

اإ�شدار  ال�قف،  اأم�ال  تط�ير  الرابع:  الدور 

البطاقة ال�شحية ببطاقة العمل
دقيقة2

5دقائق و 55ثانية1الدور اخلام�س: ت�ش�يق املنتجات الزراعية
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حتليل م��ش�عات االأ�شئلة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )2011/2007(:
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تعددت م��ش�عات االأ�شئلة التي ناق�شها املجل�س يف االأدوار اخلم�شة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر منذ بداية انعقاده يف عام 2007م 
وحتى اإنتهاء جل�شاته يف عام 2011م. ومت ترتيب م��ش�عات االأ�شئلة ن�شبة لرتكز اهتمام االأع�شاء بها، حيث كانت اأبرزها م��ش�عات االإجتماع، 
%( نظرًا لتعدد واختالف امل��ش�عات االإجتماعية التي متت اإثارتها يف اأدوار اإنعقاده مقارنًة مب��ش�عات ال�شيا�شية  والتي �شكلت ما ن�شبتة )27 
%(. حيث ت�شمنت م��ش�عات ال�شيا�شية م�شرية التمكني يف ت�جهات املجل�س بعد اإنتهاء الف�شل الت�شريعي  والقرو�س والتي �شكلت ما ن�شبته )1 
�لر�بع ع�شر و�ملو�شوع �لثاين كان ب�شاأن متابعة �لأد�ء �حلكومي، �أما يف ما يخ�س �لقرو�س فكانت هناك مطالبة من �لأع�شاء باإ�شد�ر �إ�شتمارة 

م�حدة للقرو�س، وامل��ش�ع الثاين كان ب�شاأن خماطر القرو�س ال�شخ�شية.

	 الق�صايا االجتماعية: �شكلت امل��ش�عات االإجتماعية االإهتمام االأكرب لالأع�شاء يف مناق�شاتهم لالأ�شئلة، والتي برزت يف الدور الرابع، حيث
%( من اإجمايل م��ش�عات االأ�شئلة. وتركزت اأ�شئلة االأع�شاء يف جانب اخلدمات وامل�شاعدات  بلغت ن�شبة م��ش�عات االأ�شئلة فيه )24 
وقان�ن  ال�شخ�شية  االأح�ال  قان�ن  مثل  الق�انني  بع�س  بتعديل  واملطالبة  املجتمع  يف  الثقايف  ال�عي  ن�شر  االإ�شكان،  برامج  االجتماعية، 

اإجازة ال��شع.
	 اأوال: جاء الرتكيز يف جانب اخلدمات وامل�شاعدات االجتماعية ب�شبب الت�شخم وارتفاع االأ�شعار نتيجة لتداعيات االأزمة املالية، اإلى جانب

تدين االإعانة املقدمة من وزارة ال�ش�ؤون االإجتماعية مل�شتحقيها والتي تبلغ )4400 درهم( فقط.
 ثانياً: يف ما يخ�س برامج االإ�شكان و�شحت الدرا�شات التي اأجراها املجل�س باأن جمم�ع طلبات االإ�شكان بلغت )71689 األف طلب( وما  ●

زال )51 األف طلب( قيد الدرا�شة.

ثالثاً: كانت مربرات الرتكيز على ن�شر ال�عي الثقايف يف املجتمع تع�د اإلى التفاوت يف ت�زيع الربامج الثقافية على اإمارات الدولة من قبل  ●
وزارة الثقافة وتنمية املجتمع، حيث برز تركز هذه الربامج يف اإمارة دون غريها.

	 اأخرياً: ب�شاأن الرتكيز على قان�ن ال��شع، فقد ات�شح وج�د ثغرات ون�اق�س يف القان�ن االحتادي رقم 11 لعام 2008م، حيث ال ي�جد ف�شل
بني �إجازة �لو�شع و�إجازة �لأمومة، وعدم وجود بند خا�س يف حالة �لطفل �ملعاق و�لأطفال �خلدج و�لتو�ئم وحالت �لإجها�س.

	 13.8( الق�صايا ال�صحية: نالت م��ش�عات ال�شحة اإهتمام االأع�شاء يف نقا�شات االأ�شئلة بعد امل��ش�عات االإجتماعية، و�شكلت ما ن�شبته
�لوبائية  �لأمر��س  �لدو�ئية،  �لرقابة  �لطبية،  �لأخطاء   : �لآتية  �لأع�شاء يف �جلو�نب  �أ�شئلة  �لأ�شئلة. وتركزت  %( من جممل مو�شوعات 

وال�راثية، اإن�شاء وتط�ير املن�شئات ال�شحية.
	 9 2007م كان هناك  اأوال: بخ�شو�س �لأخطاء �لطبية وتكر�رها، و�لذي يعود للتاأخري يف �لعلج و�لت�شخي�س و�خلطاأ �لدو�ئي ففي عام 

حاالت فيها تق�شري يف العالج اأدى ل�فاة حالتني منهم.
يعالج �حلمو�شة  ● �لذي  دو�ء )كيريلوك�س(  مثل  تنتج حمليا  وملوثة  فا�شدة  �أدوية  �أن هناك  �لدو�ئية، ظهر  �لرقابة  يتعلق مبو�شوع  ما  ويف 

ببكترييا م�شره تت�شبب باأمرا�س م�شرة للب�شر.

�نفلونز� �خلنازيري حيث بلغت �حلالت �مل�شابة يف )نوفمرب  ● �نت�شار فريو�س  2009م  �لوبائية فقد �شهد عام  ثانياً: بخ�شو�س �لأمر��س 
2009م( )287 حالة( وفقًا لإح�شائية وز�رة �ل�شحة، �أما بخ�شو�س �لأمر��س �لور�ثية فكان نف�س �لعام ميثل عام د�ء �ل�شكري، وح�شب 
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.)% تقدير درا�شات وزارة ال�شحة بلغ عدد امل�اطنني امل�شابني ما يقارب )20 

اأخريا: يف �شاأن م��ش�ع املن�شاآت الطبية ومراكز التاأهيل، فقد تاأخر افتتاح بع�س املراكز الطبية يف الدولة ب�شبب نق�س الكادر الطبي والفني  ●
واالإداري وقلة وحدات العالج من االإدمان بالرغم من ارتفاع ن�شبة حاالت االإدمان يف الدولة، ذلك ح�شب ما ورد يف درا�شة للمركز ال�طني 

للتاأهيل باأبوظبي ب�شاأن م�شكلة �لإدمان و�لتي �أو�شحت �أن حجمها يف �لدولة بني �ملتو�شطة و�لكبرية.

	 انها تلت م��ش�عات ال�شحة �شكلت ما االأ�شئلة، حيث  االإع�شاء يف نقا�شات  اإهتمام  التعليم كذلك  نالت م��ش�عات  التعليمية:  الق�صايا 
%( من جممل مو�شوعات �لأ�شئلة. وتركزت �أ�شئلة �لأع�شاء يف جانب �ل�شيا�شات �لتعليمية و�لكادر �لوظيفي للمعلمني. ن�شبته )12 

�لتعليم  ● �إمار�ت �لدولة، وذلك ب�شبب �لإزدو�جية �حلا�شلة بني  �لتعليمية على م�شتوى  �ل�شيا�شات  �لتفاوت يف  يف مو�شوع �ملناهج لوحظ 
فقد  للمعلمني  �لوظيفي  �لكادر  بخ�شو�س  �أما  �ملحلي.  �ل�شاأن  عن  وبعدها  �لتعليمية  �ملناهج  يف  �لق�شور  جانب  �إلى  و�لحتادي  �ملحلي 
ل�حظ وج�د نق�س يف اأعداد الهيئة التدري�شية بداية عام 2010م وذلك ب�شبب تاأخر توقيت �لإعلن عن �حلاجة ملعلمني من قبل �لوز�رة 

وذلك يتكرر �شن�يًا.

	 اأ�شئلة مناق�شة  ا�شتغرقت  ولكن  التعليم،  مل��ش�عات  م�شاوية   )%  12( ن�شبته  ما  االإقت�شادية  امل��ش�عات  �شكلت  االقت�صادية:  الق�صايا 
امل��ش�عات االإقت�شادية ما ن�شبته )33 %( اأقل من ما ا�شتغرقته مناق�شة امل��ش�عات التعليمية. حيث تركزت م��ش�عات االأ�شئلة االقت�شادية 

على تاأثريات االأزمة املالية، اإجراءات املعامالت امل�شرفية باالإ�شافه لدور وزراة االإقت�شاد الرقابي يف املعامالت التجارية.
اأواًل: بخ�ش��س م��ش�ع تاأثريات االأزمة املالية ل�حظ ا�شتمرار ارتفاع اأ�شعار ال�شلع واخلدمات يف الدولة مثل ارتفاع اأ�شعار البنزيني، وتاأثر  ●

�أ�شو�ق �لأور�ق �ملالية يف �لدولة، و�لتي تكبدت خ�شائر مالية عام 2008م بلغت )460 مليار درهم(، كل ذلك ا�شتلزم اإيجاد حل�ل للحد من 
هذه �لتاأثري�ت من خلل �إجر�ء�ت وتو�شيات تبنتها �حلكومة.

�إ�شطر  ● �أن هناك عجزً� يف بع�س �لفئات �لنقدية �ملحلية يف �ل�شوق �لإمار�تي مما  �أما يف �شاأن مو�شوع �ملعاملت �مل�شرفية، تبني  ثانياً: 
البن�ك لعدم �شرف هذه الفئات وذلك ح�شب اال�شتطالعات التي قام بها اأع�شاء املجل�س.

بع�س  ● دخ�ل  يف  متثل  ما  منها  االأع�شاء  ت�شاوؤالت  اأثارت  التي  امل�شاكل  بع�س  برزت  االقت�شاد،  ل�زارة  الرقابي  الدور  م��ش�ع  يف  اأخرياً: 
�لأ�شناف �لغذ�ئية �ل�شارة �إلى �أ�شو�ق �لدولة و�لتي بها مو�د م�شرطنة، بالإ�شافة ملو�د غذ�ئية مقلدة بلغت ن�شبتها )23 %( وقطع غيار 

�شيارات مقلدة كذلك �شكلت ما ن�شبته )69 %(، اإلى جانب بع�س االألعاب التي ت�شكل خطرًا على �شالمة االأطفال.

ثانياً: امل��ش�عات العامة
	 تعددت امل��ش�عات العامة التي ناق�شها املجل�س ال�طني االحتادي خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، وتن�عت الق�شايا لهذه امل��ش�عات

بني الق�شايا االقت�شادية واالجتماعية وق�شايا تعليمية وبيئية واأمنية وخدمية، كما يالحظ اأن اإجمايل عدد ال�شاعات املخ�ش�شة ملناق�شة 
امل��ش�عات العامة بلغت 94 �شاعة.
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جدول املوؤ�شرات العامة حول املو�شوعات العامة
خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )2011-2007(

الن�صبةعدد املو�صوعات العامةادوار االنعقاد
الوقت امل�صتغرق 

للمناق�صة
الن�صبة

%1الدور االأول %6 �شاعات3.23   6.38

%8الدور الثاين %28 �شاعة25.81   29.79

%7الدور الثالث %19 �شاعة22.58   20.21

%11الدور الرابع %33 �شاعة35.48   35.11

%4الدور اخلام�س %8 �شاعات12.90   8.51

%31االإجمايل %94 �شاعة100   100
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ثانيًا ق�شايا املو�شوعات العامة:

جدول ق�شايا املو�شوعات العامة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر

الق�صايا 

الرئي�صية
املو�صوعات العامة

عدد 

املوا�صيع 

العامة

ال�صاعات 

امل�صتغرقة

عدد 

االأفكار
الن�صبة

ق�صايا 

اجتماعية

هيئة �ل�شوؤون �لإ�شلمية و�لأوقاف- �شندوق �لزو�ج- برنامج �ل�شيخ ز�يد للإ�شكان-
�شيا�شة ال�ش�ؤون االجتماعية- وزارة الثقافة وال�شباب واملجتمع – �شيا�شة �حلكومة 
والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  �شيا�شة   - العدل  وزارة   – االإعالم  قطاع  يف 
ال�افدة -  العمالة   - العمل اجلديدة  وزارة  واأنظمة  قرارات  تاأثريات  االجتماعية- 

الهيئة االحتادية للم�ارد الب�شرية – ��شرت�تيجية �لأمن �لغذ�ئي

%3794 �شاعة12  34.56

ق�صايا 

تعليمية

2-كليات  والتعليم  الرتبية  العلمي-وزارة  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  �شيا�شة 
التقنية العليا-

%1631 �شاعة4  11.40

ق�صايا 

اقت�صادية
%730 �شاعات3تنظيم ودعم �لقطاع �ل�شناعي-تفاقم ظاهرة �رتفاع �لأ�شعار- �شيا�شة وز�رة �ملالية  11.03

ق�صايا 

خدمية

وزارة االأ�شغال العامة – الهيئة االحتادية للكهرباء واملياه – هيئة تنظيم االت�شاالت 
– الطريان املدين

%947 �شاعات4  17.28

ق�صايا 

�صحية
%817 �شاعات2ا�شرتاتيجية وزارة ال�شحة-�شيا�شة وزارة ال�شحة  6.25

ق�صايا 

بيئية
%925 �شاعات3حماية وتنمية الرثوة ال�شمكية-م�ارد املياه- التل�ث البيئي  9.19

ق�صايا 

اأمنية
%828 �شاعات3�شيا�شة هيئة االإمارات لله�ية- وزارة الداخلية – وزارة اخلارجية  10.29

%94272 �شاعة31املجموع  100
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مبالحظة ق�شايا امل��ش�عات العامة وعدد ال�شاعات امل�شتغرقة يف مناق�شتها يتبني اأن ت�جه املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 
ت�جه اجتماعيًا، حيث يالحظ من اجلدول )2( باأن عدد امل��ش�عات العامة فيها بلغ )12( م��ش�ع عام، وا�شتح�ذت عدد ال�شاعات امل�شتغرقة 
ملناق�شة امل�ا�شيع االجتماعية )37 �شاعة( من اإجمايل املناق�شات للم��ش�عات العامة، ومت طرح 94 فكرة مهمة ملناق�شتها بالجتماع مع �حلكومة 
للمو�طنني، ومما يعك�س نظرة وتطلع �ملجل�س ل�شتقر�ر  %(، مما يدل على �هتمام �ملجل�س بجو�نب �حلياة �لجتماعية  بن�شبة )34،56  اأي 

املجتمع وتنميته.

	 ،من اأهم املربرات التي اأدت اإلى ت�جه املجل�س ملناق�شة الق�شايا االجتماعية، باأن اأغلب املناق�شات يف املجل�س جاءت لتلبية معاناة امل�اطنني
وحتقيق لرغباتهم يف ج�انب اأ�شا�شية خمتلفة كامل�شكن والزواج واالإعانات املالية وتنمية امل�ارد الب�شرية واالإعالم وتثقيف ال�شباب واملحاكم 
و�لعمالة �لو�فدة، فعلى �شبيل �ملثال جلاأ �لأع�شاء ملناق�شة �شندوق �لزو�ج ب�شبب �شعف �مليز�نية �ملخ�ش�شة له، وب�شبب �رتفاع ن�شب �لطلق 
يف �لدولة وتوجه �ملو�طنني للزو�ج من �لأجنبيات، وتطرق �لأع�شاء ملناق�شة �شيا�شة وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية ب�شبب عدم و�شوح �لأهد�ف 
و�أخرًي� ظهرت  �أهميته،  بالرغم من  �ل�شرت�تيجية  �لجتماعي يف  �ل�شمان  برنامج  �إدر�ج  و�ت�شح عدم  للوز�رة،  �ل�شرت�تيجية  و�ملبادر�ت 
املجل�س  وانتقل  االجتماعية،  ال�ش�ؤون  ب�زارة  ترتبط  وهي  التعاونية،  واجلمعيات  العام  النفع  وجمعيات  االجتماعية  اجلمعيات  يف  م�شاكل 
ملناق�شة �شيا�شة �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية ب�شبب تطوير �خلدمات �حلكومية ملعا�شات �ملتقاعدين، وحت�شني �مل�شتوى 

املعي�شي واملادي لهذه الفئة.



55 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

	 ناق�س االأع�شاء �شيا�شة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان لـتفاقم اأزمة ال�شكن يف الدولة خالل ال�شن�ات املا�شية ونتج عنها تراكم حجم الطلبات
اإ�شكانية تهتم بالفئات اخلا�شة كاالأرامل واملطلقات وكبار ال�شن، وا�شتمرار االإ�شكاليات اخلا�شة بعمل الربنامج  ال�شكنية، وغياب برامج 
"الت�شريعات، امليزانية، الطلبات" من اإن�شاءه، وانتقل االأع�شاء ملناق�شة �شيا�شة هيئة ال�ش�ؤون االإ�شالمية واالأوقاف لعدة مربرات منها عدم 
و�شوح �لت�شريعات �ملنظمة لعمل �لهيئة، وظهور م�شاكل عديدة على حملت �لعمرة و�حلج، وعلى �إد�رة �لوقف و��شتثماره، و�أخريً� �أت�شح 
�أن هناك �إ�شكاليات ب�شاأن �مل�شاجد وتوطني �لأئمة، وتعددت جهات �لإفتاء و�لوعظ يف �لدولة، و من ثم �نتقلت لنقا�س �شيا�شة وز�رة �لعدل 
ب�شبب ظهور عدة �إ�شكاليات تخ�س ��شرت�تيجية �لوز�رة وكيفية عمل �ملحاكم و�لنيابات �لحتادية، و�شعوبة �إجر�ء�ت عمل وتطرق �لنقا�س 
يف املجل�س على م��ش�ع �شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع لعدة اأ�شباب منها �شعف امليزانية والت�عية والت�طني يف ال�زارة، 
�شعف ت�ا�شل ال�زارة مع اجلهات االأخرى يف الدولة، وركز املجل�س اأي�شا على نقا�س �شيا�شة وزارة االإعالم يف الدولة ب�شبب وج�د �شعف 
يف اال�شرتاتيجية االإعالمية لل�زارة ويف تنظيمها، و�شعف الت�عية ودورها يف تعزيز اله�ية ال�طنية، وركز النقا�س ب�شكل كبري على قرارات 
�لأنظمة �جلديدة لوز�رة �لعمل بالن�شبة للعمالة �لو�فدة ب�شبب تز�يد �أعد�د �لعمالة �لو�فدة و�لتي باتت ت�شكل هاج�شًا يوؤرق �لأمن �لوطني 
للدولة من خلل تهديد �لرتكيبة �ل�شكانية للدولة، ومت نقا�س �شيا�شة �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية ب�شبب �مل�شاكل �لتي ظهرت على خطة 
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ا�شرتاتيجية الهيئة لعام 2010م، وب�شبب وجود �إ�شكاليات يف �لتوطني، و�أخريً� ناق�س �ملجل�س مو�شوع ��شرت�تيجية �لأمن �لغذ�ئي، وتوجه 
ملناق�شة هذ� �ملو�شوع ب�شبب �نت�شار �لأوبئة و�لأمر��س مثل جنون �لبقر و�أنفلونز� �لطيور، ولعدم وجود ��شرت�تيجيات لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي 

يف �لدولة، و�شعف �ل�شتثمار�ت �لد�خلية و�خلارجية جلميع �لقطاعات �لغذ�ئية.
%( من حيث االأفكار املطروحة  ● ناق�س املجل�س يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر ق�صايا التعليم والتي ا�شتح�ذت على ن�شبة وقدرها )11،40 

يف نقا�س امل��ش�عات التعليمية، ويعترب التعليم من اأ�شا�شيات التقدم والتط�ر الذي تطمح دولة االإمارات ال��ش�ل اإليه، حيث اأنه جلاأ املجل�س 
ملناق�شة �شيا�شة وز�رة �لتعليم �لعايل لتكر�ر �ل�شكاوى �شدها ك�شعف �مليز�نية �ملر�شودة للجامعات، وقلة �لتوطني، وظهور م�شاكل عديدة 
على �لتعليم �لعايل �خلا�س، و�أخريً� ب�شبب عدم تو�فق خمرجات �لتعليم �لعايل مع �حتياجات �شوق �لعمل، وقام �ملجل�س مبناق�شة �شيا�شة 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم مرتني خلل هذ� �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر لأهمية �ملو�شوع، وب�شبب تكر�ر �مل�شاكل حول مد�ر�س �لغد، وظهور 

اإ�شكاليات عديدة ب�شاأن البنية التحتية للتعليم و�شيا�شات التعليم، اإ�شافة اإلى �شعف الت�ا�شل مع امليدان الرتب�ي.

كما ناق�س املجل�س الق�شايا االقت�شادية، حيث ت�شهد الدولة معدالت من� عالية ومتميزة يف القطاع ال�شناعي واالقت�شادي، وب�شبب حدوث  ●
%(، جلاأ املجل�س ملناق�شة  االأزمة العاملية والتي تاأثرت بها جميع دول العامل، وبلغت ن�شبة االأفكار املطروحة للق�شايا االقت�شادية )11،03 
مو�شوع ظاهرة �رتفاع �لأ�شعار يف �لدولة، فلقد ت�شاءل �لأع�شاء عن �شبب ��شتمر�ر �رتفاع �لأ�شعار يف جميع قطاعات �لدولة بالرغم من 
�نح�شار �لأزمة �لعاملية �ملالية، وكذلك ناق�س �ملجل�س مو�شوع تنظيم ودعم �لقطاع �ل�شناعي يف دولة �لإمار�ت، ب�شبب ظهور م�شاكل عديدة 
على طبيعة الدور الذي تق�م به وزارة املالية وال�شناعة لدعم قطاع ال�شناعة، و�شعف الت�شريعات املنظمة لقطاع ال�شناعة، واأخريًا ب�شبب 
�أ�شباب  �لدولة، وتعود  �ملالية يف  �لدور �لذي تقوم به �ملناطق �حلرة لدعم �ل�شناعة �لوطنية، و�أخريً� جلاأ �ملجل�س ملناق�شة �شيا�شة وز�رة 
�ملناق�شة �إلى وجود �أهد�ف ��شرت�تيجية �شعيفة �شمن ��شرت�تيجية وز�رة �ملالية، ووجود �شعف يف �لرقابة �ملالية، وظهور بع�س �مل�شاكل من 
جراء التح�ل من ميزانية الربامج واالأداء اإلى امليزانية ال�شفرية، والحظ املجل�س اأي�شًا وج�د بع�س االإ�شكاليات على قدرة وزارة املالية يف 

متابعة تنفيذ الق�انني والت�شريعات االحتادية املالية.

%( من االأفكار البالغ  ● الق�صايا اخلدمية والتي ا�شتح�ذت على ن�شبة وقدرها )17،28  ناق�س املجل�س يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 
جمم�عها 272 فكرة، و�لتي عك�شت عدة حماور رئي�شية، ومن بني هذه �ملحاور، �إن�شاء و�شيانة �لطرق �لحتادية، وم�شاريع �لبنى �لتحتية 
واملرافق اخلدمية، وكذلك اخلطط اال�شرتاتيجية للهيئة العامة للطريان وباالإ�شافة اإلى عالقة الهيئة العامة للطريان املدين مع اجلهات 
االأخرى يف الدولة، واأي�شا �شيا�شة وا�شرتاتيجية هيئة الكهرباء واملياه االحتادية يف ت�فري الطاقة للم�شروعات االحتادية واالإ�شكانية والتجارية 

وامل�شاكل املتعلقة بالهياكل االإدارية واملالية وق�شية الت�طني.

م�ا�شيعها  ● عدد  بلغ  والتي  االأمنية  الق�صايا  جانب  يغفل  مل  انه  اإال  االجتماعية،  للق�شايا  املجل�س  وت�جه  الق�شايا  تعدد  من  بالرغم 
28 فكرة لت�شاهم يف معاجلة وتط�ير الن�احي االأمنية، مع اأن هناك عدة  ثالثة م�ا�شيع عامة، وطرح فيها االأع�شاء اأثناء املناق�شات 
املربرات  اأن هذه  الداخلية واخلارجية، حيث  وزارة  و�شيا�شة  لله�ية  االإمارات  ب�شيا�شة  املتعلقة  الق�شايا  اإلى طرح هذه  اأدت  مربرات 
�أتت من عدة حماور رئي�شية وهي �لإطلع على �خلطط و�لتحديات �لتي تو�جه ��شرت�تيجية هيئة �لإمار�ت للهوية وقانون �إن�شاء هذه 
و�شوق  �لدولة  �أمن  على  وتاأثريهم  �لأجانب  و�إقامة  دخول  و�آلية  �جلن�شية  حمور  وكذلك  �لت�شغيلية،  وجو�نبها  و�خت�شا�شاتها  �لهيئة 
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التنظيمي،  وهيكلها  ال�شيا�شي  ودورها  اخلارجية  وزارة  ا�شرتاتيجية  اإلى  باالإ�شافة  ال�شكانية،  الرتكيبة  مب��ش�ع  وعالقاتهم  العمل 
اخلارج. يف  الدبل�ما�شية  البعثات  دور  واأي�شا 

كما اأن الق�شايا البيئية تعترب من الق�شايا ذات االأهمية الكبرية، نظرا لتاأثريها على املجتمع املحلي والدويل بكامله، اإذ اأنه مت طرح ثالثة  ●
ا�شرتاتيجيات  على  املربرات  تركزت  هذا  وعلى  االأفكار،  عدد  اإجمايل  من   )%  9،19( ن�شبة  ا�شتاأثرت  والتي  االأهمية  يف  غاية  م�ا�شيع 
وزارة البيئة واملياه وباالأخ�س يف �شاأن حماية وتنمية الرثوة ال�شمكية واخلطط اال�شرتاتيجية للحفاظ على م�ارد املياه، اإلى جانب تعديل 
و�إ�شد�ر بع�س �لقو�نني و�لت�شريعات �لحتادية �لبيئية و�ملنظمة ل�شتغلل �ملو�رد �ملائية، بالإ�شافة �إلى �لتن�شيق مع �جلهات �ملخت�شة لتقليل 

ا�شتهالك املياه وتنظيم ال�شيد والرتكيز على التل�ث البيئي وكيفية م�اجهته.

ا�شتاأثرت الق�صايا ال�صحية اإجمايل عدد ال�شاعات بلغت 8 �شاعات، ومن خاللهم ناق�س املجل�س م��ش�عني من امل��ش�عات العامة مبربرات  ●
الت�طني، و�شعف ج�دة  وقلة معدالت  واالإداري  الطبي  الكادر  وقلة  امل�اطنني،  ي�شمل جميع  تاأمني �شحي  اأهمية وج�د  اأهمها؛  كثرية ومن 

اخلدمات ال�شحية املقدمة للمر�شى، والى جانب االإطالع على االأهداف اال�شرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية ل�زارة ال�شحة.

ميكن �لقول �أن �ملجل�س �لوطني �لحتادي كان يهدف من مناق�شته لهذه �ملو�شوعات �لأخذ �أول بخطاب رئي�س �لدولة يف بد�ية كل دور، وثانيا  ●
على ت�جهات الدولة من خالل روؤية االإمارات لعام 2021م وكذلك ا�شرتاتيجية )2008 – 2010(م وا�شرتاتيجية )2011 – 2013(م، ويف 
االأخري االأخذ بعني االعتبار بامل�شكالت واالأزمات املحيطة والعاملية مثل االأزمة املالية العاملية واخلطر العاملي لن�ش�ب املياه اجل�فية وانت�شار 

.)H1N1 – االأمرا�س املعدية )ال�شار�س

الفعالية الربملانية للمو�شوعات العامة يف الف�شل الت�شريعي 14:
يتم قيا�س �لفعالية �لربملانية عن طريق و�شع ن�شو�س �لتو�شيات وقيا�س ن�شبة �لفعالية من خلل ردود �حلكومة عليها، كما ي�شري �جلدول . 1

التايل:



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي58
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

املو�صوعات 

العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

هيئة  

ال�صوؤون 

االإ�صامية 

واالأوقاف

اأواًل: فيما يخ�س الت�صريعات املنظمة لعمل الهيئة:

باإن�شاء   1999 ل�شنة   29 رقم  االحتــادي  القان�ن  تعديل   .1
رقم  االحتـــادي  بالقان�ن  واملــعــدل  لــالأوقــاف  العامة  الهيئة 
اأو  وزارة  اإلى  الهيئة  حت�يل  يحقق  ومبا  ل�شنة2006م   )34(
على االأقل اأن يراأ�س جمل�س اإدارة الهيئة وزير خمت�س اأ�ش�ة 
يف  الهيئة  متثيل  ح�شن  ل�شمان  االأخــرى  امل�شتقلة  بالهيئات 

جمل�س ال�زراء عند مناق�شة م��ش�عات الهيئة.
 29 رقم  للقانون  �لتنفيذية  �للئحة  �إ�شد�ر  يف  �لإ�شر�ع   .2

ل�شنة 2009 �مل�شار �إليه وكذلك لئحة �ملو�رد �لب�شرية.
3. �إ�شد�ر قانون ينظم عمل حملت �حلج و�لعمرة.

4. �إ�شد�ر قانون للحفاظ على ملكية �لوقف وحقوق �لو�قف.
ثانياً: فيما يخ�س حمات احلج والعمرة:

تنظيم  بغر�س  و�لعمرة  �حلــج  حلملت  جمعية  �إن�شاء   .1
وخمتلف  �حلملت  هذه  بني  �ل�شلة  وتوثيق  �ملهنة  ممار�شة 
اأكــرب  وتــاأثــري  للمهنة  ثقل  يعطي  ومبــا  ـــرى،  االأخ ـــراف  االأط
�شه�لة  ويحقق  اأفــ�ــشــل  واأ�ــشــعــار  خــدمــات  على  للح�ش�ل 

االجتماع والتفاو�س مع الهيئة.
2. فتح مكتب د�ئم للهيئة يف �لأر��شي �ملقد�شة لتلقي �شكوى 
�حلجاج و�ملعتمرين و�تخاذ �إجر�ء�ت �شريعة بحق �ملخالفني 
من  املالية  املخ�ش�شات  تدبري  مع  املت�شررين،  وتع�ي�س 

�مليز�نية �ملعتمدة لبعثة �حلج �ل�شنوية.
3. تعديل �لت�شنيف �خلا�س بحملت �حلج و�لعمرة بحيث 

تتنا�شب الفئة مع ن�ع اخلدمة ودرجتها.
ثالثاً: فيما يخ�س اإدارة الوقف وا�صتثماره:

كادر  واإعداد  ال�قفية  باال�شتثمارات  اإدارة خا�شة  اإن�شاء   .1

املــ�افــقــة  ● مت 
 32 عــــــلــــــى 
تــ��ــشــيــة من 
اإجــمــايل 35 

ت��شية
ــــــبــــــار  ● اعــــــت

تــــفــــرعــــات 
بـــــــعـــــــ�ـــــــس 
الــتــ��ــشــيــات 
ب،  )اأ، 
هـــ(  د،  ج، 
ــات  ــي ــ��ــش ــت ب

كاملة.

مت رف�س 3 ت��شيات ●
رف�شت الت��شية ح�ل تعديل  ●

 29 رقم  االحتــادي  القان�ن 
الهيئة  باإن�شاء   1999 ل�شنة 
و�شيتمر  لــالأوقــاف،  العامة 

ال��شع كما ه� عليه.
ــ�ل  ● ــة ح ــي ــ��ــش ــت ــت ال ــش ــ� رف

يف  للهيئة  د�ئــم  مكتب  فتح 
لتلقي  املقد�شة  االأرا�ـــشـــي 
و�ملعتمرين  �حلجاج  �شكوى 
�شرورة  وجــ�د  عدم  ب�شبب 
للهيئة،  د�ئـــم  مكتب  لفتح 
باملهام  تق�م  ال�شفارة  والأن 
املــ�اطــنــ�ن  يحتاجها  الــتــي 
يف االأرا�شي املقد�شة خالل 
بالن�شبة  اأمــا  العمرة،  اأداء 
بعثة  ت�شكيل  فــيــتــم  لــلــحــج 
ممثلة من جمم�عة وزارات 
وهيئات لت�شهيل وحل جميع 

م�شاكل �حلجاج(
املتعلقة  ● الت��شية  رف�شت 

نظام  يف  الــنــظــر  بــــــــاإعــادة 
لالأ�شباب  امل�حدة  اخلطبة 

التالية:
- يتم اإعداد اخلطبة عن طريق 

-%  91.4
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اإدارة االأم�ال  خا�س لها ال�شتقطاب الكفاءات القادرة على 
ال�قفية وا�شتحداث برامج وقن�ات ا�شتثمارية جديدة.

2. ت�شجيع القطاع اخلا�س على امل�شاركة يف اإقامة امل�شاريع 
اال�شتثمارية يف جمال ال�قف عرب:

�أ. دعوة �لقطاع �خلا�س من خلل و�شائل �لإعلم للم�شاهمة 
يف اأوجه ال�قف كل ح�شب اخت�شا�شه.

ب. تخ�شي�س عدد من اأ�شهم التاأ�شي�س يف �شركات امل�شاهمة 
العامة كا�شتثمارات وقفية.

�حلكومة  م�شاريع  يف  ــة  ــوي �لأول يعطي  ت�شريع  �إ�ــشــد�ر  ج. 
�شمن  من  واعتباره  ال�قفي  العمل  يف  امل�شاهمة  لل�شركات 

امل�شئ�لية االجتماعية لل�شركات.
)BOT( د. الدخ�ل يف �شراكة مع القطاع اخلا�س بنظام

3. تن�يع جماالت ا�شتثمارات الهيئة لالأ�ش�ل ال�قفية واإعادة 
لزيادة  �لقائمة،  �لعقار�ت  وتاأهيل  �مل�شجلة  �لأر��شي  تطوير 

االإيرادات.
يف  املجتمع  م�شاهمة  وتعزيز  ال�قف  باأهمية  ال�عي  ن�شر   .4

العمل ال�قفي من خالل:
اأ. خطب ودرو�س امل�شاجد.

ب. و�شائل �لإعلم.
ج. املناهج الدرا�شية يف خمتلف املراحل الدرا�شية.

د. الت�ا�شل املبا�شر مع رجال االأعمال.
هـ. اإقامة م�ؤمترات وحما�شرات.

5. عقد �شراكات بني هيئة االأوقاف واجلهات ال�قفية املحلية 
لتن�شيق اجله�د يف اإعداد قاعدة بيانات عامة ت�شم خمتلف 
�لوقف  �لــدر��ــشــات حــول م�شائل  و�إعــــد�د  �لــدولــة  �إمــــار�ت 

اإمــــارات  جميع  مــن  اخلــطــبــاء 
اللجنة  على  تعر�س  ثم  الدولة 
اإمــــارات  جميع  مــن  املخت�شة 

الدولة العتمادها.
�إلقائها  بني  خمري  �خلطيب   -
ب�شرط  غــيــبــًا  �أو  �لـــورقـــة  مــن 
ــــزام مبـــحـــ�ر ومــ��ــشــ�ع  ــــت االل

اخلطبة.
م�شت�ى  مــن  تــرفــع  اخلــطــبــة   -
ال�شتالمها  ال�شعفاء  اخلطباء 
جاهزة وطريقة العر�س مرتوكة 
ـــز�م  ـــت لــلــخــطــيــب بــ�ــشــرط �لل

مبحاور وم��ش�ع اخلطبة(.

-
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والتكامل يف  بينها  فيما  وتبادل اخلربات  فيها  وامل�شتجدات 
جماالت اال�شتثمار.

وذلــك  �ملجتمع  وتنمية  خلــدمــة  �لــوقــف  عــو�ئــد  توجيه   .6
بالتن�شيق مع اجلمعيات والهيئات اخلريية.

يف  منح  على  للح�شول  �ملحلية  �حلكومات  مع  �لتو��شل   .7
اأم�ال  تنمية  يف  للم�شاهمة  و�شناعية  جتارية  اأرا�شي  �شكل 

ال�قف.
رابعاً: فيما يخ�س امل�صاجد وتوطني مهنتي االإمام واملوؤذن:

لتفادي  �لهيئة  ميز�نية  يف  للأئمة  خا�س  كــادر  �إ�شد�ر   .1
الت��شع يف  اأو  املهنة  وت�طني هذه  ال�قف  اأمــ�ال  اإلى  اللج�ء 

جتربة نظام املكافاآت.
اخلطباء  الإعــداد  واملعاهد  اجلامعات  مع  �شراكات  عقد   .2

وال�عاظ.
القطاع  الإدارة  ومرافقها  امل�شاجد  تنظيف  م�شاألة  اإ�شناد   .3

اخلا�س من خالل ميزانية خا�شة تر�شد لذلك.
4. و�شع �شناديق خا�شة يف فناء امل�شاجد لتجميع امل�شاحف 

القدمية والكتب واملجالت الدينية.
واإعطاوؤهم  للهيئة  التابعني  امل�شاجد  مفت�شي  عدد  زيادة   .5
بامل�شاجد  �لــعــابــثــني  حــق  يف  �لق�شائية  �ل�شبطية  �شفة 

ومرافقها.
اجلن�شيات  جميع  من  امل�شاجد  مرتادي  بني  ال�عي  ن�شر   .6
بحرمة امل�شجد و�شرورة املحافظة على مرافقه، وذلك عن 

طريق و�شائل �لإعلم ومن خلل �أئمة �مل�شجد.
حت�شرها  التي  امل�شاجد  يف  االإ�شالمية  القيم  ت��شيل   .7
�جلن�شيات غري �لعربية بالو�شائل �لتي تر�ها �لهيئة منا�شبة.
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يحدد  بحيث  املــ�حــد  اخلطبة  نظام  يف  النظر  اإعـــادة   .8
م��ش�ع اخلطبة وترتك طريقة العر�س للخطيب.

ال  الدولة  مناطق  بجميع  جديدة  م�شاجد  اإقامة  �شرورة   .9
اجلهات  اإلــزام  مع  اجلديدة  امل�شروعات  اإقامة  عند  �شيما 
املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  ال�شكنية  للم�شروعات  املط�رة 

يف هذا ال�شاأن.
يف  واالإر�ــشــاد  ال�عظ  لــدرو�ــس  وخطط  برامج  اعتماد   .10

ر�شالة  ــدال  واعــت و�شطية  اإبـــراز  على  والــرتكــيــز  امل�شاجد 
االإ�شالم .

11. و�شع خطة ال�شتبدال م�شاجد حديثة بامل�شاجد امل�ؤقتة.

خام�صاً: فيما يخ�س االإفتاء والوعظ:

العامة  الهيئة  واعتبار  الدولة  يف  االإفــتــاء  جهة  ت�حيد   .1  
لل�ش�ؤون االإ�شالمية واالأوقاف املرجع للفت�ى.
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1. تعديل قان�ن الزواج لتحديد فئة ذوي الدخل املحدود مع 
�إعادة �لنظر يف �شرط �شقف �ملنحة �حلايل تبعًا للموؤ�شر�ت 

�لقت�شادية �ل�شائدة يف �لدولة.
ل�شنة   )21( رقــم  االحتـــادي  القان�ن  بتطبيق  االلــتــزام   .2
1997 يف �شاأن حتديد املهر بعقد الزواج وم�شاريفه وتعديل 

املادة )3( .
�نتهاء  عند  لل�شروط  �مل�شتوفية  �لطلبات  �إ�شقاط  عدم   .3

ال�شنة املالية اأو عجز امليزانية.
وخطط  بر�مج  بو�شع  لل�شندوق  �لتثقيفي  �لــدور  تفعيل   .4
وبالتعاون  و�لإر�شاد  �لتوجيه  �لقائمني على  لتاأهيل  تطويرية 

مع اجلهات املخت�شة يف الدولة.
5. �شرورة التعاون مع وزارة االقت�شاد الإيجاد تعريف وا�شح 

لذوي الدخل املحدود.
6.عمل درا�شة اكت�ارية

7. �شمان �لتمويل �مل�شتقبلي لل�شندوق من خلل تخ�شي�س 
لل�شتثمار  �لإمـــــار�ت  جــهــاز  عــو�ئــد  مــن   )%  5( ن�شبة 

لل�شندوق.
�لرتباط  عملية  لتقنني  ملزم  �حتــادي  ت�شريع  �إ�ــشــد�ر   .8

باالأجنبيات وق�شرها على حاالت اجتماعية معينة.
خمتلف  يف  �لــزو�ج  حلفلت  حكومية  قاعات  تخ�شي�س   .9

اأرجاء الدولة.
10. تاأ�شي�س قاعدة معلومات �جتماعية يف �ل�شندوق.

11. اإجراء م�شح اجتماعي للحاالت التي مل ي�شبق لها الزواج.

�ل�شت�شارية  �ملكاتب  لإنــ�ــشــاء  ـــزو�ج  �ل �شندوق  دعــم   .12

�لطلق  حــالت  وتقليل  �لأ�شري  �لتوجيه  بغر�س  �لأ�شرية، 

املــ�افــقــة  ● مت 
عـــــــــلـــــــــى 5 
من  ت��شيات 
اإجــمــايل 13 

ت��شية.

مت الرف�س على 8 ت��شيات ●
●  1 رقــم  الت��شية  رف�س  مت 

ك�نها  الــتــحــديــد  ل�شع�بة 
باالأو�شاع  ومرتبطة  متغرية 

االقت�شادية
ــس الــتــ��ــشــيــة رقــم  ● ــ� مت رف

لي�شت  ــا  ــه الأن و11  و10   2
�شندوق  �خت�شا�شات  من 

الزواج(
ــس الــتــ��ــشــيــة رقــم  ● ــ� مت رف

يقوم  ل  �لــ�ــشــنــدوق  لأن   3
باإ�شقاط �لطلبات.

مت رف�س الت��شية رقم 6 الأن  ●
لل�شندوق  �حلــايل  �لو�شع 

م�شتقر جدًا.
●  7 رقــم  الت��شية  رف�س  مت 

لأن �ل�شندوق مدعوم ماليًا 
من قبل �حلكومة

ــس الــتــ��ــشــيــة رقــم  ● ــ� مت رف
�شبب  يـــذكـــر  مل  ولـــكـــن   8

الرف�س.
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13. تطوير �ملوقع �للكرتوين لل�شندوق، لتفعيل تو��شله مع 

من  لعدد  وتقدميه  له،  االإعالمي  الــدور  وتدعيم  امل�اطنني 
اخلدمات االلكرتونية كتقدمي املنح، وقيا�س ر�شا املتعاملني.

�صيا�صة 

برنامج

 ال�صيخ زايد 

لاإ�صكان

اأواًل: التو�صيات اخلا�صة باجلانب الت�صريعي:

�شاأن  1999م يف  ل�شنة  القان�ن االحتادي رقم )10(  تعديل 
برنامج زايد لالإ�شكان مبا يحقق التايل:

1. رفع قيمة القرو�س واملنح مبا يتنا�شب وال�اقع االقت�شادي 
يف الدولة ومد اأجل ال�شداد اأ�ش�ة بربامج االإ�شكان املحلية.

2. تعديل �شقف الراتب مبا يتنا�شب مع الظروف االقت�شادية 
يف الدولة وارتفاع االأ�شعار والتغريات التي طراأت على هيكل 

الرواتب.
3. اأن يك�ن ن�شيب الفرد من اإجمايل دخل االأ�شرة ه� معيار 

��شتحقاق �مل�شتفيد للمنح �أو �لقرو�س.
عدم  �شرط  مــن  �لــدولــة  خــارج  �لعاملني  فئة  ��شتثناء   .4

الت�شرف باالإيجار للم�شكن املخ�ش�س لهم.
5. جعل الربنامج ه� اجلهة املخت�شة با�شتالم الطلبات.

جن�شية  يحمل�ن  اأزواج  من  املتزوجات  امل�اطنات  اأحقية   .6
�أي دولة من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي يف �حل�شول على 

قرو�س االإ�شكان.
ثانياً: املعايري التفا�صلية للم�صاعدات والقرو�س:

1. يجب اأن يت�شمن طلب امل�شاعدة اأو القر�س �شهادة م��شح 
معايري  �شمن  �ملنطقة  وظــروف  �مل�شكن  �إجنــاز  تاريخ  بها 
حالة امل�شكن ون�ع البناء مع �شرورة حتديد عمر افرتا�شي 

للم�شكن.
2. يق�شم �لأ�شخا�س من حيث دخولهم �إلى �شر�ئح )تت�شمن 

املــ�افــقــة  ● مت 
 12 عــــــلــــــى 
تــ��ــشــيــة من 
اإجــمــايل 23 

ت��شية.

مت رف�س 11 ت��شية. ●
مت رف�س الت��شية بخ�ش��س  ●

"اأن يك�ن ن�شيب الفرد من 
ــرة ه�  ــش اإجــمــايل دخــل االأ�
�مل�شتفيد  ��شتحقاق  معيار 
الأن  القرو�س"  اأو  للمنح 
االإلكرتونية  املعايري  نظام 
الفرد  يراعي مت��شط دخل 
النظر  خالل  فمن  باالأ�شرة 
اإلـــــى هــــذا املــعــيــار وبــقــيــة 
ــاأخــذ بعني  املــعــايــري الــتــي ت
االأ�شرة  اأو�شاع  كل  االعتبار 
الطلب  اإلــى  ال��ش�ل  ميكن 
�لأولى با�شتحقاق �مل�شاعدة 

ال�شكنية.
مت رف�س الت��شية بخ�ش��س  ●

من  االأ�ــشــخــا�ــس  "تق�شيم 
�شر�ئح  �إلــى  دخولهم  حيث 
)تت�شمن كل �شريحة 5000 
درهم( ليتحدد من خاللها 
ــر�ــس واملـــقـــدرة  ــق قــيــمــة ال
نظام  الأن  ال�شداد"  على 
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كمعيار  ت�شتخدم  و�لــتــي  بهم  �خلا�شة  �لنقاط  حتديد  يف 
لالأف�شلية.

4. مراعاة ن�ع الرخ�شة التجارية والدخل الناجت عنها عند 
حتديد الع�امل املرجحة للح�ش�ل على القر�س.

5. �إ�شافة عدد من �لنقاط لفئة �مل�شتفيد �ملتزوج.
مع  وتوحيدها  باملطلقات  �خلا�شة  �لنقاط  عــدد  زيــادة   .6

االأرامل.
من  �مل�شكن  ونــوع  بحجم  تتعلق  مف�شلة  نقاط  �حت�شاب   .7
حيث م�شاحات الغرف وعدد قاطنيها واأجنا�شهم واأعمارهم 
واجلل��س  الن�م  غرف  بعدد  تتعلق  جديدة  معايري  واإ�شافة 

والطعام ومرافق امل�شكن االأخرى.
ثالثاً: التو�صيات اخلا�صة بنظام العمل يف الربنامج:

الدولة تراجع  اإعداد ا�شرتاتيجية لالإ�شكان على م�شت�ى   .1
ب�شفة دورية وتاأخذ بعني االعتبار الروؤية ال�شم�لية لالإ�شكان 
لتنفيذ  �لزمني  �لنطاق  �لإ�شكانية،  و�لــرب�مــج  )�خلــطــط 
الربامج  لتنفيذ  املتاحة  املالية  املــ�ارد  االإ�شكانية،  امل�شاريع 
اأعــداد  يف  الزيادة  االإ�شكانية،  الربامج  تقييم  االإ�شكانية، 

ال�شكان والت�قعات امل�شتقبلية للطلب على االإ�شكان(.
بتخ�شي�س  لالإيعاز  مبا�شرة  املعنية  اجلهات  خماطبة   .2
حتتية  بنية  ذات  مناطق  يف  للبناء  مهياأة  �شكنية  اأرا�ــشــي 

متكاملة للم�شتفيدين.
بناء  طريقة  تعتمد  التي  االإ�شكان  م�شاريع  يف  الت��شع   .3
اأحياء وجممعات �شكنية متكاملة تت�فر فيها متطلبات الُبنية 

االأ�شا�شية واملرافق.
4. عقد �شراكات مع البلديات املحلية واجلهات االأخرى ذات 

االأمر الذي يحقق عدالة اأكرث.
املتعلقة  ● الت��شية  رف�س  مت 

لفئة  نقاط  عدد  "�إ�شافة  بـ 
من  الأنه  املتزوج"  امل�شتفيد 
درا�شة  يتم  ال  املــبــداأ  حيث 
مقدمه  كان  اإذا  اإال  الطلب 

متزوج.
ـــة  ● ـــي ـــ��ـــش ـــت ال رفـــــ�ـــــس  مت 

ــــــادة عــدد  بــخــ�ــشــ��ــس زي
باملطلقات  �لنقاط �خلا�شة 
الأن  االأرامـــل  مع  وت�حيدها 
ــا  �لأرمـــلـــة ل عــائــل لــهــا �أم
املطلقة فاإن والد االأبناء ما 
باإعالتهم  �شرعًا  ملزم  زال 
بالتايل يجب اإعطاء االأرملة 

و�شع اأف�شل.
التي  ● الــتــ��ــشــيــة  رفــ�ــس  مت 

تــتــعــلــق بــاحــتــ�ــشــاب نــقــاط 
ون�ع  بحجم  تتعلق  مف�شلة 
املعايري  نظام  الأن  امل�شكن 
يراعي  حاليًا  االإلكرتونية 
ــتــزاحــم يف  قــيــا�ــس مـــدى ال
اأنه  اإلــى  باالإ�شافة  الغرف 
ال�شكني  ال��شع  درا�شة  يتم 
البحث  خــالل  من  لالأ�شرة 
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االخت�شا�س وبرامج التم�يل املحلية للح�ش�ل على املعل�مات 
مبا�شرة دون طلبها من امل�شتفيد.

واملطلقات  باالأرامل  خا�شة  اإ�شكانية  برامج  ا�شتحداث   .5
جديدة  معايري  وا�شتحداث  اخلا�شة  والفئات  ال�شن  وكبار 
هذه  تعطى  بحيث  وامل�شنني  اخلا�شة  االحتياجات  ــذوي  ل

الفئات �شفة االأول�ية.
6. ت�شجيع وحتفيز القطاع العقاري اخلا�س على اال�شتثمار 
فيها  تت�فر  للم�اطنني  خم�ش�شة  �شكنية  جممعات  بناء  يف 
وتكرمي  الــدفــع  اإجــــراءات  ت�شهيل  مــع  واملــرافــق  اخلــدمــات 
االجتماعية  بامل�شئ�لية  امللتزمة  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات 

و�لإ�شادة بذلك عرب و�شائل �لإعلم �ملختلفة.
7. تكليف امل�شارف ال�طنية لتم�يل قرو�س االإ�شكان على اأن 

تتحمل �حلكومة �لفو�ئد �ملرتتبة على منح هذه �لقرو�س.
بها  لي�س  التي  االإمــارات  م�اطني  لطلبات  اأول�ية  اإعطاء   .8
حاليًا  املتبعة  الت�زيع  اأول�ية  واإلغاء  حملية  اإ�شكان  برامج 

بنظام �حل�ش�س بني �لإمار�ت.
االعتبار  بعني  املحلية  االإ�شكانية  الربامج  اأخذ  �شرورة   .9
حتديد  يف  �حل�ش�س  على  �لعتماد  يف  �ل�شتمر�ر  حالة  يف 

امل�شتفيدين وت�زيعهم بني االإمارات املختلفة.
�نتهى  و�لتي  �لقائمة  �ل�شعبية  �مل�شاكن  حالة  در��شة   .10

عمرها االإفرتا�شي وو�شعها �شمن خطة االإحالل.

اأجنا�س  يذكر  الذي  االجتماعي 
واأعمار وعدد قاطني الغرف.

مت رف�س الت��شيات الثالث  ●
بخ�ش��س " ت�شجيع وحتفيز 
اخلا�س  الــعــقــاري  القطاع 
عــلــى اال�ــشــتــثــمــار يف بــنــاء 
جممعات �شكنية خم�ش�شة 
و"تكليف  للم�اطنني" 
لتم�يل  ال�طنية  امل�شارف 
قرو�س االإ�شكان" و"درا�شة 
ال�شعبية  املــ�ــشــاكــن  ــة  حــال
�لقائمة و�لتي �نتهى عمرها 
�شمن  وو�شعها  االفرتا�شي 
خطة االإحالل" الأنها لي�شت 

من اخت�شا�س الربنامج
املتعلقة  ● الت��شية  رف�س  مت 

اأول�ية  "اإعطاء  بخ�ش��س 
االإمــارات  م�اطني  لطلبات 
ــس بـــهـــا بـــرامـــج  ــ� ــي ـــي ل ـــت ال
اإ�شكان حملية واإلغاء اأول�ية 
الت�زيع املتبعة حاليًا بنظام 
�لإمار�ت"  بني  �حل�ش�س 
لأن نظام �حل�ش�س �حلايل 
ومتغري  فقط  ا�ــشــرت�ــشــادي 
وح�شب  الأخــــرى  �شنة  مــن 
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غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

�صيا�صة 

برنامج

 ال�صيخ زايد 

لاإ�صكان

عدد  ويراعي  املرحلة  متطلبات 
م�اطني كل اإمارة باالإ�شافة اأن 
الربنامج باعتباره جهة احتادية 
ال  الدولة  م�اطني  كافة  تخدم 
بها  �إمـــارة  بني  يفرق  �أن  ميكن 
لي�س  التي  من  اإ�شكان  برنامج 

بها.
الت��شية »�شرورة  ● مت رف�س 

االإ�شكانية  ــربامــج  ال اأخـــذ 
يف  االعــتــبــار  بــعــني  املحلية 
حالة اال�شتمرار يف االعتماد 
حتديد  يف  �حل�ش�س  على 
بني  وت�زيعهم  امل�شتفيدين 
االإمـــــــارات املــخــتــلــفــة« ومل 

يذكر ال�شبب يف الرف�س.
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العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

�صيا�صة

 وزارة 

ال�صوؤون 

االجتماعية

اجلانب االأول: الت�صريعات والقوانني:

1. تعديل قان�ن التعاونيات مبا يتما�شى مع م�شالح املجتمع 
العامة وم�شالح اجلمعيات التعاونية خا�شة فيما يتعلق بعدالة 

املناف�شة بينها وبني ال�شركات الكربى.
2. �لإ�شر�ع يف �إ�شد�ر قانون حقوق �لطفل.

اجلانب الثاين: اال�صرتاتيجية واخلطة الت�صغيلية:

1. اإعداد الدرا�شات العلمية واالجتماعية يف �شاأن الظ�اهر 
خمرجات  على  واالعتماد  املتزايدة  ال�شلبية  االجتماعية 
هذه الدرا�شات يف و�شع اخلطط واالأن�شطة وفق اإطار زمني 

حمدد.
اأداء  م�ؤ�شرات  خــالل  من  وا�شحة  تقييم  اآليات  اإيجاد   .2
اأهدافها  حتقيق  على  ـــ�زارة  ال بــرامــج  قــدرة  مــدى  لقيا�س 
عن  الــ�زارة  يف  العاملة  للك�ادر  االجتماعية  اال�شرتاتيجية 
اأعداد  طريق برامج التدريب املختلفة مع العمل على زيادة 

الباحثني االجتماعيني.
وزارة  واأن�شطة  برامج  لدعم  املخ�ش�شة  امليزانية  زيادة   .4

ال�ش�ؤون االجتماعية:
)مراكز التنمية االجتماعية، والرعاية االجتماعية، وال�شمان 
�لجتماعي( مع تخ�شي�س مبالغ لل�شيانة �لطارئة للمر�كز 

التابعة ل�زارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
اجلانب االأخري: برامج وزارة ال�صوؤون االجتماعية:

دعم  يف  الــعــام  النفع  ذات  اجلمعيات  مــن  اال�شتفادة   .1
مبادرات واأن�شطة ال�زارة وذلك عن طريق م�شاركة ال�زارة 

يف تنفيذ بع�س من براجمها واأن�شطتها.
2. دعم اإن�شاء جمعيات تعاونية يف كل اإمارة.

املـــــ�افـــــقـــــة  ●
جميع  ــى  ــل ع

الت��شيات
--%  100
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ن�صبة 
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�صيا�صة

 وزارة 

ال�صوؤون 

االجتماعية

3. جتديد وا�شتحداث اأن�شطة تتناول فئات اأكرب من املجتمع 
مع مراعاة االأبعاد االآتية )الزمني، املكاين، امل�شم�ين( عن 

طريق:
�أ. �إقامة ن�شاط �جتماعي موحد على م�شتوى �لدولة يف وقت 
م�شت�ى  على  �شن�ي  اجتماعي  مهرجان  مبثابة  يك�ن  واحد 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  جهود  فيه  تت�شافر  �لــدولــة 
واملكثف(  )امل�جه  االإعــالم  اعتبار  مع  واخلا�شة  واملحلية 

�شريك اأ�شا�شي لتحقيق ذلك.
4. و�شع برامج واآليات عمل م�شرتكة بني ال�زارة و ال�زارات 
حتقيق  �شبيل  يف  واملحلية  االحتادية  وامل�ؤ�ش�شات  االحتادية، 
اأهداف برامج التنمية االجتماعية بطريقة فاعلة وذلك عن 

طريق:
عمل  خطة  الإيجاد  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  التن�شيق  اأ. 

وا�شحة تنفذ من خاللها بع�س برامج ال�زارة
ب. �لتن�شيق مع هيئة �ل�شوؤون �لإ�شلمية و�لأوقاف يف توظيف 

اخلطاب الديني يف تنمية وتثقيف املجتمع.

املـــــ�افـــــقـــــة  ●
جميع  ــى  ــل ع

الت��شيات
--%  100
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املو�صوعات 

العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

�صيا�صة

 وزارة

 الثقافة 

وال�صباب 

واملجتمع

اأوال: قطاع الثقافة:

1. �شرعة اإ�شدار االإطار الت�شريعي والقان�ين لتعاون ال�زارة 
خطة  يف  الــ�اردة  واملراكز  وامل�ؤ�ش�شات  الهيئات  خمتلف  مع 

ال�زارة اال�شرتاتيجية لعام 2008م.
على  باحلفاظ  �خلا�شة  �لقو�نني  �إ�ــشــد�ر  من  �لنتهاء   .2
املخط�طات  وترميم  الدولة،  يف  والتاريخية  االأثرية  امل�اقع 

االأثرية، والق�انني االأخرى ال�اردة يف ا�شرتاتيجية ال�زارة.
3. زيادة امليزانية املخ�ش�شة ل�زارة الثقافة خا�شة يف اإطار 
امل�ش�ؤوليات واملهام املحددة لل�زارة يف �شاأن الثقافة وال�شباب 

وتنمية املجتمع.
4. �شياغة برنامج متكامل لتعزيز اله�ية ال�طنية والثقافة 
 )5 ملدة )3-  به  ويعمل  الدولة  م�ؤ�ش�شات  كافة  مع  بالتعاون 

�شن�ات على اأن يتم مراجعته �شن�يا ويتم فيه مراعاة االآتي:
و�شع وثيقة عمل ت�ؤطر خلطط و برامج وفعاليات ثقافية  –

حمددة زمنيا بالتعاون بني �لوز�رة و�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر 
بحيث  املــدين  املجتمع  ومنظمات  واالإعالمية  الثقافية 
الثقافة  وزارة  اأهــداف  حتقيق  اإلى  ال�ثيقة  هذه  تهدف 
املجتمعية،  والتنمية  ال�طنية  اله�ية  جماالت  يف  خا�شة 
كما تهدف للتن�شيق بني وزارة الثقافة والهيئات املحلية 
ذات ال�شاأن الثقايف ل�شمان تكامل الربامج الثقافية بني 

اجلانبني يف اإطار يعزز اله�ية ال�طنية.
�لدر��شة  – نتائج  مــن  ممكنة  ��شتفادة  �أق�شى  حتقيق 

اله�ية  حــ�ل  الثقافة  وزارة  اأعدتها  التي  والت��شيات 
ال�طنية.

التعليمية  – املناهج  يف  ال�طنية  اله�ية  مفه�م  تعزيز 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ●
املـــــ�افـــــقـــــة 
قــــــــــطــــــــــاع 

الثقافة:
من  تــ��ــشــيــات   7
 13 اإجـــــــمـــــــايل 

ت��شية
قــــــــــطــــــــــاع  ●

الريا�شة:
تـــ��ـــشـــيـــات   10

مـــــن اإجـــــمـــــايل 
ت��شية12

قـــطـــاع  ● يف  الــــرفــــ�ــــس  مت 
الت��شية  رف�س  مت  الثقافة: 

1 لالأ�شباب التالية:
م�ش�دة  ـــ�زارة  ال اأعـــدت  لقد   -
االإ�شرتاتيجية  خطتها  مل�شروع 
الت��شية  هـــذه  مــ��ــشــع  وكــــان 
مـــن �ــشــمــن اأهـــدافـــهـــا، ولــكــن 
الـــهـــدف عند  هــــذا  حــــذف  مت 
�إ�شد�ر �ل�شيغة �لنهائية للخطة 
ــق  ــي واف ــت االإ�ــشــرتاتــيــجــيــة، وال
 - امل�قر  ــ�زراء  ال جمل�س  عليها 
التن�شيق  يف  الـــ�زارة  اعتمدت 
مع خمتلف الهيئات وامل�ؤ�ش�شات 
النظم  جمم�عة  على  واملراكز 
مــذكــر�ت  �لــقــائــمــة،  �لقانونية 
ــات  ــه ــك اجل ــل ـــع ت ــم م ــاه ــف ــت ال

املعنية(
ب�شبب  ●  2 الت��شية  مت رف�س 

�رتـــــبـــــاط �لخـــتـــ�ـــشـــا�ـــس 
اخلا�شة  الق�انني  باإ�شدار 
بــاملــحــافــظــة عــلــى املــ�اقــع 
ــة يف  ــخــي ــاري ــت االأثــــريــــة وال
الدولة وترميم املخط�طات 
ال�طني  للمجل�س  ــة  ــري االأث
مبقت�شى  واالآثـــار  لل�شياحة 

-

قطاع 
الثقافة 

%  53،84

قطاع 
الريا�شة 
%  83،3
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وو�شائل �لإعلم �ملحلية.
وو�شائل  �خلارجية  ووز�رة  �لد�خلية  وز�رة  مع  �لتن�شيق   .5
القادمني  بــني  االجتماعي  الثقايف  الــ�عــي  لن�شر  االإعـــالم 
اله�ية  حــ�ل  املختلفة  اجلن�شيات  من  الدولة  يف  واملقيمني 
والــديــن  واالجتماعية  الثقافية  والــقــيــم  لــلــدولــة  ال�طنية 
والعادات والتقاليد، واأن يك�ن تقدمي طلب االإقامة يف الدولة 
املعل�مات  هذه  ح�ل  امتحان  خ��س  يف  بالنجاح  م�شروطا 

الثقافية االأ�شا�شية التي على ال�زارة اإعدادها ون�شرها.
6. �شرورة اإيجاد معايري وم�ؤ�شرات لقيا�س االأثر املت�قع من 

الربامج واالأن�شطة التي تنفذها ال�زارة.
�حلفاظ  جمــال  يف  لخت�شا�شاتها  �لـــوز�رة  دور  تفعيل   .7
و�شرورة  املــادي،  وغري  املادي  للدولة،  الثقايف  الرتاث  على 
الثقايف  بتكثيف وتنفيذ الربامج اخلا�شة بالرتاث  االهتمام 
واالنتماء  ال�طنية  اله�ية  تعزيز  يف  اجلانب  هــذا  الأهمية 
للموروث  ومبتكرة  حديثة  عر�س  و�شائل  و�إيــجــاد  �لوطني 
اأ�شا�شي من اله�ية ال�طنية، ومبا  الثقايف للرتويج له كجزء 

ي�ؤدي اإلى جذب اجلمه�ر خا�شة ال�شباب لالهتمام به.
�ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  �حتادية  بر�مج  �إجنــاز   .8
رقابة  اأوجــه  وحتقيق  العربية  اللغة  ا�شتخدام  تعزيز  ب�شاأن 
اإلــزام  ب�شاأن  الــــ�زراء  جمل�س  قــرار  تنفيذ  ملتابعة  دقيقة 
يف  ر�شمية  كلغة  با�شتخدامها  واملحلية  االحتادية  امل�ؤ�ش�شات 

املرا�شالت الر�شمية.
9. تاأ�شي�س جلنة د�ئمة م�شرتكة للتن�شيق بني �لوز�رة و�ملجل�س 
ال�طني لالإعالم ل��شع وتنفيذ الربامج واخلطط امل�شرتكة 
التي تخدم �شيا�شة الدولة يف جمال الثقافة خا�شة يف اإطار 

القان�ن  مــن   )5( ــم  رق ـــادة  امل
االحتادي رقم )6( ل�شنة 2008 
وطني  جمل�س  باإن�شاء  ال�شادر 

لل�شياحة واالآثار(.
الأن  ●  5 الت��شية  رفــ�ــس  مت 

ــــرت�ط ربـــط  مــ�ــشــالــة ��ــــش
ب�شروط  �لدولة  يف  �لإقامة 
مــعــيــنــة ومـــنـــه االمــتــحــان 
املقرتح فهذا اأمر تخت�س به 
باعتبارها  الداخلية  وزارة 
ـــة مبــنــح  ـــي ـــن ـــع اجلــــهــــة امل

االإقامات.
الأن  ●  8 الت��شية  رفــ�ــس  مت 

امل�قر  ال�زراء  جمل�س  قرار 
 2008 ل�شنة   )2/21( رقم 
مل   )3( ـــــم  رق اجلـــلـــ�ـــشـــة 
جز�ئية  عــقــوبــات  يت�شمن 
ــة اأحـــكـــامـــه،  ــف ــى خمــال عــل
تنفيذ  متابعة  فــاإن  ثم  ومن 
تــاأخــذ �شكل  الـــقـــرار  هـــذا 
على  وت�شجيعهم  الغري  حث 

االلتزام مبا جاء فيه.
●  9 الـــتـــ��ـــشـــيـــة  رفــــ�ــــس  مت 

لالأ�شباب التالية:
بالتن�شيق  الــــــ�زارة  قــامــت   -

-
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اإنتاج برامج تهتم بثقافة الطفل، واإن�شاء قناة ثقافية.
10. حتديد م�ش�ؤوليات الرقابة والتعاون والتن�شيق بني وزارة 

الثقافة ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة اخلارجية يف �شاأن 
العام  النفع  جمعيات  وبرامج  اأن�شطة  كافة  على  االإ�شراف 

ذات الطبيعة الثقافية واملراكز الثقافية ومراكز اجلاليات.
11. اإعداد برامج ابتكاريه وت�شكيل جلان عمل معنية بت�شجيع 

العمل التط�عي ملختلف فئات املجتمع.
ت�شجيع  �شاأن  لربامج عمل حمــددة يف  الــ�زارة  اإعــداد   .12

امل�ش�ؤولية  يف  امل�شاركة  على  اخلــا�ــس  القطاع  م�ؤ�ش�شات 
املجتمعية.

13. اإن�شاء اأكادميية للكتاب والنقاد وال�شعراء ومعهد للفن�ن 

وت�شجيع  ومتابعة  و�إعـــد�د  لدعم  و�ل�شينمائية  �مل�شرحية 
من  للتمكن  قدراتهم  وتط�ير  واملبدعة  املثقفة  الفئات  هذه 

املناف�شة االإقليمية والعاملية.
ثانياً: قطاع ال�صباب الريا�صة:

1. �شرعة اإ�شدار قان�ن حظر املن�شطات الأهميته، واالنتهاء 
 )7( رقم  بقانون  للمر�شوم  �لتنفيذية  �للئحة  �إ�شد�ر  من 
ل�شنة 2008م يف �شاأن الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة 
مثل  مل��ش�عات  تنظيما  تت�شمن  بحيث  العاملة،  واجلهات 
الهيئة  وعــالقــة  الريا�شي،  الطب  الريا�شي  واالحــــرتاف 

باملجال�س الريا�شية املحلية.
�لــوحــد�ت  �شلوك  يحكم  ريا�شي  �شرف  ميثاق  �إعـــد�د   .2
واالأفراد الريا�شيني واملتعاملني يف املجال الريا�شي ب�ش�ابط 
قيم  �شمن  واالإداري  الريا�شي  بال�شل�ك  لالرتقاء  اأخالقية 

وقناعات يتفق عليها اجلميع.

االإعـــالم  اأجــهــزة  مــع  مبا�شرة 
حا�شرًا  معظمها  وكان  بالدولة 
بها  تــقــ�م  الــتــي  الفعاليات  يف 
كــافــة  وكــــذلــــك يف  ـــــــــ�زارة  ال
نقل  فيها  يلزم  التي  املنا�شبات 
�أكــرب عدد  �إلــى  �لـــوز�رة  ن�شاط 

من اجلمه�ر.
وبرامج  الـــ�زارة خطته  لــدى   -

لن�شر الثقافة.
اإن�شاء قناة ثقافية تعد مهمة   -
اخت�شا�س  من  لي�شت  اإعالمية 

ال�زارة.
●  10 ــة  ــي ــ��ــش ــت ال رفـــ�ـــس  مت 

لالأ�شباب التالية:
- اأن جمعيات النفع العام ذات 
الطبيعة الثقافية تخ�شع ل�زارة 
الـــ�ـــشـــ�ؤون االجــتــمــاعــيــة، وهــي 
يف  االإجـــراء  باتخاذ  املخت�شة 
اجلمعيات  هــذه  خمالفة  حالة 
ــ�ن فــيــمــا متــار�ــشــه من  ــقــان ــل ل

اأن�شطة.
دعمًا  الثقافة  وزارة  تــقــدم   -
جلــمــعــيــات الــنــفــع الــعــام ذات 
تتاأكد  التي  الثقافية  الطبيعة 
ــزامــهــا بــاخلــط  ــت دومـــــًا مـــن ال

-
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لل�شباب  الــعــامــة  للهيئة  املخ�ش�شة  املــيــزانــيــة  ـــادة  زي  .3
بحيث  الت�شغيلية  خطتها  يف  تقديره  يتم  ملا  وفقا  والريا�شة 
تتنا�شب مع حجم الربامج املدرجة يف اخلطة اال�شرتاتيجية، 
طريق  عن  للهيئة  جديدة  دخل  م�شادر  اإيجاد  �شرورة  مع 

ال�شراكات والرعاية لرباجمها املختلفة.
ال�شبابية  للمن�شاآت  التحتية  البنية  تط�ير  يف  االإ�ــشــراع   .4
املعتمدة.اإن�شاء  العاملية  املعايري  اأحــدث  وفــق  والريا�شية 
ومركز  اإمــارة،  كل  يف  الريا�شي  للطب  مراكز  اأو  جممعات 
مع  والتن�شيق  املتكامل،  التخ�ش�شي  االأوليمبي  لــالإعــداد 
احتاد الريا�شة املدر�شية لتخ�شي�س مدر�شة يف كل منطقة 
املتكامل  املــركــزي  االأوليمبي  امللعب  مبثابة  تك�ن  تعليمية 
ي�شارك�ن  الذين  باملنطقة  املــدار�ــس  طــالب  كافة  يحت�شن 
ال�شحية  اخلــدمــات  ت�فري  ويت�شمن  املدر�شية  بالريا�شة 

للطالب والرعاية النف�شية والتعليمية.
جميع  يف  و�لإعلمية  و�لفنية  �لإد�ريــة  �لوظائف  توطني   .5
عن  الدولة  يف  والريا�شة  ال�شباب  مبجال  العاملة  اجلهات 

طريق:
- ت�فري الكادر املايل املنا�شب.

- �إيجاد هياكل وظيفية �إد�رية وفنية و��شحة.
- تاأهيل املدربني امل�اطنني.

والــكــفــاءات  باجلامعات  االإعـــالم  طلبة  وتــاأهــيــل  اإعـــداد   -
املمار�شة لالإعالم الريا�شي.

القيادات  ــداد  الإع كلية  اإلــى  القادة  ــداد  اإع مركز  حت�يل   -
التي  التخ�ش�شات  كافة  يف  امل�اطنة  والريا�شية  ال�شبابية 
مدربني،  م�شرفني،  )اإداريــني،  من  الريا�شي  القطاع  تخدم 

الثقايف العام يف الدولة.
تخت�س  ــيــات  اجلــال ــز  ــراك م  -
اأن�شطتها جلالياتها فال  بتقدمي 
معني  ثقايف  بخط  عليها  اإلــزام 
�أن  ميكن  �لتي  �حلــالت  يف  �إل 
ق�انني  يخالف  ن�شاطًا  متار�س 
وزارة  تــتــدخــل  وهــنــا  الـــدولـــة، 
اخلـــارجـــيـــة لــتــتــخــذ االإجـــــراء 

القان�ين املنا�شب
الأن  ●  13 الت��شية  رف�س  مت 

العايل  التعليم  وزارة  اإن 
�شمن  املعنية  ـــ�زارة  ال هي 
التعليمية  االإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 
امل�ؤ�ش�شات  باإن�شاء  للحك�مة 

التعليمية واالإ�شراف عليها
رف�س  ● مت  الريا�شة:  قطاع 

مراكز  اأو  جممعات  اإن�شاء 
للطب الريا�شي يف كل اإمارة 
ب�شبب االكتفاء مبركز واحد 
نظرًا للتكلفة العالية الإن�شاء 
وت�شغيل املراكز يف كل اإمارة

●  12 ــة  ــي ــ��ــش ــت ال رفـــ�ـــس  مت 
ال�شلطة  متلكه  قـــرار  الأنـــه 

ال�شيا�شية.

-
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حكام، اإعالميني، فنيني(
يف  ال�شبابية  واجلمعيات  باالحتادات  العاملني  اإ�شراك   .6
مع  بالتعاون  واملعا�شات  االجتماعية  التاأمينات  هيئة  مظلة 
وزارة املالية والهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة لت�فري 
على  �شي�شجع  �لــذي  �لأمــر  �لــكــو�در،  لهذه  �لوظيفي  �لأمــن 
زيادة عدد املنت�شبني للقطاع الريا�شي وال�شبابي يف خمتلف 

وظائفه مع �لتفرغ للإبد�ع و�لتميز فيه.
وامل�ؤ�ش�شات  الهيئات  خمتلف  بني  للتن�شيق  اآلية  اإيجاد   .7
الريا�شية العاملة بالدولة ل�شمان حتقيق التكامل يف اخلطط 
اال�شرتاتيجية والربامج املدرجة بها، واأن تك�ن الهيئة العامة 

لل�شباب والريا�شة هي امل�ؤطر لعمل املجال�س الريا�شية.
متخ�ش�س  تدريب  مركز  واإن�شاء  املـــراأة  ريا�شة  دعــم   .8
مبعايري عاملية لريا�شة املراأة يف كل اإمارة يعمل على تط�ير 
و�شقل �لقدر�ت �لريا�شية لدى �ملر�أة وت�شجيعها للنخر�ط 
يف الريا�شات املختلفة واإعداد مدر�شات الرتبية الريا�شية. 
ن�شر  على  تعمال  اأن  والهيئة  ــ�زارة  ال على  لذلك  باالإ�شافة 
�ملر�أة  ريا�شة  باأهمية  �شر�ئحه  كافة  بني  �ملجتمع  يف  �لوعي 
مبا ال يتعار�س مع القيم والعادات والدين، من خالل التعاون 
مع موؤ�ش�شات �لتعليم، وو�شائل �لإعلم، و�ملر�كز و�جلمعيات 
لت�شجيعها  للمر�أة  �ملنا�شبة  �لبيئة  لتوفري  �لن�شائية،  و�لأندية 

على ممار�شة الريا�شة ون�شر ال�عي الريا�شي ال�شحي.
بها  واالهتمام  املعاقني  ريا�شة  لدعم  عليا  �شيا�شة  و�شع   .9
و  املعاقني،  الحتــاد  مقر  واإن�شاء  املــايل،  الدعم  زيــادة  عرب 

زيادة �أندية �ملعاقني يف �ملناطق �لنائية.
بتن�شيق  تــقــ�م  ال�شبابية  للجمعيات  احتـــاد  تاأ�شي�س   .10
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االأن�شطة والربامج بني اجلمعيات )جمعية ك�شافة االإمارات، 
جمعية  ال�شباب،  بي�ت  جمعية  االإمــارات،  مر�شدات  جمعية 
كافة  يف  لل�شباب  بي�ت  واإن�شاء  اله�اة(،  جمعية  املتط�عني، 

اإمارات الدولة مع تقدمي الدعم املايل الالزم لها.
11. العمل على خلق �شراكات مع وزارة الداخلية للعمل على 

اإعادة تاأهيل االأفراد، وم�اجهة االنحراف يف ال�شل�ك، وخلق 
�شر�كات مع �ملوؤ�ش�شات �لإعلمية يف �لدولة مبختلف و�شائلها 
لتكري�س ال�عي باأهمية الريا�شة ون�شر الثقافة الريا�شية يف 
ال�شبابية وم�ؤ�ش�شة  للتعاون بني املراكز  اآلية  املجتمع، وو�شع 
�ت�شالت ل�شتغلل �لو�شائل �لتكنولوجية يف تعزيز �لتو��شل 

مع ال�شباب.
وزارة  عــن  والريا�شة  لل�شباب  العامة  الهيئة  ف�شل   .12

لل�شباب  الثقافة، مبا يحقق و�شع �شيا�شات وبرامج م�شتقلة 
االخت�شا�شات  يف  الــتــداخــل  عــدم  وي�شمن  والــريــا�ــشــة، 

واالإ�شراف والتقييم االأف�شل للخطط والربامج املنفذة.
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تنظيمية  كمظلة  لالإعالم  ال�طني  املجل�س  دور  تفعيل   .1
لقطاع االإعالم يف الدولة وتط�ير اخت�شا�شاتها مبا يتنا�شب 
اال�شرتاتيجية  اأهداف اخلطة  املجتمع �شمن  احتياجات  مع 

للحك�مة االحتادية.
لالإعالم  ال�طني  املجل�س  بني  والتن�شيق  التعاون  2. �شرورة 
املجل�س  اإلى متكني  ي�ؤدي  املحلية مبا  االإعالمية  وامل�ؤ�ش�شات 
�لإعلم  و�شائل  عرب  وبر�جمه  وخططه  �أهد�فه  تنفيذ  من 

املحلية.
االإعــالمــيــة  امل�ؤ�ش�شات  بــني  م�شرتكة  عمل  اآلــيــة  و�ــشــع   .3
ت�افق  عــدم  اإ�شكالية  لــعــالج  الــعــايل  التعليم  وم�ؤ�ش�شات 
خمرجات م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مع احتياجات امل�ؤ�ش�شات 
وخطط  برامج  ل��شع  بينها  التعاون  و�شرورة  االإعالمية، 
قطاع  يف  �ملو�طنة  �لب�شرية  �ملــو�رد  وتوظيف  وتاأهيل  لتنمية 

االإعالم.
4. تعميق وتكثيف الربامج واالأن�شطة االإعالمية امل�جهة نح� 
الرتكيبة  يف  واخللل  ال�طنية  اله�ية  مثل  ال�طنية  الق�شايا 
�لأجنبية  �لإعلمية  �ملنتجات  �ل�شكانية، و�حلد من �شيطرة 

�مل�شتوردة على خمتلف و�شائل �لإعلم �لوطنية.
5. �شرورة تفعيل دور �ملتحدث �لر�شمي للدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية �لحتادية و�ملحلية و�إيجاد �آلية عمل م�شرتكة بني 
يف  باأن�اعها  املحلية  وال�شحافة  لالإعالم  ال�طني  املجل�س 
�لرد على �لأطروحات �ل�شلبية �لتي تن�شرها و�شائل �لإعلم 
�لعاملية �للكرتونية و�ملقروءة و�مل�شموعة و�ملرئية �لدولية عن 

الدولة.
حتديد  بهدف  تنظيمية  عمل  وثيقة  ــداد  اإع على  العمل   .6

املــ�افــقــة  ● مت 
عـــــــــلـــــــــى 4 
من  ت��شيات 
ــــايل 7  اإجــــم

ت��شيات

مت رف�س 3 ت��شيات ●
يتعلق  ● فيما   3 الت��شية  يف 

العمل  باآلية  االأول  بال�شق 
االإعالمية  امل�ؤ�ش�شات  بــني 
العايل  التعليم  وم�ؤ�ش�شات 
على  بها  يقبل  املجل�س  فاإن 
جمال  يف  دوره  يقت�شر  اأن 
�ــشــراكــات  لعقد  التن�شيق 
ــطــرفــني مـــع تــاأكــيــد  بـــني ال
يكمن  باأن اخللل ال  املجل�س 
واإمنا  اخلريجني  اإعــداد  يف 
للعمل  اال�شتعداد  مــدى  يف 
يتطلب  ــذي  ال االإعـــالم،  يف 
خا�شة  ملكات  فيه  العمل 
للم�ؤهالت  معها  تكفي  ال 

الدرا�شية وحدها.
بال�شق  ● يــتــعــلــق  فــيــمــا  ــــا  اأم

الثاين من الت��شية واملتعلق 
ب��شع برامج وخطط لتنمية 
ـــو�رد  وتــاأهــيــل وتــوظــيــف �مل
قطاع  يف  امل�اطنة  الب�شرية 
�شالحيات  ـــاإن  ف االإعــــالم 
ــات املــجــلــ�ــس  ــا�ــش ــ�ــش واخــت
والتن�شيقية  الــتــنــظــيــمــيــة 
اآلــيــات  اإيـــجـــاد  دون  حتـــ�ل 
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املو�صوعات 

العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

�صيا�صة 

احلكومة 

يف قطاع 

االإعام

االأطر العامة لعمل ال�شحافة االأجنبية ال�شادرة يف الدولة، 
مبا يوؤدي �إلى �حلفاظ على �أمن و��شتقر�ر وتنمية �ملجتمع.

املخ�ش�شة  املالية  االإعتمادات  ت�زيع  يف  النظر  اإعــادة   .7
براجمه  تنفيذ  من  يتمكن  حتى  لالإعالم  ال�طني  للمجل�س 
ال�شيا�شات  يف  تــطــ�رًا  يحقق  ــذي  ال النح�  على  واأن�شطته 

االإعالمية.

هــذه  بتنفيذ  ت�شمح  تنفيذية 
الت��شية(

دور  ● اإن   )4( الت��شية  يف   
يح�ل  التن�شيقي  املجل�س 
الــتــنــفــيــذ  اإمـــكـــانـــيـــة  دون 
على  هــنــا  دوره  ويــقــتــ�ــشــر 
املــ�ؤ�ــشــ�ــشــات  مــع  التن�شيق 
االإعـــالمـــيـــة املــعــنــيــة بــهــذا 

ال�شاأن.
يف الت��شية )5( فيما يتعلق  ●

بــاملــتــحــدث  االأول  بــالــ�ــشــق 
ـــــاإن املــجــلــ�ــس  الــر�ــشــمــي ف
على  يبث  مبا  دوره  يقت�شر 
ال�كالة من اأخبار اأما ال�شق 

الثاين مت امل�افقة عليه.

�صيا�صة

 وزارة

 العدل

مع  تتنا�شب  لال�شرتاتيجية  واقعية  ت�شغيلية  خطط  و�شع   .1
خ�ش��شية ال�زارة.

�لق�شائية  �ل�شلطة  �أع�شاء  وخم�ش�شات  رو�تــب  زيــادة   .2
واأع�انهم.

يتنا�شب  مبا  و�أعو�نهم  �لق�شائية  �ل�شلطة  �أع�شاء  زيادة   .3
وزيادة حجم الق�شايا.

حماكم  بني  القان�نية  الق�اعد  تف�شري  مبادئ  ت�حيد   .4
الدولة.

5. منح اال�شتقالل االإداري واملايل للمحكمة االحتادية العليا 
ملزاولة اخت�شا�شها الد�شت�ري.

املــ�افــقــة  ● مت 
عـــــــــلـــــــــى 4 
من  ت��شيات 
ــــايل 5  اإجــــم

ت��شيات

مت رف�س ت��شية واحدة ●
●  5 رقــم  الت��شية  رف�س  مت 

حاليًا  الــعــدل  وزارة  تعمل 
عــلــى مــنــح املـــحـــاكـــم مبا 
ــة  ــادي فــيــهــا املــحــكــمــة االحت
فيما  ــعــة  وا�ــش �ــشــالحــيــات 
ـــ�ر االإداريـــــة  ـــاالأم يــتــعــلــق ب
واملالية وذلك �شمن االإطار 
الــتــ�ــشــريــعــي لــلــدولــة ووفــق 
للحك�مة  العامة  ال�شيا�شة 

االحتادية.
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املو�صوعات 

العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

العمالة 

الوافدة

اأواًل: فيما يخ�س العمالة الوافدة يف الدولة:

مل�شم�ن  ال�شاملة  املراجعة  يف  اال�شتمرار  التنمية:  1.  منط 
االقت�شادية  التنمية  وتطبيقات  واأولـــ�يـــات  واأهــــداف 
و�لجتماعية من خلل �حلفاظ على �لثو�بت و�لأولويات 
خلق  وعلى  و�لرعاية،  �حلماية  بكل  �جلــديــرة  �لوطنية 
لتنمية  ت�ؤ�ش�س  االإنتاجية  وعالية  متن�عة  عمل  فر�س 
م�شتدامة مل�اردنا الب�شرية ال�طنية وا�شتقطاب الكفاءات 

االأجنبية ب�شكل مت�ازن عن طريق:
اأ.  و�شع خطة تنمية �شاملة للدولة حتت مظلة احتادية، مبا 
طبيعة  مع  تتنا�شب  التي  االقت�شادية  الطم�حات  يحقق 
�حلدود  يف  �لدولة  وتركيبة  �لطموحات  تلك  و�إمكانيات 

االآمنة مل�اطنيها االآنية وامل�شتقبلية.
تتطلب  �لتي  �حلالية  �لقت�شادية  �لتنمية  منط  ب.  تغيري 

لـــــــــــم يـــتـــم  ●
على  امل�افقة 

الت��شيات.

مت رف�س 3 ت��شيات ●
●  5 الـــتـــ��ـــشـــيـــة  رفــــ�ــــس  مت 

من  لي�شت  الأنــهــا   6 و  و3 
اخت�شا�شات وزارة العمل.

- تــــــم الرد 
على الت��شيات 

 4 ،2 ،1
بتكليف وزارة 
العمل لدرا�شة 

الت��شية 
ورفعها مرة 

اأخرى ملجل�س 
ال�زراء 

لالعتماد.
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املو�صوعات 

العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

العمالة 

الوافدة

عمالة كثيفة و�لرتكيز على منط �لتنمية �لقائم على �قت�شاد 
املعرفة والقيمة امل�شافة.

�أن �شوق �لعمل و�حد  �لتاأكيد �مل�شتمر على  2.  وز�رة �لعمل: 
ب�شبب  وذلك  للتجزئة  قابل  وغري  �لدولة  مناطق  بجميع 
امل�شاكل والتحديات التي واجهت مهام اإداراته بفعل تعدد 
�جلهات �ملناط بها مهام هذه �لإد�رة، خا�شة �ملتعلق منها 
يتطلب  الــذي  االأمــر  العمل،  ت�شاريح  اإ�شدار  ب�شالحية 
ذات  االحتــاديــة  اجلهة  بت�حيد  التعددية  هــذه  معاجلة 
بني  التن�شيق  اإحكام  مع  العمل  وزارة  وهي  االخت�شا�س 
ال�شلطة االحتادية وال�شلطات املحلية ذات ال�شلة واملناطق 

�حلرة مبا ي�شون هذ� �ملبد�أ ويي�شر تطبيقه.
3.  التملك العقاري: االإ�شراع يف اإ�شدار ت�شريع احتادي ينظم 

متلك االأجانب لالأرا�شي والعقارات يف الدولة.
جمال  يف  االحتــاديــة  التجربة  اأمــام  الــ�قــ�ف  الت�طني:   .4
و�لنظر يف  نتائجها،  �ملو�طنة وتقييم  �لب�شرية  �ملو�رد  تنمية 
�إعادة هيكلة �لعلقة �حلقيقية وتعميقها بني جميع �ل�شلطات 
االحتادية مبا يكفل تكامل اجله�د وت�شافرها لتاأهيل م�اطني 
�لعمل  �شوق  و�ملتو��شل يف  للتناف�س �حلقيقي و�جلاد  �لدولة 
اأن يتم ذلك  القطاع اخلا�س على  ب�جه عام وبالتحديد يف 
وفق الروؤية اجلديدة مل�شتقبل اقت�شادنا ال�طني ومتطلباته.

5. زيادة االعتماد على ا�شتخدام التكن�ل�جيا يف القطاعات 
االقت�شادية والتجارية ب�شكل عام وخا�شة يف قطاع الت�شييد 
والبناء لتخفي�س االعتماد على العمالة ال�افدة ومبا يتما�شى 

واأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا ال�شاأن.
ن�شبة  زيادة  على  تعمل  �شكانية  ا�شرتاتيجية  خطة  و�شع   .6

- تــــــم الرد 
على الت��شيات 

 4 ،2 ،1
بتكليف وزارة 
العمل لدرا�شة 

الت��شية 
ورفعها مرة 

اأخرى ملجل�س 
ال�زراء 

لالعتماد.
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املو�صوعات 

العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

العمالة 

الوافدة

امل�اطنني تدريجيا يف الدولة بحيث تك�ن هي الن�شبة االأعلى 
خالل فرتة زمنية حمددة.

تاأثريات 

قرارات 

واأنظمة 

وزارة العمل 

اجلديدة

اإعادة النظر يف الت�شريعات ) الق�انني والقرارات ال�زارية( 
�ملنظمة ل�شوق �لعمل و�نعكا�شاتها �ل�شلبية عليه من خلل ما 

يلي:
1994 بخ�ش��س  ل�شنة  رقم )4(  ال�زاري  القرار  1.  تعديل 

ا�شتقدام ال�افدين الأ�شرهم، ليتم من خالله االآتي:
�أ.  زيادة �حلد �لأدنى للدخل �لذي ي�شمح ل�شاحبه با�شتقد�م 
ال  للذين  �شهريًا  درهــم   10000 اإلــى   4000 من  عائلته، 
اأو امل�ؤ�ش�شة التي يعمل�ن  يح�شل�ن على �شكن من ال�شركة 
من  ب�شكن  يتمتع�ن  الذين  لــالأفــراد  درهــم   8000 فيها، 
امل�ؤ�ش�شة. ول�شمان عدم تالعب العاملني ب�شهادات الراتب 
�إثبات  تقدمي  ��ــشــرت�ط  للحكومة  فيمكن  �ملوؤ�ش�شة،  مــن 
بالراتب من خالل التح�يل مل�شرف جتاري ملدة ال تقل عن 

�شتة اأ�شهر اأو �شنة.
ترغب  �لتي  �لو�فدة  �لعائلة  لدخل  �لأدنــى  �حلد  زيــادة  ب.  
با�شتقدام خدم منازل من 6000 درهم )كما يحدد ذلك 
قرار جمل�س ال�زراء رقم )4( لعام 1994م ( اإلى 15000 
�شن�يًا  للحك�مة  املدف�عة  الر�ش�م  تك�ن  اأن  وعلى  درهم 
التي  التغريات  مع  للت�افق  وذلــك  درهــم،   7000 بحدود 

طراأت على اأج�ر خدم املنازل يف الفرتة املا�شية.
1980م  ل�شنة  القان�ن االحتادي رقم )8(  تعديل  2.  �شرعة 
يحقق  مبــا  العمل  عــالقــات  تنظيم  �ــشــاأن  يف  وتعديالته 
ي�شمن  ومبــا  �حلـــرة،  باملناطق  �لعاملني  على  �شريانه 

امل�افقة  ● تـم 
 3 عــدد  على 
تــ��ــشــيــة من 
ــــايل 3  اإجــــم
مت  ت��شيات 

الرد عليها.

-

مت الرد 
بتكليف وزارة 
العمل لدرا�شة 
الت��شية رقم 1 
ورقم 5 ورفعها 

مرة اأخرى 
ملجل�س ال�زراء 

لالعتماد.
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املو�صوعات 

العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

تاأثريات 

قرارات 

واأنظمة 

وزارة العمل 

اجلديدة

م�شاركة �أكرب للمو�طنني يف �شوق �لعمل.
3.  اإدارة التفتي�س ب�زارة العمل: �شمان وج�د جاهزية قطاع 
اأداء  على  قـــادرًا  يك�ن  بحيث  ومــ�ؤهــل،  ع�شري  تفتي�س 
مهامه على اأكمل وجه، ي�شتقطب العنا�شر امل�اطنة ذات 
الكفاءة والتاأهيل امللتزمة بالعمل اجلاد وال�اعي يف هذا 

�لقطاع �حليوي من خلل توفري بيئة عمل ملئمة.
الثقايف(،  )بالتن�ع  اخلــا�ــس  الــــ�زاري  الــقــرار  تعديل   .4

وت�شنيف ال�شركات اإلى الفئات )اأ،ب،ج( بحيث:
اأ. يراعي تفاوت الر�ش�م املفرو�شة ال�شتقدام العمالة ال�افدة 
�لقت�شادية،  �ملوؤ�ش�شات  تز�وله  �لــذي  �لن�شاط  لنوع  تبعا 
ذات  امل�ؤ�ش�شات  على  تدريجيا  الــر�ــشــ�م  تنخف�س  بحيث 
القيمة االإنتاجية امل�شافة العالية وذلك لتدعيم الت�جه نح� 
م�ؤ�ش�شات منخف�شة االأيادي العاملة وذات تكن�ل�جيا عالية.

تبعا  �لعربية  غري  �جلن�شيات  لتوظيف  ح�ش�س  حتديد  ب. 
مبد�أ  على  حفاظا  �إليها،  تنتمي  �لتي  �جلغر�فية  للأقاليم 

التن�ع الثقايف على م�شت�ى الدولة ولي�س ال�شركة.
5. فر�س ر�شوم عالية و�شروط م�شددة على �إقامة �لو�فدين 

الذين جتاوزت اأعمارهم 65 �شنة.
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رقم  االحتـــادي  القان�ن  تعديل  يف  املجل�س  اأواًل:  ت��شيات 

املعا�شات  قان�ن  باإ�شدار  وتعديالته   1999 ل�شنة   )7(
والتاأمينات االجتماعية مبا يحقق االآتي:

1.  اإلغاء املادة )21( من القان�ن امل�شار اإليه حيث انه ال يج�ز 
اخل�شم من املعا�س النتهاء خدمة امل�ؤمن عليه بالف�شل 
حكم  اأو  تاأديبي  بقرار  املعا�س  اإلــى  االإحالة  اأو  العزل  اأو 
�لق�شاء لأن �حلق يف �ملعا�س غايته توفري �حلد �لأدنى من 
املعاملة االإن�شانية للم�اطن، كما انه اإذا ت�افر ا�شتحقاقه 

فانه ينه�س التزامًا على اجلهة التي تقرر عليها.
املادة  الــ�اردة يف  االأخرية  الثالث �شن�ات  اإلغاء مت��شط    .2

"1" من القان�ن امل�شار اإليه بح�شاب راتب اال�شرتاك.
ت�شجيعًا  اإلــيــه  امل�شار  الــقــانــ�ن  مــن   )54( املـــادة  3.  اإلــغــاء 

لنخر�ط �ملو�طنني يف �لقطاع �خلا�س.
4.  حتديد �لقانون حلالت و�شروط �لإعفاء من �ملبلغ �لإ�شايف 
الذي يلتزم به �شاحب العمل حال عدم ت�ريد اال�شرتاكات 
على  للحفاظ  تــاأخــري(  يــ�م  كل  عن   %  1.0( امليعاد  يف 
املعايري امل��ش�عية يف تقرير حاالت وذلك يف املادة )14( 

من القان�ن امل�شار اإليه.
5.  تخفي�س مدة اخلدمة باملعا�س ملن يزاول�ن اأعمااًل خطرة 

التي يحددها القان�ن.
6.  تعديل املادة )57( من القان�ن امل�شار اإليه مبا ي�ؤكد على 

ذكر امل�انع التي ي�ش�غ فيها املطالبة باملعا�س.
7.  اإعادة النظر فيما يلي:

للمعا�س  العاملة  املــراأة  عليها  ت�شتحق  التي  اخلدمة  مدة   -
التقاعدي.

املــ�افــقــة  ● مت 
 13 عــــــلــــــى 
تــ��ــشــيــة من 
اإجــمــايل 24 

ت��شية.

مت رف�س 11 ت��شية ●
التالية  ● الت��شيات  رف�س  مت 

الــقــانــ�ن  بتعديل  املتعلقة 
ل�شنة   )7( رقــم  االحتـــادي 

:1999

الت��شية  على  الرف�س  مت    -1

ت�شجيع  عـــدم  ب�شبب   )1(
الــتــقــاعــد يف �ــشــن مــبــكــرة، 
وكــذلــك �حلـــد مــن �رتــكــاب 
امل�ؤمن عليه للمخالفات التي 

تعر�شه ملثل هذا اجلزاء.
2-  مت رف�س الت��شية )2( الأن 

االأخرية  االإكت�ارية  الدرا�شة 
�أظهرت وجود عجز �إكتو�ري 
م�شتقبلي يف �شندوق �لهيئة.

الــتــ��ــشــيــة رقــم  ــس  ــ� 3-  مت رف

ال�شمانات  ت�شع  الأنها   )3(
حق  على  باحلفاظ  �لكفيلة 
وامل�شتحقني  املعا�س  �شاحب 
التاأمينية  حق�قهم  يف  عنه 
للم��ش�ع  عالقة  ال  اأنــه  كما 
ـــخـــر�ط �ملـــو�طـــنـــني يف  ـــان ب

القطاع اخلا�س
4-  مت رف�س الت��شية 4 و 8 ومل 

تذكر االأ�شباب.

-%  54،16
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االكتفاء  وعــدم  اخلدمة  و�شن�ات  بال�شن  التقاعد  ربــط   -
ب�احد منهما.

8. زيادة عالوة االأبناء للمتقاعدين اإلى 600 درهم، و�شرف 
علوة للأبناء �لذين يولدون بعد ��شتحقاق �ملعا�س.

9. ا�شتكمال الق�اعد التنفيذية التي حتكم عمل الهيئة ل�شم 
1999م يف  ل�شنة  القانـ�ن رقم )7(  ي�شملها  ال  التي  الفئات 
بعد  وذلــك  حاليا  االجتماعية  والتاأمينات  املعا�شات  �شاأن 
اإجراء م�شح �شامل الإعداد هذه الفئات بالتعاون مع اجلهات 
�لقت�شاد  وز�رة  و�أهمها  �ل�شدد  هذ�  يف  �ملعنية  �حلكومية 

)مثل �ملهن �حلرة، وفئة ذوي �لحتياجات �خلا�شة(.
10. �لإ�شر�ع باإ�شد�ر �للئحة �لتنفيذية للقانون.

من  عليه  امل�ؤمن  با�شتفادة  ت�شمح  اآلية  و�شع  �شرورة   .11

الزيادة التي مت اإقرارها يف بداية عام 2008م على الرواتب، 
وذلك باإ�شافتها اإلى معا�شه التقاعدي.

 1999 ل�شنة  القان�ن رقم )7(  12. تعديل املادة )35( من 

الهيئة  من  املعا�س  بني  باجلمع  املعا�س  ل�شاحب  ي�شمح  مبا 
والراتب من اأي جهة.

ل�شنة   )8( رقــم  ـــ�زراء  ال جمل�س  قــرار  تطبيق  تفعيل   .13

2006م.

لهيئة  العامة  ال�صيا�صة  حمور  يف  املجل�س  تو�صيات  ثانياً: 

املعا�صات والتاأمينات االجتماعية:

1. دعم �خلدمات �حلكومية �ملقدمة للمتقاعدين من خلل:
العامة  اخلدمات  بع�س  ر�ش�م  خلف�س  بطاقات  منحهم   -
و�لر�شوم �حلكومية �أو �لإعفاء لبع�س �حلالت وتقدمي بطاقة 

دعم لل�شلع �لغذ�ئية.

 5 رقــم  الت��شية  رف�س  مت   -5

حلني در��شة �لتو�شية.
الأن   6 الت��شية  رفــ�ــس  مت   -6

املبالغ  بتقادم  تتعلق   57 املــادة 
التي ت�شرفها الهيئة وهذه مادة 
التي  الق�انني  كافة  يف  اأ�شا�شية 

ترتب م�شتحقات مالية(
 )7( الــتــ��ــشــيــة  رفــ�ــس  مت   -7

للحد من ظاهرة �لتقاعد �ملبكر 
االآخذة يف التنامي.

8- مت رف�س الت��شية )12( الأن 

ولكن  مطلقا  لي�س  اجلمع  حظر 
��شتثنائية  حــالت  �أربــع  هناك 
املــعــا�ــس فيها  لــ�ــشــاحــب  يــحــق 

اجلمع بني املعا�س والراتب.
التالية  الت��شيات  رف�س  مت   -
املتعلقة مبح�ر ال�شيا�شة العامة 
والتاأمينات  املــعــا�ــشــات  لهيئة 

االجتماعية:
الأنه   7 و   2 الت��شية  رف�س  )مت 
اخت�شا�س  �ــشــمــن  مـــن  لــيــ�ــس 

ال�زارة.

-
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االأول�ية  املتقاعدين  الإعطاء  املحلية  الربامج  التن�شيق مع   -
يف الربامج االقت�شادية لدعم امل�شاريع ال�شغرية واملت��شطة.
املتقاعدين واال�شتفادة  بتاأهيل  بالهيئة يعنى  اإن�شاء قطاع   -
من خرب�تهم وتوظيفها خا�شة يف جمال �ل�شت�شار�ت، عبـر 

�لتن�شيق مـع جهات �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.
2. اإعادة النظر كل عامني يف املعا�شات التقاعدية يف �ش�ء 
�لوطنية،  للعملة  �حلقيقية  و�لقيمة  �ملعي�شة،  نفقات  زيــادة 
ن�شب  املتقاعدين  ومنح  االأخــرى،  االقت�شادية  واالعتبارات 
معينة من اأ�شهم ال�شركات عند االكتتاب فيها اأ�ش�ة باملكرمة 

التي منحت للم�اطنني املعلمني.
اقرتحته  الذي  املنافع  تبادل  نظام  على  االهتمام  تاأكيد   .3
اإلى  امل�اطنني  انتقال  لتي�شري  والتاأمينات  املعا�شات  هيئة 

م�اقع العمل اجلديدة وحت�شني م�شادر الدخل.
4. �لإ�شر�ع يف �شغل �ملو�طنني للوظائف �ل�شاغرة يف �لهيئة.

ل�شتثمار  باملتقاعدين  خا�س  ��شتثماري  �شندوق  �إن�شاء   .5
وتنمية اأم�الهم، وذلك بالتعاون مع �شركة وطنية متخ�ش�شة 

يف تقدمي اخلدمات اال�شتثمارية اال�شت�شارية.
و�لــتــاأمــيــنــات  �ملــعــا�ــشــات  �ــشــنــدوق هيئة  مــــو�رد  زيــــادة   .6
االجتماعية من خالل حل�ل اقت�شادية جديدة تعالج العجز 
يف  �أو  ــي،  �لأر��ــش يف  �ل�شتثمار  مثل  �ل�شندوق  مـــو�رد  يف 
�لقطاع �ل�شناعي �أو غريها من �حللول �ملجدية، ولي�س من 
خلل �حللول �لتقليدية كزيادة �ل�شتقطاع من ح�شاب ر�تب 

امل�شرتك.
7. قيام امل�شرف املركزي بالتن�شيق مع البن�ك وامل�شارف 
يف الدولة الإعادة جدولة بع�س الدي�ن امل�شتحقة على بع�س 
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حاالت املتقاعدين املع�شرين.
8. زيادة ال�عي باأهداف الهيئة ودورها يف خدمة امل�شرتكني 
ق�شم  و�إنــ�ــشــاء  �لإعــــلم،  و�ــشــائــل  مــع  �لتن�شيق  ــلل  مــن خ
واإ�شدار  للت�عية،  بالهيئة  العامة  العالقات  اإدارة  يف  خا�س 
�ملوقع  و�إطلق  ون�شاطها.  �لهيئة  لأعمال  يوثق  �شنوي  تقرير 

�للكرتوين للهيئة لتفعيل تو��شلها مع �شركائها.
9. �إطلق مبادر�ت على �مل�شتويني �ملحلي و�لحتادي لتاأهيل 
�أبوظبي،  �إمـــارة  �أطلقتها  �لتي  �ملــبــادرة  كتلك  �ملتقاعدين 
الــتــدريــب امل�جهة  واإ�ـــشـــراك الــقــطــاع اخلــا�ــس يف بــرامــج 
املتقاعدين مع �شمان ت�فريه لفر�س عمل منا�شبة لهم بعد 
�خلدمات  بع�س  ر�شوم  �حلكومة  تخف�س  �إن  على  تاأهيلهم 
لهذا  املنظمة  اخلا�س  القطاع  م�ؤ�ش�شات  على  املفرو�شة 

الربامج.
ب�شداد  واملحلية  االحتادية  امل�ؤ�ش�شات  قيام  اإلى  الدع�ة   .10

الدي�ن امل�شتحقة عليها للهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات 
االجتماعية.

طب�غرافية  درا�ــشــات  بــاإعــداد  الهيئة  قيام  �ــشــرورة   .11

درا�شات  بــاأي  القيام  قبل  حديثة  واقت�شادية  واجتماعية 
اإكت�ارية عند تعديل قان�ن املعا�شات والتاأمينات االجتماعية.
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خدمة  �إنهاء  �أ�شباب  كاأحد  �جلن�شية  �شقوط  بند  1.  �إ�شافة 
�ملوظف يف �ملادة )101( يف املر�ش�م بقان�ن احتادي رقم 

)11( ل�شنة 2008م.
2.  �إعادة �لنظر يف �لأ�شباب �ملوؤدية �إلى �إنهاء خدمة �ملوظف 
القان�ن من خالل حتديد  املــادة )101( من  الــ�اردة يف 
على  بــنــاء  للعزل  �لتنفيذية  �للئحة  يف  و��ــشــح  معيار 
و�إعادة  �لوظيفية  و�لكفاء�ت  �لعامة  �مل�شلحة  مقت�شيات 
�لهيكلة ب�شرورة حفظ حق �ملوظف يف حالة �إنهاء �خلدمة 

مع اإخطاره بذلك مبدة ال تقل عن ثالثة اأ�شهر.
ــ�ارد  امل قــانــ�ن  بتطبيق  الــــ�زارات  الــتــزام  على  3.  التاأكيد 

الب�شرية وخ�ش��شًا فيما يتعلق:
اأ. تعيني ذوي االإعاقة.

ب. املنح الدرا�شية.
ج. االإجازات الدرا�شية.

4.  �شرورة اإعادة النظر فيما يتعلق مبدة اإجازة ال��شع وفرتة 
الر�شاعة بناء على درا�شات علمية وم�ش�حات اجتماعية.
5.  النظر يف اإعادة �شن التقاعد للمراأة العاملة امل�اطنة من 
)20-15( �شنة وعدم ربطه ببل�غ �شن اخلم�شني مراعاة 

لطبيعة عمل املراأة وتاأثريها على االأ�شرة.
6.  �إن�شاء حمكمة �إد�رية تخت�س بق�شايا �لوظيفة �لعامة.

�لوظيفي  �لتو�شيف  نظام  �إ�ــشــد�ر  يف  �لإ�ــشــر�ع  7.  �شرورة 
�حلكومة  يف  للموظفني  �ملــوظــف  �أد�ء  تقييم  ونــظــام 

االحتادية.
اأو  م�شت�شار  م�شمى  ملنح  وا�شحة  و�ش�ابط  معايري  و�شع    .8

خبري يف �لوظائف �حلكومية.

-مل يتم الرد--
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الهيئة 

االحتادية 

للموارد 

الب�صرية

خمتلف  يف  للت�طني  االإحــــالل  �شيا�شة  على  الــتــاأكــيــد   .9
االإدارية والفنية من خالل تطبيق نظام الرديف  امل�شت�يات 

مبا ي�شمن نقل اخلربات واملعارف اإلى امل�اطنني.
�لــوز�ر�ت  يف  للوظائف  �مل�شتقبلية  �لحتياجات  در��شة   .10

التعليم  وزارة  مع  التن�شيق  و�ــشــرورة  االحتــاديــة  والهيئات 
العايل والبحث العلمي حتى تت�افق خمرجات التعليم العايل 

مع متطلبات �شوق �لعمل يف �لدولة.
للوظائف  �ملو�طنني  ��شتقطاب  عملية  يف  �لنظر  �إعادة   .11

الفنية واالمتيازات املمن�حة لهم.
الهيئة  تنظمها  التي  والتاأهيل  التدريب  برامج  اأهمية   .12

بالتعاون مع اجلهات املعنية على اأن تك�ن ملبية الحتياجات 
ال�زارات والهيئات االحتادية مبا يكفل تط�ير امل�ارد الب�شرية 
خا�شة �ملو�طنة مع �شرورة تاأهيل �ملوظفني من حملة �شهادة 
�لثانوية �لعامة فما دون مبا يتنا�شب مع �ملتطلبات �لوظيفية.

13. توعية �ملوظفني يف �لوز�ر�ت و�لهيئات �لحتادية بقانون 

�لوعي  لزيادة  �لو�شائل  مبختلف  �حلكومية  �لب�شرية  �ملو�رد 
و�لتثقيف �لوظيفي للموظفني �لحتاديني.

ي�شمح  و�لــذي  �لوظيفة  تقا�شم  نظام  جــدوى  در��ــشــة   .14

يقوم  �لتي  �لوظيفة  باأعباء  �لقيام  يف  بالت�شارك  ل�شخ�شني 
بتق�شيم  وي�شمح  �لكلي  ـــدو�م  �ل بنظام  يعمل  موظف  بها 
�لأجر بينهما و�لإجناز�ت وفو�ئد �أخرى يتم حتديدها طبقا 
ل�شاعات �لعمل �لتي يعملنها، ولقد �أثبت �لنظام جناحه يف 
بع�س الدول التي طبقته كاأ�شرتاليا خا�شة فيما يتعلق باإيجاد 

فر�س وظيفية للإناث كاملطبق يف مهنة �لتدري�س.
تنفيذها  ل�شمان  للهيئة  املــر�ــشــ�دة  امليزانية  زيـــادة   .15

لرباجمها واأن�شطتها.
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االأمن 

الغذائي

اأوال: الرثوة احليوانية:

1. دعم و�شبط اأ�شعار االأعالف يف الدولة.
جمال  يف  عامة  م�شاهمة  �شركات  الإن�شاء  ال�شبل  ت�فري   .2

مز�رع �حليو�نات و�لدو�جن.
الرثوة ال�صمكية:

1.  تنظيم �شيد �لأ�شماك و�حلد من �ل�شيد �جلائر و�لذي 
ي�شتهدف الربح على ح�شاب البيئة.

�لذ�تي من خلل  �لكتفاء  بحيث حتقق  �لأ�شو�ق  2.  تنظيم 
تنظيم م�شائل �لت�شدير للخارج.

3.  فتح املجال الإن�شاء مزارع لالأ�شماك عن طريق االأفراد اأو 
ال�شركات ال�طنية.

الرثوة الزراعية:

1.  اإن�شاء مركز اأبحاث متخ�ش�س لتط�ير وحت�شني املحا�شيل 
الزراعية ودعم البحث العلمي.

دول  يف  املطبقة  الــزراعــيــة  املــمــار�ــشــات  اأف�شل  2.  تطبيق 
املتقدمة.

الإنتاج  املزارعني  وت�جيه  اخلا�شة،  املزارع  اإنتاج  ت�ش�يق    .3
�ملحا�شيل ح�شب حاجة �ل�شوق.

4.  ��شتخد�م �أحدث طرق �لري و�لبحث عن م�شادر جديدة 
للمياه با�شتخدام اأحدث التقنيات.

5.  ت�فري االإمكانيات وت�جيه امل�شتثمرين يف الدولة لال�شتثمار 
�حليو�ين و�لزر�عي.

6.   ت�طني اخلربات وا�شتخدام اأحدث التقنيات يف الزراعة.
�شيا�شة �ل�شوق �لد�خلي و�خلارجي:

لتن�شيق  االقت�شاد  وزارة  اإ�ــشــراف  حتــت  جهة  اإنــ�ــشــاء   .1

-مل يتم الرد--
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االأمن 

الغذائي

االأ�شعار، والتعاقد مع امل�ردين مبا�شرة.
2. دعم �حلكومة للمو�د �لغذ�ئية �لأ�شا�شية يف حال �رتفاعها 

الأ�شباب خارجية قاهره.
3. تعزيز �لتعاون �خلليجي و�لعربي يف جمال �لأمن �لغذ�ئي.

4. زيادة ا�شتثمارات الدولة الزراعية اخلارجية.
حل�ل مل�شكلة املياه وكيفية تخزينها:

1. دور �أجهزة �لإعلم يف �لإر�شاد و�لتوعية لتغيري �لأمناط 
اال�شتهالكية وثقافة اال�شتهالك يف املجتمع.

عند  وا�شتخدامها  الــ�ــشــدود  يف  االأمــطــار  مــيــاه  ح�شر   .2
ال�شرورة فقط.

3. تعزيز خمزونات املياه اجل�فية واإدارة ت�زيع املياه وتبني 
�شيا�شة ملئمة لتوزيع �ملياه.

1. و�شع برامج و�شيا�شات ق�شرية ومت��شطة وط�يلة املدى 
للتعاون بني القطاعني العام واخلا�س.

وتفعيل  االأ�شعار  ملراقبة  ال�طنية  اللجان  قــرارات  تنفيذ   .2
العق�بات ال�اردة بقان�ن حماية امل�شتهلك.

3. تبني خطط عمل للربط بني بر�مج �حلفاظ على �لبيئة 
وبرامج التنمية الزراعية.

مع  بالتن�شيق  غذ�ئية  متوينية  حكومية  خمــازن  �إن�شاء   .4
القطاع اخلا�س.

5. توحيد قو�نني �لتفتي�س على �ل�شلع و�ملو�د �لغذ�ئية.

---
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اأواًل: التعليم العايل احلكومي:

التي يتم ر�شدها مليزانية  املالية  املحور االأول: االعتمادات 

وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي وللموؤ�ش�شات �حلكومية 
�لعاملة يف قطاع �لتعليم �لعايل �حلكومي:

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  ميزانية  زيــادة  اأ- 
ر�شالتها  يحقق  مبا  �حلكومية  �لعايل  �لتعليم  وموؤ�ش�شات 

واأهدافها وربط امليزانية بالكلفة الفعلية للطالب.
ب- عــمــل مــراجــعــة دوريـــــة وتــقــيــيــم كـــل خــمــ�ــس �ــشــنــ�ات 
ملخ�ش�شات الطلبة املبتعثني مبا يتنا�شب وم�شت�يات املعي�شة 

يف الدول املبتعثني لها.
ج- اأهمية اإ�شهام القطاع اخلا�س يف دعم م�ؤ�ش�شات التعليم 
كالر�شوم  نفعية  و�شائل  �إيجاد  و�قــرت�ح  �لدولة،  يف  �لعايل 
يتم فر�شها على م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س وت�شتثمر لدعم 

موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل �حلكومية و�لأبحاث �لعلمية.
�لقطاع �خلا�س  ي�شتهدف  تبني �حلكومة م�شروع وطني  د- 
لإن�شاء م�شروع وقف ��شتثماري د�ئم لدعم موؤ�ش�شات �لتعليم 

�لعايل �حلكومية و�لأبحاث �لعلمية.
�لإد�رية  و�لوظائف  �لتدري�س  هيئات  توطني  الثاين:  املحور 

باجلامعات �حلكومية و�لكليات �ملختلفة:
واالإداري  االأكادميي  القطاع  لت�طني  عملية  خطة  و�شع  اأ- 
حمدد،  زمني  برنامج  �شمن  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف 

واختيار الك�ادر الب�شرية وفق اأف�شل املمار�شات العاملية.
منهجية  وفق  العليا  للدرا�شات  االبتعاث  فر�س  ت�فري  ب- 
العايل  التعليم  مل�ؤ�ش�شات  الفعلية  باالحتياجات  ترتبط 
املعيدين  ابتعاث  يف  والت��شع  امل�شتدامة،  التنمية  ومتطلبات 

على  امل�افقة  مت 
الت��شيات  جميع 
 10 اأ�ــــشــــل  مــــن 

ت��شيات.

--%  100
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�لتعليم  �لتدري�س مبوؤ�ش�شات  لتوطني وظائف هيئات  متهيد� 
العايل.

مع  العايل  التعليم  خمرجات  ت�افق  مدى  الثالث:  املــحــور 

متطلبات �شوق �لعمل و�لتنمية �مل�شتد�مة:
العايل  التعليم  وزارة  التعاون بني  وتعزيز  التن�شيق  تفعيل  اأ. 
االإر�شاد  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  وبــني  العلمي  والبحث 

والت�جيه االأكادميي للطالب يف املرحلة الدرا�شية الثان�ية.
�شوق  �لتعليم ملتطلبات  ب. معاجلة عدم ملءمة خمرجات 

العمل والتنمية امل�شتدامة من خالل:
بخ�ش��س  للطلبة  املهني  واالإر�ـــشـــاد  الت�جيه  اأهــمــيــة   -
�لتخ�ش�شات �ملطلوبة ل�شوق �لعمل و�لتنمية �مل�شتد�مة وذلك 

بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة.
واملجتمع  الدولة  وم�ؤ�ش�شات  قطاعات  مع  امل�شرتك  العمل   -
يحقق  مبا  بالدولة  و�لإحـــلل  �لتوظيف  �شيا�شات  لتطوير 

��شتيعاب �خلريجني يف �شوق �لعمل.
التعليم  م�ؤ�ش�شات  بني  امل�شرتك  للعمل  فاعلة  اآلية  اإيجاد   -
الب�شرية  التنمية  وهيئات  الت�طني  وجمال�س  العام  العايل 
�لــكــو�در  عــن  معلومات  قــو�عــد  لبناء  بــالــدولــة  و�لتوظيف 
�لعمل  �شوق  متطلبات  لتلبية  �ملتاحة  و�لفر�س  �لب�شرية 

والتنمية امل�شتدامة.
ثانياً: التعليم العايل اخلا�س:

اخلا�شة  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  جميع  التزام  �شرورة  اأ. 
وزارة  ت�شعها  التي  االأكــادميــي  االعتماد  معايري  بتطبيق 

التعليم العايل والبحث العلمي.
ب. اأهمية اإخ�شاع م�ؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة لعمليات 
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امل�شتمر من قبل اجلهات املخت�شة.
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  مو�فقة  ��شرت�ط  ت. 
ملنح الرتاخي�س من قبل ال�شلطات املحلية مل�ؤ�ش�شات التعليم 
على  والرقابة  باالإ�شراف  الــ�زارة  قيام  مع  اخلا�س،  العايل 
هذه امل�ؤ�ش�شات اخلا�شة وهيئاتها التدري�شية باعتبار اأن ذلك 

من �لخت�شا�شات �ملنوطة بالوز�رة يف قانون �إن�شائها.
ث. �شرورة فر�س ر�ش�م ترخي�س على امل�ؤ�ش�شات التعليمية 

اخلا�شة اأ�ش�ة بالدول االأخرى.
اآلية للعمل امل�شرتك بني م�ؤ�ش�شات التعليم العايل  اإيجاد  ج. 

اخلا�س وبني جمال�س الت�طني.
ح. وهيئات �لتنمية �لب�شرية و�لتوظيف بالدولة لبناء قو�عد 
لتلبية  املتاحة  والفر�س  الب�شرية  الــكــ�ادر  عــن  معل�مات 

متطلبات �شوق �لعمل و�لتنمية �مل�شتد�مة.
اخلا�س  القطاع  يف  العايل  التعليم  ج�دة  تقييم  �شرورة  و. 
التعليم  م�ؤ�ش�شات  بني  التميز  من  الطلبة  لتمكني  ون�شره 

اخلا�س وج�دتها.
ثالثاً: البحث العلمي:

من  ميول  بالدولة  �لعلمي  �لبحث  لدعم  �شندوق  �إن�شاء  �أ. 
ا�شتقطاع ن�شبة 1 % من اأرباح امل�ؤ�ش�شات وال�شركات اخلا�شة 

العاملة يف الدولة.
�ل�شتفادة  على  و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات  ت�شجيع  ب. 
العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف  العلمية  البح�ث  مراكز  من 

�حلكومي.
ج. تخ�شي�س ميزانية وافية وم�شطردة للبحث العلمي تلبي 

�لحتياجات �لفعلية �حلالية و�مل�شتقبلية.
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العلمي

د. �شرورة خلق ال�عي املجتمعي باأهمية البحث العلمي من 
خالل برامج وخطط حمددة.

التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف  العلمية  االأبحاث  ت�جيه  �شرورة  هـ. 
�لعايل �حلكومي لتلبية �لحتياجات �لبيئية و�ملجتمعية لدولة 

االإمارات العربية املتحدة.
و. حث اجلامعات اخلا�شة لالهتمام بالبحث العلمي
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بتغري  تتغري  ال  وثابتة  م�حدة  تعليمية  ا�شرتاتيجية  و�شع   .1
ال�زارات واالإدارات، ترتكز على اإتباع اأف�شل املمار�شات العاملية 
معتمدًة باالأ�شا�س على القيم ال�طنية والدينية والثقافية للمجتمع 
االإماراتي، وتعني برتبية وتعليم وتن�شئة جيل اإماراتي يعتز به�يته 

ال�طنية.
بطر�ئق  و�لرتــقــاء  �لعربية  �للغة  مناهج  وتطوير  تقييم   .2

تدري�شها ك�نها ال تتنا�شب وم�شت�ى قدرات الطالب.
ال�طنية  اجلامعات  يف  القب�ل  �شيا�شة  يف  النظر  اإعـــادة   .3
و�شيا�شتها بتح�يل الدرا�شة للم�شاقات مبختلف التخ�ش�شات 
من �للغة �لعربية �إلى �للغة �لإجنليزية ملا كان له �أكرب �لأثر يف 
توجه وز�رة �لرتبية و�لتعليم لتدري�س مو�دها باللغة �لإجنليزية.

4. اإيجاد كادر خا�س للمعلمني حتى يتم الق�شاء على �شلبيات 
�لوظيفي  و�لر�شا  �لأمـــن  معياري  وحتقيق  �لتدري�س  مهنة 

للمعلمني.
للخرباء  والرتب�ية  االأخالقية  باملعايري  االهتمام  �شرورة   .5
االأجانب الذين يتم اال�شتعانة بهم دون ح�شر االختيار فقط 

على جانب ال�شهادات والكفاءات العلمية.
6. مراجعة املناهج االأجنبية امل�شت�ردة بحيث يتحقق التالوؤم 
�لبيئة، و�لثقافة، و�ملعطيات �حل�شارية  و�لتنا�شب بينها وبني 
االإماراتية، واأن تعيد ال�زارة تقييم مناهج مدار�س الغد على اأن 

تت�شمن نتائج ��شتطلع �لر�أي �لذي قامت به �للجنة.
7. اإن�شاء جمل�س اأعلى للتعليم يعنى بر�شم ال�شيا�شة التعليمية 

بالدولة ومتثل فيه القطاعات الرتب�ية واالأهلية.
8. ��شرت�ط �إد�رة �ملناهج يف �لوز�رة �لتدريب على تدري�س �أي 
منهج جديد قبل تطبيقه ميدانيا يف مدار�س الغد وغريها، وبناء 

املــ�افــقــة  ● مت 
عـــــــــلـــــــــى 8 

ت��شيات

مت رف�س عدد 2 ت��شية. ●
مت رف�س الت��شية رقم )3(  ●

الت��شية  هـــذه  اأن  ب�شبب 
التعليم  بــ�ــشــيــا�ــشــة  تــتــعــلــق 
ب�شبب  ورقــم )7(  الــعــايل، 
وجـــــ�د جمــلــ�ــس الــتــنــ�ــشــيــق 
الــذي  التعليمي  والــتــكــامــل 

يق�م بهذا الدور.

-%  80
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 خطة زمنية حمددة الإحالل الك�ادر ال�طنية حمل اخلربات 
االأجنبية يف مدار�س الغد.

9. تطبيق نظام تقييم ورقابة ومتابعة فاعل للمعلمني وللخرباء، 
�لتح�شيل  معايري  رفع  يف  و�ملتابعة  �لتقييم  نتائج  و��شتخد�م 

الدرا�شي  للطلبة.
االأدوات  باأحدث  وجتهيزها  املدر�شية،  االأبنية  حتديث   .10

االأ�شا�شية  املراكز  باعتبارها  املكتبات  وحت�شني  التكن�ل�جية، 
للثقافة  التعليمية.
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1. البنيــة التحتيــة للتعليــم:

عدد  فيه  ت�شارك  للتعليم  اأعلى  احتــادي  جمل�س  اإن�شاء  اأ. 
الرتبية  و وزارات  التعليم  الدولة مثل جمال�س  من قطاعات 
والتعليم، التعليم العايل، ال�شباب والثقافة وتنمية املجتمع، 
تطوير �لأد�ء �حلكومي، �لقت�شاد، �ملالية، �لعمل، وممثلني 
عن القطاع اخلا�س، وي�شند لهذا املجل�س ر�شم ا�شرتاتيجية 
مبا  منها،  امل�شتقبلية  والغايات  واأهدافها،  العامة،  التعليم 

يحقق �شيا�شة تر�شيخ مبداأ العمل امل�ؤ�ش�شي.
ب. تعديل الت�شريعات املنظمة للعملية التعليمية مبا ي�شمن 
تنظيم العالقة بني وزارة الرتبية والتعليم وجمال�س التعليم 

يف االإطار التايل:
بــ�زارة  وعالقتها  املجال�س  هــذه  اخت�شا�شات  حتديد   -

الرتبية والتعليم.
- التزام هذه املجال�س بتقدمي �شيا�شتها وروؤيتها لل�زارة فيما 

يتعلق بتط�ير العملية الرتب�ية.
كل  تنعزل  ال  حتى  املجال�س  هذه  وت�جهات  مهام  حتديد   -

اإمارة مبجل�شها.
- ت�حيد اخلطط والربامج التعليمية يف كل االإمارات وكذلك 
من  كل  يف  والفنية  والتدري�شية  االإداريـــة  الهيئات  رواتــب 

املدار�س التابعة لل�زارة والتابعة منها للمجال�س التعليمية.
ج. اأما فيما يتعلق باملدار�س املهنية فاإن اللجنة ت��شى باإعداد 
برامج وخطط زمنية حمددة حيال احتياج املجتمع االإماراتي 

من هذه املدار�س وفق املعايري االآتية:
الدولة  با�شرتاتيجية  املدار�س  هذه  وتط�ير  اإن�شاء  ربط   -

للتنمية االقت�شادية واالجتماعية.

املــ�افــقــة  ● مت 
على عدد 18 
تــ��ــشــيــة من 
ت��شية   22

ـــــــــرد  ال مت 
عليها.

مت رف�س 4 ت��شيات ●
ورابع  ● وثالث  ثاين  مت رف�س 

املح�ر  مــن  ت��شية  وثــامــن 
الثالث يف بند ب.

مل يرد على 
عدد 6 
ت��شيات

)مل يتم الرد 
على ت��شيات 
�أ، ج، و�لنقاط 
االأربع االأخرية 
من د يف املح�ر 

االأول (

%  81
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- �حتياجات �شوق �لعمل �لإمار�تي.
- احتياجات خطط التط�ير االإداري.

والعمل  التعليم  باأهمية  املجتمعية  ال�طنية  الت�عية  ن�شر   -
املهني لتغيري املفاهيم البالية والنظرة ال�شلبية لهذا القطاع 

الهام.
ح. زيادة امل�ارد املالية لل�زارة عن طريق:

- زيادة ميزانية وزارة الرتبية والتعليم التي ال متثل اإال ن�شبة 
حمدودة للغاية يف امليزانية العامة للدولة وزيادتها باأ�شعاف 
مما هي عليه االآن اإدراكًا الأهمية التعليم وجدواه اال�شتثماري 

يف نه�شة وتقدم البالد.
- تعميم جتربة درهم املعرفة املطبقة حاليًا يف دبي.

- منح ت�شهيالت مل�شاهمي القطاع اخلا�س لت�شجيعهم على 
بناء �ملباين �ملدر�شية و�ملر�فق وتزويدها بالأجهزة �حلديثة 
 – )نــدوات  جمتمعية  ت�عية  لربامج  الـــ�زارة  تعد  اأن  على 
يف   ) �لــــوز�رة  تــر�هــا  �أخـــرى  و�شائل  �أي   – نقا�س  حلقات 
االجتماعية  امل�شاهمة  على  اخلا�س  القطاع  ت�شجيع  �شاأن 

واالقت�شادية يف قطاع التعليم
- التاأكيد على اأهمية قيام وزارة الرتبية والتعليم واالأجهزة 

الرقابية بر�شد اأوجه الهدر املايل وتالفيه.
- مراعاة ت�حيد ت�شميم املباين املدر�شية على م�شت�ى الدولة.

وزارة  تتبع  االأكــادميــي  لالعتماد  احتــاديــة  هيئة  اإن�شاء  و. 
واعتماد  وت�شنيف  برتخي�س  تعنى  والتعليم،  الــرتبــيــة 
التعليمية  نظمها  مراجعة  على  بناءا  اخلا�شة  املــدار�ــس 

ومناهجها.
2. امل�ارد الب�شرية ومعايري تقييم االأداء:
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من  لالنتهاء  عاجاًل  زمنيًا  برناجمًا  الـــ�زارة  ت�شع  اأن  اأ. 
الهيئة  ومكافاآت  رواتب  ب�شاأن  اجلديد  املايل  الكادر  اإعــداد 
التدري�شية والفنية واالإدارية وح�ش�لهم على البدالت املالية 
املنا�شبة لطبيعة العمل يف املهن التعليمية والرتب�ية مبا يتفق 
االأخرى  املهن  الرواتب يف  وم�شت�يات  املعي�شية  الظروف  مع 
لت�شجيع  اأكــرب  ح�افز  اإعطاء  على  الرتكيز  مع  الــدولــة،  يف 

�لذكور على �للتحاق بهذه �ملهنة.
اأداء  لتقييم  وفعااًل  �شاماًل  برناجمًا  الـــ�زارة  ت�شع  اأن  ب. 

العاملني يف امليدان الرتب�ي على اأن يراعى االآتي:
- و�ش�ح االأهداف.

- اعتماد معايري اجل�دة التعليمية.
- و�أن يكون له دور رئي�س يف عملية �لرتقيات و�جلز�ء�ت.

الــكــ�ادر  لتدريب  وخططًا  بــراجمــًا  الــــ�زارة  ت�شع  اأن  ت. 
ومبا  حمدد  زمني  اإطــار  وفق  والفنية  والتدري�شية  ــة  االإداري
يحقق اعتماد معايري اجل�دة التعليمية العاملية يف التخطيط 

والتنفيذ والتقييم.
ج. اأن ت�شع ال�زارة بالتعاون مع اجلهات التي تراها برامج 
�إر�شادية لطلب �ملرحلة �لثانوية حيال متطلبات �شوق �لعمل 

والكليات امل�ؤهلة لذلك.
التاأكيد  مع  للت�طني،  حمــددًا  برناجمًا  الــ�زارة  ت�شع  اأن  د. 
على وج�د عن�شر اخلبري امل�اطن جنبًا اإلى جنب مع اخلبري 

االأجنبي باإتباع �شيا�شة الرديف.
�لجتماعيني  �لأخــ�ــشــائــيــني  وتــاأهــيــل  �أعــــد�د  زيــــادة  هــــ. 
ومعاجله  وحتليل  ر�شد  يف  دورهـــم  تفعيل  مــع  والنف�شيني 
والرتكيز على اجلانب  للطالب  املتباينة  ال�شل�كية  الظ�اهر 
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الرتب�ي يف العملية التعليمية.
3. املناهج واخلطط التعليمية:

�لن�شياق  وعدم  �لدر��شية،  �ملناهج  بني  �لرت�بط  حتقيق  �أ. 
االإمــارات،  بيئة  مع  م�اءمتها  دون  امل�شت�ردة  املناهج  وراء 
واأهمية اأن ت�شمن عملية تط�ير املناهج االأهداف ال�جدانية 
اخلــرباء  واإعــطــاء  الطالب،  �شخ�شية  �شياغة  يف  ودورهـــا 
ال�شيا�شات  ور�شم  القرارات  اتخاذ  يف  اأكرب  دورًا  امل�اطنني 
امليدان  مع  بالتعاون  امل�شتمر  التقييم  مع  باملناهج  اخلا�شة 

الرتب�ي.
ب. ت�شكيل جمم�عة عمل من اخلرباء واملعنيني ُيعن�ن باالآتي:

واالهتمام  العربية،  اللغة  مــادة  تدري�س  اأ�شاليب  تط�ير   -
باالأن�شطة امل�شاحبة لتدري�س املادة العلمية.

- تط�ير منهج الرتبية االإ�شالمية مبا يعزز بناء ال�شخ�شية 
الــ�افــدة،  الثقافات  و�ــشــط  املــتــ�ازنــة  الــ�اعــيــة  االإ�ــشــالمــيــة 

و�حلفاظ على �ملكنون �لديني كمقوم رئي�شي للنه�شة.
- تط�ير مناهج مادتي الرتبية الع�شكرية والرتبية ال�طنية 
مبا يحقق تكري�س مفاهيم ومهارات ال�الء واالنتماء ال�طني 

وغر�س قيم امل�اطنة واله�ية ال�طنية.
وغري  املــادي  الــرتاث  ت�شمل  تراثية  م�اد  املناهج  ت�شمني   -
�ملادي لربط �لطلبة بتاريخهم و�حلفاظ على عاد�ت وتقاليد 

املجتمع االإماراتي.
- ا�شتحداث مادة خدمة املجتمع والرتبية البيئية وحتت�شب 

�شمن جمم�ع درجات الطالب.
اأن تعد ال�زارة خطة عمل معنية باإن�شاء قن�ات تعليمية  ت. 
ن�شر  يف  �لإعــلم  دور  لأهمية  �إدر�كـــًا  ومرئية(  )م�شموعة 



99 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

املو�صوعات 

العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

وزارة

 الرتبية 

والتعليم)1(

الثقافة التعليمية على اأن تخدم كل املراحل.
التعليم  ومتطلبات  العام  التعليم  خمرجات  بني  الربط  ث. 

العايل.
د. و�شع اختبارات وطنية بح�شب املراحل لقيا�س مدى حتقق 

خمرجات التعليم وج�دته.
مع  تت�افق  بحيث  الدرا�شي  العام  ن�شف  اإجــازة  ت�حيد  ع. 

اإجازة الكليات واجلامعات.
4. الطلبة:

اأ. اعتماد برامج خا�شة الكت�شاف ورعاية ذوى االحتياجات 
االإعــاقــة  ذوي   – التعـلم  بطيئي   – )املــ�هــ�بــني  اخلا�شة 
ه�اياتهم  ممار�شة  يف  ومعن�يًا  ماديًا  ودعمهم  اجل�شدية( 
واإبداعاتهم مبا ميكنهم من زيادة قدراتهم املعرفية وتط�ير 

مهاراتهم العلمية من خالل:
- تاأهيل املعلم الكت�شاف امل�ه�بني.

- اإقامة مراكز اإبداعية متخ�ش�شة يف بع�س املدار�س لتنمية 
مهارات امل�ه�بني.

اكت�شاف  االأخــرى يف جمال  الدول  اال�شتفادة من جتارب   -
ورعاية امل�ه�بني.

- دمج ذوي االحتياجات اخلا�شة يف الف�ش�ل الدرا�شية مع 
تهيئة البيئة املدر�شية لذلك.

ب. �حلد من ظاهرة �لت�شرب �لدر��شي وترغيب �لطلبة يف 
البيئة التعليمية:

- درا�شة الظاهرة درا�شة علمية لل��ش�ل اإلى حل�ل ملعاجلتها.
- الرتكيز على اأ�شاليب التدري�س املحفزة للطلبة.

- تعديل منهجية وا�شرتاتيجية التعليم والبعد عن التلقني.
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- �لرتكيز على �لأن�شطة �لل�شفية، وتنمية �ملهار�ت �حلياتية 
وال�شل�كية.

ت. و�شع برامج ُتفّعل ت�ا�شل املدر�شة مع االأ�شرة من خالل:
باأهمية  �لإعــلم  و�شائل  عرب  للمجتمع  �مل�شتمرة  �لتوعية   -

الت�ا�شل بني املدر�شة واالأ�شرة.
- ت�شكيل جمال�س ا�شت�شارية لكل مدر�شة بالتعاون مع اأولياء 
التط�ير  وا�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  و�شع  ت�شارك يف  االأم�ر 

فيها ومتابعة �ش�ؤون الطلبة.
عن  بعيد�  �أبنائهم  مع  �لأمــور  �أولياء  �أن�شطة جتمع  �إقامة   -
اأج�اء الدرا�شة من خالل االأيام املفت�حة، وفعاليات متار�س 

خاللها االأن�شطة الريا�شية والفنية وغريها.
قبل  دورهــا من  وتفعيل  واالأمــهــات  ــاء  االآب ث. دعم جمال�س 

ال�زارة.
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كليات

 التقنية 
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1. و�شع برامج وخطط ا�شرتاتيجية من اأجل ت�طني الفئات 
يتنا�شب  املالية مبا  االإعتمادات  واالإدارية وزيادة  التدري�شية 

مع حتقيق الهدف االإ�شرتاتيجي.
2. �شرورة االلتزام بتنفيذ القان�ن االحتادي رقم )2( ل�شنة 
)1988( يف �شاأن اإن�شاء وتنظيم جممع كليات التقنية العليا 
بدولة االإمارات العربية املتحدة والرتكيز على التخ�ش�شات 

التي اأن�شئت من اأجلها.
كليات  طلبة  بني  ال�طنية  اله�ية  لدعم  �شيا�شة  و�شع   .3
مبك�نات  �شلة  ذات  وبــرامــج  مــبــادرات  طريق  عن  التقنية 
اله�ية ال�طنية خا�شة يف اإطار تدري�س بع�س املناهج باللغة 

العربية.
4. زيادة االعتمادات املالية املخ�ش�شة لكليات التقنية العليا 
الطلبة،  من  اإ�شافية  اأعداد  قب�ل  على  القدرة  لها  يتيح  مبا 

ودعم �شيا�شة الت�طني، والرواتب واملكافاآت.
اجلامعية  االأن�شطة  خــالل  من  الدخل  م�شادر  وتن�يع   .5

والتربعات والهبات وال��شايا اأو ال�قف وغري ذلك.

مت قب�ل عدد  ●
تــ��ــشــيــات   3
اإجمايل  مــن 
مت   4 عــــــدد 

الرد عليهم

مت رف�س عدد 1 ت��شية ●
مت رفــ�ــس تــ��ــشــيــة رقـــم 4  ●

ــات  ــ�ازن امل اعــتــمــاد  ب�شبب 
للثالث �شن�ات القادمة.

مل يتم الرد 
على 1

)مل يتم الرد 
على الت��شية 

رقم 5(

%  75
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اأوال: يف جمال التنظيم ال�شناعي:
1. تعديل الت�شريع االحتادي رقم )1( ل�شنة 1972م اخلا�س 

باخت�شا�شات ال�زارة فيما يلي:
- اإن�شاء وزارة �شناعة م�شتقلة تدعم القطاع ال�شناعي أ- 

وتر�شم �شيا�شة الت�شنيع يف الدولة بروؤية ع�شرية، وتق�م 
بالتن�شيق بني امل�شت�يني االحتادي واملحلي.

االتفاقيات ب-  كــل  يف  ال�شناعة  وزارة  ــدور  ب االعــتــداد   -
واملعاهدات الدولية التي تربمها الدولة والتي ت�ؤثر ب�شكل 
االعتداد  خــالل  من  ال�شناعي  القطاع  على  باآخر  اأو 
�لذي ميد �حلكومة  �لرئي�شي"  "كبيت �خلربة  بال�زارة 
بالراأي الفني مبا ي�شمن ا�شتمرار تنفيذ خطط التط�ير 

ال�شناعي.
فيها  �لــوز�رة ممثلة  تكون  �حلرة  للمناطق  عليا  هيئة  �إن�شاء   -
ل�شمان التن�شيق بني امل�شت�يني االحتادي واملحلي يف هذا ال�شاأن.
و�لإجــــر�ء�ت  ـــر�ق  �لإغ ملكافحة  �ملــوحــد  �لقانون  2. تطبيق 

�خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  لدول  و�لوقائية  �لتعوي�شية 
االإجـــراءات  واتخاذ  اإلــزامــي،  كقان�ن  باعتماده  العربية 
وال�شبل الكفيلة ل��شعه حيز التنفيذ حمليا كاإن�شاء جهاز 
�أو و�شع �أطر و�آليات يتم من خللها حتديد طرق وو�شائل 
بيانات  قو�عد  وبناء  وفنيا  قانونيا  �لإغر�ق  وتوثيق  �إثبات 

دقيقة.
3.  �تخاذ �لإجر�ء�ت �حلكومية �للزمة من مر�قبة وحما�شبة 
رادعة للم�ؤ�ش�شات ال�شناعية حيال تطبيقها للمادة )33( 
ب�شاأن عدم   1979 ل�شنة  رقم )1(  القان�ن االحتادي  من 
عن  ال�شناعي  امل�شروع  يف  امل�اطنني  عدد  يقل  اأن  جــ�از 

--

مت الرد بـ
اأن جمل�س 
ال�زراء قد 
اطلع على 
الت��شيات 
يف جل�شته 

املنعقدة بتاريخ 
.2008/6/15

-
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4.  الت�شريع يف اإ�شدار قان�ن احتادي ح�ل الت�شرت ال�شناعي 
يف  االإقليمية  الــدول  جتــارب  من  اال�شتفادة  يتم  اأن  على 
هذ� �لنطاق ومبا ل يخل بجذب �ل�شتثمار�ت �ل�شناعية 
االأجنبية، ومبا يحقق اأهداف الت�طني الالزمة لل�شناعات 

ال�طنية.
ثانياً: يف جمال دعم القطاع ال�شناعي:

ا�شرتاتيجية  و�شع  بغية  �شامل  �شناعي  م�شح  1.  اإجـــراء 
�شناعية متكاملة، على اأن يعقب هذا امل�شح اإن�شاء قاعدة 
بيانات مركزية للقطاع ال�شناعي على امل�شت�ى االحتادي 
ي�شم كل املناطق وال�شناعات بالدولة مبا فيها �شناعات 

�ملناطق �حلرة.
2.  دعم ال�زارة ملراكز البح�ث يف اجلامعات واأن تعمل كحا�شنات 
لالأفكار وامل�اهب ال�شناعية ومبا ميكن من حت�يل هذه االأفكار 

وروؤى امل�اهب اإلى منتجات و�شلع �شناعية.
العنا�شر  لتاأهيل  ال�شناعية  التدريب  برامج  يف  3.  الت��شع 
العاملية  اخلـــربات  مــن  اال�ــشــتــفــادة  اأهمية  مــع  ال�طنية 

املتخ�ش�شة يف برامج التدريب.
4.  اإن�شاء برنامج يطلق عليه ت�طني التكن�ل�جيا ال�شناعية مبا 
اإن�شاء  عرب  املتط�رة  التكن�ل�جيا  من  اال�شتفادة  من  ميكن 

�شراكات  ا�شرتاتيجية مع ا مل�ؤ�ش�شات  ال�شناعية الكربى.
خلطط  االأ�ــشــا�ــشــيــة  الــبــنــ�د  مـــن  واحــــــدًا  يـــكـــ�ن  5.  اأن 
ب�شوق  �لتعليم  ربط  �مل�شتقبلية:  �لتعليم  و��شرت�تيجيات 
من  عليه  يرتتب  وما  ال�شناعة،  قطاع  يف  ال�شيما  العمل 
تكثيف وتعميق املعرفة والعلـــــــــــ�م التكن�ل�جية والتاأهيل، 
يف  والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��شع  ال�شنــــــــــاعي،  والتدريب 

---
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اإن�شاء مدار�س التلمذة ال�شناعية.
لت�شجيع �لقطاع �خلا�س  و�إجر�ئية  �آليات ت�شريعية  6. و�شع 

للم�شاهمة بدور متميز يف القطاع ال�شناعي مثل:
-   اإعفاء اأو تخفي�س بع�س الر�ش�م.

�ل�شناعية من  �لرت�خي�س  على  �إجــر�ء�ت �حل�شول  تي�شري 
خالل اإلغاء بع�س االإجراءات البريوقراطية، اأو تطبيق نظام 
�لنافذة �لو�حدة يف �حل�شول على جميع �لرت�خي�س يف �أيام 

قليلة.
- �إعطاء �لأولوية يف �مل�شرتيات �حلكومية.

 ت�شهيل اإجراءات ا�شتقدام العمالة ال�شناعية املدربة.
- تط�ير البنية التحتية يف املناطق ال�شناعية مبا ميكن من 

حتقيق ال�شناعات الأهدافها الربحية والت�ش�يقية.
باأ�شعار  ال�شناعية  للمن�شاآت  املخ�ش�شة  االأرا�شي  تاأجري   -

تف�شيلية، وبت�شريع منظم.
املرحلة  يف  ال�شناعي  التط�ير  خطط  اأول�يات  تركز  اأن   .7

املقبلة على ما يلي:
مبيزة  الــدولــة  فيها  تتمتع  التي  ال�شناعات  يف  الت��شع   -
اأو  الطبيعية،  الدولة  مل�ارد  االأمثل  باال�شتغالل  وذلك  ن�شبية 
القليلة، وكذلك  العمالة  املال وذات  راأ�س  ال�شناعات كثيفة 
ال�شناعات التي ميكن اأن ت�شكل ميزة ن�شبية يف الت�شدير، اأو 
الت�ش�يق املحلي مثل �شناعات حتلية املياه والطاقة ال�شم�شية 

و�لأمن �لغذ�ئي.
وفق  الدولة  اإمـــارات  بني  لل�شناعات  اجلغرايف  الت�زيع   -
ميزاتها الن�شبية. اإن�شاء هيئة احتادية م�شتقلة معنية بالت�شدير 

للمنتجات ال�شناعية تابعة ل�زارة ال�شناعة.

---
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8. تط�ير دور هيئة امل�ا�شفات واملقايي�س من خالل:
واملدربـة أ.  الــالزمــة  الب�شريـة  بالعنا�شر  الهيئة  اإمـــــداد 

والقادرة على حتقيق اأهداف الهيئة.
بتطبيق  ال�طنية  ال�شناعات  كل  يلزم  ت�شريع  اإ�ــشــدار   .9
من  الهيئة  ومتكني  للهيئة،  اجلــ�دة  ومقايي�س  م�ا�شفات 
من  للتاأكد  ال�شناعية  امل�ؤ�ش�شات  على  رقابي  بــدور  القيام 

تطبيق اإجراءات ومعايري اجل�دة.
ليك�ن  ال�شناعي  للم�شرف  التم�يلية  القدرات  زيـادة   .10

امل�شارف  وت�شجيع  الكربى،  ال�شناعات  مت�يل  على  قــادرا 
وا�شتحداث  ال�شناعي،  القطاع  اال�شتثمار يف  التجارية على 
برهن  املتعلقة  العقبات  الإزالــة  ال�شناعي  للرهن  م�ؤ�ش�شات 

املعدات ال�شناعية.

---
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اأوال: اجلانب العقاري:

1. �إعادة �لنظر يف �لأنظمة و�لقو�نني �ملنظمة لل�شوق �لعقاري 
و�شرورة قيام �حلكومة بو�شع ��شرت�تيجية �حتادية قانونية 
�شكن  لت�فري  العقاري،  والتط�ير  اال�شتثمار  ح�ل  ورقابية 
�ل�شناعية  �لحتياجات  ويلبي  �ملجتمع  فئات  خمتلف  يلئم 

والتجارية املختلفة.
2. ت�فري قاعدة بيانات على م�شت�ى الدولة وخ�ش��شا مل�اد 
البناء امل�شت�ردة واملنتجة حمليا واحتياجات الدولة من تلك 

امل�اد.
ثانياً: املحروقات:

1. �إعادة �لنظر يف �شيا�شة �حلكومة جتاه �أ�شعار �ملحروقات 
ب�شكل عام ودعم املحروقات اخلا�شة بالن�شاطات ال�شناعية 

)�لغذ�ئية ومو�د �لبناء و�لإنتاج �لزر�عي و�حليو�ين(.
ثالثاً: الر�صوم احلكومية:

1. وج�د جهة اأو هيئة حك�مية تدر�س وتراقب وتقرتح ر�ش�م 
اجلهات الر�شمية يف الدولة.

رابعاً: ال�صلع االأ�صا�صية:

ــرامــج زمــنــيــة حمـــددة ملــ�ــشــروع االأمـــن  1. و�ــشــع خــطــط وب
�أخرى ومب�شاريع توفر  �لغذ�ئي، مبا فيها �ل�شتثمار يف دول 

�شلعًا ا�شرتاتيجية.
املختارة  االأ�شا�شية  لل�شلع  املحدود  الدعم  �شيا�شة  تبني   .2
)االأرز – القمح – الدقيق – ال�شكر – �حلليب �ملجفف – 

الزي�ت النباتية – مياه ال�شرب – االأدوية(
3. دعم القطاع الزراعي وت�شجيع اإن�شاء ال�شركات ال�شناعية 

املعنية باالأغذية.

املــ�افــقــة  ● مت 
عـــــــــلـــــــــى 5 

ت��شيات

مت رف�س 10 ت��شيات ●
اأوال.  ● مــن   2  ،1 رفــ�ــس  مت   

 ،3  ،2 و1،  وثــالــثــا،  وثــانــيــا 
و�شاد�شا  خــامــ�ــشــا،  مــن   4
لي�س  اأن  اعتبارهم  ب�شبب 
وزارة  اخــتــ�ــشــا�ــس  مــــن 
رف�س  مت  كما  االقــتــ�ــشــاد. 
اأن  ب�شبب  رابعا  من   2 رقم 
�أن  تبني  �ل�شوق  مــوؤ�ــشــر�ت 
يف  ن�شبي  ا�شتقرار  هــنــاك 
�ملحلية  و�لأ�شعار  �لأ�ــشــو�ق 
االأ�شا�شية  لل�شلع  والعاملية 
اأ�شعار  من  العديد  وتراجع 
ــع عـــن مــ�ــشــتــ�يــاتــهــا  ــل ــش ــ� ال
وانــــخــــفــــا�ــــس مــــعــــدالت 
 2009 عام  خالل  الت�شخم 
ارتفاع يف  اإلــى  ي�شري  الــذي 
، وكذلك  املعي�شة  م�شت�يات 
هـــنـــاك جـــهـــ�د حــكــ�مــيــة 
باالإ�شافة اإلى جه�د القطاع 
الــــدخــــ�ل يف  اخلـــا�ـــس يف 
ا�شتثمارات جديدة ومتن�عة 
الـــ�قـــت  يـــتـــم يف  وكــــذلــــك 
م�شروع  ــة  ــش در�� �حلــا�ــشــر 
ــق  �لأمـــــــن �لـــغـــذ�ئـــي وخــل

-%  33.3
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4. العمل على زيادة املناف�شة يف االقت�شاد ال�طني من خالل 
اإزالة القي�د القان�نية واالإدارية على دخ�ل ال�شلع اإلى الدولة، 

ومكافحة مظاهر االحتكار والتكتالت.
االأجــهــزة  ملختلف  املمن�حة  االخت�شا�شات  مــراجــعــة   .5
م�شتجدات  �ش�ء  يف  واخلدمات  ال�شلع  اأ�شعار  على  الرقابية 
�ملالية  و�لأزمـات  �لغذ�ئي،  و�لأمــن  �لأ�شعار،  غلء  ظاهرة 
اأدوارهـــا  بـــاأداء  االأجــهــزة  هــذه  قيام  من  والتاأكد  الدولية، 
املن�طة بها، مع تكثيف الدورات التدريبية، وحلقات املعرفة 

االأخرى لل��ش�ل اإلى الدور الرقابي املطل�ب.
6. تبني خطط �إعلمية ت�شمل �ملد�ر�س وغريها من و�شائل 

التاأثري اجلماهريي ح�ل تكري�س ثقافة تر�شيد اال�شتهالك.
خام�صا: اجلمعيات التعاونية اال�صتهاكية:

ل�شنة   )13( رقــم  االحتـــادي  القان�ن  وتط�ير  حتديث   .1
)1976( اخلا�س باإ�شهار اجلمعيات التعاونية بحيث ي�شمل 

اإعادة هيكلة اجلمعيات التعاونية وفتح باب االكتتاب.
2. دعم اجلمعيات على االنت�شار اجلغرايف ومنح امتيازات 
تف�شيلية كمنح اأرا�شي واإلغاء اأو تخفيف القي�د على ا�شترياد 
ال�شلع من اخلارج، ومنح القرو�س املي�شرة لهذه اجلمعيات 
يف  اإعالنية  م�شاحات  ومنحها  الت��شع،  اأو  البناء  الأغرا�س 
�إ�شاعة �لوعي  و�شائل �لإعلم �لر�شمية لأغر��س �لت�شويق و 

اال�شتهالكي.
3. اإن�شاء ذراع احتادي لت�فري امل�اد اال�شتهالكية االأ�شا�شية 
التعاونية )خمزون  اأو اجلمعيات  الدولة من خالل هيئة  يف 

ا�شرتاتيجي(.
لغايات  �ل�شتهلكي  �لــتــعــاون  لحتـــاد  �حلــكــومــة  دعــم   .4

لل�شلع  ا�ــشــرتاتــيــجــي  خمــــزون 
�لدولة  م�شتوى  على  �لرئي�شية 
خلق  طريقة  عن  �شيتم  ــذي  وال
مبا  ال�شلع  اأ�شعار  يف  ا�شتقرار 
امل�شتهلك  م�شلحة  يف  يتنا�شب 
. هـــذا يف الــبــعــد املــحــلــي. اأمــا 
تبنت  فــقــد  ــــدويل  ال الــبــعــد  يف 
مبداأ  العاملية  التجارة  منظمة 
ـــذي يق�م  الــتــجــارة الــعــادلــة ال
والكفاءة  املــقــدرة  اأ�شا�س  على 
عن  بعيدة  وال�شعرية  الن�عية 
�لدعم و�حلماية، علمًا �أن دولة 
منظمة  يف  عــ�ــشــ�ًا  االإمــــــارات 

التجارة العاملية(
-
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 اال�شترياد املبا�شر وامل�شرتيات من م�شادر االإنتاج.
�صاد�صاً: �صيا�صة �صرف العملة:

1. االنتقال من نظام ال�شرف الثابت مع الدوالر االأمريكي 
تاأثري  من  للحد  عمالت  ب�شلة  االإمــاراتــي  الدرهم  ربط  اإلــى 
االأخرى على  العاملية  العمالت  االأمريكي مع  الدوالر  تقلبات 

االقت�شاد االإماراتي.

 

�صيا�صة

 وزارة

 املالية

يهيب  ال�طني  املجل�س  فاإن  لالإيرادات االحتادية  تعزيزًا   .1
يف  بامل�شاهمة  االإمــــارات  جميع  مطالبة  الــــ�زراء  مبجل�س 
واإبــرازا  ميزانية االحتــاد وذلــك جت�شيدا الحتــاد االإمـــارات 
مب�ش�ؤولياتها،  والنه��س  امليزانية  اأعباء  حمل  يف  لت�شامنها 
املــادة  تنفيذ  يف  املالية  وزارة  دور  تفعيل  طريق  عن  ذلــك 
االحتاد  يف  االأع�شاء  االإمــارات  مب�شاهمة  اخلا�شة   )127(
امليزانية  نفقات  لتغطية  ال�شن�ية  مــ�ارده  من  معينة  بن�شبة 
اللذين  وبالقدر  النح�  على  وذلك  لالحتاد  ال�شن�ية  العامة 

يحددهما قان�ن امليزانية.
2. �شرورة تفعيل دور وزارة املالية يف ممار�شة اخت�شا�شها 

القان�ين يف حت�شيل وا�شرتداد جميع الر�ش�م االحتادية.
3. اعتماد وزارة املالية اآلية عمل فعالة لتحديد م�ازنة عامة 
تفي مبتطلبات واحتياجات ال�زارات حتى تتمكن من تنفيذ 

خططها وبراجمها اال�شرتاتيجية.
املال  على  الداخلية  الرقابة  يف  املالية  وزارة  دور  تعزيز   .4

العام، وتفعيل امل�شاءلة القان�نية الإيقاف املخالفات املالية.
5. تهيئة م�ؤ�ش�شات الدولة لتطبيق برامج امليزانية ال�شفرية 
�لفنية  �لــوظــائــف  يف  �لــتــوطــني  خــطــط  بتنفيذ  و�للـــتـــز�م 

والتخ�ش�شية.

-مل يتم الرد--
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�لحتادية  للطرق  �ل�شاملة  �خلطة  �إجنــاز  يف  �لإ�ــشــر�ع   .1
خطط  تت�شمن  بحيث  �ملحلية  �حلــكــومــات  مــع  بــالــتــعــاون 
�حلكومات �ملحلية �لتنموية، وتر�عى فيها متطلبات �لتنمية 
تت�لى  اأن  على  املت�قع  ال�شكاين  والنم�  والبيئية  االقت�شادية 
الهيئة ال�طنية للم�ا�شالت م�شاألة التن�شيق واإعداد اخلطط 

والربامج.
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ملكرمة  �لتنفيذية  �خلطة  �إعــد�د   .2
الدولة بتخ�شي�س 16 مليار درهم لتط�ير البنية االأ�شا�شية 
تت�شمن  بحيث  املخت�شة  املحلية  اجلــهــات  مــع  بالتن�شيق 

امل�شاريع املقرتحة واملدى الزمني الالزم لتنفيذها.
القدمية  واملــرافــق  املــبــاين  الإحـــالل  عمل  خطة  و�ــشــع   .3
بالتن�شيق مع ال�زارات املختلفة حيث ت�جد الكثري من املباين 
�ل�شكنية  كاملباين  عاما  �لثلثني  تخطت  �لتي  �حلكومية 
انتهت  والــتــي  وامل�شت�شفيات  ال�شرطة  ومــراكــز  واملــدار�ــس 

اأعمارها االفرتا�شية.
4. ا�شتمرار ال�زارة يف درا�شة وت�فري االحتياجات ال�شكنية 
يف  للت��شع  امل��ش�عة  اخلطة  وفق  البعيدة  املناطق  مل�اطني 
الدولة  اإمــارات  جميع  يف  املتكاملة  اجلديدة  املدن  م�شاريع 
لتحقق توجهات �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة يف توفري �أف�شل 
�شبل العي�س الكرمي للم�اطنني يف جميع املناطق مع �شرورة 
اجلديدة  املدن  يف  ال�شكنية  ال�حدات  عدد  زيــادة  يف  البدء 
للم�شكن  �مللحة  �ملو�طنني  حلاجة  نظر�  �إجنــازهــا  مت  �لتي 

�مللئم يف هذه �ملناطق من �لدولة.
5. ربط �لتجمعات �ل�شكنية يف �ملدن �جلديدة بطرق معبدة 

تراعى فيها اعتبارات االأمن وال�شـالمة والبيئة.

املـــــ�افـــــقـــــة  ●
جميع  ــى  ــل ع

الت��شيات.
--%  100
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6. اعتماد وزارة االأ�شغال م�ا�شفات قيا�شية ومناذج ت�شاميم 
)خا�شة  االأخــرى  الــ�زارات  احتياجات  تلبي  م�حدة  حديثة 
من  وي�شرع  واجلهد،  ال�قت  ي�فر  مما  ال�شحية(،  امل�شاريع 
مر�حل �إجناز �مل�شاريع على م�شتوى �لدولة )كما هو �حلال 
ومراكز  للمدار�س  بالن�شبة  مــ�حــدة  ت�شاميم  اعتماد  يف 
الدفاع املدين(. وقد اطلعت اللجنة يف اجتماعها مع معايل 
و�شعتها  التي  للمدار�س  املبتكرة  النماذج  اأحد  على  ال�زير 
ال�زارة لتلبي احتياجات الطالب امل�شتقبلية وحتقق االنتفاع 
املجتمعي من املرافق املدر�شية، مع التاأكيد على مراعاة تلك 
اأو  ال�شم�شية  الطاقة  وا�شتخدام  البيئية  للمتطلبات  امل�شاريع 

الطاقة املتجددة قدر االإمكان.
1986م  7. تفعيل تطبيق القان�ن االحتادي رقم )8( ل�شنة 

ب�شاأن االأوزان املح�رية.
وحت�شني  و�شيانة  ال�شتكمال  الالزمة  االعتمادات  ت�فري   .8
ورفع كفاءة �لطرق و�ملر�فق �لتابعة لها و�ل�شتعجال يف تنفيذ 
التط�ر  التي مازالت قيد الدرا�شة مبا يتنا�شب مع  امل�شاريع 
الطريق  م�شروعي  وخا�شة  بالدولة،  واالقت�شادي  العمراين 
�لعابر و�لطريق �لد�ئري و�للذين �شي�شهمان �إلى حد كبري يف 

�كتمال �شبكة �لطرق �لتي تربط بني مدن �لدولة.
9. توحيد مو��شفات �لطرق �لفنية بني كافة �لطرق �لحتادية 

�لرئي�شية وفق �ملعايري �لعاملية �ملعتمدة.
�ملو�شلة  �لفرعية  �لطرق  تكلفة  �حت�شاب  على  �حلر�س   .10

�لتكلفة  �شمن  �لرئي�شية  �لــطــرق  مــن  �لــقــريــبــة  بــالــقــرى 
�ملوؤدية  للطرق  بالن�شبة  �حلال  وكذلك  للم�شروع،  �لإجمالية 
وامل�شت�شفيات  والعيادات  كاملدار�س  العامة  ملرافق اخلدمات 
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الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

وزارة

 االأ�صغال 

العامة

اإن�شاء  تكلفة  �شمن  حتت�شب  بحيث  ال�شكنية،  واملجمعات   
املرفق.

االإمارات"  "قطار  القطار  م�شروع  تنفيذ  يف  االإ�شراع   .11

وفق الدرا�شات املعدة واملدى الزمني املحدد على اأن يت�شمن 
نقل �لركاب و�لب�شائع بني �لإمار�ت يف مرحلته �لأولى ومن 
ثم ربطه على م�شت�ى دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك 
�ملعهد  �إن�شاء  يف  و�لإ�شر�ع  �ملحلية  �حلكومات  مع  بالتن�شيق 
لت�شيري  م�ؤهلة  وطنية  كــ�ادر  لت�فري  املتخ�ش�س  التعليمي 

االأعمال واالإ�شراف على امل�شروع.
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الهيئة 

االحتادية 

للكهرباء 

واملياه

�حلالية  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  يف  �لنظر  �إعـــادة  يجب   .1
و�ملياه  �لكهربائية  �لطاقة  توفري  على  قدرتها  لعدم  للهيئة 

و�شمان ا�شتمراريتهما.
عن  تقل  ال  وملــدة  املــدى  ط�يلة  ا�شرتاتيجية  خطة  و�شع   .2
)15( عامًا ب�شاأن توفري �إمد�د�ت �لطاقة �لكهربائية و�ملائية 
يف خمتلف �إمار�ت �لدولة، مبا يلبي �لحتياجات �حلالية، و�أن 
النم� االقت�شادي واالجتماعي  تراعي هذه اخلطة تط�رات 

وال�شكاين بالدولة.
برامج  الإقــرار  الالزمة  واالإجـــراءات  ال�شيا�شات  اتخاذ   .3
واجلــهــات  الهيئة  بــني  ـــدى  امل ومت��شطة  قــ�ــشــرية  ــعــاون  ت
�لتعامل  ل�شمان  �لتخطيط  ودو�ئـــر  �ملحلية،  و�ملوؤ�ش�شات 
اأن  و�شرورة  الطاقة،  على  الطلبات  يف  الزيادة  مع  الكفء 
خلطط  �ملحلية  �حلكومات  با�شرت�تيجية  �لهيئة  �إعلم  يتم 

التنمية امل�شتقبلية يف كل اإمارة.
خطوط  كفاءة  لرفع  �للزمة  �ملالية  �لعتماد�ت  توفري   .4
على  �لطلب  ملو�جهة  �لكهربائي  �لتوزيع  و�شبكات  �لنقل 

الطاقة.
ل�شرعة  الالزمة  واالإجـــراءات  لل�شيا�شات  الهيئة  اتخاذ   .5
تو�شيل �لتيار �لكهربائي للمباين �ل�شكنية و�لتجارية ومز�رع 
هذه  ملالكي  والقان�نية  املادية  لالأ�شرار  تالفيًا  امل�اطنني 
و�لإجــر�ء�ت  �ل�شروط  كل  ��شتوفو�  �لذين  خا�شة  �ملن�شاآت 

الالزمة لت��شيل الكهرباء اإليهم.
6. و�شع خطة ل�شيا�شة �لتوطني وخا�شة يف �لوظائف �لفنية 
اأن  على  حمدد  زمني  وجــدول  برنامج  وفق  والتخ�ش�شية، 

تر�عى هذه �خلطة تعديل �لكادر �ملايل �لوظيفي.

-مل يتم الرد--
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التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

الهيئة 

االحتادية 

للكهرباء 

واملياه

ا�شتهالك  تر�شيد  ت�ؤكد  التي  الت�شريعات  �شن  �شرورة   .7
�لكهرباء و�ملياه و��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة يف ذلك.

الرقابة  واأحكام  باملياه  اخلا�شة  البيانات  ق�اعد  اإن�شاء   .8
على ن�عية املياه يف �شبكات الت�زيع.

---
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هيئة تنظيم 

االت�صاالت

الدولة نح� حترير قطاع االت�شاالت من االحتكار  1. ت�جه 
ل�شمان املناف�شة.

العرو�س  جاهزية  و�شرورة  بال�شفافية  امل�شغلني  اإلــزام   .2
املقدمة والبنية التحتية الالزمة لها، وفر�س غرامات عليها 
وتع�ي�س امل�شرتكني عن تلك اخلدمات يف حال عدم ال�فاء 

بتلك العرو�س.
معينة  ت�طني  بن�شب  امل�شغلني  يلزم  قان�ين  اإطــار  و�شع   .3
املحلية من  تقدمي خدماتها  ومنعها من  �شن�يا،  وت�شاعدية 

خارج الدولة يف اإطار م�ش�ؤوليتها االجتماعية.
4. اإلزام امل�شغلني بتقدمي خدمات ذات ج�دة عالية وباأ�شعار 

تناف�شية تغطي كافة مناطق الدولة.
من  الــدولــة  يف  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  مع  التن�شيق   .5
اإ�شرتاتيجي فاعل يف ق�شية  تاأثري  اأجل و�شع مبادرات ذات 

الت�طني والتدريب والبحث العلمي.
عدد  وزيــادة  و�ملعلومات  �لت�شالت  �شندوق  دور  تفعيل   .6
والتعاون مع جميع  العلمي  البحث  بقطاع  املتعلقة  املبادرات 

امل�ؤ�ش�شات املعنية يف هذا االإطار.
7. تنفيذ �لهيئة ل�شيا�شة �لنفاذ للنرتنت يف �لدولة حلماية 

املجتمع من التاأثريات ال�شارة.
للم�شتفيدين  دورية  راأي  وا�شتطالعات  م�ش�حات  اإجراء   .8
لل�ق�ف على ج�دة اخلدمات والعرو�س املقدمة من امل�شغلني.

املــ�افــقــة  ● مت 
 7 عــدد  على 

ت��شيات.

مت رف�س عدد 1 ت��شية. ●
مت رفــ�ــس تــ��ــشــيــة رقـــم 1  ●

عالقة  وجـــ�د  عــدم  ب�شبب 
ــــة نــحــ�  ــــدول بــــني تـــ�جـــه ال
حتــريــر قــطــاع االتــ�ــشــاالت 
واإدخـــــــــــال تـــعـــديـــالت يف 
ت�جد  حيث  الــقــانــ�ن  مــ�اد 
بقان�ن  املــر�ــشــ�م  يف  مـــادة 
"تنظيم   )4( ــــم  رق  14

قطاع  يف  املناف�شة  وتــاأمــني 
يخل  ال  مبـــا  ـــاالت  ـــ�ـــش االت
الق�انني واالأنظمة النافذة. 
واأ�شدر جمل�س اإدارة الهيئة 
االإطار  2009م  عام  بنهاية 
الذي  للمناف�شة  التنظيمي 
املناف�شة  حتفيز  �شاأنه  من 

وك�شر االحتكار.

-%  87.5
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الطريان 

املدين

1. تعديل قان�ن الهيئة بحيث يعطيها �شالحيات اأكرث ومهام 
حمددة لتتالفى ازدواجية االخت�شا�شات بني الهيئة العامة 

للطريان املدين وبني هيئات الطريان املدين املحلية.
علمية،  اأ�ش�س  على  التنظيمي  للهيكل  �شاملة  مراجعة   .2
للبح�ث  تخ�ش�شية  واإدارة  ال�شاملة  اجل�دة  اإدارة  واإن�شاء 

والدرا�شات املتعلقة بقطاع الطريان.
3. دعم الهيئة يف مطالبتها بتعزيز م�اردها املالية.

ـــاالأهـــداف  4. ربـــط املــــبــــادرات واخلـــطـــط الــتــ�ــشــغــيــلــيــة ب
يحقق  ومبا  املــدين،  للطريان  العامة  للهيئة  اال�شرتاتيجية 
كافة  الــتــزام  اإطـــار  يف  خا�شة  العامة  التحديات  م�اجهة 
وال�شالمة  االأمـــن  مبعايري  ــة  ــدول ال يف  الــدولــيــة  ــارات  ــط امل
وت�فري  الــــدويل،  املـــدين  الــطــريان  عــن منظمة  الــ�ــشــادرة 

الكفاءات ال�طنية املخت�شة.
5. طرح برامج تخ�ش�شية يف جمال الطريان يف اجلامعات 
اخلا�شة  واالإجــراءات  بال�شيا�شات  الالزم  االهتمام  واإيــالء 

بتنفيذ خطط الت�طني والتدريب.
تن�شيق  طريق  عن  �إ�شافية  جوية  نقل  حقوق  �كت�شاب   .6
الإقناع  الدولة  متلكها  التي  االإمكانيات  وا�شتخدام  اجله�د، 

الدول التي تتبنى �شيا�شات غلق االأج�اء اأو التخفيف منها.
بتط�ير  يتعلق  فيما  املحلية  املعنية  اجلهات  مع  التن�شيق   .7
البنية التحتية ملختلف مطارات الدولة وفق املعايري الدولية.

مبا  الطريان  يف  وامل�ؤ�ش�شية  التنظيمية  القدرات  تط�ير   8
امل�ؤ�ش�شي خا�شة من خالل  االأداء  التميز يف  ي�شمن حتقيق 
�حلكومي  �لتميز  بــر�مــج  يف  �لــو�جــبــة  باملعايري  ــز�م  ــت �لل

امل�ؤ�ش�شي

-مل يتم الرد--
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غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
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الطريان 

املدين

العامة  الهيئة  قيام  يف  االحتــادي  ال�طني  املجل�س  دعم   .9
والرقابية  التنظيمية  �شلطتها  مبمار�شة  املــدين  للطريان 
الطريان  قطاع  على  منق��شة  اأو  امل�شروطة  والغري  الكاملة 
وذلك من خالل امل�افقة على م�شروع م�ش�دة قان�ن الطريان 

املدين وم�ش�دة قان�ن اإن�شاء الهيئة.
10. دعم الهيئة يف تبني �شيا�شة الت�طني على م�شت�ى قطاع 

الطريان املدين.

---
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�صيا�صة 

هيئة

 االإمارات 

للهوية

باالأهداف  وعالقتها  الهيئة  مبادرات  يف  النظر  اإعــادة   .1
االإ�شرتاتيجية من خالل االعتماد على املك�نات العلمية

2. �لعمل على �نتد�ب موظفي �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لأخرى 
مل�اجهة ت�شرب الك�ادر امل�اطنة من الهيئة

اله�ية  بطاقة  و�شكل  م�شمى  يف  النظر  اإعــادة  �شرورة   .3
اآخر  م�شمى  اأي  حتت  وتعريفها  امل�اطنني  لغري  ال�شادرة 
م�شمى  اأي  اأو  مقيم  بطاقة  �شكانية،  بطاقة  عمل،  )بطاقة 

اآخر(.
4. االإ�شراع يف عملية الربط االلكرتوين مع امل�ؤ�ش�شات املهياأة 

تقنيا للربط مع قاعدة بيانات الهيئة.
5. اإعادة النظر يف الر�ش�م املفرو�شة على عملية الت�شجيل 

والت�شجيل املتنقل والتجديد.
6. �إلز�م كافة �جلهات يف �لدولة )�حلكومية و�شبه �حلكومية 
لبطاقة  م�شابهه  عمل  بطاقات  اإ�ــشــدار  بعدم  واخلا�شة( 

اله�ية تفاديا لالزدواجية.
املــدن  يف  الت�شجيل  ملــراكــز  اجلــغــرايف  االنــتــ�ــشــار  دعــم   .7

والتجمعات العمالية الكبرية.

-مل يتم الرد--
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1. دعم وزارة الداخلية مبا يكفل تطبيق ومتابعة قرار جمل�س 
ال�زراء رقم )1/133( ل�شنة 2007 و�شرورة التاأكد من عدم 
جتاوز العمالة للمدة امل�شم�ح بها للت�اجد يف الدولة واإيجاد 

االآلية املنا�شبة للتاأكد من ذلك.
املخت�شة  املعنية  اجلهات  من  الفعال  التطبيق  �شرورة   .2
الد�شت�ر  من  ال�شابع  الباب  يف  ورد  ملا  واملحلية  االحتــاديــة 
بني  والتنفيذية  الت�شريعية  االخت�شا�شات  تــ�زيــع  ب�شاأن 
االحتاد واالإمارات �شيما يف مـ�اده )120(، )121(، )122( 
�ل�شئون  بني  �لخت�شا�شات  بتنازع  �ملرتبطة  �مل�شكلت  حلل 
االحتادية واملحلية حتى ميكن التغلب عمليًا على الكثري من 
�لعو�ئق �لتي ت�شبب تفاقم �أعد�د �ملخالفني للجن�شية ودخول 

واإقامة االأجانب.
3. تعديل القان�ن االحتادي رقم )17( ل�شنة 1972 يف �شاأن 
اجلن�شية وج�ازات ال�شفر على اأن يت�شمن هذا التعديل حل�اَل 

ت�شريعية وا�شحة لالآتي:
منح  يف  االحتادية  للحك�مة  االأ�شيل  االخت�شا�س  تاأكيد   اأ. 

ج�ازات ال�شفر.
 ب. حل م�شكلة اأبناء امل�اطنات الآباء غري م�اطنني.

4. ق�شر �ل�شتثناء�ت �لو�ردة يف �للئحة �لتنفيذية للقانون 
االحتادي رقم )6( ل�شنة 1973 وال�شادرة بالقرار ال�زاري 
رقم )360( ل�شنة 1997 وتعديالته على ال�زير �شخ�شيا مع 

عدم ج�از التف�ي�س فيها.
5- جترمي �لهاربني مـن كفلئهم وذكر هذ� �لأمر يف عقد 

اال�شتخدام.
6. اإ�شدار ت�شريع احتادي ينظم العمل للفئات امل�شاعدة من 

على  ● امل�افقة 
 12 ــــــــــدد  ع
تــ��ــشــيــة من 
 14 ـــــل  اأ�ـــــش

ت��شية.

رف�س عدد 2 ت��شية. ●
رفـــ�ـــس الــتــ��ــشــيــة رقــــم 4  ●

ب�شبب اعتبار
التف�ي�س يف االخت�شا�شات  ●

من االأم�ر االإدارية اخلا�شة 
ب�زارة الداخلية، ومن مهام 
وكــيــل الــــــ�زارة مــ�ــشــاعــدة 

ال�زير.
رف�س الت��شية رقم 9 ب�شبب  ●

انه ال ي�جد ما يلزم الدولة 
اأن  االأمر حيث  هذا  التخاذ 
اأو  الدولة مل ت�قع اتفاقيات 
معاهدات دولية يلزمها باأي 

��شتحقاق لهوؤلء �لعمال.

-%  85.7
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خدم املنازل ومن يف حكمهم.
7. �شـرعة االنتهاء من بطاقة الرقم امل�حد الأن ذلك �شيحد 

كثريَا من م�شكالت خمالفي دخ�ل واإقامة االأجانب.
1980 يف �شاأن  8. تعديل القان�ن االحتادي رقم )8( ل�شنة 
العاملني  على  �شريانه  يحقق  مبــا  العمل  عــالقــات  تنظيم 

باملناطق �حلرة.
9. عدم ال�شماح بامتداد اإقامة العاملني اخلا�شعني الأحكام 
وعمال  حكمهم  يف  ومن  املنازل  خدم  وكذلك  العمل  قان�ن 
وذلك  مت�شلة،  �شن�ات  �شت  من  الأكرث  املراعي  اأو  الزراعة 
با�شرت�ط �ملغادرة وعدم �لعودة ثانية �إل باإذن جديد و�إقامة 
مبتداأه منعا من ترتب ا�شتحقاقات على الدولة ل�شالح ه�ؤالء 
العمال قد تفر�شها االتفاقات واملعاهدات الدولية التي حتدد 

بع�س �ل�شروط بالن�شبة لإقامة �لعمال.
10. تعديل القان�ن االحتادي رقم )6( ل�شنة 1973 يف �شاأن 

دخ�ل واإقامة االأجانب بحيث يحقق هذا التعديل االآتي:
اأ. جترمي املتاجرة بالتاأ�شريات بعق�بة م�شددة وتغليظها يف 

حالة الع�د.
امل�ؤ�ش�شات  اأ�شا�شها  على  متنح  وا�شحـة  معايري  و�شع  ب. 

وال�شركات التجارية تاأ�شريات الزيارة.
تتنا�شب  بحيث  الفردية  الــزيــارة  تاأ�شريات  منح  تقنني  ج. 
لدى  الرخ�شة  على  املكف�لني  االأ�شخا�س  عــدد  مع  طرديًا 
�ل�شخ�س مبا ل يوؤثر على �شوق �ل�شياحة و�لقطاعات �لأخرى 

كالفنادق و�أ�شو�ق �لتجزئة وو�شائل �لنقل.
منح  يف  التدقيق  حــيــال  الــالزمــة  االإجـــــراءات  اتــخــاذ   .11

التاأكيد  ال�شياحية مع  لل�شركات  والزيارة  ال�شياحة  ت�شاريح 
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وت�فري  �شياحي،  ومر�شد  �شياحية  برامج  وج�د  اأهمية  على 
و�شائل �لنقل وحجز �لفنادق.

على اأن ي�شاحب هذه االإجراءات:
للقيام  امل�ؤهلة  لل�شركات  التاأ�شريات  منح  على  االقت�شار  اأ. 
�لعامة  �مل�شاهمة  �ل�شركات  خ�شو�شا  �لن�شاط  هــذ�  مبثل 

و�ل�شركات �شبه �حلكومية.
ب. اأن يت�لى امل�اطن�ن امل�ؤهل�ن اإدارة املكاتب ال�شياحية.

ج. و�شع اإجراءات رقابة �شارمة �شابقة على اإ�شدار التاأ�شرية 
والحقة عليها، والتاأكد من تطبيقها على اأر�س ال�اقع.

12. اإن�شاء قاعـدة بيانات مركزيـة للتاأ�شريات على امل�شت�ى 

االحتادي على اأن ت�شم كافـة منافذ الدولة الربية والبحرية 
واجل�ية.

13. التاأكيد على اأهميه تطبيق مبداأ املعاملة باملثل بالن�شبة 

مل�اطني الدولة يف �شاأن منح تاأ�شريات الزيارة.
14. ا�شتخراج تاأ�شريات الزيارة من �شفارات الدولة وت�شديد 

على  رعاياها  داأب  التي  الدول  لرعايا  بالن�شبة  االإجــراءات 
�ش�ابط  وو�ــشــع  االأجــانــب،  واإقــامــة  دخــ�ل  اأنظمة  خمالفة 

وا�شحة ملن يحمل تاأ�شرية ال�شياح.
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لــ�زارة  اال�شرتاتيجية  اخلطة  اعتماد  يف  اال�شتعجال   .1
ب�شاأن  الـــ�زارة  ا�شرتاتيجيات  اإطــار  يف  خا�شة  اخلارجية، 
والرتويج  الت�ش�يق  اخلارجية،  )امل�شاعدات  االأربع  املجاالت 
التجارية للدولة يف الدولة، رعاية م�اطني دولة االإمارات يف 
االإعفاء  من  م�اطنيها  يتمتع  التي  االأجنبية  الدول  اخلارج، 

امل�شبق لتاأ�شرية الدخ�ل لدولة االإمارات(.
2. اال�شتفادة من برامج امل�شاعدات اخلارجية للدولة لدعم 

ق�شايا وم�شالح الدولة.
 )34( �لــدول  لقائمة  �خلارجية  وز�رة  وتقييم  مر�جعة   .3
تاأ�شري�ت  من  باإعفائهم  �لـــوزر�ء،  جمل�س  بقر�ر  �مل�شمولة 
حتركاتها  لنطاق  و��شحة  خطة  وو�ــشــع  للدولة،  �لــدخــول 
الــ�زارة  ت�جه  اأن  يجب  التي  االأولــ�يــة  ذات  للدول  بالن�شبة 
مببداأ  الدولة  تعاملها  اأن  ت�شتحق  والتي  جتاهها  جه�دها 

املعاملة باملثل.
ق�شية  مع  التعامل  �شاأن  يف  الدبل�ما�شية  اجله�د  زيــادة   .4
ال�شغرى  وطنب  الكربى  )طنب  الثالث  االإماراتية  اجلــزر 

واأب�م��شى(، وو�شع خط�ات تنفيذية ب�شاأنها.
وزارة اخلارجية يف  با�شم  الر�شمي  املتحدث  دور  5. تط�ير 
و�شع  حيث  من  للدولة  امل�جهة  االنتقادات  على  الــرد  �شاأن 
على  املثارة  الق�شايا  خمتلف  تتناول  ثابتة  اإعالمية  اأجندة 

الدولة.
تركز  اال�شرتاتيجية  اخلطة  يف  اإعالمية  مبادرات  و�شع   .6
حقوق  �لق�شايا)ق�شية  خمتلف  جتاه  �لدولة  �إجنــاز�ت  على 

العمال- ق�شية االجتار بالب�شر(.
الب�شرية  املـــ�ارد  واأنظمة  �شيا�شات  و�شع  يف  االإ�ــشــراع   .7

-مل يتم الرد--
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 الطم�حة مبا يتنا�شب مع طبيعة العمل الدبل�ما�شي وي�شاعد 
على ا�شتقطاب الكفاءات والك�ادر ال�طنية.

تنظم  �لتي  و�لإد�ريــة  �ملالية  �لتنظيمية  �للو�ئح  �إ�شد�ر   .8
اخت�شا�شات البعثات الدبل�ما�شية وهيكلها التنظيمي.

9. تط�ير الكادر املايل مبا يتنا�شب مع طبيعة عمل ال�زارة ، 
وزيادة االعتمادات املالية جلذب الكفاءات الب�شرية.

باال�شتثمار  املعنية  اجلــهــات  بــني  امل�شرتك  التن�شيق   .10

عمل  اإطــار  و�شع  اأجــل  من  اخلارجية  وزارة  وبني  والتجارة 
م�شرتك يهدف اإلى دعم التجارة واال�شتثمار يف الدولة.

�لبعثات  للربط بني  �لنظم �للكرتونية �حلديثة  11. تطبيق 

ودي�ان عام ال�زارة، يف اجلانب االإداري واملايل.

-مل يتم الرد--
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البيئي واأثره 

على ال�صحة 

العامة

1. تعديل القان�ن االحتادي رقم )24( ل�شنة 1999 يف �شاأن 
اإعطاء الدور  التاأكيد على  حماية البيئة وتنميتها مبا يحقق 
وتنفيذ  اتخاذ  يف  واملياه  البيئة  ــ�زارة  ل وال�حيد  االأ�شا�شي 
واإلغاء  البيئة،  حماية  ب�شاأن  ال�شادرة  الــقــرارات  ومتابعة 
�ملحلية  �حلكومية  �لأجهزة  مع  �لخت�شا�شات  يف  �لتد�خل 
�إعطاء  بالوز�رة  يناط  و�أن  �لقانون  من   )94( املــادة  �شيما 

الرتاخي�س وتقييم االأثر البيئي للم�ؤ�ش�شات.
2. زيادة ال�عي البيئي الأهداف الهيئة ودورها من خالل :

اإ�شدار تقرير �شن�ي ي�ثق الأعمال الهيئة ون�شاطها لن�شر   اأ. 
ال�عي البيئي لدى االأفراد وامل�ؤ�ش�شات.

والتدابري  االإجــراءات  اإر�شادي يحدد طبيعة  دليل   ب. و�شع 
ال�اجب اتخاذها من قبل املن�شاآت.

باملناهج  يتعلق  فيما  والتعليم  الرتبية  وزارة  التن�شيق مع  ج. 
الدرا�شية و�شرورة ت�شمينها مك�نا بيئيا يركز على الرتبية 

البيئية للطالب.
ا�شرتاتيجية  ال�ارد يف  البيئي  املك�ن  تنفيذ  على  التاأكيد   .3

�حلكومة وذلك خلل مدة حمددة تكون ق�شرية ن�شبيًا.
عرب  �لهو�ء  تلوث  من  باحلد  �لكفيلة  �لإجــر�ء�ت  �تخاذ   .4

االآتي :
�أ. �إغلق �لك�شار�ت و�مل�شانع و�ملحاجر �لقريبة من �ملناطق 

ال�شكنية الأماكن بعيدة.
وامل�شانع  الك�شارات  عن  بعيدة  �شكنية  وحــدات  اإن�شاء  ب. 

واملحاجر وحق�ل النفط ومكبات النفايات.
اأرجاء  كافة  يف  البيئي  الر�شد  ل�شبكات  حمطات  اإن�شاء  ج. 
واأن  التل�ث  التي تعاين من  الدولة مع الرتكيز على املناطق 

على  ● امل�افقة 
 41 ــــــــــدد  ع
تــ��ــشــيــة من 
 43 جمـــمـــ�ع 
تـــ��ـــشـــيـــة مت 

الرد عليها.
تفرعات  اعتبار 
الت��شيات  بع�س 
)اأ، ب، ج، د، ه( 
بت��شيات كاملة.

رف�س عدد 2 من الت��شيات ●
رقم  ● مــن  رمــز ب  رف�س  مت 

هناك  لي�شت  انــه  ب�شبب   2
ــل  ــي ــدل حـــاجـــة الإعــــــــداد ال
اأن  اإذ  املــقــرتح  االإر�ـــشـــادي 
االإجـــــــــــراءات والـــتـــدابـــري 
واملعايري  اتخاذها  ال�اجب 
قبل  مــن  اإتباعها  الــ�اجــب 
الدولة  يف  العاملة  املن�شاآت 
ب��ش�ح  عليها  من�ش��س 
البيئية  والنظم  الق�انني  يف 

ال�شادرة.
انه  ● ب�شبب   9 رقم  رف�س  مت 

اإن�شاء  املتعذر  من  يك�ن  قد 
بذ�ته  قائم  �حتــادي  جهاز 
�لق�شائية  بال�شبطية  معني 
�شبط  ماأم�رو  قان�ن  فلكل 
ق�شائي يتولون �مل�شاعدة يف 
القان�ن  فبم�جب  تنفيذه، 
 1999 ل�شنة   )24( رقـــم 
ال�شبط  مــاأمــ�ر  �شفة  ــاإن  ف
ملوظفي  متــنــح  �لــقــ�ــشــائــي 
املخت�شة،  وال�شلطة  الهيئة 
وهناك جمم�عة كبرية من 
�لق�شائي  �ل�شبط  ماأموري 

مل يتم الرد 
على عدد 1 

من الت��شيات
%  95
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ت�شرف وزارة البيئة عليها مبا�شرة، واأن تر�شل تقارير ب�شفة 
دورية عن تل�ث اله�اء اإلى املجل�س ال�طني االحتادي ووزارة 
ومراكز  العالقة  ذات  املــدين  املجتمع  وجمعيات  ال�شحة 
على  الإطالعها  اجلامعات  يف  البحثية  واالأق�شام  االأبحاث 

ال��شع البيئي.
د. اعتماد االأبنية اخل�شراء ال�شديقة للبيئة.

جميع  با�شتيفاء  والك�شارات  اال�شمنت  م�شانع  ــزام  اإل هـــ. 
ومنها  البيئة  على  للحفاظ  الــالزمــة  الفنية  اال�ــشــرتاطــات 
غبار  انبعاث  متنع  التي  )الفالتر(  اله�اء  منقيات  اأجهزة 

اال�شمنت منها، وحتديد اأوقات عمل منا�شبة لها.
5. �تخاذ �لإجر�ء�ت �للزمة حلل م�شكلة �لنفايات مثل :

 �أ. وقف حرق �لنفايات و�إعادة تدويرها.
 ب. التخل�س االآمن من النفايات الطبية.

ج. معاجلة النفايات حراريًا.
اأجــل  مــن  املــدين  املجتمع  منظمات  مــبــادرات  ت�شجيـع   د. 
امل�شاهمة يف حل م�شكلة النفايات، وت�شجيع م�شاركة القطاع 

اخلا�س.
هـ. �حلد من ��شتخد�م �لأكيا�س �لبل�شتيكية وتوفري �لبد�ئل 

�مللئمة للبيئة.
6. اعتماد م�ا�شفات اآلية التنمية النفطية املن�شاأة بربوت�ك�ل 

“كي�ت�" يف جمال معاجلة النفايات.
من   )57( املـــادة  بتطبيق  الكفيلة  االإجــــراءات  اتــخــاذ   .7
مبنع  واخلا�س  1999م  ل�شنة   )24( رقم  االحتادي  القان�ن 
التدخني يف جميع االأماكن املغلقة ،وو�شع اإجراءات �شارمة 

على �ملقاهي وحملت بيع �لتبغ و�ل�شجائر.

البيئية  ● الــ�ــشــلــطــات  لــــدى 
بعملهم،  يق�م�ن  املخت�شة 
ال�قت  يف  الــــ�زارة  وتت�لى 
بــرنــامــج  تنفيذ  �حلــا�ــشــر 
مع  بالتعاون  مكثف  تدريبي 
والدرا�شات  التدريب  معهد 
قــدر�ت  لتنمية  �لق�شائية 
ال�شبط  ماأم�ري  ومهارات 
�لتنفيذ  ل�شمان  �لق�شائي 

االأمثل ملهامهم.(
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اجلهات  بني  للتن�شيق  للبيئة  عليا  احتادية  جلنة  ت�شكيل   .8
من  للحد  البيئية  واالتــفــاقــيــات  الــقــ�انــني  بتطبيق  املعنية 
بني  االخت�شا�شات  يف  والــتــداخــل  العمل  يف  االزدواجـــيـــة 

االإدارات.
وفقا  �لق�شائية  بال�شبطية  معني  �حتــادي  جهاز  �إن�شاء   .9
ل�شنة1999م يف  القان�ن )24(  من  املادة )69(  ورد يف  ملا 
�شاأن حماية البيئة وتنميتها وذلك لك�شف املخالفات البيئية 

باأن�اعها.
ات�شال  �شبكة  واإن�شاء  بيئية  معل�مات  مركز  تاأ�شي�س   .10

وو�شع  واملحلية  االحتادية  البيئية  اجلهات  لربط  الكرتوين 
االأعا�شري  م�شارات  على  والتعرف  الـــزالزل  لر�شد  نظام 

والع�ا�شف املدارية وكميات الرط�بة و�شرعة الرياح.
واأ�شبابها  املل�ثات  لقيا�س  مركزية  خمتربات  اإن�شاء   .11

و�أ�شر�رها وو�شع �حللول �ملنا�شبة لها.
و�ل�شحي  �لبيئي  �لتاأثري  وقائية حيال  �إجر�ء�ت  �تخاذ   .12

�لكهربائي  �لعايل  �ل�شغط  خطوط  بقرب  �لقاطنني  على 
واأجهزة تق�ية االإر�شال الهاتفي.

التي  للم�شاريع  البيئي  للتقييم  امل�شبق  االإعداد  �شرورة   .13

�مل�شاريع  لهذه  �لبيئي  للأثر  �لتقييم  �إعادة  مع  �إن�شائها  يتم 
كل 5 �شن�ات.

و�شرف  وا�شترياد  ا�شتخدام  على  بيئية  �ش�ابط  و�شع   .14

�لأ�شمدة و�ملبيد�ت �حل�شرية يف جمال �لإنتاج �لزر�عي.
يف  �ملائية  �لرثوة  حلماية  �حتادي  قانون  و�شع  �شرورة   .15

الدولة.
16. �تخاذ تد�بري عاجلة للحد من �ل�شتخد�م �جلائر للمياه 
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اجل�فية )مل�حة - ن�ش�ب(عرب :
 �أ. �إن�شاء قاعدة بيانات �حتادية للمو�رد �ملائية.

للمياه  امل�شتهلكة  النباتات  من  اأ�شناف  اإدخـــال  عــدم  ب. 
بدرجة عالية.

 ج. الت��شع يف بناء ال�شدود.
املــزارع  يف  املــيــاه  مــن  االآمـــن  للتخل�س  ت�شريعات  و�شع  د. 

واملن�شاآت اخلا�شة وحمطات التحلية.
هـ. �تخاذ �لتد�بري �مللئمة للمحافظة على �لغطاء �خل�شري.
اخلا�شة  واملن�شاآت  املــزارع  ملمار�شات  حد  و�شع  �شرورة  و. 
والغري مرخ�شة وذلك ب�شاأن بيع وت�ش�يق املنتجات الزراعية 

يف �لأ�شو�ق �ملحلية.
ز. اإعطاء جهة حمددة منح ت�شاريح حفر االآبار.

17. التن�شيق مع البلديات الإن�شاء �شبكات لل�شرف ال�شحي 

يف كافة اإمارات الدولة.
البيئة  تل�ث  ملكافحة  ال�طنية  الط�ارئ  خطة  اعتماد   .18

البحرية بالنفط وامل�اد ال�شارة االأخرى والتي رفعت ملجل�س 
ال�زراء يف عام 1999م.

واجلهات  البيئة  وزارة  من  امل�شبق  االأذن  اأخذ  �شرورة   .19

اأو  الدخ�ل  ت�د  التي  والب�اخر  لل�شفن  الدولة  يف  املخت�شة 
حم�لتها  عن  واالإف�شاح  للدولة  االإقليمية  املياه  يف  العب�ر 
اآخر  وق�د  اأي  اأو  الن�وي  بال�ق�د  تعمل  التي  ال�شفن  خا�شة 

خطر على البيئة البحرية.
20. اإلزام ال�شفن ب�شرورة اإبراز �شهادة تثبت تخل�شها من 

نفاياتها ومياه االتزان والزيت يف اأماكن خم�ش�شة لذلك.
انبعاثات  مــن  للحد  حمــددة  بيئية  اإجــــراءات  اتــخــاذ   .21
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ال�شيارات عرب :
 اأ. تقدير عمر افرتا�شي لل�شيارات.

 ب. الت��شع يف ا�شتخدام البرتول اخلايل من الر�شا�س.
 ج. ��شتخد�م بد�ئل �لطاقة �ل�شديقة للبيئة.

�لــنــاجت عن  �لــزيــت  مــن  للتخل�س  �آمــنــة  �إيــجــاد طــرق   .22

الت�شحيم وغ�شل ال�شيارات وامل�اد املنظفة.
وخا�شة  الــدولــة  خــارج  من  ال�شكراب  ا�شترياد  حظر   .23

ال�شيارات اأو قطع غيار ال�شيارات.
24. �إن�شاء طرق خا�شة بال�شاحنات و�لعمل على �إن�شاء �شبكة 

قطارات للنقل تربط جميع اإمارات الدولة.
25. �تخاذ �لإجر�ء�ت �لوقائية �شد �لتلوث �ل�شمعي بالدولة.

26. اإ�شراك القطاع اخلا�س من خالل اإن�شاء حمفظة اأم�ال 

ومت�يل  النظيفة  التقنيات  وتط�ير  ال�شتخدام  خم�ش�شة 
النظيفة  الطاقة  جمــال  يف  م�شرتكة  ا�شتثمارية  م�شاريع 

،ودعم البح�ث العلمية امل�جهة لدرا�شة امل�شكالت البيئية.
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يف  1999م  ل�شنة   )23( رقم  االحتــادي  القان�ن  تعديل   .1
�شاأن حماية وتنمية �لرثو�ت �ملائية �حلية خا�شة فيما يتعلق 
بتو�جد �لنوخذة �ملو�طن على ظهر �شفن �ل�شيد و�لعمل على 
�إيجاد �لبد�ئل �ملنا�شبة ملا �أفرزته هذه �لتجربة من �شلبيات، 
املهنة  اأ�ــشــحــاب  ا�شت�شارة  اأهمية  االعــتــبــار  يف  االأخـــذ  مــع 

واإ�شراكهم عند تعديل القان�ن.
على  �لإ�شر�ف  مهمتها  ق�شائية  �شلطة �شبط  ��شتحد�ث   .2
الرثوة  وا�شتغالل  وتنمية  بحماية  املتعلقة  الق�انني  تنفيذ 
ال�شمكية يف الدولة مع مراعاة وج�د اآليات تن�شيق بينها وبني 
يف  واالأمن  ال�شمكية  الرثوة  ب�ش�ؤون  املعنية  اجلهات  خمتلف 

الدولة.
واتخاذ  املــجــاورة  ــدول  ال مع  االتفاقيات  واإبـــرام  تفعيل   .3
�لقو�رب  و�أ�شحاب  �ل�شيادين  حلماية  �للزمة  �لإجــر�ء�ت 
ال�شيد  مــنــاطــق  يف  بال�شيد  قــيــامــهــم  عــنــد  االإمـــاراتـــيـــة 

االقت�شادية.
4. اإن�شاء هيئة عليا لتنظيم مهنة ال�شيد يف الدولة مهمتها 
على  �ش�اء  باملهنة  يتعلق  ما  جميع  على  واملتابعة  االإ�شراف 
�شعيد ال�ق�ف على دور جلان تنظيم ال�شيد اأو االإ�شكاليات 
التي ت�اجه اجلمعيات وال�شيادين وما يتعلق بتنمية وحماية 

الرثوة ال�شمكية.
5. زيادة امل�ازنة املخ�ش�شة لقطاع الرثوة ال�شمكية بناء على 
وتخ�شي�شها  ال�زارة  و�شعتها  التي  اال�شرتاتيجية  االأهداف 
وتط�ير  ال�شيادين  ودعــم  ال�شمكية  ــرثوة  ال تنمية  لــزيــادة 

القطاع ب�شكل عام.
6. تط�ير مركز درا�شات االأحياء البحرية وتعميم التجربة 

-مل يتم الرد--
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ودعمها فنيًا وماديًا.
7. ت�شجيع اال�شتثمار يف م�شاريع اال�شتزراع ال�شمكي وتقدمي 
يف  اال�شتثمار  يف  للراغبني  واملعريف،  والفني  املــادي  الدعم 

هذا القطاع.
درا�شات  لعمل  متخ�ش�شة  وتنب�ؤية  بحثية  مراكز  اإن�شاء   .8
م�شتقبلية على اإثر تداعيات الكثري من الظ�اهر امل�ؤثرة على 

الرثوة ال�شمكية واالأحياء البحرية.
كامل�شاد  البحرية  املحميات  عــدد  ـــادة  زي على  العمل   .9
واملحافظة  القرم  واأ�شجار  املرجانية  وال�شعاب  ال�شناعية 
عليها يف مناطق خمتلفة من �ش�اطئ الدولة لزيادة املخزون 

ال�شمكي.
ل�زارة  ال�شمكية  الرثوة  عن  املبا�شرة  امل�شئ�لية  اإ�شناد   .10

االأطــراف  جميع  مع  والتن�شيق  وتنميتها  ومتابعتها  البيئة 
وزارة  االجــتــمــاعــيــة،  ال�شئ�ن  )وزارة  الــعــالقــة  اأ�ــشــحــاب 

الداخلية، جهات حملية(.
واإ�شدار  وملراكبهم  لل�شيادين  ال�شامل  التاأمني  ت�فري   .11

نظام تقاعدي ل�شائدي �لأ�شماك يكفل لهم �لعي�س �لكرمي 
بعد كربهم يف ال�شن وتقاعدهم من العمل مبا ال يتعار�س مع 
الق�انني املتعلقة بنظام الهيئة العامة املعا�شات، مما �شيك�ن 

له االأثر اجليد على ا�شتمرارية هذه املهنة وازدهارها.
التعاونية  اجلــمــعــيــات  عــمــل  وتقييم  ــة  ــش درا� اإعــــادة   .12

لقيامها  املنا�شبة  ال�شيغة  اإيجاد  على  والعمل  لل�شيادين، 
وتطوير  تطويرها  على  و�لعمل  �أع�شائها،  جتــاه  مبهامها 
�أد�ئها بالإ�شافة �إلى تقدمي �لدعم �ملادي �ملبا�شر بناء على 

احتياجاتها.

---
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حماية 

وتنمية 

الرثوة 

ال�صمكية

13. زيادة الدعم املادي لل�شيادين من خالل تقدميها لهم 

مبا�شرة مثل:
	.دعم ال�شيادين بال�ق�د ومعدات ال�شيد
	 و�شع مع  لل�شيادين  املخ�ش�شة  امل�انئ  و�شع  حت�شني 

الالزمة  باالإمكانيات  وتزويدها  لها  م�شتقبلي  ت�ش�ر 
ال�ق�د  وحمطات  االأ�ــشــمــاك،  وحفظ  للتربيد  كاأماكن 

وغريها.
	 تع�ي�س ال�شيادين املتفرغني للمهنة من تداعيات االآثار

ال�شلبية املرتتبة من بع�س الظ�اهر الطبيعة كاالأعا�شري 
وظاهرة �ملد �لأحمر.

اجلن�شيات  بع�س  �شيطرة  من  االأ�شماك  جتارة  حترير   .14

�أو  �لأ�شماك  ل�شائدي  �لتعاونية  �جلمعيات  �إلى  و�إ�شنادها 
لل�شركات ال�طنية مع اإ�شدار ت�شريع لت�طينها.

لتط�ير  م�شاهمة  وطنية  �شركة  الإن�شاء  درا�ــشــة  عمل   .15

ــا، مــن �جــل  ــه ــمــاك وجتــارت ــش وحتــ�ــشــني و�ــشــائــل �شيد �لأ�
التنمية  اأهداف  ا�شتمرارية هذه املهنة وتنظيمها مبا يخدم 

�ل�شاملة بالدولة وخا�شة تعزيز خطط �لأمن �لغذ�ئي.

---
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موارد املياه

جمل�س  وقــرار   ،1981 ل�شنة   )21( رقم  القان�ن  تفعيل   .1
2008 فيما يخ�س بحماية م�ارد  ل�شنة  ال�زراء رقم )20( 

املياه واملحافظة عليها.
عن  املياه  ب�شنابري  اخلا�شة  امل�ا�شفات  وتعديل  و�شع   .2

طريق التحكم بطريقة تدفق املياه.
مــ�ارد  وتنظيم  اإدارة  يف  االإ�ــشــرايف  الـــ�زارة  دور  تفعيل   .3
املياه يف الدولة و تط�يرها مبا يحقق اأهداف التنمية امل�ارد 

�ملائية.
4. و�شع درا�شات اجلدوى االقت�شادية ذات الكفاءة العالية 
مياه  ت�شريف  �شبكات  و  الــ�ــشــدود  بــنــاء  يف  الــ�ــشــروع  عند 
االأمطار، لال�شتفادة الق�ش�ى من كمية االأمطار املت�شاقطة 
ملختلف  منها  املثلى  اال�شتفادة  يتم  ال  والــتــي  الــدولــة  على 

امل�شاريع وخا�شة الزراعية.
5. العمل على و�شع برامج ت�عية بالتعاون مع جميع اجلهات 
من قطاعات حك�مية وخا�شة، ومنظمات تط�عية اإلى جانب 

و�شائل �لإعلم من �أجل تر�شيد ��شتهلك �ملياه.
التكن�ل�جية  املمار�شات  اأف�شل  اإتــبــاع  على  الت�شجيع   .6
االأ�شاليب جديدة يف  وا�شتخدام  املزروعات  املنا�شبة يف ري 

جمال �لزر�عة، كالزر�عة �ملائية و�لزر�عة خارج �لرتبة.
7. الت�شجيع على اال�شتفادة من م�ارد املياه االأخرى كاملياه 
وغريها  املكيفات  ومياه  املعاجلة  املجاري  ومياه  الرمادية 

للم�شاريع الزراعية وللم�شانع واال�شتعماالت الي�مية.
8. الت��شع يف بناء �شبكات ت�شريف مياه االأمطار يف الدولة 

واال�شتفادة منها يف تنمية اخلزانات اجل�فية.

-مل يتم الرد--
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اأواًل: يف اجلوانب الت�صريعية:

1. مراعاة تطبيق البند )12( من املادة )120( من الد�شت�ر 
يف  والتنفيذ  بالت�شريع  االحتــاد  ينفرد  اأن  على  تن�س  والتي 

اأم�ر منها ال�شحة العامة واخلدمات الطبية.
2. تعديل القان�ن االحتادي رقم )20( ل�شنة 1995 يف �شاأن 
مبا  طبيعية  م�شادر  من  امل�شتمدة  وامل�شتح�شرات  ــة  االأدوي

يحقق االآتي:
اأ. ا�شتيعاب التط�رات التي طراأت يف جمال االأدوية واأعدادها 

واأن�اعها.
�لغذ�ئية  للمكملت  �لرتخي�س  حق  ق�شر  على  �لتاأكيد  ب. 

وامل�اد ذات االدعاء الطبي على وزارة ال�شحة.
الطبية  باملن�شطات  اخلا�شة  االأدويـــة  م��ش�ع  معاجلة  ج. 

وم�شئ�لية �شرفها وتعاطيها.
الطبية  العقاقري  بجعل  الالزم  القان�ين  التعديل  اإجراء  ح. 
البيطرية من اخت�شا�س اجلهة املنا�شبة، ع��شًا عن وزارة 

ال�شحة.
ت�شريعي يجعل من �شروط منح  3. �شرورة ��شتحد�ث ن�س 
الرتخي�س للجامعات والكليات الطبية م�افقة وزارة ال�شحة 
على الرتخي�س باال�شرتاك مع وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي، واأن تلحق هذه امل�ؤ�ش�شة التعليمية مب�شت�شفى.
4. اإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شحة يت�لى ر�شم وتن�شيق ال�شيا�شة 

ال�شحية على م�شت�ى الدولة.
ثانياً: يف اجلوانب االإدارية والفنية والتنظيمية:

1. اأن تركز اأول�يات اخلطة اال�شرتاتيجية يف املرحلة املقبلة 
على ما يلي:-

مت قب�ل عدد  ●
ت��شية   27

اإجمايل  مــن 
28

مت رف�س عدد 1 ت��شية. ●
ذات  ● الــتــ��ــشــيــة  رفــ�ــس  مت 

الرمز الرابع ) ( من رقم 2 
الأن تنظيم العقاقري الطبية 
متكامل  تنظيم  وم�شانعها 
ــمــ�يل �ـــشـــ�اء لـــالأدويـــة  و�ــش
اأو  لالإن�شان  ت�شتخدم  التي 
�لأدويـــة  وتخ�شع  �حلــيــو�ن 
الــبــيــطــريــة لـــــذات اأ�ــشــ�ــس 
نف�س  ولها  الب�شرية  االأدويــة 
لتنظيمها  العاملية  املعايري 
ــى مــ�ــشــتــ�ى  ــل وتــنــظــمــهــا ع
مثل  واحـــدة  هيئات  الــعــامل 
ــــــدواء  ـــة الــــغــــذاء وال ـــال وك
ووكالة   FDA االأمريكية 
 EMEA الدواء االأوربية 
كما   TGA واالأ�شرتالية 
اأن ت�شنيع االأدوية البيطرية 
ــــــــ�اد اخلــــام  وتـــقـــيـــيـــم امل
�ل�شروط  لنف�س  يخ�شعان 
باالأدوية  اخلا�شة  واملعايري 

الب�شرية.(
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اأ. ت�شكيل جمل�س �شحي ي�شم ممثلني عن كل القطاعات التي 
املحلية وم�ؤ�ش�شات  ال�شحية  والهيئات  ال�شحة  ب�زارة  تعمل 
املجتمع املدين واأفراد من ذوي اخلربة يف املجال ال�شحي، 
لالرتقاء  الــالزمــة  وال�ش�ابط  االآلــيــات  و�شع  اإلــى  ويهدف 
باخلدمات الطبية. على اأن تن�شاأ جلنة رقابية م�شتقلة تلحق 
به ملتابعة تنفيذ ما ي�شدر عنه من قرارات ومراقبة وتقييم 
الطبية  امل�ؤ�ش�شات  م�شت�ى  على  واخلدمة  التنظيم  م�شت�ى 

عامة.
املعايري  لتطبيق  وحمــددة  وا�شحة  زمنية  خطة  اعتماد  ب. 
لها،  للج�دة وو�شع م�ؤ�شرات قيا�س منا�شبة  العاملية  الطبية 
واإقرار اأنظمة مراقبة وحما�شبة داخلية وفق اأنظمة اجل�دة 

يف هذا ال�شاأن.
ال�شحي  بالقطاع  والفنية  واملالية  االإدارية  النظم   ج.تط�ير 

عن طريق:
	 باال�شتفادة ي�شمح  مبا  ــ�زارة  ال هيكلة  يف  النظر  اإعــادة 

�لق�شوى من �لوظائف �ملوجودة ومبا يتلءم مع توجهات 
منظمة ال�شحة العاملية.

	 اإلكرتوين مركزي للمعل�مات بناء على خطة بناء نظام 
االحتادية  ال�شحية  املن�شاآت  بني  يجمع  حمــددة  زمنية 
واملحلية يف خط�ة اأولى ثم ي�شمل القطاع الطبي اخلا�س 
نظام  معه  بالتزامن  يط�ر  اأن  ثانية،على  مرحلة  يف 

ال�شجالت الطبية.
	 لتح�يل وال�شرعة  باملرونة  يت�شم  م�حد  نظام  اعتماد 

املر�شى بني امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية يف الدولة.
	 عتماد �آلية و��شحة لرتقية �ملوظفني وفق معايري حمددة�

-
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تت�شم بال�شفافية.
	 الــكــ�ادر تط�ير  جمــال  يف  ا�شرتاتيجية  خطة  اإعــــداد 

الب�شرية تهدف اإلى:
بال�زارة عرب  ● والفنيني  االأطباء  كادر  ت�طني  ن�شبة  رفع   

التن�شيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
 تط�ير وتاأهيل االأطباء والفنيني واالإداريني العاملني يف  ●

القطاع ال�شحي بحيث ي�شمل كافة امل�شت�يات عرب عقد 
�شراكات مع م�شت�شفيات ومراكز تدريب عاملية.

2. اإ�شدار الكادر اجلديد لالأطباء امل�اطنني، واإعادة النظر 
يف م��ش�ع تعيني اأطباء االمتياز بعد تخرجهم مبا�شرة للعمل 

وبراتب �شهري.
3. ت�شجيع القطاع اخلا�س على امل�شاهمة يف اإن�شاء امل�شاريع 
طبية  معد�ت  من  حتتاجه  مبا  وتزويدها  �حلكومية  �لطبية 
يف  ت�شهيالت  ومنحه  الــر�ــشــ�م،  مــن  م�شاريعه  اإعــفــاء  عــرب 
�خلدمات  قطاعات  بع�س  وخ�شخ�شة  �حلكومية  �إجر�ء�ته 
الإدارة  واالأ�شعة  واملختربات  ال�شيدلة  مثل  امل�شاعدة  الفنية 

هذه �ملر�فق بهدف تر�شيد �لإنفاق وحت�شني �جلودة فيها.
بحيث  ال�شحية  الت�عية  خطط  تنفيذ  اأ�شاليب  تغيري   .4
املجتمع،  فئات  جميع  اإلى  وت�شل  التقليدية  اأطرها  تتجاوز 

واإدخال الت�عية باالأمرا�س النف�شية �شمن تلك اخلطط.
الرعاية  مراكز  عن  املدر�شية  ال�شحة  ف�شل  �ــشــرورة   .5
املدر�شي  املجتمع  قطاع  خدمة  يف  لدورها  نظرًا  ال�شحية 
�لطلبة،  لفئة  �ملوجهة  �لرب�مج  طبيعة  ولختلف  �حليوي، 

ودجمها مع الهيئات ال�شحية باالإمارات اإن وجدت.
ال�شئ�ن  وزارة  مــع  بالتعاون  احتـــادي  برنامج  اعتماد   .6
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اأق�شام  تخ�شي�س  ي�شمن  ال�شن  كبار  لرعاية  االجتماعية 
طبية خا�شة باملر�شى، والت��شع يف برامج الرعاية ال�شحية 

املنزلية لكبار ال�شن.
الطبية  ال�شاحة  متد  متخ�ش�شة  اأبحاث  مراكز  اإن�شاء   .7
املحلية باآخر امل�شتجدات واالأبحاث وتك�ن على �شلة باملراكز 

الطبية امل�شابهة يف الدول املتقدمة.
8. اأن تراعي ال�زارة عند اإن�شاء امل�شت�شفيات واملراكز الطبية 
�أو حتديث �لقائم منها عدة معايري تخ�س �لبعد �جلغر�يف، 

وعدد ال�شكان، ون�ع االأمرا�س املت�طنة.
خطة  خــالل  من  الطبية  النفايات  من  االآمــن  التخل�س   .9

وا�شحة املعامل ومب�ا�شفات عاملية �شديقة للبيئة.
10. �إن�شاء مركز خا�س للت�شمم �لغذ�ئي.

11. اإن�شاء م�شت�شفى تخ�ش�شي للطب النف�شي يف االإمارات 

ال�شمالية بطاقة ا�شتيعابية منا�شبة.
بالكادر  وتزويدها  الطبي  بالعزل  خا�شة  مباين  اإن�شاء   .12

واالأجهزة املنا�شبة.
13. اإن�شاء مراكز الإعادة تاأهيل املر�شى من الكبار وال�شغار.

14. اإن�شاء م�شت�شفى مبنطقة املدام بال�شارقة للحاجة املا�شة 

اإليه.

-
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املو�صوعات 

العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

�صيا�صة 

وزارة ال�صحة

اأوال: اجلانب الت�صريعي:

1. تفعيل قان�ن "اإن�شاء هيئة االإمارات ال�شحية" و�للئحة 
التنفيذية اخلا�شة به.

ال�شحي- التاأمني  بـ:  اخلا�شة  الق�انني  اإ�شدار  �شرعة   .2
الكادر الطبي - املن�شاآت ال�شيدالنية.

�إجــر�ء�ت  لت�شهيل  باخلارج  �لعلج  ولئحة  نظام  تعديل   .3
ابتعاث املر�شى يف اأ�شرع وقت.

الطبية  املن�شاآت  على  بالرقابة  اخلا�شة  الق�انني  تفعيل   .4
اخلا�شة والرتاخي�س واالإعالنات الطبية.

ثانياً: الكوادر الب�صرية:

1. فتح باب �لتعيني للوظائف �لفنية و�لإد�رية بالتن�شيق مع 
وزارة املالية.

2. اإتاحة الفر�شة للقيادات من ال�شف الثاين لتب�ء املنا�شب 
القيادية وفقًا للكفاءة.

يف  للت�طني  حمــدد  زمني  بعد  ذات  عملية  خطط  و�شع   .3
التخ�ش�شات الطبية والفنية )خا�شة مهنة التمري�س(.

والفنية  الطبية  للك�ادر  حديثة  تدريبية  خطط  و�شع   .4
برنامج  خــالل  مــن  العاملية  املعايري  مــع  تــتــالءم  واالإداريــــة 
جميع  يف  والتقدم  التط�ر  مل�اكبة  وذلــك  امل�شتمر،  التعليم 

اأن�اع التخ�ش�شات الطبية.
5. �إعادة �لنظر يف �لكادر �حلايل لوز�رة �ل�شحة، مع �أهمية 
والعالوات  الرواتب  ت�شمل  والتي  املالية  االمتيازات  زيــادة 
والقطاع  املحلية  ال�شحية  بالهيئات  مــقــارنــة  ــدالت  ــب وال
اخلا�س، ل�شمان ا�شتمراريتها يف اخلدمة وعدم ت�شربها من 

ال�زارة.

املـــــ�افـــــقـــــة  مت 
ـــــى جـــمـــيـــع  عـــــل

الت��شيات3.
--%  100
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املو�صوعات 

العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

�صيا�صة 

وزارة ال�صحة

6. تاأ�شي�س الب�رد االإماراتي وفقًا للمعايري العاملية.
ثالثاً: البنية التحتية:

امل�ا�شفات  ح�شب  ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات  بناء   .1
�ل�شكانية  و�لكثافة  �لفعلية  �حلــاجــة  مــر�عــاة  مــع  �لعاملية 
مع  الدولة،  مناطق  لكل  الطبية  اخلدمات  امتداد  ل�شمان 
اإن�شاء اأق�شام خا�شة بالعزل الطبي مطابقة ملعايري  �شرورة 

ال�شالمة وتزويدها بالكادر واالأجهزة املنا�شبة.
2. العمل على اإن�شاء م�شت�شفيات تخ�ش�شية يف الدولة مثل: 
وال�شرطان  االأع�شاب   – ال�شكري  مبر�س  خا�شة  مراكز 

واالأطفال والعالج الطبيعي والتاأهيل.
جميع  يخدم  متط�ر  مركزي  خمترب  اإن�شاء  على  العمل   .3

املن�شاآت الطبية يف الدولة.
4. العمل على �شيانة امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية ومعاهد 

التمري�س واإحالل املتهالك منها.
رابعاً: االأدوية واالأجهزة الطبية:

م�شت�ى  مراقبة  على  تعمل  للدواء  م�شتقلة  هيئة  اإن�شاء   .1
ت�شنيع االأدوية وم�ادها االأولية وتداولها.

العاملية  الطبية  للمعايري  املطابقة  ــة  االأدوي ت�فر  �شمان   .2
العام  املــال  على  حتافظ  التي  وباالأ�شعار  العام،  مــدار  على 

و�حلر�س على توفري �لأجهزة �لطبية �حلديثة.
خام�صا: اخلدمات امل�صاندة:

امل�ا�شفات  اأحدث  وفق  االإ�شعاف  خلدمات  مركز  اإن�شاء   .1
املتخ�ش�شة  بالك�ادر  جمهزة  �شيارات  ت�فري  مع  العاملية 

و�ملعد�ت �حلديثة.
2. االإ�شراع يف تطبيق برنامج الربط االلكرتوين بني ال�زارة 

--
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املو�صوعات 

العامة
التو�صيات

غمو�س ردود احلكومة
الفعالية1

ن�صبة 
الفعالية2 الرف�سالقبول

�صيا�صة

 وزارة ال�صحة

 ومن�شاآتها والهيئات ال�شحية االأخرى.
امللفات  حفظ  يف  االلكرتونية  االأر�ــشــفــة  نظام  اعتماد   .3

الطبية.
بني  املر�شى  لتح�يل  منا�شبة  ـــة  اإداري اإجــــراءات  و�شع   .4
وذلــك  االأخـــرى  ال�شحية  واجلــهــات  الــــ�زارة  م�شت�شفيات 

لتحقيق املرونة وال�شرعة يف حت�يل املر�شى.
5. العمل على اإن�شاء وحدات طبية متنقلة لرعاية كبار ال�شن 

يف اأماكن �شكنهم.

--%  100

1 تعريف غمو�س �لفعالية: هي تلك �لتو�شيات �لتي مل ترد عليها �حلكومة وبالتايل مل يتبني لها فعالية، و�أي�شا �لتو�شيات �لتي مت �لرد 

عليها ومل يت�شح القب�ل اأو الرف�س.
2 مت قيا�س ن�شبة الفعالية عن طريق الت��شيات التي مت الرد عليها فقط.

3 مت �لرد من قبل �حلكومة باملو�فقة على �لتو�شيات يف نف�س �جلل�شة �لتي طرح بها مو�شوع �لنقا�س.

 



139 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

جدول قيا�س ن�شبة الفعالية الربملانية

اأدوار 

االنعقاد
املو�صوعات العامة

عـــــــــــــــــــــــــــــدد 

التو�صيات

عدد غمو�س عدد ردود احلكومة

الفعالية
ن�صبة الفعالية

الرف�سالقبول

الدور 

االأول
%281846وزارة الرتبية والتعليم)1(  81

الدور 

الثاين

�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات 
والتاأمينات االجتماعية

241311-%  54.2

%-28271ا�شرتاتيجية وزارة ال�شحة  96.4

-13--13تنظيم ودعم القطاع ال�شناعي

�شيا�شة وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي

2323--%  100

التل�ث البيئي واأثره على ال�شحة 
العامة

444121%  95

%-14122وزارة الداخلية  85.7

%-35323هيئة ال�ش�ؤون االإ�شالمية واالأوقاف  91.4

%-231211برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان  52.17
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اأدوار 

االنعقاد
املو�صوعات العامة

عـــــــــــــــــــــــــــــدد 

التو�صيات

عدد غمو�س عدد ردود احلكومة

الفعالية
ن�صبة الفعالية

الرف�سالقبول

الدور

الثالث

تاأثريات قرارات واأنظمة وزارة 
العمل اجلديدة + العمالة ال�افدة

11335%  50

%--1111وزارة االأ�شغال العامة  100

%-1358�شندوق �لزو�ج  38.5

%-15510تفاقم ظاهرة �رتفاع �لأ�شعار  33.3

%--99�شيا�شة ال�ش�ؤون االجتماعية  100

%-25178وزارة الثقافة وال�شباب واملجتمع  68
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اأدوار 

االنعقاد
املو�صوعات العامة

عـــــــــــــــــــــــــــــدد 

التو�صيات

عدد غمو�س عدد ردود احلكومة

الفعالية
ن�صبة الفعالية

الرف�سالقبول

الدور 

الرابع

%-1082وزارة الرتبية والتعليم  80

-15--15حماية وتنمية الرثوة ال�شمكية

-8--8الهيئة االحتادية للكهرباء واملياه

%-541وزارة العدل  80

%-743�شيا�شة �حلكومة يف قطاع �لإعلم  57

%-871هيئة تنظيم االت�شاالت  87.5

-11--11وزارة اخلارجية

-7--7�شيا�شة هيئة االإمارات لله�ية

-5--5�شيا�شة وزارة املالية

%--2121�شيا�شة وزارة ال�شحة  100

-10--10الطريان املدين

الدور 

اخلام�س

%5311كليات التقنية العليا  60

-8--8م�ارد املياه

-15--15الهيئة االحتادية للم�ارد الب�شرية

-23--23��شرت�تيجية �لأمن �لغذ�ئي

%3147427571128املجموع  79.5
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	 الف�شل خالل  العامة  امل��ش�عات  مناق�شة  يف  االحتادي  ال�طني  املجل�س  حققها  التي  الربملانية  الفعالية  ن�شبة  اإلى  البياين  ال�شكل  ي�شري 
�لت�شريعي �لر�بع ع�شر و�لتي يعرب عنها بالتو�شيات �لتي تو�فق عليها �حلكومة، ويلحظ �أن �ملجل�س قد حقق فعالية برملانية بلغت ن�شبتها 
%( يف قب�ل الت��شيات التي اأ�شدرها املجل�س ال�طني االحتادي جلميع امل��ش�عات العامة التي ناق�شها، بينما بلغت ن�شبة الرف�س   79.5(
%(، وجاءت اأ�شباب الرف�س لهذه الت��شيات باأنها كانت تتعار�س مع اخت�شا�شات  على هذه الت��شيات ال�شادرة من املجل�س ال�طني )20.5 
�لوز�رة �ملعنية، وعدم توفر �مليز�نية �لكافية لتحقيق �لتو�شية، وبع�شها جاء ب�شبب وجود قو�نني قائمة يتم تطبيقها ب�شاأن بع�س �ملو�شوعات، 

.)% بينما بلغ ن�شبة �لغمو�س �أي �لتو�شيات �لتي مل ترد عليها �حلكومة باملو�فقة �أو �لرف�س )27 

%  79.50

%  20.50
%  27

الرف�سالغم��س

الفعالية الربملانية يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر

القب�ل
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3
�لف�شـل �لـثالـث

 �أعـمال لـجان �لـمجلـ�س �لـوطـني 
�الحتـادي
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اأواًل: جلنة ال�شوؤون الداخلية والدفاع:

اأوال: الن�شاط العام للجنة:

	 )% عقدت اللجنة )37( اجتماعًا خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، وبلغت عدد اجتماعات الدور االأول )9( اجتماعات، بن�شبة )24.3 
%( من جمم�ع االجتماعات، كما بلغت عدد  من جمم�ع االجتماعات، وبلغت عدد اجتماعات الدور الثاين )9( اجتماعات وبن�شبة )24.3 
 )% %( من جمم�ع االجتماعات، فيما بلغت عدد اجتماعات الدور الرابع )10(، بن�شبة )27  اجتماعات الدور الثالث )8(، بن�شبة )21.7 
%(،وقد زادت اجتماعات اللجنة  من جمم�ع االجتماعات، وقد بلغت عدد االجتماعات خالل الدور اخلام�س اجتماعا واحدًا بن�شبة )2.7 

يف الدور الرابع عن االأدوار ال�شابقة، لالأ�شباب االآتية:
وت�صعب حماور املو�صوعني، وا�صتدعائها للعديد من  ● مناق�صتها ملو�صوعي "�صيا�صة هيئة االإمارات للهوية و"�صيا�صة وزارة الداخلية"، 

اجلهات، واإطاعها على الكثري من الوثائق الازمة.
اإحالة املجل�س تو�صيات اللجنة الواردة يف تقرير مو�صوع �صيا�صة هيئة االإمارات للهوية الإعادة �صياغتها. ●
عدم مناق�صة اللجنة الأي مو�صوع عام يف الدور الثاين والثالث، واقت�صار اجتماعاتها على مناق�صة م�صروعات قوانني. ●
	 ا�صتغرقت اللجنة خال اجتماعاتها يف الف�صل الت�صريعي الرابع ع�صر، عدد من ال�صاعات بلغت يف جمموعها )81 :06 �صاعة(، وذلك
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%( من املجموع الكلي للوقت امل�صتغرق يف اجتماعات اللجنة،  بواقع )26:20�صاعة( الجتماعات الدور االأول، التي مثلت ن�صبة )32.4 
 18:33( الثالث  الدور  يف  اجتماعاتها  يف  اللجنة  ا�صتغرقت  كما   ،)%  21.23( بلغت  بن�صبة  الثاين  الدور  الجتماعات  و)17:13�صاعة( 
 )% %( من املجموع الكلي للوقت امل�صتغرق، يف حني ا�صتغرقت اللجنة يف الدور الرابع )19 �صاعة( وبن�صبة )23.5  �صاعة(، وبواقع )22.7 

من املجموع الكلي.
عدد اجتماعات اللجنة خال الف�صل الت�صريعي الرابع ع�صر

ثانياً: الن�شاط الت�شريعي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�شل الت�شريعي عدد )7( م�شروعات ق�انني وهي:

	.م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن تعديل اأحكام القان�ن رقم )21( يف �شاأن ال�شري واملرور
	.م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �لأ�شلحة و�لذخائر و�ملتفجر�ت
	.قان�ن االأو�شمة وامليداليات وال�شارات
	.قانون حظر ��شتحد�ث و�إنتاج وتخزين �لأ�شلحة �لكيمائية
	.قان�ن االأو�شمة وامليداليات وال�شارات الع�شكرية
	.قان�ن االأحكام العرفية
	.قان�ن احتادي ب�شاأن التعبئة العامة

%( من عدد  وبلغ عدد �شاعات االجتماعات ملناق�شة م�شروعات الق�انني خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )49:47( �شاعة، وبن�شبة )60،7 
�شاعات اجتماعات اللجنة البالغة )81:06( �شاعة، حيث ا�شتغرقت يف اجتماعاتها يف الدور االأول )9:1 ( �شاعة، ويف الدور الثاين )17:13 ( 
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�شاعة، وبلغ عدد ال�شاعات يف الدور الثالث )18:33( �شاعة، يف حني بلغ عدد �شاعات االجتماعات يف الدور الرابع )5( �شاعة.
%( من  �أد�ئها �لت�شريعي بلغ )40( مقرتحًا وفكرة وراأي، �شكلت ما ن�شبته )39  - طرحت �للجنة عدد من �ملقرتحات و�لأفكار و�لآر�ء يف 
اللجنة ح�ايل )14(  والرقابية، فاقرتحت  الت�شريعية  اللجنة خالل مناق�شاتها  التي طرحتها  واالأفكار  واالآراء  للمقرتحات  الكلي  املجم�ع 
%( يف اجلانب الت�شريعي،  مقرتحًا، بن�شبة بلغت )35 % ( من جمم�ع ما قدمته اللجنة يف اجلانب الت�شريعي، و)13( فكرة بن�شبة )32.5 

%( من املجم�ع الكلي ملا طرح يف اجلانب الت�شريعي الأداء اللجنة. و)13( راأى، بن�شبة )32،5 

اأهم االأفكار واالآراء املطروحةم�صروعات القوانني

قانون

 ال�صري واملرور

طرحت اللجنة راأيها ح�ل االآتي:
1-االأو�شاع املرورية املتاأزمة.

2-�زدياد �حلو�دث وما نتج عنها من �إ�شابات موؤ�شفة.

3- �ل�شلوكيات �ملرورية �ل�شادرة من �ل�شائقني.

قانون

 االأ�صلحة والذخائر

طرحت اللجنة راأيها ح�ل االآتي:

�مل�شتجد�ت �لتي طر�أت يف �ملجتمع من تز�يد معدلت �جلر�ئم و�لتي ��شتخدم فيها �ل�شلح.. 1

كما تناق�شت حول تعريف �ملت�شرد و�مل�شتبه فيه و��شتناد �حلكم على �مل�شتبه يف حال �لرتخي�س، حيث طالبت ب�شن . 2
قان�ن بعق�بة املت�شرد وامل�شتبه فيه، واأبدت راأيها ح�ل الرتخي�س ل�شركات االأمن اخلا�شة، وعدم �شم�ل املناطق 

�حلرة للرتخي�س.

واإمكانية . 3 ال�شالح ب�ش�ابط ويف جهة مرخ�شة،  ا�شتبدال  اإمكانية  وقدمت عدة )اأفكار( خالل مناق�شاتها مثل: 
على  االإطــالع  مت  كما  جرمية،  وج�د  حال  يف  بيانات  قاعدة  وج�د  ب�شرورة  وطالبت  اأ�شلحة،  لعدة  الرتخي�س 
ق�انني الدول االأخرى وتطبيقها يف بلدنا، ومدى ال�شيطرة على تداول امل�اد املتفجرة، وطالبت با�شتحداث تنظيم 

تف�شيلي لالألعاب النارية.

قانون

 االأو�صمة وامليداليات 

وال�صارات

)�لأفكار(: طالبت �للجنة باإ�شافة فئات جديدة للم�شتحقني مليد�لية �لتقدير لل�شباط و�شف �ل�شباط و�لأفر�د  –
متنح ميد�لية �لتقدير لل�شباط و�شف �ل�شباط و�لأفر�د ممن يبدون تعاونًا ملحوظًا مع �ل�شرطة.

يحدد جمل�س ال�زراء قيمة املكافاأة التي ت�شرف ملن يتم منحه اأيًا من االأو�شمة وامليداليات. –
يجوز لوزير �لد�خلية �ل�شتثناء من �شروط منح �مليد�ليات �لو�ردة يف �ملادة )6( من هذا القان�ن. –
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اأهم االأفكار واالآراء املطروحةم�صروعات القوانني

قانون حظر ا�صتحداث واإنتاج 

وتخزين االأ�صلحة الكيميائية

اإليه، نتيجة لنقل تبعية اللجنة اإلى جمل�س ال�زراء، واأي�شا  -مت حذف املادتني رقمي )4( و)5( من القان�ن امل�شار 
حذف م�شطلحي ال�زارة وال�زير من امل�شروع.

قانون

 االأو�صمة وامليداليات 

وال�صارات الع�صكرية.

-مت ��شتحد�ث مادة حول )حتدد �للئحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون �أحكام و�شو�بط �شرف ووقف �ملكافاآت �ل�شهرية 
ال�شهرية  املكافاآت  ووقف  ب�شرف  املتعلقة  االأحكام  لبيان  القان�ن(  هذا  يف  الــ�اردة  وامليداليات  باالأو�شمة  املقرونة 

املقرونة باالأو�شمة وامليداليات وذلك ل�حدة ال�شياغة.
- حذفت اللجنة البند رقم )2(: لأنه قيد �أحقية �حل�شول على �مليد�لية بعدم توقيع عقوبة �ن�شباطية �أو جز�ئية بحق 

املر�شح، االأمر الذي اأهمل اجلانب االإن�شاين.

قانون

 االأحكام العرفية

يخفف  �أن  �أو  �حلكم  يلغي  �أن  بالإد�نة  �ل�شادر  �حلكم  على  �لت�شديق  بعد  �لإحتــاد  لرئي�س  "يجوز  بند  -ا�شتحداث 
العق�بة اأو اأن ي�شتبدل بها عق�بة اأقل منها اأو اأن ي�قف تنفيذها".

• مت اإ�شافة البند حتديد اأ�شعار ال�شلع ومنع احتكارها. حتى ميكن لل�شلطة املنفذة �شبط اأ�شعار ال�شلع حتى ال ي�شتغل 	
التجار حالة ال�شرورة يف رفع اأ�شعارها مما يثقل كاهل املجتمع.

• �إ�شافة بند خا�س يف �لأحكام �لعرفية و�لذي ين�س باأن �لدولة لها �حلق يف عرقلة كل �مل�شالح �حلكومية با�شتثناء 	
�ملجل�س �لوطني، بحيث ل يجوز تعطيل �نعقاد �ملجل�س �لوطني �أو �مل�شا�س بح�شانة �أع�شائه �أثناء قيام �لأحكام 

العرفية.

قانون  احتادي

 ب�صاأن التعبئة العامة

- مت �إ�شافة �لبند �لثاين تف�شل �للجنة �لق�شائية يف �لتظلمات �ملقدمة �إليها خلل ثلثني يوما بحكم بات غري قابل 
للطعن فيه باأي طريق من طرق �لطعن ب�شفة م�شتقلة لي�شمل بحكمه كافة �لقر�ر�ت �ملتظلم منها ولي�س قر�ر �لتكليف 

فقط.
لأنه ل يجوز �إ�شقاط حق  "�شتون يومًا من تاريخ �إ�شد�ر �أمر تنفيذ �لتد�بري �للزمة للمجهود �حلربي"  -مت حذف 
الطعن اأمام اللجنة ملجرد اإ�شدار اأمر بتنفيذ التدابري، حيث قد ال يعلم بها �شاحب ال�شاأن الذي يريد التظلم منها.

ثالثاً: الن�شاط الرقابي للجنة:
وناق�شت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�شل الت�شريعي عدد )3( م��ش�عات عامة وهي كالتايل:

	.شيا�شة وزارة الداخلية�
	.شيا�شة هيئة االإمارات لله�ية�
	.شيا�شة وزارة الداخلية�

بلغ عدد �شاعات االجتماعات ملناق�شة امل��ش�عات العـــــامة خالل الف�شل التـــــ�شريعي الــــرابع ع�شـــر)31:10( �شــــاعة، وه� ي�شــكل ما ن�شبــته 
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%( من عدد �شاعات اجتماعات اللجنة البالغة )81:60( �شاعة، حيث ا�شتغرقت اجتماعاتها يف الدور االأول )17:10( �شاعة، يف   38،1(
حني بلغ عدد �شاعات اجتماعاتها يف الدور الرابع )14( �شاعة .

%( من املجم�ع العام للمقرتحات  يف �أد�ئها �لرقابي طرحت �للجنة خلل مناق�شتها حو�يل )63( مقرتحًا وفكرة وراأي، و�شكلت ما ن�شبته )61 
واالأفكار واالآراء التي طرحت يف اجلانبني الت�شريعي والرقابي، وبلغ عدد املقرتحات ح�ايل )28( مقرتحًا، بن�شبة )66 %( ، واالأفكار ح�ايل)8( 
%( من جمم�ع االأفكار املطروحة يف جانبي الت�شريعي والرقابي، فيما بلغ عدد االآراء ح�ايل )27( راأي، و�شكلت ما ن�شبته  اأفكار، بن�شبة )38 

%( من جمم�ع االآراء الكلية.  67،5(

 االأداء
العنا�شر

االأداء الرقابياالأداء الت�شريعي
املجم�ع الن�شبةالعددالن�شبةالعدد

12.621 %61،98 %13فكرة

6642 %3428 %14مقرتح

67،540 %32،527 %13راأي

%40املجم�ع  3963%  61103
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مو�صوع 

 �صيا�صة

 وزارة

 الداخلية

)االأفكار(:
طرحت اللجنة العديد من االأفكار من خالل مناق�شتها للم��ش�ع اأهمها:

1-على �لز�ئر حتديد مكان �إقامته يف �لدولة.

2- اإعطاء ال�زير ال�شالحيات بتحديد اإيرادات املخالفني.

3- تنظيم علقات �لعمل مبا يحقق �شريانه على �لعاملني باملناطق �حلرة.

)االآراء(:
كما كان للجنة العديد من االآراء ح�ل امل��ش�ع على �شبيل املثال:

1- ظاهرة وجود �ملخالفني عن �ملغادرة وبعد دخول �لبلد.

2- تفاوت النظام املتبع يف اأذونات الدخ�ل.

3- عدم وجود معيار لتحديد �شفة رجل �لأعمال �لز�ئر للدولة.

4-ت�شدد بع�س الدول يف اإ�شدار التاأ�شريات.

5-كرثة ن�شبة املخالفني وخدم املنازل ومن يف حكمهم.

6- التجني�س خا�شة ما يتعلق باأعداد املجن�شني.

7-حل م�شكلة �أبناء �ملو�طنات من �أباء ل يحملون �أور�ق ثبوتية.
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مو�صوع

 �صيا�صة

 هيئة االإمارات 

للهوية

طرحت اللجنة عدة )اأفكار( خال مناق�صتها للمو�صوع من اأهم االأفكار:

1 . وج�د اإ�شكاليات لدى الهيئة يف بناء م�ؤ�شرات اأداء اخلطة الت�شغيلية. 
2 . و�إ�شد�ر   �ل�شكاين  �ل�شجل  �إن�شاء  �ملرتبطة يف  �لأهد�ف  �لهيئة يف حتقيق  و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة مع  �لهيئات  تعاون  عدم 

بطاقة اله�ية.
3 . عدم اتخاذ الهيئة االإجراءات الالزمة يف الت�عية التثقيف اخلا�شة بعملية الت�شجيل مما اأ�شهم ب�شكل مبا�شر يف حمدودية اأعداد  

املتقدمني.
4 . �شعوبات و�جهت �لهيئة يف نظامها �ملايل و�لإد�ري بالإ�شافة �إلى ت�شرب �لكادر �لوظيفي. 

وقدمت اللجنة العديد من )االآراء( خالل مناق�شتها للم��ش�ع اأهمها:

�نخفا�س �لأعد�د �لتي مت ت�شجيلها من �ملو�طنني وغري �ملو�طنني، وعدم �تفاق معدلت �لت�شجيل �لفعلية مع ما هو م�شتهدف . 1
يف اخلطة اال�شرتاتيجية.

مل تراع اخلطة الت�شغيلية للهيئة مقت�شيات تنفيذ قرار جمل�س ال�زراء.. 2

اإغفال الهيئة لربامج ت�عية وتثقيف امل�شتهدفني من �شكان الدولة وخ�ش��شا غري امل�اطنني من غري الناطقني باللغة العربية.. 3
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اأهم االأفكار واالآراء املطروحةاملو�صوع

مو�صوع

 �صيا�صة 

وزارة

 الداخلية 

ناق�صت اللجنة العديد من االأفكار املتعلقة باملو�صوع العام منها:

�شعف الت�عية املرورية وتعزيز ثقافة ال�شالمة املرورية.. 1

عدم وجود �إطار ت�شريعي وقانوين موجه حلماية �لأطفال بال�شلمة �ملروية يف �لدولة.. 2

كما طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عدة ) اآراء( حول املو�شوع من اأهمها:

 حمدودية اأثر حمالت الت�عية يف ت�جيه ال�شل�ك املروري يف املجتمع لتعدد الثقافات واللغات وعدم وج�د ا�شرتاتيجية مرورية . 1
اإعالمية خا�شة بتعزيز ال�شالمة املرورية.

عدم االإيالء بالدرا�شات واالأبحاث ذات الطبيعة التطبيقية و التكن�ل�جية واالعتماد على املناهج االأكادميية يف حتليل ال�اقع املروري.. 2
�شعف الرقابة على ا�شتخدام الدراجات النارية ب�شبب عدم وج�د قان�ن ينظم ا�شتخدامها.. 3
اإطار م�ش�ؤولياتها . 4 املرورية يف املجتمع يف  الثقافة  لتعزيز  املعنية  االأخرى وخمتلف اجلهات  االإعالمية  التن�شيق مع اجلهات  �شعف 

االجتماعية.
عدم وجود �إطار ت�شريعي وقانوين موجه حلماية �لأطفال بال�شلمة �ملروية يف �لدولة.. 5
�إمار�ت �لدولة وعدم ثباتها، بالإ�شافة لختلف . 6 �ختلف معيار حتديد �ل�شرعات �لقانونية و�ملخالفة على �لطرق �خلارجية بني 

عملية حت�شيل الغرامات عن بع�س املخالفات املرورية.
زيادة عدد املخالفات املرورية مما ي�شكل م�ؤ�شرا هاما يف حتديد م�شت�ى ال�عي املروري لدى اأفراد املجتمع.. 7
عدم وجود مبادر�ت وخطط ت�شغيلية و��شحة تتعلق بدعم دوريات �لطرق �خلارجية من حيث زيادة �لكو�در �لب�شرية و�لبنية �لتحتية . 8

املنا�شبة.
تفاوت بني عدد �لدوريات �ملخ�ش�شة للطرق �خلارجية و�لعاملني بها.. 9

زيادة ح�ادث املركبات الثقيلة يف عام 2009م عنه يف ال�شن�ات ال�شابقة بن�شبة زيادة ) 93، %(، ب�شبب �لفارق يف عدد م�شار�ت . 10
�لطرق �خلارجية و�زدياد �أعد�د �ملركبات �لثقيلة.

 عدم التزام م�شتخدمي ومالكي املركبات الثقيلة مبعايري ال�شالمة اخلا�شة باملركبات الثقيلة.. 11
قلة عدد نقاط �لإ�شعاف و�لإنقاذ و قلة �لكادر �ملو�طن يف فرق �لإ�شعاف يف ظل تز�يد �لطلب على خدمات �لإ�شعاف نظر� لتز�يد . 12

عدد �حلو�دث �ملرورية.
عدم وج�د مبادرات وخطط عمل تتعلق بتط�ير خدمات االإ�شعاف واالإنقاذ من حيث زيادة عدد الك�ادر وت�فري البنية التحتية . 13

�للزمة، و�قت�شار دور �لتطوير على جهود �حلكومات �ملحلية )كاإمارة �أبوظبي ودبي و�ل�شارقة(.
عدم تبني وزارة الداخلية مفه�م ال�شرطة املجتمعية حتى االآن، كما اأت�شح عدم وج�د مبادرات تتعلق بدرا�شة تطبيق املفه�م يف . 14
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الداخلية

الدولة ب�شكل عام.
تعدد جهات �لإ�شر�ف على مر�كز �لإيو�ء وعدم و�شوح �آليات �لرقابة عليها، وقلة �لكو�در �لفنية �ملتخ�ش�شة لعلج هذه �حلالت . 15

واالإ�شراف عليها.
ناق�شت العديد من االآراء من اأهمها:

1 -  عدم تبني وزارة الداخلية مفه�م ال�شرطة املجتمعية حتى االآن، كما ات�شح عدم وج�د مبادرات تتعلق بدار�شة تطبيق املفه�م يف  
الدولة ب�شكل عام.

2 -  تعدد وجهات �لإ�شر�ف على مر�كز �لإيو�ء وعدم و�شوح �آليات �لرقابة عليها، وقلة �لكو�در �لفنية �ملتخ�ش�شة لعلج هذه �حلالت  
واالإ�شراف عليها.

3 -  عدم وج�د مراكز متخ�ش�شة لعالج وتاأهيل مدمني املخدرات، وخا�شة بعد انتهاء فرتة العق�بة وانح�شار دور املراكز على عملية  
الرقابة.

  فعالية اللجنة يف الن�شاطني الت�شريعي والرقابي:

و��شتنادً� على ذلك فاإن �لن�شاط �لت�شريعي للجنة متثل يف )9( م�شروعات قو�نني، وثلثة مو�شوعات عامة رقابية، حيث جند �أنها 
%( يف حني ��شتغرقت �للجنة يف �لن�شاط �لت�شريعي ن�شبة �أكرب  ا�شتغرقت وقتا اأقل يف ن�شاطها الرقابي خالل الف�شل الت�شريعي بن�شبة )38.3 

%( وذلك لعدم ورود م�شروعات ق�انني يف الدورين الثاين والثالث. والتي تقدر )61 

رابعاً: الن�شاط النوعي للجنة:

�لن�شاط �لرقابي:
بلغ اإجمايل عدد الت��شيات املحالة من اللجنة اإلى املجل�س - وذلك بالرج�ع اإلى تقارير ت��شيات اللجنة - خالل الف�شل الت�شريعي الرابع 
%( من اإجمايل عدد الت��شيات املتبناة من قبل اللجنة  ع�شر )32( ت��شية، حيث ا�شتح�ذ م��ش�ع �شيا�شة وزارة الداخلية على ن�شبة )43 
والتي بلغت) 14( ت��شية، تلتها ت��شيات م��ش�ع �شيا�شة وزارة الداخلية يف �شاأن ال�شالمة املرورية والتي بلغت )10( ت��شيات وبن�شبة ا�شتح�اذ 
%( من جمم�ع  %( من اإجمايل عدد ت��شيات اللجنة، فيما بلغ عدد ت��شيات م��ش�ع اله�ية ال�طنية )8( ت��شيات وبن�شبة )25  تقدر ب)31 

ت��شيات اللجنة. وفيما يلي جدول ي��شح الت��شيات املحالة من قبل اللجنة اإلى املجل�س وم�قف جمل�س ال�زراء منها .
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دعم وزارة الداخلية مبا يكفل تطبيق ومتابعة قرار جمل�س ال�زراء رقم )1/133( ل�شنة . 1
2007 و�شرورة التاأكد من عدم جتاوز العمالة للمدة امل�شم�ح بها للت�اجد يف الدولة واإيجاد 

االآلية املنا�شبة للتاأكد من ذلك.
يف . 2 ورد  ملا  واملحلية  االحتــاديــة  املخت�شة  املعنية  اجلهات  من  الفعال  التطبيق  �ــشــرورة 

الباب ال�شابع من الد�شت�ر ب�شاأن ت�زيع االخت�شا�شات الت�شريعية والتنفيذية بني االحتاد 
بتنازع  �ملرتبطة  �مل�شكلت  حلل   )122(  ،)121  (  ،)120( مـ�اده  يف  �شيما  واالإمــارات 
من  الكثري  على  عمليًا  التغلب  ميكن  حتى  واملحلية  االحتادية  ال�شئ�ن  بني  االخت�شا�شات 

�لعو�ئق �لتي ت�شبب تفاقم �أعد�د �ملخالفني للجن�شية ودخول و�إقامة �لأجانب.
تعديل القان�ن االحتادي رقم )17( ل�شنة 1972 يف �شاأن اجلن�شية وج�ازات ال�شفر على اأن . 3

يت�شمن هذا التعديل حل�اَل ت�شريعية وا�شحة لالآتي:
تاأكيد االخت�شا�س االأ�شيل للحك�مة االحتادية يف منح ج�ازات ال�شفر.. 4
حل م�شكلة اأبناء امل�اطنات الآباء غري م�اطنني.. 5
ق�شر �ل�شتثناء�ت �لو�ردة يف �للئحة �لتنفيذية للقانون �لحتادي رقم )6( ل�شنة 1973 . 6

وال�شادرة بالقرار ال�زاري رقم )360( ل�شنة 1997 وتعديالته على ال�زير �شخ�شيا مع 
عدم ج�از التف�ي�س فيها.

جترمي �لهاربني مـن كفلئهم وذكر هذ� �لأمر يف عقد �ل�شتخد�م.. 7
اإ�شدار ت�شريع احتادي ينظم العمل للفئات امل�شاعدة من خدم املنازل ومن يف حكمهم.. 8
�شـرعة االنتهاء من بطاقة الرقم امل�حد الأن ذلك �شيحد كثريَا من م�شكالت خمالفي دخ�ل . 9

واإقامة االأجانب.
تعديل القان�ن االحتادي رقم )8( ل�شنة 1980 يف �شاأن تنظيم عالقات العمل مبا يحقق . 10

�شريانه على �لعاملني باملناطق �حلرة.
عدم ال�شماح بامتداد اإقامة العاملني اخلا�شعني الأحكام قان�ن العمل وكذلك خدم املنازل . 11

ومن يف حكمهم وعمال �لزر�عة �أو �ملر�عي لأكرث من �شت �شنو�ت مت�شلة، وذلك با�شرت�ط 
�ملغادرة وعدم �لعودة ثانية �إل باإذن جديد و�إقامة مبتدئة منعا من ترتب ��شتحقاقات على 
الدولة ل�شالح ه�ؤالء العمال قد تفر�شها االتفاقات واملعاهدات الدولية التي حتدد بع�س 

�ل�شروط بالن�شبة لإقامة �لعمال.

وافق جمل�س ال�زراء على الت��شية

وافق جمل�س ال�زراء على الت��شية

وافق جمل�س ال�زراء على الت��شية

مل ي�افق جمل�س ال�زراء على الت��شية

وافق جمل�س ال�زراء على الت��شية
وافق جمل�س ال�زراء على الت��شية
وافق جمل�س ال�زراء على الت��شية

وافق جمل�س ال�زراء على الت��شية

مل ي�افق جمل�س ال�زراء على الت��شية
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م��ش�ع 
�شيا�شة 
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الداخلية

تعديل القان�ن االحتادي رقم )6( ل�شنة 1973 يف �شاأن دخ�ل واإقامة االأجانب بحيث يحقق . 12
هذا التعديل االآتي:

جترمي املتاجرة بالتاأ�شريات بعق�بة م�شددة وتغليظها يف حالة الع�د.. 13
و�شع معايري وا�شحـة متنح على اأ�شا�شها امل�ؤ�ش�شات وال�شركات التجارية تاأ�شريات الزيارة.. 14
تقنني منح تاأ�شريات الزيارة الفردية بحيث تتنا�شب طرديًا مع عدد االأ�شخا�س املكف�لني . 15

على �لرخ�شة لدى �ل�شخ�س مبا ل يوؤثر على �شوق �ل�شياحة و�لقطاعات �لأخرى كالفنادق 
و�أ�شو�ق �لتجزئة وو�شائل �لنقل.

لل�شركات . 16 والزيارة  ال�شياحة  ت�شاريح  منح  التدقيق يف  الالزمة حيال  االإجــراءات  اتخاذ 
و�شائل  وتوفري  �شياحي،  ومر�شد  �شياحية  بر�مج  وجود  �أهمية  على  �لتاأكيد  مع  �ل�شياحية 

�لنقل وحجز �لفنادق.
على اأن ي�شاحب هذه االإجراءات:. 17
خ�شو�شا . 18 �لن�شاط  هذ�  مبثل  للقيام  �ملوؤهلة  لل�شركات  �لتاأ�شري�ت  منح  على  �لقت�شار 

�ل�شركات �مل�شاهمة �لعامة و�ل�شركات �شبه �حلكومية.
اأن يت�لى امل�اطن�ن امل�ؤهل�ن اإدارة املكاتب ال�شياحية.. 19
من . 20 والتاأكد  عليها،  والحقة  التاأ�شرية  اإ�شدار  على  �شابقة  �شارمة  رقابة  اإجــراءات  و�شع 

تطبيقها على اأر�س ال�اقع.
اإن�شاء قاعـدة بيانات مركزيـة للتاأ�شريات على امل�شت�ى االحتادي على اأن ت�شم كافـة منافذ . 21

الدولة الربية والبحرية واجل�ية.
منح . 22 �شاأن  يف  الدولة  مل�اطني  بالن�شبة  باملثل  املعاملة  مبداأ  تطبيق  اأهميه  على  التاأكيد 

تاأ�شريات الزيارة.
ا�شتخراج تاأ�شريات الزيارة من �شفارات الدولة وت�شديد االإجراءات بالن�شبة لرعايا الدول . 23

التي داأب رعاياها على خمالفة اأنظمة دخ�ل واإقامة االأجانب، وو�شع �ش�ابط وا�شحة ملن 
يحمل تاأ�شرية ال�شياحة.
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م��ش�ع 
�شيا�شة 
هيئة 

االإمارات 
لله�ية

1.  اإعادة النظر يف مبادرات الهيئة وعالقتها باالأهداف اال�شرتاتيجية من حالل االعتماد على 
املك�نات العلمية )م�ؤ�شرات القيا�س، م�ؤ�شرات االأداء، ن�شبة اال�شتهداف( وفق ما ه� متعارف 

عليه عامليا ب�شاأن اخلطط اال�شرتاتيجية.
ت�شرب . 2 ملو�جهة  �لأخــرى  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  موظفي  �نتد�ب  من  �ل�شتفادة  على  �لعمل 

الك�ادر امل�اطنة من الهيئة.
�شرورة اإعادة النظر يف م�شمى و�شكل بطاقة اله�ية ال�شادرة لغري امل�اطنني وتعريفها حتت . 3

اأي م�شمى اآخر) بطاقة عمل، بطاقة �شكانية، بطاقة مقيم اأو اأي م�شمى اآخر(.
امل�ؤ�ش�شات املهياأة تقنيا للربط مع قاعدة بيانات . 4 االإ�شراع يف عملية الربط االلكرتوين مع 

الهيئة وحث باقي امل�ؤ�ش�شات على حتديث براجمها.
اإعادة النظر يف الر�ش�م املفرو�شة على عملية الت�شجيل والت�شجيل املتنقل والتجديد.. 5
�عتماد متطلبات �لهيئة يف منوذج �لت�شجيل كحد �أدنى للجهات �حلكومية و�ل�شبه حكومية . 6

تقدمي  يف  املعتمدة  ال�طنية  الطباعة  مكاتب  وت�حيد  واخلا�شة،  واملحلية(  )االحتــاديــة 
الداخلية،  وزارة  العمل،  وزارة  لله�ية،  االإمــارات  )هيئة  الر�شمية  اجلهات  جميع  خدمات 

وزارة ال�شحة(.
�إلز�م كافة �جلهات يف �لدولة )�حلكومية و�شبه �حلكومية و�خلا�شة( بعدم �إ�شد�ر بطاقات . 7

اأعداد  تقاع�س  اإلى  ذلك  ي�ؤدي  ال  وحتى  لالزدواجية،  تفاديا  اله�ية  لبطاقة  م�شابهة  عمل 
كبرية من امل�شتهدفني عن الت�شجيل وا�شتخراج بطاقة اله�ية.

دعم االنت�شار اجلغرايف ملراكز الت�شجيل يف املدن و التجمعات العمالية الكبرية.. 8

مل يتم الرد اإلى االآن
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م��ش�ع 
�شيا�شة 
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الداخلية 
يف �شاأن 
ال�شالمة 
املرورية 

اإعادة النظر يف ت�قيت وحمت�ى وطريقة حمالت الت�عية املرورية، وفتح باب ال�شراكات مع . 1
�جلهات �حلكومية و�خلا�شة لدعم هذه �حلملت.

�إعد�د در��شات نف�شية و�جتماعية لرب�مج تاأهيلية خم�ش�شة ملنتهكي �لطرق وذلك للتغلب . 2
على ال�شل�كيات ال�شلبية يف القيادة، ويف املقابل و�شع برامج ت�شجيعية مل�شتخدمي ال�شيارات 

امللتزمني باآداب املرور عن طريق تخفي�س اأو اإلغاء الر�ش�م املرورية.
�شرورة �لإ�شر�ع يف �إ�شد�ر �للئحة �لتنفيذية لقانون �ملرور �لحتادي وتفعيل �لبنود �ملتعلقة . 3

بقيمة حت�شيل الغرامات املالية.
تفعيل قان�ن االأوزان املح�رية رقم )8( وال�شادر يف �شنة 1986م.. 4
على . 5 ومتخ�ش�شة  م�شتقلة  جلهة  �خلارجية  �لطرق  على  و�لإنقاذ  �لإ�شعاف  عمل  �إ�شناد 

م�شت�ى االإمارات، والربط بني وحدات االإ�شعاف وامل�شت�شفيات العاملة بالدولة.
تطوير �أد�ء فرق �لعمل �ملتخ�ش�شة لإعادة �لنظر يف طبيعة �لرب�مج و�للقاء�ت �لتي تنظمها . 6

وز�رة �لد�خلية مع �شائقي �ملركبات �لثقيلة.
زيادة عدد �لكو�در يف دوريات �لطرق �خلارجية و�ل�شرطة �ملجتمعية من خلل و�شع عدد . 7

من �حلو�فز و�ملكافاآت �ملجزية لرتغيب �ملو�طنني للعمل يف هذه �ملجالت.
�لتاأكيد على �أهمية ��شتمر�ر تطوير و�شيانة �لطرق �خلارجية.. 8
ا�شتحداث مراكز للدعم االجتماعي على م�شت�ى الدولة وبناء �شراكات ا�شرتاتيجية وتعاون . 9

مع اجلهات االحتادية واملحلية وامل�ؤ�ش�شات البحثية ذات االخت�شا�س لدعم برامج العمل.
االقت�شادي( ملراكز . 10 التاأهيلي )النف�شي، االجتماعي،  الرتكيز على اجلانب  �شرورة 

عالج وتاأهيل مدمني املخدرات بالتعاون مع اجلهات االحتادية واملحلية ذات االخت�شا�س، 
باالإ�شافة اإلى اإن�شاء مراكز جديدة لعالج االإدمان واإعادة التاأهيل على م�شت�ى الدولة.

مل يناق�س يف اجلل�شة
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الن�شاط الت�شريعي:

اأحيل للجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 7 م�شروعات قو�نني، وبالرجوع �إلى �خت�شا�شات �للجنة، يلحظ تركز ن�شاط �للجنة �لت�شريعي 
بن�شب مت�شاوية يف م�شروعات الق�انني ذات ال�شلة ب )االأ�شلحة، االأو�شمة، االأحكام العرفية والتعبئة العامة( ب�اقع م�شروعني لكل اخت�شا�س، 

%( وفيما يلي جدول ي��شح م�شروعات الق�انني املحالة اإلى اللجنة بح�شب اخت�شا�شاتها. وبن�شبة مقدرة ب)28.5 

الن�صبةاالخت�صا�سم�صروع القانون

14،2 %ال�شري واملرورقان�ن ال�شري واملرور. 1

قانون �لأ�شلحة و�لذخائر.. 1
قانون حظر ��شتحد�ث و�إنتاج وتخزين �لأ�شلحة �لكيميائية.. 2

28،5 %االأ�شلحة
قان�ن االأو�شمة وامليداليات وال�شارات. 1
قان�ن االأو�شمة وامليداليات وال�شارات الع�شكرية.. 2

28،5 %االأو�شمة

قان�ن االأحكام العرفية.. 1
قان�ن احتادي ب�شاأن التعبئة العامة.. 2

28،5 %االأحكام العرفية والتعبئة عامة

خام�شًا: االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من قبل االأمانة العامة وامل�شاندة لعمل اللجنة:

�لأور�ق �لفنية املو�صوع

�لتحليل �لزمني و�لنوعي و�لنتائج �لنهائية مليز�نية وز�رة �لد�خلية للأعو�م �لثلثة )2008- 2009 – 2010(. ●
جدول م�ؤ�شرات االأداء الت�شغيلية لل�شنة املالية 2010م ل�زارة الداخلية. ●

�صيا�صة

 وزارة الداخلية
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�لأور�ق �لفنية املو�صوع

ورقة االإطار الربملاين مل��ش�ع "�شيا�شة هيئة االإمارات لله�ية. ●
�إعد�د جدول توظيف �ملعلومات. ●
ورقة ماهية امل�شكلة. ●
جدول التحليل الزمني مليزانية الهيئة للعام 2009 – 2010م. ●
ورقة اال�شتف�شارات امل�جهة اإلى )هيئة االإمارات لله�ية، وزارة العمل، وزارة الداخلية، دي�ان املحا�شبة (. ●
اإعداد تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع " �شيا�شة هيئة االإمارات لله�ية.. ●
بطاقات التعليق مل��ش�ع �شيا�شة هيئة االإمارات لله�ية. ●

مو�صوع �صيا�صة 

هيئة االإمارات 

للهوية الوطنية

جدول حتليل امليزانية لل�زارة لل�شنة املالية2008 – 2010م. ●
جدول توظيف �ملعلومات. ●
ورقة االإطار الربملاين مل��ش�ع �شيا�شة وزارة الداخلية. ●
ملخ�س املعل�مات ال�اردة من وزارة الداخلية. ●
ا�شتف�شارات املقرتحة ملمثلي وزارة الداخلية. ●
مالحظات جلنة الداخلية على ا�شرتاتيجية وزارة الداخلية. ●
درا�شة حتليلية ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة الداخلية. ●
�جلدول �لغائي ملو�شوع �شيا�شة وز�رة �لد�خلية. ●
جدول ال�شبط مل��ش�ع �شيا�شة وزارة الداخلية. ●
تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة الداخلية. ●
بطاقات التعليق ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة الداخلية. ●
جدول االأعمال التف�شريي مل��ش�ع �شيا�شة وزارة الداخلية. ●

�صيا�صة

 وزارة الداخلية
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ثانيًا: جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية وال�شناعية

اأواًل: الن�شاط العام اللجنة:

%( من  ● عقدت اللجنة )56( اجتماعاً خال الف�صل الت�صريعي الرابع ع�صر، بلغت اجتماعات الدور االأول )9( اجتماعات بن�صبة )16 
%( من جمموع اجتماعات اللجنة.  جمموع اجتماعات اللجنة، كما اجتمعت اللجنة خال الدور الثاين )12( اجتماعات بن�صبة )21.4 
%( من جمموع اجتماعات اللجنة. واجتمعت اللجنة خال  بينما اجتمعت اللجنة خال الدور الثالث )11( اجتماعات بن�صبة )19.6 
 )% %( من جمموع اجتماعات اللجنة. واجتمعت يف الدور اخلام�س )5( اجتماعات بن�صبة )9  الدور الرابع )19( اجتماعاً بن�صبة )34 

من جمموع اجتماعات اللجنة.
بلغ عدد �شاعات عمل اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )172.45( �شاعة وذلك ب�اقع )26.38( �شاعة الجتماعات الدور االأول  ●

والتي بلغ ن�شبتها )15.3 %( من املجم�ع العام و)26.38( �شاعة الجتماعات الدور الثاين وبن�شبة مئ�ية بلغت)15.3 %( من االإجمايل العام 
%( فيما بلغ �لوقت �مل�شتغرق لجتماعات �لدور �لر�بع )63.59(  و)35.30( �شاعة الجتماعات الدور الثالث وبن�شبة مئ�ية بلغت )20.8 
�شاعة لجتماعات �لدور �لر�بع و�لتي ��شتحوذت على �لن�شبة �لأكرب من �إجمايل عدد �ل�شاعات �مل�شتغرق لجتماعات �للجنة خلل �لف�شل 
%( وذلك نظر� لزيادة �لن�شاط �لت�شريعي و�لرقابي للجنة خلل هذ� �لدور و)20( �شاعة  الت�شريعي الرابع ع�شر حيث بلغت الن�شبة )37 
الجتماعات الدور اخلام�س والتي ح�شلت على ن�شبة )11.6 %( من �إجمايل �لوقت �مل�شتغرق لجتماعات �للجنة خلل �لف�شل �لت�شريعي. 
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وفيما يلي جدول ر�شم بياين يو�شح عدد �جتماعات �للجنة و�لوقت �مل�شتغرق بح�شب �دو�ر �لنعقاد يف �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر.
%( من اإجمايل اجتماعات جلان املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي الرابــــع ع�شــر والبــــالغ عددها  وقد بلغت ن�شبة اجتماعات اللجنة )15.5 

) 362( اجتماعًا.

ثانياً: الن�شاط الت�شريعي للجنة

ناق�شت اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر باأدواره اخلم�شة 29 م�شروع قان�ن، حيث ناق�شت يف الدور االأول )3( م�شروعات وبن�شبة 
%( ويف الدور الثالث )13(  %( من اإجمايل امل�شروعات املحالة اإلى اللجنة ويف الدور الثاين )5( م�شروعات وبن�شبة )17.2  بلغت )10.3 
%( وم�شروعا واحد خالل الدور اخلام�س وبن�شبة  %( بينما ناق�شت اللجنة )7( م�شروعات يف الدور الرابع وبن�شبة بلغت )24.1  وبن�شبة )45 

.)%  3.4(
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جدول امل�شروعات املحالة اإلى اللجنة بح�شب كل دور انعقاد خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر

امل�شروعالدور

االأول
م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن تعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )8( ل�شنة 1984 يف �شاأن ال�شركات التجارية. 1
م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن " ال�شلع اخلا�شعة للرقابة يف اال�شترياد والت�شدير. 2
م�شروع قانون �حتادي يف �شاأن �حل�شاب �خلتامي للحتاد و�جلهات �مل�شتقلة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 12-31 -2006. 3

الثاين

م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن ربط امليزانية العامة لالإحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية 2008. 1
 م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تقرير اعتماد اإ�شايف يف امليزانية العامة لالحتاد عن ال�شنة املالية 2007م )دي�ان املحا�شبة(. 2
 م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )17( ل�شنة 2004 يف �شاأن مكافحة الت�شرت التجاري. 3
م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )13( ل�شنة 2004 يف �شاأن الرقابة على ا�شترياد وت�شدير وعب�ر املا�س . 4

اخلام
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن اإن�شاء املركز ال�طني لالإح�شاء.. 5

الثالث

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تقرير اعتماد اإ�شايف للميزانية العامة لالحتاد والهيئة االحتادية للكهرباء واملاء عن ال�شنة املالية 2008. 1
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية 2009.. 2
م�شروع قان�ن احتادي بتعديل القان�ن االحتادي رقم ) 5( ل�شنة 2000م ب�شاأن تعديل رو�تب رئي�س جمل�س �لوزر�ء ونائبة و�لوزر�ء. 3
م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة 2000م يف �شاأن �شوق �لإمار�ت للأور�ق �ملالية و�ل�شلع.. 4
م�شروع قان�ن بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم ) 23( ل�شنة 2005م يف �شاأن قو�عد �إعد�د �مليز�نية و�حل�شاب �خلتامي. 5
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تعديل القان�ن االحتادي رقم )1( ل�شنة 2003 باإن�شاء الهيئة االحتادية للجمارك. 6
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �عتماد �حل�شاب �خلتامي للحتاد و�حل�شابات �خلتامية للجهات �مل�شتقلة و�مللحقة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية . 7

يف 2007/12/31م.
 م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �ملعلومات �لئتمانية.. 8
 م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن كفالة �لود�ئع لدى �لبنوك .. 9

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن الدين العام.. 10
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن كفالة االأدوات املالية.. 11
م�شروع قان�ن احتادي يف �شان االإيرادات العامة للدولة.. 12
حتفظات رئي�س �لدولة على تعديلت �ملجل�س �لوطني �لحتادي مل�شروع قانون �إن�شاء �ملركز �لوطني للإح�شاء. 13
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امل�شروعالدور

الرابع

م�شروع قانون �حتادي باعتماد �حل�شابات �خلتامية للجهات �مل�شتقلة و�مللحقة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2008/12/31م.. 1
م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم ) 18( ل�شنة 1981م ب�شاأن تنظيم ال�كاالت التجارية والق�انني املعدلة . 2

له.
م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية )2010(.. 3
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تاأ�شي�س م�شرف االإمارات للتنمية.. 4
حتفظات رئي�س �لدولة على م�شروع �لقانون �لحتادي ب�شاأن �ملعلومات �لئتمانية.. 5
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �عتماد �حل�شاب �خلتامي للإحتاد و�حل�شابات �خلتامية للجهات �مل�شتقلة و�مللحقة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية . 6

يف 2009/12/31م.
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تعديل القان�ن االحتادي رقم )24( ل�شنة 2006 يف �شاأن حماية امل�شتهلك .. 7

 م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية 2011م.. 1اخلام�س

	 وبن�شبة �شاعة عمل  ع�شر )143.45(  الرابع  الت�شريعي  الف�شل  اإليها يف  املحالة  والت�شريعات  الق�انني  مناق�شتها  اأثناء  اللجنة  ا�شتغرقت 
%( من �إجمايل �لوقت �مل�شتغرق لن�شاط �للجنة خلل �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر و�لبالغ )172.45( �شاعة، كما تظهر  تقدر ب )83 
�لإح�شائيات تركز �لن�شاط �لت�شريعي للجنة يف دوري �لنعقاد �لثالث و�لر�بع فقد بلغت �شاعات مناق�شة م�شروعات �لقو�نني يف �لدور �لر�بع 
) 53:59 ( �شاعة وبن�شبة بلغت ) 37.35 % ( من جممل �شاعات �لن�شاط �لت�شريعي للجنة �أما يف �لدور �لثالث فقد بلغت �ل�شاعات فيه 

% من جممل �شاعات �لن�شاط �لت�شريعي للجنة. )30:30 ( وه� ما ي�شكل 21.12 
	 طرحت اللجنة عددًا من املقرتحات واالآراء واالأفكار، حيث طرحت اللجنة -على �شبيل املثال - ما يزيد عن 32 فكرة برملانية وبن�شبة بلغت

)61.5( من اإجمايل عدد االأفكار التي طرحتها اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي والبالغة عددها )52( فكرة برملانية، و12 مقرتحًا وبن�شبة 
%( وذلك  %( من اإجمايل عدد املقرتحات يف الف�شل الت�شريعي والتي بلغت )25( مقرتحًا و8 اآراء بن�شبة و�شلت اإلى )44.4  بلغت )48 

من اإجمايل عدد االآراء التي طرحتها اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي والبالغة )18( راأيا برملانيًا.
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م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن تعديل بع�س اأحكام  –
القان�ن االحتادي رقم )8( ل�شنة 1984 يف �شاأن 

ال�شركات التجارية.

�شرورة االإ�شراع بتعديل الكثري من امل�اد يف قان�ن ال�شركات وعدم ق�شر التعديل على  –
امل�اد املحالة للمجل�س.

م�شروع قان�ن احتادي  –
يف �شاأن "ال�شلع اخلا�شعة للرقابة

 يف اال�شترياد والت�شدير.

�إقليمها  – ��شتخد�م  بعدم  �لدولة  �شمعة  على  و�حلفاظ  �ل�شلع  و��شتري�د  ت�شدير  �شبط 
ك��شيلة لنقل اأ�شلحة الدمار ال�شامل وه� ما يتفق مع ال�شيا�شة اخلارجية امل�شاملة التي 

تنتهجها.
يف تعريف عب�ر الرتانزيت ورد اأنه "عب�ر �شلعة.....، حمملة على و�شيلة نقل، من منفذ  –

وقد عدلت اللجنة ذيل  جمركي يف الدولة وخروجها من منفذ جمركي اآخر يف الدولة"، 
العبارة اإلى "وخروجها ثانية" فرمبا تخرج من ذات املنفذ.

م�شروع قانون �إحتادي باعتماد �حل�شاب �خلتامي  –
للإحتاد و�حل�شابات �خلتامية للجهات �مل�شتقلة �مللحقة 

عن ال�شنة املالية املنتهية يف 12/31/ 2006م.

ر�شد بع�س �لوز�ر�ت مبالغ يف ميز�نيتها للم�شاريع �لإن�شائية، ولكن يتم تاأخري �إن�شاوؤها  –
مما يوؤثر على قيمة �مل�شروع وبالتايل ل يتم �إجنازه.

الكيفية التي تتم بها مراقبة امل�شروفات ال�شرية وه� البند ال�ارد يف وزارة اخلارجية

م�شروع امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات  –
امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية 2008.

م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن  –
االحتادي رقم )17( ل�شنة 

2004يف �شاأن مكافحة الت�شرت التجاري.

الرت�شيد ح�ل الت�شريعات املنظمة ملثل هذه الق�شية وجتارب دول اخلليج االأخرى فيها. –
خط�رة تاأجيل تطبيق قان�ن مكافحة الت�شرت التجاري، واأن تاأجيل قي تطبيق القان�ن  –

يعترب خ�شارة اقت�شادية ت�شر ب�شمعة الدولة االقت�شادية.
�ل�شبب �لرئي�شي يف تاأخر تطبيق و�إ�شد�ر قانون مكافحة �لت�شرت �لتجاري هو عدم تعاون  –

�حلكومات �ملحلية يف جانب ت�شهيل تطبيق قانون �لت�شرت �لتجاري .

مناق�شة م�شروع قان�ن احتادي رقم ) ( ل�شنة 2007  –
بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي

 رقم )13( ل�شنة 2004 
يف �شاأن الرقابة على ا�شترياد وت�شدير وعب�ر املا�س اخلام.

�شو�بط حتكم وظيفة �لتفتي�س. –
العدل  – "وزير  مب�شمى  واالأوقاف"  االإ�شالمية  وال�شئ�ن  العدل  "وزير  م�شمى  ا�شتبدال 

-وفقا للتعديل الذي طراأ على اخت�شا�شات ال�زارات وم�شميات ال�زراء .
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مناق�شة م�شروع قان�ن باعتماد اإ�شايف مليزانية 2007  –
لدي�ان املحا�شبة.

�شرورة ذكر م�شادر متويل طلب �لعتماد �لإ�شايف �ملقرر فيه حفاظا على مبد�أ تو�زن  –
امليزانية تبعا ملا تقت�شيه املادة 28 من �للئحة �لتنفيذية لقانون �مليز�نية.

م�شروع قان�ن احتادي
 ب�شاأن اإن�شاء

 املركز ال�طني لالإح�شاء

يحذف م�شطلح "ال�زير" –
رئي�س جمل�س �إد�رة �ملركز – ا�شتحدث م�شطلح "رئي�س جمل�س �لإد�رة": 
مت تعريف املدير: مدير عام املركز –
تنقل املادة )4( اإلى الف�شل الرابع –
حذف اجلزء االأخري من البند الثاين يف املادة )18( –
ا�شتحداث البند اخلام�س يف املادة )18( –
اأ�شبحت املادة )23( املادة )24( –
يحذف م�شطلح "ال�زير"، نظرًا لعدم ا�شتخدام هذا امل�شطلح يف اأي ن�س من ن�ش��س  –

القان�ن
�إد�رة �ملركز، نظرً� لورود  – رئي�س جمل�س  �لإد�رة":  "رئي�س جمل�س  ا�شتحدث م�شطلح 

هذا امل�شطلح يف املادة 23 من القان�ن.
مت تعريف املدير: مدير عام املركز، نظرًا الأن مدير املركز اأطلق عليه بامل�شروع مدير  –

عام املركز.
تنقل املادة )4( اإلى الف�شل الرابع، الأن هذه املادة حتكم العالقة بني املركز واجلهات  –

�حلكومية ومر�كز �لإح�شاء �ملحلية وهي عنو�ن �لف�شل �لر�بع من �لقانون.
- يف املادة )18( مت حذف اجلزء االأخري من البند الثاين متمثلة يف " اأو امتنع عـن اإعطاء 
البيانات املطل�بة بالكيفية املقررة من املركز" نظرًا الأنه يت�شمن خمالفة مت الن�س عليها 
الفعل  اإن  البند يرتتب عليه  كان وج�دها يف هذا  وبالتايل   19 املادة  2 من  رقم  البند  يف 
والثانية   18 املــادة  يف  الــ�اردة  العق�بة  اأحدهما  خمتلفتني  بعق�بتني  عليه  يعاقب  ال�احد 

ال�اردة يف املادة 19.
مت ا�شتحداث البند اخلام�س يف املادة )18( نظرً� لأنه كان من بني �جلر�ئم �ملن�شو�س  –

عليها يف القان�ن رقم 9 ل�شنة 1974 يف �شاأن تنظيم االإح�شاء والتعداد يف الدولة ومل 
يرد الن�س عليه يف هذا القان�ن رغم اأهميته.

اأ�شبحت املادة )23( املادة )24( ومت اإ�شافة العبارة االأخرية للمادة متمثلة يف "فيما  –
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م�شروع قان�ن احتادي  –
ب�شاأن اإن�شاء املركز ال�طني لالإح�شاء

عد� �للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتي يخت�س باإ�شد�رها جمل�س �لوزر�ء طبقًا لهذ� �لقانون" نظرًا 
�للو�ئح  تلك  ومن  لها  ــوزر�ء  �ل جمل�س  �إ�شد�ر  على  �لقانون  ن�س  ــر�ر�ت  وق لو�ئح  لوجود 
و�لقر�ر�ت لئحة �ملو�رد �لب�شرية �لو�ردة يف �ملادة 5/7 وكذلك قرار ت�شكيل جمل�س اإدارة 

املركز ال�ارد يف املادة 6 من هذا القان�ن.

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تقرير اعتماد اإ�شايف  –
للميزانية العامة لالحتاد والهيئة االحتادية للكهرباء 

واملاء عن ال�شنة املالية 2008

م�شروع قان�ن احتادي  –
ب�شاأن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات 

امل�شتقلة امللحقة  عن ال�شنة املالية 2009

ا�شتحداث املادة الثانية . –
ميزانية  – واإيــرادات  م�شروفات  من  كل  "قدرت  يف  متمثلة  الثانية  املادة  ا�شتحداث  مت 

ملي�ن  )000ر917ر132(  مببلغ   2009 املالية  ال�شنة  عن  االحتــادي  ال�طني  املجل�س 
درهم وذلك وفقا للجدول املرفق".

م�شروع قان�ن احتادي بتعديل القان�ن االحتادي رقم  –
)5( ل�شنة 200م 

ب�شاأن تعديل رو�تب رئي�س جمل�س �لوزر�ء ونائبه و�لوزر�ء

��شتبد�ل كلمة نو�ب بكلمة نائب . –
مت ا�شتحداث التايل "وعلى القان�ن االحتادي رقم )12( ل�شنة 1977 يف �شاأن حتديد  –

مرتبات رئي�س جمل�س �لوزر�ء ونائبه و�لوزر�ء" الت�شاله بامل��ش�ع والأنه القان�ن االأ�شلي 
الذي يحدد رواتب ال�زراء.

التعديل يف املادة اخلام�شة . –
و�فق  – �لذي  �لأخري  �لد�شتوري  �لتعديل  مع  لتتفق  نائب  بكلمة  نو�ب  كلمة  ��شتبد�ل  مت 

عليه املجل�س ال�طني االحتادي، ولتتفق كذلك مع كلمة ن�ابه ال�اردة باملادة الثانية من 
امل�شروع .

مت التعديل يف املادة اخلام�شة الأنه يتعني ن�شر الق�انني يف اجلريدة الر�شمية تبعا للمادة  –
111 من الد�شت�ر .

م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن  –
االحتادي رقم )4( ل�شنة 2000م

 يف �شاأن �شوق �لإمار�ت للأور�ق �ملالية و�ل�شلع
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م�شروع قان�ن بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي  –
رقم )23( ل�شنة 2005م

 يف �شاأن قو�عد �إعد�د �مليز�نية و�حل�شاب �خلتامي

م�شروع قان�ن احتادي –
 ب�شاأن تعديل القان�ن االحتادي رقم )1( ل�شنة 2003 باإن�شاء 

الهيئة االحتادية للجمارك

ت�شتحدث يف املادة )1( مادة جديدة برقم )56( مكرر للقان�ن االحتادي رقم )23(  –
ل�شنة 2005 امل�شار اإليه يك�ن ن�شها كاالآتي:

"يتولى جمل�س �لوزر�ء �أو من يفو�شه �لتكليف باأد�ء �أمو�ل، �أو ر�شوم، �أو عو�ئد �حتادية   –
عد� �ل�شر�ئب – وذلك بقرارات �شادرة منه بناًء على اقرتاح وزير املاليـة ".

مت اإحالل املادة الثانية من امل�شروع حمل املادة االأولى حتى تتفق مع الت�شل�شل الرقمي  –
م�اد  من  والثانية  االأولــى  املادتني  ت�شمنتها  2005والتي  ل�شنة   23 رقم  القان�ن  مل�اد 

م�شروع القان�ن املعرو�س.

م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �عتماد �حل�شاب �خلتامي  –
للحتاد و�حل�شابات �خلتامية للجهات �مل�شتقلة و�مللحقة 

عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2007/12/31

م�شروع قان�ن احتادي –
 ب�شاأن كفالة االأدوات املالية

يف املادة )5( مت تغيري �شريان تاريخ انتهاء الكفالة –
مت حذف عبارة يف البند رقم )2( يف املادة )6( –
مت تعديل البند )6( يف املادة )6( –
اأ�شيفت مادة )7( ويف املادة )7( اكتفي بامللكية –

مت �ل�شتهد�ء بالتعريف �لذي �عتمده �ملجل�س بقانون كفالة �لود�ئع بني �لبنوك 
لتحقيق االن�شجام الت�شريعي.

 يف املادة )4(:

االأداة املغطاة يحكمها البند الرابع من هذه املادة واملق�ش�د يف البند االأول االأداة 
�أكتوبر بالتفاق مع   11 اإلى  املالية التي مل يتم تغطيتها بعد، ومت تعديل التاريخ 
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م�شروع قان�ن احتادي –
 ب�شاأن كفالة االأدوات املالية

ممثلي �حلكومة.
تغيري التاريخ اإلى 11 اأكت�بر 2011 بالتفاق مع ممثلي �لوز�رة.

يف املادة )5(: تغيري �شريان تاريخ انتهاء الكفالة، ملا كانت اآخر كفالة ميكن اأن 
تبعا  �شن�ات  اأق�شى خم�س  وبحد   2011 اأكت�بر   11 �شتك�ن يف  م�شتقبال  ت�شدر 

للمادة 1/6/ب، فمن ثم ينتهي �شريان الكفالة يف 10اأكت�بر 2016.
مت حذف عبارة يف البند رقم )2( يف املادة )6( منعا من ا�شطراب املعنى ولعدم 

�حلاجة �إليها يف �شوء �لو�رد يف �ملادة 1/4
�أو غريها لإ�شد�ر  مت تعديل البند )6( يف املادة )6( لأنه قد تدعو ظروف ت�شويق �ملنتج 

اأدوات مالية عادية عن طريق �شركة.
اأ�شيفت مادة )7( حتى ي�شمح ب��شع القي�د بعد االإ�شدار

يف املادة )7( اكتفي بامللكية الأنها �شتت�شمن اله�ية
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م�شروع قان�ن احتادي –
 يف �شاأن االإيرادات العامة للدولة

مت تعديل تعريف اجلهات االحتادية –
مت حذف ال�شلطة املخت�شة –
مت ربط ال�شلطة املخت�شة ب�زارة املالية –
اأ�شيفت الر�ش�م يف مادة )2(. –
مت و�شع الفر�س بدال من التكليف يف املادة )3( –
ال�شابقة،  – االإعفاء  قــرارات  على  �شرعية  ت�شفي  ال   )4( املــادة  يف  االأ�شلية  ال�شياغة 

وال�شياغة اجلديدة حتقق التغطية القان�نية املطل�بة.
 مت حذف عبارة "اإال من خالل التن�شيق مع ال�زارة" يف املادة )8( –
 مت اإ�شافة وزارة يف املادة )12( –
مت اإ�شافة عبارة " وال بامل�شئ�لية التاأديبية للمخالف" يف املادة )17( –
مت ا�شتحداث بند يف املادة )21( واملتمثل يف "ا�شتثناء من حكم البند 1 من هذه املادة . –

ل�شنة   23 بالقان�ن  ال�ارد  بالتعريف  تقيدا  االحتادية  اجلهات  تعريف  تعديل  مت 
2005 ب�شاأن ق�اعد اإعداد امليزانية حتقيقا لالن�شجام الت�شريعي

مب�شروع  املخت�شة(  )ال�شلطة  عبارة  ورود  لعدم  املخت�شة  ال�شلطة  حــذف  مت 
القان�ن.

القان�ن  ال�اردة ب�شلب  بالعبارة  تقيدا  املالية  ب�زارة  املخت�شة  ال�شلطة  مت ربط 
باملادة 14ولت��شيح املعنى.

اأ�شيفت الر�ش�م يف مادة )2( تقيدا بحرفية ن�س املادة 126 من الد�شت�ر.
مت و�شع الفر�س بدال من التكليف يف املادة )3(، للف�شل بني املعنيني بحيث يك�ن 
ال�زراء  اخت�شا�س جمل�س  ومن  الفر�س  لعملية  تنفيذية الحقة  م�شاألة  التكليف 

وحده، على النح� الذي �شتنظمه املادة 16 من هذا القان�ن
- ال�شياغة االأ�شلية يف املادة )4( ال ت�شفي �شرعية على قرارات االإعفاء ال�شابقة 
التي رمبا تك�ن قد خالفت املادة 40 من قان�ن امليزانية امل�شار اإليها، وال�شياغة 
اجلديدة حتقق التغطية القان�نية املطل�بة. حيث تن�س املادة 40 من القان�ن 23 
ل�شنة 2005 على اأن )يج�ز ملجل�س ال�زراء بقرار م�شبب وبعد اأخذ راأي ال�زارة 
وامل�شتحقات  الدي�ن  بع�س  اأو  كل  من  االحتادية  اجلهات  اأو  االأ�شخا�س  اإعفاء 
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يف �شاأن االإيرادات العامة للدولة

املطل�بة للدولة اأو االأ�شخا�س املعن�ية العامة وفقا للظروف التي يقدرها( و�ش�ف 
تثور �إ�شكالية قانونية يف �لتف�شري بالن�شبة للر�شوم تبعا لل�شياغة �حلالية للمادة 4 

من هذا امل�شروع مقارنة باملادة 40 من القان�ن 23 ل�شنة 2005م.
فتبعا لن�س املادة 4 ال�ارد بامل�شروع لن يج�ز التف�ي�س يف االإعفاء اإال يف الر�ش�م، 
2005 دون م�ش�غ منطقي  ل�شنة   23 القان�ن  40 من  للمادة  اأما غريها فتخ�شع 
للتفرقة حيث ال يج�ز ملجل�س ال�زراء التف�ي�س يف االإعفاء منها وراأى تعديل املادة 
�حلالية مبا يخ�شع �لإعفاء بالن�شبة جلميع �لفر�ئ�س �ملالية حلكم و�حد حتقيقا 

لالن�شجام الت�شريعي.
مت حذف عبارة " اإال من خالل التن�شيق مع ال�زارة" يف املادة )8( حتى يك�ن 

�حلظر مطلقًا
عدم  تقدير  لل�زارة يف  دور  هناك  يك�ن  املادة )12( حتى  وزارة يف  اإ�شافة  مت 

�ل�شتحقاق.
مت اإ�شافة عبارة "�ش�اء ح�شلت اأو مل حت�شل"، لت��شيح املعنى ولل�شبب ال�شالف 

�شرحه باملادة 3
مت اإ�شافة عبارة "وال بامل�شئ�لية التاأديبية للمخالف" يف املادة )17( لتاأكيد اأن 
�ملخالف باجلهة �لحتادية �شيتعر�س جلز�ء تاأديبي ف�شل عن �لعقوبة �جلنائية.
مت ا�شتحداث بند يف املادة )21( واملتمثل يف "ا�شتثناء من حكم البند 1 من هذه 
املادة، يعمل باملادتني 3 و16 من هذا القان�ن اعتبارا من تاريخ 2007/1/1م" 
عو�ئد  �أو  ر�شوم  �أو  �أمــو�ل  �أد�ء  بفر�س  للأو�مر  منا�شبة  قانونية  تغطية  لتوفري 
من  �لــفــرتة  خــلل  فر�شها  بعد  بــاأد�ئــهــا  بالتكليف  �لــ�ــشــادرة  ولتلك  �حتــاديــة 
2007/1/1م وحتى تاريخ العمل بالقان�ن، احرتاما الأحكام الد�شت�ر وعلى النح� 

الذي يتما�شى م�شم�نه مع ال�ارد تف�شيال باملذكرة االإي�شاحية مل�شروع القان�ن 
االحتادي بتعديل القان�ن االحتادي رقم 23 ل�شنة 2005م، وذلك بتعديل املادة 

40 واإ�شافة مادة برقم 56 مكرر.
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القان�ن  – تعريفات  بعن�ان  التمهيدي  الف�شل  و�شع  حيث  لف�ش�ل  القان�ن  تق�شيم  مت 
واندرجت حتته املادة )1(

مت و�شع الف�شل االأول بعن�ان )اإن�شاء امل�شرف ( –
حذف عبارة "اأو خارجها" يف املادة )3( –
 حذفت عبارة " وفق االخت�شا�شات ال�اردة يف هذا البند " –
 مت التاأكيد على م�شاألة التم�يل ب�شدر البند مقابل حذفها بالبن�د الفرعية –
 حذف امل�شاهمة والتم�يل اكتفاء ب�شدر املادة وق�شر االأمر على االأ�شخا�س االعتباريني  –

فقط و�شياأتي الن�س على االأفراد بالبند ثانيا من هذه املادة.
-مت ا�شتبدال حرف " واو " بحرف " اأو " –
- حذف كلمة )والعمرانية(. –
مت حذف مقدمة البند ثانيا يف املادة )4( –
مت حذف البندين رقمي ) 1 و 2( يف املادة )4( –
مت حذف �خت�شا�س �مل�شرف بتلقي �لود�ئع من �لأ�شخا�س �لطبيعيني –
مت حذف �خت�شا�س فتح �حل�شابات للأ�شخا�س �لطبيعيني و�لعتباريني –
مت التعديل يف البند )11( يف املادة )4( –
 يف املادة )5( مت حذف عبارة " �ش�اء داخل الدولة اأو خارجها" –
مت التعديل يف بند )12( يف املادة )5( –
حذف البند 13 يف املادة )5( –
حذف البند )15( يف املادة )5( واملتمثل يف )داخل الدولة اأو خارجها ( –
يف املادة )16( مت و�شع الف�شل الثالث وعن�انه –
نقلت العبارة يف البند 1 يف املادة )16( بني الق��شني من ذيل البند لتك�ن قبل رقم 10  –

مليار
مت تعديل البند )3( يف املادة )6( بحيث ال ي�شمح باالكتتاب يف اأ�شهم هذا امل�شرف اإال  –

للحك�مة اأو االأ�شخا�س االعتبارية التابعة للحك�مة اأو اململ�كة بالكامل لها
مت التعديل يف املادة )7( –
مت و�شع الف�شل الرابع بعن�ان اإدارة امل�شرف لي�شمل امل�اد 10و11و12 –
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حذف ذيل املادة )9( –
حذف ذيل املادة )11( –
و�شع الف�شل ال�شاد�س بعن�ان نظام العاملني يف امل�شرف –
مت حذف االإ�شارة يف املادة )13( للفرتة االنتقالية –
اأ�شيف يف املادة )14( امل�شتخدم�ن والعامل�ن –
و�شع الف�شل اخلام�س بعن�ان التدقيق على اأعمال امل�شرف –
العبارة املحذوفة بذيل املادة )18( �عتربت ز�ئدة –
مت اإ�شافة عبارة يف املادة )19( –
مت و�شع الف�شل ال�شابع بعن�ان اأحكام عامة لي�شمل –
مت حذف املادة )21( –
يف املادة )22( مت حذف عبارة "ويعترب امل�شرف العقاري منحاًل من تاريخ العمل بهذا  –

القان�ن"
الرتباطهما  – 2و3  املادتني  لي�شمل  امل�شرف(  )اإن�شاء  بعن�ان  االأول  الف�شل  و�شع  مت 

بالعن�ان
حذف عبارة "اأو خارجها" يف املادة )3(، العتبار م�شروع القان�ن م�شروع �شيطبق داخل  –

الدولة، والأن الهدف من امل�شرف خدمة الدولة من خالل مت�يل م�شاريعها الداخلية 
�ل�شناعية و�لعقارية، �لأمر �لذي يوؤدي �إلى عدم �حلاجة لإن�شاء فروع للم�شرف خارج 

الدولة.
حذف �شدر املادة )4( حتى يت�شق االأمر مع التعديل الذي مت باملادة ال�شابقة. –
حذفت عبارة "وفق االخت�شا�شات ال�اردة يف هذا البند" وذلك منعًا من التزيد. –
 مت التاأكيد على م�شاألة التم�يل ب�شدر البند مقابل حذفها بالبن�د الفرعية منعا من  –

التزيد، ولعدم ق�شر بع�س البن�د الفرعية على التم�يل فقط مبا يخالف �شدر البند 
��شتثنائي تنموي  �لن�شاط  �أن  �لتنفيذ و�لتطوير و�لدعم طاملا  بالإ�شهام يف  �ملتعلق  �أول 
ينطوي على دعم مما ي�شري لكرب تكلفته عادة مع �نخفا�س عائده لذلك يحتاج د�ئما 

مل�افقة جمل�س ال�زراء.
-مت ا�شتبدال حرف "واو" بحرف "اأو" نظرًا الأن امل�شاريع واالأن�شطة التي يتم مت�يلها هي 
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�مل�شاريع �حلرفية و�أي�شًا �لزر�عية، وروعي ذ�ت �لأمر يف �لبندين 1و3
- حذف كلمة )والعمرانية( لالأ�شباب التالية:

من  ● الهدف  الأن  اأ�شا�شي،  ب�شكل  العمرانية  امل�شاريع  اإلى  امل�شرف  مــ�ارد  ت�جيه  ملنع 
امل�شرف اأ�شا�شا خدمة امل�اطنني عن طريق مت�يل م�شاريع اإ�شكانية لهم.

ملنع �حتكار �لبنك للم�شاريع نيابة عن �حلكومة مما �شيوؤدي �إلى �نعد�م دور �ملوؤ�ش�شات  ●
�لأخرى يف مهمة تنفيذ �مل�شاريع �حلكومية، مثل وز�رة �لأ�شغال �لعامة.

مت اإ�شافة هذا البند للتاأكيد على الدور التنم�ي للم�شرف بالن�شبة مل�شاريع هامة وهي  –
تلك امل�شاريع املت��شطة وال�شغرية.

�لبنك  – ن�شاط  تو�شيع  يف  �لإفـــر�ط  ملنع   )4( املــادة  يف  ثانيا  البند  مقدمة  حــذف  مت   
 16 غري التنم�ي والذي ال يحتاج مل�افقة جمل�س ال�زراء ملمار�شته عدا ما ورد بالبند 
اأن�شطة البنك التي وردت على �شبيل املثال بعدد  بالن�شبة ل�شراء الدي�ن، ومت تقلي�س 
18 �خت�شا�س لتكون بعدد �أقل وعلى �شبيل �حل�شر لأن �لرتكيز على �لن�شاط �لتجاري 

يتعار�س مع الت�جه العام للحك�مة املتمثل يف ت�شجيع القطاع اخلا�س وتن�شيطه، فت�يل 
اإلى  �شي�ؤدي  امل�شاريع  من  كثري  يف  والتنفيذ  التم�يل  بعمليتي  القيام  حك�مي  م�شرف 

حرمان م�ؤ�ش�شات مالية وطنية من اأن�شطتها التجارية.
2( يف املادة )4( وذلك الأنهما يجعالن من م�شرف  – 1 و   مت حذف البندين رقمي ) 

التنمية م�شرفًا يق�م بكافة االأعمال التي متار�شها امل�شارف التجارية.
 مت حذف �خت�شا�س �مل�شرف بتلقي �لود�ئع من �لأ�شخا�س �لطبيعيني وذلك منعًا من  –

مناف�شته للم�شارف التجارية.
مت �حلذف ملنع مناف�شة �مل�شرف للم�شارف �لتجارية. –
ملنع  – وذلك  و�لعتباريني  �لطبيعيني  للأ�شخا�س  �حل�شابات  فتح  �خت�شا�س  حذف  مت   

ح�شابات  بفتح  ال�شماح  مت  ال�قت  ذات  ويف  التجارية  للم�شارف  امل�شرف  مناف�شة 
القرو�س  ا�شرتداد  للم�شرف  ميكن  حتى  التنمية  م�شرف  مي�لهم  الذين  لالأ�شخا�س 

التي اأعطاها لهم.
مت التعديل يف البند )11( يف املادة )4( نظرًا الأن عمل امل�شرف يف املجال غري التنم�ي  –

بالبند ثانيا ينح�شر اأ�شا�شا يف مت�يل امل�شاريع ولي�س القيام مبمار�شة كافة االأن�شطة.
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وح�شنت ال�شياغة. –
 يف املادة )5( مت حذف عبارة " �ش�اء داخل الدولة اأو خارجها" اكتفاء باملقرر �شلفا  –

من �أن ن�شاط �لبنك د�خل �لدولة.
 مت التعديل يف بند )12( يف املادة )5( حل�شن �ل�شياغة وحتى تكون �أعمال �مل�شرف  –

متفقة مع اأحكام نظامه االأ�شا�شي.
به �مل�شرف هو  – يقوم  �لذي  �لن�شاط  �أن  لأنه يدل على  املادة )5(  13 يف  البند  حذف 

ن�شاط جتاري ل ن�شاط متويلي.
باأن  – اكتفاء  اأو خارجها(  الدولة  واملتمثل يف )داخل  املادة )5(  البند )15( يف  حذف 

عمل البنك داخل الدولة فقط تبعا للتعديالت ال�شابقة
يف املادة )16( مت و�شع الف�شل الثالث وعن�انه لي�شمل امل�اد املرتبطة بالعن�ان وهي  –

6و7و8و9.

نقلت العبارة يف البند 1 يف املادة )16( بني الق��شني من ذيل البند لتك�ن قبل رقم 10  –
مليار لتت�شق مع ال�ارد بالبند 2

مت تعديل البند )3( يف املادة )6( بحيث ال ي�شمح باالكتتاب يف اأ�شهم هذا امل�شرف اإال  –
للحك�مة اأو االأ�شخا�س االعتبارية التابعة للحك�مة اأو اململ�كة بالكامل لها، نظرًا الأنه 

م�شرف خا�س بالتنمية ال يهدف اأ�شا�شًا اإلى حتقيق ربح واإمنا اأداء خدمة عامة.
مت التعديل يف املادة )7( ات�شاقا مع التعديل الذي مت يف البند 3 من املادة ال�شابقة. –
الرتباطها  – 10و11و12  املــ�اد  لي�شمل  امل�شرف  اإدارة  بعن�ان  الرابع  الف�شل  و�شع  مت 

مب��ش�عه.
حذف ذيل املادة )9( ات�شاقا مع التعديل ال�ارد باملادة 3/6 ومن ثم �شيظل حكم املادة  –

10 د�ئم وغري موؤقت حلظر ملكية �مل�شرف مبعرفة �لقطاع �خلا�س.

حذف ذيل املادة )11( ات�شاقا مع التعديل ال�ارد باملادة 3/6 ومن ثم �شيظل حكم هذه  –
�ملادة غري موؤقت حلظر ملكية �مل�شرف مبعرفة �لقطاع �خلا�س

- و�شع الف�شل ال�شاد�س بعن�ان نظام العاملني يف امل�شرف لي�شمل امل�اد املرتبطة بعن�انه

مت حذف االإ�شارة يف املادة )13( للفرتة االنتقالية لعدم منا�شبة االإ�شارة اإليها الأن من  –
�أ�شول �لعمل �لإد�ري يف حال دمج موؤ�ش�شة مع موؤ�ش�شة �أخرى نقل جميع �أ�شول وموظفي 
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اأهم االأفكار واالآراء املطروحةم�شروعات الق�انني

م�شروع قان�ن احتادي –
 رقم )..( ل�شنة 2009 

ب�شاأن تاأ�شي�س م�شرف االإمارات للتنمية

�ملوؤ�ش�شة �ملدموجة للموؤ�ش�شة �جلديدة دون �حلاجة لربط �نتقال �ملوظف بفرتة �نتقالية.
–  16 باملادة  اإليهما  االإ�شارة  مع  ات�شاقا  والعامل�ن  امل�شتخدم�ن   )14( املادة  يف  اأ�شيف 

وحتى ي�شملهم حكم املادة 17.
املرتبطة  – امل�اد  لي�شمل  امل�شرف  اأعمال  على  التدقيق  بعن�ان  اخلام�س  الف�شل  و�شع   

مب��ش�عه وهي امل�اد 13و14و15
حكم  – لكتمال  جديد�  ت�شيف  ول  ز�ئدة  �عتربت   )18( املادة  بذيل  املحذوفة  العبارة 

املادة بدونها.
على  – الالحقة  الرقابة  يف  الــديــ�ان  اأحقية  لتاأكيد   )19( ــادة  امل يف  امل�شافة  العبارة 

امل�شرف.
مت و�شع الف�شل ال�شابع بعن�ان اأحكام عامة لي�شمل املادتني املرتبطتني مب��ش�عه –
مت حذف املادة )21( تبعا للتعديل الذي مت بعدم ال�شماح للقطاع اخلا�س مبلكية اأ�شهم  –

امل�شرف وبالتايل لن ي�جد بيع و�شراء على اأ�شهمه من قبل القطاع اخلا�س، ومن ثم ال 
حاجة الإدراجه اأ�شاًل.

العمل  – تاريخ  من  منحاًل  العقاري  امل�شرف  "ويعترب  عبارة  حذف  مت   )22( املــادة  يف 
بهذا القان�ن" لت�حيد االأمر بني امل�شرفني العقاري وال�شناعي وحتى ال ينفرد اأحدهما 

ب�شيغة �حلل دون �لآخر.
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اأهم االأفكار واالآراء املطروحةم�شروعات الق�انني

م�شروع قان�ن اإحتادي رقم ) ( ل�شنة 2010م يف �شاأن  –
ربط امليزانية العامة لالإحتاد وميزانيات اجلهات 

امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية 2010

القان�ن  – حمله  وو�شع  1988م"  ل�شنة   )2( رقم  احتــادي  بقان�ن  "املر�ش�م  حذف  مت 
االحتادي رقم 17 ل�شنة 1988 يف �شاأن اإعادة تنظيم جممع كليات التقنية العليا

القان�ن  – حمله  وو�شع  1988م"  ل�شنة   )2( رقم  احتــادي  بقان�ن  "املر�ش�م  حذف  مت 
االحتادي رقم 17 ل�شنة 1988 يف �شاأن اإعادة تنظيم جممع كليات التقنية العليا، الأنه 

هو �لقانون �حلايل �ملعمول به و�لذي �ألغى �لقانون �لأول.

م�شروع قان�ن احتادي –
 يف �شاأن ربط امليزانية

 العامة لالحتاد وميزانيات
 اجلهات امل�شتقلة

 امللحقة عن ال�شنة املالية 2011

2011 ومقدارها )41،000،000،000(  – مبقارنة امل�شروفات املقدرة يف ميزانية عام 
ملي�ن   )38.047.000.000( ومقدارها  امليزانية  ذات  يف  باالإيرادات  درهم"  مليار 
درهم" يتبني وج�د عجز يف امليزانية مقداره )2،953،000،000( مليار درهم" وه� 

االأمر الذي يحتاج اإلى �شرورة دعم امليزانية .
ميزانية  – عن  تخفي�شها  مت  قد  2011م  ميزانية  اأن  القان�ن  م�شروع  فح�س  من  تبني 

.% 2010م مبقدار )3،235.075،000( ثالثة مليارات درهم" وه� ما يعادل 7،8 

تبني من فح�س م�شروع امليزانية املعرو�س ما يلي: –
اإيرادات امليزانية تنح�شر يف م�شاهمات االإمارات واإيرادات ال�زارات وخدمات اأخرى  –

م�ؤداه.
اأن االإجمايل العام للم�شروفات يف م�شروع امليزانية عن ال�شنة املالية 2011م ه� )41( 

مليار درهم.
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ثالثًا: الن�شاط الرقابي:

	 " ناق�شت اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�ش�رة عامة )3( م��ش�عات عامة متثلت - بح�شب اجلدول املرفق - يف م��ش�ع
تنظيم ودعم القطاع ال�شناعي يف الدولة " والذي اأحيل للجنة يف الدور االأول، وم��ش�ع " ظاهرة �رتفاع �لأ�شعار" والذي اأحيل للجنة يف دور 

االنعقاد الثاين، وم��ش�ع " �شيا�شة وزارة املالية" والذي اأحيل للجنة يف دور االنعقاد العادي الرابع.
	 أحالت �للجنة للمجل�س ثلثة تقارير برملانية خلل �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر، هي)تنظيم ودعم �لقطاع �ل�شناعي يف �لدولة، ظاهرة�

ارتفاع االأ�شعار، و�شيا�شة املالية(، فيما قامت اللجنة بعدم مناق�شة م��ش�ع �شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات وذلك نظرا لعدم 
قيام الهيئة املعنية بح�ش�ر اجتماع اللجنة.

	 )171.65( شاعة من جممل ن�شاط �للجنة و�لبالغ� )ا�شتغرقت اللجنة يف �شبيل مناق�شة امل��ش�عات العامة خالل الف�شل الت�شريعي )29 
%(، حيث بلغ عدد �شاعات العمل يف الدور االأول)6:00( ويف الدور الثاين )8:00( ويف الدور  �شاعة عمل وبن�شبة مئ�ية تقدر ب )16.89 

الثالث )5:00( ويف الدور الرابع )10:00( حمتلة �ملرتبة �لأولى. وفيما يلي جدول ن�شاط �للجنة بح�شب عدد �ل�شاعات �ملنجزة يف كل من 
اجلانب الرقابي والت�شريعي

البيان
عدد ال�صاعات

الن�صبةاملجموع
الدور الدور االأول

الثاين
الدور 
الثالث

الدور 
الرابع

الدور 
اخلام�س

1.املو�صوعات 
%29-6:008:005:0010:00العامة  17

3.م�صروعات 
%20:3818:3830:3053.5920:00143.45القوانني  83

26:3826:3835:3063:5920:00172.45املجموع العام

	 قامت اللجنة بطرح ما يزيد عن )13( مقرتحًا يتعلق باجلانب الرقابي وذلك من اإجمايل )25( مقرتحًا يف الف�شل الت�شريعي وبن�شبة بلغت
%( على الت�ايل. وفيما  %( و)55.6  %( كما طرحت ما يفوق )20( فكرة برملانية و)10( راأيا برملانيا. وبن�شبة مئ�ية بلغت )38.5   52(

يلي جدول ي��شح اأهم االأفكار واالآراء التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�س امل��ش�عات العامة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.
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جدول اأهم االأفكار واالآراء التي طرحت يف اجلانب الرقابي

اجلــــــانــــــب 
اأهم االأفكار واالآراء املطروحةالرقابي

مـــو�ـــصـــوع 

دعــــــــم   "
وتــــنــــمــــيــــة 

الــــقــــطــــاع 

عي  ل�صنا ا

بالدولة "

االأفكار:

طبيعة وكفاية الدور الذي تق�م به وزارة املالية وال�شناعة لدعم قطاع ال�شناعة على امل�شت�يني االحتادي واملحلي.. 1
مدى قدرة الت�شريعات املنظمة لقطاع ال�شناعة على دفع التط�ير يف هذا القطاع، ومدى التطبيق الفعال لها.. 2
مدى ت�افق االتفاقيات الدولية التي تربمها الدولة مع خطط التط�ير ال�شناعي.. 3
�لدور �لذي تقوم به �ملناطق �حلرة يف دعم �ل�شناعة �لوطنية من حيث �لت�شريعات �ملنظمة للمناطق �حلرة، ومدى مر�عاة �ل�شناعات يف . 4

هذه �ملناطق ملو��شفات ومقايي�س �جلودة، وحدود تن�شيق �لوز�رة مع �حلكومات �ملحلية فيما يخ�س �شناعات �ملناطق �حلرة.
مدى م�شاهمة امل�شرف ال�شناعي يف حتقيق اأهداف التط�ير لل�شناعات ال�طنية، ومدى قدرته على تذليل العق�بات التي تعرت�س القطاع . 5

ال�شناعي.
االآراء:

 يف جمال تنظيم القطاع ال�صناعي:1. 

غياب قان�ن الت�شرت ال�شناعي ميثل واحدا من االإ�شكاليات املهمة التي ت�ؤدي اإلى الت�شرت على العديد من امل�شتثمرين االأجانب مما ي�شكل أ. 
تهديدا لالأمن الق�مي ال�شناعي.

عدم تطبيق قانون �لإغر�ق �ملوحد خليجيا �ل�شادر يف يناير 2004م بفعالية يف الدولة مما ي�ؤثر على حماية ال�شناعات ال�طنية.ب. 
املادة )33( من القان�ن االحتادي رقم )1( ل�شنة 1979م يف �شاأن تنظيم �ش�ؤون ال�شناعة غري مطبقة بفعالية.ت. 
�إنفر�د �حلكومات �ملحلية بالعديد من ث.  �إلى  �شعف رو�بط �لتن�شيق و�لتو��شل بني وز�رة �ملالية و�ل�شناعة و�حلكومات �ملحلية، بالإ�شافة 

�مل�شائل �لتي تخ�س �لقطاع �ل�شناعي مما �أ�شهم يف �شعف �لت�شريعات �لحتادية �ل�شناعية وعدم تطبيقها مثل ما يتعلق باملادة )20( من 
القان�ن االحتادي رقم )1( ل�شنة 1979م يف �شاأن تنظيم �ش�ؤون ال�شناعة، واملادة )25( من ذات القان�ن باإعطاء االأف�شلية يف م�شرتيات 

�حلكومة ملنتجات �ل�شناعة �ملحلية.
يف جمال دعم القطاع ال�صناعي:. 	

هيكل �ل�شناعات �لقائم تتز�يد فيه �ل�شناعات �لتحويلية �لتي تعتمد على �لكثافة �لعمالية مع عدم ��شتخد�م �لتكنولوجيات �ل�شناعية أ. 
%( يف عام 2006م وه� ما ي�ؤثر ج�هريا على خطط  املتط�رة حيث اأن عدد املن�شاآت يف قطاع ال�شناعات التح�يلية زاد بن�شبة )12.2 
باالأ�شا�س على �شناعات  تعتمد  التح�يلية  ال�شناعات  اأن  كما  ال�شناعية.  التكن�ل�جيا  ث�رات  اال�شتفادة من  وال�شناعة يف  املالية  وزارة 

�شغرية ومت��شطة.
�شعف �لقدر�ت �لتمويلية للموؤ�ش�شات �ملخت�شـة بالتمويل �ل�شناعي �حلكومي و�خلا�س، وعدم قدرتها على �إحد�ث تغيري�ت نوعية موؤثرة ب. 

يف الهيكل ال�شناعي ومبا ي�شمح بتم�يل �شناعات وطنية كربى.
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اجلــــــانــــــب 
اأهم االأفكار واالآراء املطروحةالرقابي

مـــو�ـــصـــوع 

دعــــــــم   "
وتــــنــــمــــيــــة 

الــــقــــطــــاع 

عي  ل�صنا ا

بالدولة "

غياب امل�شح ال�شناعي الدقيق ل�اقع القطاع ال�شناعي باالإ�شافة اإلى غياب املراكز البحثية ال�شناعية املتط�رة
 هـ. �شعف الت�ش�يق اخلارجي لل�شناعات ال�طنية مما ي�ؤدي اإلى �شعف ال�شادرات ال�شناعية

عدم ��شتفادة �لقطاع �ل�شناعي من عائد�ت �لطفرة �لنفطية �لتي حتققت يف �ل�شنو�ت �لثلث �لأخرية يف دعم وتنمية �لقطاع �ل�شناعي ح. 
مثل:

 اإن�شاء �شناعات وطنية كربى، باالإ�شافة اإلى ارتفاع التكلفة االإنتاجية للمنتجات ال�شناعية )ارتفاع ر�ش�م العمل، ارتفاع االإيجارات، 
ارتفاع اأ�شعار ال�ق�د واملحروقات، ارتفاع تكلفة الكهرباء( مما اأدى ذلك بالتبعية اإلى عدم قدرة ال�شناعات االإماراتية على التناف�س 

الفعال مع �شناعات الدول املجاورة التي اأ�شبحت اأقل تكلفة.
االإجراءات االإدارية للح�ش�ل على الرتاخي�س ال�شناعية ط�يلة ن�شبيا ومعقدة

 تغييب دور ال�زارة والقطاع اخلا�س ال�طني يف مناق�شة االتفاقيات التي تربمها الدولة وامل�ؤثرة ب�شكل اأو باآخر على قطاع ال�شناعة اأدى خ. 
�إلى زيادة �ملناف�شة و�إغر�ق �ل�شوق مبنتجات خارجية غري مطابقة للمو��شفات و�ملقايي�س �لحتادية و�لت�شارب مما �أدى �إلى عزوف �لقطاع 

اخلا�س عن اال�شتثمار يف جمال الت�شنيع.
غياب دور �حلكومة يف ت�شجيع قيام �شركات م�شاهمة عامة للقطاع �ل�شناعي، كما �أنه ل يتوفر هيئة �حتادية تعمل على دعم �مل�شروعات د. 

ال�شناعية ال�شغرية واملت��شطة بهدف اإيجاد حل�ل مت�يلية تتنا�شب وطبيعة هذه امل�شروعات.
على الرغم من اأهمية الدور الذي يلعبه امل�شرف ال�شناعي اإال اأنه من ال�شروري العمل على زيادة امليزانيات املر�ش�دة لهذا امل�شرف، ذ. 

ومبا يتفق مع ارتفاع التكلفة االإنتاجية لل�شلع ال�شناعية، ومبا يت�اءم مع ارتفاع االأ�شعار العاملية.
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اجلــــــانــــــب 
اأهم االأفكار واالآراء املطروحةالرقابي

مو�صوع 

"تفاقم 
ظاهرة 

ارتفاع 

االأ�صعار"

االأفكار:

اجلانب العقاري. –
املحروقات. –
�لر�شوم �حلكومية. –
ال�شلع االأ�شا�شية. –
اجلمعيات التعاونية اال�شتهالكية. –
�شيا�شة �شرف العملة. –

االآراء:

% من �إنفاق �لفرد عام 2007 ) امل�شدر: وزارة االقت�شاد( بينما  – ارتفاع اأ�شعار االإيجارات وا�شتح�اذ التكلفة االإيجازية على اأكرث من 81 
. % ال يتعدى املعدل العاملي عن 25 

اأ�شعار املحروقات يف الدولة هي االأعلى بني دول اخلليج، وقد �شاهم االرتفاع العام للم�شتقات النفطية على االرتفاع العام لالأ�شعار  – اأن 
بالرغم من امتالك الدولة مل�شادر الطاقة.

مل  – �ملو�رد �حلكومية"  "جودة �خلدمات وتقليل �لعتماد على  اأجل تفعيل ما ي�شمى  الر�ش�م املحلية واالحتادية من  الزيادة يف  مربرات 
تخ�شع �إلى در��شات دقيقة، و�أثرت تاأثريً� مبا�شرً� على �مل�شتهلك �لنهائي، نتيجة قيام �لتجار بتحميل تلك �لزياد�ت على �مل�شتهلك.

بالرغم من وج�د 15 جمعية ي�شاهم فيها ح�ايل 34 األف م�شاهم، كما بلغت مبيعات اجلمعيات اال�شتهالكية ح�ايل3،295 مليار بزيادة  –
بلغت ح�ايل 530 ملي�ن درهم عن العام 2006م، �إل �أن �لدور �لتنموي و�لتعاوين لهذه �جلمعيات ماز�ل �شعيفا وغري قادر على �إن�شاء �شوق 

حقيقي م�اٍز للقطاع اخلا�س.
هناك �ختلفا يف تقييم ممثلي �حلكومة ب�شاأن ربط �لدرهم بالدولر وتاأثري ذلك على �لقوة �ل�شر�ئية للدرهم �لإمار�تي حيث تتبنى وز�رة  –

االقت�شاد وجهة نظر مغايرة للجنة ال�زارية املكلفة بتلك الدرا�شة مما اأثر على ال�شيا�شة النقدية بالدولة
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"�صيا�صة 
وزارة 

املالية"

االأفكار:

حتديد اآليات وم�شادر اإيجاد م�شادر اإيرادات م�شتقلة. 1
مبادرات تتعلق بالتن�يع االقت�شادي. 2
و�ش�ح اآليات التط�ير املقرتحة لتنفيذ امليزانية العامة. 3
�رتباط حتقيق �لهدف �ملتمثل يف "تن�شيق ال�شيا�شات املالية ورفع كفاءة الت�شريعات والنظم املالية املنظمة لعمليات امل�شاءلة وال�شفافية . 4

وممار�شات �حلفاظ على �ملال �لعام" مببادرة وحيدة.
توطني �لوظائف �لفنية و�لتخ�ش�شية. 5
عدم توفر نتائج ودر��شات يف �شاأن تقييم ميز�نية �لرب�مج و�لأد�ء. 6
عدم �شرف وزارة املالية املبالغ التي حتددها ال�زارات. 7
�عتماد وز�رة �ملالية م�شروع �حل�شاب �خلتامي للحتاد عن �ل�شنة �ملالية 2008م قبل �نتهاء �لديو�ن من فح�س كافة �حل�شابات �خلتامية . 8

الفرعية لل�زارات االحتادية
�شعف �لدور �لرقابي �لد�خلي لوز�رة �ملالية على �حل�شابات �خلتامية �لفرعية للوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �لعامة للحتاد.. 9

وج�د اإ�شكاليات اأ�شا�شية يف الق�انني والت�شريعات �شاهم يف �شعف دور ال�زارة يف تنفيذ اخت�شا�شها.. 10
االآراء:

اأوال: اخلطة اال�صرتاتيجية لوزارة املالية

خطتها . 1 يف  تبني  مل  الــ�زارة  اأن  اإال  للحك�مة  م�شتقلة  اإيــرادات  م�شادر  اإيجاد  على  العمل  ب�شاأن  اال�شرتاتيجي  الهدف  متيز  من  بالرغم 
الت�شغيلية كيفية حتديد االآليات وامل�شادر لتحقيق هذا الهدف.

عدم وجود مبادر�ت تتعلق بالتنوع �لقت�شادي يف �لإمار�ت �لذي يعد �حلل �لأمثل لتحقيق تنمية م�شتد�مة يف م�شتقبل �أقل �عتماد� على . 2
امل�ارد النفطية. االأمر الذي ي�شت�جب تفعيل قطاعات ا�شرتاتيجية جديدة بهدف ت�جيه الطاقات وامل�ارد نح� ال�شناعات واخلدمات التي 

متكن الدولة من بناء ميزات تناف�شية بعيدة املدى.
اآليات . 3 و�ش�ح  للجنة مدى  وا�شحا  يكن  اأنه مل  اإال  العامة  امليزانية  تنفيذ  اآليات  تط�ير  اال�شرتاتيجي على  الهدف  تاأكيد  الرغم من  على 

التط�ير املقرتحة لتنفيذ امليزانية العامة.
 اإن الهدف املتمثل يف "تن�شيق ال�شيا�شات املالية ورفع كفاءة الت�شريعات والنظم املالية املنظمة لعمليات امل�شاءلة وال�شفافية وممار�شات . 4

يف حني ترى  �حلفاظ على �ملال �لعام" ارتبط حتقيقه مببادرة وحيدة متثلت يف "مراجعة الت�شريعات املالية لرفع الكفاءة والتن�شيق"، 
اللجنة اأن مثل هذا الهدف يحتاج اإلى العديد من املبادرات اال�شرتاتيجية االأخرى املتعلقة باآليات تن�شيق ال�شيا�شات املالية، واآليات ملتابعة 

�مل�شاءلة و�ل�شفافية و�آليات ر�دعة تكر�س �حلفاظ على �ملال �لعام.
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اأهم االأفكار واالآراء املطروحةالرقابي

مو�صوع 

"�صيا�صة 
وزارة 

املالية"

�مل�شاءلة و�ل�شفافية و�آليات ر�دعة تكر�س �حلفاظ على �ملال �لعام.. 5
اأما يف �شاأن الهدف املتمثل يف زيادة ن�شبة الت�طني وحتقيق االكتفاء الذاتي من الك�ادر القيادية االإ�شرافية واالخت�شا�شية امل�اطنة. فقد . 6

.)% لحظت �للجنة عدم قيام �لوز�رة بتحقيق هذ� �لهدف يف �لوظائف �لفنية و�لتخ�ش�شية �إل بن�شبة )34.88 

ثانياً: اخت�صا�صات وزارة املالية ومدى فعاليتها

عدم توفر نتائج ودر��شات يف �شاأن تقييم ميز�نية �لرب�مج و�لأد�ء باعتبار �أن ذلك ميثل �شبيل هاما لتطبيق �مليز�نية �ل�شفرية، خا�شة . 1
بعد االإطالع على م�اطن ال�شعف يف ميزانية الربامج واالأداء.

�لأدنى . 2 وتعتمد �حلد  �ملبالغ  بتقلي�س هذه  �لوز�رة  تقوم  �لــوز�ر�ت يف ميز�نيتها حيث  �لتي حتددها  �ملبالغ  �ملالية �شرف  وز�رة  تعتمد  ل 
العتماد ميزانية تلك ال�زارات والهيئات االحتادية مما ي�ؤدي اإلى تخلي ال�زارات عن العديد من براجمها املر�ش�مة يف اخلطة.

 �عتماد وز�رة �ملالية م�شروع �حل�شاب �خلتامي للحتاد عن �ل�شنة �ملالية 2008م قبل �نتهاء �لديو�ن من فح�س كافة �حل�شابات �خلتامية . 3
الفرعية لل�زارات االحتادية عن ذات ال�شنة، ويف هذا الت�شرف عرقلة ل�شري عمليات واخت�شا�شات الدي�ان الرقابية والتاأكد من �شالمة 

ودقة املعل�مات.
 �شعف �لدور �لرقابي �لد�خلي لوز�رة �ملالية على �حل�شابات �خلتامية �لفرعية للوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �لعامة للحتاد. و�أن �لدور �لرقابي . 4

ل�زارة املالية ه� دور ا�شت�شاري فقط ويقت�شر على الرقابة الالحقة.
 �شعف وعدم فعالية �لرقابة �ملالية لوز�رة �ملالية على �حل�شابات �ملتعلقة بالإير�د�ت و�لنفقات للعتماد�ت �ملدرجة يف �مليز�نية �لعامة . 5

لالإحتاد اأدى اإلى ا�شتمرار العديد من التجاوزات.
عدم قيام وزارة املالية باملعاجلات املالية والقان�نية الالزمة ملا اأورده تقرير دي�ان املحا�شبة عام 2008 على �حل�شاب �خلتامي لل�شنة �ملالية . 6

املنتهية يف 2008/12/31م.

 ثالثاً: الق�انني والت�شريعات املنظمة لعمل ال�زارة ومدى تاأثريها

1 - وج�د اإ�شكاليات اأ�شا�شية يف الق�انني والت�شريعات �شاهم يف �شعف دور ال�زارة يف تنفيذ اخت�شا�شها يف �شاأن م�شاهمة اإمارات الدولة يف  
�مليز�نية �لعامة للحتاد، ويف �إلز�م �لوز�ر�ت و�لهيئات �لحتادية بتوريد �لإير�د�ت �حلالية جلهة �لخت�شا�س "وزارة املالية".
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جدول حتليل االأداء الرقابي والت�شريع الأعمال اللجان خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر التف�شيل النوعي 
لن�شاط اللجنة)الت�شريعي – الرقابي (

 االأداء
العنا�شر

االأداء الرقابياالأداء الت�شريعي

املجم�ع
الن�شبةالعددالن�شبةالعدد

%32فكرة  61.520%  38.552

%12مقرتح  4813%  5225

%8راأي  44.410%  55.618

%52جمم�ع  54.743%  45.395

فكرةمقرتحراأيجمموع
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فعالية اللجنة يف ن�شاطيها الت�شريعي والرقابي:

	 )% %( من االأداء العام للجنة، فيما بلغ معدل االأداء الرقابي للجنة ما ن�شبته )17  ا�شتح�ذ االأداء الت�شريعي للجنة على ما ن�شبته )83 
من �أد�ئها وذلك وفقا لعدد �لجتماعات. حيث ��شتغرقت �للجنة يف مناق�شة م�شروعات �لقو�نني )143.45( �شاعة من املجم�ع الكلي لعدد 

�شاعات اجتماعات اللجنة البالغ )172.45( �شاعة، فيما ا�شتغرقت اجلانب الرقابي )29( �شاعة يع�د ذلك لالأ�شباب التالية:
 اإن م�شروعات الق�انني عددها )29( م�شروع قان�ن مقارنة بثالثة م�ا�شيع عامة. ●
طبيعة بع�س امل�شروعات الق�انني ا�شتدعى مزيدا من ال�قت يف مناق�شتها. ●
 اال�شتماع اإلى ذوي االخت�شا�س واجلمعيات والهيئات املحلية. ●

رابعًا : الن�شاط النوعي للجنة:
الن�شاط الرقابي:

	 بلغ اإجمايل عدد الت��شيات املحالة من اللجنة اإلى املجل�س - وذلك رج�عا اإلى تقارير ت��شيات اللجنة - خالل الف�شل الت�شريعي الرابع
%( من اإجمايل عدد الت��شيات املتبناة  ع�شر )42( ت��شية عامة، حيث ا�شتح�ذ م��ش�ع "تفاقم ظاهرة �رتفاع �لأ�شعار" على ن�شبة )42.8 
من قبل اللجنة والتي بلغت )18( ت��شية تلتها ت��شيات م��ش�ع "دعم وتنمية القطاع ال�شناعي بالدولة" والتي بلغت )17( ت��شية وبن�شبة 
%( من اإجمايل عدد ت��شيات اللجنة. اأما ت��شيات م��ش�ع �شيا�شة وزارة املالية، فقد بلغت )7( ت��شيات وبن�شبة  ا�شتح�اذ تقدر ب)40.4 

%( من اإجمايل عدد الت��شيات التي اأحالتها اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر. تقدر ب)16.6 

الن�شاط النوعي للجنة
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وفيما يلي جدول يو�شح التو�شيات املحالة من قبل اللجنة اإلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها

موقف احلكومةالتو�صياتاملو�صوع

مو�صوع 

" دعم وتنمية القطاع

 ال�صناعي بالدولة"

	:التو�صيات التي مت رف�صها هي

باخت�شا�شات . 1 اخلا�س  1972م  ل�شنة   )1( رقم  االحتــادي  الت�شريع  تعديل 
ال�شناعي  القطاع  اإن�شاء وزارة �شناعة م�شتقلة تدعم  ال�زارة فيما يخ�س 
بني  بالتن�شيق  وتق�م  ع�شرية،  بروؤية  الدولة  يف  الت�شنيع  �شيا�شة  وتر�شم 

امل�شت�يني االحتادي واملحلي
تط�ير البنية التحتية يف املناطق ال�شناعية مبا ميكن من حتقيق ال�شناعات . 2

الأهدافها الربحية والت�ش�يقية.
تاأجري االأرا�شي املخ�ش�شة للمن�شاآت ال�شناعية باأ�شعار تف�شيلية، وبت�شريع . 3

منظم.
	:التو�شيات التي متت املوافقة عليها

اأوال: يف جمال التنظيم ال�صناعي:

التي أ-  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  ال�شناعة يف كل  وزارة  بدور  االعتداد 
اأو باآخر على القطاع ال�شناعي من خالل  تربمها الدولة والتي ت�ؤثر ب�شكل 
بالر�أي  �حلكومة  ميد  �لذي  �لرئي�شي"  �خلربة  "كبيت  بال�زارة  االعتداد 

الفني مبا ي�شمن ا�شتمرار تنفيذ خطط التط�ير ال�شناعي.
�إن�شاء هيئة عليا للمناطق �حلرة تكون �لوز�رة ممثلة فيها ل�شمان �لتن�شيق ب- 

بني امل�شت�يني االحتادي واملحلي يف هذا ال�شاأن.
و�لوقائية . 1 �لتعوي�شية  و�لإجــر�ء�ت  �لإغر�ق  ملكافحة  �ملوحد  �لقانون  تطبيق 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية باعتماده كقان�ن اإلزامي، واتخاذ 
االإجراءات وال�شبل الكفيلة ل��شعه حيز التنفيذ حمليا كاإن�شاء جهاز اأو و�شع 
�لإغر�ق  وتوثيق  �إثبات  وو�شائل  طرق  حتديد  خللها  من  يتم  و�آليات  �أطر 

قان�نيا وفنيا وبناء ق�اعد بيانات دقيقة.
�تخاذ �لإجر�ء�ت �حلكومية �للزمة من مر�قبة وحما�شبة ر�دعة للموؤ�ش�شات . 2

 )1( رقم  االحتــادي  القان�ن  من   )33( للمادة  تطبيقها  حيال  ال�شناعية 

الــــــــ�زراء )3(  ــ�ــس  رفـــ�ـــس جمــل
اإجـــمـــايل )17(  مـــن  تــ��ــشــيــات 

ت��شية.
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موقف احلكومةالتو�صياتاملو�صوع

مو�صوع

 " دعم وتنمية القطاع 

ال�صناعي بالدولة"

ل�شنة 1979 ب�شاأن عدم ج�از اأن يقل عدد امل�اطنني يف امل�شروع ال�شناعي عن 
%( من جمم�ع العاملني.  25(

ثانياً: يف اإ�شدار قان�ن احتادي ح�ل الت�شرت ال�شناعي على اأن يتم اال�شتفادة 

�ل�شتثمار�ت  بجذب  يخل  ل  ومبا  �لنطاق  هذ�  يف  �لإقليمية  �لدول  جتارب  من 
ال�شناعية االأجنبية، ومبا يحقق اأهداف الت�طني الالزمة لل�شناعات ال�طنية.

ثانيا : يف جمال دعم القطاع ال�صناعي :

اإجراء م�شح �شناعي �شامل بغية و�شع ا�شرتاتيجية �شناعية متكاملة، على . 1
على  ال�شناعي  للقطاع  مركزية  بيانات  قاعدة  اإن�شاء  امل�شح  هذا  يعقب  اأن 
امل�شت�ى االحتادي ي�شم كل املناطق وال�شناعات بالدولة مبا فيها �شناعات 

�ملناطق �حلرة.
لالأفكار . 2 كحا�شنات  تعمل  واأن  اجلامعات  يف  البح�ث  ملراكز  الــ�زارة  دعم 

اإلى  امل�اهب  االأفكار وروؤى  ال�شناعية ومبا ميكن من حت�يل هذه  وامل�اهب 
منتجات و�شلع �شناعية.

اأهمية . 3 مع  ال�طنية  العنا�شر  لتاأهيل  ال�شناعية  التدريب  برامج  يف  الت��شع 
اال�شتفادة من اخلربات العاملية املتخ�ش�شة يف برامج التدريب.

من . 4 ميكن  مبا  ال�شناعية  التكن�ل�جيا  ت�طني  عليه  يطلق  برنامج  اإن�شاء 
مع  ا�شرتاتيجية  �شراكات  اإن�شاء  عرب  املتط�رة  التكن�ل�جيا  من  اال�شتفادة 

امل�ؤ�ش�شات ال�شناعية الكربى.
التعليم . 5 وا�شرتاتيجيات  خلطط  االأ�شا�شية  البن�د  مــن  واحـــدًا  يك�ن  اأن 

�مل�شتقبلية: ربط �لتعليم ب�شوق �لعمل ل�شيما يف قطاع �ل�شناعة، وما يرتتب 
والتدريب  والتاأهيل،  التكن�ل�جية  والعل�م  املعرفة  وتعميق  تكثيف  من  عليه 

ال�شناعي، والت��شع يف اإن�شاء مدار�س التلمذة ال�شناعية.
بدور . 6 للم�شاهمة  �خلا�س  �لقطاع  لت�شجيع  و�إجر�ئية  ت�شريعية  �آليات  و�شع 

متميز يف القطاع ال�شناعي.
اأن تركز اأول�يات خطط التط�ير ال�شناعي يف املرحلة املقبلة على ما يلي:. 7

الت��شع يف ال�شناعات التي تتمتع فيها الدولة مبيزة ن�شبية وذلك باال�شتغالل أ. 

الــــــــ�زراء )3(  ــ�ــس  رفـــ�ـــس جمــل
اإجـــمـــايل )17(  مـــن  تــ��ــشــيــات 

ت��شية.
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" دعم وتنمية القطاع

 ال�صناعي بالدولة"

العمالة  وذات  املال  راأ�س  كثيفة  ال�شناعات  اأو  الطبيعية،  الدولة  مل�ارد  االمثل 
اأو  الت�شدير،  اأن ت�شكل ميزة ن�شبية يف  التي ميكن  القليلة، وكذلك ال�شناعات 

�لت�شويق �ملحلي مثل �شناعات حتلية �ملياه و�لطاقة �ل�شم�شية و�لأمن �لغذ�ئي.
الت�زيع اجلغرايف لل�شناعات بني اإمارات الدولة وفق ميزاتها الن�شبية.ب. 
تابعة ت.  ال�شناعية  للمنتجات  بالت�شدير  معنية  م�شتقلة  احتادية  هيئة  اإن�شاء 

ل�زارة ال�شناعة.
8. تط�ير دور هيئة امل�ا�شفات واملقايي�س من خالل:

حتقيق أ.  على  والقادرة  واملدربـة  الالزمة  الب�شريـة  بالعنا�شر  الهيئة  اإمـداد 
اأهداف الهيئة.

ومقايي�س ب.  م�ا�شفات  بتطبيق  ال�طنية  ال�شناعات  كل  يلزم  ت�شريع  اإ�شدار 
امل�ؤ�ش�شات  على  رقابي  بــدور  القيام  من  الهيئة  ومتكني  للهيئة،  اجلــ�دة 

ال�شناعية للتاأكد من تطبيق اإجراءات ومعايري اجل�دة.
مت�يل . 9 على  قــادرا  ليك�ن  ال�شناعي  للم�شرف  التم�يلية  القدرات  زيـادة 

ال�شناعات الكربى، وت�شجيع امل�شارف التجارية على اال�شتثمار يف القطاع 
ال�شناعي، وا�شتحداث م�ؤ�ش�شات للرهن ال�شناعي الإزالة العقبات املتعلقة 

برهن املعدات ال�شناعية.
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"ظاهرة ارتفاع االأ�صعار"

	:التو�صيات التي متت املوافقة عليها

ال�شلع االأ�شا�شية:

و�شع خطط وبر�مج زمنية حمددة مل�شروع �لأمن �لغذ�ئي، مبا فيها �ل�شتثمار . 1
يف دول اأخرى ومب�شاريع ت�فر �شلعًا ا�شرتاتيجية.

دعم القطاع الزراعي وت�شجيع اإن�شاء ال�شركات ال�شناعية املعنية باالأغذية.. 2
القي�د . 3 اإزالــة  خالل  من  ال�طني  االقت�شاد  يف  املناف�شة  زيــادة  على  العمل 

القان�نية واالإدارية على دخ�ل ال�شلع اإلى الدولة، ومكافحة مظاهر االحتكار 
والتكتالت.

مراجعة االخت�شا�شات املمن�حة ملختلف االأجهزة الرقابية على اأ�شعار ال�شلع . 4
�لغذ�ئي،  و�لأمــن  �لأ�شعار،  غلء  ظاهرة  م�شتجد�ت  �شوء  يف  و�خلدمات 
اأدوارهــا  بــاأداء  االأجهزة  هذه  قيام  من  والتاأكد  الدولية،  املالية  واالأزمـات 
املن�طة بها، مع تكثيف الدورات التدريبية، وحلقات املعرفة االأخرى لل��ش�ل 

اإلى الدور الرقابي املطل�ب.
تبني خطط �إعلمية، ت�شمل �ملد�ر�س، وغريها من و�شائل �لتاأثري �جلماهريي . 5

ح�ل تكري�س ثقافة تر�شيد اال�شتهالك.
	:التو�شيات التي مل يتم املوافقة عليها

اأوال: اجلانب العقاري:

�إعادة �لنظر يف �لأنظمة و�لقو�نني �ملنظمة لل�شوق �لعقاري و�شرورة قيام �حلكومة . 1
ب��شع ا�شرتاتيجية احتادية قان�نية ورقابية ح�ل اال�شتثمار والتط�ير العقاري، 
لتوفري �شكن يلئم خمتلف فئات �ملجتمع ويلبي �لحتياجات �ل�شناعية و�لتجارية 

املختلفة.
امل�شت�ردة . 2 البناء  مل�اد  الدولة وخ�ش��شا  م�شت�ى  على  بيانات  قاعدة  ت�فري 

واملنتجة حمليا واحتياجات الدولة من تلك امل�اد.
ثانياً: املحروقات:

ودعم  عام  ب�شكل  �ملحروقات  �أ�شعار  جتاه  �حلكومة  �شيا�شة  يف  �لنظر  �إعــادة 

عدد  على  الـــ�زراء  جمل�س  وافــق 
 )6( عدد  ورف�س  ت��شيات   )5(
�شمن  تــقــع  ال  الأنـــهـــا  تــ��ــشــيــات 

اخت�شا�شات وزارة االقت�شاد.
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و�لإنتاج  �لبناء  ومــو�د  )�لغذ�ئية  �ل�شناعية  بالن�شاطات  �خلا�شة  �ملحروقات 
�لزر�عي و�حليو�ين(.

	:ثالثاً: الر�صوم احلكومية

وج�د جهة اأو هيئة حك�مية تدر�س وتراقب وتقرتح ر�ش�م اجلهات الر�شمية . 1
يف الدولة.

2 . – – القمح  االأ�شا�شية املختارة )االأرز  لل�شلع  الدعم املحدود  تبني �شيا�شة 
الدقيق – ال�شكر – �حلليب �ملجفف – الزي�ت النباتية – مياه ال�شرب – 

االأدوية(
	:رابعاً: اجلمعيات التعاونية اال�صتهاكية

باإ�شهار . 1 اخلا�س  ل�شنة1976   13 رقم  االحتــادي  القان�ن  وتط�ير  حتديث 
وفتح  التعاونية  اجلمعيات  هيكلة  اإعــادة  ي�شمل  بحيث  التعاونية  اجلمعيات 

باب االكتتاب.
كمنح . 2 تف�شيلية  امتيازات  ومنح  اجلغرايف  االنت�شار  على  اجلمعيات  دعم 

ومنح  اخلــارج،  من  ال�شلع  ا�شترياد  على  القي�د  تخفيف  اأو  واإلغاء  اأرا�شي 
ومنحها  الت��شع،  اأو  البناء  الأغــرا�ــس  اجلمعيات  لهذه  املي�شرة  القرو�س 
�إ�شاعة  و  �لت�شويق  �لر�شمية لأغر��س  �لإعلم  و�شائل  �إعلنية يف  م�شاحات 

ال�عي اال�شتهالكي.
اإن�شاء ذراع احتادي لت�فري امل�اد اال�شتهالكية االأ�شا�شية يف الدولة من خالل . 3

هيئة اأو اجلمعيات التعاونية )خمزون ا�شرتاتيجي(.
�ملبا�شر . 4 �ل�شتري�د  لغايات  �ل�شتهلكي  �لتعاون  للحتاد  �حلكومة  دعــم 

وامل�شرتيات من م�شادر االإنتاج.
	:خام�صا: �صيا�صة �صرف العملة

الدرهم  ربــط  اإلــى  االأمريكي  ــدوالر  ال مع  الثابت  ال�شرف  نظام  من  االنتقال 
العمالت  مع  االأمريكي  الدوالر  تقلبات  تاأثري  من  للحد  ب�شلة عمالت  االإماراتي 
اإلى  نظرا  اأنــه  ترى  اللجنة  اأن  اإال  االإمــاراتــي،  االقت�شاد  على  االأخــرى  العاملية 
�حلكومة  بقيام  تو�شي  فاإنها  �لنقدية،  �خلليجية  �لوحدة  يف  �لدخول  خطو�ت 

بدر��شة وتقييم �أعمق يف �شاأن �لإبقاء �أو فك �لرتباط مع �لعملة �لأمريكية.
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 "�صيا�صة وزارة املالية"

الــ�زراء . 1 مبجل�س  يهيب  ال�طني  املجل�س  فاإن  االحتادية  لالإيرادات  تعزيزًا 
مطالبة جميع االإمارات بامل�شاهمة يف ميزانية االحتاد وذلك جت�شيدا الحتاد 
االإمارات واإبرازا لت�شامنها يف حمل اأعباء امليزانية والنه��س مب�ش�ؤولياتها، 
املادة )127) اخلا�شة  تنفيذ  املالية يف  تفعيل دور وزارة  وذلك عن طريق 
ال�شن�ية  بن�شبة معينة من م�ارده  االأع�شاء يف االحتاد  االإمارات  مب�شاهمة 
لتغطية نفقات امليزانية العامة ال�شن�ية لالحتاد وذلك على النح� وبالقدر 

اللذين يحددهما قان�ن امليزانية.
�شرورة تفعيل دور وزارة املالية يف ممار�شة اخت�شا�شها القان�ين يف حت�شيل . 2

وا�شرتداد جميع الر�ش�م االحتادية.
مبتطلبات . 3 تفي  عامة  م�ازنة  لتحديد  فعالة  عمل  اآلية  املالية  وزارة  اعتماد 

وبــراجمــهــا  خططها  تنفيذ  مــن  تتمكن  حــتــى  ــــــ�زارات  ال ــيــاجــات  واحــت
اال�شرتاتيجية.

تعزيز دور وزارة املالية يف الرقابة الداخلية على املال العام، وتفعيل امل�شاءلة . 4
القان�نية الإيقاف املخالفات املالية.

تهيئة م�ؤ�ش�شات الدولة لتطبيق برامج امليزانية ال�شفرية وااللتزام بتنفيذ . 5
خطط �لتوطني يف �لوظائف �لفنية و�لتخ�ش�شية.

وامل�ؤ�ش�شات . 6 الــ�زارات  يف  الت�طني  �شيا�شة  لدعم  مالية  خم�ش�شات  و�شع 
االحتادية خا�شة امل�ؤ�ش�شات التي تعاين من تدين ن�شب الت�طني فيها.

اإتباعا . 7 والطفل  للمراأة  م�ازنة  االحتادية  العامة  امليزانية  ت�شمني  �شرورة 
للمعايري العاملية وللت��شيات التي اأقرها احتاد الربملان الدويل ووافق عليها 

املجل�س ال�طني االحتادي.

يف �نتظار رد �حلكومة

الن�شاط الت�شريعي:
اأحيل للجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )30 ( م�شروع قانون، وبالرجوع �إلى �خت�شا�شات �للجنة، يلحظ تركز �لن�شاط �لت�شريعي 
فيما  ق�انني  م�شروعات   )10( وب�اقع   )%  38.4( ن�شبة  على  ��شتحوذت  حيث  و�مليز�نية  �خلتامي  باحل�شاب  �ل�شلة  ذ�ت  �مل�شروعات  يف 
%( ب�اقع )7( م�شروع ق�انني. بينا ا�شتح�ذ  ا�شتح�ذت امل�شروعات ذات ال�شلة باخت�شا�شات اللجنة يف �شاأن البن�ك وامل�شارف )26.9 
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%( ب�اقع )3( م�شروعات  %( ب�اقع )4( م�شروعات ق�انني ويليه التجارة م�شتح�ذا على ن�شبة )11.5  اجلانب الرقابي على ن�شبة )15.3 
%( ب�اقع م�شروعني قان�ن، وفق اجلدول التايل: ق�انني. وا�شتح�ذت امل�شروعات ذات ال�شلة باالإح�شاء على ن�شبة )7.6 

الن�شبةاالخت�شا�سامل�شروع

�ملالية . 1 �ل�شنة  عن  �مل�شتقلة  و�جلهات  للحتاد  �خلتامي  �حل�شاب  �شاأن  يف  �حتادي  قانون  م�شروع 
املنتهية يف 12-31 -2006

م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن ربط امليزانية العامة لالإحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة . 2
عن ال�شنة املالية 2008

اإ�شايف يف امليزانية العامة لالحتاد عن ال�شنة املالية . 3 م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تقرير اعتماد 
2007م )دي�ان املحا�شبة(

ق�اعد . 4 �شاأن  يف  2005م  ل�شنة   )23( رقم  االحتادي  القان�ن  اأحكام  بع�س  بتعديل  قان�ن  م�شروع 
�إعد�د �مليز�نية و�حل�شاب �خلتامي

للجهات . 5 �خلتامية  و�حل�شابات  للحتاد  �خلتامي  �حل�شاب  �عتماد  ب�شاأن  �حتادي  قانون  م�شروع 
امل�شتقلة وامللحقة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2007/12/31م.

م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة . 6
عن ال�شنة املالية )2010(.

للجهات . 7 �خلتامية  و�حل�شابات  للإحتاد  �خلتامي  �حل�شاب  �عتماد  ب�شاأن  �حتادي  قانون  م�شروع 
امل�شتقلة وامللحقة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2009/12/31.

م�شروع قان�ن احتادي يف �شان االإيرادات العامة للدولة. 8
�ملالية . 9 �ل�شنة  �مل�شتقلة و�مللحقة عن  م�شروع قانون �حتادي باعتماد �حل�شابات �خلتامية للجهات 

املنتهية يف 2008/12/31.
م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة . 10

عن ال�شنة املالية 2011
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن اعتماد اإ�شايف للميزانية العامة لالحتاد والهيئة االحتادية للكهرباء . 11

واملاء عن ال�شنة املالية 2008م
م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة . 12

عن ال�شنة املالية 2009.
م�شروع قان�ن احتادي بتعديل القان�ن االحتادي رقم ) 5 ( ل�شنة 2000 يف �شاأن تعديل رو�تب رئي�س . 13

جمل�س �لوزر�ء ونائبه و�لوزر�ء.

%�حل�شاب �خلتامي و�مليز�نية  38.4
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الن�شبةاالخت�شا�سامل�شروع

م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن تعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )8( ل�شنة 1984 يف �شاأن . 1
ال�شركات التجارية

�شاأن . 2 يف   2004 ل�شنة   )17( رقم  االحتادي  القان�ن  اأحكام  بع�س  بتعديل  احتادي  قان�ن  م�شروع 
مكافحة الت�شرت التجاري

ب�شاأن . 3 1981م  ل�شنة   )18  ( رقم  االحتادي  القان�ن  اأحكام  بع�س  بتعديل  احتادي  قان�ن  م�شروع   
تنظيم ال�كاالت التجارية والق�انني املعدلة له.

%التجارة  11.5

م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن " ال�شلع اخلا�شعة للرقابة يف اال�شترياد والت�شدير. 1
م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )13( ل�شنة 2004 يف �شاأن . 2

الرقابة على ا�شترياد وت�شدير وعب�ر املا�س اخلام
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تعديل القان�ن االحتادي رقم )24( ل�شنة 2006 يف �شاأن حماية . 3

امل�شتهلك
 م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تعديل القان�ن االحتادي رقم )1( ل�شنة 2003 باإن�شاء الهيئة . 4

االحتادية للجمارك

%الرقابة  15.3

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن اإن�شاء املركز ال�طني لالإح�شاء.. 1
حتفظات �شمو رئي�س �لدولة على تعديلت �ملجل�س �لوطني �لحتادي مل�شروع قانون �إن�شاء �ملركز . 2

ال�طني لالإح�شاء
%االإح�شاء  7.6
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الن�شبةاالخت�شا�سامل�شروع

م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة 2000م يف �شاأن �شوق . 1
�لإمار�ت للأور�ق �ملالية و�ل�شلع.

م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �ملعلومات �لئتمانية. 2
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن كفالة �لود�ئع لدى �لبنوك. 3
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن الدين العام. 4
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن كفالة االأدوات املالية.. 5
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تاأ�شي�س م�شرف االإمارات للتنمية.. 6
حتفظات �شمو رئي�س �لدولة على م�شروع �لقانون �لحتادي ب�شاأن �ملعلومات �لئتمانية.. 7

%البن�ك وامل�شارف  26.9

خام�شا: االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من قبل االأمانة العامة امل�شاندة لعمل اللجنة

االأوراق الفنية املو�صوع

ورقة ا�شتف�شارات ب�شاأن م��ش�ع "تنظيم ودعم القطاع ال�شناعي يف الدولة". ●
درا�شة يف غالء املعي�شة. ●
تقرير ح�ل "تنظيم ودعم القطاع ال�شناعي يف الدولة" ●

مو�صوع 

دعم وتنمية القطاع ال�صناعي بالدولة

ورقة املفاهيم العامة مل��ش�ع غالء االأ�شعار. ●
ورقة اخللفية املجمعة مل��ش�ع غالء االأ�شعار. ●
ملخ�س للحلقة النقا�شية ح�ل م��ش�ع غالء االأ�شعار. ●
ورقة اال�شتف�شارات ملمثلي القطاع اخلا�س ح�ل م��ش�ع غالء االأ�شعار. ●
ورقة �ل�شتف�شار�ت ملمثلي �لقطاع �حلكومي حول مو�شوع غلء �لأ�شعار. ●
تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع غالء االأ�شعار. ●
تقرير عن ت��شيات املجل�س. ●
الدرا�شة الربملانية التحليلية ح�ل م��ش�ع "تفاقم ظاهرة غلء �لأ�شعار". ●
ورقة �خللفية �ملجمعة حول تفاقم ظاهرة غلء �لأ�شعار. ●

مو�صوع

 تفاقم ظاهرة غاء االأ�صعار
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جدول توظيف عن �ملعلومات حول مو�شوع �شيا�شة وز�رة �ملالية. ●
ورقة االإطار املقرتح لعمل اللجنة ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة املالية. ●
ا�شتف�شارات �شيا�شة وزارة املالية ●
التحليل الزمني مليزانية وزارة املالية لعام 2010. ●
مالحظات وا�شتف�شارات جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�شادية وال�شناعية ح�ل امل��ش�ع اجلدول الت�افقي  ●

لالأهداف اال�شرتاتيجية ل�شيا�شة وزارة املالية.
مقارنة بني ميزانية االأداء وامليزانية ال�شفرية ●
درا�شة ح�ل �شيا�شة وزارة املالية ●
جدول حتليل االأهداف اال�شرتاتيجية ل�زارة املالية ●

�صيا�صة

 وزارة 

املالية
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ثالثاً: جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية:

اأواًل: الن�شاط العام للجنة:

%( من  عقدت اللجنة )28( اجتماعًا خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، بلغت عدد اجتماعات الدور االأول )5( اجتماعات وبن�شبة )18 
اللجنة. بينما  %( من جمم�ع اجتماعات  الثاين )8( اجتماعات وبن�شبة )28  اللجنة خالل الدور  اللجنة، كما اجتمعت  جمم�ع اجتماعات 
%( من جمم�ع اجتماعات اللجنة. واجتمعت اللجنة خالل الدور الرابع كذلك  اجتمعت اللجنة خالل الدور الثالث )5( اجتماعات بن�شبة )18 
%( من جمم�ع  بن�شبة )18  الدور اخلام�س )5( اجتماعات  اللجنة. واجتمعت يف  %( من جمم�ع اجتماعات  بن�شبة )18  )5( اجتماعات 

اجتماعات اللجنة.

ا�شتغرقت اللجنة خالل اجتماعها يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )63.31( �شاعة وذلك ب�اقع)11.20( الجتماعات الدور االأول والتي بلغت 
ن�شبتها )17.7( % من املجم�ع العام و)21.05( �شاعة الجتماعات الدور الثاين وبن�شبة بلغت )33.2( % من االإجمايل العام، فيما بلغ ال�قت 
�مل�شتغرق لجتماعات �لدور �لثالث و)8.5( �شاعة وبن�شبة مئ�ية بلغت )13.4( % من االإجمايل العام، و)7.04( �شاعة الجتماعات الدور الرابع 



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي196
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

% م�شتح�ذة املرتبة الثانية  والتي بلغ ن�شبتها)11.1( %، فيما بلغ �لوقت �مل�شتغرق لجتماعات �لدور �خلام�س )15.57( �شاعة وبن�شبة 24.5 
بعد �لوقت �مل�شتغرق للدور �لثاين، وفيما يلي جدول ر�شم بياين يو�شح عدد �جتماعات �للجنة و�لوقت �مل�شتغرق بح�شب �أدو�ر �لنعقاد يف �لف�شل 

الت�شريعي الرابع ع�شر.

ثانياً: الن�شاط الت�شريعي للجنة:

ناق�شت اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )14( م�شروع قان�ن خالل اأدوار االنعقاد اخلم�شة حيث ناق�شت يف دور االنعقاد االأول )5( 
 ،% % من اإجمايل امل�شروعات املحالة اإلى اللجنة، و)4( م�شاريع يف دور االنعقاد العادي الثاين وبن�شبة 28.6  م�شروعات وبن�شبة بلغت 36 
%، بينما ناق�شت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الرابع م�شروعني بلغت ن�شبته  وم�شروع واحد يف دور االنعقاد العادي الثالث بلغت ن�شبته 7 

%، واالأمر كذلك خالل دور االنعقاد العادي اخلام�س حيث ناق�شت اللجنة م�شروعني اأي�شا وبن�شبة )14.2( %.  14.2
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 جدول يو�شح امل�شروعات املحالة اإلى اللجنة بح�شب كل دور انعقاد

امل�صروعالدور

1

1-م�شروع قان�ن احتادي ل�شنة 2007 يف �شاأن �إن�شاء حمكمتني �حتاديتني �بتد�ئيتني مبدينتي خورفكان وكلباء يف �إمارة �ل�شارقة.
2-م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن اإن�شاء حمكمة ا�شتئنافية يف مدينة خ�رفكان باإمارة ال�شارقة.

3-مناق�شة م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )3( ل�شنة 1993 يف �شاأن �ل�شلطة �لق�شائية.
4- م�شروع نظام متثيل ال�شعبة الربملانية.

5- م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )3( ل�شنة 1981م باإن�شاء معهد التنمية االإدارية.

2

1-م�شروع لئحة عمل �لجتماع �لدوري لروؤ�شاء جمال�س �ل�شورى و�لنو�ب و�لوطني و�لأمة.
2-م�شروع قان�ن احتادي باإلغاء القان�ن االحتادي رقم )3( ل�شنة 1981 باإن�شاء معهد التنمية االإدارية وتعديالته.

3-اإعادة �شياغة املادة 23 مكرر من م�شروع القان�ن االحتادي رقم )31( ل�شنة 1999 يف �شاأن اإن�شاء الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
4-م�شروع قانون باإن�شاء مركز للوثائق و�لبحوث.

م�شروع التعديل الد�شت�ري رقم)1( ل�شنة 2008. 31

4
1-م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم)7( ل�شنة 1972 ب�شاأن �شعار االإمارات العربية املتحدة وخامتها الر�شمي.

2- م�شروع نظام اللجان الربملانية )امليدانية( للمجل�س ال�طني االحتادي

5
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن النقل البحري.( 1
م�شروع اإلغاء القان�ن االحتادي رقم )3( ل�شنة 1982 باإن�شاء الهيئة العامة للمعل�مات وتعديالته.( 2
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جدول باأهم االأفكار واالآراء التي ا�شتعر�شتها اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني

االأفكار واالآراء املطروحةامل�صروع

م�صروع قانون احتادي 

يف �صاأن اإن�صاء حمكمة ا�صتئنافية يف مدينة 

خورفكان باإمارة ال�صارقة

طرحت اللجنة راأي باأنه جرت العادة عند اإن�شاء حماكم جديدة عدم ا�شتمرار نظر الدعاوى اأمام املحاكم 
التي كانت خمت�شة حمليا بنظر الدع�ى قبل اإن�شاء املحكمة اجلديدة واإمنا حتال هذه الدعاوى اإلى املحكمة 
اجلديدة بحالتها وبدون ر�ش�م وال ي�شتثنى من ذلك اإال الدعاوى التي اأقفل فيها باب املرافعة وحجزت للنطق 

باحلكم.
وقد وافقت اللجنة على امل�شروع

مناق�صة م�صروع قانون احتادي

 بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي

 رقم )3( ل�صنة 1993 

يف �صاأن ال�صلطة الق�صائية.

- طرحت اللجنة فكرة اإعداد كادر اخلا�س بالق�شاة ونية تعديل رواتب هذه الفئة م�شتقباًل.
بالق�شاة  �لأولى م�شاو�تهم  �لفئة  �لق�شائية  �لوظائف  �إد�رية يف جد�ول  ورود وظائف  �للجنة على  -حتفظت 
�إد�رية ولي�شت وظائف ق�شائية وبالتايل  و�إدر�جهم يف جدول وظائف �لق�شاة على �لرغم وظائفهم وظائف 
ل يجوز م�شاو�تهم بالق�شاة فيما يتعلق بحقوقهم وو�جباتهم وم�شائلتهم ومرتباتهم وبدلتهم و�ملز�يا �ملالية 

االأخرى.
- طرحت اللجنة راأي باأن املادة االأولى: "ي�شتبدل بن�ش��س امل�اد )22( و )73 ( و )56 ( و )91 ( من القان�ن 

االحتادي رقم )3( ل�شـنة 1983 امل�شار اإليه الن�ش��س االآتية:
املادة ) 22(:

اأ�شافت اللجنة اإلى عجز الفقرة االأولى من املادة )22( من امل�شروع الن�س التايل:
" واإذا ت�شاوى املر�شح�ن يف اجتياز الدورات امل�شار اإليها والتقديرات التي ح�شل�ا عليها وجب مراعاة االأقدمية ".
املادة ) 91 (:وافقت عليها اللجنة كما وردت يف م�شروع القان�ن بدون تعديل مع اإن هناك ت�جهات من قبل 
بع�س االأع�شاء على حذف املادة اأو ا�شتبدالها بالن�س الذي ورد يف القان�ن االأ�شلي، وحتفظ بع�س االأع�شاء 
على ن�س املادة )91( من م�شروع القان�ن فيما ورد فيه من �شريان االأحكام املقررة للق�شاة واأع�شاء النيابة 
وكيل  على  االأخرى  املالية  واملزايا  وبدالتهم  ومرتباتهم  وم�شاءلتهم  وواجباتهم  بحق�قهم  يتعلق  فيما  العامة 
الدويل  التعاون  ل�شئ�ن  امل�شاعد  ــ�زارة  ال ووكيل  الدولة  وق�شايا  والت�شريع  الفت�ى  ل�شئ�ن  امل�شاعد  ــ�زارة  ال

والتخطيط ووكيل ال�زارة امل�شاعد لل�شئ�ن الفنية.
كما حتفظو� على ورود �أ�شمائهم يف جدول �لوظائف �لق�شائية يف �لفئة �لأولى، وذلك لأن وظائفهم وظائف 

�إد�رية ولي�شت وظائف ق�شائية وبالتايل ل يجوز م�شاو�تهم بالق�شاة و�إدر�جهم يف جدول وظائف �لق�شاة.
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م�صروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام 

القانون االحتادي رقم )3( ل�صنة 1981م 

باإن�صاء معهد التنمية االإدارية.

-طرحت اللجنة فكرة اأهمية حتديد مدة زمنية لع�ش�ية جمل�س االإدارة تك�ن قابلة للتجديد.
- اأ�شافت اللجنة مل�شروع القان�ن حتديد مدة ت�شكيل جمل�س االإدارة.

م�صروع الئحة عمل االجتماع الدوري 

لروؤ�صاء جمال�س

 ال�صورى والنواب والوطني واالأمة.

-طرحت اللجنة اأفكارا تتعلق بتحديد اخت�شا�شات االجتماع واأهدافه.

م�صروع قانون احتادي باإلغاء القانون 

االحتادي رقم )3( ل�صنة 1981 باإن�صاء 

معهد التنمية االإدارية وتعدياته.

من  ورد  كما  �لقانون  م�شروع  على  �للجنة  و�فقت  �إلغائه،  بعد  �ملعهد  موظفي  م�شري  عن  �للجنة  -ت�شاءلت 
�حلكومة.

اإعادة �صياغة املادة 23 مكرر من م�صروع 

القانون االحتادي رقم )31( ل�صنة 1999

 يف �صاأن اإن�صاء 

الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.

-�أبدت �للجنة حتفظها على �إقد�م �حلكومة تولية �لقطاع �خلا�س م�شاألة �إنتاج �لطاقة لأنها من �لأمور �لتي 
يجب اأن تنفرد بها حك�مة االحتاد فهناك �شبهة ب�ج�د خمالفة د�شت�رية.

-اأبدت اللجنة تخ�فها من االآثار االأمنية واالقت�شادية التي �شترتتب على خ�شخ�شة هذا القطاع.
-عدلت �ملادة بحيث �أعطت �حلكومة �حلق يف تولية �لقطاع �خلا�س توليد و�إنتاج �لطاقة.

- اللجنة لي�س لها اخليار يف رف�س م�شروع القان�ن فقد قررت اأن تتم �شياغة املادة على نح� يحمي امل�شتهلك 
ويكفل امل�شاواة يف اأ�شعار اال�شتهالك يف جميع اأنحاء الدولة واإبقاء القطاع اخلا�س حم�ش�ر يف م�شاألة االإنتاج.

م�صروع قانون

 باإن�صاء مركز للوثائق والبحوث.

-راأت اللجنة بالن�شبة للف�شل الثامن واخلا�س بالعق�بات اإعادة �شياغة العق�بات كاملة مبا يتنا�شب مع تاأثري 
اجلرمية اأو املخالفة حيث تبني عند قراءة العق�بات اأنها ال تتنا�شب مع املخالفة حيث اأن خمالفة تعمد اإتالف 
وثيقة هامة للدولة حتتاج �إلى عقوبة �كرب من غر�مة مليون ونتائج هذه �جلرمية تتعدى خ�شائرها مليون درهم 

اإذا كانت هذه ال�ثيقة حدودية مثال لذلك يجب ت�شديد العق�بة.
�ختلف يف معنى �حلب�س يف �لكثري من �لقو�نني رغم �أن قانون �لعقوبات حددها ولكن يف �لقو�نني �ملقرتحة 

لوحظ �أن �لعقوبات تختلف يف �ملدد �ملقرتحة مما ي�شبب �إ�شكاليات �أثناء �لتقا�شي خ�شو�شا مدة �حلب�س.
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م�صروع التعديل الد�صتوري

 رقم)1( ل�صنة 2008

- و�فقت �للجنة على م�شروع �لقانون كما ورد من �حلكومة، ومن �أبرز تلك �لتعديلت:
1-ممار�شة نو�ب رئي�س �ملجل�س �لوزر�ء �خت�شا�شه يف حالة غيابه.

2-�ملحظور�ت �لتي يلتزم بها رئي�س جمل�س �لوزر�ء ونو�به و�أي وزير �حتادي.

3-تعديل مدة الع�ش�ية يف املجل�س ال�طني االحتادي )4( �شن�ات ميالدية، بعد اأن كانت �شنتني فقط.

م�صروع قانون احتادي بتعديل بع�س 

اأحكام القانون االحتادي رقم)7( ل�صنة 

1972 ب�صاأن �صعار االإمارات العربية املتحدة 

وخامتها الر�صمي.

-حتفظت اللجنة على ما ورد يف نهاية املادة الثالثة من امل�شروع املعرو�س اخلا�س بحظر ا�شتخدام ال�شعار 
بالل�حات وذلك الن وج�ده يعزز االنتماء ال�طني.

- حتفظت اللجنة على ما ورد يف الفقرة الثانية من ن�س املادة)3( والتي ت�شت على حد اأدنى للعق�بة دون 
و�شع حد اأق�شى لها.

عليهم يف حال خمالفة  العق�بات  ت�قيع  قبل  اأو�شاعهم  لتعديل  للم�اطنني  �شماح  اإعطاء فرتة  اللجنة  -ترى 
القان�ن.

- �أدخلت �للجنة تعديل على نهاية �ملادة �لأولى بو�شع حد �أدنى و�أعلى للعقوبة �جلنائية.

م�صروع نظام اللجان الربملانية )امليدانية( 

للمجل�س الوطني االحتادي

-�للجان �مليد�نية نظام مكمل لكل من �للجان �لد�ئمة و�ملوؤقتة.
-حتفظت اللجنة على ما وردة يف املادة اخلام�شة حيث اأنه مل يحدد باملق�ش�د من عدد االأع�شاء اأو عند القيام 

بالزيارة امليدانية.
-قررت اللجنة حذف نهاية الفقرة الثانية من املادة الثانية والتي تن�س على" ويعاد ت�شكيل اللجان" امليدانية 

يف بداية كل دور".
اأقرت اللجنة حذف املادة )8( الن اللجان ال تعقد اجتماعاتها خارج االأمانة.

-ترى اللجنة حذف كلمة "الثمانية ال�اردة يف التعديل حيث اأن عدد اللجان قابلة للتعديل.
ترى اللجنة حذف املادة)15( وذلك لورود �لعقوبات يف �للئحة �لد�خلية.

م�صروع اإلغاء القانون االحتادي رقم 

)3( ل�صنة 1982 باإن�صاء الهيئة العامة 

للمعلومات وتعدياته.

وافقت اللجنة على م�شروع القان�ن االحتادي رقم )3( ل�شنة 1982م باإن�شاء الهيئة العامة للمعل�مات وتعديالته 
كما ورد من �حلكومة.
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طرحت اللجنة العديد من االأفكار ومن اأهمها:

تط�ير الت�شريعات البحرية لدعم التجارة على امل�شت�ى املحلي والدويل وت�شهيل وتنظيم االإجراءات املتبعة  –
يف جمال التجارة البحرية واملحافظة على البيئة و�شالمة ال�شفن واالأرواح.

اقت�شادها  – ومن�  اأمنها  حتقيق  يكفل  مبا  الدولة  علم  يحمل  حديث  كفء  بحري  اأ�شط�ل  وتط�ير  اإن�شاء 
وم�شالح �شعبها.

على  – الرتكيز  مع  الدولة  عليها  �شادقت  التي  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  لتنفيذ  معينة  اآليات  و�شع 
مراجعة وتعديل بع�س التعريفات وامل�شطلحات واالأحكام البحرية يف �ش�ء املتغريات العاملية.

وامل�ؤثرات  – امل�اد  امل�شروع يف  ملكافحة االجتار غري  الالزمة  التدابري  اتخاذ  2/14 ج�از  املادة  ا�شتحدثت 
العقلية ومكافحة االجتار بالب�شر �شد اأي �شفينة اأجنبية مارة اأو مت�قفة يف م�انئ الدولة اأو بحرها االإقليمي

ا�شتحدثت املادتان 36و37 �لعرت��س على �شطب ت�شجيل �ل�شفينة و�إجر�ء�ت تقدميه و�لف�شل فيه ق�شائيا. –
ا�شتحدثت امل�اد من 62 اإلى 64 من �مل�شروع مو�شوع عمل �ل�شفن �لأجنبية يف �ملناطق �لبحرية و�شروط  –

ذلك وفر�شت املادة 67 عقوبة جنائية على خمالفة ن�س �ملادة 62.
اأو ال�شاحن ما بني  – اأثناء ال�شفر وخيار امل�شتاأجر  161 املتعلقة باإ�شالح ال�شفينة  ا�شتحدث امل�شروع املادة 

�لنتظار حتى متام �لإ�شلح �أو �إخر�ج �لب�شائع �لتي تخ�شهما منها، وعدم حتمل �مل�شتاأجر �أو �ل�شاحن 
160 من  املادة  املادة حمل  وقد حلت  باملادة،  ال�ارد  التف�شيل  االإ�شالح على  االأجرة عن مدة  زيادة يف 
�لقانون �حلايل وهو �لقرت��س ب�شمان �ل�شفينة �أو �أجرتها �أو هما معا فاإذ� مل يكف فالقرت��س ب�شمان 

الب�شاعة اأو بيعها حال عدم تي�شر االقرتا�س.
اأو  – االأ�شخا�س  اأو  ال�شفينة  �شالمة  تهدد  والتي  البحر  يف  الب�شاعة  اإلقاء  ج�از   3/162 املادة  ا�شتحدثت 

ال�شحنة.
��شتحدث �مل�شروع عقوبة جنائية على �ملجهز بن�س �ملادة 195 والذي قرر اأنه )يعاقب بغرامة ال تقل عن  –

ع�شرة اآالف درهم وال جتاوز خم�شا وع�شرين األف درهم املجهز الذي يخالف اأحكام هذا القان�ن، وتتعدد 
العق�بة بتعدد من وقعت يف �شاأنهم املخالفة(.

ا�شتحدث امل�شروع ف�شال كامال بعن�ان ال�كالء البحري�ن حيث ق�شم اإلى، اأواًل: وكيل ال�شفينة م/213-  –
م/216، ثانياً: وكيل �حلمولة م/217- 218، ثالثاً: مقاول ال�شحن والتفريغ م220-219.

وكذلك طرحت العديد من االآراء ومن اأهمها:
للم�ا�شالت  – ال�طنية  الهيئة  اإدارة  وحل جمل�س  امل�ا�شالت  وزير  للم�ا�شالت حمل  ال�طنية  الهيئة  حلت 

حمل وزير امل�ا�شالت.
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-�شمح بنظام الت�شجيل املفت�ح وه� ت�شجيل �شفن اأجنبية لرفع علم الدولة وي�شدره جمل�س ال�زراء بناء على 
اقرتاح الهيئة م11.

ال�شفن  – غري  على  امل�شروع  من  13/ج  باملادة  حمظ�را  البحرية  املناطق  يف  بال�ق�د  ال�شفن  تزويد  اأ�شبح 
ال�طنية وحذف امل�شروع ال�شيد والنزهة يف املياه االإقليمية والذي ه� حمظ�ر حاليا باملادة 16/ج .يعفى 
تزيد  ال  والتي  التجارة  يف  وامل�شتغلة  والنزهة  ال�شيد  �شفن  به  املعم�ل  القان�ن  على  بناء  الت�شجيل  من 
حمولتها على ع�شرة �أطنان و�ملن�شاآت �لعائمة د�خل مو�نئ �لدولة م18، وقد اأحال امل�شروع م2/15 للئحة 

التنفيذية حتديد اإجراءات واأحكام ت�شجيل وترخي�س �شفن النزهة وال�شيد وال�شفن اخل�شبية.
ال�شفينة بدال من عبارة لكل ذي  – بيانات  41 من امل�شروع ح�شريًا من له حق طلب �شهادة  املادة  حددت 

م�شلحة بالقانون �حلايل م41 .
اأحيل ملجل�س اإدارة الهيئة ال�طنية للم�ا�شالت باملادة 42من امل�شروع و�شع ال�ش�ابط التف�شيلية املتعلقة  –

بكتابة ا�شم ال�شفينة ومكان ت�شجيلها وحفر رقم الت�شجيل وكتابة الغاط�س بدال من ذكرها تف�شيال ب�شلب 
القان�ن )م41 من �لقانون �حلايل( باعتبار �أن هذه �لأمور تف�شيلية ومتغرية.

اأحيل اأمر الر�ش�م املالحية ملجل�س ال�زراء باملادة 43 من امل�شروع بدال من ذكرها تف�شيال كما ه� القان�ن  –
�حلايل م43 .

اأ�شبح لل�شلطة املخت�شة يف امليناء الذي ت�جد به ال�شفينة اأحقية منع ال�شفينة من ال�شفر م57. –
عق�بة  –  2/67 �ملادة  وفر�شت  ترخي�س  بغري  �خلطرة  �لب�شائع  وتخزين  نقل  حظر   65 املادة  ا�شتحدثت 

جنائية على خمالفة ذلك.
ال�شفينة م3/70 ف�شل على بنائها ح�شب  – اإ�شالح  العي�ب اخلفية ي�شري على  �شار تقادم دع�ى �شمان 

املقرر حاليا.
عدل عن الرتخي�س الالزم لبيع ال�شفينة الأجنبي والذي ن�شت عليه املادة 70 من �لقانون �حلايل. –
�ملرتبة  – يف  �لق�شائية  �مل�شاريف  �أ�شبحت  فمثل  م86  املمتازة  الدي�ن  ترتيب  يف  تعديال  امل�شروع  اأحدث 

الثانية بدال من املرتبة االأولى كما األغى البندين االأخريين من املادة 84)و-ز( رمبا اتكاال على ال�شلطة 
التقديرية للم�شتفيد منهما لرتتيب رهن بدينه اإن اأراد تبعا للمادة 1/106 من امل�شروع.

مت اإنقا�س االأغلبية الالزمة للم�افقة على رهن ال�شفينة من ثالثة اأرباع املالك على ال�شي�ع اإلى اأكرث من  –
الن�شف م99.

�ل�شفينة م115،  – �لتحفظي على  توقيع �حلجز  ب�شببه  و�لذي يجوز  �لبحري  �لدين  �لتو�شع يف م�شادر  مت 
واملرافئ  امل�انئ  ور�ش�م  )ج(  بند  بالبيئة  ال�شفينة  تلحقها  التي  االأ�شرار  م�شدره  يك�ن  الــذي  كذلك 
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-واالأح�ا�س بند ن واملنازعة النا�شئة عن عقد بيع ال�شفينة بنـــد )خ(.
اأ�شبح الدين الناجم عن بيع ال�شفينة حالة جديدة للدين البحري باملادة 115/خ ول يجوز �حلجز على  –

�شفينة غري التي يتعلق بها هذا الدين م116.
بتقدمي �شمان م�شريف  – �ل�شفينة  على  �لتحفظي  تلزم طالب �حلجز  �أن  �ملخت�شة  للمحكمة  يجوز  �أ�شبح 

ملو�جهة �خل�شائر �لتي قد ترتتب عليه م118.
بعد  – و�حد م123  باإجر�ء  وتوقيع �حلجز  بالدفع  ر�شميا  �ملدين  �إخطار  يجوز  �أ�شبح  �لتنفيذي  يف �حلجز 

�أن كان يتعني بالقانون �حلايل م�شي 24 �شاعة على التنبيه بالدفع م123، و�شار البيع باملزاد من جل�شة 
واحدة وميكن اأن تك�ن جل�شتني فقط م127 ولي�س لزوما عن طريق ثلث كما ين�س �لقانون �حلايل يف 

املادة 128.
يجب على الرا�شي عليه املزاد دفع ثلث الثمن وامل�شاريف ف�ر ر�ش� املزاد واإيداع باقيها خلزينة املحكمة  –

خالل ثالثة اأيام م129 خلفا للو�شع �حلايل �لذي يلزم باإيد�ع كامل �لثمن يف �ليوم �لتايل على �لأكرث.
مما يجوز حتديد �مل�شئولية فيه بالقانون �حلايل بالبند 1/ج من املادة 138 كل التزام يفر�شه القان�ن  –

ويكون متعلقا برفع �حلطام �أو تعومي �أو رفع �أو حتطيم �شفينة غارقة �أو جانحة �أو مهجورة مبا يف ذلك كل 
ما يوجد على ظهرها، وقد عدل �مل�شروع عن ذلك و�أ�شبحت هذه �لأمور مما ل يجوز حتديد �مل�شئولية فيها 
املادة 5/141، ف�شال عن اإ�شافة حالة جديدة بتلك املادة بالبند 6 وهي ال�شرر الناجم عن التل�ث بالنفط 

وغريه من امل�اد االأخرى.
حددت ق�اعد امل�شئ�لية بالكيفية والقدر املبينني تف�شيال باملادة 141من �لقانون �حلايل وقد عدل �مل�شروع  –

عن ذلك واأ�شندت املادة 142 منه �لأمر للئحة �لتنفيذية.
املادة 143 /2 من �لقانون ل ت�شمح للد�ئن باتخاذ �أي �إجر�ء على �أمو�ل مالك �ل�شفينة �إذ� قدم �شمانا  –

من اأحد امل�شارف تقبله املحكمة وقد تغري االأمر بامل�شروع م143 اإلى )اإذا قدم �شمانا م�شرفيا من اأحد 
من  بدال  م144  �ل�شفينة  على  �لتحفظي  �حلجز  لرفع  �لأمر  هذ�  �أ�شيف  كما  بالدولة(،  �لعاملة  �لبنوك 
�ل�شياغة �حلالية وهي تقدمي �شهادة ر�شمية تثبت �إيد�ع �لتعوي�س لدى �ل�شلطة �ملخت�شة يف �مليناء �لذي 

ت�قفت فيه ال�شفينة اإذا كان ال�شرر قد وقع يف عر�س البحر.
يجوز للربان و�لبحارة تبعا للقانون �حلايل م2/145 حتديد م�شئ�ليتهم حتى ول� كان ال�شرر راجعا خلطاأ  –

�شخ�شي، وقد األغي هذا البند بامل�شروع.
اأ�شيف بامل�شروع ن�س املادة 146 والذي يقرر اأنه )ال ت�شمع عند االإنكار وعدم العذر ال�شرعي دع�ى امل�شئ�لية  –

�شد املالك اأو املجهز اأو من ين�ب عنهما بانق�شاء �شنتني من تاريخ وق�ع الفعل امل�جب للم�شئ�لية(.
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االأفكار واالآراء املطروحةامل�صروع

م�صروع

 قانون

 احتادي 

ب�صاأن

 النقل

 البحري

يف املادة 153 عدل �مل�شروع عن �ملقرر بالقانون �حلايل وهو ت�شليم �لتقرير باإجر�ء�ت �لتحقيق ونتيجته  –
الدولة  م�انئ  ميناء من  اأول  املخت�شة يف  ال�شلطات  اإلى  امل�شب�طة  واالأ�شياء  التحقيق  به حم�شر  مرفقا 
م2/152، اإلى الت�شليم اإلى ال�شلطات املعنية يف اأول ميناء تر�ش� فيه ال�شفينة م2/153 ، واأجاز امل�شروع 

ت�شليم ن�شخة من ذلك التقرير لل�شلطات املعنية يف الدولة التي وقعت فيها اجلرمية.
اأ�شند ملجل�س اإدارة الهيئة تبعا للمادة 3/166 اإ�شدار قرار بنم�ذج واإجراءات و�ش�ابط اإ�شدار وجتديد  –

ج�از ال�شفر البحري.
�إذ�  – �إل  �أو تعوي�س  �أنه )ل يجوز للبحارة �ملطالبة مبكافاأة  �لقانون �حلايل على  3/197 من  ن�شت املادة 

ح�شل املجهز اأو املالك على تع�ي�س عن ال�شرر الذي اأ�شاب ال�شفينة( وقد حذف هذا الن�س من امل�شروع.
وكذلك اأو�شت اللجنة:

1-تدريب الق�شاة يف جمال النقل البحري.

2-�شرعة �إجناز �للئحة �لتنفيذية
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ثالثاً: الن�شاط الرقابي للجنة:

اأحيل للمجل�س يف دور االنعقاد العادي  ناق�شت اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر م��ش�عا واحدا وه� �شيا�شة وزارة العدل والذي 
الثالث.
	 ا�شتغرقت اللجنة يف �شبيل مناق�شة هذا امل��ش�ع خالل الف�شل الت�شريعي الربع ع�شر ح�ايل )6( �شاعات من جممل ن�شاط �للجنة و�لبالغ

%، حيث بلغ عدد �شاعات العمل يف الدور الثالث )3( �شاعات والدور الرابع)3( �شاعات، وفيما  )63.31( �شاعة وبن�شبة مئ�ية تقدر ب9.5 
يلي جدول ن�شاط �للجنة بح�شب عدد �ل�شاعات �ملنجزة يف كل من �جلانب �لرقابي و�لت�شريعي

قامت اللجنة بطرح ما يزيد عن)5( ت��شيات فيما يتعلق ب�شيا�شة وزارة العدل وذلك من اإجمايل )16( مقرتحًا يف الف�شل الت�شريعي وبن�شبة 
% وفيما يلي جدول ي��شح اأهم االأفكار واالآراء  % و)3( اآراء، وبن�شبة بلغت 6.7  بلغت)31.3( % كما طرحت ما يفوق )4( اأفكار بن�شبة 17.4 

التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�س امل��ش�عات العامة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.

البيان
عدد ال�صاعات

الن�صبةاملجموع
الدور اخلام�سالدور الرابعالدور الثالثالدور الثاينالدور االأول

%6.00-3.003.00--1.املو�صوعات العامة  9.5

ت  عـــــــــــــــــا و م�صـــــــــر .2

القوانني
11.2021:056.54.0415.5757.31%  92.5

---11.2021:058.57.0415.5763.31املجموع العام
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اأهم االأفكار واالآراءاملو�صوع

 �صيا�صة 
وزارة العدل

)االأفكار(

 طرحت اللجنة من خالل مناق�شاتها الربملانية خالل الف�شل الربع ع�شر العديد من االأفكار املت�شلة مب��ش�ع �شيا�شة وزارة العدل اأهمها اأن 
اخلطط الت�شغيلية لتحقيق مبادرات بع�س االأهداف االإ�شرتاتيجية غري وا�شحة اأو كافية، كما تعر�شت اللجنة على فكرة حتديد االحتياجات 
املادية باملحاكم حيث مل يتم تقديرها بدقة، كما تعر�شت اللجنة يف اجتماعاتها اإلى كادر الق�شاة مقارنة بالكادر املحلي لالإمارات االأخرى، 
ال�زارة  باأنه ال ي�جد تن�شيق ولقاءات م�شرتكة بني االإدارة املخت�شة ب�ش�ؤون املحامني يف  اأت�شح  اإجراءات عمل املحامني حيث  اإلى  باالإ�شافة 

واملحامني ملناق�شة مع�قات عمل املحامني والعمل على تذليلها.
)االآراء(

 كما كان للجنة العديد من االآراء ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة العدل منها على �شبيل املثال عدم اعتداد ال�زارة براأي املحاكم والنيابات ب�شاأن 
ت�ش�رهم ومقرتحاتهم امل�شتقبلية للطاقات اال�شتيعابية ملباين املحاكم، واأن عدد الق�شايا لعام 2008م يعادل )32506( ق�شية، م�زعة على 
�ملحاكم �لحتادية )�لعليا، �ل�شتئنافية، �لبتد�ئية، �ل�شرعية( وموزعة على )153( قا�س، باالإ�شافة اإلى اعتماد ال�زارة على اخلرباء من غري 

موظفي �لوز�رة، وما ينتج عن ذلك من �آثار �شلبية.

امليدانية خالل  الزيارات  بالعديد من  قامت  امليداين حيث  العمل  ومنهجية  اآلية  الرقابي على  دورها  �شبيل دعم  اللجنة على  تبنت  قد  وهذا 
مناق�شاتها م��ش�ع "�شيا�شة وزارة العدل" وذلك من اأجل ال�ق�ف على العمل امليداين للم��ش�ع متثلت يف زيارة كل من:

دار الق�شاء يف كل من اأم القي�ين وعجمان ي�م االأحد امل�افق 2009/10/25 –
د�ر �لق�شاء بال�شارقة ومعهد �لدر��شات و�لتدريب �لق�شائي يوم �خلمي�س �ملو�فق 2009/10/29 –
دار الق�شاء بالفجرية ي�م االأربعاء امل�افق 2009/11/4 –
�ملحكمة �لحتادية �لعليا باأبوظبي يوم �لثنني �ملو�فق 2009/11/16 –

مرفق جدول �إح�شائي بعدد �لأفكار و�لآر�ء �ملطروحة من قبل �للجنة خلل �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر.

 االأداء
العنا�شر

االأداء الرقابياالأداء الت�شريعي
املجم�ع

الن�شبةالعددالن�شبةالعدد
17.423 %82.64 %19فكرة

31.316 %68.75 %11مقرتح

6.745 %93.33 %42راأي

14.384 %85.712 %72جمم�ع
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رابعاً: الن�شاط النوعي للجنة:
الن�شاط الرقابي: 

بلغ اإجمايل عدد الت��شيات املحالة من اللجنة اإلى املجل�س - وذلك رج�عا اإلى تقارير ت��شيات اللجنة - خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 
)5( ت��شيات، وفيما يلي جدول ي��شح الت��شيات املحالة من قبل اللجنة اإلى املجل�س وم�قف جمل�س ال�زراء منها.

موقف احلكومةالتو�صياتاملو�صوع

�صيا�صة

 وزارة العدل

1. و�شع خطط ت�شغيلية واقعية لالإ�شرتاتيجية تتنا�شب وخ�ش��شية ال�زارة.
2. زيادة رو�تب وخم�ش�شات �أع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية و�أعو�نهم.

3. زيادة عدد �أع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية و�أعو�نهم مبا يتنا�شب وزيادة حجم �لق�شايا.
4. ت�حيد مبادئ تف�شري الق�اعد القان�نية بني حماكم الدولة.

5. منح اال�شتقالل االإداري واملايل للمحكمة االحتادية العليا ملزاولة اخت�شا�شها الد�شت�ري.

الت��شيات  جميع  على  املــ�افــقــة  متــت 
با�شتثناء الت��شية رقم)5(

الن�شاط الت�شريعي:

 اأحيل للجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر)14( م�شروع قانون، وبالرجوع �إلى �خت�شا�شات �للجنة، يلحظ تركز ن�شاط �للجنة 
%( وب�اقع 6 م�شروعات ق�انني. وفيما يلي  الت�شريعي يف امل�شروعات التي تخ�س وزارة �ش�ؤون ال�زراء حيث ا�شتح�ذت على ن�شبة )42.8 

جدول ي��شح م�شروعات الق�انني املحالة اإلى اللجنة بح�شب اخت�شا�شاتها.

الن�شبةجهة االخت�شا�سم�شروع القان�ن

 م�شروع قان�ن احتادي ل�شنة 2007 يف �شاأن �إن�شاء حمكمتني �حتاديتني �بتد�ئيتني مبدينتي خورفكان وكلباء . 1
يف اإمارة ال�شارقة

م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن اإن�شاء حمكمة اإ�شتئنافية يف مدينة خ�رفكان باإمارة ال�شارقة.. 2
�شاأن . 3 يف   1993 ل�شنة   )3( رقم  االحتــادي  القان�ن  اأحكام  بع�س  بتعديل  احتــادي  قان�ن  م�شروع   مناق�شة 

�ل�شلطة �لق�شائية.

%وزارة العدل  21.5

م�شروع نظام متثيل ال�شعبة الربملانية. 1
م�شروع لئحة عمل �لجتماع �لدوري لروؤ�شاء جمال�س �ل�شورى و�لنو�ب و�لوطني و�لأمة.. 2
م�شروع نظام اللجان الربملانية )امليدانية( للمجل�س ال�طني االحتادي. 3

%املجل�س ال�طني االحتادي  21.5
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الن�شبةجهة االخت�شا�سم�شروع القان�ن

م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )3( ل�شنة 1981م باإن�شاء معهد التنمية . 1
االإدارية.

االإداريــة . 2 التنمية  معهد  باإن�شاء   1981 ل�شنة   )3( رقم  االحتــادي  القان�ن  باإلغاء  احتــادي  قان�ن  م�شروع 
وتعديالته.

م�شروع التعديل الد�شت�ري رقم)1( ل�شنة 2008. 3
م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم)7( ل�شنة 1972 ب�شاأن �شعار االإمارات . 4

العربية املتحدة وخامتها الر�شمي.
م�شروع اإلغاء القان�ن االحتادي رقم )3( ل�شنة 1982 باإن�شاء الهيئة العامة للمعل�مات وتعديالته.. 5
م�شروع قانون باإن�شاء مركز للوثائق و�لبحوث.. 6

وزارة �ش�ؤون جمل�س 
%ال�زراء  42.8

اإعادة �شياغة املادة 23 مكرر من م�شروع القان�ن االحتادي رقم )31( ل�شنة 1999 يف �شاأن اإن�شاء الهيئة 
االحتادية للكهرباء واملاء.

الهيئة االحتادية
 للكهرباء واملياه

%  7.1

الهيئة ال�طنية م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن النقل البحري.
%للم�ا�شالت  7.1
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خام�شا: االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من قبل االأمانة العامة وامل�شاندة لعمل اللجنة:

�لأور�ق �لفنيةاملو�صوع

�صيا�صة

 وزارة العدل.

• ورقة االإطار ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة العدل.	
• جدول مقارن ال�شرتاتيجية وزارة العدل.	
• ملخ�س لتقرير �لإح�شاء �لق�شائي.	
• تقرير زيارة ميدانية لدور الق�شاء:	
اأم القي�ين ●
عجمان ●
ال�شارقة ●
الفجرية ●
• تقرير زيارة ميد�نية ملعهد �لتدريب و�لدر��شات �لق�شائية	
• تقرير زيارة ميدانية للمحكمة االحتادية العليا	
• التحليل الزمني مليزانية وزارة العدل.	
• م�شروع التقرير ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة العدل.	
• بطاقات التعليق ح�ل م��ش�ع " �شيا�شة وزارة العدل".	
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رابعاً: جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم وال�شباب واالإعالم والثقافة:

اأواًل: الن�شاط العام للجنة:
	 ) % عقدت اللجنة )48( اجتماعًا خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، حيث بلغ عدد اجتماعًا الدور االأول )13( اجتماعًا، بن�شبة )27.1 

من جمم�ع اجتماعاتها خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، فيما بلغت عدد اجتماعات الدور الثاين )11( اجتماعًا وبن�شبة مئ�ية تقدر 
%( واجتماع الدور الرابع )8( اجتماعات وبن�شبة بلغت  %( واجتماع الدور الثالث )15( اجتماعًا وبن�شبة مئ�ية بلغت )31.25   22.9(
%( من اإجمايل اجتماعات اللجنة خالل الف�شل الرابع  %( واجتماعات الدور اخلام�س اجتماع واحد وبن�شبة مئ�ية بلغت )2.1   16.65(
ع�شر. يالحظ ارتفاع اجتماعات الدور الثالث عن مت��شط اجتماعات اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي والبالغ )15( اجتماعا حيث بلغت 

.)% بن�شبة )31.25 
	 ا�شتغرقت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )147:23( �شاعة وذلك ب�اقع )39:20( �شاعة الجتماعات الدور

%( من �ملجموع �لعام م�شتحوذة �ملرتبة �لثانية بعد �لوقت �مل�شتغرق لجتماعات �لدور �لثالث و)34:25( �شاعة  االأول وبن�شبة بلغت )26.7 
%( من االإجمايل العام و)55:10( �شاعة الجتماعات الدور الثالث والتي ا�شتح�ذت  الجتماعات الدور الثاين وبن�شبة مئ�ية بلغت)23.4 
%( وذلك  على �لن�شبة �لأكرب من �إجمايل عدد �ل�شاعات �مل�شتغرق لجتماعات �للجنة خلل �لف�شل �لت�شريعي حيث بلغت �لن�شبة )37.5 
نظر� لزيادة �لن�شاط �لت�شريعي و�لرقابي للجنة خلل هذ� �لدور فيما بلغ �لوقت �مل�شتغرق لجتماعات �لدور �لر�بع )17:28( �شاعة وبن�شبة 
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%( من �إجمايل �لوقت �مل�شتغرق لجتماعات  %( و)1:00( �شاعة واحده الجتماعات الدور اخلام�س والتي ح�شلت على ن�شبة )0.7   11.7(
�لت�شريعي. وفيما يلي جدول ر�شم بياين يو�شح عدد �جتماعات �للجنة و�لوقت �مل�شتغرق بح�شب �دو�ر �لنعقاد يف  �للجنة خلل �لف�شل 

الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.
وقد بلغت ن�شبة اجتماعات اللجنة )13.9 %( وذلك من اإجمايل اجتماعات جلان املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر والبالغ عددها 

)343( اجتماعًا.
بلغ عدد �شاعات �جتماعات �للجنة من �لعدد �لكلي للوقت �مل�شتغرق للجان �ملجل�س خلل �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر )147:23( �شاعة 

%( من اإجمايل عدد �شاعات اجتماعات اللجان. وبن�شبة )15.2 
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ثانيًا: الن�شاط الت�شريعي للجنة
ناق�شت اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر م�شروعي قان�نني خالل اأدوار االنعقاد اخلم�شة، حيث ناق�شت يف الدور االأول م�شروع قان�ن 

.)% %( من اإجمايل امل�شروعات املحالة اإلى اللجنة وم�شروع قان�ن واحد يف الدور الثالث وبن�شبة )50  واحد وبن�شبة بلغت )50 

جدول يو�شح امل�شروعات املحالة اإلى اللجنة بح�شب كل دور انعقاد

امل�شروعاأدوار االنعقاد

م�شروع قان�ن احتادي باإن�شاء جمل�س وطني لل�شياحة واالآثاراالأول

 -الثاين

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تنظيم االأن�شطة االإعالميةالثالث

 -الرابع

 -اخلام�س

ا�شتغرقت اللجنة اأثناء مناق�شتها الق�انني والت�شريعات املحالة اإليها يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )49:38( �شاعة عمل وبن�شبة تقدر بـ 
)33.8 %( من �إجمايل �لوقت �مل�شتغرق لن�شاط �للجنة خلل �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر و�لبالغ )147:23( �شاعة، كما تظهر �لإح�شائيات 

.)% %( ويف الدور الرابع )9.6  %( و يف الدور الثالث )10.9  تركز �لن�شاط �لت�شريعي للجنة يف �لدور �لأول وبن�شبة بلغت )13.04 

�أما عن �لأد�ء يف �لن�شاط �لت�شريعي للجنة فقد �أظهرت �لإح�شائيات تركز �أد�ئها �لت�شريعي من خلل طرح �لعديد من �لأفكار و�ملقرتحات 
%( من اإجمايل عدد االأفكار التي طرحتها  واالآراء، حيث طرحت اللجنة - على �شبيل املثال - ما يزيد عن )5( اأفكار وبن�شبة بلغت )17.2 
%( وذلك من اإجمايل  اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي يف حني مل تكن هناك اأية مقرتحات تتعلق باجلانب الت�شريعي، و)3( اآراء وبن�شبة )4 

عدد االآراء التي طرحتها اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي والبالغة )78( راأيًا برملانيًا.
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وفيما يلي جدول ي��شح اأهم االأفكار واالآراء التي ا�شتعر�شتها اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات الق�انني.

االأفكار و االآراء املطروحةامل�شروع

م�شروع 
قان�ن 

احتادي 
باإن�شاء 
جمل�س 
وطني 

لل�شياحة 
واالآثار

	االأفكار
اإمكان تعريف ال�شياحة وعلى النح� امل�شار اإليه وامل�شت�حى من القان�ن العماين، وجرى االأمر على و�شع التعريفات الالزمة بالديباجة 

يف معظم �لقو�نني �لتي نظرها �ملجل�س يف دورته �حلالية �أو �لتي �أحيلت �إليه فيها.
	االآراء

اإمكان تعريف االآثار على النح� امل�شار اإليه وامل�شت�حى من م�ش�دة م�شروع قان�ن االآثار واملعد من قبل وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
�ملجتمع، و�أن قيا�س م�شروع �لقانون �حلايل مب�شروع قانون �إن�شاء جمموعة بريد �لإمار�ت �لقاب�شة هو قيا�س مع �لفارق، لأن �لربيد 

كان منظما من قبل بقان�ن احتادي خالفا لل�شياحة واالآثار.

م�شروع 
قان�ن 

احتادي 
ب�شاأن 
تنظيم 

االأن�شطة 
االإعالمية

	)االأفكار(
%، كما اأ�شافت   60 مت تعديل عدد )26( مادة من اإجمايل م�اد م�شروع القان�ن البالغة )45( مادة، وبن�شبة تعديل تقرتب من 

اللجنة مادتني للم�شروع.
	)االآراء(

 �إلغاء �حلب�س يف جر�ئم �لن�شر �لو�ردة مب�شروع �لقانون يدعم حرية �ل�شحافة وي�شاعدها يف �أن تقدم لقر�ئها يف �إ�شد�ر�تها �لأف�شل 
واالأقرب الهتماماتهم وي�شجعهم على املزيد من ال�شلة مبجتمعهم.
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ثالثًا:الن�شاط الرقابي للجنة:
	 ناق�شت اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�ش�رة عامة )4( م��ش�عات عامة متثلت - بح�شب اجلدول املرفق يف التايل- م��ش�ع

"�شيا�شة التعليم العايل والبحث العلمي" والذي اأحيل للجنة يف دور االنعقاد العادي االأول وم��ش�ع " �شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع " واملحال يف دور االنعقاد العادي الثاين وم��ش�ع " �شيا�شة �حلكومة يف قطاع �لإعلم " واملحال يف دور االنعقاد العادي الثالث 

وم��ش�ع " كليات التقنية العليا " واملحال يف دور االنعقاد العادي الرابع.
	 انتهت اللجنة من مناق�شة كافة امل�ا�شيع املحالة اإليها واأعدت يف �شاأنها تقارير رفعت للمجل�س وهي اأربعة تقارير برملانية كالتايل )�شيا�شة

�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع، �شيا�شة �حلكومة يف قطاع �لإعلم، كليات �لتقنية �لعليا(.
	 )147:23( شاعة من جممل ن�شاط �للجنة و�لبالغ� )ا�شتغرقت اللجنة يف �شبيل مناق�شة امل��ش�عات العامة خالل الف�شل الت�شريعي )97:45

الثاين )34:25( ويف  الدور  الدور االأول )20:00( ويف  العمل يف  بلغ عدد �شاعات  %(، حيث  �شاعة عمل وبن�شبة مئ�ية تقدر ب )66.2 
الدور الثالث )39:00( حمتلة املرتبة الثانية بعد اأداء اللجنة خالل الدور الرابع والذي بلغ عدد �شاعات امل�شتغرقة )3:20( �شاعة عمل 
فيما انخف�شت يف الدور اخلام�س لت�شل اإلى )1:00( �شاعة عمل وفيما يلي جدول ن�شاط �للجنة بح�شب عدد �ل�شاعات �ملنجزة يف كل من 

اجلانب الرقابي والت�شريعي.
	 )24( كما طرحت )% قامت اللجنة بطرح ما يزيد عن )27( مقرتحًا يتعلق باجلانب الرقابي يف الف�شل الت�شريعي وبن�شبة بلغت )100 

%( على الت�ايل. وفيما يلي جدول ي��شح اأهم االأفكار واالآراء التي  %( و)96  فكرة برملانية و)75( راأيًا برملانيًا. وبن�شبة مئ�ية بلغت )82.8 
ناق�شتها اللجنة فيما يخ�س امل��ش�عات العامة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.

اجلانب

عدد ال�صاعات

الن�صبةاملجموع
الدور االأول

الدور 

الثاين

الدور 

الثالث
الدور اخلام�سالدور الرابع

%20:0034:2539:003:201:0097:45املو�صوعات العامة  66.2

%19:2000:0016:1014:0800:0049:38م�صروعات القوانني  33.8
-39:2034:2555:1017:281:00147:23املجموع العام
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اأهم االأفكار و االآراء املطروحةاملو�صوع

مــــو�ــــصــــوع �ــصــيــا�ــصــة 

الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــايل 

والبحث العلمي

)االأفكار(

	 و�شع خطة عملية لت�طني القطاع االأكادميي واالإداري يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل �شمن برنامج زمني حمدد. عمل مراجعة دورية
وتقييم كل خم�س �شنو�ت ملخ�ش�شات �لطلبة �ملبتعثني، بالإ�شافة �إلى معاجلة عدم ملءمة خمرجات �لتعليم ملتطلبات �شوق �لعمل 

والتنمية امل�شتدامة.
)االآراء(

	 لأخذ� �إلى عدم  بالإ�شافة  �لت�شخم �حلالية،  ملعدلت  وعدم جمار�تها  �مليز�نية  وثبات  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  �لتوطني يف  قلة 
بالعتبار �لدر��شات و�مليز�نية �ملطلوبة لتحقيق �خلطط و�لرب�مج �ملقدمة من موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل �حلكومية.

مــــو�ــــصــــوع �ــصــيــا�ــصــة 

الــــثــــقــــافــــة  وزارة 

والـــ�ـــصـــبـــاب وتــنــمــيــة 

املجتمع

)االأفكار(

	 إعد�د ميثاق �شرف ريا�شي يحكم �شلوك �لوحد�ت و�لأفر�د �لريا�شيني و�ملتعاملني يف �ملجال �لريا�شي وزيادة �مليز�نية �ملخ�ش�شة� 
للهيئة �لعامة لل�شباب و�لريا�شة وتوطني �لوظائف �لإد�رية و�لفنية و�لإعلمية يف جميع �جلهات �لعاملة مبجال �ل�شباب و�لريا�شة 

يف الدولة.
)االآراء(

	 مل ي�شاهم القرار ال�زاري رقم ) 20 ( ل�شنة 2007م ب�شاأن اإجازات التفرغ الريا�شي وما يف حكمها، يف دعم ت�فري ووج�د كادر
�إد�ري وجهاز فني ولعبني متفرغني، بالإ�شافة �إلى �أثر ظهور �ملجال�س �لريا�شية �ملحلية كثري� على فعالية دور �لهيئة �لعامة لرعاية 

ال�شباب والريا�شة، خا�شة مع �شعف التن�شيق بني اجلانبني. وعدم ت�افق اخلطة االإ�شرتاتيجية للهيئة مع امليزانية العامة للهيئة.

مــــو�ــــصــــوع �ــصــيــا�ــصــة 

احلــكــومــة يف قــطــاع 

االإعام

)االأفكار(

	 بناء خطة اإعالمية حمددة وم�حدة لتنظيم عمل ال�شحافة االأجنبية واإيجاد اآلية عمل م�شرتكة بني املجل�س ال�طني لالإعالم و كل 
امل�ؤ�ش�شات االإعالمية واجلامعات.

)االآراء(

	 شيطرة �ملنتجات �لإعلمية �لأجنبية �مل�شتوردة على خمتلف و�شائل �لإعلم �لوطنية و�شعف �إنتاج �لق�شايا �ملحلية يف �لرب�مج� 
% فقط. % اإلى 30  التلفزي�نية حيث تراوحت ن�شبتها عام 2008 بني 0 
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مو�صوع 

كليات

 التقنية العليا

)االأفكار(

�شرورة التن�شيق امل�شرتك بني م�ؤ�ش�شات التعليم العايل ب�شكل عام وكليات التقنية العليا ب�شكل خا�س ووزارة الرتبية. وتط�ير برامج 
�لتدريب �ملوجودة يف �لكليات مبا يتلءم مع �ملتطلبات �لوظيفية �ملتاحة يف �شوق �لعمل ، بالإ�شافة �إلى ت�شكيل جلان ��شت�شارية لتطوير 

�لرب�مج �لدر��شية مبا يتو�ءم مع �حتياجات �شوق.
)االآراء(

 تو��شع نتائج �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية خا�شة يف �إطار "�ل�شعي للح�شول على دعم وم�شاهمة �لقطاع �خلا�س و�حلكومات �ملحلية يف 
 ،)% التم�يل وانخفا�ًس ن�شب الت�طني يف الهيئتني االإدارية والتدري�شية بكليات التقنية. حيث بلغت ن�شبة الت�طني ل�شنة 2010 )1.86 

. )% وبلغت ن�شبة الت�طني يف عام 2009 )2.2 

االأداء
العنا�شر

املجم�عاالأداء الرقابياالأداء الت�شريعي
الن�شبةالعددالن�شبةالعدد

%5فكرة  17.224%  82.829

%0مقرتح  027%  10027

%3راأي  475%  9678

%8جمم�ع  6126%  94134

رابعًا:الن�شاط النوعي للجنة
)الن�شاط الرقابي(:

بلغ اإجمايل عدد الت��شيات املحالة من اللجنة اإلى املجل�س - وذلك رج�عا اإلى تقارير ت��شيات اللجنة - خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 
 )% )59( ت��شية عامة، حيث ا�شتح�ذ م��ش�ع �شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع على عدد ) 30 ( ت��شية وبن�شبة بلغت )50.8 
العلمي والتي بلغت )17( ت��شية  العايل والبحث  التعليم  تلتها ت��شيات م��ش�ع �شيا�شة  اللجنة  الت��شيات املتبناة من قبل  من اإجمايل عدد 
%( من اإجمايل عدد ت��شيات اللجنة فيما بلغ عدد ت��شيات م��ش�ع " �شيا�شة �حلكومة يف قطاع �لإعلم" )7( وبن�شبة  وبن�شبة تقدر ب)28.8 
 )% %( من جمم�ع ت��شيات اللجنة، اأما ت��شيات م��ش�ع " كليات التقنية العليا " فقد بلغت )5( ت��شيات عامة وبن�شبة تقدر )8.5   11.9(
من اإجمايل عدد الت��شيات التي اأحالتها اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر. وفيما يلي جدول ي��شح الت��شيات املحالة من قبل اللجنة 

اإلى املجل�س وم�قف جمل�س ال�زراء منها.
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موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

مــــــ��ــــــشــــــ�ع 
�ــــشــــيــــا�ــــشــــة 
ــــيــــم  الــــتــــعــــل
الــــــــــعــــــــــايل 
والــــــبــــــحــــــث 

العلمي

التعليم العايل احلكومي:. 1

املحور االأول: توطني هيئات التدري�س والوظائف االإدارية باجلامعات احلكومية والكليات املختلفة

	 زمني برنامج  �شمن  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف  واالإداري  االأكادميي  القطاع  لت�طني  عملية  خطة  و�شع 
حمدد، واختيار الك�ادر الب�شرية وفق اأف�شل املمار�شات العاملية.

	 ت�فري فر�س االبتعاث للدرا�شات العليا وفق منهجية ترتبط باالحتياجات الفعلية مل�ؤ�ش�شات التعليم العايل
�لتدري�س  هيئات  وظائف  لتوطني  متهيد�  �ملعيدين  �بتعاث  يف  و�لتو�شع  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  ومتطلبات 

مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل.

املحور الثاين: االعتمادات املالية التي يتم ر�صدها مليزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وللموؤ�ص�صات 

احلكومية العاملة يف قطاع التعليم العايل احلكومي

	 زيادة ميز�نية وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي وموؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل �حلكومية مبا يحقق ر�شالتها
واأهدافها وربط امليزانية بالتكلفة الفعلية للطالب.

	 عمل مراجعة دورية وتقييم كل خم�س �شن�ات ملخ�ش�شات الطلبة املبتعثني مبا يتنا�شب وم�شت�يات املعي�شة
يف الدول املبتعثني لها.

	 نفعية و�شائل  �إيجاد  و�قرت�ح  �لدولة،  �لعايل يف  �لتعليم  �لقطاع �خلا�س يف دعم موؤ�ش�شات  �إ�شهام  �أهمية 
�لعايل �حلكومية  �لتعليم  موؤ�ش�شات  لدعم  وت�شتغل  �لقطاع �خلا�س  موؤ�ش�شات  يتم فر�شها على  كالر�شوم 

واالأبحاث العلمية.

املحور الثالث: مدى توافق خمرجات التعليم العايل مع متطلبات �صوق العمل وللتنمية امل�صتدامة:

	 تفعيل التن�شيق وتعزيز التعاون بني التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم يف االإر�شاد والت�جيه االأكادميي
للطالب يف املرحلة الدرا�شية الثان�ية.

	:مبعاجلة عدم ملءمة خمرجات �لتعليم ملتطلبات �شوق �لعمل و�لتنمية �مل�شتد�مة من خلل

	 أهمية �لتوجيه و�لإر�شاد �ملهني للطلبة بخ�شو�س �لتخ�ش�شات �ملطلوبة ل�شوق �لعمل و�لتنمية �مل�شتد�مة�
وذلك بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة.

	 لعمل �مل�شرتك مع قطاعات وموؤ�ش�شات �لدولة و�ملجتمع لتطوير �شيا�شات �لتوظيف و�لإحلل بالدولة مبا�

على  �حلكومة  مو�فقة 
جميع الت��شيات
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موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

مــــــ��ــــــشــــــ�ع 
�ــــشــــيــــا�ــــشــــة 
ــــيــــم  الــــتــــعــــل
الــــــــــعــــــــــايل 
والــــــبــــــحــــــث 

العلمي

يحقق ��شتيعاب �خلريجني يف �شوق �لعمل.

	 اإيجاد اآلية فاعلة للعمل امل�شرتك بني م�ؤ�ش�شات التعليم العايل وجمال�س الت�طني وهيئات التنمية الب�شرية
و�لتوظيف بالدولة لبناء قو�عد معلومات عن �لكو�در �لب�شرية و �لفر�س �ملتاحة لتلبية متطلبات �شوق �لعمل 

والتنمية امل�شتدامة.

التعليم العايل اخلا�س:. 	

	 ت�شعها التي  االأكادميي  االعتماد  بتطبيق معايري  العايل اخلا�شة  التعليم  م�ؤ�ش�شات  التزام جميع  �شرورة 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

	.اأهمية اإخ�شاع م�ؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة لعمليات التقييم امل�شتمر من قبل اجلهات املخت�شة

	 شرت�ط مو�فقة وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي ملنح �لرت�خي�س من قبل �ل�شلطات �ملحلية ملوؤ�ش�شات��
وهيئاتها  اخلا�شة  امل�ؤ�ش�شات  هذه  على  والرقابة  باالإ�شراف  ــ�زارة  ال قيام  مع  اخلا�س،  العايل  التعليم 

�لتدري�شية باعتبار �أن ذلك من �لخت�شا�شات �ملنوطة بالوز�رة يف قانون �إن�شائها.

	.شرورة فر�س ر�ش�م ترخي�س على امل�ؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة اأ�ش�ة بالدول االأخرى�

	 اإيجاد اآلية للعمل امل�شرتك بني م�ؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�س وجمال�س الت�طني وهيئات التنمية الب�شرية
و�لتوظيف بالدولة لبناء قو�عد معلومات عن �لكو�در �لب�شرية و�لفر�س �ملتاحة لتلبية متطلبات �شوق �لعمل 

والتنمية امل�شتدامة.

البحث العلمي:. 3

	 من اأرباح امل�ؤ�ش�شات وال�شركات % �إن�شاء �شندوق لدعم �لبحث �لعلمي بالدولة ميول من ��شتقطاع ن�شبة 1 
اخلا�شة العاملة يف الدولة.

	 ت�شجيع �جلهات �حلكومية و�خلا�شة على �ل�شتفادة من مر�كز �لبحوث �لعلمية يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل
�حلكومي.

	.تخ�شي�س ميز�نية و�فية وم�شطردة للبحث �لعلمي تلبي �لحتياجات �لفعلية �حلالية و�مل�شتقبلية

	.شرورة خلق ال�عي املجتمعي باأهمية البحث العلمي من خالل برامج وخطط حمددة�

	 شرورة توجيه �لأبحاث �لعلمية يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل �حلكومي لتلبية �لحتياجات �لبيئية و�ملجتمعية�
لدولة االإمارات العربية املتحدة.
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موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

مــــــ��ــــــشــــــ�ع 
وزارة  �شيا�شة 
الـــــثـــــقـــــافـــــة 
والــــ�ــــشــــبــــاب 
ـــــة  ـــــمـــــي ـــــن وت

املجتمع

اأواًل: قطاع الثقافة:

	 شرعة اإ�شدار االإطار الت�شريعي والقان�ين لتعاون ال�زارة مع خمتلف الهيئات وامل�ؤ�ش�شات واملراكز ال�اردة�
يف خطة ال�زارة اال�شرتاتيجية لعام 2008م.

	 لنتهاء من �إ�شد�ر �لقو�نني �خلا�شة باحلفاظ على �ملو�قع �لأثرية و�لتاريخية يف �لدولة وترميم �ملخطوطات�
االأثرية، والق�انني االأخرى ال�اردة يف ا�شرتاتيجية ال�زارة.

	 شاأن� يف  لل�زارة  املحددة  واملهام  امل�ش�ؤوليات  اإطار  يف  خا�شة  الثقافة  لــ�زارة  املخ�ش�شة  امليزانية  زيادة 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع.

	 شياغة برنامج متكامل لتعزيز اله�ية ال�طنية والثقافة بالتعاون مع كافة م�ؤ�ش�شات الدولة ويعمل به ملدة�
)3-5( �شن�ات على اأن يتم مراجعته �شن�يا ويتم فيه مراعاة االآتي:

و�شع وثيقة عمل ت�ؤطر خلطط و برامج وفعاليات ثقافية حمددة زمنيا بالتعاون بني ال�زارة وامل�ؤ�ش�شات  ●
�أهد�ف  حتقيق  �إلى  �لوثيقة  هذه  تهدف  بحيث  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  و�لإعلمية  �لثقافية  و�لدو�ئر 
وزارة الثقافة خا�شة يف جماالت اله�ية ال�طنية والتنمية املجتمعية، كما تهدف للتن�شيق بني وزارة الثقافة 
والهيئات املحلية ذات ال�شاأن الثقايف ل�شمان تكامل الربامج الثقافية بني اجلانبني يف اإطار يعزز اله�ية 

ال�طنية.
حتقيق �أق�شى ��شتفادة ممكنة من نتائج �لدر��شة �لتي �أعدتها وز�رة �لثقافة حول �لهوية �لوطنية. ●

	 لقادمني� بني  �لجتماعي  �لثقايف  �لوعي  لن�شر  �لإعلم  وو�شائل  و�خلارجية  �لد�خلية  وز�رة  مع  �لتن�شيق 
واالجتماعية  الثقافية  والقيم  للدولة  ال�طنية  اله�ية  ح�ل  املختلفة  اجلن�شيات  من  الدولة  يف  واملقيمني 
والدين والعادات والتقاليد، واأن يك�ن تقدمي طلب االإقامة يف الدولة م�شروطًا بالنجاح يف خ��س امتحان 

ح�ل هذه املعل�مات الثقافية االأ�شا�شية التي على ال�زارة اإعدادها ون�شرها.

	.شرورة اإيجاد معايري وم�ؤ�شرات لقيا�س االأثر املت�قع من الربامج واالأن�شطة التي تنفذها ال�زارة�

	 تفعيل دور �لوز�رة يف جمال �حلفاظ على �لرت�ث �لثقايف للدولة، �ملادي وغري �ملادي و�شرورة تكثيف وتنفيذ
الربامج اخلا�شة بالرتاث الثقايف الأهمية هذا اجلانب يف تعزيز اله�ية ال�طنية واالنتماء ال�طني واإيجاد 
و�شائل عر�س حديثة ومبتكرة للموروث �لثقايف للرتويج له كجزء �أ�شا�شي من �لهوية �لوطنية ومبا يوؤدي لإلى 

جذب اجلمه�ر خا�شة ال�شباب لالهتمام به.

اأواًل: قطاع الثقافة:

عدم م�افقة. 1
عدم م�افقة. 2
م�افقة. 3
م�افقة. 4
عدم م�افقة. 5
م�افقة. 6
م�افقة. 7
م�افقة. 8
عدم م�افقة. 9

عدم م�افقة. 10
م�افقة. 11
م�افقة. 12
عدم م�افقة. 13

ثانياً : قطاع ال�صباب 

والريا�شة:
م�افقة. 1
م�افقة. 2
م�افقة. 3
م�افقة. 4
م�افقة. 5
عدم م�افقة. 6
م�افقة. 7
م�افقة. 8
م�افقة. 9

م�افقة. 10
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مــــــ��ــــــشــــــ�ع 
وزارة  �شيا�شة 
الـــــثـــــقـــــافـــــة 
والــــ�ــــشــــبــــاب 
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املجتمع

	 أوجه� �إجناز بر�مج �حتادية بالتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �ملحلية ب�شاأن تعزيز ��شتخد�م �للغة �لعربية وحتقيق 
رقابة دقيقة ملتابعة تنفيذ قرار جمل�س ال�زراء ب�شاأن اإلزام امل�ؤ�ش�شات االحتادية واملحلية با�شتخدامها كلغة 

ر�شمية يف املرا�شالت الر�شمية.

	 لرب�مج� وتنفيذ  لو�شع  للإعلم  �لوطني  و�ملجل�س  ــوز�رة  �ل بني  للتن�شيق  م�شرتكة  د�ئمة  جلنة  تاأ�شي�س 
واخلطط امل�شرتكة التي تخدم �شيا�شة الدولة يف جمال الثقافة خا�شة يف اإطار اإنتاج برامج تهتم بثقافة 

الطفل واإن�شاء قناة ثقافية.

	 اخلارجية ووزارة  االجتماعية  وال�ش�ؤون  الثقافة  وزارة  بني  والتن�شيق  والتعاون  الرقابة  م�ش�ؤوليات  حتديد 
يف �شاأن االإ�شراف على كافة اأن�شطة وبرامج جمعيات النفع العام ذات الطبيعة الثقافية واملراكز الثقافية 

ومراكز اجلاليات.

	.اإعداد برامج ابتكارية وت�شكيل جلان عمل معنية بت�شجيع العمل التط�عي ملختلف فئات املجتمع

	 اإعداد ال�زارة لربامج عمل حمددة يف �شاأن ت�شجيع م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س على امل�شاركة يف امل�ش�ؤولية
املجتمعية.

	 ومتابعة و�إعــد�د  لدعم  و�ل�شينمائية  �مل�شرحية  للفنون  ومعهد  و�ل�شعر�ء  و�لنقاد  للكتاب  �أكادميية  �إن�شاء 
وت�شجيع هذه الفئات املثقفة واملبدعة وتط�ير قدراتهم للتمكن من املناف�شة االإقليمية والعاملية.

ثانياً: قطاع ال�صباب والريا�صة:

	 شرعة �إ�شد�ر قانون حظر �ملن�شطات لأهميته و�لنتهاء من �إ�شد�ر �للئحة �لتنفيذية للمر�شوم بقانون رقم�
)7( ل�شنة 2008م يف �شاأن الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة واجلهات العاملة بحيث تت�شمن تنظيمًا 

مل��ش�عات مثل االحرتاف الريا�شي والطب الريا�شي وعالقة الهيئة باملجال�س الريا�شية املحلية.

	 لريا�شي� �ملجال  و�ملتعاملني يف  �لريا�شيني  و�لأفر�د  �لوحد�ت  �شلوك  بحكم  ريا�شي  �شرف  ميثاق  �إعد�د 
ب�ش�ابط اأخالقية لالرتقاء بال�شل�ك الريا�شي واالإداري �شمن قيم وقناعات يتفق عليها اجلميع.

	 زيادة امليزانية املخ�ش�شة للهيئة العامة لل�شباب والريا�شة وفقًا ملا يتم تقديره يف خطتها الت�شغيلية بحيث
تتنا�شب مع حجم الربامج املدرجة يف اخلطة االإ�شرتاتيجية مع �شرورة اإيجاد م�شادر دخل جديدة للهيئة 

عن طريق ال�شراكات والرعاية لرباجمها املختلفة.

	.االإ�شراع يف تط�ير البنية التحتية للمن�شاآت ال�شبابية والريا�شية وفق اأحدث املعايري العاملية املعتمدة

م�افقة. 11
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عدم م�افقة. 17
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مــــــ��ــــــشــــــ�ع 
وزارة  �شيا�شة 
الـــــثـــــقـــــافـــــة 
والــــ�ــــشــــبــــاب 
ـــــة  ـــــمـــــي ـــــن وت

املجتمع

	.اإن�شاء جممعات اأو مراكز للطب الريا�شي يف كل اإمارة

	.اإن�شاء مركز لالإعداد االأوملبي التخ�ش�شي املتكامل

	 التن�شيق مع احتاد الريا�شة املدر�شية لتخ�شي�س مدر�شة يف كل منطقة تعليمية تك�ن مبثابة امللعب االأوملبي
ويت�شمن  املدر�شية  بالريا�شة  ي�شارك�ن  الذين  باملنطقة  املدار�س  طالب  كافة  يحت�شن  املتكامل  املركزي 

ت�فري اخلدمات ال�شحية للطالب والرعاية النف�شية والتعليمية.

	 توطني �لوظائف �لإد�رية و�لفنية و�لإعلمية يف جميع �جلهات �لعاملة مبجال �ل�شباب و�لريا�شة يف �لدولة
عن طريق:

�إيجاد هياكل وظيفية و�إد�رية وفنية و��شحة. ●
ت�فري الكادر املايل املنا�شب. ●
تاأهيل املدربني امل�اطنني. ●
اإعداد وتاأهيل طلبة االإعالم باجلامعات والكفاءات املمار�شة لالإعالم الريا�شي. ●

	 حت�يل مركز اإعداد القادة لكلية الإعداد القيادات ال�شبابية والريا�شية امل�اطنة يف كافة التخ�ش�شات التي
تخدم القطاع الريا�شي من )اإداريني، م�شرفني، مدربني، حكام، اإعالميني، فنيني(.

	 اإ�شراك العاملني باالإحتادات واجلمعيات ال�شبابية يف مظلة هيئة تاأمني املعا�شات بالتعاون مع وزارة املالية
و�لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة لتوفري �لأمن �لوظيفي لهذه �لكو�در، �لأمر �لذي �شي�شجع على 
زيادة عدد �ملنت�شبني للقطاع �لريا�شي و�ل�شباب يف خمتلف وظائفه مع �لتفرغ للإبد�ء �لريا�شي و�لتميز 

فيه.

	 اإيجاد اآلية للتن�شيق بني خمتلف الهيئات وامل�ؤ�ش�شات الريا�شية العاملة بالدولة ل�شمان حتقيق التكامل يف
اخلطة االإ�شرتاتيجية والربامج املدرجة بها، واإن تك�ن الهيئة العامة لل�شباب والريا�شة هي امل�ؤطر لعمل 

املجال�س الريا�شية.

	 دعم ريا�شة املراأة واإن�شاء مركز تدريب متخ�ش�س مبعايري عاملية لريا�شة املراأة يف كل اإمارة يعمل على
تطوير و�شقل �لقدر�ت لدى �ملر�أة وت�شجيعها للنخر�ط يف �لريا�شات �ملختلفة و�إعد�د مدر�شات �لرتبية 
�لريا�شية، بالإ�شافة لذلك �لوز�رة و�لهيئة �أن تعمل على ن�شر �لوعي يف �ملجتمع بني كافة �شر�ئح باأهمية 
ريا�شة �ملر�أة مبا ل يتعار�س مع �لقيم و�لعاد�ت و�لدين، من خلل �لتعاون مع موؤ�ش�شات �لتعليم، وو�شائل 
لت�شجيعها على ممار�شة  للمر�أة  �ملنا�شبة  �لبيئة  لتوفري  �لن�شائية،  و�لأندية  و�ملر�كز و�جلمعيات  �لإعلم، 
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موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

مــــــ��ــــــشــــــ�ع 
وزارة  �شيا�شة 
الـــــثـــــقـــــافـــــة 
والــــ�ــــشــــبــــاب 
ـــــة  ـــــمـــــي ـــــن وت

املجتمع

الريا�شة ون�شر ال�عي الريا�شي وال�شحي.

	 و�شع �شيا�شة عليا لدعم ريا�شة املعاقني واالهتمام بها عرب زيادة الدعم املايل، واإن�شاء مقر الحتاد املعاقني
وزيادة �أندية �ملعاقني يف �ملناطق �لنائية.

	 ،تاأ�شي�س احتاد للجمعيات ال�شبابية يق�م بتن�شيق االأن�شطة والربامج بني اجلمعيات )جمعية ك�شافة االإمارات
جمعية مر�شدات االإمارات، جمعية بي�ت ال�شباب، جمعية املتط�عني، جمعية اله�اة( واإن�شاء بي�ت لل�شباب 

يف كافة اإمارات الدولة مع تقدمي الدعم املايل الالزم لها.

	 االنحراف وم�اجهة  االأفـــراد،  تاأهيل  اإعــادة  على  للعمل  الداخلية  وزارة  مع  �شراكات  خلق  على  العمل 
باأهمية  �لوعي  لتكري�س  و�شائلها  مبختلف  �لدولة  يف  �لإعلمية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �شر�كات  وخلق  �ل�شلوك  يف 
الريا�شة ون�شر الثقافة الريا�شية يف املجتمع، وو�شع اآلية للتعاون بني املراكز ال�شبابية وم�ؤ�ش�شة ات�شاالت 

ل�شتغلل �لو�شائل �لتكنولوجية يف تعزيز �لتو��شل مع �ل�شباب.

	 االنحراف وم�اجهة  االأفـــراد،  تاأهيل  اإعــادة  على  للعمل  الداخلية  وزارة  مع  �شراكات  خلق  على  العمل 
باأهمية  �لوعي  لتكري�س  و�شائلها  مبختلف  �لدولة  يف  �لإعلمية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �شر�كات  وخلق  �ل�شلوك  يف 
الريا�شة ون�شر الثقافة الريا�شية يف املجتمع، وو�شع اآلية للتعاون بني املراكز ال�شبابية وم�ؤ�ش�شة ات�شاالت 

ل�شتغلل �لو�شائل �لتكنولوجية يف تعزيز �لتو��شل مع �ل�شباب.

	 ف�شل الهيئة العامة لل�شباب والريا�شة عن وزارة الثقافة، مبا يحقق و�شع �شيا�شات وبرامج م�شتقلة لل�شباب
والريا�شة، وي�شمن عدم التداخل يف االخت�شا�شات واالإ�شراف والتقييم االأف�شل للخطط والربامج املنفذة.
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موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

مــــــ��ــــــشــــــ�ع 
�ــــشــــيــــا�ــــشــــة 
�حلــكــومــة يف 
قطاع االإعالم

	 تفعيل دور املجل�س ال�طني لالإعالم كمظلة تنظيمية لقطاع االإعالم يف الدولة وتط�ير اخت�شا�شاتها مبا
يتنا�شب مع احتياجات املجتمع �شمن اأهداف اخلطة اال�شرتاتيجية للحك�مة االحتادية.

	 شرورة التعاون والتن�شيق بني املجل�س ال�طني لالإعالم وامل�ؤ�ش�شات االإعالمية املحلية مبا ي�ؤدي اإلى متكني�
�ملجل�س من تنفيذ �أهد�فه وخططه وبر�جمه عرب و�شائل �لإعلم �ملحلية.

	 ت�افق اإ�شكالية عدم  لعالج  العايل  التعليم  وم�ؤ�ش�شات  االإعالمية  امل�ؤ�ش�شات  بني  م�شرتكة  اآلية عمل  و�شع 
ل��شع  بينها  التعاون  و�شرورة  االإعالمية،  امل�ؤ�ش�شات  احتياجات  مع  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  خمرجات 

بر�مج وخطط لتنمية وتاأهيل وتوظيف �ملو�رد �لب�شرية �ملو�طنة يف قطاع �لإعلم.
	 تعميق وتكثيف الربامج واالأن�شطة االإعالمية امل�جهة نح� الق�شايا ال�طنية مثل اله�ية ال�طنية واخللل يف

�لرتكيبة �ل�شكانية، و�حلد من �شيطرة �ملنتجات �لإعلمية �لأجنبية �مل�شتوردة على خمتلف و�شائل �لإعلم 
ال�طنية.

	 آلية عمل� و�إيجاد  و�ملحلية  و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لحتادية  للدو�ئر  �لر�شمي  �ملتحدث  تفعيل دور  �شرورة 
م�شرتكة بني املجل�س ال�طني لالإعالم وال�شحافة املحلية باأن�اعها يف الرد على االأطروحات ال�شلبية التي 

تن�شرها و�شائل �لإعلم �لعاملية �للكرتونية و�ملقروءة و�مل�شموعة و�ملرئية �لدولية عن �لدولة.
	 العمل على اإعداد وثيقة عمل تنظيمية بهدف حتديد االأطر العامة لعمل ال�شحافة االأجنبية ال�شادرة يف

�لدولة، مبا يوؤدي �إلى �حلفاظ على �أمن و��شتقر�ر وتنمية �ملجتمع.
	 تنفيذ من  يتمكن  حتى  لالإعالم  ال�طني  للمجل�س  املخ�ش�شة  املالية  االإعتمادات  ت�زيع  يف  النظر  اإعــادة 

براجمه واأن�شطته على النح� الذي يحقق تط�رًا يف ال�شيا�شات االإعالمية.

م�افقة. 1
م�افقة. 2
مو�فقة جزئية. 3
مو�فقة جزئية. 4
مو�فقة جزئية. 5
م�افقة. 6
م�افقة. 7

مــــــ��ــــــشــــــ�ع 
كليات التقنية 

العليا

	 و�شع برامج وخطط ا�شرتاتيجية من اأجل ت�طني الفئات التدري�شية واالإدارية وزيادة االإعتمادات املالية مبا
يتنا�شب مع حتقيق الهدف االإ�شرتاتيجي.

	 شرورة االلتزام بتنفيذ القان�ن االحتادي رقم )2( ل�شنة )1988( يف �شاأن اإن�شاء وتنظيم جممع كليات�
التقنية العليا بدولة االإمارات العربية املتحدة والرتكيز على التخ�ش�شات التي اأن�شئت من اأجلها.

	 و�شع �شيا�شة لدعم اله�ية ال�طنية بني طلبة كليات التقنية عن طريق مبادرات وبرامج ذات �شلة مبك�نات
اله�ية ال�طنية خا�شة يف اإطار تدري�س بع�س املناهج باللغة العربية.

	 زيادة االعتمادات املالية املخ�ش�شة لكليات التقنية العليا مبا يتيح لها القدرة على قب�ل اأعداد اإ�شافية من
الطلبة، ودعم �شيا�شة الت�طني، والرواتب واملكافاآت.

م�افقة. 1
م�افقة. 2
م�افقة. 3
عدم م�افقة. 4
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الن�شاط الت�شريعي

 �أحيل للجنة خلل �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر م�شروعي قانون، وبالرجوع �إلى �خت�شا�شات �للجنة، يلحظ �قت�شار ن�شاط �للجنة �لت�شريعي 
%( وب�اقع م�شروع قان�ن واحد، فيما ا�شتح�ذ امل�شروع ذا ال�شلة  يف امل�شروعات ذات ال�شلة بال�شياحة واالآثار حيث ا�شتح�ذ على ن�شبة )50 
%( وب�اقع م�شروع قان�ن واحد لبع�س اخت�شا�شات اللجنة. وفيما يلي جدول ي��شح م�شروعات  باخت�شا�شات اللجنة يف �شاأن االإعالم )50 

الق�انني املحالة اإلى اللجنة بح�شب اخت�شا�شاتها.

الن�صبةاالخت�صا�سم�صروع القانون

50 %الثقافةم�صروع قانون احتادي باإن�صاء جمل�س وطني لل�صياحة واالآثار

50 %االإعامم�صروع قانون احتادي ب�صاأن تنظيم االأن�صطة االإعامية

خام�شا : االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من قبل االأمانة العامة وامل�شاندة لعمل اللجنة:
 

�لأور�ق �لفنية امل��ش�ع

ورقة اخللفية �شيا�شة وزارة التعليم العايل. ●
ورقة ا�شتهاللية �شيا�شة وزارة التعليم العايل. ●
ورقة اال�شتدالل الربملاين ح�ل التعليم العايل. ●
تقرير اللجنة ح�ل امل��ش�ع. ●

1. �شيا�شة وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي
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�لأور�ق �لفنية امل��ش�ع

اجلدول اال�شتهاليل مل��ش�ع �شيا�شة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع. ●
ورقة املفاهيم العامة ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع. ●
جدول ورقة خدمات بح�ث ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع. ●
ورقة خدمات بح�ث ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع. ●
ورقة ا�شتدالل برملاين ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع. ●
ورقة تعريفية ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع. ●
ا�شتف�شارات اللجنة ملمثلي اجلهات املعنية. ●
ورقة التعقيب للحلقة النقا�شية ح�ل �شيا�شة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع. ●
ملخ�س الندوة ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع. ●
حتليل ا�شتبيان اللجنة ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع. ●
تقرير اللجنة ح�ل امل��ش�ع. ●
تقرير عن ت��شيات املجل�س ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع. ●

2. �شيا�شة وزارة الثقافة 
وتنمية املجتمع

جدول �لإجناز حول مو�شوع �لإعلم. ●
ورقة املفاهيم العامة ح�ل م��ش�ع االإعالم. ●
ورقة االإطار ح�ل م��ش�ع االإعالم. ●
ورقة حتليلية ح�ل م��ش�ع االإعالم. ●
تنظيم حلقات نقا�شية مع كل من �لإعلميني و�لأكادمييني و�خلرب�ء وممثلي موؤ�ش�شات �لإعلم �ملرئي  ●

واملقروء،
ورقة ا�شتف�شارات لالأكادمييني. ●
ورقة ا�شتف�شارات للتلفزي�نات واالإذاعات. ●
ورقة اال�شتف�شارات لالإعالميني. ●
تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع االإعالم. ●
اإعداد جدول االأعمال التف�شريي. ●
اإعداد بطاقات التعليق ح�ل م��ش�ع االإعالم. ●

3. �شيا�شة �حلكومة 
يف قطاع االإعالم
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�لأور�ق �لفنية امل��ش�ع

ورقة االإطار العام ح�ل م��ش�ع كليات التقنية العليا. ●
ورقة املقرتح الربملاين ح�ل م��ش�ع كليات التقنية العليا. ●
ورقة خل�شة �لنتائج حول مو�شوع كليات �لتقنية �لعليا. ●
�جلدول �لغائي حول مو�شوع كليات �لتقنية �لعليا. ●
جدول ال�شبط ح�ل م��ش�ع كليات التقنية العليا. ●
ورقة ا�شتف�شارات ح�ل م��ش�ع كليات التقنية العليا. ●
تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع كليات التقنية العليا. ●
اإعداد جدول االأعمال التف�شريي ح�ل م��ش�ع كليات التقنية العليا ●
اإعداد بطاقات التعليق ح�ل م��ش�ع كليات التقنية العليا. ●

4.�شيا�شة كليات
 التقنية العليا
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خام�شا: جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون االجتماعية:

اأواًل: الن�شاط العام للجنة:
	 )% عقدت اللجنة )72) اجتماعًا خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، وبلغت عدد اجتماعات الدور االأول )14( اجتماعا، بن�شبة )19.2 

%( واجتماعات الدور الثالث )16( اجتماعا  من جمم�ع اجتماعاتها، فيما بلغت عدد اجتماعات الدور الثاين )22( اجتماعا بن�شبة )30.5 
وبن�شبة مئ�ية بلغت )22.3 %( واجتماعات الدور الرابع )11( اجتماعا وبن�شبة بلغت )15.3 %( واجتماعات الدور اخلام�س )9 ( اجتماعات 

%( من اإجمايل اجتماعات اللجنة خالل الف�شل الرابع ع�شر. وبن�شبة بلغت )12.5 
	 ا�شتغرقت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )230.03( �شاعة، وذلك ب�اقع )48.30( �شاعة الجتماعات الدور

%( من  %( من املجم�ع العام و)64.44( �شاعة الجتماعات الدور الثاين وبن�شبة مئ�ية بلغت)29.7  االأول والتي تقارب ن�شبتها )21.5 
�مل�شتغرق  �ل�شاعات  عدد  �إجمايل  من  �لأكرب  �لن�شبة  على  ��شتحوذت  و�لتي  �لثالث  �لدور  لجتماعات  �شاعة  و)49.38(  العام  االإجمايل 
%(، فيما بلغ �لوقت �مل�شتغرق لجتماعات �لدور �لر�بع )41.18( �شاعة  الجتماعات اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي حيث بلغت الن�شبة )22 
% من اإجمايل ال�قت  %(، و)22.57( �شاعة الجتماعات الدور اخلام�س والتي ح�شلت على ن�شبة 10  الجتماعات الدور الرابع وبن�شبة )18 
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�مل�شتغرق لجتماعات �للجنة خلل �لف�شل �لت�شريعي. وفيما يلي جدول ر�شم بياين يو�شح عدد �جتماعات �للجنة و�لوقت �مل�شتغرق بح�شب 
ادوار االنعقاد يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.

ثانيًا: الن�شاط الت�شريعي للجنة:
	 )113:30( من االأداء العام للجنة، وا�شتغرقت اللجنة يف مناق�شة م�شروعات الق�انني )% �شكل االأداء الت�شريعي للجنة على ما )49.5 

%(، يف  %(، ويف الدور الثالث )23.9  %(، ويف الدور الثاين )28.4  �شاعة حيث ا�شتغرقت يف اجتماعاتها يف الدور االأول ما ن�شبته )42.6 
%( وذلك يع�د لالأ�شباب التالية: حني يف الدور الرابع بلغ ما ن�شبته )5.1 

م�شروعات الق�انني عددها )8(. ●
طبيعة بع�س امل�شروعات الق�انني ا�شتدعى مزيدًا من ال�قت يف مناق�شتها. ●

ناق�صت اللجنة خال اجتماعاتها يف الف�صل الت�صريعي عدد )8( م�صروعات قوانني وهي:

م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن اجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات االأهلية ذات النفع العام.. 1
م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن ترخي�س مراكز االإخ�شاب بالدولة.. 2
م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن م�شئ�لية االأخطاء الطبية.. 3
م�شروع قان�ن احتادي باإن�شاء هيئة االإمارات ال�شحية.. 4
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )29( ل�شنة 2006 يف �شاأن ذوي االحتياجات اخلا�شة.. 5
م�شروع قان�ن يف مكافحة التبغ.. 6
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تنظيم قيد امل�اليد وال�فيات.. 7
م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )47( ل�شنة 1992 باإن�شاء �شندوق �لزو�ج.. 8
	 أما عن �لأد�ء يف �لن�شاط �لت�شريعي للجنة فقد �أظهرت �لإح�شائيات تركز �أد�ئها �لت�شريعي من خلل طرح �لعديد من �لأفكار و�ملقرتحات�

واالآراء حيث طرحت اللجنة على �شبيل املثال ما يزيد عن ) 17 ( فكرة برملانية �شكلت ما ن�شبته ) 24.4 % ( من جممل االأفكار املقدمة 
و8 مقرتحات �شكلت ما ن�شبته )9.1 ( من جممل املقرتحات املقدمة و ) 20 ( راأيًا �شكلت ما ن�شبته ) 26.4 ( من جممل االآراء املقدمة.

وفيما يلي جدول يو�صح اأهم االأفكار واالآراء التي ا�صتعر�صتها اللجنة خال مناق�صتها مل�صروعات القوانني.

اأهم االأفكار واالآراء املطروحةم�صروع القانون

م�صروع قانون اجلمعيات

 ذات النفع العام

�إن�شاء �جلمعية ذ�ت �لنفع �لعام وكما  ناق�شت �للجنة على �لعديد من �لأفكار �ملتعلقة مب�شروع �لقانون �أهمها �شروط 
ف�شلت �لأمور �ملحظور على �جلمعية �لقيام بها، وتناولت �شروط �إ�شد�ر �جلمعية لأية ن�شر�ت، بالإ�شافة �إلى �أهمية 

الرقابة املالية على اجلمعية من قبل ال�زارة "وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية" وو�شائل حتقيقها.
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اأهم االأفكار واالآراء املطروحةم�صروع القانون

م�صروع قانون احتادي 

يف �صاأن ترخي�س مراكز 

االإخ�صاب بالدولة

طرحت اللجنة فكرة ج�از حفظ االأجنة لعدم وج�د ما يحرم ذلك �شرعًا ب�شفة قاطعة من ناحية ولعدم وج�د دليل 
�شرعي على حترميها من ناحية ثانية والأن ذلك يتم يف العديد من الدول االإ�شالمية )على �شبيل املثال م�شر(

م�صروع قانون احتادي 

يف �صاأن م�صئولية

 االأخطاء الطبية

طرحت اللجنة فكرة الت�شديد يف العق�بة على اال�شتن�شاخ والتلقيح ال�شناعي وزرع االأجنة ما بني غري االأزواج لفداحتهما، 
خ�ش��شا وقد اأف�شح املجل�س عن راأيه ب�شاأن التلقيح والزرع باعتماده بالفعل عق�بة م�شددة على هذا االأمر، حيث ترى 

�للجنة من �لأف�شل وجود عقوبات جنائية ل�شمان �للتز�م باأحكام �لقانون.

م�صروع قانون احتادي باإن�صاء 

هيئة االإمارات ال�صحية

ذوي  من  اإدارة  جمل�س  الهيئة  اإدارة  يت�لى  اأن  على  ال�شحة،  وزارة  عن  الهيئة  ف�شل  فكرة  اللجنة  طرحت 
�خلربة و�لخت�شا�س ويتم تعيني رئي�شه و�أع�شائه.

م�صروع قانون احتادي ب�صاأن 

تعديل بع�س اأحكام القانون 

االحتادي رقم )29( ل�صنة 

2006 يف �صاأن 

ذوي االحتياجات اخلا�صة

اأن لفظ ذوي  اإن ال�اقع العملي قد ك�شف عن  اأهمها  ناق�شت اللجنة على العديد من االأفكار املتعلقة مب�شروع القان�ن 
�لحتياجات �خلا�شة يوؤثر يف نف�شية �ملعاق ومينع �ندماجه يف ن�شيج �ملجتمع وبالتايل يعيق حتقيق �أهد�ف �لقانون حمل 

التعديل.

م�صروع قانون يف 

مكافحة التبغ

التحذيرية،  للعبارات  معينة  م�ا�شفات  حتديد  اأهمها  القان�ن  مب�شروع  املتعلقة  االأفكار  من  العديد  اللجنة  ناق�شت 
باالإ�شافة اإلى مناق�شة مربرات ومعايري حتديد م�شافة 50 مرت لت�اجد املقاهي داخل البنايات.

م�صروع قانون احتادي ب�صاأن 

تنظيم قيد املواليد والوفيات

طرحت اللجنة فكرة ت��شيح االإجراءات املتبعة يف حالة العث�ر على طفل حديث ال�الدة وذلك لتك�ن مبثابة اإلزاما اأدبيًا 
يقع على كاهل كل من يعرث على طفل.

م�صروع قانون احتادي ب�صاأن 

تعديل بع�س اأحكام القانون 

االحتادي رقم )47( ل�صنة 

1992 باإن�صاء �صندوق الزواج.

ناق�شت �للجنة �لعديد من �لأفكار �ملتعلقة مب�شروع �لقانون �أهمها، �أهد�ف �لقانون ومربر�ته، و�شروط �لو�جب تو�فرها 
للح�ش�ل على املنحة.

ثالثُا: الن�شاط الرقابي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�ش�رة عامة )5( م��ش�عات عامة متثلت يف:
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م��ش�ع ال�شيا�شة العامة ل�زارة ال�شحة.. 1
مو�شوع �شندوق �لزو�ج.. 2
م��ش�ع وزارة ال�شئ�ن االجتماعية.. 3
مو�شوع �شيا�شة �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية.. 4
م��ش�ع �شيا�شة وزارة ال�شحة.. 5
	 )230:03( شاعة من جممل ن�شاط �للجنة و�لبالغ� )ا�شتغرقت اللجنة يف �شبيل مناق�شة امل��ش�عات العامة خالل الف�شل الت�شريعي )116:33

%(، حيث بلغ عدد �شاعات العمل يف الدور الثاين )32:22( ويف الدور الثالث )22:05( ويف الدور  �شاعة عمل وبن�شبة تقدر ب )50.5 
الرابع والذي بلغ عدد �شاعات امل�شتغرقة )36:13( اأما يف الدور اخلام�س بلغت )25:53( �شاعة عمل .

وفيما يلي جدول ن�شاط �للجنة بح�شب عدد �ل�شاعات �ملنجزة يف كل من �جلانب �لرقابي و�لت�شريعي.

البيان
عدد ال�شاعات   

املجم�ع الن�شبة
الدور اخلام�سالدور الرابعالدور الثالثالدور الثاينالدور االأول

%32:2222:0536:1325:53116:33-1.املو�صوعات العامة  50.5

49.5 %113:30-348:3032:227:135:45.م�صروعات القوانني

%48:3064:4449:185825:35230:03املجموع العام  100

%( كما طرحت  قامت اللجنة بطرح ما يزيد عن )79( مقرتحًا يتعلق باجلانب الرقابي وذلك من اإجمايل 87 مقرتحًا وبن�شبة بلغت )30 
ما يفوق )53( فكرة برملانية و)56( راأيًا برملانيًا.

جدول اإح�شائي تقديري بعدد االأفكار واالآراء واملقرتحات املطروحة من قبل اللجنة 
خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.

 االأداء
العنا�شر

االأداء الرقابياالأداء الت�شريعي
املجم�ع

الن�شبةالعددالن�شبةالعدد

%17فكرة  24.253%  75.870
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%8مقرتح  9.179%  90.987

%20راأي  26.456%  73.676

%45املجم�ع  19.3188%  80.7223

وفيما يلي جدول يو�شح اأهم االأفكار واالآراء التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�س املو�شوعات العامة خالل الف�شل 
الت�شريعي الرابع ع�شر.

اأهم االأفكار واالآراء املطروحةامل��ش�ع

م��ش�ع 
ال�شيا�شة 
العامة 
ال�زارة 
ال�شحة

)االأفكار(

طرحت اللجنة من خالل مناق�شتها الربملانية خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر على العديد من االأفكار املت�شلة مب��ش�ع ال�شيا�شة العامة 
لوز�رة �ل�شحة �أهمها �شيا�شة �لتوطني يف �لوز�رة ونظم �لرقابة على �مل�شت�شفيات �حلكومية و�خلا�شة وفقًا للأ�ش�س �ملتعارف عليها عامليًا، 
باالإ�شافة اإلى ت�طني املهن الطبية الفنية �شريط �شريطة اأن تك�ن مبنية على درا�شات فعلية تغطي كافة التخ�ش�شات الطبية. كما طرحت 
اإلى اأن م�شت�شفيات اإمارتي  اللجنة اأي�شا فكرة التفاوت الظاهر يف م�شت�ى اخلدمات ال�شحية املقدمة من خمتلف م�شت�شفيات االإمارات 

�أبوظبي ودبي تد�ر من قبل �لهيئات �لتابعة للحكومات �ملحلية.
)االآراء(

العديد من معايري اجل�دة  املثال غياب  �شبيل  ال�شحة منها على  ل�زارة  العامة  ال�شيا�شة  االآراء ح�ل م��ش�ع  العديد من  للجنة  كما كان 
�لوز�رة  �لنتائج �ملرتتبة على جهود �لتوطني يف  �إلى تدين م�شتويات �خلدمات و�ملر�فق �لطبية، وحمدودية  �أدى  �لطبية عن عمل �لوز�رة 
خا�شة �لكادر �لفني و�شعف �خلدمات �لطبية �ملقدمة يف �أق�شام �حلو�دث و�لطو�رئ يف �مل�شت�شفيات �حلكومية وبالإ�شافة عدم فاعلية نظام 

الرقابة على القطاع الطبي اخلا�س، مما اأدى اإلى �شعف ج�دة اخلدمات وارتفاع االأ�شعار.
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�شيا�شة 
�شندوق 
الزواج

)االأفكار(

طرحت اللجنة من خالل مناق�شتها الربملانية خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر على العديد من االأفكار املت�شلة بامل��ش�ع اأهمها ميزانية 
�ل�شندوق و�لدور �لجتماعي لل�شندوق و�ملتمثلة يف:

ت�شجيع زواج امل�اطنني من امل�اطنات، واإزالة العقبات التي ت�اجه ذلك.. 1
�حلد من ظاهرة �لزو�ج من �أجنبيات و�لتوعية باآثارها �لجتماعية.. 2
�مل�شاهمة يف حتقيق �ل�شتقر�ر �لعائلي يف �ملجتمع، و�لقيام بحملت �لتوعية �لدينية و�لثقافية و�لجتماعية لتنفيذ �ل�شيا�شة �لجتماعية . 3

وال�شكانية للدولة، وذلك بالتن�شيق مع ال�زارات واجلهات املخت�شة.
)االآراء(

ن�شبة م�شاهمتها يف  ورفع  �لأخرى  �لتمويلية  تنويع م�شادره  �ل�شندوق يف  �ملثال عدم جناح  �شبيل  �لآر�ء على  �لعديد من  للجنة  كما كان 
�مليز�نية، و�نخفا�س �لدعم �حلكومي �ملقدم لل�شندوق، و�شعف �لإير�د�ت �ملتمثلة يف �لتربعات و�لهبات و�لو�شايا �لنقدية و�لعينية للأفر�د 
و�ملوؤ�ش�شات، بالإ�شافة �إلى عدم حتديد قانون �إن�شاء �ل�شندوق لتعريف حمدد ملفهوم �أ�شحاب �لإمكانيات �ملحدودة و�لذين ي�شتحقون منحة 

الزواج واأخريا انت�شار الثقافة اال�شتهالكية بني فئات املجتمع على اختالف حالتهم املادية، والتي تركز على التباهي واملحاكاة.

م��ش�ع 
وزارة 

ال�ش�ؤون 
االجتماعية

)االأفكار(

طرحت اللجنة من خالل مناق�شتها الربملانية خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر على العديد من االأفكار املت�شلة بامل��ش�ع اأهمها برامج 
التنمية االجتماعية املتمثلة يف مراكز التنمية االجتماعية، واجلمعيات ذات النفع العام، واجلمعيات التعاونية، باالإ�شافة اإلى برامج الرعاية 
�لجتماعية �ملتمثلة يف دور �لرتبية �لجتماعية، ودور �حل�شانة، ورعاية وتاأهيل �ملعاقني، و�أخري� بر�مج �مل�شاعد�ت �لجتماعية و�ملتمثلة يف 

امل�شاعدات املالية واالإغاثة.
)االآراء(

كما كان للجنة العديد من االآراء على �شبيل املثال تعاين مراكز التنمية االجتماعية من �شعف يف فاعلية الربامج واالأن�شطة حيث تنظم 
هذه �ملر�كز �أن�شطة خمتلفة كاملحا�شر�ت و�لعرو�س �ل�شينمائية و�لرحلت وغريها من �لأن�شطة دون �أن يطر�أ �أي تطوير يف عدد �لأن�شطة 
ون�عيتها. كما اتفقت اللجنة على و�شعف الدور الرقابي على اجلمعيات ذات النفع العام واقت�شار ال�زارة على اإ�شدار الرتاخي�س دون اأن 
يكون لها �أي دور يف توجيه هذه �جلمعيات يف تبني �أهد�فها �لإ�شرت�تيجية وغياب �لتن�شيق بني �لوز�رة و�حلكومات �ملحلية يف �شاأن بع�س 

اجلمعيات التابعة حتت اإدارة امل�ؤ�ش�شات املحلية.
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م��ش�ع 
�شيا�شة وزارة 

ال�شحة

)االأفكار(

�مل�شت�شفيات �حلكومية. كما طرحت  و�لرقابة يف  �لعمل  �لطبية ونظم  �مل�شائل  لبع�س  �ملنظمة  و�لقو�نني  �لت�شريعات  �للجنة فكرة  ناق�شت 
اللجنة اأي�شا �شاعات التدريب املخ�ش�شة للفئات القيادية واالإ�شرافية والتخ�ش�شية والفنية والتن�شيق بني امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية 

التابعة لل�زارة والهيئات ال�شحية املحلية.
)االآراء(

كما كان للجنة �لعديد من �لآر�ء على �شبيل �ملثال غياب عدد من �لت�شريعات و�لقو�نني �ملنظمة لبع�س �مل�شائل �لطبية مثل قانون �لتاأمني 
ال�شحي وعدم وج�د درا�شات دقيقة لتقدير حجم النفايات الطبية اخلطرة التي تنتجها املن�شاآت الطبية. كما اتفقت اللجنة على قلة معدل 
�شاعات التدريب املخ�ش�شة للفئات القيادية واالإ�شرافية والتخ�ش�شية والفنية و�شعف التن�شيق بني امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية التابعة 

لل�زارة والهيئات ال�شحية املحلية عند حت�يل املر�شى.

م��ش�ع 
الهيئة 

االحتادية 
للم�ارد 
الب�شرية 
�حلكومية

)االأفكار(

طرحت اللجنة من خالل مناق�شتها الربملانية خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر على العديد من االأفكار املت�شلة بامل��ش�ع اأهمها قان�ن 
�ملو�رد �لب�شرية و�خلطة �لإ�شرت�تيجية للهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية. كما طرحت �للجنة �أي�شا دور �لهيئة يف �لتوطني �لوظيفي 

و�لتعاون مع وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي لربط �لتعليم ب�شوق �لعمل و�لتنمية.
)االآراء(

 كما كان للجنة العديد من االآراء على �شبيل املثال عدم وج�د م�ؤ�شرات لقيا�س اأداء املبادرات املدرجة �شمن االإ�شرتاتيجية، والتاأخر يف 
على  �للجنة  �تفقت  كما  �لوظيفية.  �لخت�شا�شات  �لتد�خل يف  �إلى  يوؤدي  �لوظيفي  للتو�شيف  �لحتادية  و��شح يف �حلكومة  نظام  تطبيق 
غياب قاعدة بيانات م�حدة بامل�ارد الب�شرية بني الهيئة وال�زارات والهيئات االحتادية، باالإ�شافة اإلى �شعف التن�شيق بني الهيئة وال�زارات 

والهيئات االحتادية يف جمال التدريب والتاأهيل.

خالل  امليدانية  الزيارات  من  بالعديد  قامت  حيث  امليداين  العمل  ومنهجية  اآلية  على  الرقابي  دورها  دعم  �شبيل  يف  اللجنة  تبنت  وقد  هذا 
مناق�شتها م��ش�ع "�شيا�شة وزارة ال�شحة" وذلك من اجل ال�ق�ف على اجل�انب التي كان من ال�شعب ال�ق�ف عليها من خالل الدرا�شات 
و�لوثائق و�لتقارير �ملعرو�شة على �للجنة ولقاء ممثلي �حلكومة، وللإطلع على جو�نب �لق�شور و�لحتياجات �لعاجلة يف �مل�شت�شفيات و�ملر�كز 

التابعة لل�زارة.



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي234
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

رابعًا: الن�شاط النوعي للجنة:

الن�شاط الرقابي:

بلغ اإجمايل عدد الت��شيات املحالة من اللجنة اإلى املجل�س - وذلك رج�عا اإلى تقارير ت��شيات اللجنة- خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 
%( من اإجمايل عدد الت��شيات املتبناة من قبل اللجنة  )70( ت��شية عامة، حيث ا�شتح�ذ م��ش�ع "�شيا�شة وزارة ال�شحة" على ن�شبة )37.1 
والتي بلغت)26( تو�شية برملانية تلتها تو�شيات مو�شوع �شيا�شة �شندوق �لزو�ج و�لتي بلغت )16( ت��شية برملانية وبن�شبة ا�شتح�اذ تقدر بـ )23 
%(، فيما  %( من اإجمايل عدد ت��شيات اللجنة، وبلغت عدد ت��شيات م��ش�ع الهيئة االحتادية للم�ارد الب�شرية )14( ت��شية بن�شبة )20 
%( من جمم�ع ت��شيات اللجنة اأما عن بلغ ت��شيات م��ش�ع  بلغ عدد ت��شيات م��ش�ع ال�شيا�شة العامة ل�زارة ال�شحة )8( وبن�شبة )11.04 
%( من اإجمايل عدد الت��شيات التي اأحالتها اللجنة خالل  �شيا�شة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية فقد بلغت )6( ت��شيات عامة وبن�شبة تقدر )8.5 

الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.
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 جدول التو�شيات املحالة من قبل اللجنة اإلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها
 

موقف احلكومةالتو�صياتاملو�صوع

مو�صوع ال�صيا�صة

 العامة لوزارة ال�صحة

اأواًل: يف اجلوانب الت�صريعية:

مراعاة تطبيق البند )12( من املادة )120( من الد�شت�ر والتي تن�س على اأن ينفرد االحتاد 
بالت�شريع والتنفيذ يف اأم�ر منها ال�شحة العامة واخلدمات الطبية.

وامل�شتح�شرات  ــة  االأدوي �شاأن  يف   1995 ل�شنة   )20( رقم  االحتــادي  القان�ن  تعديل  ثانياً: 

امل�شتمدة من م�شادر طبيعية مبا يحقق االآتي:
	.ا�شتيعاب التط�رات التي طراأت يف جمال االأدوية واأعدادها واأن�اعها
	 على �لطبي  �لدعاء  ذ�ت  و�ملو�د  �لغذ�ئية  للمكملت  �لرتخي�س  حق  ق�شر  على  �لتاأكيد 

وزارة ال�شحة.
	.معاجلة م��ش�ع االأدوية اخلا�شة باملن�شطات الطبية وم�ش�ؤولية �شرفها وتعاطيها
	 اخت�شا�س اجلهة البيطرية من  الطبية  العقاقري  بجعل  الالزم  القان�ين  التعديل  اإجراء 

املنا�شبة، ع��شًا عن وزارة ال�شحة.
ثالثاً: �شرورة ��شتحد�ث ن�س ت�شريعي يجعل من �شروط منح �لرتخي�س للجامعات و�لكليات 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  مع  باال�شرتاك  الرتخي�س  على  ال�شحة  وزارة  م�افقة  الطبية 
العلمي، واأن تلحق هذه امل�ؤ�ش�شة التعليمية مب�شت�شفى.

رابعاً: اإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شحة يت�لى ر�شم وتن�شيق ال�شيا�شة ال�شحية على م�شت�ى الدولة..

خام�صا: يف اجل�انب االإدارية والفنية والتنظيمية:

اأن تركز اأول�يات اخلطة االإ�شرتاتيجية يف املرحلة املقبلة على ما يلي:
ت�شكيل جمل�س �شحي ي�شم ممثلني عن كل القطاعات التي تعمل ب�زارة ال�شحة والهيئات أ. 

ال�شحية املحلية وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين واأفراد من ذوي اخلربة يف املجال ال�شحي، 
تن�شاأ  اأن  االآليات وال�ش�ابط الالزمة لالرتقاء باخلدمات الطبية على  اإلى و�شع  ويهدف 
تنفيذ ما ي�شدر عنه من قرارات ومراقبة وتقييم  به ملتابعة  جلنة رقابية م�شتقلة تلحق 

م�شت�ى التنظيم واخلدمة على م�شت�ى امل�ؤ�ش�شات الطبية عامة.
وو�شع ب.  للج�دة  العاملية  الطبية  املعايري  لتطبيق  وحمــددة  وا�شحة  زمنية  خطة  اعتماد 

م�ؤ�شرات قيا�س منا�شبة لها، واإقرار اأنظمة مراقبة وحما�شبة داخلية وفق اأنظمة اجل�دة 
يف هذا ال�شاأن.

مت امل�افقة على الت��شيات
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موقف احلكومةالتو�صياتاملو�صوع

مو�صوع ال�صيا�صة 

العامة لوزارة ال�صحة

تط�ير النظم االإدارية واملالية والفنية بالقطاع ال�شحي عن طريق.ت. 
�إعادة �لنظر يف هيكلة �لوز�رة مبا ي�شمح بال�شتفادة �لق�شوى من �لوظائف �ملوجودة ومبا ث. 

يتالءم مع ت�جهات منظمة ال�شحة العاملية.
بناء نظام اإلكرتوين مركزي للمعل�مات بناء على خطة زمنية حمددة يجمع بني املن�شاآت ج. 

القطاع الطبي اخلا�س يف مرحلة  اأولى ثم ي�شمل  ال�شحية االحتادية واملحلية يف خط�ة 
ثانية، على اأن يط�ر بالتزامن معه نظام ال�شجالت الطبية.

واملراكز ح.  امل�شت�شفيات  بني  املر�شى  لتح�يل  وال�شرعة  باملرونة  يت�شم  م�حد  نظام  اعتماد 
ال�شحية يف الدولة.

�عتماد �آلية و��شحة لرتقية �ملوظفني وفق معايري حمددة تت�شم بال�شفافية.خ. 
اإعداد خطة ا�شرتاتيجية يف جمال تط�ير الك�ادر الب�شرية تهدف اإلى:د. 
العايل  ● التعليم  التن�شيق مع وزارة  بال�زارة عرب  والفنيني  االأطباء  ن�شبة ت�طني كادر  رفع 

والبحث العلمي.
تط�ير وتاأهيل االأطباء والفنيني واالإداريني العاملني يف القطاع ال�شحي بحيث ي�شمل كافة  ●

امل�شت�يات عرب عقد �شراكات مع م�شت�شفيات ومراكز تدريب عاملية.
اأطباء  تعيني  م��ش�ع  يف  النظر  واإعــادة  امل�اطنني،  لالأطباء  اجلديد  الكادر  اإ�شدار  �صاد�صا: 

االمتياز بعد تخرجهم مبا�شرة للعمل وبراتب �شهري.
�صابعا: ت�شجيع �لقطاع �خلا�س على �مل�شاهمة يف �إن�شاء �مل�شاريع �لطبية �حلكومية وتزويدها 

مبا حتتاجه من ُمعدات طبية عرب اإعفاء م�شاريعه من الر�ش�م ومنحه ت�شهيالت يف اإجراءاته 
�ملُ�شاعدة مثل �ل�شيدلة و�ملخترب�ت  �لفنية  �حلكومية وخ�شخ�شة بع�س قطاعات �خلدمات 

و�لأ�شعة لإد�رة هذه �ملر�فق بهدف تر�شيد �لإنفاق وحت�شني �جلودة فيها.
ثامنا: تغيري اأ�شاليب تنفيذ خطط الت�عية ال�شحية بحيث تتجاوز اأطرها التقليدية وت�شل اإلى 

جميع فئات املجتمع، واإدخال الت�عية باالأمرا�س النف�شية �شمن تلك اخلطط.
ال�شن  كبار  لرعاية  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزارة  مع  بالتعاون  احتادي  برنامج  اعتماد  تا�صعا: 

ي�شمن تخ�شي�س اأق�شام طبية خا�شة باملر�شى، والت��شع يف برامج الرعاية ال�شحية املنزلية 
لكبار ال�شن.

اإن�شاء مراكز اأبحاث متخ�ش�شة متد ال�شاحة الطبية املحلية باآخر امل�شتجدات واالأبحاث  ●
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 العامة لوزارة ال�صحة

وتك�ن على �شلة باملراكز الطبية امل�شابهة يف الدول املتقدمة.
�لقائم منها عدة  ● �أو حتديث  �لطبية  و�ملر�كز  �مل�شت�شفيات  �إن�شاء  �لوز�رة عند  �أن تر�عي 

معايري تخ�س البعد اجلغرايف، وعدد ال�شكان، ون�ع االأمرا�س املت�طنة.
التخل�س االآمن من النفايات الطبية من خالل خطة وا�شحة املعامل ومب�ا�شفات عاملية  ●

�شديقة للبيئة.
�إن�شاء مركز خا�س للت�شمم �لغذ�ئي. ●
اإن�شاء م�شت�شفى تخ�ش�شي للطب النف�شي يف االإمارات ال�شمالية بطاقة ا�شتيعابية منا�شبة. ●
اإن�شاء مباين خا�شة بالعزل الطبي وتزويدها بالكادر واالأجهزة املنا�شبة. ●
اإن�شاء مراكز الإعادة تاأهيل املر�شى من الكبار وال�شغار. ●
اإن�شاء م�شت�شفى مبنطقة املدام بال�شارقة للحاجة املا�شة اإليه. ●
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 �صندوق الزواج

تعديل قانون �لزو�ج لتحديد فئة ذوي �لدخل �ملحدود مع �إعادة �لنظر من �شرط �شقف . 1
�ملنحة �حلايل تبعًا للموؤ�شر�ت �لقت�شادية �ل�شائدة يف �لدولة.

بعقد . 2 املهر  حتديد  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )21( رقم  االحتــادي  القان�ن  بتطبيق  االلتزام 
الزواج وم�شاريفه وتعديل املادة )3(.

عدم �إ�شقاط �لطلبات �مل�شتوفية لل�شروط عند �نتهاء �ل�شنة �ملالية �أو عجز �مليز�نية ... 3
على . 4 �لقائمني  لتاأهيل  تطويرية  خطط  و  بر�مج  بو�شع  لل�شندوق  �لتثقيفي  �لدور  تفعيل 

الت�جيه واالإر�شاد وبالتعاون مع اجلهات املخت�شة يف الدولة.
�شرورة التعاون مع وزارة االقت�شاد الإيجاد تعريف وا�شح لذوي الدخل املحدود.. 5
عمل درا�شة اكت�ارية.. 6
%( من عو�ئد جهاز . 7 �شمان �لتمويل �مل�شتقبلي لل�شندوق من خلل تخ�شي�س ن�شبة )5 

�لإمار�ت لل�شتثمار لل�شندوق.
الدور االجتماعي لل�صندوق:

حالت . 1 على  وق�شرها  بالأجنبيات  �لرتباط  عملية  لتقنني  ملزم  �حتادي  ت�شريع  �إ�شد�ر 
اجتماعية معينة.

تخ�شي�س قاعات حكومية حلفلت �لزو�ج يف خمتلف �أرجاء �لدولة.. 2
تاأ�شي�س قاعدة معلومات �جتماعية يف �ل�شندوق.. 3
اإجراء م�شح اجتماعي للحاالت التي مل ي�شبق لها الزواج.. 4
دعم �شندوق �لزو�ج لإن�شاء �ملكاتب �ل�شت�شارية �لأ�شرية، بغر�س �لتوجيه �لأ�شري وتقليل . 5

حالت �لطلق بالتعاون مع �جلهات �ملخت�شة يف �لدولة.
تطوير �ملوقع �للكرتوين لل�شندوق، لتفعيل تو��شله مع �ملو�طنني وتدعيم �لدور �لإعلمي . 6

له، وتقدميه لعدد من اخلدمات االلكرتونية كتقدمي املنح، وقيا�س ر�شا املتعاملني.

مت امل�افقة عليها
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 وزارة ال�صوؤون 

االجتماعية

اجلانب االأول: الت�صريعات والقوانني:

تعديل قان�ن التعاونيات مبا يتما�شى مع م�شالح املجتمع العامة وم�شالح اجلمعيات التعاونية 
خا�شة فيما يتعلق بعدالة املناف�شة بينها وبني ال�شركات الكربى.

�لإ�شر�ع يف �إ�شد�ر قانون حقوق �لطفل.
اجلانب الثاين: اال�صرتاتيجية واخلطة الت�صغيلية:

املتزايدة  – ال�شلبية  االجتماعية  الظ�اهر  �شاأن  يف  واالجتماعية  العلمية  الدرا�شات  اإعداد 
زمني  اإطار  وفق  واالأن�شطة  اخلطط  و�شع  يف  الدرا�شات  هذه  خمرجات  على  واالعتماد 

حمدد
اإيجاد اآليات تقييم وا�شحة من خالل م�ؤ�شرات اأداء لقيا�س مدى قدرة برامج ال�زارة على  –

حتقيق اأهدافها اال�شرتاتيجية.
تاأهيل جميع الك�ادر العاملة يف ال�زارة عن طريق برامج التدريب املختلفة مع العمل على  –

زيادة اأعداد الباحثني االجتماعيني.
زيادة امليزانية املخ�ش�شة لدعم برامج و اأن�شطة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية: –
)مراكز التنمية االجتماعية، والرعاية االجتماعية، وال�شمان االجتماعي( مع تخ�شي�س  –

مبالغ لل�شيانة �لطارئة للمر�كز �لتابعة لوز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية.
اجلانب االأخري: برامج وزارة ال�صوؤون االجتماعية:

اال�شتفادة من اجلمعيات ذات النفع العام يف دعم مبادرات واأن�شطة ال�زارة وذلك عن  –
طريق م�شاركة ال�زارة يف تنفيذ بع�س من براجمها واأن�شطتها.

دعم اإن�شاء جمعيات تعاونية يف كل اإمارة. –
االآتية  – االأبــعــاد  مراعاة  مع  املجتمع  من  اأكــرب  فئات  تتناول  اأن�شطة  وا�شتحداث  جتديد 

)الزمني، املكاين، امل�شم�ين( عن طريق:
مهرجان  – مبثابة  يكون  و�حد  وقت  يف  �لدولة  م�شتوي  على  موحد  �جتماعي  ن�شاط  �إقامة 

�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  جهود  فيه  تت�شافر  �لدولة  م�شتوى  على  �شنوي  �جتماعي 
واملحلية واخلا�شة مع اعتبار االإعالم )امل�جه واملكثف( �شريك اأ�شا�شي لتحقيق ذلك.

و�شع برامج واآليات عمل م�شرتكة بني ال�زارة وال�زارات االحتادية، وامل�ؤ�ش�شات االحتادية  –
عن  وذلك  فاعلة  بطريقة  االجتماعية  التنمية  برامج  اأهــداف  حتقيق  �شبيل  يف  واملحلية 

طريق:

بامل�افقة على كافة 
الت��شيات
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مو�صوع

 وزارة ال�صوؤون 

االجتماعية

بع�س  – خاللها  من  تنفذ  وا�شحة  عمل  خطة  الإيجاد  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  التن�شيق 
برامج ال�زارة

تنمية  – يف  �لديني  �خلطاب  توظيف  يف  ــاف  و�لأوق �لإ�شلمية  �ل�شوؤون  هيئة  مع  �لتن�شيق 
وتثقيف املجتمع.

مو�صوع

 �صيا�صة وزارة ال�صحة

تفعيل قان�ن " اإن�شاء هيئة االإمارات ال�شحية" و�للئحة �لتنفيذية �خلا�شة به. –
�شرعة اإ�شدار الق�انني اخلا�شة بـ: التاأمني ال�شحي-الكادر الطبي - املن�شاآت ال�شيدالنية. –
تعديل نظام ولئحة �لعلج باخلارج لت�شهيل �إجر�ء�ت �بتعاث �ملر�شى يف �أ�شرع وقت. –
واالإعالنات  – والرتاخي�س  الطبية اخلا�شة  املن�شاآت  بالرقابة على  الق�انني اخلا�شة  تفعيل 

الطبية.
فتح باب �لتعيني للوظائف �لفنية و�لإد�رية بالتن�شيق مع وز�رة �ملالية. –
اإتاحة الفر�شة للقيادات من ال�شف الثاين لتب�ء املنا�شب القيادية وفقًا للكفاءة. –
و�شع خطط عملية ذات بعد زمني حمدد للت�طني يف التخ�ش�شات الطبية والفنية )خا�شة  –

مهنة التمري�س(.
و�شع خطط تدريبية حديثة للك�ادر الطبية والفنية واالإدارية تتالءم مع املعايري العاملية من  –

خالل برنامج التعليم امل�شتمر، وذلك مل�اكبة التط�ر والتقدم يف جميع اأن�اع التخ�ش�شات 
الطبية.

�أهمية زيادة �لمتياز�ت �ملالية و�لتي  – �إعادة �لنظر يف �لكادر �حلايل لوز�رة �ل�شحة، مع 
ت�شمل الرواتب والعالوات والبدالت مقارنة بالهيئات ال�شحية املحلية والقطاع اخلا�س، 

ل�شمان ا�شتمراريتها يف اخلدمة وعدم ت�شربها من ال�زارة.
تاأ�شي�س الب�رد االإماراتي وفقًا للمعايري العاملية. –
بناء �مل�شت�شفيات و�ملر�كز �ل�شحية ح�شب �ملو��شفات �لعاملية مع مر�عاة �حلاجة �لفعلية  –

�شرورة  مع  الدولة،  مناطق  لكل  الطبية  اخلدمات  امتداد  ل�شمان  ال�شكانية  والكثافة 
اإن�شاء اأق�شام خا�شة بالعزل الطبي مطابقة ملعايري ال�شالمة وتزويدها بالكادر واالأجهزة 

املنا�شبة.

يف �نتظار رد �حلكومة
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مو�صوع

 �صيا�صة وزارة ال�صحة

العمل على اإن�شاء م�شت�شفيات تخ�ش�شية يف الدولة مثل: مراكز خا�شة مبر�س ال�شكري –  –
االأع�شاب وال�شرطان واالأطفال والعالج الطبيعي والتاأهيل.

العمل على اإن�شاء خمترب مركزي متط�ر يخدم جميع املن�شاآت الطبية يف الدولة. –
العمل على �شيانة امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية ومعاهد التمري�س واإحالل املتهالك منها. –
االأولية  – وم�ادها  ــة  االأدوي ت�شنيع  م�شت�ى  مراقبة  على  تعمل  للدواء  م�شتقلة  هيئة  ن�شاء 

وتداولها.
التي  – وباالأ�شعار  العام،  مدار  على  العاملية  الطبية  للمعايري  املطابقة  االأدويــة  ت�فر  �شمان 

حتافظ على �ملال �لعام و�حلر�س على توفري �لأجهزة �لطبية �حلديثة.
اإن�شاء مركز خلدمات االإ�شعاف وفق اأحدث امل�ا�شفات العاملية مع ت�فري �شيارات جمهزة  –

بالكو�در �ملتخ�ش�شة و�ملعد�ت �حلديثة.
ال�شحية  – والهيئات  ومن�شاآتها  الــ�زارة  بني  االلكرتوين  الربط  برنامج  تطبيق  يف  االإ�شراع 

االأخرى.
اعتماد نظام االأر�شفة االلكرتونية يف حفظ امللفات الطبية. –
و�شع اإجراءات اإدارية منا�شبة لتح�يل املر�شى بني م�شت�شفيات ال�زارة و اجلهات ال�شحية  –

االأخرى وذلك لتحقيق املرونة وال�شرعة يف حت�يل املر�شى.
العمل على اإن�شاء وحدات طبية متنقلة لرعاية كبار ال�شن يف اأماكن �شكنهم. –
و�شع خطط للتخل�س االآمن من النفايات الطبية مب�ا�شفات عاملية �شديقة للبيئة. –
اأجهزة  – اإعالمية وتقنية حديثة بالتعاون مع  اأ�شاليب  اإتباع  ن�شر ال�عي ال�شحي من خالل 

االإعالم املحلية بحيث تتجاوز �شكلها التقليدي وت�شل اإلى جميع فئات املجتمع.
الت��شع يف اعتماد برامج الك�شف املبكر عن االأمرا�س امل�شتع�شية واملزمنة. –
االإ�شراع برتحيل امل�شابني باالأمرا�س املعدية من االأجانب اإلى دولهم بالتن�شيق مع اجلهات  –

املخت�شة.
االرتقاء بربامج ال�شحة املدر�شية وت�فري الك�ادر الطبية والفنية يف املدار�س. –
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الهيئة االحتادية للموارد 

الب�صرية احلكومية

�إ�شافة بند �شقوط �جلن�شية كاأحد �أ�شباب �إنهاء خدمة �ملوظف يف �ملادة )101( يف املر�ش�م  –
بقان�ن احتادي رقم )11( ل�شنة 2008م.

�ملادة )101( من  – �لو�ردة يف  �ملوظف  �إنهاء خدمة  �إلى  �ملوؤدية  �لأ�شباب  �لنظر يف  �إعادة 
�لقانون من خلل حتديد معيار و��شح يف �للئحة �لتنفيذية للعزل بناء على مقت�شيات 
�مل�شلحة �لعامة، و�لكفاءة �لوظيفية، و�إعادة �لهيكلة ل�شرورة حفظ حق �ملوظف يف حالة 

اإنهاء اخلدمة، مع اإخطاره بذلك مبدة ال تقل عن 3 اأ�شهر.
التاأكيد على التزام ال�زارات بتطبيق قان�ن امل�ارد الب�شرية وخ�ش��شا فيما يتعلق: –
تعيني ذوي االإعاقة. –
املنح الدرا�شية. –
االإجازات الدرا�شية. –
بناء على درا�شات  – الر�شاعة  ال��شع وفرتة  اإجازة  يتعلق مبدة  النظر فيما  اإعادة  �شرورة 

علمية وم�ش�حات اجتماعية.
20 �شنة (  – اإلى  15 �شنة  اإعادة النظر يف رفع �شن التقاعد للمراأة العاملة امل�اطنة من ( 

وربطها ببل�غ �شن اخلم�شني، مراعاة لطبيعة عمل املراأة وتاأثريها على االأ�شرة.

�إن�شاء حمكمة �إد�رية تخت�س بق�شايا �لوظيفة �لعامة. –
يف  – للموظفني  �أد�ء  تقييم  ونظام  �لوظيفي  �لتو�شيف  نظام  �إ�شد�ر  يف  �لإ�شر�ع  �شرورة 

�حلكومة �لحتادية.
و�شع معايري و�شو�بط و��شحة ملنح م�شمى م�شت�شار �أو خبري يف �لوظائف �حلكومية. –
والفنية من خالل  – االإداريــة  امل�شت�يات  للت�طني يف خمتلف  االإحالل  �شيا�شة  على  التاأكيد 

تطبيق نظام الرديف مبا ي�شمن نقل اخلربات واملعارف اإلى امل�اطنني.
در��شة �لحتياجات �مل�شتقبلية للوظائف يف �لوز�ر�ت و�لهيئات �لحتادية و�شرورة �لتن�شيق  –

مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حتى تت�افق خمرجات التعليم العايل مع متطلبات 
�شوق �لعمل يف �لدولة.

�إعادة �لنظر يف عملية ��شتقطاب �ملو�طنني للوظائف �لفنية، و�لمتياز�ت �ملمنوحة لهم. –

اأهمية برامج التدريب والتاأهيل التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع اجلهات املعنية على اأن  –
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موقف احلكومةالتو�صياتاملو�صوع

مو�صوع

 الهيئة االحتادية للموارد 

الب�صرية احلكومية

تك�ن ملبية الحتياجات ال�زارات والهيئات االحتادية، مبا يكفل تط�ير امل�ارد الب�شرية خا�شة 
�ملو�طنة، مع �شرورة تاأهيل �ملوظفني من حملة �شهادة �لثانوية �لعامة فما دون مبا يتنا�شب مع 

�ملتطلبات �لوظيفية.

من  – �حلكومية  �لب�شرية  �ملــو�رد  بقانون  �لحتادية  و�لهيئات  �لــوز�ر�ت  يف  �ملوظفني  توعية 
�لوظيفي  و�لتثقيف  �لوعي  لزيادة  �لو�شائل  مبختلف  �ملوظف(  دليل  ��شتخد�م)  خلل 

للموظفني �لحتاديني.

درا�شة جدوى نظام "تقا�شم �لوظيفة" والذي ي�شمح ل�شخ�شني بالت�شارك يف القيام باأعباء  –
�لوظيفة �لتي يقوم بها موظف يعمل بنظام �لدو�م �لكلي، وي�شمح بتق�شيم �لأجر بينهما 
و�لإجناز�ت وفو�ئد �أخرى يتم حتديدها طبقًا ل�شاعات �لعمل �لتي يعملنها. ولقد �ثبت 
�لنظام جناحه يف بع�س �لدول �لذي طبقته كا�شرت�ليا خا�شة فيما يتعلق باإيجاد فر�س 

وظيفية للإناث كاملطبق يف مهنة �لتدري�س.

زيادة امليزانية املر�ش�دة للهيئة ل�شمان تنفيذها لرباجمها واأن�شطتها –

الن�شاط الت�شريعي
	 للجنة� �للجنة، يلحظ تركز ن�شاط  �إلى �خت�شا�شات  8 م�شروعات قو�نني، وبالرجوع  الرابع ع�شر  الت�شريعي  اأحيل للجنة خالل الف�شل 

�لت�شريعي يف �مل�شروعات ذ�ت �شلة باملو��شيع �لجتماعية �أو بال�شحة �لعامة، على �شبيل �ملثال م�شروع قانون �حتادي باإن�شاء �شندوق �لزو�ج 
وم�شروع قان�ن مكافحة التبغ.

وفيما يلي جدول يو�شح م�شروعات القوانني املحالة اإلى اللجنة بح�شب اخت�شا�شاتها

اخت�شا�سم�شروع قان�ن

ال�ش�ؤون االجتماعيةم�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن اجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات االأهلية ذات النفع العام

ال�ش�ؤون ال�شحيةم�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن ترخي�س مراكز االإخ�شاب بالدولة

ال�ش�ؤون ال�شحيةم�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن م�شئ�لية االأخطاء الطبية
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اخت�شا�سم�شروع قان�ن

ال�ش�ؤون ال�شحيةم�شروع قان�ن احتادي باإن�شاء هيئة االإمارات ال�شحية

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )29( ل�شنة 2006 يف �شاأن ذوي االحتياجات 
اخلا�شة

ال�ش�ؤون االجتماعية

ال�ش�ؤون ال�شحيةم�شروع قان�ن يف مكافحة التبغ

ال�ش�ؤون ال�شحيةم�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تنظيم قيد امل�اليد وال�فيات

ال�ش�ؤون االجتماعيةم�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن تعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )47( ل�شنة 1992 باإن�شاء �شندوق �لزو�ج

خام�شا: االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من قبل االأمانة العامة وامل�شاندة لعمل اللجنة:

االأوراق الفنيةاملو�صوع

مو�صوع �صيا�صة وزارة ال�صحة

 يف جمال االإ�صرتاتيجية املطبقة 

حاليا واالإ�صرتاتيجية امل�صتقبلية:

• واالإ�شرتاتيجية 	 حاليا  املطبقة  االإ�شرتاتيجية  جمال  يف  ال�شحة  وزارة  �شيا�شة  م��ش�ع  ح�ل  اخللفية  ورقة 
امل�شتقبلية.

• ورقة خدمات البح�ث ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة ال�شحة يف جمال االإ�شرتاتيجية املطبقة حاليا واالإ�شرتاتيجية 	
امل�شتقبلية.

• ��شتف�شار�ت �للجنة للجهات �ملعنية يف �حللقة �لنقا�شة ) �لكو�در �لطبية و�لفنية وهيئة �لتمري�س يف خمتلف 	
م�شت�شفيات الدولة(.

• ا�شتف�شارات اللجنة ملمثلي وزارة ال�شحة ح�ل امل��ش�ع.	
• ملخ�س �حللقة �لنقا�شة حول �ملو�شوع.	
• واالإ�شرتاتيجية 	 حاليا  املطبقة  االإ�شرتاتيجية  جمال  يف  ال�شحة  وزارة  �شيا�شة  م��ش�ع  ح�ل  اللجنة  تقرير 

امل�شتقبلية.
• تقرير عن ت��شيات املجل�س.	
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االأوراق الفنيةاملو�صوع

�صيا�صة 

وزارة ال�صئون االجتماعية

• اإعداد ورقة خدمات بح�ث عن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية	
• اإعداد ورقة البيان املعل�ماتي عن �شيا�شة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية	
• اجلدول الت��شيفي ل�رقة املفاهيم العامة ل�زارة ال�شئ�ن االجتماعية.	
• اإعداد اال�شتف�شارات املتعلقة مب��ش�ع �شيا�شة وزارة ال�ش�ؤون – ��شتف�شار�ت �إلى �حلكومة – املجتمع املدين  	

ا�شتف�شارات الزيارة امليدانية.
• اإعداد تقرير برملاين عن �شيا�شة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية	
• اإعداد تقرير زيارة ميدانية – م��ش�ع �شيا�شة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.	
• اإعداد تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.	
• تقرير عن ت��شيات املجل�س.	
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االأوراق الفنيةاملو�صوع

مو�صوع 

�صيا�صة وزارة ال�صحة

• امليزانية العامة ل�زارة ال�شحة ل�شنة 2010م.	
• اال�شتف�شارات اخلا�شة ب�زارة ال�شحة.	
• ورقة التحليل الزمني مليزانية ال�زارة.	
• حتليل �إح�شائيات �لكو�در �لفنية و�لطبية لوز�رة �ل�شحة.	
•  حتليل �إح�شائية �لأخطاء �لطبية.	
• ماهية امل�شكلة.	
• ورقة االإطار.	
• ورقة الت��شية النفعية.	
• ا�شتف�شارات مقرتحة ح�ل زيارة اللجنة اإلى عدد من امل�شت�شفيات التابعة للحكمة االحتادية.	
• ا�شتف�شارات جلنة ال�ش�ؤون ال�شحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية لعميد اآلية الطب.	
• ا�شتف�شارات اللجنة امل�جهة ل�زارة املالية.	
• مالحظات الزيارة امليدانية للجنة ال�شئ�ن ال�شحية والعمل وال�شئ�ن االجتماعية للمن�شاآت ال�شحية التابعة 	

ل�زارة ال�شحة.
• تقرير زيارة منف�شل لكل اإمارة ) دبي – ال�شارقة – عجمان – اأم القي�ين – راأ�س اخليمة – الفجرية (	
• جدول االأول�يات واالحتياجات االجتماعية	
• جدول حتليل االأهداف االإ�شرتاتيجية لل�زارة ال�شحة.	
• درا�شة حتليلية ح�ل �شيا�شة وزارة ال�شحة.	
• جدول االأعمال التف�شريية.	
• بطاقات تعليق ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة ال�شحة.	
• عر�س تقدميي مبلخ�س التقرير.	
• عر�س تقدميي ب�ش�ر الزيارات امليدانية.	
• اإعداد تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة ال�شحة.	
• تقرير عن ت��شيات املجل�س.	
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االأوراق الفنيةاملو�صوع

الهيئة االحتادية

 للموارد الب�صرية احلكومية

• �شياغة ن�س مو�شوع �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية.	
• جدول توظيف �ملعلومات حول مو�شوع �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية	
• ورقة �لإطار حول مو�شوع �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية.	
• جدول االأعمال التف�شريية.	
• بطاقات تعليق حول مو�شوع �لهيئة �لحتادية باملو�رد �لب�شرية �حلكومية.	
• عر�س تقدميي مبلخ�س التقرير.	
• �إعد�د تقرير �للجنة حول �لهيئة �لحتادية باملو�رد �لب�شرية �حلكومية.	
• تقرير عن ت��شيات املجل�س.	
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�شاد�شًا: جلنة ال�شوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية:

اأواًل: الن�شاط العام للجنة:
	 )% عقدت اللجنة )34( اجتماعًا خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، وبلغت عدد اجتماعات الدور االأول )6( اجتماعات، بن�شبة )17.6 

من جمم�ع اجتماعاتها خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، فيما بلغت عدد اجتماعات الدور الثاين )5( اجتماعات وبن�شبة تقدر )14.8 
%( واجتماعات الدور الرابع )9( اجتماعات وبن�شبة بلغت )26.5  الثالث )11( اجتماعا وبن�شبة بلغت )32.3  %( واجتماعات الدور 
%( من اإجمايل اجتماعات اللجنة خالل الف�شل الرابع ع�شر. يالحظ ارتفاع  %( و)3( اجتماعات يف الدور اخلام�س وبن�شبة بلغت )8.8 
اجتماعات الدور الثالث عن مت��شط اجتماعات اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي والبالغ )6.8( اجتماعا حيث ارتفعت بن�شبة )38.1 %( 

وب�اقع اأربعة اجتماعات برملانية عن مت��شط اجتماعات اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.
	 ا�شتغرقت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )76.14( �شاعة وذلك ب�اقع )14.45( �شاعة الجتماعات الدور االأول

)% والتي بلغ ن�شبتها )18.9 
من املجم�ع العام و)8.10( �شاعة الجتماعات الدور الثاين وبن�شبة بلغت )10.6 %( من االإجمايل العام و)28.41( �شاعة الجتماعات 
�لدور �لثالث و�لتي ��شتحوذت على �لن�شبة �لأكرب من �إجمايل عدد �ل�شاعات �مل�شتغرق لجتماعات �للجنة خلل �لف�شل �لت�شريعي 
�مل�شتغرق  �لوقت  بلغ  �لدور، فيما  �لت�شريعي و�لرقابي للجنة خلل هذ�  �لن�شاط  %( وذلك نظر� لزيادة  الن�شبة )37.5  حيث بلغت 
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%( م�شتحوذة �ملرتبة �لثانية بعد �لوقت �مل�شتغرق لجتماعات �للجنة خلل  الجتماعات الدور الرابع )22.5( �شاعة وبن�شبة )29.5 
%( من �إجمايل �لوقت �مل�شتغرق لجتماعات  الدور الثالث و)2.33( �شاعة الجتماعات الدور اخلام�س والتي ح�شلت على ن�شبة )3.5 
�للجنة خلل �لف�شل �لت�شريعي. وفيما يلي جدول ر�شم بياين يو�شح عدد �جتماعات �للجنة و�لوقت �مل�شتغرق بح�شب �دو�ر �لنعقاد 

يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.

	 )362( من اإجمايل اجتماعات جلان املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر والبالغ عددها )% بلغت ن�شبة اجتماعات اللجنة )9.4 
اجتماعًا.

	 من �إجمايل �لوقت �مل�شتغرق لجتماعات جلان �ملجل�س خلل �لف�شل �لت�شريعي )% كما بلغت ن�شبة عدد �شاعات اجتماعات اللجنة )7.9 
الرابع ع�شر التي بلغت )989 �شاعة(.

ثانياً: الن�شاط الت�شريعي للجنة
	 ناق�شت اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )9( م�شروعات ق�انني وذلك خالل اأدوار االنعقاد اخلم�شة حيث ناق�شت يف الدور االأول
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%( من اإجمايل امل�شروعات املحالة اإلى اللجنة وم�شروع واحد يف كل من الدور الثاين وبن�شبة )11.1  )3( م�شروعات وبن�شبة بلغت )33.3 
%( من اإجمايل م�شروعات  %( بينما الدور الثالث )4( م�شروعات وبن�شبة بلغت )44.4  %( واأي�شا يف الدور اخلام�س وبن�شبة )11.1 
�لثالث  �لدور  �ملعقودة خلل  و�ل�شاعات  يفوق ذلك مقارنة �لجتماعات  والبالغ عددها )9( م�شروعات مما  اللجنة  اإلى  املحالة  الق�انني 

واالأول وذلك مقارنة باالأدوار االأخرى.

جدول يو�شح امل�شروعات املحالة اإلى اللجنة بح�شب كل دور انعقاد.

امل�شروعاأدوار االنعقاد

الدور االأول

• مناق�شة م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن الهيئة االحتادية للبيئة.	
• مناق�شة م�شروع قان�ن اإحتادي يف �شـاأن تعديل بع�س اأحكام املر�ش�م بقان�ن احتادي رقم ) 1 ( ل�شنة 2006م املعدل للقان�ن االحتادي 	

رقم ) 1 ( ل�شنة 1972 ب�شاأن اخت�شا�شات ال�زارات و�شالحيات ال�زراء.
• م�شروع قان�ن احتادي ل�شنة 2007يف �شاأن �لرفق باحليو�ن.	

الدور الثاين
• الدبل�ما�شي 	 ال�شلك  نظام  �شاأن  يف   1998 ل�شنه   )  4( رقم  االحتــادي  القان�ن  اأحكام  بع�س  بتعديل  احتادي  قان�ن  م�شروع  مناق�شة 

والقن�شلي.

الدور الثالث

• م�شروع قان�ن املدخالت الع�ش�ية.	
• م�شروع قان�ن اإلغاء الهيئة االحتادية للبيئة.	
• م�شروع قانون حماية �لأ�شناف �لنباتية �جلديدة وحقوق م�شتوردي �لنباتات	
• حتفظات رئي�س �لدولة يف �شان �إلغاء �لهيئة �لحتادية للبيئة	

_____________الدور الرابع

•الدور اخلام�س م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )16( ل�شنة 1980 باإن�شاء م�ؤ�ش�شة االإمارات العامة للبرتول	

ا�شتغرقت اللجنة اأثناء مناق�شتها الق�انني والت�شريعات املحالة اإليها يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )24( �شاعة عمل وبن�شبة تقدر ب )32 
%( من �إجمايل �لوقت �مل�شتغرق لن�شاط �للجنة خلل �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر و�لبالغ )76.14( �شاعة، كما تظهر �لإح�شائيات تركز 
%( وذلك نظرا الرتفاع عدد امل�شروعات املحالة  %( ويف الدور الثالث )38.5  �لن�شاط �لت�شريعي للجنة يف �لدور �لأول وبن�شبة بلغت )54.5 

اإلى اللجنة خالل الدور االأول والدور الثالث. )راجع اجلدول ال�شابق(

	 أما عن �لأد�ء يف �لن�شاط �لت�شريعي للجنة فقد �أظهرت �لإح�شائيات تركز �أد�ئها �لت�شريعي من خلل طرح �لعديد من �لأفكار و�ملقرتحات�
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%( من اإجمايل عدد االأفكار التي طرحتها اللجنة  واالآراء حيث طرحت اللجنة على �شبيل املثال ما يزيد عن )24 ( فكرة وبن�شبة بلغت )40 
%( من اإجمايل عدد املقرتحات يف الف�شل  خالل الف�شل الت�شريعي والبالغة عددها )60( فكرة، و )19 ( مقرتحًا وبن�شبة بلغت )16.1 
%( وذلك من اإجمايل عدد االآراء التي طرحتها اللجنة خالل  الت�شريعي والتي بلغت )118( مقرتحًا و)21 ( راأيًا وبن�شبة مئ�ية )32.8 

الف�شل الت�شريعي والبالغة )88( راأيًا.
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جدول اأهم االأفكار واالآراء التي ا�شتعر�شتها اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني.

اأهم االأفكار واالآراء املطروحةامل�شروع

م�شروع قان�ن اإن�شاء الهيئة االحتادية للبيئة
	 الهيئة اإن�شاء  البيئة خا�شة يف حال  وزارة  للبيئة عن  الهيئة االحتادية  ا�شتقاللية  اللجنة فكرة مدى  طرحت 

االحتادية حيث طالبت باإجراء التعديالت يف القان�ن مبا يحقق اال�شتقاللية وتنفيذ املهام بال�شكل املطل�ب.

ال�زارات  اخت�شا�شات  تعديل  قان�ن  م�شروع 
و�شالحيات ال�زراء.

	 ناق�شت �للجنة �خت�شا�شات وز�رة �لبيئة ومدى �رتباط هذه �لخت�شا�شات بالدور �لرقابي وعملية �لرتقاء
�حليو�نية  �لــرثوة  وتنمية  �ملز�رعني  و  �ل�شيادين  دعم  حيال  ــوز�رة  �ل بــدور  يتعلق  ما  خا�شة  �لبيئي  بالفكر 

والزراعية.

م�شروع قان�ن احتادي 
يف �شاأن �لرفق باحليو�نات

	 القان�ن حي طالبت م�شروع  ما جاء يف  بح�شب  الــ�ارد  والدولية  املحلية  املنظمات  دور  فكرة  اللجنة  طرحت 
اللجنة اقت�شار تنفيذ التعليمات واالأنظمة ال�شادرة من املنظمات املحلية دون الدولية.

نظام  قــانــ�ن  اأحــكــام  تعديل  قــانــ�ن  م�شروع 
ال�شلك الدبل�ما�شي

	 ناق�شت اللجنة ال�ش�ابط واليات العمل اخلا�شة مبجل�س التاأديب من حيث ماهية التمثيل واجل�انب التي ميكن
�لرتقاء بعمل �ملجل�س وذلك من خلل �إتاحة �ل�شتعانة مبوظفني وخمت�شني من خارج �لوز�رة.

م�شروع قان�ن اإلغاء الهيئة 
االحتادية للبيئة.

	 ناق�شت �للجنة �لنتائج �لعملية من �إن�شاء �لهيئة �لحتادية للبيئة وذلك يف �إطار �لخت�شا�شات �لفنية وعلقتها
باخت�شا�شات وز�رة �لبيئة حيث �أت�شح لها من خلل مناق�شتها �حلكومة وجود تد�خل يف �لخت�شا�شات و�لذي 

�عترب من قبل �حلكومة �حد �لأ�شباب �لتي تعرقل تطبيق �لدولة ��شرت�تيجية بيئية �حتادية.

النباتية  االأ�ــشــنــاف  حماية  قــانــ�ن  مــ�ــشــروع 
�جلديدة وحقوق م�شتوردي �لنباتات

	 ناق�شت اللجنة على العديد االأفكار منها على �شبيل املثال، االأهداف العامة من القان�ن ومعايري و�ش�ابط قب�ل
�لت�شمية وحقوق �مللكية �لفكرية وم�شاألة �لطعن يف �لقانون و�شلطة �ل�شبط �لق�شائي ومدى تو�فق �لعقوبات مع 

الق�انني االحتادية االأخرى يف الدولة والتي مل ي�شار اإليها يف م�شروع القان�ن بح�شب راأي اللجنة.

	 إلــغــاء� �ــشــان  يف  �لــدولــة  رئي�س  حتفظات 
الهيئة االحتادية للبيئة.

	.طلعت �للجنة على حتفظات رئي�س �لدولة وقد و�فقت �للجنة على �لتعديلت �لو�ردة �إليها�

	 قان�ن اأحكام  بع�س  تعديل  قان�ن  م�شروع 
اإن�شاء م�ؤ�ش�شة االإمارات العامة للبرتول.

	 و�حللول �لقانون ومربر�ته  �أهد�ف  �أهمها،  �لقانون  �ملتعلقة مب�شروع  �لأفكار  �لعديد من  �للجنة على  ناق�شت 
�أ�شعار �ملحروقات  �ملوؤ�ش�شة )خ�شائر مالية( وفكرة �لدعم �حلكومي وعلقته مب�شتويات  �أزمة  �لبديلة لعلج 
يف الدولة وارتباطها باالأ�شعار العاملية. كما تخ�فت اللجنة من تاأثري زيادة اأ�شعار املحروقات على ذوي الدخل 

املت��شط وم�شت�ى الت�شخم الناجت من ذلك.
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ثالثاً:الن�شاط الرقابي للجنة:
	 االأمن م��ش�ع  املرفق  اجلدول  بح�شب  متثلت  عامة  م��ش�عات   )5( عامة  ب�ش�رة  ع�شر  الرابع  الت�شريعي  الف�شل  خالل  اللجنة  ناق�شت 

�لغذ�ئي و�لتي �أحيل للجنة يف �لدور �لثاين ومو�شوع �لرثوة �ل�شمكية و�ل�شيا�شية �خلارجية و�ملحالتان يف �لدور �لثالث ومو�شوعي �ملو�رد 
�ملائية و�مل�شكلت �لبيئة وذلك يف �لدور �لر�بع.

	 ،)أحالت �للجنة للمجل�س �أربعة تقارير برملانية خلل �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر، هي )�لرثوة �ل�شمكية، �شيا�شة �خلارجية، مو�رد �ملائية�
فيما قامت اللجنة ب�شحب م��ش�ع امل�شكالت البيئية وذلك نظرا لعدم قيام ال�زارة املعنية بتزويد اللجنة املعل�مات املطل�بة يف ف�شال عن 

انتهاء الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر للمجل�س.
	 )76:14( شاعة من جممل ن�شاط �للجنة و�لبالغ� )ا�شتغرقت اللجنة يف �شبيل مناق�شة امل��ش�عات العامة خالل الف�شل الت�شريعي )51:19

%(، حيث بلغ عدد �شاعات العمل يف الدور االأول )1:25( ويف الدور الثاين )7:10( ويف الدور الثالث  �شاعة عمل وبن�شبة تقدر ب )68 
)19:11( حمتلة املرتبة الثانية بعد اأداء اللجنة خالل الدور الرابع والذي بلغ عدد �شاعات امل�شتغرقة )22:5( �شاعة عمل فيما انخف�شت 
يف الدور اخلام�س لت�شل اإلى )1:13( �شاعة عمل وفيما يلي جدول ن�شاط �للجنة بح�شب عدد �ل�شاعات �ملنجزة يف كل من �جلانب �لرقابي 

والت�شريعي.

اجلانب
عدد ال�شاعات

الن�شبةاملجم�ع
الدور اخلام�سالدور الرابعالدور الثالثالدور الثاينالدور االأول

%1:257:2019:1122:051:1351:19امل��ش�عات العامة  68

%509:3001:2024:2 د13:20م�شروعات الق�انني  32

-14:458:1028.4122:52:3376.14املجم�ع العام

قامت اللجنة بطرح ما يزيد عن )99( مقرتحًا يتعلق باجلانب الرقابي وذلك من اإجمايل )118( مقرتحًا يف الف�شل الت�شريعي وبن�شبة 
% من جممل االأفكار التي طرحتها اللجنة، كما قدمت ) 67 ( راأيًا �شكلت  %( كما طرحت ) 36 ( فكرة �شكلت ما ن�شبته 60  بلغت )83.9 

ما ن�شبته )76.2 ( من جممل االآراء التي طرحتها اللجنة.
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جدول اأهم االأفكار واالآراء التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�س املو�شوعات العامة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.

اأهم االأفكار و االآراء املطروحةامل��ش�ع

�لأمن �لغذ�ئي

)االأفكار(

طرحت اللجنة من خالل مناق�شتها الربملانية خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر على العديد من االأفكار املت�شلة مب��ش�ع االأمن 
�لغذ�ئي �أهمها م�شاألة �شح �ملو�رد �لغذ�ئية و�ملوقف �لدويل من ق�شية �لأمن �لغذ�ئي وتاأثري ذلك على �لأمن �لغذ�ئي يف �لدولة كما 
تناولت �للجنة فكرة دور �لقو�نني �لحتادية يف �شبيل دعم جهود �لدولة يف ق�شية �لأمن �لغذ�ئي وحماية �مل�شتهلك كما طرحت �للجنة 
هذ�  �لغذ�ئي  �لأمن  ق�شية  على  �لو�فدة  بالعمالة  �خلا�شة  �ل�شيا�شات  وتاأثري  �لدولة  يف  �ل�شكانية  �لزيادة  بني  �لعلقة  فكرة  �أي�شا 
وبالإ�شافة �إلى مدى توفر �لإح�شائيات �لدقيقة و�لكفيلة بتحديد �حتياجات �لأمن �لغذ�ئي يف �لدولة و�لبنى �لتحتية �لتي ميكن �أن 

ت�شاهم يف زيادة �ملخزون �لغذ�ئي يف �لدولة.
)االآراء(

كما كان للجنة �لعديد من �لآر�ء حول مو�شوع �لأمن �لغذ�ئي منها على �شبيل �ملثال تو��شع دعم �لزر�عة يف �لدولة و�شعوبة حتديد 
املخزون الالزم وذلك نظرا للزيادة ال�شكانية كما ارتاأت اللجنة ب�شرورة حتديد اأ�شعار بع�س ال�شلع االأ�شا�شية عند م�شت�يات معينة 
�أ�شعار  �إن قلة م�شادر �ل�شتري�د و�حتكارها �حد �لأ�شباب �رتفاع  خ�شو�شا يف ظل تد�عيات �لأزمة �ملالية �لعاملية. كما ر�أت �للجنة 
�ملو�د �لغذ�ئية و�ن �لإ�شكالية تكمن �أي�شا حول وجود �جلهة �لرقابية �لقادرة على تطبيق �ملعايري و�ل�شو�بط �خلا�شة باملو�د �لغذ�ئية 

من حيث اأ�شعارها اأو ن�عيتها.

حماية 
وتــنــمــيــة الـــرثوة 

ال�شمكية

)االأفكار(

عملية  الناجتة عن  االإ�شكاليات  ببع�س  ال�شمكية عالقتها  والرثوة  ال�شيد  ملهنة  املنظمة  والت�شريعات  الق�انني  م�شاألة  اللجنة  ناق�شت 
التنفيذ اأحكام القان�ن، كما تعر�شت اللجنة يف اجتماعاتها اإلى فكرة اال�شتزراع ال�شمكي واأثره على تنمية الرثوة ال�شمكية ودور اجلهات 
�ملعنية �جتاه �ل�شتزر�ع �ل�شمكي تاأثري �لن�شاط �لتجاري و�مللحي على �لكائنات �لبحرية و دور �لتلوث �لبحري يف هجرة �لأ�شماك 
و�أثرها على مهنة �ل�شيد كما تعر�شت �للجنة من خلل مناق�شتها �لربملانية على دور �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �حلكومية يف �شبيل دعم 

املهنة واملمتهنني فيها.
)االآراء(

ناق�شت �للجنة على �لعديد من �لآر�ء �خلا�شة باملو�شوع منها على �شبيل �ملثال، تو��شع حجم �لدعم �حلكومي لتنمية �لرثوة �ل�شمكية 
�ش�اء من حيث دعم االأهداف اال�شرتاتيجية خا�شة م�شاألة اال�شتزراع ال�شمكي اأو الدعم املقدم اإلى ال�شيادين وت�ا�شع دور جمعيات 
ال�شيادين يف التعرف على م�شكالت ال�شيادين و�شعف الدعم املقدم اإليهم كما اتفقت اللجنة على وج�د �شع�بات ميدانية تعرت�س 
تطبيق الق�انني والت�شريعات اخلا�شة بالرثوة ال�شمكية وتنظيم مهنة ال�شيد وذلك من حيث مدى م�اءمة القان�ن الظروف البيئية 

واالجتماعية ملجتمع ال�شيد.
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اأهم االأفكار و االآراء املطروحةامل��ش�ع

امل�ارد
 �ملائية

)االأفكار(

�لبيئة و�ملياه  طرحت �للجنة على �لعديد من �لأفكار �خلا�شة مبو�شوع �ملو�رد �ملائية وذلك مب�شاركة �خلرب�ء و�ملخت�شني يف جمال 
ب�شكل خا�س، فعلي �شبيل �ملثال ناق�شت �للجنة فكرة و�شع �ملخزون �ملائي يف �لدولة و�لعو�مل �لطبيعية و�لب�شرية �لتي ت�شاهم يف زيادة 
�ملخزون �أو �نخفا�شه، كما تعر�شت �للجنة على فكرة �لأن�شطة �لب�شرية �ملختلفة يف �لدولة وعلقتها بو�شع بحالة �ملخزون �ملائي يف 
�لدولة و�أي�شا على دور �ملوؤ�ش�شات �لحتادية و�ملحلية و�خلا�شة يف �شبيل دعم وعلج �لظو�هر �ل�شلبية �ملرتبطة مبو�شوع �ملو�رد �ملائية 

يف الدولة.
)االآراء(

قامت �للجنة �أثناء مناق�شتها �ملو�شوع مع �ملخت�شني و�خلرب�ء و �حلكومة بطرح �لعديد من �لآر�ء و�لق�شايا �ملت�شلة مبو�شوع �ملو�رد 
�لن�شاط  �أن  و  �ملياه �جلوفية  �نخفا�س من�شوب  �لهامة يف  �لأ�شباب  �حد  �لتقليدية  �لزر�عة  �ملثال،  �شبيل  �لدولة منها على  �ملائية يف 
�لأ�شباب  تعد �حد  للدولة  �ملناخية  �لطبيعة  �أن  �للجنة على  �تفقت  �ملائي كما  �ل�شتهلك  زيادة  ي�شاهم يف  �أن  �ملمكن  �ل�شناعي من 
�لإعتماد�ت  حيث  من  �شو�ء  �لق�شية  مو�جهة  �شبيل  يف  �ملعنية  �جلهات  دور  تو��شع  على  �للجنة  �تفقت  كما  �ملائي  للعجز  �لرئي�شية 
�ملائية يف  �ل�شيا�شة  توحيد  ودورها يف  �ملائية  باملو�رد  �ملعنية  �لحتادية  و�لقو�نني  �لت�شريعات  �أو  �ل�شرت�تيجية  للأهد�ف  �ملخ�ش�شة 

الدولة.

�شيا�شة 
وزارة اخلارجية

)االأفكار(

ناق�شت اللجنة فكرة ا�شرتاتيجية ال�زارة وعالقتها بدعم دور ال�شيا�شة اخلارجية للدولة كما تعر�شت اللجنة اإلى فل�شفة املعاملة باملثل 
وتقييم مدى قيام ال�زارة بتطبيقها على بع�س الدول، كما تناولت اللجنة يف اجتماعاتها م�شاألة الهيكل التنظيمي لل�زارة وو�شع �شيا�شة 

الت�طني واال�شتقطاب فيها باالإ�شافة اإلى دور البعثات وال�شفارات يف اخلارج �ش�اء اجتاه امل�اطنني اأو يف �شبيل دعم م�اقف الدولة.
)االآراء(

طرحت اللجنة خالل مناق�شتها م��ش�ع �شيا�شة وزارة اخلارجية على العديد من االآراء والت�جهات العامة نح� امل��ش�ع فعلي �شبيل 
اخلارجية  امل�شاعدات  املثال  �شبيل  على  منها  ا�شرتاتيجية يف جماالت حمددة  وج�د  لعدم  ال�شلبي  التاأثري  على  اللجنة  اتفقت  املثال 
االإعالن  نح�  الــ�زارة  تاأخر  اللجنة  راأت  كما  والك�ارث  االأزمــات  اأثناء  الدولة يف اخلارج  م�اطني  ورعاية  للدولة  والرتويج  والت�ش�يق 
والتحرك ال�شيا�شي للق�شايا التي مت�س �شمعة الدولة وعدم و�ش�ح ا�شرتاتيجية وا�شحة لذلك كما الحظت اللجنة �شعف الت�طني يف 

�لوز�رة و تو��شع �حلو�فز و�لبدلت و�لذي يف نظر �للجنة كان له �لأثر �ل�شلبي يف عملية ��شتقطاب �لكو�در �لوطنية.

خالل  امليدانية  الزيارات  من  بالعديد  قامت  حيث  امليداين  العمل  ومنهجية  اآلية  على  الرقابي  دورها  دعم  �شبيل  يف  اللجنة  تبنت  وقد  هذا 
مناق�شتها م��ش�ع "حماية وتنمية الرثوة ال�شمكية" وذلك من اجل ال�ق�ف على ال�اقع امليداين للم��ش�ع كما اعتمدت بجانب ذلك على منهجية 
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��شتطلعات �لر�أي �لربملانية وذلك لربط �مل�شاهد�ت �مليد�نية باحلقائق و�لأرقام �لإح�شائية. مرفق جدول �إح�شائي تقديري بعدد �لأفكار 
واالآراء واملقرتحات املطروحة من قبل اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.

 االأداء
العنا�صر

االأداء الرقابياالأداء الت�صريعي
املجموع

الن�صبةالعددالن�صبةالعدد

6060 %4036 %24فكرة

83.9118 %1699 %19مقرتح

76.288 %23.867 %21راأي

76266 %24202 %64جمموع

رابعاً: الن�شاط النوعي للجنة:
• �لن�شاط �لرقابي للجنة:	

بلغ اإجمايل عدد الت��شيات املحالة من اللجنة اإلى املجل�س - وذلك رج�عا اإلى تقارير ت��شيات اللجنة - خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 
%( من اإجمايل عدد الت��شيات املتبناة من قبل اللجنة والتي  )39( ت��شية عامة، حيث ا�شتح�ذ م��ش�ع الرثوة ال�شمكية على ن�شبة )38.4 
%( من  بلغت ) 15( تو�شية برملانية تلتها تو�شيات مو�شوع �ملو�رد �ملائية و�لتي بلغت )11( ت��شية برملانية وبن�شبة ا�شتح�اذ تقدر ب)28.3 
%( من جمم�ع ت��شيات اللجنة اأما عن  اإجمايل عدد ت��شيات اللجنة فيما بلغ عدد ت��شيات م��ش�ع �شيا�شة اخلارجية )8( وبن�شبة )20.5 
%( من اإجمايل عدد الت��شيات التي اأحالتها اللجنة  بلغ تو�شيات مو�شوع �لأمن �لغذ�ئي فقد بلغت )5( ت��شيات عامة وبن�شبة تقدر )12.8 

خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.
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جدول التو�شيات املحالة من قبل اللجنة اإلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها.

موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

حماية
 وتنمية الرثوة ال�شمكية

زيادة امل�ازنة املخ�ش�شة لقطاع الرثوة ال�شمكية بناء على االأهداف اال�شرتاتيجية التي و�شعتها ال�زارة . 1
وتخ�شي�شها لزيادة تنمية الرثوة ال�شمكية ودعم ال�شيادين وتط�ير القطاع ب�شكل عام.

تط�ير مركز دار�شات االأحياء البحرية وتعميم التجربة ودعمها فنيا وماديا.. 2
يف . 3 للراغبني  واملعريف،  والفني  املادي  الدعم  وتقدمي  ال�شمكي  اال�شتزراع  م�شاريع  يف  اال�شتثمار  ت�شجيع 

اال�شتثمار يف هذا القطاع.
اإن�شاء مراكز بحثية وتنب�ؤيه متخ�ش�شة لعمل درا�شات م�شتقبلية على اأثر وتداعيات الكثري من الظ�اهر . 4

امل�ؤثرة على الرثوة ال�شمكية واالأحياء البحرية 
العمل على زيادة عدد املحميات البحرية كامل�شاد ال�شناعية وال�شعاب املرجانية واأ�شجار القرم واملحافظة . 5

عليها يف مناطق خمتلفة من �ش�اطئ الدولة لزيادة املخزون ال�شمكي.
اإ�شناد امل�شئ�لية املبا�شرة عن الرثوة ال�شمكية ل�زارة البيئة ومتابعتها وتنميتها والتن�شيق مع جميع االأطراف . 6

اأ�شحاب العالقة )وزارة ال�شئ�ن االجتماعية، وزارة الداخلية، جهات حملية(.
تعديل القان�ن االحتادي رقم )23( ل�شنة 1999 يف �شاأن حماية وتنمية �لرثو�ت �ملائية �حلية خا�شة . 7

فيما يتعلق بتوفري �لنوخذة �ملو�طن على ظهر �شفن �ل�شيد و�لعمل على �إيجاد �لبد�ئل �ملنا�شبة ملا �أفرزته 
هذه التجربة من �شلبيات، مع االأخذ يف االعتبار اأهمية ا�شت�شارة اأ�شحاب املهنة واإ�شراكهم عند تعديل 

القان�ن.
و�أ�شحاب . 8 �ل�شيادين  حلماية  �للزمة  �لإجر�ء�ت  و�تخاذ  �ملجاورة  �لدول  مع  �لتفاقيات  و�إبر�م  تفعيل 

الق�ارب االإماراتية عند قيامهم بال�شيد يف مناطق ال�شيد االقت�شادية.
اإن�شاء هيئة عليا لتنظيم مهنة ال�شيد يف الدولة مهمتها االإ�شراف واملتابعة على جميع ما يتعلق باملهنة . 9

�ش�اء على �شعيد ال�ق�ف على دور جلان تنظيم ال�شيد اأو االإ�شكاليات التي ت�اجه اجلمعيات وال�شيادين 
وما يتعلق بتنمية وحماية الرثوة ال�شمكية.

��شتحد�ث �شلطة �شبط ق�شائية مهمتها �لإ�شر�ف على تنفيذ �لقو�نني �ملتعلقة بحماية وتنمية و��شتغلل . 10
الرثوة ال�شمكية يف الدولة مع مراعاة وج�د اآليات تن�شيق بينها وبني خمتلف اجلهات املعنية ب�ش�ؤون الرثوة 

ال�شمكية واالأمن يف الدولة.
توفري �لتاأمني �ل�شامل لل�شيادين وملر�كبهم و�إ�شد�ر نظام تقاعدي ل�شائدي �لأ�شماك يكفل لهم �لعي�س . 11

الكرمي بعد كربهم يف ال�شن وتقاعدهم من العمل مبا ال يتعار�س مع الق�انني املتعلقة بنظام الهيئة العامة 
املعا�شات، مما �شيك�ن له االأثر اجليد على ا�شتمرارية هذه املهنة وازدهارها.

اإعادة درا�شة وتقييم عمل اجلمعيات التعاونية لل�شيادين، والعمل على اإيجاد ال�شيغة املنا�شبة لقيامها . 12
مبهامها جتاه �أع�شائها، و�لعمل على تطويرها وتطوير �أد�ئها بالإ�شافة �إلى تقدمي �لدعم �ملادي �ملبا�شر 

بناء على احتياجاتها.

رد  انتظار  يف 
�حلكومة
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موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

حماية
 وتنمية الرثوة ال�شمكية

زيادة الدعم املادي لل�شيادين من خالل تقدميها لهم مبا�شرة مثل:. 13
• دعم ال�شيادين بال�ق�د ومعدات ال�شيد.	
•  حت�شني و�شع امل�انئ املخ�ش�شة لل�شيادين مع و�شع ت�ش�ر م�شتقبلي لها وتزويدها باالإمكانيات الالزمة 	

كاأماكن للتربيد وحفظ االأ�شماك، وحمطات ال�ق�د وغريها.
• الطبيعة 	 الظ�اهر  بع�س  من  املرتتبة  ال�شلبية  االآثار  تداعيات  من  للمهنة  املتفرغني  ال�شيادين  تع�ي�س 

كالأعا�شري وظاهرة �ملد �لأحمر.
حترير جتارة �لأ�شماك من �شيطرة بع�س �جلن�شيات و�إ�شنادها �إلى �جلمعيات �لتعاونية ل�شائدي �لأ�شماك . 14

اأو لل�شركات ال�طنية. مع اإ�شدار ت�شريع لت�طينها.
�جل . 15 من  وجتارتها،  �لأ�شماك  �شيد  و�شائل  وحت�شني  لتطوير  م�شاهمة  وطنية  �شركة  لإن�شاء  در��شة  عمل 

ا�شتمرارية هذه املهنة وتنظيمها مبا يخدم اأهداف التنمية ال�شاملة بالدولة وخا�شة تعزيز خطط االأمن 
�لغذ�ئي.
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موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

�شيا�شة 
وزارة اخلارجية

اال�شتفادة من برامج امل�شاعدات اخلارجية للدولة لدعم ق�شايا وم�شالح الدولة. . 1
مر�جعة وتقييم وز�رة �خلارجية لقائمة �لدول )34( امل�شم�لة بقرار جمل�س ال�زراء باإعفاء رعاياها من . 2

تاأ�شري�ت �لدخول للدولة، وو�شع خطة و��شحة لنطاق حتركاتها بالن�شبة للدول ذ�ت �لأولوية �لتي يجب �أن 
ت�جه ال�زارة اجله�د جتاهها والتي ت�شتحق اأن تعاملها الدولة مببداأ املعاملة باملثل. 

الكربى وطنب . 3 الثالث )طنب  االإماراتية  التعامل مع ق�شية اجلزر  �شاأن  الدبل�ما�شية يف  تكثيف اجله�د 
�ل�شغرى و�أبومو�شى(، وو�شع خطو�ت تنفيذية ب�شاأنها، و�لتن�شيق مع و�شائل �لإعلم لنقل �شورة و��شحة 
عن هذ� �خللف وتد�عياته، بالإ�شافة لإن�شاء مركز �أو متحف د�ئم للجزر �لإمار�تية لإطلع �لر�شميني 

واملهتمني ب�شكل اأكرب على الق�شية من خالله.
التي . 4 االإعالمية  والتقارير  االنتقادات  الرد على  �شاأن  ل�زارة اخلارجية يف  الر�شمي  املتحدث  دور  تط�ير 

مت�س الدولة مع و�شع اأجندة اإعالمية ثابتة تتناول خمتلف الق�شايا ال�شيا�شية واالقت�شادية.
تط�ير �شيا�شات واأنظمة امل�ارد الب�شرية الطم�حة مبا يتنا�شب مع طبيعة العمل يف ال�زارة وي�شاهم يف . 5

مبا  والدبل�ما�شيني  لالإداريني  الرواتب  �شلم  تعديل  خالل  من  ال�طنية،  والك�ادر  الكفاءات  ا�شتقطاب 
يتنا�شب مع طبيعة عمل ال�زارة، وزيادة االعتمادات املالية جلذب الكفاءات الب�شرية.  

تر�شيح مو�طني �لدولة ل�شغل منا�شب يف �ملنظمات �لتي تكون �لدولة ع�شوة فيها، وتقدمي �حلو�فز �ملادية . 6
لهم.

اإعادة النظر يف بع�س مك�نات الهيكل العام لل�زارة من خالل اإعادة العمل ببع�س االإدارات الهامة كاإدارة . 7
االت�شال اخلارجي وال�شيا�شات الثقافية واالجتماعية.

التاأكيد على �شرورة و�شع اإطار عمل م�شرتك يهدف اإلى اال�شتثمار والرتويج التجاري بالتن�شيق بني وزارة . 8
اخلارجية ووزارة التجارة اخلارجية.

رد  انتظار  يف 
�حلكومة
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موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

�ملو�رد �ملائية

تفعيل القان�ن رقم )21( ل�شنة 1981، وقرار جمل�س ال�زراء رقم )20( ل�شنة 2008 فيما يخ�س . 1
بحماية م�ارد املياه واملحافظة عليها.

بالتن�شيق . 2 وذلك  امل�شتجدات،  الآخر  وفقًا  لتحديثها  �شن�ات  ثالث  كل  باملياه  املتعلقة  الق�انني  مراجعة 
امل�شرتك بني ال�زارة واجلهات املعنية باملياه.

و�شع وتعديل امل�ا�شفات اخلا�شة ب�شنابري املياه عن طريق التحكم بطريقة تدفق املياه.. 3
تفعيل دور ال�زارة الرقابي واالإ�شرايف يف اإدارة وتنظيم م�ارد املياه يف الدولة وتط�يرها مبا يحقق اأهداف . 4

�لتنمية للمو�رد �ملائية.
و�شع درا�شات اجلدوى االقت�شادية ذات الكفاءة العالية عند ال�شروع يف بناء ال�شدود و �شبكات ت�شريف . 5

مياه االأمطار، لال�شتفادة الق�ش�ى من كمية االأمطار املت�شاقطة على الدولة والتي ال يتم اال�شتفادة املثلى 
منها ملختلف امل�شاريع وخا�شة الزراعية.

ومنظمات . 6 خا�شة،  و  حك�مية  قطاعات  من  اجلهات  جميع  مع  بالتعاون  ت�عية  برامج  و�شع  على  العمل 
تطوعية �إلى جانب و�شائل �لإعلم من �أجل تر�شيد ��شتهلك �ملياه.

اأف�شل املمار�شات التكن�ل�جية املنا�شبة يف ري املزروعات وا�شتخدام االأ�شاليب اجلديدة يف جمال . 7 اإتباع 
�لزر�عة، كالزر�عة �ملائية و�لزر�عة خارج �لرتبة و�ل�شتمطار.

الت�شجيع على اال�شتفادة من م�ارد املياه االأخرى كاملياه الرمادية ومياه املجاري املعاجلة ومياه املكيفات . 8
وغريها للم�شاريع الزراعية وللم�شانع واال�شتعماالت الي�مية.

الت��شع يف بناء �شبكات ت�شريف مياه االأمطار يف الدولة واال�شتفادة منها يف تنمية اخلزانات اجل�فية.. 9
درا�شة مدى اال�شتفادة من تكن�ل�جيا الطاقة الن�وية يف ت�فري كميات اإ�شافية من م�ارد املياه.. 10
فر�س ر�ش�م جمركية على امل�شانع التي تق�م بت�شدير املياه اإلى اخلارج.. 11

رد  انتظار  يف 
�حلكومة

�لأمن �لغذ�ئي

و�شع برامج و�شيا�شات ق�شرية ومت��شطة وط�يلة املدى للتعاون بني القطاعني العام واخلا�س.. 1
تنفيذ قرارات اللجان ال�طنية ملراقبة االأ�شعار و تفعيل العق�بات ال�اردة بقان�ن حماية امل�شتهلك.. 2
تبني خطط عمل للربط بني بر�مج �حلفاظ على �لبيئة وبر�مج �لتنمية �لزر�عية.. 3
�إن�شاء خمازن حكومية متوينية غذ�ئية.. 4
توحيد قو�نني �لتفتي�س على �ل�شلع و �ملو�د �لغذ�ئية.. 5

امل��ش�ع قيد 
املناق�شة مع 

�حلكومة
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الن�شاط الت�شريعي للجنة:اأحيل للجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 9 م�شروعات ق�انني، وبالرج�ع اإلى اخت�شا�شات اللجنة، 
%( وب�اقع 7 م�شروعات ق�انني  يلحظ تركز ن�شاط �للجنة �لت�شريعي يف �مل�شروعات ذ�ت �ل�شلة بالبيئة حيث ��شتحوذت على ن�شبة )77.7 

%( ب�اقع م�شروع لكل اخت�شا�س.  فيما ا�شتح�ذت امل�شروعات ذات ال�شلة باخت�شا�شات اللجنة يف �شاأن البرتول وال�شيا�شة اخلارجية )22.1 
وفيما يلي جدول يو�شح م�شروعات القوانني املحالة اإلى اللجنة بح�شب اخت�شا�شاتها.

الن�شبةاالخت�شا�سم�شروع القان�ن

مناق�شة م�شروع قان�ن احتادي يف �شاأن الهيئة االحتادية للبيئة.. 1

البيئة
%  77.7

مناق�شة م�شروع قان�ن اإحتادي يف �شـاأن تعديل بع�س اأحكام املر�ش�م بقان�ن احتادي رقم ) 1 ( ل�شنة 2006م املعدل . 1
للقان�ن االحتادي رقم )1( ل�شنة 1972 ب�شاأن اخت�شا�شات ال�زارات و�شالحيات ال�زراء )وزارة البيئة(

3.م�شروع قان�ن احتادي ل�شنة 2007يف �شاأن �لرفق باحليو�ن.

4.م�شروع قان�ن املدخالت الع�ش�ية

5.م�شروع قان�ن اإلغاء الهيئة االحتادية للبيئة.

6.م�شروع قانون حماية �لأ�شناف �لنباتية �جلديدة و حقوق م�شتوردي �لنباتات

7.حتفظات رئي�س �لدولة يف �شان �إلغاء �لهيئة �لحتادية للبيئة

ال�شلك  �شاأن نظام  1998 يف  ل�شنه  القان�ن االحتادي رقم )4 (  اأحكام  بتعديل بع�س  قان�ن احتادي  1. مناق�شة م�شروع 
الدبل�ما�شي والقن�شلي

%اخلارجية  11.1

1. م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )16( ل�شنة 1980 باإن�شاء م�ؤ�ش�شة االإمارات العامة 
للبرتول

%البرتول  11.1



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي262
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

خام�شًا: االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من قبل االأمانة العامة وامل�شاندة لعمل اللجنة:

�لأور�ق �لفنيةامل��ش�ع

حماية 
وتنمية الرثوة 

ال�شمكية

اإعداد ورقة االإطار الربملاين مل��ش�ع حماية وتنمية الرثوة ال�شمكية ●
اإعداد ا�شتف�شارات تتعلق مب��ش�ع حماية الرثوة ال�شمكية – �حلكومة – جمعيات ال�شيادين – الزيارات امليدانية. ●
اإعداد تقرير الزيارة امليدانية جلمعيات ال�شيادين يف االإمارات التالية ) الفجرية– اأم القي�ين – عجمان – ال�شارقة – دبي  ●

– �أبوظبي(
برنامج  ● با�شتخدام  بياناتها  بتحليل  والقيام  ت�زيعها  وامل�شاركة يف  و  ال�شمكية  الرثوة  وتنمية  مل��ش�ع حماية  ا�شتبيانه  ت�شميم 

�لتحليل �لإح�شائي �لجتماعي
اإعداد ورقة خا�شة عن اإ�شكاليات القان�ن رقم 23 ل�شنة 1999 يف �شان حماية �لرثو�ت �ملائية �حلية ●
�إعد�د جدول �لنتائج �لزيار�ت �مليد�نية ملو�شوع حماية وتنمية �لرثوة �ل�شمكية ●
اإعداد تقرير م��ش�ع حماية وتنمية الرثوة ال�شمكية ●
اإعداد جدول تعليقات االأع�شاء ح�ل م��ش�ع حماية وتنمية الرثوة ال�شمكية ●
اإعداد بطاقات اال�شتف�شارات الأع�شاء اللجنة . ●
اإعداد العر�س التقدميي لتقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع حماية وتنمية الرثوة ال�شمكية ●
اإعداد تقرير عن ت��شيات املجل�س. ●

�شيا�شة وزارة 
اخلارجية

اإعداد ورقة البيان املعل�ماتي عن �شيا�شة وزارة اخلارجية ●
اإعداد جدول االأهداف العامة للم��ش�ع. ●
اإعداد ورقة االإطار الربملاين ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة اخلارجية. ●
ا�شتف�شارات اللجنة ملمثلي وزارة اخلارجية. ●
ملخ�س ال�رقة التحليلية ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة اخلارجية. ●
ال�رقة التحليلية الربملانية ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة اخلارجية. ●
تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة اخلارجية. ●
جدول االأعمال التف�شريي ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة اخلارجية. ●
بطاقات التعليق ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة اخلارجية. ●
عر�س تقدميي مللخ�س تقرير اللجنة. ●
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�لأور�ق �لفنيةامل��ش�ع

�ملو�رد �ملائية 
يف الدولة

ورقة �لإطار �لربملاين �لعام حول مو�شوع �ملو�رد �ملائية ●
اجلدول التف�شريي للم��ش�ع ●
اال�شتف�شارات اخلا�شة بامل��ش�ع ●
بطاقات �لتعليق حول مو�شوع �ملو�رد �ملائية ●
تقرير اللجنة ح�ل امل��ش�ع وملخ�شه. ●
عر�س تقدميي مللخ�س التقرير اخلا�س بامل��ش�ع ●
در��شة حتليلية حول مو�شوع �ملو�رد �ملائية يف �لدولة ●

م��ش�ع االأمن 
�لغذ�ئي

التقرير العام للم��ش�ع ●
امللخ�س العام للم��ش�ع ●
بطاقات التعليق ح�ل امل��ش�ع ●
در��شة حتليلية حول مو�شوع �لأمن �لغذ�ئي ●
اال�شتف�شارات العامة يف �شاأن امل��ش�ع ●
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�شابعا: جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف واملرافق العامة:

اأوال: الن�شاط العام للجنة:
	 عقدت جلنة ال�ش�ؤون االإ�شالمية واالأوقاف واملرافق )44( اجتماعًا خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر وبلغت عدد اجتماعات الدور االأول

)11( اجتماعًا، فيما بلغت عدد اجتماعات الدور الثاين )13( اجتماعًا، وزادت اجتماعات الدور الثاين عن الدور االأول ب�اقع اجتماعني 
% (، ويالحظ ارتفاع عدد اجتماعات اللجنة يف الدور الرابع عن الدور الثالث بح�ايل ال�شعف، حيث بلغ عدد اجتماعات  وبن�شبة) 4.5 
 ،)% %( بينما بلغ عدد االجتماعات يف الدور الثالث )6( اجتماعات وبن�شبة )14  اللجنة يف الدور الرابع )14( اجتماعا وبن�شبة )32 
بلغت  ال�شاعات  من  عدد  االجتماعات  هذه  وا�شتغرقت  اجتماعات(،   8( ب�اقع  الثالث  الدور  عن  الرابع  الدور  اجتماعات  عدد  وارتفعت 
االأول )28( �شاعة  الدور  االأول والثاين، حيث بلغت عدد �شاعات  الدور  االأربعة، متثلت يف )65( �شاعة يف  االأدوار  )126:10( �شاعة يف 
%، يف حني بلغت عدد �شاعات الدور الثالث والرابع )61:10(  %، وبلغت عدد �شاعات الدور الثاين )37( �شاعة وبن�شبة 29  وبن�شبة 22 

.)% %( و)41.15( �شاعة يف الدور الرابع وبن�شبة )33  �شاعة، متثلت يف )19.55( �شاعة يف الدور الثالث، وبن�شبة )16 
	:لوحظ ارتفاع عدد �صاعات اجتماعات الدور االأول والثاين عنه يف الدور الثالث والرابع بواقع )6( �صاعات وذلك لاأ�صباب االآتية
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قانون . 1 و)م�شروع  �لقاب�شة(  �لإمار�ت  بريد  جمموعة  باإن�شاء  �حتادي  قانون  )م�شروع  يف  �ملتمثلة  للقو�نني  مناق�شتها  يف  �للجنة  ��شتغر�ق 
 1999 ل�شنة  �لقانون �لحتادي رقم )31(  �أحكام  بع�س  بتعديل  قانون  بامل�شاكن �حلكومية(، و)م�شروع  �لنتفاع  تنظيم  �شاأن  �حتادي يف 
الكلية للجنة، ب�اقع )6( �شاعات  ال�شاعات  %( من جمم�ع  للكهرباء واملاء( )22( �شاعة وبن�شبة )34  الهيئة االحتادية  اإن�شاء  يف �شاأن 
%( من جمم�ع �شاعاتها الكلية يف ن�شاطها  لدى مناق�شتها م�شروع قان�ن احتادي باإن�شاء جمم�عة بريد االإمارات القاب�شة وبن�شبة )28 
الت�شريعي، فيما ا�شتغرقت)3( �شاعات لدى مناق�شتها م�شروع قانون �حتادي يف �شاأن تنظيم �لنتفاع بامل�شاكن �حلكومية وبن�شبة بلغت )14 
%( من جمم�ع �شاعاتها يف االأداء الت�شريعي، ويف مناق�شتها مل�شروع قان�ن بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )31( ل�شنة 1999 

%( من جمم�ع �شاعات اللجنة يف ن�شاطها الت�شريعي يف �شاأن اإن�شاء الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ا�شتغرقت )13( �شاعة بن�شبة )59 
فيما ناق�شت اللجنة 3 م��ش�عات من خالل ن�شاطها الرقابي متثلت يف )�شيا�شة برنامج زايد لالإ�شكان(، و)�شيا�شة الهيئة العامة لل�شئ�ن . 2

 )% �لإ�شلمية و�لأوقاف(، و)�شيا�شة وز�رة �لأ�شغال �لعامة( وبلغ عدد �شاعات �لجتماعات يف �لن�شاط �لرقابي )34( �شاعة وبن�شبة )52 
من جمم�ع ال�شاعات الكلية للجنة، حيث بلغ عدد �شاعات مناق�شتها مل��ش�ع �شيا�شة برنامج زايد لالإ�شكان )10( �شاعات وذلك بن�شبة )29 
%(، ويف  %(، فيما بلغ عدد �شاعات مناق�شة م��ش�ع �شيا�شة الهيئة العامة لل�شئ�ن االإ�شالمية واالأوقاف )19( �شاعة وذلك بن�شبة )56 

%( من جمموع عدد �شاعات �للجنة يف �أد�ئها �لرقابي. م��ش�ع �شيا�شة وزارة االأ�شغال عقدت اللجنة )5( �شاعات ن�شبتها )15 
3 . )% ارتفاع عدد اجتماعات اللجنة يف الدور الرابع عنه يف االأدوار االأخرى )االأول والثاين والثالث( حيث بلغت )14( اجتماعا وبن�شبة )32 

%( حيث ناق�شت اللجنة يف دورها الرابع عدد من م�شروعات الق�انني وامل��ش�عات  فيما بلغت عدد ال�شاعات )41.55( �شاعة وبن�شبة )33 
متثلت يف )3( من م�شروعات �لقو�نني وهي )�لقانون �لحتادي حلماية �ل�شبكة �لعامة للهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء( وقانون )�حتادي 
بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )29( ل�شنة 1999باإن�شاء الهيئة العامة لل�ش�ؤون االإ�شالمية واالأوقاف(، وقان�ن )النقل الربي 
عدد  وبلغ  املدين(،  للطريان  العامة  و)الهيئة  االت�شاالت(  قطاع  لتنظيم  العامة  )الهيئة   )2( �ملو�شوعات  عدد  بلغت  حني  يف  و�لطرق( 
�جتماعات �للجنة يف مناق�شة )قانون �لنقل �لربي و�لطرق( )2( فيما بلغ عدد �جتماعاتها يف مناق�شة )�لقانون �لحتادي حلماية �ل�شبكة 
العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء( )3( اجتماعات. فيما بلغ عدد اجتماعات اللجنة يف مناق�صة مو�صوع هيئة تنظيم االت�صاالت 

)5( اجتماعات وبلغ عدد االجتماعات يف مو�صوع �صيا�صة الهيئة العامة للطريان املدين)3( .
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ثانياً: الن�شاط الت�شريعي للجنة
	 )% ناق�شت اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )6( م�شروعات ق�انني حيث ناق�شت يف الدور االأول م�شروعني وبن�شبة بلغت )33.3 

%( من اإجمايل امل�شروعات املحالة اإلى اللجنة بينما ناق�شت اللجنة م�شروع واحد  يف حني ناق�شت يف الدور الثاين م�شروع واحد وبن�شبة )17 
يف الدور الثالث )4( م�شروعات يف الدور الثالث وثالث م�شروعات يف الدور الرابع.

وفيما يلي جدول يو�صح امل�صروعات املحالة اإلى اللجنة بح�صب كل دور انعقاد.

امل�صروعاأدوار االنعقاد

م�شروع قانون �حتادي يف �شاأن تنظيم �لنتفاع بامل�شاكن �حلكومية. ●الدور االأول

الدور الثاين
م�شروع قان�ن احتادي باإن�شاء جمم�عة بريد االإمارات القاب�شة. ●
م�شروع قان�ن بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )31( ل�شنة 1999 يف �شاأن اإن�شاء الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء. ●
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امل�صروعاأدوار االنعقاد

م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان. ●الدور الثالث

الدور الرابع

م�شروع �لقانون �لحتادي حلماية �ل�شبكة �لعامة للهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء. ●
م�شروع قان�ن احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )29( ل�شنة 1999 باإن�شاء الهيئة العامة لل�شئ�ن االإ�شالمية  ●

واالأوقاف.
م�شروع قان�ن احتادي ل�شنة 2010 ب�شاأن �لنقل �لربي و�لطرق. ●

وفيما يلي جدول يو�صح املو�صوعات املحالة اإلى اللجنة بح�صب كل دور انعقاد.

املو�صوعات العامةاأدوار االنعقاد

الدور االأول

�شيا�شة برنامج زايد لالإ�شكان ●
�شيا�شة الهيئة العامة لل�شئ�ن االإ�شالمية واالأوقاف ●
�شيا�شة وزارة االأ�شغال العامة. ●

الدور الثاين

�شيا�شة برنامج زايد لالإ�شكان ●
�شيا�شة الهيئة العامة لل�شئ�ن االإ�شالمية واالأوقاف ●
�شيا�شة وزارة االأ�شغال العامة ●

�شيا�شة وز�رة �لأ�شغال �لعامة لقطاعي �مل�شاكن �حلكومية و�لطرق و�مل�شاريع ●الدور الثالث

الدور الرابع
هيئة تنظيم االت�شاالت . ●
الهيئة العامة للطريان املدين. ●

جدول اأهم االأفكار واالآراء التي ا�شتعر�شتها اللجنة اأثناء مناق�شتها مل�شروعات القوانني:

اأهم االأفكار واالآراءامل�صروعات

م�صروع قانون احتادي باإن�صاء جمموعة 

بريد االإمارات القاب�صة .

ناق�شت �للجنة فكرة �شرورة تعر�س �للئحة �لتف�شريية مل�شروع �لقانون �لحتادي للتفا�شيل ب�شكل و��شح  ●
وبنظرة �شم�لية وبطريقة ال تثري اللب�س لتحقيق الغر�س من م�شروع القان�ن.
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اأهم االأفكار واالآراءامل�صروعات

م�صروع قانون احتادي يف �صاأن تنظيم 

االنتفاع بامل�صاكن احلكومية.

ناق�شت �للجنة �أ�شباب عدم �إرفاق م�شروع �لقانون باملذكرة �لتف�شريية و�لتي تتناول موجبات هذ� �مل�شروع،  ●
حتى تقف اللجنة على هذه امل�شببات.

عدم ا�شتطاعة فئات من ال�شباب ت�فري م�شاكن لهم ونراهم يعي�ش�ن مع ذويهم يف منزل واحد. ●

م�صروع قانون بتعديل بع�س اأحكام 

القانون االحتادي رقم )31( ل�صنة 

1999 يف �صاأن اإن�صاء الهيئة االحتادية 

للكهرباء واملاء

ناق�شت اللجنة حماية م�شلحة امل�اطن والهيئة من خالل:
�حلفاظ على �أ�شعار خدمات �لكهرباء �شو�ء يف �مل�شاكن �أو يف �مل�شاريع �ل�شغرية �لتي ي�شتثمر فيها �ملو�طن  ●

اأم�اله.
ال�شماح للم�شتثمرين من القطاع اخلا�س باإن�شاء حمطات ت�ليد الطاقة واإنتاج املياه يف املناطق التي ت�شرف  ●

عليها الهيئة.
دعم �شعر تكلفة الكهرباء الذي تقدمه الهيئة للم�اطن يف ال�شكن. ●
ال�شنة  ● عن  ولي�س  القادمة  لل�شن�ات  االحتادية  الهيئة  ال�شرتاتيجية  اللجنة  معرفة  اأهمية  اللجنة  ناق�شت 

�حلالية فقط، ملعرفة خططها وتوجهاتها ولل�شتفادة منها يف �إعد�د �لتقرير ومناق�شة م�شروع �لقانون.

م�صروع قانون احتادي 

ب�صاأن برنامج

 ال�صيخ زايد لاإ�صكان.

ناق�شت اللجنة العديد من االأفكار منها على �شبيل املثال:
اعتبار برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان ذا �شخ�شية اعتبارية. ●
و�شع حد �أدنى للم�شاعدة �ملالية ��شتناد� ملتو�شط �لتكلفة �لإن�شائية لبناء �لوحدة �ل�شكنية. ●
��شتحقاقات �ملر�أة �ملو�طنة للم�شاعد�ت �ل�شكنية وفقا ل�شروط معينة. ●
تفاوتت اآراء اأع�شاء اللجنة ح�ل القان�ن االحتادي رقم )11( ل�شنة 2007 يف �شاأن تنظيم االنتفاع بامل�شاكن  ●

كالتايل: �حلكومية"، 
�إن هناك ملكية للم�شكن تدخل �شمن �شروط برنامج ز�يد للإ�شكان. ●
 الن�س املقرتح لي�س له عالقة بالقان�ن لقدم املنازل فما الهدف من متليك هذه املنازل. ●
اخت�شا�س الربنامج بناء امل�شاكن وهذا البند ين�س على تنظيم االنتفاع، والقان�ن املعرو�س ي�ؤكد اأن هناك  ●

�إ�شارة لذلك بالإ�شافة �إلى �للو�ئح �لتنفيذية، و�لربنامج له ثلثة �خت�شا�شات: بناء/�شيانة /�شر�ء.
التي  ● وامل�شكالت  املتنامية  املتنامية وغري  االأ�شر  القان�ن ك�نه يدخل فيه م�شري  االأ�شرة يف  تعريف  اأهمية 

يعانيها بع�س االأ�شر من عدم ح�ش�لهم على امل�شكن
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اأهم االأفكار واالآراءامل�صروعات

م�صروع القانون االحتادي 

حلماية ال�صبكة العامة

 للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء

لحظت �للجنة قرب �ملجمعات �ل�شكنية من مناطق خطوط كهرباء �ل�شغط �لعايل مما له من تاأثري على  ●
�شحة �لأفر�د ب�شبب وجود �ملجال �ملغناطي�شي لتلك �خلطوط.

�لكابلت  ● يعر�س هذه  �ملو�طنني، مما  بالقرب من منازل  �لكبرية  �لكهربائية  �لكابلت  �لكثري من  وجود 
حلدوث �لكثري من �لأ�شر�ر بها من ناحية، ويعر�س حياة �ملو�طنني للخطر من ناحية �أخرى.

اأنها مقامة من عدة �شن�ات مما ت�شبب يف  ● الكهرباء لها رغم  وج�د عدة بنايات مل يتم ت��شيل خدمات 
حدوث اأ�شرار مالية ملالكها.

عدم تناول م�شروع �لقانون �أي مو�د ب�شاأن عمليات �لتخريب �لتي ميكن �أن حتدث يف خطوط �شبكات �ملياه  ●
و�لكهرباء �كتفاًء مبا ورد ب�شاأنها يف قانون �لعقوبات يف �ملو�د �خلا�شة بجر�ئم �لإ�شر�ر باملال �لعام.

�أبدى �أع�شاء �للجنة �أن هناك خمالفة �شريحة للد�شتور حيث �أنه �أعطى �لقانون جمل�س �لوزر�ء �حلق يف  ●
بيان العق�بات واملخالفات والذي ن�س على: )اأنه ال ت�جد عق�بة اأو غرامة اإال بقان�ن(.

م�صروع قانون احتادي بتعديل بع�س 

اأحكام القانون االحتادي رقم )29( 

ل�صنة 1999م باإن�صاء الهيئة العامة 

لل�صوؤون االإ�صامية واالأوقاف

اإدارة الهيئة بحيث متثل كل اأمارة يف املجل�س بع�ش� من ذوي  ● طرحت اللجنة فكرة زيادة اأع�شاء جمل�س 
اخلربة واالخت�شا�س، وتعديل درجة املدير العام للهيئة ليك�ن بدرجة وكيل وزارة، على اأن يعاونه مدراء 

تنفيذي�ن كل منهم بدرجة وكيل وزارة م�شاعد.

قانون احتادي 

يف �صاأن النقل الربي والطرق.

ينظم  ● ول  �لربي  �لنقل  ينظم  �لقانون  �أن  لكون  )و�لطرق(  كلمة  حذف  خلل  من  �لقانون  م�شمى  تغيري 
�لطرق، وحتى يكون عنو�ن �مل�شمون معرب� عن حقيقته.

االإبقاء على املر�ش�م االحتادي رقم )95( ل�شنة 2006م ب�شاأن ان�شمام الدولة لالتفاقيات الدولية يف جمال  ●
�لنقل �لربي �لدويل للب�شائع و�ل�شري �ملرور على �لطرق وذلك لأهمية �لتفاقية وتقيد� بالعرف �لذي �شار 

علية املجل�س.

ثالثاً: الن�شاط الرقابي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر ) 6 ( م��ش�عات حيث ناق�شت يف الدور االأول والثاين ) 3 ( م��ش�عات متثلت وبن�شبة 

) % % (، كما ناق�شت يف الدور الرابع م��ش�عني وبن�شبة ) 22  %(، بينما ناق�شت يف الدور الثالث م��ش�عًا واحدًا وبن�شبة ) 11   33(
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جدول اأهم االأفكار واالآراء التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�س املو�شوعات العامة خالل
 الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر

اأهم االأفكار واالآراءاملو�صوعات العامة

�صيا�صة

 برنامج زايد لاإ�صكان

االأفكار:

ناق�شت اللجنة اأهم االأفكار مل��ش�ع �شيا�شة برنامج زايد لالإ�شكان يف االآتي: ●
تفاقم اأزمة ال�شكن يف الدولة خالل ال�شن�ات املا�شية متثلت يف تراكم حجم الطلبات ال�شكنية وعدم قدرة الربنامج . 1

على تلبيتها مما انعك�س على ا�شتقرار االأ�شر االإماراتية.
عمله . 2 واآليات  االإدارة  جمل�س  باجتماعات  خ�ش��شا  واملتعلقة  لالإ�شكان  زايد  ال�شيخ  بربنامج  اخلا�شة  الت�شريعات 

وقدرته على اإدارة اأم�اله ب�شكل كامل ودور امل�شرف العقاري يف ذلك واجتماعات جمل�س االإدارة واآليات عمله.
يف . 3 حظًا  الفئات  اقل  جعلهم  مما  ال�شن  وكبار  واملطلقات  كاالأرامل  اخلا�شة  بالفئات  تهتم  اإ�شكانية  برامج  غياب 

�لدولة  نائب رئي�س  �ل�شمو  �ملا�شية ومن هنا جاءت مكرمة �شاحب  �ل�شنو�ت  �لإ�شكان خلل  �ل�شتفادة من بر�مج 
لتخفيف عنهم.

حمدودية املبالغ املقدمة لالإ�شكان �ش�اء للمنح والقرو�س والتي ال تتنا�شب مع م�جة ارتفاع االأ�شعار يف الدولة والتي . 4
طالت خمتلف ال�شلع ال �شيما م�اد البناء واالإيجارات مما يدفع امل�شتفيدين اإلى االقرتا�س من البن�ك.

ال�شكنية وطرح . 5 ال�حدات  املطل�بة من  االحتياجات  الدولة ملعرفه  �شكانية على م�شت�ى  درا�شات م�ش�ح  عدم وج�د 
بد�ئل تتنا�شب و�لأو�شاع �مل�شتجدة مثل بناء جممعات �شكنية.

�أعلن عنها موؤخر� و�لتي جاءت مبكرمة نائب رئي�س . 6 �آليات تنفيذ وتوزيع �مل�شاريع �ل�شكنية �لتي  �إلى و�شع  �حلاجة 
الدولة لبناء )40.000( وحدة �شكنية.

االآن مع . 7 ولغاية  اإن�شاءه  منذ  الطلبات"  امليزانية،  " لت�شريعات،  الربنامج  بعمل  االإ�شكاليات اخلا�شة  ا�شتمرار هذه 
�شعف التن�شيق مع البلديات فيما يخ�س الربامج االإ�شكانية.

االآراء:

اأن حتديد �شقف امل�شاعدات مل يعد  الت�شريعات اخلا�شة بالربنامج وبخا�شة املادة )4( حيث  1.  مراجعة بع�س م�اد 
يتنا�شب والظروف االقت�شادية يف الدولة، وارتفاع االأ�شعار ملختلف ال�شلع واخلدمات والتغريات التي طراأت على هيكل 

�لرو�تب يف �لدولة للموظفني يف �لقطاع �لحتادي و�ملحلي.
2.  حمدودية قدرة الربنامج على اإدارة م�ارده املالية ب�شكل كامل، فقد حددت املادة )6( دور امل�شرف العقاري يف اإدارة 
ال  الربنامج، حيث  املادة من عمل  وتعيق هذه  للم�اطنني،  امل�شتحقة  الدفعات  و�شرف  وا�شتثمارها  الربنامج  اأم�ال 

ت�شله امل�ارد املالية ب�شكل مبا�شر، االأمر الذي يح�ل دون وفاء الربنامج بالتزاماته.
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اأهم االأفكار واالآراءاملو�صوعات العامة

�صيا�صة 

برنامج زايد لاإ�صكان

3.  حمدودية ميزانية الربنامج وثباتها، والتي حددها القان�ن االحتادي رقم )10( ل�شنة 1999 ب )640،000،000( 
مليون درهم يف �مليز�نية �لعامة للدولة، وعدم ت�شليم �لربنامج كافة �ملخ�ش�شات �ملالية �مل�شتحقة له، ويف ظل تز�يد 
وتر�كم حجم �لطلبات �ملقدمة للربنامج وعدم قدرته على تلبيتها يف ظل ميز�نيته �حلالية، فمن بني �إجمايل �لطلبات 
املقدمة للربنامج والتي تقدر ب )45928( خالل الفرتة 2000-2006م مت تلبية )12105( طلب فقط وثبات ميزانية 
الربنامج، واالرتفاع امل�شتمر يف االأ�شعار وب�شكل خا�س اأ�شعار م�اد البناء لن يتمكن الربنامج من تلبية جميع الطلبات 

ال�شكنية املقدمة له.
4. اإ�شكاليات يف اآلية عمل برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان جتاه:

عملية فرز الطلبات ح�شب االأول�ية ●
اجتماعات جمل�س اإدارة الربنامج. ●
التن�شيق بينه وبني الربامج االإ�شكانية االأخرى على امل�شت�ى املحلي. ●
كيفية �إد�رة �لربنامج لأمو�له وطرق ��شتثمارها، وعدم وجود خطة و��شحة ب�شاأن ذلك. ●
طرحت اللجنة فكرة ت�زيع ا�شتبيان على �شريحة من امل�شتفيدين لقيا�س مدى ر�شا املتعاملني مع الربنامج وامل�شكالت  –

التي �شادفتهم.
امل�شت�ى  – على  متكاملة  بيانات  قاعدة  وت�فري  لالإ�شكان  املحلية  الربامج  مع  الربنامج  تكامل  �شرورة  اللجنة  ترى   

االحتادي.
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�صيا�صة 

الهيئة العامة لل�صئون 

االإ�صامية واالأوقاف

االأفكار:

ناق�شت اللجنة العديد من االأفكار �شمن حماور امل��ش�ع العام �شيا�شة الهيئة العامة لل�شئ�ن االإ�شالمية واالأوقاف  ●
ومنها على �شبيل املثال:

الت�شريعات املنظمة لعمل الهيئة.. 1
حملت �حلج و�لعمرة.. 2
اإدارة ال�قف وا�شتثماره.. 3
امل�شاجد وت�طني مهنتي االإمام وامل�ؤذن.. 4
االإفتاء وال�عظ.. 5

اأهم االآراء:

اإن جمل�س اإدارة الهيئة العامة لالأوقاف ال يراأ�شه وزير على خالف ما ه� متبع يف هيكلية الهيئات امل�شتقلة.. 1
عدم �شدور �للئحة �لتنفيذية للهيئة على �لرغم من �شدور �لقانون يف �شنة 1999م.. 2
عدم �كتمال نظم ولو�ئح �لعمل �خلا�شة بالهيئة كلئحة �ملو�رد �لب�شرية.. 3
عدم وجود قانون ينظم عمل حملت �حلج و�لعمرة.. 4
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اأهم االأفكار واالآراءاملو�صوعات العامة

�صيا�صة

 وزارة االأ�صغال العامة

طرحت اللجنة العديد من االأفكار واالآراء عند مناق�شتها مل��ش�ع �شيا�شة وزارة االأ�شغال العامة:
االأفكار:

ناق�شت �للجنة حالة �لطرق و�جل�شور و�لعبار�ت.. 1
ناق�شت اللجنة م�اد اأحكام قان�ن االأوزان املح�رية رقم )8( ل�شنة 1986م.. 2
�ل�شيانة �لدورية للطرق �لقائمة �أو �إن�شاء طرق بديلة لتخفيف �لعبء عن تلك �لطرق.. 3
�لتن�شيق بني �ملحلي و�لحتادي خا�شة يف �أعمال �لطرق وحتديد حمطات �لأوز�ن �ملحورية �ملقرتح �إقامته.. 4
التخطيط ال�شامل املت�ازن على م�شت�ى الدولة.. 5
�قرت�ح ت�شريع يحدد ��شتخد�مات �لطرق و�ل�شبل �لكفيلة باملحافظة عليها.. 6
�لإ�شر�ف �حلكومي على �لطرق.. 7

االآراء:

عدم خ�شوع �لطرق �خلارجية �لتي تربط مدن �لدولة مبو��شفات موحدة مما ينعك�س عل �شلمة و�ن�شيابية �ملرور . 1
بها، وخا�شة فيما يتعلق بامل�ا�شفات الفنية واملرورية.

عدم قيام ال�زارة باإن�شاء حمطات لالأوزان املح�رية تطبيقًا لن�س القان�ن االحتادي )8( ل�شنة 1986م.. 2
من . 3 الن�عية  هذه  به  تت�شم  الذي  اال�شتعجايل  الطابع  من  الرغم  على  ال�شيانة  م�شاريع  تنفيذ  يف  وبطء  حمدودية 

�مل�شاريع وعدم قابلية �أعمالها للتاأخري و�حلاجة �لدورية لها.
�شعف �لتن�شيق بني �جلهات �ملحلية و�لحتادية �لتي ت�شرف على قطاع �لطرق.. 4
�شلبية على . 5 �آثار  �لطرق �خلارجية وما ينجم عن ذلك من  �ملرور يف  �لد�خلية عن حركة  �ملرور  عدم ف�شل حركة 

�ن�شيابية و�شلمة هذه �لطرق.
ت�ا�شع ن�شب الت�طني يف اجلهاز الفني عالوة على ارتفاع ن�شبة ت�شرب املهند�شني.. 6
توجه �حلكومة حيال �إن�شاء طريق خا�س لل�شاحنات.. 7

تقرير الزيارة امليدانية �صيا�صة 

وزارة االأ�صغال العامة لقطاعي 

امل�صاكن احلكومية والطرق 

وامل�صاريع

طرحت �للجنة فكرة �عتماد تقرير �شيا�شة وز�رة �لأ�شغال �لعامة لقطاعي �مل�شاكن �حلكومية و�لطرق و�مل�شاريع على  ●
حم�رين فقط وهما:

�ملحور �لأول: قطاع �لطرق �لحتادية. ●
�ملحور �لثاين: متابعة م�شروع تطوير �ملناطق �لبعيدة �شمن مكرمة رئي�س �لدولة ل�شنة 2004م." ●

الراأي:

اإلى ح�شب امل�شاريع )م�شاريع �شكنية، م�شاريع تعليمية، م�شاريع �شحية، م�شاريع وزارة  تق�شيم تقرير الزيارة امليدانية 
�لد�خلية، م�شاريع �لطرق(.
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تقرير

 هيئة تنظيم االت�صاالت

ناق�شت اللجنة م��ش�ع هيئة تنظيم االت�شاالت وفق ثالثة حماور وطرحت اأهم االأفكار واالآراء ال�اردة يف املحاور ومنها 
على �شبيل املثال:

حم�ر اال�شرتاتيجية:. 1
 �شعف مردود التناف�س بني ال�شركات العاملة يف قطاع االت�شاالت على امل�شتفيدين من تلك اخلدمات �ش�اء من ناحية  ●

االأ�شعار اأو اجل�دة.
من  ● العديد  مع  التكيف  على  االت�شاالت  قطاع  تنظيم  �شاأن  يف  وتعديالته   2003 ل�شنة   )3( رقم  القان�ن  حاجة 

االلتزامات املرتتبة على حترير قطاع االت�شاالت كاأهمية حتديد التزامات ال�شركات العاملة يف قطاع االت�شاالت.
الت�طني:. 2
ت�ا�شع جه�د الت�طني يف قطاع االت�شاالت على جميع امل�شت�يات حيث تبني لها �شعف ن�شب الت�طني يف الهيئة العامة  ●

لتنظيم قطاع االت�شاالت و�شركات االت�شاالت.
�شعف الت�ا�شل والتن�شيق امل�شرتك بني الهيئة واجلهات املعنية بق�شية الت�طني يف الدولة وعدم وج�د ت�شريع يلزم  ●

م�ؤ�ش�شات العاملة يف قطاع االت�شاالت بتحقيق ن�شب ت�طني معينة.
حم�ر اخلدمات يف قطاع االت�شاالت:. 3
�رتفاع �أ�شعار خدمات �لت�شالت يف �لدولة خا�شة خدمات �ملكاملات �لدولية و�لنرتنت ذ�ت �لنطاق �لعري�س �شو�ء  ●

�ملوجهة �إلى فئة �ل�شتخد�م �ل�شخ�شي �أو �ل�شتخد�م على نطاق �لأعمال مقارنة بدول عديدة.
واملعل�مات  ● االت�شاالت  للتكن�ل�جيا  ال�شيئ  اال�شتخدام  جراء  املرتتبة  لالإ�شكاليات  الت�شدي  يف  الهيئة  دور  �شعف 

كظاهرة �لر�شائل �ملزعجة و�لقر�شنة
على  ● الــ�اردة  ال�شكاوى  زيــادة  اإلى  تــ�ؤدي  التي  االأ�شباب  لعالج  الالزمة  واالإجـــراءات  باخلط�ات  الهيئة  قيام  عدم 

اخلدمات املقدمة من �شركات االت�شاالت حيث اقت�شر دورها على عالج ال�شكاوى ال�اردة اإليها ب�ش�رة منفردة.
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اأهم االأفكار واالآراءاملو�صوعات العامة

�صيا�صة

 الهيئة العامة

 للطريان املدين

ناق�شت اللجنة م��ش�ع �شيا�شة الهيئة العامة للطريان املدين وفق ثالث حماور وطرحت اأهم االأفكار ال�اردة يف املحاور 
ومنها على �صبيل املثال:

1.اخلطة اال�صرتاتيجية:

عدم تنظيم قان�ن الطريان املدين االحتادي رقم )20( ل�شنة م1991 �لعديد من �مل�شائل �لتي تتعلق مبعايري عمل  ●
الطريان

اإن الهيئة العامة للطريان املدين ت�شتخدم معايري ايكاو الدولية وهي من اأف�شل املعايري العاملية، اإال اأن مطارات الدولة  ●
مل تتهياأ لتطبيق مثل هذه املعايري وتطبقها بح�شب اإمكانيتها املتاحة.

"اإعداد  ● اإن الهيئة العامة للطريان املدين تقت�شر مبادرتها بتحديث �شيا�شات عمل قطاع الطريان املدين فقط يف 
درا�شة اأولية ل�شيا�شات النقل اجل�ي" دون اأن ي�شحب ذلك خط�ات فعلية وممار�شات واقعية لتط�ير هذا القطاع.

تفاوت الهيئات املحلية يف تقدمي خدمات متقدمة اجل�دة عرب اإدارة فعالة لالأج�اء املزدحمة. مما نتج عنه عرقلة  ●
تط�ير بنية حتتية حديثة تعزز خدمات الهيئة مل�اكبة النم� املت�شارع يف حركة الطريان.

حيث اأن هناك زيادة يف عدد ون�ع خمالفات امل�شت�ى االأول والثاين الذي  ● وج�د اإ�شكاليات يف "اإجراءات ال�شالمة". 
بلغ يف عام 2009م )141( خمالفة من امل�شت�ى االأول، وبلغ )288( خمالفة من امل�شت�ى الثاين.

2. عاقة الهيئة العامة للطريان املدين مع اجلهات االأخرى:

و�أمن �لطري�ن  ● �ل�شلمة �جلوية،  �لدو�ئر �ملحلية يف جمال  �لهيئة و�شلحيات بع�س  وجود تعار�س بني �شلحيات 
واجلدارة اجل�ية والبيئية.

3. القوانني والت�صريعات:

عدم �إ�شد�ر لئحة تنفيذية للقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 1996م. مما اأدى اإلى عرقلة تط�ير القدرات التنظيمية  ●
وامل�ؤ�ش�شية للهيئة مبا ي�شمن حتقيق التميز يف االأداء امل�ؤ�ش�شي.
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-جمم�ع �شاعات امل��ش�عات العامة وم�شروعات الق�انني يف االأدوار) االأول، الثاين، الثالث، الرابع(

البيان
عدد ال�صاعات

الن�صبةاملجموع
الدور اخلام�سالدور الرابعالدور الثالثالدور الثاينالدور االأول

52 %11620131665.املو�صوعات العامة

48 %2121762560.م�صروعات القوانني

100 %28371941.15126:10املجموع العام

	 يف االأدوار االأربعة مقارنة بانخفا�س �شاعات م�شروعات الق�انني اإال اأنه )% على الرغم من ارتفاع عدد �شاعات امل��ش�عات بن�شبة )52 
% من جمم�ع �شاعات م�شروعات الق�انني يف االأدوار الثالثة االأولى  ل�حظ ارتفاع �شاعات م�شروعات الق�انني يف الدور الرابع بن�شبة 42 
وذلك الأن اللجنة ا�شتغرقت 25 �شاعة يف مناق�شتها للق�انني متثلت يف )3( من م�شروعات من �لقو�نني وهي )�لقانون �لحتادي حلماية 
ال�شبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء( وقان�ن )احتادي بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )29( ل�شنة 1999م باإن�شاء 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شلمية و�لأوقاف(، وقانون )�لنقل �لربي و�لطرق(، كما ��شتغرقت )16( �شاعة يف مناق�شتها للم��ش�عات العامة 

والتي متثلت يف )هيئة تنظيم االت�شاالت، والهيئة العامة للطريان املدين(.

16201316

25

6

17

12
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حتليل االأداء الرقابي والت�شريع الأعمال اللجان خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر
التف�شيل النوعي لن�شاط اللجنة )الت�شريعي – الرقابي(:

 االأداء
العنا�شر

االأداء الرقابياالأداء الت�شريعي
املجم�ع الن�شبةالعددالن�شبةالعدد

%67فكرة  6634%  34101

%23مقرتح  21.584%  78.5107

%83راأي  71.533%  28.5116

173151324جمم�ع

	 من )% %( من جممل االأفكار واقرتحت )23( مقرتحًا بن�شبة )21.5  طرحت اللجنة خالل ن�شاطها الت�شريعي )67( فكرة وبن�شبة )66 
جممل املقرتحات كما طرحت )83( راأيًا وبن�شبة ) 71.5 % ( من جممل االآراء. وفيما يتعلق بن�شاطها الرقابي طرحت اللجنة )34( فكرة 

.% %، كما طرحت )33( راأي وبن�شبة 22  % واقرتحت )84( مقرتحًا وبن�شبة 57  وبن�شبة 23 
	 كما ل�حظ يف اجلانب الرقابي ارتفاع % % وانخفا�س عدد املقرتحات بن�شبة 23  ل�حظ ارتفاع عدد االآراء يف اجلانب الت�شريعي بن�شبة 49 

. % % يف انخف�س عدد االآراء بن�شبة 22  عدد املقرتحات بن�شبة 57 
رابعًا: الن�شاط النوعي للجنة:

الن�شاط الرقابي:
بلغ اإجمايل عدد ت��شيات اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر يف مناق�شتها للم��ش�عات العامة من الدور االأول اإلى الدور الرابع 
ومتثلت   ،)%  20( وبن�شبة  ت��شية   )14( �حلكومة  رف�شت  فيما   )%  75( وبن�شبة  ت��شية   )54( على  �حلكومة  و�فقت  وقد  تو�شية   )72(
)مرفق جدول التو�صيات ال�صادرة عن املجل�س خال الف�صل الت�صريعي الرابع ع�صر )14( يف �صاأن  تلك الت��شيات يف امل��ش�عات االآتية: 

املو�صوعات العامة(

�شيا�شة برنامج زايد لالإ�شكان: بلغ عدد الت��شيات اللجنة )23( تو�شية وو�فقت �حلكومة على )13( ت��شية ورف�شت )10( ت��شيات.. 1
�شيا�شة الهيئة العامة لل�ش�ؤون االإ�شالمية واالأوقاف: بلغ عدد الت��شيات اللجنة )26( تو�شية وو�فقت �حلكومة على )23( ت��شية ورف�شت . 2

)3( ت��شيات.
�شيا�شة وزارة االأ�شغال العامة بلغ عدد ت��شيات اللجنة )11( تو�شية وو�فقت �حلكومة على جممل �لتو�شيات.. 3
تو�شية . 4 ورف�شت �حلكومة  تو�شيات  وو�فقت �حلكومة على )7(  تو�شيات  ت��شيات اجلنة )8(  بلغ عدد  االت�شاالت:  تنظيم  �شيا�شة هيئة 

واحدة.
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جدول التو�شيات املحالة من قبل اللجنة اإلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها . 

موقف �حلكومةالت��شياتاملو�صوع

�صيا�صة
 برنامج

 زايد لاإ�صكان

اأوال: الت��شيات اخلا�شة باجلانب الت�شريعي:
تعديل القان�ن االحتادي رقم )10( ل�شنة 1999م يف �شاأن برنامج زايد لالإ�شكان مبا يحقق التايل: ●
رفع قيمة القرو�س واملنح مبا يتنا�شب وال�اقع االقت�شادي يف الدولة ومد اأجل ال�شداد اأ�ش�ة بربامج االإ�شكان املحلية.. 5
تعديل �شقف الراتب مبا يتنا�شب مع الظروف االقت�شادية يف الدولة وارتفاع االأ�شعار والتغريات التي طراأت على هيكل الرواتب.. 6
�أن يكون ن�شيب �لفرد من �إجمايل دخل �لأ�شرة هو معيار ��شتحقاق �مل�شتفيد للمنح �أو �لقرو�س.. 7
��شتثناء فئة �لعاملني خارج �لدولة من �شرط عدم �لت�شرف بالإيجار للم�شكن �ملخ�ش�س لهم.. 8
جعل الربنامج ه� اجلهة املخت�شة با�شتالم الطلبات.. 9

�أحقية �ملو�طنات �ملتزوجات من �أزو�ج يحملون جن�شية �أي دولة من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي يف �حل�شول على قرو�س �لإ�شكان.. 10
ثانيا:املعايري التفا�شلية للم�شاعدات والقرو�س:

يجب �أن يت�شمن طلب �مل�شاعدة �أو �لقر�س �شهادة مو�شح بها تاريخ �إجناز �مل�شكن وظروف �ملنطقة �شمن معايري حالة �مل�شكن ونوع �لبناء مع �شرورة حتديد عمر . 1
افرتا�شي للم�شكن.

يق�شم �لأ�شخا�س من حيث دخولهم �إلى �شر�ئح )تت�شمن كل �شريحة مبلغ 5000 درهم مثاًل( ليتحدد من خاللها قيمة القر�س واملقدرة على ال�شداد.. 2
 يجب �أن يكون عدد �لأبناء ونوعهم وعمرهم حمل �عتبار يف حتديد �لنقاط �خلا�شة بهم و�لتي ت�شتخدم كمعيار للأف�شلية.. 3
مراعاة ن�ع الرخ�شة التجارية والدخل الناجت عنها عند حتديد الع�امل املرجحة للح�ش�ل على القر�س.. 4
�إ�شافة عدد من �لنقاط لفئة �مل�شتفيد �ملتزوج.. 5
زيادة عدد �لنقاط �خلا�شة باملطلقات وتوحيدها مع �لأر�مل.. 6
�حت�شاب نقاط مف�شلة تتعلق بحجم ونوع �مل�شكن من حيث م�شاحات �لغرف وعدد قاطنيها و�أجنا�شهم و�أعمارهم و�إ�شافة معايري جديدة تتعلق بعدد غرف �لنوم . 7

واجلل��س والطعام ومرافق امل�شكن االأخرى.
ثالثًا: الت��شيات اخلا�شة بنظام العمل يف الربنامج:

�إعد�د ��شرت�تيجية للإ�شكان على م�شتوى �لدولة تر�جع ب�شفة دورية وتاأخذ بعني �لعتبار �لروؤية �ل�شمولية للإ�شكان )�خلطط و�لرب�مج �لإ�شكانية، �لنطاق �لزمني . 1
لتنفيذ امل�شاريع االإ�شكانية، امل�ارد املالية املتاحة لتنفيذ الربامج االإ�شكانية، تقييم الربامج االإ�شكانية، الزيادة يف اأعداد ال�شكان والت�قعات امل�شتقبلية للطلب على 

االإ�شكان(.
خماطبة اجلهات املعنية مبا�شرة لالإيعاز بتخ�شي�س اأرا�شي �شكنية مهياأة للبناء يف مناطق ذات بنية حتتية متكاملة للم�شتفيدين.. 2
الت��شع يف م�شاريع االإ�شكان التي تعتمد طريقة بناء اأحياء وجممعات �شكنية متكاملة تت�فر فيها متطلبات الُبنية االأ�شا�شية واملرافق.. 3
عقد �شراكات مع البلديات املحلية واجلهات االأخرى ذات االخت�شا�س وبرامج التم�يل املحلية للح�ش�ل على املعل�مات مبا�شرة دون طلبها من امل�شتفيد.. 4
ا�شتحداث برامج اإ�شكانية خا�شة باالأرامل واملطلقات وكبار ال�شن والفئات اخلا�شة وا�شتحداث معايري جديدة لذوي االحتياجات اخلا�شة وامل�شنني بحيث تعطى هذه . 5

الفئات �شفة االأول�ية.
ت�شجيع وحتفيز القطاع العقاري اخلا�س على اال�شتثمار يف بناء جممعات �شكنية خم�ش�شة للم�اطنني تت�فر فيها اخلدمات واملرافق مع ت�شهيل اإجراءات الدفع وتكرمي . 6

�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �مللتزمة بامل�شئولية �لجتماعية و�لإ�شادة بذلك عرب و�شائل �لإعلم �ملختلفة.
تكليف �مل�شارف �لوطنية لتمويل قرو�س �لإ�شكان على �أن تتحمل �حلكومة �لفو�ئد �ملرتتبة على منح هذه �لقرو�س.. 7
�إعطاء �أولوية لطلبات مو�طني �لإمار�ت �لتي لي�س بها بر�مج �إ�شكان حملية و�إلغاء �أولوية �لتوزيع �ملتبعة حاليًا بنظام �حل�ش�س بني �لإمار�ت.. 8
�شرورة �خذ �لرب�مج �لإ�شكانية �ملحلية بعني �لعتبار يف حالة �ل�شتمر�ر يف �لعتماد على �حل�ش�س يف حتديد �مل�شتفيدين وتوزيعهم بني �لإمار�ت �ملختلفة.. 9

در��شة حالة �مل�شاكن �ل�شعبية �لقائمة و�لتي �نتهى عمرها �لفرت��شي وو�شعها �شمن خطة �لإحلل.. 10
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�صيا�صة الهيئة 
العامة لل�صوؤون 

االإ�صامية
 واالأوقاف

اأواًل: فيما يخ�س الت�شريعات املنظمة لعمل الهيئة:
تعديل القان�ن االحتادي رقم 29 ل�شنة 1999 باإن�شاء الهيئة العامة لالأوقاف واملعدل بالقان�ن االحتادي رقم )34( ل�شنة2006م ومبا يحقق حت�يل الهيئة اإلى . 1

وزارة اأو على االأقل اأن يراأ�س جمل�س اإدارة الهيئة وزير خمت�س اأ�ش�ة بالهيئات امل�شتقلة االأخرى ل�شمان ح�شن متثيل الهيئة يف جمل�س ال�زراء عند مناق�شة م��ش�عات 
الهيئة.

�لإ�شر�ع يف �إ�شد�ر �للئحة �لتنفيذية للقانون رقم 29 ل�شنة 2009 �مل�شار �إليه وكذلك لئحة �ملو�رد �لب�شرية.. 2
�إ�شد�ر قانون ينظم عمل حملت �حلج و�لعمرة.. 3
�إ�شد�ر قانون للحفاظ على ملكية �لوقف وحقوق �لو�قف.. 4

ثانيًا: حملت �حلج و�لعمرة:
�إن�شاء جمعية حلملت �حلج و�لعمرة بغر�س تنظيم ممار�شة �ملهنة وتوثيق �ل�شلة بني هذه �حلملت وخمتلف �لأطر�ف �لأخرى، ومبا يعطي ثقل للمهنة وتاأثري �أكرب . 1

للح�ش�ل على خدمات واأ�شعار اأف�شل ويحقق �شه�لة االجتماع والتفاو�س مع الهيئة.
فتح مكتب د�ئم للهيئة يف �لأر��شي �ملقد�شة لتلقي �شكوى �حلجاج و�ملعتمرين و�تخاذ �إجر�ء�ت �شريعة بحق �ملخالفني وتعوي�س �ملت�شررين، مع تدبري �ملخ�ش�شات . 2

�ملالية من �مليز�نية �ملعتمدة لبعثة �حلج �ل�شنوية.
تعديل �لت�شنيف �خلا�س بحملت �حلج و�لعمرة بحيث تتنا�شب �لفئة مع نوع �خلدمة ودرجتها.. 3

ثالثًا: اإدارة ال�قف وا�شتثماره:
ا�شتثمارية . 1 وقن�ات  برامج  وا�شتحداث  ال�قفية  االأم�ال  اإدارة  على  القادرة  الكفاءات  لها ال�شتقطاب  كادر خا�س  واإعداد  ال�قفية  باال�شتثمارات  اإدارة خا�شة  اإن�شاء 

جديدة.
ت�شجيع القطاع اخلا�س على امل�شاركة يف اإقامة امل�شاريع اال�شتثمارية يف جمال ال�قف عرب:. 2

دعوة �لقطاع �خلا�س من خلل و�شائل �لإعلم للم�شاهمة يف �أوجه �لوقف كل ح�شب �خت�شا�شه.أ. 
تخ�شي�س عدد من اأ�شهم التاأ�شي�س يف �شركات امل�شاهمة العامة كا�شتثمارات وقفية.ب. 
�إ�شد�ر ت�شريع يعطي �لأولوية يف م�شاريع �حلكومة لل�شركات �مل�شاهمة يف �لعمل �لوقفي و�عتباره من �شمن �مل�شئولية �لجتماعية لل�شركات.ت. 

.BOT د. الدخ�ل يف �شراكة مع القطاع اخلا�س بنظام
تنويع جمالت ��شتثمار�ت �لهيئة للأ�شول �لوقفية و�إعادة تطوير �لأر��شي �مل�شجلة وتاأهيل �لعقار�ت �لقائمة، لزيادة �لإير�د�ت.. 3
ن�شر ال�عي باأهمية ال�قف وتعزيز م�شاهمة املجتمع يف العمل ال�قفي من خالل:. 4

خطب ودرو�س امل�شاجد.أ. 
و�شائل �لإعلم.ب. 
املناهج الدرا�شية يف خمتلف املراحل الدرا�شية.ت. 
الت�ا�شل املبا�شر مع رجال االأعمال.ث. 

هـ. اإقامة م�ؤمترات وحما�شرات.
عقد �شر�كات بني هيئة �لأوقاف و�جلهات �لوقفية �ملحلية لتن�شيق �جلهود يف �إعد�د قاعدة بيانات عامة ت�شم خمتلف �إمار�ت �لدولة و�إعد�د �لدر��شات حول م�شائل . 5

ال�قف وامل�شتجدات فيها وتبادل اخلربات فيما بينها والتكامل يف جماالت اال�شتثمار.
توجيه عو�ئد �لوقف خلدمة وتنمية �ملجتمع وذلك بالتن�شيق مع �جلمعيات و�لهيئات �خلريية.. 6
�لتو��شل مع �حلكومات �ملحلية للح�شول على منح يف �شكل �أر��شي جتارية و�شناعية للم�شاهمة يف تنمية �أمو�ل �لوقف.. 7

رابعًا: فيما يخ�س امل�شاجد وت�طني مهنتي االإمام وامل�ؤذن:
�إ�شد�ر كادر خا�س للأئمة يف ميز�نية �لهيئة لتفادي �للجوء �إلى �أمو�ل �لوقف وتوطني هذه �ملهنة �أو �لتو�شع يف جتربة نظام �ملكافاآت.. 1
عقد �شراكات مع اجلامعات واملعاهد الإعداد اخلطباء وال�عاظ.. 2
اإ�شناد م�شاألة تنظيف امل�شاجد ومرافقها الإدارة القطاع اخلا�س من خالل ميزانية خا�شة تر�شد لذلك.. 3
و�شع �شناديق خا�شة يف فناء امل�شاجد لتجميع امل�شاحف القدمية والكتب واملجالت الدينية.. 4
زيادة عدد مفت�شي �مل�شاجد �لتابعني للهيئة و�إعطاوؤهم �شفة �ل�شبطية �لق�شائية يف حق �لعابثني بامل�شاجد ومر�فقها.. 5
ن�شر �لوعي بني مرتادي �مل�شاجد من جميع �جلن�شيات بحرمة �مل�شجد و�شرورة �ملحافظة على مر�فقه، وذلك عن طريق و�شائل �لإعلم ومن خلل �أئمة �مل�شجد.. 6
تو�شيل �لقيم �لإ�شلمية يف �مل�شاجد �لتي حت�شرها �جلن�شيات غري �لعربية بالو�شائل �لتي تر�ها �لهيئة منا�شبة.. 7
اإعادة النظر يف نظام اخلطبة امل�حد بحيث يحدد م��ش�ع اخلطبة وترتك طريقة العر�س للخطيب.. 8
�شرورة اإقامة م�شاجد جديدة بجميع مناطق الدولة ال �شيما عند اإقامة امل�شروعات اجلديدة مع اإلزام اجلهات املط�رة للم�شروعات ال�شكنية بالتن�شيق مع اجلهات . 9

املعنية يف هذا ال�شاأن.
اعتماد برامج وخطط لدرو�س ال�عظ واالإر�شاد يف امل�شاجد والرتكيز على اإبراز و�شطية واعتدال ر�شالة االإ�شالم.. 10
و�شع خطة ال�شتبدال م�شاجد حديثة بامل�شاجد امل�ؤقتة.. 11

خام�شًا: فيما يخ�س االإفتاء وال�عظ:
1.ت�حيد جهة االإفتاء يف الدولة واعتبار الهيئة العامة لل�ش�ؤون االإ�شالمية واالأوقاف املرجع للفت�ى.

غري م�افق )1(

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

غري م�افق )6(

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق

غري م�افق 

)22(

م�افق

م�افق

م�افق

م�افق



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي280
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

�صيا�صة وزارة 
االأ�صغال العامة

2. �لإ�شر�ع يف �إجناز �خلطة �ل�شاملة للطرق �لحتادية بالتعاون مع �حلكومات �ملحلية بحيث تت�شمن خطط �حلكومات �ملحلية �لتنموية، وتر�عى فيها متطلبات �لتنمية 
االقت�شادية والبيئية والنم� ال�شكاين املت�قع على اأن تت�لى الهيئة ال�طنية للم�ا�شفات م�شاألة التن�شيق واإعداد اخلطط والربامج.

3. �إعد�د �خلطة �لتنفيذية ملكرمة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة بتخ�شي�س 16 مليار درهم لتط�ير البنية االأ�شا�شية بالتن�شيق مع اجلهات املحلية املخت�شة بحيث تت�شمن 
امل�شاريع املقرتحة واملدى الزمن الالزم لتنفيذها.

4. و�شع خطة عمل لإحلل �ملباين و�ملر�فق �لقدمية بالتن�شيق مع �لوز�ر�ت �ملختلفة حيث توجد �لكثري من �ملباين �حلكومية �لتي تخطت �لثلثني عامًا كاملباين �ل�شكنية 
واملدار�س ومراكز ال�شرطة وامل�شت�شفيات والتي انتهت اأعمارها االفرتا�شية.

5. ا�شتمرار ال�زارة يف درا�شة وت�فري االحتياجات ال�شكنية مل�اطني املناطق البعيدة وفق اخلطة امل��ش�عة للت��شع يف م�شاريع املدن اجلديدة املتكاملة يف جميع اإمارات 
�لدولة لتحقق توجهات �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة يف توفري �أف�شل �شبل �لعي�س �لكرمي للمو�طنني يف جميع �ملناطق مع �شرورة �لبدء يف زيادة عدد �لوحد�ت �ل�شكنية 

يف �ملدن �جلديدة �لتي مت �إجنازها نظرً� حلاجة �ملو�طنني �مللحة للم�شكن �مللئم يف هذه �ملناطق من �لدولة.
6. ربط �لتجمعات �ل�شكنية يف �ملدن �جلديدة بطرق معبدة تر�عى فيها �عتبار�ت �لأمن و�ل�شلمة و�لبيئة.

7. اعتماد وزارة االأ�شغال م�ا�شفات قيا�شية ومناذج ت�شاميم حديثة م�حدة تلبي احتياجات ال�زارات االأخرى )خا�شة امل�شاريع ال�شحية( مما ي�فر ال�قت واجلهد، 
وي�شرع من مر�حل �إجناز �مل�شاريع على م�شتوى �لدولة )كما هو �حلال يف �عتماد ت�شاميم موحدة بالن�شبة للمد�ر�س ومر�كز �لدفاع �ملدين( وقد �طلعت �للجنة يف 
املرافق  من  املجتمعي  االنتفاع  امل�شتقبلية وحتقق  الطالب  احتياجات  لتلبي  ال�زارة  و�شعتها  التي  للمدار�س  املبتكرة  النماذج  اأحد  على  ال�زير  معايل  مع  اجتماعها 

املدر�شية، مع التاأكيد على مراعاة تلك امل�شاريع للمتطلبات البيئية وا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية اأو الطاقة املتجددة قدر االإمكان.
8. تفعيل تطبيق القان�ن االحتادي رقم )8( ل�شنة 1986م ب�شاأن االأوزان املح�رية

9. توفري �لإعتماد�ت �للزمة ل�شتكمال و�شيانة وحت�شني ورفع كفاءة �لطرق و�ملر�فق �لتابعة لها و�ل�شتعجال يف تنفيذ �مل�شاريع �لتي ماز�لت قيد �لدر��شة مبا يتنا�شب 
مع �لتطور �لعمر�ين و�لقت�شادي بالدولة، وخا�شة م�شروعي �لطريق �لعابر و�لطريق �لد�ئري و�للذين �شي�شهمان �إلى حد كبري يف �كتمال �شبكة �لطرق �لتي تربط 

بني مدن الدولة.
10. توحيد مو��شفات �لطرق �لفنية بني كافة �لطرق �لحتادية �لرئي�شية وفق �ملعايري �لعاملية �ملتعددة.

11. �حلر�س على �حت�شاب تكلفة �لطرق �لفرعية �ملو�شلة بالقرى �لقريبة من �لطرق �لرئي�شية �شمن �لتكلفة �لإجمالية للم�شروع، وكذلك �حلال بالن�شبة للطرق �ملوؤدية                 
ملرافق اخلدمات العامة كاملدار�س والعيادات وامل�شت�شفيات واملجمعات ال�شكنية بحيث حتت�شب �شمن تكلفة اإن�شاء املرفق.

12. �لإ�شر�ع يف تنفيذ م�شروع �لقطار »قطار �لإمار�ت« وفق �لدر��شات �ملعدة و�ملدى �لزمني �ملحدد على �أن يت�شمن نقل �لركاب و�لب�شائع بني �لإمار�ت يف مرحلته �لأولى 
ومن ثم ربطه على م�شتوى دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، وذلك بالتن�شيق مع �حلكومات �ملحلية و�لإ�شر�ع يف �إن�شاء �ملعهد �لتعليمي �ملتخ�ش�س لتوفري كو�در وطنية موؤهلة 

لت�شيري االأعمال واالإ�شراف على امل�شروع.

مت امل�افقة 
على جممل 
الت��شيات

غري م�افق )1(
م�افق من رقم 
)2 ( اإلى رقم 

)8(

يف انتظار رد 
�حلكومة

�صيا�صة 
هيئة تنظيم 
االت�صاالت.

ت�جه الدولة نح� حترير قطاع االت�شاالت من االحتكار ل�شمان املناف�شة.. 1
اإلزام امل�شغلني بال�شفافية و�شرورة جاهزية العرو�س املقدمة والبنية التحتية الالزمة لها، وفر�س الغرامات على امل�شغلني وتع�ي�س امل�شرتكني عن تلك اخلدمات يف . 2

حال عدم ال�فاء بتلك العرو�س.
و�شع اإطار قان�ين يلزم امل�شغلني بن�شب ت�طني معينة وت�شاعدية �شن�يًا ومنعها من تقدمي خدماتها املحلية من خارج الدولة يف اإطار م�ش�ؤوليتها االجتماعية.. 3
اإلزام امل�شغلني بتقدمي خدمات ذات ج�دة عالية وباأ�شعار تناف�شية تغطي كافة مناطق الدولة.. 4
التن�شيق مع م�ؤ�ش�شات التعليم العايل يف الدولة من اأجل و�شع مبادرات ذات تاأثري ا�شرتاتيجي فاعل يف ق�شية الت�طني والتدريب والبحث العلمي.. 5
تفعيل دور �شندوق �لت�شالت و�ملعلومات وزيادة عدد �ملبادر�ت �ملتعلقة بقطاع �لبحث �لعلمي و�لتعاون مع جميع �ملوؤ�ش�شات �ملعنية يف هذ� �لإطار.. 6
تنفيذ �لهيئة ل�شيا�شة �لنفاذ للنرتنت يف �لدولة حلماية �ملجتمع من �آثاره �ل�شارة.. 7
اإجراء م�ش�حات وا�شتطالعات راأي دورية للم�شتفيدين لل�ق�ف على ج�دة اخلدمات والعرو�س املقدمة من امل�شغلني.. 8

�صيا�صة الهيئة 
العامة للطريان 

املدين

و�شع برامج وخطط ا�شرتاتيجية من اأجل ت�طني الفئات التدري�شية واالإدارية وزيادة االعتمادات املالية مبا يتنا�شب مع حتقيق الهدف اال�شرتاتيجي.. 1
�شرورة االلتزام بتنفيذ القان�ن االحتادي رقم )2( ل�شنة 1988 يف �شاأن اإن�شاء وتنظيم جممع كليات التقنية العليا بدولة االإمارات العربية املتحدة والرتكيز على . 2

التخ�ش�شات التي اأن�شئت من اأجلها.
و�شع �شيا�شة لدعم اله�ية ال�طنية بني طلبة كليات التقنية عن طريق مبادرات وبرامج ذات ال�شلة مبك�نات اله�ية ال�طنية خا�شة يف اإطار تدري�س بع�س املناهج . 3

باللغة العربية.
زيادة االعتمادات املالية املخ�ش�شة لكليات التقنية العليا مبا يتيح لها القدرة على قب�ل اأعداد اإ�شافية من الطلبة، ودعم �شيا�شة الت�طني، والرواتب واملكافاآت.. 4
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	:الن�شاط الت�شريعي
اأحيل للجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 7 م�شروعات قو�نني، وبالرجوع �إلى �خت�شا�شات �للجنة، يلحظ تركز ن�شاط �للجنة �لت�شريعي 
امل�شروعات  ا�شتح�ذت  فيما  ق�انني  م�شروعات   3 وب�اقع   )%  43( ن�شبة  على  ا�شتح�ذت  حيث  العامة  باملرافق  ال�شلة  ذات  امل�شروعات  يف 
%( ب�اقع م�شروعني لكل اخت�شا�س، وا�شتح�ذت امل�شروعات ذات ال�شلة  ذ�ت �ل�شلة باخت�شا�شات �للجنة يف �شاأن �ل�شكن �حلكومي )29 

%( ب�اقع م�شروعني لكل اخت�شا�س. باخت�شا�شات اللجنة يف �شاأن الكهرباء واملاء )29 
جدول م�شروعات القوانني املحالة اإلى اللجنة بح�شب اخت�شا�شاتها.

الن�شبةاالخت�شا�سم�شروع القان�ن

العامة  الهيئة  باإن�شاء  1999م  ل�شنة  القان�ن االحتادي رقم )29(  اأحكام  بع�س  بتعديل  قان�ن احتادي  1.م�شروع 
لل�ش�ؤون االإ�شالمية واالأوقاف.

2. م�شروع قان�ن احتادي باإن�شاء جمم�عة بريد االإمارات القاب�شة.
3. قانون �حتادي يف �شاأن �لنقل �لربي و�لطرق

%املرافق العامة  43

1.م�شروع قانون �حتادي يف �شاأن تنظيم �لنتفاع بامل�شاكن �حلكومية.
2. م�شروع قان�ن احتادي ب�شاأن برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان.

ال�شكن 
�حلكومي

%  29

1. م�شروع قان�ن بتعديل بع�س اأحكام القان�ن االحتادي رقم )31( ل�شنة 1999 يف �شاأن اإن�شاء الهيئة االحتادية 
للكهرباء واملاء.

2. م�شروع �لقانون �لحتادي حلماية �ل�شبكة �لعامة للهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء
%الكهرباء واملاء  29
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خام�شًا: االأوراق البحثية امل�شاندة للجنة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف واملرافق العامة:

االأوراق البحثية املعدةاملو�صوع

مو�صوع �صيا�صة وزارة 

االأ�صغال يف جمات 

قطاعي الطرق 

وامل�صاكن احلكومية.

ورقة اخللفية مل��ش�ع �شيا�شة وزارة االأ�شغال. ●
ورقة اال�شتف�شارات ملمثلي وزارة االأ�شغال العامة. ●
ورقة تو�شيحية حول مكرمة رئي�س �لدولة لدعم �حتياجات �ملناطق �لنائية لعام 2005. ●
جدول زيارة جلنة �شئ�ن االإ�شالمية واالأوقاف واملرافق العامة للمناطق التابعة الإمارتي )راأ�س اخليمة والفجرية(. ●
تقرير �لزيارة �مليد�نية للجنة �ل�شوؤون �لإ�شلمية و�لأوقاف و�ملر�فق �لعامة للمناطق �لنائية ) �ملناطق �لتابعة لإمارة ر�أ�س  ●

اخليمة والفجرية(.
ورقة بحثية حول �لإجر�ء�ت �حلكومية لتنفيذ �ملكرمة. ●
تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة االأ�شغال العامة. ●
تقرير ت��شيات املجل�س ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة االأ�شغال العامة. ●

مو�صوع �صيا�صة

 الهيئة العامة 

للطريان املدين.

جدول توظيف �ملعلومات-�لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين ●
اجلدول التحليلي-الهيئة العامة للطريان املدين ●
ورقة االإطار-الهيئة العامة للطريان املدين ●
نتائج �جلدول �لتحليلي-�لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين ●
ا�شتف�شارات- الهيئة العامة للطريان املدين ●
جدول حتليل �لتفاق و�لختلف-�لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين ●
ورقة اخللفية عن دور منظمة ايكاو وعالقة الهيئة االحتادية للطريان بهذه املنظمة-الهيئة العامة للطريان املدين. ●
جدول بت�شابه االخت�شا�شات بني الهيئة العامة للطريان املدين وممثلي قطاع الطريان املدين. ●
جدول �لتفاق و�لختلف بني �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للهيئة. ●
تقرير حول �لتفاق و�لختلف بني �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للهيئة. ●
فهر�س معل�مات ح�ل الهيئة العامة للطريان املدين. ●
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االأوراق البحثية املعدةاملو�صوع

مو�صوع

 هيئة تنظيم 

االت�صاالت

ورقة االإطار ح�ل م��ش�ع هيئة تنظيم االت�شاالت ●
جدول مقارن الأ�شعار م�ؤ�ش�شات االت�شاالت يف االإمارات ودول جمل�س التعاون ●
ورقة حتليلية ●
نتائج �جلدول �لتحليلي حول مو�شوع هيئة تنظيم �لت�شالت ●
اإعداد ا�شتف�شارات م��ش�ع هيئة تنظيم االت�شاالت ●
فرز وحتليل املعل�مات ال�اردة من هيئة تنظيم االت�شاالت ●
ورقة اال�شتف�شارات ملمثلي الهيئة. ●
جدول حتليل م�ؤ�شرات االأداء اال�شرتاتيجية ●
ورقة حتليلية لردود اجلهة املعنية بامل��ش�ع ●
ر�شم بياين ح�ل الرتتيب الدويل لقطاع االت�شاالت ●
ورقة حتليل ر�شا امل�شتفيدين من خدمات االت�شاالت ●
جدول حتليل �لنتائج �لعك�شي ●
ورقة مقارنة للقان�ن االإماراتي وال�شع�دي و االأمريكي. ●
بحث متهيدي ح�ل �شركة االت�شاالت املتكاملة دو ●
درا�شة مقارنة ح�ل الت�شريعات اخلا�شة بامل��ش�ع ●
تقرير اللجنة. ●
بطاقات التعليق. ●

ثامنا: جلنة ال�شكاوى
عقدت جلنة فح�س الطع�ن وال�شكاوى ) 18 ( اجتماعًا وفق اجلدول املرفق :

جدول اجتماعات جلنة فح�س الطعون وال�شكاوى

الن�صبةعدد ال�صاعاتالن�صبةعدد االجتماعاتالدور

%8االأول  44.514%  43.75

%4الثاين  22.29%  28

%4الثالث  22.27%  22
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الن�صبةعدد ال�صاعاتالن�صبةعدد االجتماعاتالدور

%2الرابع  11.12%  6.25

___اخلام�س

%18املجموع  10032%  100

مبلحظة �لأرقام �لو�ردة يف �جلدول �ل�شابق جند �أن دور �لنعقاد �لأول قد �حتل �ملرتبة �لأولى يف عدد �لجتماعات بعدد و�شل �إلى ) 8 ( 
% ( من جممل اجتماعات اللجنة كما ا�شتغرقت هذه االجتماعات وقتًا قدر بـ ) 14 ( �شاعة �شكلت ن�شبة  اجتماعات �شكلت ما ن�شبته ) 44.5 

مقاربة ملا �شكله عدد االجتماعات ) 43.75 ( من جممل �شاعات اجتماعات اللجنة على مدى الف�شل الت�شريعي.

وجاءت يف املرتبة الثانية اجتماعات دوري االنعقاد العاديني الثاين والثالث بتماثل يف العدد الذي بلغ ) 4 ( اجتماعات لكل منهما �شكل ما ن�شبته 
% ( لكل منهما من جممل �جتماعات �للجنة، بينما جتد �أن �لوقت �مل�شتغرق �شجل تفاوتًا ب�شيطًا حيث �أن �جتماعات �لدور �لثاين   22.2 (
% ( من جممل �شاعات �لدور جند �أن �جتماعات دور �لنعقاد �لثالث بلغت ) 6 ( و�شكلت ما ن�شبته ) 22  ا�شتغرقت ) 9 ( �شاعات �شكلت ) 28 

% ( من جممل االجتماعات.
% ( من جممل   11.1  ( ن�شبته  ما  �شكل ذلك  اجتماع   )  2  ( اإلى  و�شل  قد  فيه  االجتماعات  اأن عدد  الرابع فنجد  العادي  االنعقاد  دور  اأما 
% ( من جممل ال�شاعات للف�شل الت�شريعي. ومل تعقد اللجنة اأي اجتماع يف دور االنعقاد  �لجتماعات ��شتغرق عدد ) 2 ( �شاعة �شكلت ) 6.25 

العادي اخلام�س.

تا�شعًا: اللجان املوؤقتة:
اأوال: الن�شاط العام للجان املوؤقتة:

عقدت اللجان امل�ؤقتة )43( اجتماعًا خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر، وقد بلغ عدد اجتماعات الدور االأول )8( اجتماعات بن�شبة بلغت  ∙
%( من جمم�ع اجتماعاتها خالل هذا الف�شل، يف حني ت�شاوى الدوران الثاين والثالث يف عدد اجتماعاتهما حيث بلغ عدد كل منها   18.6(
%( من  %(، اأما اجتماعات الدور الرابع فقد كانت )3( اجتماعات فقط وبن�شبة بلغت )7  )16( اجتماعًا بن�شبة مئ�ية تقدر ب)37.2 
اإجمايل اجتماعات هذه اللجان، وبخ�ش��س الدور اخلام�س واالأخري فاإنه مل يتم ت�شكيل اأية جلان م�ؤقتة ملناق�شة اأي م��ش�عات عامة تبناها 

اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء فيه.
وقد ا�شتغرقت هذه االجتماعات زمنًا قدر ب )102:10( �شاعة وذلك ب�اقع )29:15( �شاعة الجتماعات الدور االأول والتي بلغت ن�شبتها  ∙

%(، و)33:57( �شاعة  %( من �ملجموع �لكلي للزمن �مل�شتغرق، و)35:13( �شاعة الجتماعات الدور الثاين وبن�شبة بلغت )34.5   28.6(
%(، يف حني بلغ �لزمن �مل�شتغرق لجتماعات �لدور �لر�بع )3:45( �شاعة وبن�شبة بلغت )3.7  الجتماعات الدور الثالث وبن�شبة بلغت )33.2 
%(، ويلحظ �أن �لن�شاط �لرقابي لهذه �للجان قد و�شل �إلى ذروته يف �لدور �لثاين ثم �لثالث فالأول نظرً� لوجود )7( جلان م�ؤقتة قد �شكلت 
ملناق�شة )7( مو�شوعات عامة توزعت على تلك �لأدو�ر، يف حني �أن هناك �نخفا�شًا ملحوظًا يف ن�شاطها يف �لدور �لر�بع نظرً� لنتهاء �للجان 

التي مت ت�شكيلها من اأعمالها خالل االأدوار ال�شابقة وعدم ت�شكيل اأية جلان م�ؤقتة جديدة بعد ذلك.
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- وفيما يلي ر�شم بياين يو�شح عدد �جتماعات هذه �للجان و�لوقت �مل�شتغرق بح�شب �أدو�ر �لنعقاد يف �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر:
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عقد اإجتماعات اللجنة

%( من اإجمايل اجتماعات جلان املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر. - وقد بلغت ن�شبة اجتماعات اللجان امل�ؤقتة )11.9 
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ثانياً: الن�شاط الرقابي للجان املوؤقتة:
ناق�شت اللجان امل�ؤقتة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )7( م��ش�عات عامة، وفيما يلي جدول ي��شح امل��ش�عات املحالة اإلى هذه  ▪

اللجان بح�شب كل دور انعقاد:

امل��ش�ع العاماأدوار االنعقاد

الدور االأول

�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية ●
التل�ث البيئي واأثره على ال�شحة العامة ●
القرو�س ال�شخ�شية ●
العمالة ال�افدة يف دولة االإمارات وتاأثريات قرارات وزارة العمل اجلديدة ●

�لتوطني يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س ●الدور الثاين

الدور الثالث
مو�شوع �شيا�شة وز�رة �لرتبية و�لتعليم حول مد�ر�س �لغد وتدري�س �للغة �لإجنليزية يف �ملد�ر�س. ●
�شيا�شة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء. ●

ال ت�جد اأي م��ش�عات حمالةالدور الرابع

ال ت�جد اأي م��ش�عات حمالةالدور اخلام�س

اأحالت اللجان امل�ؤقتة اإلى املجل�س )7( تقارير برملانية خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر هي: )�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات 
�لجتماعية، �لتلوث �لبيئي و�أثره على �ل�شحة �لعامة، �لقرو�س �ل�شخ�شية، �لتوطني يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س، �لعمالة �لو�فدة يف دولة 
يف  �لإجنليزية  �للغة  وتدري�س  �لغد  مد�ر�س  حول  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �شيا�شة  مو�شوع  �جلديدة،  �لعمل  وز�رة  قر�ر�ت  وتاأثري�ت  �لإمار�ت 
اإلى  املناق�شات ت��شيات  اإثر هذه  ناق�س املجل�س تقارير هذه امل��ش�عات ورفع على  للكهرباء واملاء(، وقد  الهيئة االحتادية  املدار�س، �شيا�شة 
القطاع احلكومي واخلا�س" �لذي طلبت �حلكومة تاأجيل مناق�شته بناء على ر�شالة و�ردة منها �إلى  يف  �حلكومة با�شتثناء مو�شوع "التوطني 

املجل�س بطلب التاأجيل، ومل يرد اأي رد اإلى املجل�س بعد ذلك بامل�افقة على مناق�شته حتى انتهاء الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.
قامت اللجان امل�ؤقتة بطرح ما يزيد عن )88( مقرتحًا يف �جلانب �لرقابي كما طرحت ما يفوق )45( فكرة برملانية و)94( راأيًا برملانيًا. ∙
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جدول اأهم االأفكار واالآراء التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�س املو�شوعات العامة خالل 

الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر

اأهم االأفكار واالآراء املطروحةامل��ش�ع

�شيا�شة 
الهيئة العامة للمعا�شات 
والتاأمينات االجتماعية

)االأفكار(: ●

فئة  على  القان�ن  لهذا  االجتماعية  واالآثار  االجتماعية  والتاأمينات  املعا�شات  قان�ن  امل��ش�ع  هذا  يف  اللجنة  ناق�شت   
بالدولة يف ظل  �لتغري�ت �لقت�شادية  �لهيئة ومدى تلوؤمها مع  ل�شيا�شة  �إلى �جلو�نب �لقت�شادية  بالإ�شافة  �ملتقاعدين، 
�رتفاع معدلت �لت�شخم، كما طرحت �للجنة فكرة �إد�رة ��شتثمار�ت �شندوق �ملعا�شات ب�شورته �لر�هنة ومدى قدرته على 

ال�فاء مب�شتحقات امل�شتفيدين يف امل�شتقبل مع االأخذ يف االعتبار زيادة اأعداد املتقاعدين وارتفاع ن�شبة امل�اليد.
)االآراء( ●

اأن قان�ن  اأبرزها  للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية  العامة  الهيئة  العديد من االآراء ح�ل م��ش�ع �شيا�شة  كما كان للجنة 
املعا�شات والتاأمينات االجتماعية مل ي�شر اإلى امل�انع التي ت�ش�غ فيها املطالبة باملعا�س، وترك تقدير هذه امل�انع ملدير عام 
الهيئة مما ي�ؤدي اإلى تغليب االعتبارات ال�شخ�شية عند تقديرها، كما راأت اللجنة اأن غياب جهة متخ�ش�شة تعنى ب�ش�ؤون 

املتقاعدين و�شبل اال�شتفادة منهم يعني هدرًا خلربات ه�ؤالء.

التل�ث البيئي واأثره 
على ال�شحة العامة

)االأفكار( ●

تناولت �للجنة يف �أثناء در��شتها للمو�شوع �لدور �لذي تقوم به وز�رة �لبيئة و�ملياه يف �حلد من م�شكلة �لتلوث �لبيئي يف �شوء 
ومتابعة  وتنفيذ  �تخاذ  �لأخرى يف  �ملحلية  �لأجهزة �حلكومية  مع  �خت�شا�شاتها  تد�خل  و�أثر  لها  �ملمنوحة  �لخت�شا�شات 
القرارات ال�شادرة ب�شاأن حماية البيئة، كما تعر�شت اللجنة اإلى م�شاألة ال�شراكة مع القطاع اخلا�س باعتباره �شريكًا فعااًل 

يف �حلفاظ على �لبيئة �إلى جانب �جلهات �حلكومية �ملخت�شة يف �لدولة.
)االآراء( ●

 وقد كان للجنة يف �شاأن �ملو�شوع �لكثري من �لآر�ء منها على �شبيل �ملثال:للحد من تلوث �لهو�ء يجب �إن�شاء طرق خا�شة 
لل�شاحنات التي تنقل خملفات امل�شانع والك�شارات باالإ�شافة اإلى �شرورة �شن ق�انني وت�شريعات تنظم مرور ال�شفن يف املياه 

االإقليمية خ�ش��شًا ال�شفن التي حتمل م�اد خطره اأو تعمل بال�ق�د الذري للحد من م�شكلة تل�ث مياه البحر.
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القرو�س
 ال�شخ�شية

)االأفكار( ●

 تناولت اللجنة العديد من االأفكار ذات ال�شلة مب��ش�ع القرو�س ال�شخ�شية يف اأثناء درا�شتها له وكانت اأهمها:دور امل�شارف 
و�لبنوك يف تفاقم م�شكلة �لقرو�س �ل�شخ�شية يف ظل تو�شع �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية يف منح �لت�شهيلت �لئتمانية دون 
وج�د �شمانات كافية ملركز العميل وقدرته على ال�شداد، كما تطرقت اإلى االآثار االجتماعية للقرو�س على اأ�شر املقرت�شني، 
ودور موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين وو�شائل �لإعلم يف �حلد من �شيوع ثقافة �ل�شتهلك، وتد�ر�شت كذلك فكرة مدى م�شوؤولية 

تدين �لرو�تب، وغلء �لأ�شعار، وبر�مج �لإ�شكان �حلكومية يف �زدياد م�شكلة �لقرو�س �ل�شخ�شية.
)االآراء( ●

�لآر�ء  �ملجتمع �ملدين بطرح عدد من  للمو�شوع مع �ملخت�شني من �حلكومة ومن موؤ�ش�شات  �أثناء مناق�شتها  �للجنة  قامت 
دور  ت�ا�شع  اإلى  باالإ�شافة  ال�شخ�شية،  القرو�س  م�شكلة  من  للحد  الت�شريعات  كفاءة  اأهمها:عدم  به  املت�شلة  والق�شايا 
موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف �حلد من هذه �مل�شكلة مما �أدى �إلى زيادتها وما �شاحبها من تبعات �أفرزت نتائج �شلبية على 

االأ�شعدة االقت�شادية واالجتماعية واالأمنية.

العمالة ال�افدة يف دولة 
االإمارات وتاأثريات قرارات 

وزارة العمل اجلديدة

)االأفكار( ●

طرحت اللجنة يف اأثناء درا�شتها للم��ش�ع جمم�عة من االأفكار اأبرزها: الزيادة امل�شتمرة يف اأعداد العمالة ال�افدة وعالقة 
و�ل�شحية  و�لثقافية  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لآثار  �إلى  بالإ�شافة  �ل�شكانية،  �لرتكيبة  يف  �حلا�شل  باخللل  �لزيادة  هذه 
واالأنظمة  القرارات  تدار�شت  كما  الزيادة،  هذه  عن  الناجتة  امل�شتقبلية  واالأمنية  ال�شيا�شية  االآثار  وكذلك  لها،  والبيئية 

اجلديدة ل�زارة العمل واأثر هذه القرارات على تفاقم م�شكلة العمالة ال�افدة يف الدولة.
)االآراء( ●

وقد كانت اأهم اآراء اللجنة يف �شاأن امل��ش�ع هي:اإن اللجنة ت�ؤكد على اأن الدولة تتحمل اأعباء مالية �شخمة لتغطية التكلفة 
�لجتماعية لهذه �لأعد�د �لهائلة من �لعمالة، كما �أنها ترى �أن هذ� �لتز�يد �مل�شتمر يف �أعد�دها يوؤدي �إلى ��شتنز�ف جزء 
من الدخل الق�مي ب�شكل اأج�ر مدف�عة وحم�لة للخارج اإذ بلغ حجم حت�يالت االأجانب يف دول اخلليج عامة نح� )83( 
%(، وتتفق كذلك على اأن التاأثريات االجتماعية والثقافية  مليار دوالر بلغ ن�شيب الدولة وحده من هذه التح�يالت نح� )15 
للعمالة ال�افدة تتمثل يف انت�شار قيم وعادات وتقاليد واأفكار غربية على جمتمعنا وما يعك�شه ذلك من تاأثريات �شلبية على 

م�ؤ�شرات اله�ية ال�طنية للدولة.



289 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

الت�طني يف القطاع
 �حلكومي و�خلا�س

)االأفكار( ●

طرحت �للجنة يف �أثناء مناق�شتها ملو�شوع �لتوطني يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س جمموعة من �لأفكار �أهمها: �ل�شيا�شات 
�حلكومية �ملتبعة يف �لتوطني و�أهم �لعو�مل ذ�ت �ل�شلة �لوثيقة بهذه �ل�شيا�شات وهي: نوعية �لوظائف �لتي ت�شغلها �لعمالة 
غري �ملو�طنة حاليًا يف �شوق �لعمل، وكذلك توفري فر�س �لعمل للمو�طنني �لباحثني عن عمل يف �لوقت �لر�هن بالإ�شافة �إلى 
�شمان فر�س �لعمل للمو�طنني �ملتوقع �لتحاقهم ب�شوق �لعمل م�شتقبًل، و�لآثار �ملرتتبة على هذه �ل�شيا�شات يف ظل غياب 
اأف�شل املمار�شات  خطة م�حدة عامة ب�شاأن امل��ش�ع، وت�شتت جه�د اجلهات املعنية بق�شية الت�طني وحرمانها من تبادل 
يف  االإنتاجي،اخللل  اخللل  البطالة،  وهي  الت�طني  خطر  م�اطن  يف  اأفكارها  اأهم  تركزت  كما  املجال.  هذا  يف  واخلربات 

الرتكيبة ال�شكانية واالنعكا�شات ال�شلبية مل�اطن اخلطر هذه على الن�احي االقت�شادية واالجتماعية واالأمنية يف الدولة.
)االآراء(: ●

القطاع اخلا�س جمم�عة من  م�ؤ�ش�شات  وبع�س  لراأي عدة جهات حك�مية واحتادية  ا�شتطالعها  بعد  اللجنة  كما طرحت 
والتي  امل�شتدامة  التنمية  الدولة على حتقيق معايري  تقليل قدرة  اإلى  �شي�ؤدي  الت�طني  اأهمها:اأن عدم  امل��ش�ع  االآراء ح�ل 
�إلى �لتوظيف يف  �أن ��شتمر�ر توجه �ملو�طنني  �إلى  تعتمد يف مكوناتها على توفري فر�س عمل د�ئمة للمو�طنني، بالإ�شافة 
�لقطاع �حلكومي على ح�شاب �لقطاع �خلا�س، �إمنا يعني زيادة �لأعباء �ملالية على �ملو�زنة �لعامة للدولة حيث خ�ش�س 

%( من اإجمايل امليزانية االحتادية لعام )2008م(. للرواتب واالأج�ر ما ن�شبته )37 

�شيا�شة وزارة الرتبية 
والتعليم ح�ل 

م��ش�عي"مدار�س الغد 
وتدري�س �للغة �لإجنليزية 

يف املدار�س"

)االأفكار( ●

 لقد كانت اأهم االأفكار التي تطرقت اإليها اللجنة يف هذا امل��ش�ع هي طبيعة املناهج يف مدار�س الغد ومدى تالوؤمها مع 
املناهج ال�طنية، كما تعر�شت اإلى فكرة الك�ادر العاملة يف مدار�س الغد واأثر ذلك على اللغة العربية واله�ية ال�طنية، كما 

تناولت يف اجتماعاتها كذلك اأثر مدار�س الغد على التح�شيل الدرا�شي للطلبة.
)االآراء( ●

 طرحت اللجنة يف اأثناء مناق�شاتها للم��ش�ع العديد من االآراء وكانت اأبرزها: تعار�س املناهج امل�شت�ردة التي تدر�س يف 
الغد  مدار�س  م�شروع  التعليم يف  واآراء جمال�س  باأفكار  اال�شتعانة  عدم  اأن  اإلى  باالإ�شافة  املحلية،  البيئة  مع  الغد  مدار�س 
جعل دور املجال�س التعليمية يبدو �شعيفًا للغاية يف هذا ال�شاأن، وراأت اللجنة كذلك اأن �شعف امل�شت�ى التح�شيلي للطلبة يف 
مد�ر�س �لغد خا�شة يف مادة �للغة �لإجنليزية يرجع �إلى عدم وجود تقييم حقيقي مل�شتوى حت�شيل �لطلبة مبني على معايري 

حمددة منذ تطبيق امل�شروع من عام 2007م.



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي290
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

�شيا�شة الهيئة االحتادية 
للكهرباء واملاء

)االأفكار( ●

ناق�شت �للجنة بعد ��شتطلعها لر�أي �لعديد من ممثلي �حلكومة و�جلهات �لفنية �ملعنية باملو�شوع جمموعة من �لأفكار حول 
اأهمها:ا�شرتاتيجية الهيئة يف ت�فري الطاقة للم�شروعات االحتادية  م��ش�ع �شيا�شة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء كانت 
واالإ�شكانية والتجارية، كما تعر�شت اللجنة اإلى �شيا�شة الت�طني يف الهيئة نظرًا لقلة عدد امل�اطنني العاملني فيها وخا�شة 
�لتنمية  �شيا�شات  ودوره يف  �ملائي  �لأمن  لأهمية م�شاألة  �ملياه  �شيا�شات  وتناولت كذلك  و�لفنية،  �لتخ�ش�شية  �لوظائف  يف 

امل�شتدامة.
)االآراء( ●

 اأما اأهم االآراء التي طرحتها اللجنة ح�ل امل��ش�ع فكانت:عدم وج�د خطط ا�شرتاتيجية مت��شطة وط�يلة االأمد مل�اجهة 
�لطلب �ملتز�يد يف توفري �لطاقة �لكهربائية، كما �تفقت �للجنة على �شعف قدرة �لهيئة على توطني �لوظائف �لإ�شر�فية 
والفنية نظرًا الأن بيئة العمل منفرة وغري م�شجعة،باالإ�شافة اإلى عدم امتالك الهيئة الأي خطط ط�ارئ مل�اجهة اأي اأزمة 

طارئة يف مو�شوع �ملياه.

وقد اعتمدت اللجان امل�ؤقتة يف �شبيل دعم دورها الرقابي على اآلية ومنهجية العمل امليداين حيث قامت بالعديد من الزيارات امليدانية خالل 
"�شيا�شة الهيئة  "�شيا�شة وز�رة �لرتبية و�لتعليم حول مو�شوعي مد�ر�س �لغد وتدري�س �للغة �لإجنليزية"،  مناق�شتها مل��ش�عات "التل�ث البيئي"، 
وذلك لل�ق�ف على ال�اقع امليداين للم��ش�ع كما اعتمدت بجانب ذلك على منهجية ا�شتطالعات الراأي الربملانية  االحتادية للكهرباء واملاء"، 
وذلك لربط �مل�شاهد�ت �مليد�نية باحلقائق و�لأرقام �لإح�شائية. مرفق جدول �إح�شائي تقديري بعدد �لأفكار و�لآر�ء و�ملقرتحات �ملطروحة من 

قبل اللجنة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر.

 االأداء
العنا�شر

االأداء الرقابياالأداء الت�شريعي
املجم�ع

الن�شبةالعددالن�شبةالعدد

--45--فكرة

--88--مقرتح

--94--راأي

--227--جمم�ع
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ثالثاُ: الن�شاط النوعي للجان املوؤقتة:
بالرج�ع اإلى تقارير ت��شيات اللجان امل�ؤقتة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر بلغ اإجمايل الت��شيات املحالة من هذه اللجان اإلى املجل�س  ∙

%( من اإجمايل عدد الت��شيات املتبناة من قبل اللجان امل�ؤقتة  )91( ت��شية عامة، وقد ا�شتح�ذ م��ش�ع التل�ث البيئي على ن�شبة )28.6 
والتي بلغت)26( ت��شية برملانية تلتها ت��شيات م��ش�ع �شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية والتي بلغت )23( ت��شية 
دولة  ال�افدة يف  العمالة  م��ش�ع  ت��شيات  بلغ عدد  فيما  امل�ؤقتة،  اللجان  ت��شيات  اإجمايل عدد  %( من  تقدر ب)25.3  وبن�شبة  برملانية 
%( من جمم�ع ت��شيات اللجان امل�ؤقتة، اأما م��ش�ع �شيا�شة  االإمارات وتاأثريات قرارات وزارة العمل اجلديدة )11( ت��شية وبن�شبة )12.1 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم ب�شاأن مد�ر�س �لغد وتدري�س �للغة �لإجنليزية يف �ملد�ر�س فقد بلغ عدد تو�شياته )10( ت��شيات عامة وبن�شبة بلغت 
�لتو�شيات، وبخ�شو�س مو�شوع �لتوطني يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س فقد بلغ عدد تو�شياته )8( ت��شيات  �إجمايل عدد  %( من   11(
%( من اإجمايل العدد الكلي للت��شيات، يف حني كان عدد الت��شيات املتبناة ب�شاأن م��ش�ع �شيا�شة الهيئة االحتادية  وبن�شبة تقدر ب)8.8 
%( من جمم�ع الت��شيات املقدمة من قبل اللجان امل�ؤقتة يف الف�شل الت�شريعي الرابع  للكهرباء واملاء )7( ت��شيات وبن�شبة بلغت )7.7 

ع�شر.
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جدول التو�شيات املحالة من قبل اللجنة اإلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها.

موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

هيئة املعا�شات 
والتاأمينات 
االجتماعية

باإ�صدار  وتعدياته   1999 ل�صنة   )7( رقم  االحتادي  القانون  تعديل  يف  املجل�س  تو�صيات  اأواًل: 

قانون املعا�صات والتاأمينات االجتماعية مبا يحقق االآتي:

1. اإلغاء املادة )21( من القان�ن امل�شار اإليه حيث انه ال يج�ز اخل�شم من املعا�س النتهاء خدمة 
�لق�شاء لن �حلق يف  �أو حكم  تاأديبي  �ملعا�س بقر�ر  �إلى  �لإحالة  �أو  �لعزل  �أو  بالف�شل  �ملوؤمن عليه 
�ملعا�س غايته توفري �حلد �لأدنى من �ملعاملة �لإن�شانية للمو�طن، كما �نه �إذ� تو�فر ��شتحقاقه فانه 

ينه�س التزامًا على اجلهة التي تقرر عليها.
2. اإلغاء مت��شط الثالث �شن�ات االأخرية ال�اردة يف املادة "1" من القان�ن امل�شار اإليه بح�شاب راتب 

اال�شرتاك.
3. اإلغاء املادة 54 من �لقانون �مل�شار �إليه ت�شجيعا لنخر�ط �ملو�طنني يف �لقطاع �خلا�س.

4. حتديد �لقانون حلالت و�شروط �لإعفاء من �ملبلغ �لإ�شايف �لذي يلتزم به �شاحب �لعمل حال 
% عن كل ي�م تاأخري( للحفاظ على املعايري امل��ش�عية يف  عدم ت�ريد اال�شرتاكات يف امليعاد )1.0 

تقرير حاالت وذلك يف املادة )14( من القان�ن امل�شار اإليه.
5. تخفي�س مدة اخلدمة باملعا�س ملن يزاول�ن اأعمال خطرة التي يحددها القان�ن.

6. تعديل املادة 57 من القان�ن امل�شار اإليه مبا ي�ؤكد ذكر امل�انع التي ي�ش�غ فيها املطالبة باملعا�س.
7.اإعادة النظر فيما يلي:

اأ ( مدة اخلدمة التي ت�شتحق عليها املراأة العاملة للمعا�س التقاعدي.
ب( ربط التقاعد بال�شن و�شن�ات اخلدمة وعدم االكتفاء ب�احد منهما.

بعد  ي�لدون  الذين  لالأبناء  و�شرف عالوة  درهم،   600 اإلى  للمتقاعدين  االأبناء  زيادة عالوة   -  8
��شتحقاق �ملعا�س.

9- ا�شتكمال الق�اعد التنفيذية التي حتكم عمل الهيئة ل�شم الفئات التي ال ي�شملها القانـ�ن رقم 

�شامل  م�شح  اإجراء  بعد  وذلك  حاليا  االجتماعية  والتاأمينات  املعا�شات  �شاأن  يف   1999 ل�شنة   )7(
لإعد�د هذه �لفئات بالتعاون مع �جلهات �حلكومية �ملعنية يف هذ� �ل�شدد و�أهمها وز�رة �لقت�شاد 

)مثل �ملهن �حلرة، وفئة ذوي �لحتياجات �خلا�شة(.
10- �لإ�شر�ع باإ�شد�ر �للئحة �لتنفيذية للقانون

11- �شرورة و�شع اآلية ت�شمح با�شتفادة امل�ؤمن عليه من الزيادة التي مت اإقرارها يف بداية عام 2008 

على الرواتب، وذلك باإ�شافتها اإلى معا�شه التقاعدي.

-و�فقت �حلكومة على 
الت��شيات)5،9،10،11،1( 
بخ�ش��س املح�ر االأول فيما 
رف�شت الت��شيات االأخرى.
- اأما الت��شيات اخلا�شة 

باملح�ر الثاين فقد رف�شت 
�حلكومة �لتو�شيتني رقم 
)2( ورقم )7( ووافقت 

على باقي الت��شيات.
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موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

هيئة املعا�شات 
والتاأمينات 
االجتماعية

12- تعديل املادة )35( من القان�ن رقم )7( ل�شنة 1999 مبا ي�شمح ل�شاحب املعا�س باجلمع بني 

املعا�س من الهيئة والراتب من اأي جهة.
13- تفعيل تطبيق قرار جمل�س ال�زراء رقم 8 ل�شنة 2006م.

ثانياً: ت��شيات املجل�س يف حم�ر ال�شيا�شة العامة لهيئة املعا�شات والتاأمينات االجتماعية:

1- دعم �خلدمات �حلكومية �ملقدمة للمتقاعدين من خلل:

لبع�س أ.  �لإعفاء  �أو  �حلكومية  و�لر�شوم  �لعامة  �خلدمات  بع�س  ر�شوم  خلف�س  بطاقات  منحهم 
�حلالت وتقدمي بطاقة دعم لل�شلع �لغذ�ئية.

التن�شيق مع الربامج املحلية الإعطاء املتقاعدين االأول�ية يف الربامج االقت�شادية لدعم امل�شاريع ب. 
ال�شغرية واملت��شطة.

2- �إعادة �لنظر كل عامني يف �ملعا�شات �لتقاعدية يف �شوء زيادة نفقات �ملعي�شة، و�لقيمة �حلقيقية 

للعملة ال�طنية، واالعتبارات االقت�شادية االأخرى، ومنح املتقاعدين ن�شب معينة من اأ�شهم ال�شركات 
عند االكتتاب فيها اأ�ش�ة باملكرمة التي منحت للم�اطنني املعلمني.

3- تاأكيد االهتمام على نظام تبادل املنافع الذي اقرتحته هيئة املعا�شات والتاأمينات لتي�شري انتقال 

امل�اطنني اإلى م�اقع العمل اجلديدة وحت�شني م�شادر الدخل.
4- �لإ�شر�ع يف �شغل �ملو�طنني للوظائف �ل�شاغرة يف �لهيئة.

5- �إن�شاء �شندوق ��شتثماري خا�س باملتقاعدين ل�شتثمار وتنمية �أمو�لهم، وذلك بالتعاون مع �شركة 

وطنية متخ�ش�شة يف تقدمي اخلدمات اال�شتثمارية اال�شت�شارية.
6- زيادة مو�رد �شندوق هيئة �ملعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية من خلل حلول �قت�شادية جديدة 

تعالج �لعجز يف مو�رد �ل�شندوق مثل �ل�شتثمار يف �لأر��شي، �أو يف �لقطاع �ل�شناعي �أو غريها من 
�حللول �ملجدية، ولي�س من خلل �حللول �لتقليدية كزيادة �ل�شتقطاع من ح�شاب ر�تب �مل�شرتك.

7- قيام امل�شرف املركزي بالتن�شيق مع البن�ك وامل�شارف يف الدولة الإعادة جدولة بع�س الدي�ن 

امل�شتحقة على بع�س حاالت املتقاعدين املع�شرين.
8- زيادة �لوعي باأهد�ف �لهيئة ودورها يف خدمة �مل�شرتكني من خلل �لتن�شيق مع و�شائل �لإعلم، 

واإن�شاء ق�شم خا�س يف اإدارة العالقات العامة بالهيئة للت�عية، واإ�شدار تقرير �شن�ي ي�ثق الأعمال 
�لهيئة ون�شاطها. و�إطلق �ملوقع �للكرتوين للهيئة لتفعيل تو��شلها مع �شركائها.

9- �إطلق مبادر�ت على �مل�شتويني �ملحلي و�لحتادي لتاأهيل �ملتقاعدين كتلك �ملبادرة �لتي �أطلقتها 
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هيئة املعا�شات 
والتاأمينات 
االجتماعية

�إمارة �أبوظبي، و�إ�شر�ك �لقطاع �خلا�س يف بر�مج �لتدريب �ملوجهة �ملتقاعدين مع �شمان توفريه 
�أن تخف�س �حلكومة ر�شوم بع�س �خلدمات �ملفرو�شة  لفر�س عمل منا�شبة لهم بعد تاأهيلهم على 

على م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س املنظمة لهذا الربامج.
العامة  للهيئة  امل�شتحقة عليها  الدي�ن  ب�شداد  واملحلية  امل�ؤ�ش�شات االحتادية  قيام  اإلى  الدع�ة   -10

للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية.
11- �شرورة قيام الهيئة باإعداد درا�شات طب�غرافية واجتماعية واقت�شادية حديثة قبل القيام باأي 

درا�شات اإكت�ارية عند تعديل قان�ن املعا�شات والتاأمينات االجتماعية.

 التل�ث البيئي 
واأثره على

 ال�شحة العامة

يحقق  مبا  وتنميتها  البيئة  حماية  �شاأن  يف  1999م  ل�شنة   )24( رقم  االحتادي  القان�ن  تعديل   .1
التاأكيد على اإعطاء الدور االأ�شا�شي وال�حيد ل�زارة البيئة واملياه يف اتخاذ وتنفيذ ومتابعة القرارات 
�ل�شادرة ب�شاأن حماية �لبيئة و�إلغاء �لتد�خل يف �لخت�شا�شات مع �لأجهزة �حلكومية �ملحلية �شيما 

املادة )94( من �لقانون، و�أن يناط بالوز�رة �إعطاء �لرت�خي�س وتقييم �لأثر �لبيئي للموؤ�ش�شات.
2. زيادة ال�عي البيئي الأهداف الهيئة ودورها من خالل:

اإ�شدار تقرير �شن�ي ي�ثق الأعمال الهيئة ن�شاطها لن�شر ال�عي البيئي لدى االأفراد وامل�ؤ�ش�شاتأ. 
و�شع دليل اإر�شادي يحدد طبيعة االإجراءات والتدابري ال�اجب اتخاذها من قبل املن�شاآت.ب. 
التن�شيق مع وزارة الرتبية والتعليم فيما يتعلق باملناهج الدرا�شية و�شرورة ت�شمينها مك�نًا بيئيًا ت. 

يركز على الرتبية البيئية للطالب.
3- �لتاأكيد على تنفيذ �ملكون �لبيئي �لو�رد يف ��شرت�تيجية �حلكومة وذلك خلل مدة حمددة تكون 

ق�شرية ن�شبيًا.
4- �تخاذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة باحلد من تلوث �لهو�ء عرب �لآتي:

�أ. �إغلق �لك�شار�ت و�مل�شانع و�ملحاجر �لقريبة من �ملناطق �ل�شكنية لأماكن بعيدة.
ب. اإن�شاء وحدات �شكنية بعيدة عن الك�شارات وامل�شانع واملحاجر وحق�ل النفط ومكبات النفايات.
التي  املناطق  على  الرتكيز  مع  الدولة  اأرجاء  كافة  يف  البيئي  الر�شد  ل�شبكات  حمطات  اإن�شاء  ج. 
تعاين من التل�ث واأن ت�شرف وزارة البيئة عليها مبا�شرة، واأن تر�شل تقارير ب�شفة دورية عن تل�ث 

و�فقت �حلكومة على كل 
ت��شيات امل��ش�ع با�شتثناء 

الت��شية رقم )9(
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اله�اء اإلى املجل�س ال�طني االحتادي ووزارة ال�شحة وجمعيات املجتمع املدين ذات العالقة ومراكز 
االأبحاث واالأق�شام البحثية يف اجلامعات الإطالعها على ال��شع البيئي.

د. اعتماد االأبنية اخل�شراء ال�شديقة للبيئة.
على  للحفاظ  الالزمة  الفنية  اال�شرتاطات  با�شتيفاء جميع  والك�شارات  اال�شمنت  اإلزام م�شانع  ه. 
البيئة ومنها اأجهزة منقيات اله�اء )الفالتر( التي متنع انبعاث غبار اال�شمنت منها، وحتديد اأوقات 

عمل منا�شبة لها.
5- �تخاذ �لإجر�ء�ت �للزمة حلل م�شكلة �لنفايات مثل:

وقف حرق �لنفايات و�إعادة تدويرها.أ. 
التخل�س االآمن من النفايات الطبية.ب. 
معاجلة النفايات حراريًا.ت. 
ت�شجيع مبادرات منظمات املجتمع املدين من اأجل امل�شاهمة يف حل م�شكلة النفايات وت�شجيع ث. 

م�شاركة القطاع اخلا�س.
�حلد من ��شتخد�م �لأكيا�س �لبل�شتيكية وتوفري �لبد�ئل �مللئمة للبيئة.ج. 

6- اعتماد م�ا�شفات اآلية التنمية النظيفة املن�شاأة بربوت�ك�ل "كي�ت�" يف جمال معاجلة النفايات.

 1999 ل�شنة  القان�ن االحتادي رقم )24(  املادة )57( من  الكفيلة بتطبيق  االإجراءات  اتخاذ   -7

واخلا�س مبنع التدخني يف جميع االأماكن املغلقة وو�شع اإجراءات �شارمة على املقاهي وحمالت بيع 
�لتبغ و�ل�شجائر.

واالتفاقيات  الق�انني  بتطبيق  املعنية  اجلهات  بني  للتن�شيق  للبيئة  عليا  احتادية  جلنة  ت�شكيل   -8

البيئية للحد من االزدواجية يف العمل والتداخل يف االخت�شا�شات بني االإدارات.
9- �إن�شاء جهاز �حتادي معني بال�شبطية �لق�شائية وفقا ملا ورد يف �ملادة )69( من القان�ن )24( 

ل�شنة 1999 يف �شاأن حماية البيئة وتنميتها وذلك لك�شف املخالفات البيئية باأن�اعها.
10- تاأ�شي�س مركز معل�مات بيئية واإن�شاء �شبكة ات�شال الكرتوين لربط اجلهات البيئية االحتادية 

واملحلية وو�شع نظام لر�شد الزالزل والتعرف على م�شارات االأعا�شري والع�ا�شف املدارية وكميات 
الرط�بة و�شرعة الرياح.

11- �إن�شاء خمترب�ت مركزية لقيا�س �مللوثات و�أ�شبابها و�أ�شر�رها وو�شع �حللول �ملنا�شبة لها.

�لبيئي و�ل�شحي على �لقاطنني بقرب خطوط �ل�شغط  �لتاأثري  �إجر�ء�ت وقائية حيال  12- �تخاذ 
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�لعايل �لكهربائي و�أجهزة تقوية �لإر�شال �لهاتفي.
لالأثر  التقييم  اإعادة  مع  اإن�شاوؤها  يتم  التي  للم�شاريع  البيئي  للتقييم  امل�شبق  االإعداد  13- �شرورة 

البيئي لهذه امل�شاريع كل خم�س �شن�ات.
14- و�شع �شو�بط بيئية على ��شتخد�م و��شتري�د و�شرف �لأ�شمدة و�ملبيد�ت �حل�شرية يف جمال 

االإنتاج الزراعي.
15- �شرورة و�شع قانون �حتادي حلماية �لرثوة �ملائية يف �لدولة.

16- �تخاذ تد�بري عاجلة للحد من �ل�شتخد�م �جلائر للمياه �جلوفية )ملوحة - ن�شوب( عرب:

�إن�شاء قاعدة بيانات �حتادية للمو�رد �ملائية.أ. 
عدم اإدخال اأ�شناف من النباتات امل�شتهلكة للمياه بدرجة عالية.ب. 
الت��شع يف بناء ال�شدود.ت. 
و�شع ت�شريعات للتخل�س االآمن من املياه يف املزارع واملن�شاآت اخلا�شة وحمطات التحلية.ث. 
�تخاذ �لتد�بري �مللئمة للمحافظة على �لغطاء �خل�شري.ج. 
�شرورة و�شع حد ملمار�شات املزارع واملن�شاآت اخلا�شة والغري مرخ�شة وذلك ب�شاأن بيع وت�ش�يق ح. 

�ملنتجات �لزر�عية يف �لأ�شو�ق �ملحلية.
اإعطاء جهة حمددة منح ت�شاريح حفر االآبار.خ. 

17- التن�شيق مع البلديات الإن�شاء �شبكات لل�شرف ال�شحي يف كافة اإمارات الدولة.

18- اعتماد خطة الط�ارئ ال�طنية ملكافحة تل�ث البيئة البحرية بالنفط وامل�اد ال�شارة االأخرى 

التي رفعت ملجل�س ال�زراء يف عام 1999.
19- �شرورة اأخذ االأذن امل�شبق من وزارة البيئة واجلهات املخت�شة يف الدولة لل�شفن والب�اخر التي 

تعمل  التي  ال�شفن  واالإف�شاح عن حم�لتها خا�شة  للدولة  االإقليمية  املياه  العب�ر يف  اأو  الدخ�ل  ت�د 
بال�ق�د الن�وي اأو اأي وق�د اآخر خطر على البيئة البحرية.

20- اإلزام ال�شفن ب�شرورة اإبراز �شهادة تثبت تخل�شها من نفاياتها ومياه االتزان والزيت يف اأماكن 

خم�ش�شة لذلك.
21- اتخاذ اإجراءات بيئية حمددة للحد من انبعاثات ال�شيارات عرب:

تقدير عمر افرتا�شي لل�شيارات.أ. 
الت��شع يف ا�شتخدام البرتول اخلايل من الر�شا�س.ب. 
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��شتخد�م بد�ئل �لطاقة �ل�شديقة للبيئة.ث. 
غيار ج.  قطع  �أو  �ل�شيار�ت  وغ�شيل  �لت�شحيم  عن  �لناجت  �لزيت  من  للتخل�س  �آمنة  طرق  �إيجاد 

ال�شيارات.
حظر ا�شترياد ال�شكراب من خارج الدولة وخا�شة ال�شيارات اأو قطع غيار ال�شيارات.ح. 

�إمار�ت  للنقل تربط جميع  �إن�شاء �شبكة قطار�ت  و�لعمل على  بال�شاحنات  24-�إن�شاء طرق خا�شة 

الدولة.
25- �تخاذ �لإجر�ء�ت �لوقائية �شد �لتلوث �ل�شمعي بالدولة.

26- اإ�شراك القطاع اخلا�س من خالل اإن�شاء حمفظة اأم�ال خم�ش�شة ال�شتخدام وتط�ير التقنيات 

النظيفة ومت�يل م�شاريع ا�شتثمارية م�شرتكة يف جمال الطاقة النظيفة ودعم البح�ث العلمية امل�جهة 
لدرا�شة امل�شكالت البيئية.

القرو�س 
ال�شخ�شية

1- �أن ت�شرع �حلكومة يف تقدمي م�شروع قانون يف �شاأن �إن�شاء هيئة �حتادية ُم�شتقلة للئتمان بهدف 

ت�فري قاعدة بيانات مركزية وم�ؤ�شر ملخاطر القرو�س.
الالزمة  التكن�ل�جية  بالتقنيات  تزويده  خالل  من  املركزي  للم�شرف  الرقابي  اجلهاز  تق�ية   -2

واخلربات الب�شرية.
3- تعديل الت�شريعات املُنظمة للعمليات امل�شرفية بحيث تت�شمن االآتي:

تعديل ال�شقف االأعلى لقيمة القر�س مبا يتنا�شب وم�شت�ى الدخل ون�شبة الت�شخم عرب تق�شيم  ●
�ملقرت�شني �إلى �شر�ئح ح�شب م�شتوى �لدخل على �أن تر�فقها �آلية مرنة للمر�جعة �لدورية.

و�شع �ش�ابط �شارمة على امل�شارف املانحة للقرو�س ال�شخ�شية بحيث تتنا�شب قيمة القر�س  ●
مع دخل املقرت�س، وال�شمانات املُقدمة.

زيادة رقابة �مل�شرف �ملركزي عرب و�شع لئحة تعليمات و��شحة للم�شارف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية  ●
املقر�شة يف �شاأن القرو�س التجارية ال�شخ�شية.

وال�شمانات  ● الدخل،  بيانات  فح�س  اإطار  يف  �شيما  وال  القرو�س  منح  معايري  وتدقيق  مراجعة 
املُقدمة من املقرت�شني.

- رف�شت �حلكومة 
البن�د )2،3،4،5،10( 
من الت��شية رقم )3(، 

ورف�شت اأي�شًا الت��شيتني 
رقم )4،5،6( ووافقت على 
الت��شيات االأخرى يف �شاأن 

امل��ش�ع.
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القرو�س 
ال�شخ�شية

وا�شحة،  بيانات  املقرت�س  تقدمي  بدون  ال�شخ�شية  التجارية  امل�شروعات  لتم�يل  �ش�ابط  و�شع 
و�شمانات كافية لتاأكيد جدية الغر�س من القر�س.

ا�شتحداث ا�شتمارة م�حدة للقرو�س ي�شع �شروطها امل�شرف املركزي وتعتمد منه. ●
حتديد ن�شبة الغرامة التي ت�شعها البن�ك ب�شبب ال�شداد املبكر للقر�س. ●
اإلزام البن�ك بعدم االقتطاع من اإجمايل دخل املقرت�س لكافة االلتزامات املرتتبة عليه مبا ال  ●

%( من دخله، واأن حُتدد فرتة ال�شداد مبا ال تتجاوز )60( �شهرًا، واأن ال يتجاوز  يزيد على )50 
القر�س )25( �شعف الراتب.

اإن�شاء حماكم م�شرفية متخ�ش�شة للنظر يف الق�شايا. ●
واأن  ● املقرت�شني،  للعمالء  وتثقيف  ت�عية  بحمالت  بالقيام  املقر�شة  وامل�ؤ�ش�شات  البن�ك  اإلزام 

تت�شمن اال�شتمارة امل�حدة للقر�س على البيانات التالية:
اأ- اأبعاد واأغرا�س القرو�س ال�شخ�شية.

ب- االلتزامات القان�نية على املقرت�شني.
ت- كيفية �حت�شاب �لفائدة.

ث- امل�ش�ؤوليات القان�نية يف حال عدم القدرة على ال�شداد اأو تاأجيل الق�شط.
ج- �لبطاقات �لئتمانية وكيفية �حت�شاب �لفو�ئد عليها.

4- قيام �حلكومة و�لقطاع �لأهلي يف ظل �ل�شو�بط �لتي ت�شعها �حلكومة باتخاذ �ملبادر�ت �للزمة 

ل�شداد دي�ن امل�اطنني املتعرثين يف �شداد قرو�شهم اإذا كان عدم �شداد تلك القرو�س غري راجع اإلى 
�لغ�س �أو �لإهمال �جل�شيم من جانب �ملقرت�س و�إمنا �إلى ظروف خارجة عن �إر�دته، على �أن تن�شئ 

�حلكومة بالتعاون مع �جلمعيات �خلريية �شندوقًا لهذ� �لغر�س.
5- �لتاأكيد على ت�شجيع قيم �لدخار لدى �ملو�طنني، و�حلد من �شيوع ثقافة �ل�شتهلك من خلل:

اأ. قيام اأجهزة وم�ؤ�ش�شات االإعالم بدورها يف ذلك.
و�شع �ش�ابط حُمددة اإزاء االإعالنات البنكية التي ت�شجع على القرو�س ال�شخ�شية.ب. 

6- قيام �مل�شرف �ملركزي باإ�شد�ر تعليمات ملزمة للبنوك بعدم �حل�شول على �شيكات على بيا�س 

من املقرت�شني �شمانًا للقر�س.
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العمالة ال�افدة 
يف دولة االإمارات 
وتاأثريات قرارات 

وزارة العمل 
اجلديدة

اأواًل: فيما يخ�س العمالة ال�افدة يف الدولة:

التنمية . 1 وتطبيقات  واأول�يات  واأهداف  مل�شم�ن  ال�شاملة  املراجعة  يف  اال�شتمرار  التنمية:  منط 
بكل  �جلديرة  �لوطنية  و�لأولويات  �لثو�بت  على  �حلفاظ  خلل  من  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
م�شتد�مة  لتنمية  توؤ�ش�س  �لإنتاجية  وعالية  متنوعة  عمل  فر�س  خلق  وعلى  و�لرعاية،  �حلماية 

مل�اردنا الب�شرية ال�طنية وا�شتقطاب الكفاءات االأجنبية ب�شكل مت�ازن عن طريق:
التي  ● االقت�شادية  الطم�حات  يحقق  للدولة حتت مظلة احتادية، مبا  �شاملة  تنمية  و�شع خطة 

تتنا�شب مع طبيعة و�إمكانيات تلك �لطموحات وتركيبة �لدولة يف �حلدود �لآمنة ملو�طنيها �لآنية 
وامل�شتقبلية.

�لتنمية  ● �لتي تتطلب عمالة كثيفة و�لرتكيز على منط  �لتنمية �لقت�شادية �حلالية  تغيري منط 
�لقائم على �قت�شاد �ملعرفة و�لقيمة �مل�شافة.

وز�رة �لعمل: �لتاأكيد �مل�شتمر على �أن �شوق �لعمل و�حد بجميع مناطق �لدولة وغري قابل للتجزئة . 2
وذلك ب�شبب �مل�شاكل و�لتحديات �لتي و�جهت مهام �إد�ر�ته بفعل تعدد �جلهات �ملناط بها مهام 
هذه االإدارة، خا�شة املتعلق منها ب�شالحية اإ�شدار ت�شاريح العمل، االأمر الذي يتطلب معاجلة 
هذه التعددية بت�حيد اجلهة االحتادية ذات االخت�شا�س وهي وزارة العمل مع اإحكام التن�شيق 
�ملبد�أ  هذ�  ي�شون  مبا  �حلرة  و�ملناطق  �ل�شلة  ذ�ت  �ملحلية  و�ل�شلطات  �لحتادية  �ل�شلطة  بني 

ويي�شر تطبيقه.
التملك العقاري: االإ�شراع يف اإ�شدار ت�شريع احتادي ينظم متلك االأجانب لالأرا�شي والعقارات . 3

يف الدولة.
وتقييم . 4 امل�اطنة  الب�شرية  امل�ارد  تنمية  جمال  يف  االحتادية  التجربة  اأمام  ال�ق�ف  الت�طني: 

�لحتادية  �ل�شلطات  جميع  بني  وتعميقها  �حلقيقية  �لعلقة  هيكلة  �إعادة  يف  و�لنظر  نتائجها، 
مبا يكفل تكامل �جلهود وت�شافرها لتاأهيل مو�طني �لدولة للتناف�س �حلقيقي و�جلاد و�ملتو��شل 
يف �شوق �لعمل بوجه عام وبالتحديد يف �لقطاع �خلا�س على �أن يتم ذلك وفق �لروؤية �جلديدة 

مل�شتقبل اقت�شادنا ال�طني ومتطلباته.
عام . 5 ب�شكل  والتجارية  االقت�شادية  القطاعات  يف  التكن�ل�جيا  ا�شتخدام  على  االعتماد  زيادة 

وخا�شة يف قطاع الت�شييد والبناء لتخفي�س االعتماد على العمالة ال�افدة ومبا يتما�شى واأف�شل 
املمار�شات العاملية يف هذا ال�شاأن.

بخ�ش��س املح�ر االأول:
- رف�شت �حلكومة 

الت��شيات رقم )3،5،6( 
ومل ترد على الت��شيات رقم 

)1،2،4(
- اأما املح�ر الثاين فاإن 

�حلكومة مل ترد على 
الت��شيتني رقم )1،5( 

ووافقت على بقية 
الت��شيات.
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وتاأثريات قرارات 

وزارة العمل 
اجلديدة

و�شع خطة ا�شرتاتيجية �شكانية تعمل على زيادة ن�شبة امل�اطنني تدريجيا يف الدولة بحيث تك�ن . 6
هي الن�شبة االأعلى خالل فرتة زمنية حمددة.

ثانياً: فيما يخ�س القرارات واالأنظمة اجلديدة ل�زارة العمل:

و�نعكا�شاتها  �لعمل  ل�شوق  �لوز�رية( �ملنظمة  و�لقر�ر�ت  �لت�شريعات )�لقو�نني  �لنظر يف  �إعادة   .1
ال�شلبية عليه من خالل ما يلي:

ليتم من  الأ�شرهم،  ال�افدين  ا�شتقدام  1994 بخ�ش��س  ل�شنة  ال�زاري رقم )4(  القرار  تعديل  اأ. 
خالله االآتي:

زيادة �حلد �لأدنى للدخل �لذي ي�شمح ل�شاحبه با�شتقد�م عائلته، من 4000 اإلى 10000 درهم  ●
8000 درهم  يعمل�ن فيها،  التي  امل�ؤ�ش�شة  اأو  ال�شركة  للذين ال يح�شل�ن على �شكن من  �شهريًا 
الراتب  العاملني ب�شهادات  امل�ؤ�ش�شة. ول�شمان عدم تالعب  لالأفراد الذين يتمتع�ن ب�شكن من 
من �ملوؤ�ش�شة، فيمكن للحكومة ��شرت�ط تقدمي �إثبات بالر�تب من خلل �لتحويل مل�شرف جتاري 

ملدة ال تقل عن �شتة اأ�شهر اأو �شنة.
6000 درهم  ● �لتي ترغب با�شتقد�م خدم منازل من  زيادة �حلد �لأدنى لدخل �لعائلة �لو�فدة 

)كما يحدد ذلك قرار جمل�س ال�زراء رقم )4( لعام 1994( اإلى 15000 درهم وعلى اأن تك�ن 
الر�ش�م املدف�عة للحك�مة �شن�يًا بحدود 7000 درهم، وذلك للت�افق مع التغريات التي طراأت 

على اأج�ر خدم املنازل يف الفرتة املا�شية.
ب. �شرعة تعديل القان�ن االحتادي رقم )8( ل�شنة 1980 وتعديالته يف �شاأن تنظيم عالقات العمل 
مبا يحقق �شريانه على �لعاملني باملناطق �حلرة، ومبا ي�شمن م�شاركة �أكرب للمو�طنني يف �شوق �لعمل.
ج. اإدارة التفتي�س ب�زارة العمل: �شمان وج�د جاهزية قطاع تفتي�س ع�شري وم�ؤهل، بحيث يك�ن 
قادرًا على اأداء مهامه على اأكمل وجه، ي�شتقطب العنا�شر امل�اطنة ذات الكفاءة والتاأهيل امللتزمة 

بالعمل �جلاد و�لو�عي يف هذ� �لقطاع �حليوي من خلل توفري بيئة عمل ملئمة.
)اأ،ب،ج(  الفئات  اإلى  ال�شركات  وت�شنيف  الثقايف(،  )بالتن�ع  اخلا�س  ال�زاري  القرار  تعديل  د. 

بحيث:
تز�وله  ● �لذي  �لن�شاط  لنوع  تبعا  �لو�فدة  �لعمالة  ل�شتقد�م  �ملفرو�شة  �لر�شوم  تفاوت  ير�عي 

امل�ؤ�ش�شات االقت�شادية، بحيث تنخف�س الر�ش�م تدريجيا على امل�ؤ�ش�شات ذات القيمة االإنتاجية 
امل�شافة العالية وذلك لتدعيم الت�جه نح� م�ؤ�ش�شات منخف�شة االأيادي العاملة وذات تكن�ل�جيا 

عالية.



301 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

موقف �حلكومةالت��شياتامل��ش�ع

العمالة ال�افدة 
يف دولة االإمارات 
وتاأثريات قرارات 

وزارة العمل 
اجلديدة

�إليها،  ● تنتمي  �لتي  للأقاليم �جلغر�فية  تبعا  �لعربية  لتوظيف �جلن�شيات غري  حتديد ح�ش�س 
حفاظا على مبد�أ �لتنوع �لثقايف على م�شتوى �لدولة ولي�س �ل�شركة.

هـ. فر�س ر�شوم عالية و�شروط م�شددة على �إقامة �لو�فدين �لذين جتاوزت �أعمارهم 65 �شنة.

�شيا�شة وزارة 
الرتبية والتعليم 

يف �شاأن م��ش�عي 
"مدار�س الغد 
وتدري�س اللغة 
�لإجنليزية"

اإتباع . 1 ال�زارات واالإدارات، ترتكز على  و�شع ا�شرتاتيجية تعليمية م�حدة وثابتة ال تتغري بتغري 
للمجتمع  والثقافية  والدينية  ال�طنية  القيم  على  باالأ�شا�س  معتمدة  العاملية  املمار�س  اأف�شل 

االإماراتي، وتعني برتبية وتعليم وتن�شئة جيل اإماراتي يعتز به�يته ال�طنية.
تقييم وتطوير مناهج �للغة �لعربية و�لرتقاء بطر�ئق تدري�شها كونها ل تتنا�شب وم�شتوى قدر�ت . 2

الطالب.
للم�شاقات . 3 الدرا�شة  بتح�يل  و�شيا�شتها  ال�طنية  القب�ل يف اجلامعات  �شيا�شة  النظر يف  اإعادة 

مبختلف �لتخ�ش�شات من �للغة �لعربية �إلى �للغة �لإجنليزية ملا كان له �أكرب �لأثر يف توجه وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم لتدري�س مو�دها باللغة �لإجنليزية.

اإيجاد كادر خا�س للمعلمني حتى يتم الق�شاء على �شلبيات مهنة التدري�س وحتقيق معياري االأمن . 4
و�لر�شا �لوظيفي للمعلمني.

�شرورة االهتمام باملعايري االأخالقية والرتب�ية للخرباء االأجانب الذين يتم اال�شتعانة بهم دون . 5
ح�شر االختيار فقط على جانب ال�شهادات والكفاءات العلمية.

مراجعة املناهج االأجنبية امل�شت�ردة بحيث يتحقق التالوؤم والتنا�شب بينها وبني البيئة، والثقافة، . 6
و�ملعطيات �حل�شارية �لإمار�تية، و�أن تعيد �لوز�رة تقييم مناهج مد�ر�س �لغد على �أن تت�شمن 

نتائج ��شتطلع �لر�أي �لذي قامت به �للجنة.
اإن�شاء جمل�س اأعلى للتعليم يعنى بر�شم ال�شيا�شة التعليمية بالدولة ومتثل فيه القطاعات الرتب�ية . 7

واالأهلية.
قبل تطبيقه ميد�نيًا . 8 �أي منهج جديد  تدري�س  �لتدريب على  �لوز�رة  �ملناهج يف  �إد�رة  ��شرت�ط 

اخلربات  حمل  ال�طنية  الك�ادر  الإحالل  حمددة  زمنية  خطة  وبناء  وغريها،  الغد  مدار�س  يف 
االأجنبية يف مدار�س الغد.

تطبيق نظام تقييم ورقابة ومتابعة فاعل للمعلمني وللخرب�ء، و��شتخد�م نتائج �لتقييم و�ملتابعة . 9
يف رفع معايري التح�شيل الدرا�شي للطلبة.

-رف�شت �حلكومة 
الت��شيتني رقم )3( ورقم 

)7( فيما وافقت على 
الت��شيات االأخرى يف �شاأن 

امل��ش�ع.
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الت�طني يف القطاع 
�حلكومي و�خلا�س

�شرعة انتهاء وزارة العمل من ت�شكيل الفريق الفني املعني باإعداد م�شروع العمل التف�شيلي ب�شاأن . 1
االأخرى  واجلهات  واالحتادية،  املحلية  الهيئات  بني  التن�شيق  واآلية  للت�طني،  االإمارات  جمل�س 

املعنية ب�شئ�ن الت�طني، ل�شمان تنفيذ �شيا�شات الت�طني.
التطبيق الفعال وامل�شدد لقرارات جمل�س ال�زراء يف �شاأن الت�طني واأهمها:. 	
قرار جمل�س ال�زراء رقم ) 3/604( ل�شنة 2002 ب�شاأن خطة الت�طني يف ال�زارات االحتادية. ●
قطاع  ● يف  �حل�ش�س  نظام  تطبيق  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )1/259( رقم  ال�زراء  جمل�س  قرار 

امل�شارف، والتاأمني، وال�شركات التجارية.
التزام  ● لدرجة  املنظمة  م�اده  اإطار  يف  خا�شة   2005 ل�شنة   )19( رقم  ال�زراء  جمل�س  قرار 

ال�شركات بالقرارات التنفيذية للت�طني.
باأعباء  ● القيام  يف  بالت�شارك  ل�شخ�شني  ي�شمح  والذي  �لوظيفة"  "تقا�شم  نظام  جدوى  درا�شة 

بينهما  �لأجر  بتق�شيم  وي�شمح  �لكلي،  �لدو�م  بنظام  يعمل  موظف  بها  يقوم  �لتي  �لوظيفة 
و�لإجناز�ت وفو�ئد �أخرى يتم حتديدها طبقًا ل�شاعات �لعمل �لتي يعملنها. ولقد �ثبت �لنظام 
جناحه يف بع�س �لدول �لذي طبقته كا�شرت�ليا خا�شة فيما يتعلق باإيجاد فر�س وظيفية للإناث 

كاملطبق يف مهنة التدري�س.
تطوير �لتعليم �ملهني يف �لدولة على �مل�شتوى �لعام و�خلا�س وربطة ب�شوق �لعمل و�لتاأكيد على �جلودة  ●

واملعايري العاملية يف التعليم املهني واقت�شار تراخي�س امل�ؤ�ش�شات التعليمة على ال�زارات املعنية
�شاأن  ● يف  وتعديالته   1980 ل�شنة  العمل  لقان�ن  و10(   9( للمادتني  وامل�شدد  الفعال  التطبيق 

�لتوظيف يف �لقطاع �خلا�س.
التاأكيد على الت�طني يف خمتلف امل�شت�يات االإدارية واالإ�شرافية والتخ�ش�شية والفنية مبا ي�شمن  ●

نقل اخلربات واملعارف اإلى امل�اطنني.
م�شاهمة �حلكومة يف دعم رو�تب �ملو�طنني �لعاملني يف بع�س �ملهن يف �لقطاع �خلا�س ولفرتة  ●

زمنية حمددة بح�شب امل�ؤهالت التعليمية الإعدادهم وتاأهيلهم على اأن يتحمل هذا القطاع كامل 
الراتب بعد فرتة التدريب على اأن تت�شم تلك املهن باإنتاجيتها املرتفعة وقيمتها امل�شافة العالية. 

حيث يالحظ تطبيق هذا النظام يف بع�س الدول املجاورة.
�إن�شاء �شندوق مايل يتبع جمل�س �لإمار�ت للتوطني، ويتم متويله من قبل �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لربحية  ●

من �لقطاع �حلكومي و�لقطاع �خلا�س من خلل ��شتقطاع مبلغ �شنوي يتم حتديده على ح�شب حجم 
�ملن�شاأة، يقوم هذ� �ل�شندوق بتدريب وتعليم �ملو�طنني وتاأهيلهم للعمل يف �لقطاع �خلا�س .

امل��ش�ع قيد املناق�شة مع 
�حلكومة.
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الت�طني يف القطاع 
�حلكومي و�خلا�س

الربحية من �لقطاع �حلكومي و�لقطاع �خلا�س من خلل ��شتقطاع مبلغ �شنوي يتم حتديده على ح�شب 
حجم �ملن�شاأة، يقوم هذ� �ل�شندوق بتدريب وتعليم �ملو�طنني وتاأهيلهم للعمل يف �لقطاع �خلا�س .

�شيا�شة 
الهيئة االحتادية 

للكهرباء واملاء

للهيئة لعدم قدرتها على توفري �لطاقة �لكهربائية . 1 �إعادة �لنظر يف �خلطة �ل�شرت�تيجية �حلالية  يجب 
واملياه و�شمان ا�شتمراريتهما.

و�شع خطة ا�شرتاتيجية ط�يلة املدى وملدة ال تقل عن )15( عامًا ب�شاأن توفري �إمد�د�ت �لطاقة �لكهربائية . 2
و�ملائية يف خمتلف �إمار�ت �لدولة، مبا يلبي �لحتياجات �حلالية، و�أن تر�عي هذه �خلطة تطور�ت �لنمو 

االقت�شادي واالجتماعي وال�شكاين بالدولة.
اتخاذ ال�شيا�شات واالإجراءات الالزمة الإقرار برامج تعاون ق�شرية ومت��شطة املدى بني الهيئة واجلهات . 3

�لطاقة،  على  �لطلبات  يف  �لزيادة  مع  �لكفء  �لتعامل  ل�شمان  �لتخطيط  ودو�ئر  �ملحلية،  و�ملوؤ�ش�شات 
و�شرورة �أن يتم �إعلم �لهيئة با�شرت�تيجية �حلكومات �ملحلية خلطط �لتنمية �مل�شتقبلية يف كل �إمارة.

توفري �لعتماد�ت �ملالية �للزمة لرفع كفاءة خطوط �لنقل و�شبكات �لتوزيع �لكهربائي ملو�جهة �لطلب . 4
على الطاقة.

�تخاذ �لهيئة لل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت �للزمة ل�شرعة تو�شيل �لتيار �لكهربائي للمباين �ل�شكنية و�لتجارية . 5
و�لإجر�ء�ت  �ل�شروط  كل  ��شتوفو�  �لذين  خا�شة  �لأبنية  هذه  ملالكي  و�لقانونية  �ملادية  للأ�شر�ر  تلفيًا 

الالزمة لت��شيل الكهرباء اإليهم.
و�شع خطة ل�شيا�شة �لتوطني وخا�شة يف �لوظائف �لفنية و�لتخ�ش�شية، وفق برنامج وجدول زمني حمدد . 6

على �أن تر�عى هذه �خلطة تعديل �لكادر �ملايل �لوظيفي.
7. �شرورة �شن �لت�شريعات �لتي توؤكد تر�شيد ��شتهلك �لكهرباء و�ملياه و��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة يف ذلك.

يف �نتظار رد �حلكومة
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رابعًا: االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من قبل االأمانة العامة وامل�شاندة لعمل اللجان املوؤقتة يف درا�شتها 
للمو�شوعات العامة خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر:

�لأور�ق �لفنيةاملو�صوع العام

مو�صوع القرو�س ال�صخ�صية

ورقة اخللفية ح�ل م��ش�ع القرو�س ●
ورقة خدمات البح�ث ح�ل م��ش�ع القرو�س ●
ورقة االإيجاز ح�ل م��ش�ع القرو�س ●
ورقة اال�شتف�شارات ح�ل م��ش�ع القرو�س ●
تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع القرو�س ال�شخ�شية ●

مو�صوع �صيا�صة

 الهيئة العامة للمعا�صات

 والتاأمينات االجتماعية

ورقة خلفية ح�ل م��ش�ع �شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية. ●
ورقة خدمات بح�ث ح�ل م��ش�ع �شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية. ●
تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع �شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية. ●
تقرير عن ت��شيات املجل�س ح�ل امل��ش�ع. ●

مــو�ــصــوع الــعــمــالــة الــــوافــــدة يف 

دولـــة االإمــــارات وتــاأثــري قـــرارات 

واأنظمة وزارة العمل اجلديدة

ورقة خلفية ح�ل م��ش�ع �شيا�شة وزارة العمل ح�ل تاأثريات قرارات واأنظمة وزارة العمل اجلديدة. ●
تقرير ح�ل م��ش�ع العمالة ال�افدة يف دولة االإمارات وتاأثريات قرارات وزارة العمل اجلديدة. ●
تقرير عن ت��شيات املجل�س ح�ل امل��ش�ع. ●

مو�صوع م�صروع 

مدار�س الغد وتدري�س 

اللغة االإجنليزية

جدول االأهداف مل��ش�ع مدار�س الغد. ●
ورقة االإطار الربملاين مل��ش�ع مدار�س الغد. ●
ملخ�س للندوة املفت�حة ح�ل م��ش�ع مدار�س الغد. ●
ا�شتف�شارات اللجنة ملمثلي ال�زارة. ●
ا�شتبانة ح�ل م��ش�ع مدار�س الغد. ●
تفريغ وحتليل نتائج �ل�شتبانة. ●
ورقة بح�ث ح�ل م��ش�ع مدار�س الغد. ●
جدول اإعداد التقرير ح�ل م��ش�ع مدار�س الغد. ●
تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع مدار�س الغد. ●
بطاقات التعليق اخلا�شة باأ�شئلة االأع�شاء. ●
العر�س التقدميي لتقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع مدار�س الغد. ●
تقرير عن ت��شيات املجل�س ●
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�لأور�ق �لفنيةاملو�صوع العام

مو�صوع 

�صيا�صة

 الهيئة االحتادية

 للكهرباء واملاء

ورقة اخللفية ح�ل م��ش�ع �شيا�شة هيئة الكهرباء واملاء. ●
ورقة االإطار الربملاين ح�ل م��ش�ع. ●
ا�شتف�شارات اللجنة ملمثلي الهيئة. ●
تقرير زيارات ميدانية اإلى كل من ) اإمارة اأم القي�ين – عجمان – الفجرية – املنطقة ال��شطى – راأ�س اخليمة(. ●
تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع �شيا�شة هيئة الكهرباء واملاء. ●
جدول التحليل الزمني مليزانية هيئة الكهرباء واملاء لعام 2010. ●
بطاقات التعليق اخلا�شة باأ�شئلة االأع�شاء ملمثلي الهيئة التي �شتطرح يف اجلل�شة ●

مــو�ــصــوع الــتــوطــني يف الــقــطــاع 

احلكومي واخلا�س
تقرير �للجنة حول مو�شوع �لتوطني يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س ●

واأثـــره  البيئي  التلوث  مو�صوع 

على ال�صحة العامة
تقرير اللجنة ح�ل م��ش�ع التل�ث البيئي واأثره على ال�شحة العامة. ●
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4
الفـ�صـل الرابع: 

اأعمال ال�صعبة الربملانية
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اأوال: م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات للعام 2007م:

	 شاركت ال�شعبة الربملانية يف العديد من الفعاليات الربملانية خالل العام 2007م، حيث بلغت )11( م�شاركة برملانية يف االحتادات�
)االحتاد الربملاين الدويل، روؤ�شاء جمال�س ال�شورى والوطني واالأمة والنواب لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، االحتاد 
ال�شعبة الربملانية يف هذه  الفنية املقدمة من  اأوراق عمل والدرا�شات  العربي االنتقايل(، وبلغ جمموع  العربي، الربملان  الربملاين 
 )5( الربملانية  ال�شعبة  من  املقدمة  والقانونية  الفنية  امل�شروعات  عدد  بلغ  حني  يف  فنية،  ودرا�شة  عمل  ورقة   )35( االحت��ادات 

م�شروعات، حيث حققت اأوراق وم�شروعات ال�شعبة الربملانية 
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%، وتعد هذه  – الفعالية الالزمة )امل�سروعات التي مت املوافقة عليها اأو الأخذ باأفكارها الرئي�سية( وبلغت ن�شبتها حوايل 54،2 
الن�شبة ن�شبة جيدة يف ن�شاطات ال�شعبة الربملانية وفق التقديرات الدبلوما�شية الربملانية حيث تبني اجلداول والر�شوم البيانية املرفقة 

اأن االأ�شباب الرئي�شية لهذا امل�شتوى اإلى عاملني مهمني:
اأولها: تبني ال�شعبة الربملانية لنهج تقدمي امل�شروعات الفنية والقانونية يف خمتلف االحتادات الربملانية.

ثانيها: االأوراق ودرا�شات العمل الالزمة يف خمتلف االحتادات.
1.االحتاد الربملاين الدويل:

	 تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من امل�شروعات واملقرتحات يف االحتاد الربملاين الدويل، على �شبيل املثال: امل�شاركة يف عملية
اإ�شالح االحتاد الربملان الدويل من خالل دعم العملية والرتكيز على ق�شايا التي تخ�س ال�شرق االأو�شط، باالإ�شافة اإلى طرحها 
مذكرات �شارحة حول املو�شوعات التي يتم درا�شتها يف اللجان الدائمة الثالث يف اجلمعية، ف�شال عن م�شروعات اأخرى تعلقت 

بتعزيز التعاون بني االحتاد ومنظمة االأمم املتحدة.
2. االحتاد الربملاين العربي:

	 العربية الربملانية  اللجنة  اجتماع  �شاركت يف  العربي، حيث  الربملاين  البارز يف االحتاد  الدور  االإماراتية  الربملانية  لل�شعبة  كانت 
لتطوير االحتاد، وذلك  بورقة عمل  االإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  وتقدمت  واأ�شاليب عمله،  العربي  الربملاين  لتطوير عمل االحتاد 

لتعزيز دوره يف تطوير الدور الرقابي والت�شريعي للربملانات العربية.
3. اجتماع روؤ�شاء جمال�س ال�شورى والوطني واالأمة والنواب لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية:

	 شاهمت ال�شعبة الربملانية يف العديد من اأوراق العمل وامل�شروعات القانونية والفنية يف اجتماع روؤ�شاء جمال�س ال�شورى والوطني�
والأمة والنواب لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، والذي �صاهم بن�صبة كبرية يف زيادة ن�صاط ال�صعبة الربملانية وخا�صة 
امل�شروعات ذات االأهمية مثل: مقرتح ال�شعبة الربملانية يف �شاأن »مذكرة تو�شيحية حول الئحة العمل املقرتحة من املجل�س الوطني 

الحتادي يف الجتماع الأول لروؤ�صاء جمال�س ال�صورى والوطني والأمة والنواب بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج«.
4. الربملان العربي االنتقايل:

	 باأوراق عمل عديدة من خالل م�صاركتها يف الربملان العربي النتقايل، والذي كان له الدور الفعال يف تقدمت ال�صعبة الربملانية 
اإثراء اأفكار االأع�شاء خالل مناق�شتهم للموا�شيع التي تعر�س على اللجان الربملانية الثالث للربملان العربي االنتقايل، والتي ناق�شت 

ق�صايا مثل: امللف النووي، واأزمة املياه يف الوطن العربي، وعملية ال�صتثمار ما بني الدول العربية.
نتائج الفعاليات: )امل�شروعات التي مت املوافقة عليها اأو االأخذ باأفكارها الرئي�شية(:

	 اإن الن�صاط اجليد لل�صعبة الربملانية يف خمتلف الحتادات - ال�صالفة الذكر – من خالل اأوراق ودرا�شات العمل الفنية يف العديد
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النهائية لأعمال الحت��ادات، حيث  النتائج  اأعمال هذه الحت��ادات، �صاهم بن�صبة كبرية يف  من املو�صوعات املدرجة على جداول 
اأنه بالإ�صافة اإلى مقيا�س فعالية ن�صاط ال�صعبة – كما مت تو�شيحه �شلفًا- فاإن مقيا�س الفعالية يف القرارات النهائية الناجتة من 
% من جممل وجهات النظر واالآراء التي اأبدتها ال�شعبة الربملانية لت�شمينها يف القرارات النهائية ال�شادرة  االحتادات �شجلت 54،2 
عن خمتلف االحتادات )حت�شب هذه الن�شبة باال�شتناد اإلى ما قدمته ال�شعبة( وتعك�س هذه الن�شبة – قدرة وفد ال�شعبة الربملانية 
يف الدفاع عن م�شالح الوطن ووجهات نظر الدولة جتاه خمتلف الق�شايا واملو�شوعات التي كانت حمل املناق�شة يف جداول اأعمال 

املوؤمترات.
جدول تف�شيلي مل�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات:

املجموع
الربملان العربي 

النتقايل

الحتاد 
الربملاين 

العربي

اجتماع روؤ�ساء جمال�س ال�سورى 
والوطني والأمة والنواب لدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربي

الحتاد 
الربملاين 

الدويل

11 6 2 1 2

6

2
1

2
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الر�شم البياين يو�شح الفعاليات الربملانية )االأوراق وامل�شروعات التي مت املوافقة عليها واالأخذ باأفكارها الرئي�شية(.

املجموع امل�شروعات القانونية والفنية اأوراق العمل والدرا�شات الفنية

40 5 35
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جدول تف�شيلي حول م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات للعام 2007م

االحتاد الربملاين الدويل

م�ساهمات ال�سعبة الربملانية نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة 
الربملانية مو�سوعات الفعالية الفعالية

مملكة  ● من  املقدم  الطارئ  البند  دع��م 
العراق  ا�شتقالل  »دع��م  ح��ول  البحرين 
حماولة  اأي  ورف�����س  اأرا���ص��ي��ه،  و���ص��الم��ة 

لتق�شيمه«
م�شروعات  ● على  تعديل  يف  امل�شاهمة 

ح��ول  االأويل  ال��دائ��م��ة  اللجنة  ق����رارات 
بني  التوازن  حتقيق  يف  الربملانات  “دور 
واحلريات  االإن�شان  واأم��ن  القومي  االأم��ن 
امل��ه��ددة  امل��خ��اط��ر  درء  ويف  ال�شخ�شية 
النقاط  اإ�صافة  للدميقراطية” من خالل 

التالية:
اأهمية موا�شلة االحتاد الربملاين الدويل . 1

لرف�شه امل�شتمر لكافة اأ�شكال االإرهاب، 
االإن�شانية  ولقيم  االأ�ش�س  مع  لتنافيها 
املحافل  خمتلف  يف  وذل��ك  والدينية، 

ذات العالقة
الدويل . 2 الربملاين  االحتاد  اآلية يف  و�شع 

ال����ذي حققته  ال��ت��ط��ور  م���دى  مل��ت��اب��ع��ة 
العالقة  جمال  يف  العامل  دول  برملانات 
م��اب��ني ح��ق��وق االإن�������ش���ان واالإره������اب، 
التي  امل��ت��ع��ددة  للمناق�شات  ا���ش��ت��ن��ادا 
اأجرتها جلان االحتاد الربملاين الدويل 
لتقييم  وذل����ك  امل��و���ش��وع،  ه���ذا  ح���ول 
ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة يف ه���ذا امل��ج��ال 
االإخفاق  اأوجه  على  والوقوف  وتعميمها 
منا�شبة  حلول  وو�شع  اأ�شبابها  ودرا�شة 

لها.
موا�شلة اجلهود الدولية لو�شع اتفاقية . 3

اأن  ال��دويل، على  �شاملة حول االإره��اب 
ال���دويل يف  ال��ربمل��اين  ي�شاهم االحت���اد 
مناق�شتها وبالتعاون مع االأمم املتحدة.

نتائج الفعالية: ●
اإق������رار ال��ب��ن��د ال��ط��ارئ  ●

امل����ق����دم م����ن ج��م��ه��وري��ة 
“احلاجة  حول  اندوني�شيا 
امل��ل��ح��ة ل��ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود 
الربملاين  االحت��اد  اأع�شاء 
الدويل لالإ�شراع يف حتقيق 
ال���ت���ح���ول ال���دمي���ق���راط���ي 
ان��ت��ه��اك��ات حقوق  واإن���ه���اء 

االإن�شان يف مانيمار”.
الربملانيني  ● متابعة  اأهمية 

ت��ن��ف��ي��ذ ق�������رارات االأم����م 
وذل��ك  دول��ه��م  يف  املتحدة 
التي  الق�شايا  خ��الل  م��ن 
برملاناتهم،  يف  يتبنونها 
واأه��م��ي��ة ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون 
خا�شة  املتحدة  االأم��م  مع 
ب���ن���اء ال�����ش��الم  يف جم����ال 
يف  القانون  �شيادة  وتعزيز 

العالقات الدولية.
اعتماد اجلمعية جمموعة  ●

م�����ن ال����ت����غ����ي����ريات ع��ل��ى 
لالحتاد  االأ�شا�شي  النظام 
وال����الئ����ح����ة ال���داخ���ل���ي���ة 
ل���ل���ج���م���ع���ي���ة وال����الئ����ح����ة 
الدائمة،  للجان  الداخلية 
التعديل  اأو  باحلذف  �شواًء 

اأو االإ�شافة.

امل��ج��ل�����س احل����اك����م ال������دورة 
181

م����ق����رتح����ات ال�����ش��ع��ب��ة  ●
ال��ربمل��ان��ي��ة االإم��ارات��ي��ة يف 
االإ���ش��الح يف  تعزيز  ���ش��اأن 

االحتاد الربملاين الدويل
اجلمعية171:

ال�����ص��ع��ب��ة  ● راأي  م���ذك���رة 
االإم��ارات  لدولة  الربملانية 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ح��ول 
حتقيق  يف  الربملانات  دور 
ال�������ت�������وازن ب�����ني االأم�������ن 
ال��ق��وم��ي واأم����ن االإن�����ش��ان 
ال�شخ�شية  واحل����ري����ات 
املهددة  املخاطر  درء  ويف 

للدميقراطية.
ورقة خلفية بعنوان: ●
يف  ● اأ���ش��ا���ش��ي��ة  “مفاهيم 

واالإجراءات  القومي  االأمن 
ال���دول���ي���ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة يف 

مكافحة االإرهاب”.
 م��ق��دم��ة ح����ول ت��ق��ري��ر  ●

عن  االأولى  الدائمة  اللجنة 
ال�شالم االأمن الدويل حول 
مو�شوع “دور الربملانات يف 
االأمن  بني  التوازن  حتقيق 
ال��ق��وم��ي واأم����ن االإن�����ش��ان 
ال�شخ�شية  واحل����ري����ات 
املهددة  املخاطر  درء  ويف 

للدميقراطية”

املجل�س احلاكم الدورة 181
ومو�شوعية  اإجرائية  املطروحة  البنود 

على جدول اأعمال جمل�س احلاكم
اجلمعية 117 للموؤمتر الربملاين الدويل

البند الطارئ.. 1
يف . 2 ال��درا���ش��ة  موا�شيع  ح��ول  نقا�س 

اجلمعية  خ���الل  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ان 
ال�118 خالل اأبريل 2008م.

الأول������������ى: دور  ال����دائ����م����ة  -ال���ل���ج���ن���ة 
الربملانات يف اإيجاد التوازن بني االأمن 
ال��وط��ن��ي واأم����ن االإن�����ش��ان واحل��ري��ات 

الفردية وتفادي تهديد الدميقراطية.
املراقبة  ال��ث��ان��ي��ة:  ال��دائ��م��ة  -ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ربمل��ان��ي��ة ل�����ش��ي��ا���ش��ات ال���دول���ة يف 
امل�شاعدات اخلارجية- اللجنة الدائمة 
وتهريب  امل��ه��اج��رون  العمال  الثالثة: 
االأ���ش��خ��ا���س وك���ره االأج���ان���ب وح��ق��وق 

االإن�شان
-تقرير االحتاد الربملاين الدويل للجنة 

�شوؤون االأمم املتحدة.

املوؤمتر الربملاين الدويل 
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ال� 181للمجل�س
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ال�شادرة . 4 ال��ق��رارات  اأهمية  على  توؤكد 
االإره��اب  ملكافحة  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  من 

لعام 2005.
م�شروعات  ● على  تعديل  يف  امل�شاهمة 

حول  الثانية  ال��دائ��م��ة  اللجنة  ق����رارات 
الدولة  �شيا�شات  على  الربملانية  “الرقابة 
خالل  اخلارجية”من  امل�شاعدات  ب�شاأن 

اإ�صافة النقاط التالية:
على . 1 املحلية  امل��ب��ادرات  من  ع��دد  تبني 

اأه����داف  لتحقيق  دول����ة  ك���ل  م�����ش��ت��وى 
االألفية، على اأن تخدم كل مبادرة هدفًا 

حمددا للو�شول اإليه.
 دع���وة ب��رمل��ان��ات ال���دول االأع�����ش��اء يف . 2

منظمة التجارة العاملية حلث حكوماتها 
الإمت����ام م��ف��او���ش��ات ب��رن��ام��ج ال��دوح��ة 
ومرونة  بايجابية  وبالتعامل  للتنمية 
فيما  وخ��ا���ش��ة  ال��ع��ال��ق��ة،  الق�شايا  م��ع 
للقطاع  احلكومي  الدعم  بق�شية  يتعلق 
واملناف�شة،  التجارة  وحترير  الزراعي 
ال��دول  منتجات  ن��ف��اذ  على  ل��ت��اأث��ريه��ا 
وحتقيق  الدولية،  االأ�شواق  اإلى  النامية 
م���ع���دالت ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��وف��اء 

باأهداف االألفية.
للربملانات . 3 اإر�صادي  دليل  كتيب  اإع��داد 

واالأدوات  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  يو�شح 
الت�شريعية والرقابية التي ت�شتخدمها كل 
وامل�شتفيدة  املانحة  الدول  برملانات  من 
نحو  اخل��ارج��ي��ة  امل�����ش��اع��دات  لتوجيه 
اأف�شل  اإلى  باالإ�شافة  التنمية،  جماالت 

ال�����ص��ع��ب��ة  ● راأي  م���ذك���رة 
االإم��ارات  لدولة  الربملانية 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ح��ول 
ال��ربمل��ان��ي��ة على  ال��رق��اب��ة 
ب�شاأن  ال���دول���ة  ���ش��ي��ا���ش��ات 

امل�شاعدات اخلارجية
ال�����ص��ع��ب��ة  ● راأي  م���ذك���رة 

االإم��ارات  لدولة  الربملانية 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ح��ول 
االجتار  املهاجرة،  العمالة 

بالب�شر، كراهية االأجانب.

املوؤمتر الربملاين

 الدويل للجمعية ال� 117 
والدورة ال� 181للمجل�س

 احلاكم لالحتاد 

الربملاين الدويل 

)جنيف – �سوي�سرا(
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امل�شاعدات  اإدارة  يف  احلكومية  التجارب 
اخلارجية.

م�شروعات  ● على  تعديل  يف  امل�شاهمة 
“العمالة  الثالثة  الدائمة  اللجنة  قرارات 
امل��ه��اج��رة، االجت����ار ب��ال��ب�����ش��ر، ك��راه��ي��ة 
النقاط  اإ���ص��اف��ة  خ��الل  م��ن  االأجانب” 

التالية:
تنظيم . 1 يف  دول��ة  كل  حق  على  الت�شديد 

�شيادتها  يحقق  ومبا  فيها  العمل  �شوق 
مير  التي  املرحلة  طبيعة  مع  ويتنا�شب 
بها اقت�شادها الوطني، وي�شمن فر�س 
�شوء  مل��واط��ن��ي��ه��ا، يف  م��ن��ا���ش��ب��ة  ع��م��ل 
عليها  ن�شت  التي  وال��ق��وان��ني  امل��ب��ادئ 
املنظمة  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات 

الأو�شاع العمالة املهاجرة.
االإقليمية . 2 املبادرات  عقد  على  الرتكيز 

للحوار بني الدول امل�شتقبلة للعمالة وبني 
الدول امل�شدرة للتباحث حول الق�شايا 
امل��ل��ح��ة ل��ل��ط��رف��ني، وامل��ث��ال ع��ل��ى ذل��ك 
موؤمتر الدول االآ�شيوية امل�شدرة للعمالة 
والذي �صيعقد يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة يف يناير 2008م.
على . 3 املحلية  امل��ب��ادرات  من  ع��دد  تبني 

ال�شحايا  ل��رع��اي��ة  دول���ة  ك��ل  م�شتوى 
حقوقهم  يف  النتهاكات  تعر�شوا  الذين 
املبادرة  ذل��ك  على  واملثال  االإن�شانية، 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي 
–نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء

املوؤمتر الربملاين الدويل 
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  وح��اك��م دب��ي-ب��ت��اأ���ش��ي�����س م��وؤ���ش�����ش��ة دب��ي 
وذلك  والأط��ف��ال،  الن�صاء  لرعاية  اخلريية 
بهدف توفري امللجاأ الآمن والرعاية ال�صحية 

والنف�شية وتاأهيل الن�شاء واالأطفال
ا ال��ذي��ن ت�����ش��رروا م��ن اأي���ة مم��ار���ش��ات ال 

اإن�شانية.
الربملاين  ● االحت��اد  يف  االإ�شالح  مو�شوع 

الدويل:
	 لهذا احل��اك��م  املجل�س  مناق�شة  اأث��ن��اء 

مبداخلة  املجل�س  ع�شو  تقدم  املو�شوع 
الربملانية  ال�شعبة  مقرتح  عن  فيها  عرب 

االإماراتية يف هذا املجال، واملتمثل يف:
	 ن��ظ��ر جمموعة ل��وج��ه��ة  ال�����ش��ع��ب��ة  دع���م 

احتاد  االإ�شالح يف  بتعزيز  املعنية  العمل 
ال���ربمل���اين ال�����دويل وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��اأه��م��ي��ة 
وم�صيطر  جاري  �صيا�صي  حدث  مناق�صة 
على اهتمامات العامل يف دورة اخلريف، 
اإلى  املقرتح  لهذا  ال�شعبة  دعم  وي�شتند 
التداعيات ال�صيا�صية اخلطرية التي مير 
ت�شاعد  اآث��ار  حيث  من  �شواء  العامل  بها 
حيث  من  اأو  ال�شيا�شية،  االأزم���ات  ح��دة 
بوؤر  زي��ادة  اإل��ى  اإ�شافة  نوعيتها،  زي��ادة 
ال�شراع الدويل واالإقليمي يف العديد من 

مناطق العامل.
	 االأو�شط ال�شرق  منطقة  اإي��الء  ���ش��رورة 

ال�شيا�شية  االأح���داث  يف  خا�شة  اأول��وي��ة 
التي �شيتم مناق�شتها يف االحتاد يف دورة 
اخل��ري��ف خ��ا���ش��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تنفيذ 
ق��رارات االحت��اد يف دول االحت��اد، حيث 
هناك  اأن  االإم��ارات��ي��ة  ال�شعبة  الح��ظ��ت 
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  العديد من القرارات ال�شادرة من االحتاد 
�شيما  ال  االحت��اد  دول  من  تنفيذها  يتم  ال 

القرارات ال�شيا�شية.
	 الربملانية ال�شعبة  وف���د  رئ��ي�����س  ق���ام 

اأمام  ال�شعبة  كلمة  باإلقاء  االإماراتية 
اأه��م  اإل���ى  بالكلمة  م�صريا  اجلمعية، 
الراهنة،  والدولية  االإقليمية  الق�شايا 
وق����د ق����ام وف����د ال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
جلمهورية اإيران بالرد على كلمة دولة 
االإم��ارات وذلك عند االإ�شارة يف كلمة 
االإماراتية  للجزر  االإماراتية  ال�شعبة 

املحتلة من قبل اإيران.
	 قام وفد دولة االإمارات العربية املتحدة

من  اجل��زائ��ري  ال��ط��ارئ  البند  بدعم 
خ���الل امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��د اأن 
مت االت���ف���اق ع��ل��ى ذل���ك يف االج��ت��م��اع 

التن�شيقي العربي.

اإق������رار ال��ب��ن��د ال��ط��ارئ  ●
ملكافحة  ال���دويل  ال��ت��ع��اون 
واأ�شبابه  وجذوره  االإره��اب 
ذل���ك  ومت���وي���ل���ه، مب����ا يف 

التمويل اخلارجي«.
خمت�شة  ● جل��ن��ة  ت�شكيل 

لتعزيز التعاون بني االحتاد 
ال��ربمل��اين ال���دويل واالأم���م 

املتحدة.

املجل�س احلاكم الدورة 180
م����ق����رتح����ات ال�����ش��ع��ب��ة  ●

ال��ربمل��ان��ي��ة االإم��ارات��ي��ة يف 
االإ���ش��الح يف  تعزيز  ���ش��اأن 

االحتاد الربملاين الدويل
اجلمعية 116

م����وق����ف ال�������ش���ع���ب���ة م��ن  ●
للجزر  االإي���راين  االحتالل 
االإم��ارات��ي��ة ال��ث��الث طنب 
ال�شغرى،  وطنب  الكربى، 

واأبومو�شى.
الربملانية  ● ال�شعبة  مذكرة 

االإماراتية
ح���ول ال��ب��ن��د ال��راب��ع من  ●

ال�116  اجلمعية  ج���دول 
اح���رتام  ع��ل��ى  “التاأكيد 
والعقائد  االأدي�����ان  جميع 
ال�شلمي  التعاي�س  وتعزيز 
بني كافة الطوائف الدينية 
يف ظل العوملة املعا�شرة “

الربملاين  ● ال�شعبة  مذكرة 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
امل����ت����ح����دة ح������ول ال��ب��ن��د 
اخلام�س  من جدول اأعمال 
“توفري  ال�116  اجلمعية 
جم����االت ال��ع��م��ل واالأم����ن 
العوملة  ع�شر  يف  الوظيفي 

“
الربملانية  ● ال�شعبة  مذكرة 

ال�180  احلاكم  املجل�س  اأعمال  ج��دول 
لالحتاد الربملاين الدويل

ومو�شوعية  اإجرائية  املطروحة  البنود 
على جدول اأعمال جمل�س احلاكم.

جدول اأعمال اجلمعية 116
الإدراج . 1 املحتملة  الطلبات  درا���ش��ة 

اأعمال  ج��دول  على  ا�شتعجايل  بند 
اجلمعية.

ن��ق��ا���س ع����ام خم�����ش�����س ل��ل��و���ش��ع . 2
والجتماعي  والقت�صادي  ال�صيا�صي 
يف ال���ع���امل ح���ول امل��و���ش��وع ال��ع��ام 
اأعوام بعد  “�شخونة االأر�س: ع�شرة 

كيوتو.
����ش���م���ان اح���������رتام امل��ج��ت��م��ع��ات . 3

يف  وتعاي�شها  الدينية  وال��ق��ن��اع��ات 
ع�شر العوملة.

ت���وف���ري جم�����الت ال��ع��م��ل والأم�����ن . 4
الوظيفي يف ع�شر العوملة.

وامل�شاواة يف احلقوق . 5 التنوع  ت�شجيع 
دميقراطية  معايري  بف�صل  للجميع، 

وانتخابية عاملية.
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى م��وا���ش��ي��ع ال��درا���ش��ة . 6

للجمعية 118 وتعيني املقررين.

املوؤمتر الربملاين الدويل 
للجمعية ال� 116

 والدورة ال� 180

 للمجل�س احلاكم لالحتاد 
الربملاين الدويل

••••
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	 اجتماع يف  امل��ج��ل�����س  ع�شو  م��داخ��ل��ة 
متثل  والتي  الثالثة،  الدائمة  اللجنة 
االإماراتية يف  ال�شعبة الربملانية  موقف 
مو�شوع “تعزيز التعددية واالختالفات 
وامل�شاواة يف احلقوق للجميع من خالل 
والنتخابية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
م�صريا يف مداخلته بتجربة  العاملية”، 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
	 االإم��ارات موقفها يف كل �شجلت دول��ة 

من الق�شايا التالية:
من . 1 املتحدة  االأم��م  مع  التعاون  تعزيز 

خالل:
اأهمية زيادة التعاون والتن�شيق بني االأمم  ●

فيما  ال��دويل  الربملاين  واالحت��اد  املتحدة 
يتعلق بالقرارات املتخذة من كل

منظمة، فيتم ت�شمني القرارات ال�شادرة 
ال��دويل يف ديباجة  من االحت��اد الربملاين 
االإ�شارة  يتم  اأو  املتحدة،  االأم��م  ق��رارات 
تنفيذ  الدولية  احلكومات  وح��ث  اإليها، 
ه���ذه ال���ق���رارات ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ع��ربة عن 
برملانات العامل التي جت�شد اإرادة ال�شعوب 

املبا�شرة.
العمل على تنظيم موؤمتر دويل م�شرتك  ●

ب��ني االأم���م امل��ت��ح��دة واالحت����اد ال��ربمل��اين 
وبناء  ال�����ش��راع��ات  “منع  ح��ول  ال���دويل 
ال�شالم من خالل التقاء ح�شارات العامل 

على قيم اإن�شانية م�شرتكة”.
تعزيز االإ�شالحات يف االحتاد الربملاين . 2

الدويل من خالل:

العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
امل����ت����ح����دة ح������ول ال��ب��ن��د 
ال�شاد�س من جدول اأعمال 
“تعزيز  ال�116  اجلمعية 
ال��ت��ع��ددي��ة واالخ��ت��الف��ات 
ح���ق���وق  يف  وامل�����������ش�����اواة 
املعايري  خالل  من  للجميع 
واالنتخابية  الدميقراطية 

العاملية”
“جلنة  ● ال��ث��ال��ث��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة وح���ق���وق 
االإن�شان“

الربملانية  ● ال�شعبة  مذكرة 
ق�شية  ح���ول  االإم���ارات���ي���ة 

ال�شالم بال�شرق االأو�شط.

املوؤمتر الربملاين الدويل 
للجمعية ال� 116

 والدورة ال� 180

 للمجل�س احلاكم لالحتاد 
الربملاين الدويل
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الثالث  ● االإم��ارات يف جزرها  تاأكيد حق 
املحتلة من قبل اإيران.

قبول اإ�شرائيل ملبادرة ال�شالم العربية ●
ات��خ��اذ م��وق��ف دويل وا���ش��ح  ● ����ش���رورة 

اإج��راءات  مع  التعامل  رف�س  يف  وحا�شم 
احل�������ش���ار امل���ف���رو����ش���ة ع���ل���ى ال�����ش��ع��ب 
الفل�صطيني بكافة مظاهره، وتوفري الدعم 
حلكومة الوحدة الوطنية واالعرتاف بها، 

والتعامل معها دون متيز.

متابعة جهود الحتاد الربملاين الدويل  ●
وتكثيفها لدى اإ�سرائيل من اأجل الإفراج 
عن رئي�س املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني 
وب��ع�����س اأع�����س��ائ��ه، والإف�����راج ع��ن جميع 
الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني الذين 
اأ����س���ر،  اآلف  ع�����س��رة  ع���ن  ع���دده���م  زاد 
وتطلب ال�سعبة الإماراتية تطبيق قواعد 
ال�����س��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ع��ل��ى اإ���س��رائ��ي��ل ويف 
لعام  ال��راب��ع��ة  جنيف  اتفاقية  مقدمتها 
الإن�����س��اين،  ال���دويل  وال��ق��ان��ون  1949م، 

والقانون الدويل.

املوؤمتر الربملاين الدويل 
للجمعية ال� 116

 والدورة ال� 180

 للمجل�س احلاكم لالحتاد 
الربملاين الدويل
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االإم��ارات  ● لدولة  الربملانية  ال�شعبة  كلمة 
العربية املتحدة يف اأعمال الدورة التا�شعة 
العربي حول  واالأربعون لالحتاد الربملاين 

الو�شع العربي الراهن.

عمل  ● خطة  على  املوافقة 
كما   2007 لعام  االحت��اد 
االأم��ان��ة  م��ذك��رة  يف  وردت 
العامة، وتنفيذ ما ورد فيها 
م���ن م���ب���ادرات يف ح���دود 

ال�شيولة املالية املتوفرة.
امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ت��ق��ري��ر  ●

االأمني العام.

الربملانية  ال�شعبة  تطرح  مل 
اأي  الإم��������ارات��������ي��������ة 
درا����ش���ات. وال  اأوراق 

جدول اأعمال الدورة 49
ودور . 1 ال���راه���ن  ال��ع��رب��ي  ال��و���ش��ع 

م�شاندة  يف  ال��ع��رب  ال��ربمل��ان��ي��ني 
كفاح ال�شعوب العربية ال�شيما:

العربي أ.  ال�شعب  ك��ف��اح  م�����ش��ان��دة 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ����ش���د االح���ت���الل 

االإ�شرائيلي.
ن�شاله ب.  يف  العراقي  ال�شعب  دع��م 

الوحدة  اأجل  ومن  االحتالل،  �شد 
واال�شتقرار واإعادة االإعمار.

اللبناين ت.  ال�شعب  م��ع  الت�شامن 
لبنان  وح����دة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
وا�شتقراره وتقدمي العون له الإعادة 

البناء.
دعم وحدة ال�شودان اأر�شًا و�شعبًا.ث. 

دور الربملانات العربية يف مكافحة . 2
الف�شاد.

العربية . 3 لل�شوق  الربملانية  الهيئة 
ح��ول  االآراء  امل�����ش��رتك��ة.)ت��ب��ادل 
تغيري  اأو  الهيئة  عمل  ا���ص��ت��م��رار 

طبيعة عملها ومهماتها(
اج��ت��م��اع��ات ال��ه��ي��ئ��ات وال��ل��ج��ان . 4

الدائمة واملخت�شة:
حلقوق أ.  العربية  الربملانية  الهيئة 

االإن�شان.
– ب.  ال�شيا�شية  ال��دائ��م��ة:  ال��ل��ج��ان 

الدورة 49 ملجل�س الإحتاد 
الربملاين العربي

 العقبة/الأردن

2007 /2 / 27-26

العربي
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الربملانية – املالية – �شوؤون املراأة – 
جلنة مكافحة الف�شاد.

الن�شاط الإقليمي والدويل لالحتاد:
تو�شيات ور�شة العمل امل�شرتكة بني أ. 

وجمعية  العربي  الربملاين  االحتاد 
االأمناء العامني للربملانات العربية 
حول تطوير عمل االحتاد الربملاين 

العربي.
االج��ت��م��اع��ات ال���دوري���ة ل��الحت��اد ب. 

الربملاين الدويل.
الربملانية ت.  املنظمات  مع  العالقة 

االإقليمية.
خطة عمل االحتاد لعام 2007.ث. 

ال�سوؤون املالية:
احل�شاب اخلتامي لعام 2006.أ. 
ميزانية االحتاد لعام 2007.ب. 
االحت��اد ت.  ميزانية  ح��ول  تقديرات 

لعام 2008.

الدورة 49 ملجل�س الإحتاد 
الربملاين العربي

 العقبة/الأردن

2007 /2 / 27-26

العربي



321 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

االحتاد الربملاين الدويل

م�ساهمات ال�سعبة الربملانية نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة 
الربملانية مو�سوعات الفعالية الفعالية

تقدمت ال�شعبة الربملانية االإماراتية بورقة 
عمل لتطوير االحتاد الربملاين العربي.

ورق���������ة ع����م����ل ب���ع���ن���وان 
االحتاد  لتطوير  مقرتحات 

الربملاين العربي
مقدمة من: االأمانة العامة 
للمجل�س الوطني الحتادي 
العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة 
العمل  ور�شة  اإل��ى  املتحدة 
امل�����ش��رتك��ة ب���ني االأم���ان���ة 
الربملاين  لالإحتاد  العامة 
االأم��ن��اء  وجمعية  ال��ع��رب��ي 

العامني العربية

ج����دول الأع���م���ال ال��ل��ج��ن��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
الحت��اد  عمل  لتطوير  العربية 

الربملاين العربي
كل . 1 التعديالت يف  اقرتاحات حول 

من:
ميثاق االحتاد الربملاين العربي.أ. 
 النظام الداخلي لالحتاد.ب. 

العامة . 2 لالأمانة  الإداري  الهيكل 
لالحتاد.

ال��ع��الق��ة ب���ني االحت�����اد وال�����ش��ع��ب . 3
االأع���������ش����اء و����ش���ب���ل ت��ع��زي��زه��ا 

وحت�شينها.
ال��ع��الق��ات االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة . 4

لالحتاد وكيفية تفعيلها.

اجتماع اللجنة الربملانية العربية 
لتطوير عمل الحتاد الربملاين 

العربي واأ�ساليب عمله

دم�سق 

 25-2007/11/26م 

العربي
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اللجنة  ● يف  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  م�����ش��ارك��ة 
التنفيذية لالإعداد للموؤمتر.

ات���ف���ق���ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى  ●
ا���ش��ت��ب��دال ا����ش���م امل��ح��ور 
ال����راب����ع اإل�����ى )االآل����ي����ات 
البنية  لتطوير  امل��ق��رتح��ة 
الت�شريعية لال�شتثمارات(، 
ب�����دال م����ن )ال��ت��و���ش��ي��ات 
امل��ق��رتح��ة ل��ت��ط��وي��ر امل��ن��اخ 

ال�صتثماري العربي(
امل��وؤمت��ر  ● تنظيم  اق����رتاح 

وامل��ع��ر���س امل�����ش��اح��ب له 
يف  متخ�ش�شة  �شركة  اإل��ى 

البحرين.
اللجنة  ● اأع�����ش��اء  اخ��ت��ي��ار 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر 
وامل��ع��ر���س م��ن االأع�����ش��اء 
اخل���ل���ي���ج���ي���ني ل��ق��رب��ه��م 
اجل�����غ�����رايف م����ن مم��ل��ك��ة 

البحرين.
ت���رك اأم���ر ات��خ��اذ ق��رار  ●

ر����ش���وم اال�����ش����رتاك اإل���ى 
اللجنة املالية.

امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ال��ل��ج��ان  ●
ال��ف��رع��ي��ة امل���ق���رتح���ة مع 
امل�شاحبة  اللجنة  اإ�شافة 

للمعر�س.

قدمت ال�سعبة الربملانية  ●
من  جمموعة  الإم��ارات��ي��ة 
باملوا�سيع  متعلقة  اأوراق 

التالية
الوحدة  ● جمل�س  عن  نبذة 

االقت�شادية العربية.
نبذة عن التجارة البينية  ●

العربية.
اال����ش���ت���ث���م���ارات خ����ارج  ●

الوطن العربي.
م����ع����وق����ات ت�����ش��ري��ع��ات  ●

ال���وط���ن  يف  اال����ش���ت���ث���م���ار 
العربي.

ت�شريعات  ● ���ش��ع��ف  اآث����ار 
ال���وط���ن  يف  اال����ش���ت���ث���م���ار 

العربي.
م����ق����رتح����ات ل�����زي�����ادة  ●

يف  اال���ش��ت��ث��م��ار  ت�شريعات 
الوطن العربي.

اجتماع جلنة ال�سوؤون الت�سريعية 
والقانونية وحقوق الإن�سان 

بالربملان العربي النتقايل لبحث 
ت�سريعات ال�ستثمار يف الوطن 

العربي 2007/12/12

املنامة- مملكة البحرين

الربملان العربي الإنتقايل
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مل تطرح ال�شعبة الربملانية 
الإماراتية اأي اأوراق  ول 

درا�شات

تقارير اللجان يف املو�شوعات التي . 1
اأحيلت اإليها للدرا�شة ومن اأهمها:

تطوير أ.  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  دور 
اآليات ال�شوق العربية امل�شرتكة.

تطوير ب.  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  دور 
الوطن  يف  اال�شتثمار  م�شروعات 

العربي.
االرتقاء ت.  يف  العربي  الربملان  دور 

مب�شتوى التعليم يف الوطن العربي.
توحيد ث.  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  دور 

الت�شريعات يف الوطن العربي.
العربي ج.  ال�شحافة  قانون  م�شروع 

ال��ن��م��وذج��ي امل��وح��د ال���ذي اأع���ده 
احتاد ال�شحفيني العرب.

االت��ف��اق��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة ح. 
الدول  بع�س  اإليها  تن�شم  مل  التي 

العربية.
امليثاق العربي حلقوق االإن�شان.خ. 

اقرتاحات ال�شادة اأع�شاء الربملان . 2
العربي:

ال�شيد أ.  من  املقدمان  االق��رتاح��ان 
الدقبا�شي  ���ش��امل  علي  الع�شو/ 

ب�شاأن:
خم��اط��ب��ة االحت������ادات ال��ربمل��ان��ي��ة  ●

ال���دول���ي���ة واالإ����ش���الم���ي���ة وال��ع��رب��ي 
من  ال�شهيوين  الكيان  على  لل�شغط 
العرب  االأ���ش��رى  اإط��الق �شراح  اأج��ل 
املحتجزين يف ال�شجون االإ�شرائيلية.

خم��اط��ب��ة االحت������ادات ال��ربمل��ان��ي��ة  ●

الدورة العادية الأولى

 لعام2007 

للربملان العربي النتقايل 

جامعة الدول العربية – القاهرة 
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الدولية واالإ�شالمية والعربية من اأجل 
االإيرانية  حث اجلمهورية االإ�شالمية 
ع��ل��ى ���ش��رورة االم��ت��ث��ال ل��ل��ق��رارات 
الدولية املتعلقة بخطر اأن�شار ال�شالح 
املفاعل  مطابقة  و���ص��رورة  ال��ن��ووي 

النووي الإيراين للمعايري الدولية.
 االقرتاحان املقدمان من ال�شيدان ب. 

ال��ع�����ص��وان روب����ري غ���امن واأح��م��د 
املمار�شات  ب�شاأن  ب�شي�شو  �شخر 
والتعديات التي تقوم بها اإ�شرائيل 
احلفريات  وبخا�شة  القد�س،  يف 
حتت امل�شجد االأق�شى املبارك ويف 

حميطه.
للربملان . 3 اخلتامي  احل�شاب  اإق��رار 

العربي االنتقايل للعام 2006م.

الدورة العادية الأولى

 لعام2007 للربملان

 العربي النتقايل 
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ال يوجد تقرير

مذكرات تعريفية اأعدتها  ●
لل�شعبة  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة 

الربملانية.
م���ذك���رة ت��ع��ري��ف��ي��ة عن  ●

الربملان العربي االنتقايل
م���ذك���رة ت��ع��ري��ف��ي��ة عن  ●

احلوار العربي –االأوروبي
م���ذك���رة ت��ع��ري��ف��ي��ة ح��ول  ●

الالجئون ال�شودانيون
مذكرة تعريفية عن اأزمة  ●

املياه يف الوطن العربي.
ت��ع��ل��ي��ق م���ق���رتح ب�����ش��اأن  ●

مدونة  لو�شع  جلنة  ت�شكيل 
لالأ�شول الربملانية العربية

التي  املو�سوعات  يف  اللجان  تقارير 
اأحيلت عليها:

اخلارجية . 1 ال�شوؤون  جلنة  تقارير 
وال�شيا�شية واالأمن القومي حول:

الالجئون ال�شودانيون.أ. 
امللف النووي.ب. 

االقت�شادية . 2 ال�شوؤون  جلنة  تقارير 
واملالية حول:

اأزمة املياه يف الوطن العربي.أ. 
.م�����ش��اه��م��ة ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي يف ب. 

ال���ت�������ص���دي ل���ظ���اه���رة اجل���ف���اف 
التي  املناطق  يف  وبخا�شة  واجلوع 
ودع���وة  واأزم������ات  ح���روب���ًا  ت�شهد 
وجمعيات  االإن�����ش��ان��ي��ة  املنظمات 
الإغ����اث����ة واجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة 
املدين  املجتمع  ومنظمات  املعنية 
تقدمي  يف  االإن�شاين  دورها  بتفعيل 

امل�شاعدات.
ال��ت��ك��ام��ل الق��ت�����ص��ادي ال��ع��رب��ي.ت. 

)االحتاد اجلمركي العربي(
املالية املرتتبة على ث.  التكلفة  تقرير 

من  و4   2 امل��ادت��ني  ن�س  تعديل 
العربي  للربملان  االأ�شا�شي  النظام 
ال�������ش���ادر ع���ن ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

باجلزائر عام 2005.
العربي ج.  ال��ربمل��ان  م��وازن��ة  اعتماد 

ال��دول  وم��وق��ف  2008م،  ل��ع��ام 
للعامني  ال�����ش��داد  م��ن  االأع�����ش��اء 

2006 و 2007.

الدورة العادية الثانية امل�ستاأنفة 
لعام 2007 للربملان العربي 

النتقايل

يف الفرتة 2007/10/29-26

القاهرة – جمهورية م�سر 
العربية

الربملان العربي الإنتقايل



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي326
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

االحتاد الربملاين الدويل

م�ساهمات ال�سعبة الربملانية نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة 
الربملانية مو�سوعات الفعالية الفعالية

الت�شريعية . 3 ال�شوؤون  جلنة  تقارير 
والقانونية وحقوق االإن�شان حول:

من أ.   )71( امل�����ادة  ن�����س  ت��ع��دي��ل 
العربي  للربملان  الداخلي  النظام 

االنتقايل.
اتفاق املزايا واحل�شانات للربملان ب. 

ال��ع��رب��ي يف ك��ل م��ن اجل��م��ه��وري��ة 
ال�شورية وجمهورية م�شر  العربية 

العربية.
ت�شكيل جلنة لو�شع مدونة لالأ�شول ت. 

الربملانية العربية.
تنظيم اآليات عمل اللجان الدائمة ث. 

للربملان العربي.

الدورة العادية الثانية امل�ستاأنفة 
لعام 2007 للربملان

 العربي النتقايل
يف الفرتة 2007/10/29-26

القاهرة  
جمهورية م�سر العربية
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الربملانية  ال�سعبة  قدمت 
الإماراتية:

م����ذك����رة ع����ن ال���ربمل���ان  ●
ال�����ع�����رب�����ي االن����ت����ق����ايل 

واجتماعاته.

جدول اأعمال الدورة العادية الأولى
التي  املو�شوعات  يف  اللجان  تقارير 

اأحيلت اإليها:
جلنة ال�سوؤون ال�سيا�سية واخلارجية 

والأمن القومي:
تفعيل مبادرة ال�شالم العربية. ●
االأمن القومي العربي. ●
ال�شلمية  ● اال���ش��ت��خ��دام��ات  تنمية 

للطاقة النووية يف الدول العربية.
و����ش���ع ب���رن���ام���ج ج��م��اع��ي ع��رب��ي  ●

ال���ش��ت��خ��دام��ات ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة يف 
االأغرا�س ال�شلمية.

جل���ن���ة ال�����������س�����وؤون الق���ت�������س���ادي���ة  ●
واملالية:

اإقامة احتاد جمركي عربي. ●
جل����ن����ة ال�������������س������وؤون ال����ق����ان����ون����ي����ة  ●

والت�سريعية وحقوق الإن�سان.
وجل���ن���ة ال���������س����وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة  ●

والثقافية واملراأة وال�سباب.
تطوير التعليم يف العامل العربي. ●

9: الدورة العادية الأولى للربملان 
العربي النتقايل لعام2007م 

يف اجتماعاتها امل�ستاأنفة
)جامعة الدول العربية – 

القاهرة(
21-22 ابريل 2007

الربملان العربي الإنتقايل
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االأمن  املعدة حول  الدرا�شة  التحفظ على 
التناق�س  اإزالة  العربي، حتى يتم  القومي 
ب��ني م��ف��ه��وم االأم����ن ال��ع��رب��ي ال�����وارد يف 
الدرا�شة  اإليه  اأ���ش��ارت  ما  وب��ني  الدرا�شة 

ب�شاأن م�شاألة اجلزر االإماراتية.

امل���واف���ق���ة ع���ل���ى ت��ق��ري��ر  ●
اخلارجية  ال�شئون  جلنة 
القومي  واالأمن  وال�شيا�شية 
حول االأمن القومي العربي.

امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ت��ق��ري��ر  ●
االجتماعية  ال�شئون  جلنة 
وال�شباب  واملراأة  والثقافية 
ح���ول ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

الوطن العربي.
امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ت��ق��ري��ر  ●

االقت�شادية  ال�شئون  جلنة 
واملالية حول:

املادة )4( . 1 ن�س  تف�صري 
م���ن ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي 
ل�����ل�����ربمل�����ان ال����ع����رب����ي 
)الإح����اط����ة االأع�������ش���اء 

علم�����ا به(
تفعيل . 2 يف  ال��ربمل��ان  دور 

االحت����������اد اجل���م���رك���ي 
العربي.

ال�����ش��وؤون  جلنة  تكليف  مت 
االق���ت�������ش���ادي���ة وامل���ال���ي���ة 
يف  مناق�شتها  ا���ش��ت��ك��م��ال 

املو�شوع.
امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ت��ق��ري��ر  ●

ال�شئون  جل��ن��ة  م��ن  اأويل 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة 
وحقوق االإن�شان عن اإعداد 
للربملان  االأ�شا�شي  النظام 

ال��ت��ع��ل��ي��ق امل���ق���رتح ح��ول  ●
اإح���اط���ة ال���ربمل���ان مب���ا مت 
ن��دوة  تنظيم  م��و���ش��وع  يف 
»احلوار العربي- االإيراين« 
دول��ة  يف  انعقادها  امل��ق��رر 
-28 ي����وم����ي  ال����ك����وي����ت 

.2007/10/29
ال��ت��ع��ل��ي��ق امل����ق����رتح ع��ن  ●

ت���ق���ري���ر جل���ن���ة ال�����ش��ئ��ون 
اخل���ارج���ي���ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
واالأمن القومي حول االأمن 

القومي العربي.
التعليق املقرتح عن تقرير  ●

االجتماعية  ال�شئون  جلنة 
وال�شباب  واملراأة  والثقافية 
ح���ول ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

الوطن العربي.
التعليق املقرتح عن تقرير  ●

االقت�شادية  ال�شئون  جلنة 
الربملان  دور  حول  واملالية 
يف تفعيل االحتاد اجلمركي 

العربي.
على  ● امل���ق���رتح  ال��ت��ع��ل��ي��ق 

من�شور  ال�شيد/  اق���رتاح 
جلنة  رئي�س  ال��غ��ف��ار  عبد 
ال�������ش���ئ���ون االق��ت�����ش��ادي��ة 
وامل����ال����ي����ة وامل�����ح�����ال م��ن 
م����ك����ت����ب ال��������ربمل��������ان يف 
بتاريخ  ال�شاد�س  اجتماعه 

جدول الأعمال
التي  امل��و���س��وع��ات  يف  اللجان  تقارير 

اأحيلت اإليها.
اخلارجية . 1 ال�شئون  جلنة  تقرير 

حول  القومي  واالأم��ن  وال�شيا�شية 
االأمن القومي العربي.

االجتماعية . 2 ال�شئون  جلنة  تقرير 
حول  وال�شباب  وامل���راأة  والثقافية 

تطوير التعليم يف الوطن العربي.
ت��ق��ري��ر جل��ن��ة ال�����ش��ئ��ون االق��ت�����ش��ادي��ة 

واملالية حول:
النظام أ.  4 من   تف�صري ن�س املادة 

الداخلي للربملان العربي
االحت��اد ب.  تفعيل  يف  ال��ربمل��ان  دور   

اجلمركي العربي.
ال�شئون . 3 جل��ن��ة  م��ن  اأويل  ت��ق��ري��ر 

وح��ق��وق  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�شريعية 
االإن�������ش���ان ع���ن اإع������داد ال��ن��ظ��ام 
االأ�شا�شي للربملان العربي الدائم) 

�شيوزع الحقا(.
امل�سائل التي اأقرتحها الأع�ساء:

االقرتاح املقدم من 15 ع�شوا من . 1
الربملان العربي ب�شاأن تعديل ن�س 
الداخلي  النظام  م��ن   71 امل���ادة 

للربملان.
اق����رتاح ال�����ش��ي��د/ م��ن�����ش��ور عبد . 2

ال���غ���ف���ار رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����ش��ئ��ون 
االق��ت�����ش��ادي��ة وامل��ال��ي��ة وامل��ح��ال 
اجتماعه  يف  ال��ربمل��ان  مكتب  م��ن 

الدورة العادية الثانية لعام 2007 
للربملان العربي النتقايل
 يف الفرتة 2007/9/8-5

 دم�سق-اجلمهورية العربية 
ال�سورية

الحتاد الربملاين النتقايل
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العربي الدائم.
اإلى جلنة ال�شوؤون  مت اإحالته 
الت�شريعية والقانونية وحقوق 
الربملان  اجتماع  يف  االإن�شان 
يف 26-29 اأكتوبر 2007 

يف القاهرة.

من�شور  ال�����ش��ي��د/  اق����رتاح 
ع��ب��د ال��غ��ف��ار رئ��ي�����س جلنة 
واملالية  االقت�شادية  ال�شئون 
الربملان  مكتب  من  واملحال 
يف اجتماعه ال�شاد�س بتاريخ 
اإيالء  حول   2007/4/20
االهتمام بقطاع ال�شياحة يف 

الوطن العربي.
على  ● امل���ق���رتح  ال��ت��ع��ل��ي��ق 

الع�شو/  ال�����ش��ي��د  اق����رتاح 
 ���ش��ع��ي��د اجل����م����ال ح����ول:
ال������الج������ئ������ون ال�����ع�����رب 
وب�����������ش�����ف�����ة خ����ا�����ش����ة 
ال���الج���ئ���ني ال���ع���راق���ي���ني، 
 وال��الج��ئ��ني ال�����ش��ودان��ي��ني.
 امل��������ل��������ف ال����������ن����������ووي.
 اأزمة املياه يف الوطن العربي.
ال���ت���ك���ام���ل الق���ت�������ص���ادي 

العربي.
على  ● امل���ق���رتح  ال��ت��ع��ل��ي��ق 

الع�شو/  ال�����ش��ي��د  اق����رتاح 
 عبدالعزيز ح�شن اأبل حول:
اأ.ت�شكيل جلنة لو�شع مدونة 
 لالأ�شول الربملانية العربية.
عمل  اآل���ي���ات  ب.ت��ن��ظ��ي��م 
للربملان  ال��دائ��م��ة  اللجان 
 واإع���������������ادة ت���ك���وي���ن���ه���ا.
اإن�������ش���اء م��وق��ع ال��ك��رتوين 

للربملان العربي.

 2007/4/20 ب��ت��اري��خ  ال�����ش��اد���س 
حول اإبالء االهتمام بقطاع ال�شياحة 

يف الوطن العربي.
�شامل . 3 علي  الع�شو  ال�شيد  اق��رتاح 

الدقبا�شي ب�شاأن م�شاهمة الربملان 
ال��ع��رب��ي يف ال��ت�����ص��دي ل��ظ��اه��رة 
اجل���ف���اف واجل�����وع وب��خ��ا���ش��ة يف 
املناطق التي ت�شهد حروبا واأزمات 
ودع������وة امل��ن��ظ��م��ات االإن�����ش��ان��ي��ة 
واجلمعيات  االإغ���اث���ة  وج��م��ع��ي��ات 
اخلريية املعنية ومنظمات املجتمع 
االإن�����ش��اين  دوره���ا  لتفعيل  امل���دين 
وت��ق��دمي امل�����ش��اع��دات وامل��ع��ون��ات 

العاجلة.
�شعيد . 4 ال��ع�����ش��و/  ال�شيد  اق����رتاح 

اجلمال حول:
خا�شة أ.  وب�شفة  العرب  الالجئون 

والالجئني  العراقيني،  الالجئني 
ال�شودانيني.

امللف النووي.ب. 
اأزمة املياه يف الوطن العربي.ت. 
التكامل القت�صادي العربي.ث. 

الدورة العادية الثانية لعام 2007 
للربملان العربي النتقايل 
يف الفرتة 2007/9/8-5

 دم�سق-اجلمهورية العربية 
ال�سورية

الربملان العربي الإنتقايل
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�شارك وفد من املجل�س يف االجتماع. ●
األ��ق��ى رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي كلمة  ●

افتتاحية.
تقدمي مذكرة عمل مقرتحة من املجل�س  ●

الوطني الحتادي يف �صاأن الجتماع الأول 
واالأمة  والوطني  ال�شورى  لروؤ�شاء جمال�س 
ل��دول  ال��ت��ع��اون  ب���دول جمل�س  وال���ن���واب 

اخلليج العربية.

ت�شكيل  ● االج��ت��م��اع  ق���رر 
تقريرًا  وتعد  جتتمع  جلنة 
ق��ادم  اجتماع  اإل��ى  ترفعه 
دول  يف  املجال�س  لروؤ�شاء 
اأ�شهر   )4( خالل  املجل�س 
ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا اأح��ي��ل اإل��ى 
مقرتحات  م��ن  االج��ت��م��اع 
م����ن ال����وف����ود امل�����ش��ارك��ة 
لهذه  هيكلية  لو�شع  وذل��ك 

االجتماعات.
ق���رر االج��ت��م��اع امل��واف��ق��ة  ●

ع����ل����ى م�����ذك�����رة ال���ع���م���ل 
امل���ق���رتح���ة م����ن امل��ج��ل�����س 
�صاأن  يف  الحتادي  الوطني 
ل��روؤ���ش��اء  االأول  االج��ت��م��اع 
والوطني  ال�شورى  جمال�س 
واالأم�������ة وال����ن����واب ب���دول 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل���دول 

اخلليج العربية.

ورق���ة ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة: دول��ة  ●
قطر
مذكرة عمل مقرتحة من  ●

الحتادي  الوطني  املجل�س 
االأول  االج��ت��م��اع  ���ش��اأن  يف 
ال�شورى  جمال�س  لروؤ�شاء 
والنواب  واالأم���ة  والوطني 
بدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج
مذكرة تو�شيحية لالئحة  ●

العمل املقرتحة من املجل�س 
ال��وط��ن��ي الحت������ادي اإل���ى 
ال�شورى،  جمال�س  روؤ���ش��اء 
واالأمة  والوطني،  والنواب، 
لدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية.
مذكرة االأمانة العامة. ●

ب��ن��ود م��ق��رتح��ة م���ن جم��ل�����س ال�����ش��ورى 
القطري لإدراجها يف جدول اأعمال 
لروؤ�صاء  الأول  ال���دوري  الج��ت��م��اع 
واالأم��ة  والوطني  ال�شورى  جمال�س 
لدول  التعاون  بدول جمل�س  النواب 

اخلليج العربية:
وع��م��ل  هيكلية  ب��ح��ث  الأول:  ال���ب���ن���د 

اجتماعات روؤ�شاء املجال�س.
لتحقيق  اآلية  خلق  بحث  ال��ث��اين:  البند 
بني  وال��رتاب��ط  والتكامل  التن�شيق 

الدول االأع�شاء.
و�شع  اإمكانية  درا���ش��ة  ال��ث��ال��ث:  البند 
اأنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين 
الت�شريعية  ال�����ش��وؤون  ذل��ك  يف  مب��ا 

وال�شوؤون واالإدارية.
لتن�شيق  اآل��ي��ة  اق���رتاح  ال���راب���ع:  ال��ب��ن��د 
امل���واق���ف يف امل��ح��اف��ل ال��ربمل��ان��ي��ة 

االإقليمية والدولية.
ال���ب���ن���د اخل���ام�������س: اإي���ج���اد ال��و���ش��ائ��ل 
بني  ال��ت��وا���ش��ل  لتحقيق  ال��ف��اع��ل��ة 
والهيئات  التعاون  جمال�س  اأجهزة 

الربملانية.
ال��ب��ن��د ال�����س��اد���س: اق���رتاح عقد ن��دوات 
الربملانية  املجال�س  تهم  وموؤمترات 

اخلليجية.

 11امل�ساركة يف الجتماع 
الأول لروؤ�ساء جمال�س 

ال�سورى والوطني 
والأمة والنواب بدول 

جمل�س التعاون اخلليجي 
)الدوحة( 

21 – 22 /نوفمرب/ 2007

اإجتماع روؤ�ساء جمال�س ال�سورى و الوطني و الأمة و النواب بدول جمل�س التعاون 
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●  50 م���رور  مبنا�شبة  احل��ف��ل  ك���ان 
عاما على م�شاركة املراأة امل�شرية يف 

الربملان.
كلمة  ● االح��ت��ف��ال  ب��رن��ام��ج  وت�شمن 

�شوزان  الفا�شلة/  لل�شيدة  رئي�شية 
للمراأة  القومي  املجل�س  رئي�س  مبارك 
ب��ارزة،  ل�شخ�شيات  اأخ���رى  وكلمات 
امل����راأة يف  وت��خ��ل��ل احل��ف��ل فيلم ع��ن 

الربملان.

امل�ساركة يف احتفاليات 12 املجل�س 
القومي للمراأة 2007/12/5

القاهرة- املجل�س القومي للمراأة

الحت��ادي،  الوطني  املجل�س  رئي�س  األقى 
مواجهة  اأه��م��ي��ة  اإل���ى  فيها  اأ���ش��ار  كلمة 
وتفعيل  امل����راأة،  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات 
وافقت  وق��د  الن�شائي�ة،  املنظمات  دور 
امل�شاركات على اعتبار كلمة رئي�س املجل�س 

وثيقة رئي�شية من وثائق املوؤمتر.

الن�شاء  ● جمعية  ت�شكيل 
ال��ربمل��ان��ي��ات وال��ن�����ش��اء يف 
بدول  القرار  �شنع  مراكز 
اخلليجي  التعاون  جمل�س 
ب��ه��دف ت��ب��ادل اخل���ربات، 
حلول  واق����رتاح  ومناق�شة 
اخلليجية،  املراأة  مل�شكالت 
ال��ربمل��اين  االأداء  وت��ط��وي��ر 

للن�شاء الربملانيات.
تعنى  ● دائمة  جلنة  اإن�شاء 

باملراأة يف كل برملانات دول 
اخلليجي  التعاون  جمل�س 
الت�شريعات  درا�شة  تتولى 
ومتكني  ب��ح��ق��وق  املتعلقة 
املراأة، واالتفاقيات الدولية 

املعنية باملراأة.

الو�شائل  ● ال�شيا�شية  وامل�شاركة  املراأة 
العملية  امل��راأة يف  لتمكني  )االآل��ي��ات( 

ال�شيا�شية
يحدث  ● “كيف  ال��ربمل��ان:  يف  امل���راأة 

التغيري«
كن النوع يف الربملان؟ ● كيف ميمُ
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت���واج���ه امل�����راأة  ●

اخلليجية يف مراكز �شنع القرار
)منظمات  ● الن�شائية  املنظمات  دور 

الن�شاء  دع���م  يف  امل����دين(  امل��ج��ت��م��ع 
والن�شاء يف مراكز �شنع  الربملانيات، 

القرار.

 13املوؤمتر الإقليمي الثاين 
للن�ساء الربملانيات

 اأكتوبر 2007 )اأبوظبي(.

املوؤمترات و الإجتماعات متخ�س�سة
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حماور جدول اأعمال موؤمتر برملانيون 
بحرينيون �سد الف�ساد:

املتحدة  االأمم  “اتفاقية  الأول:  املحور 
ال��ت��ج��ارب  الف�شاد”،  مل��ك��اف��ح��ة 
حتول  التي  وال�شعوبات  الف�شلى 

دون تطبيق فعال لها.
“ال�شفافية  املوؤمتر  من  الثاين:  املحور 
تعزيزها  واأهمية  االإيرادات”  يف 

ودور الربملانيني يف الرقابة املالية

ملف امل�ساركة يف اأعمال موؤمتر 
برملانيون بحرينيون �سد الف�ساد

خالل الفرتة من 
3-2007/11/4م يف البحرين

التي  املجل�س  ع�شو  كلمة  املوؤمتر  ت�شمن 
دولة  اتبعتها  التي  النقاط  اأه��م  تناولت 
احلكومة  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات 

االلكرتونية.

موؤمتر دور �سناع القرار 
الربملانيني يف تطوير املجتمع 
املعلوماتروما 2007/3/4-3

املوؤمترات و الإجتماعات متخ�س�سة
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ثانيا: م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات للعام 2008م:

�شاركت ال�شعبة الربملانية يف العديد من الفعاليات الربملانية خالل العام 2008م، حيث بلغت )14( م�شاركة برملانية يف االحتادات 
)االحتاد الربملاين الدويل – جمل�س وموؤمتر احتاد جمال�س الدول االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر االإ�شالمي – االحتاد الربملاين العربي – 
الربملان العربي االنتقايل – االجتماعات الدورية اخلليجية(، وبلغ جمموع اأوراق عمل والدرا�شات الفنية املقدمة من ال�شعبة الربملانية 
يف هذه االحتادات )87( ورقة عمل ودرا�شة فنية، يف حني بلغ عدد امل�شروعات الفنية والقانونية املقدمة من ال�شعبة الربملانية )3( 

م�شاريع. كما حققت اأوراق وم�شروعات ال�شعبة الربملانية 
وتعد هذه   %  66.4 ن�شبتها حوايل  وبلغت  الرئي�شية(  باأفكارها  االأخذ  اأو  املوافقة عليها  التي مت  الالزمة )امل�شروعات  الفعالية   –

الن�شبة ن�شبة جيدة للغاية.
ونخل�ص اإلى اأن متيز هذا الن�شاط يعود ب�شفة اأ�شا�شية اإلى التميز يف الفعالية لن�شاط ال�شعبة الربملانية يف الحتادات وهي كالآتي:



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي334
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

1. االحتاد الربملاين الدويل:
تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من امل�شروعات واملقرتحات ودرا�شات فنية وقانونية يف االحتاد الربملاين الدويل، مثل: م�شروع 
البند الطارئ التي تقدمت به ال�شعبة الربملانية يف الدورة )119( للجمعية حول »دور الربملانات يف احتواء الأزمة املالية العاملية واأثرها 
على القت�ساديات الوطنية«، باالإ�شافة اإلى طرحها مذكرات �شارحة حول املو�شوعات التي �شيتم درا�شتها يف اللجان الدائمة الثالث 

يف اجلمعية التي �شتطرح يف امل�شاركات القادمة.
2. االحتاد الربملاين العربي:

اأ�شا�شي اإلى امل�شروعات الفنية والقانونية التي تقدمت  اإن زيادة فعالية ال�شعبة الربملانية يف االحتاد الربملاين العربي يعود ب�شكل 
بها ال�شعبة الربملانية منها: م�شروع »تطوير الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي« والذي يهدف اإلى تطوير عمل الأمانة العامة 

لالحتاد الربملاين العربي واالأدوار الفنية واالت�شالية والتن�شيقية التي يقوم بها.
كما قدمت ال�شعبة الربملانية االإماراتية يف املوؤمتر الثالث ع�شر والدورة اخلم�شني ملجل�س االحتاد الربملاين العربي تقريرًا برملانيًا 

مف�شاًل حول اأن�شطة دعم املراأة يف االإمارات العربية املتحدة.
3. جمل�س وموؤمتر احتاد جمال�س الدول االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر االإ�شالمي:

�شاهمت ال�شعبة الربملانية يف العديد من اأوراق العمل وامل�شروعات القانونية والفنية يف جمل�س وموؤمتر احتاد جمال�س الدول االأع�شاء 
يف منظمة املوؤمتر الإ�صالمي، والذي �صاهمت بن�صبة كبرية يف زيادة ن�صاط ال�صعبة الربملانية.

وكان من اأبرز اإ�صهامات ال�صعبة الربملانية يف هذا امل�صاركة هو التقدم براأي يف �صاأن الرت�صيحات املقدمة ملن�صب الأمني العام والأمني 
العام امل�شاعد حيث دعمت ال�شعبة الربملانية االإماراتية املر�شحني العرب.

4. الربملان العربي االنتقايل:

تقدمت ال�صعبة الربملانية بالعديد من اأوراق عمل فنية وم�صروعات القرار يف الربملان العربي النتقايل والتي �صاهمت يف زيادة ن�صاط 
ال�شعبة يف الربملان العربي االنتقايل.

كما تقدمت ال�شعبة الربملانية االإماراتية مبقرتحات مت االأخذ بها مثل مقرتح » اإن�شاء نظام مايل يحاول تنظيم العملية املالية للربملان 
وعملية التدقيق واملراجعة للميزانية«.

5. االجتماعات الدورية اخلليجية:

اأما على �شعيد االجتماعات الدورية اخلليجية، فقد �شاهمت املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية ومنها »اجلدول املقارن مل�سروع 
لئحة عمل الجتماع الدوري لروؤ�ساء جمال�س الوطني والنواب وال�سورى والأمة« يف تعديل النظام االأ�شا�شي لالجتماعات الدورية 
اخلليجية. باالإ�شافة اإلى اأنه مت االأخذ مبقرتحات ال�شعبة الربملانية االإماراتية يف �شاأن »اإن�ساء برملان خليجي« ومت االتفاق على تكليف 
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االأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي بدار�شة اإن�شاء برملان خليجي ورفعه الجتماع الروؤ�شاء اخلليجيني.
نتائج الفعاليات )امل�شروعات التي مت املوافقة عليها اأو االأخذ باأفكارها الرئي�شية(:

% من  �شجل مقيا�س الفعالية يف القرارات النهائية الناجتة من االحتادات التي �شاركت فيها ال�شعبة الربملانية االإماراتية حويل 66.4 
جممل وجهات النظر واالآراء التي اأبدتها ال�شعبة الربملانية لت�شمينها يف القرارات النهائية ال�شادرة عن خمتلف االحتادات )حت�شب 

هذه الن�شبة باال�شتناد اإلى ما قدمته ال�شعبة(. 
تدل هذه الن�شبة على قدرة وفود ال�شعبة الربملانية على تعزيز دور دولة االإمارات العربية املتحدة على االأ�شعدة االإقليمية والدولية 

ب�شكل عام ودور املجل�س الوطني املوؤثر يف الدبلوما�شية الربملانية الدولية. 
مرفق جدول تف�شيلي مل�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات:

املجموع
الربملان 
العربي 
النتقايل

الحتاد 
الربملاين 

العربي

جمل�س وموؤمتر احتاد 
جمال�س الدول الأع�ساء يف 
منظمة املوؤمتر الإ�سالمي

اجتماع روؤ�ساء جمال�س ال�سورى 
والوطني والأمة والنواب بدول 

جمل�س التعاون اخلليجي

الحتاد الربملاين 
الدويل

14 م�شاركة 6 2 2 2 2

مرفق الر�شم البياين ل� )اأوراق العمل والدرا�شات الفنية(.
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جدول تف�شيلي لعدد امل�شروعات القانونية والفنية امل�شارك بها يف االحتادات:

املجموع
الربملان العربي 

النتقايل
الحتاد الربملاين 

العربي

جمل�س وموؤمتر 
احتاد جمال�س الدول 
الأع�ساء يف منظمة 

املوؤمتر الإ�سالمي

الحتاد 
الربملاين 

الدويل

3 1 1 - 1

الر�شم البياين ل� )امل�شروعات القانونية والفنية(:
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جدول عدد االأوراق الفنية وامل�شروعات التي مت اإعدادها .

املجموع امل�سروعات القانونية والفنية اأوراق العمل والدرا�سات الفنية

90 3 87

الر�شم البياين يو�شح الفعاليات الربملانية

\
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 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

جدول تف�شيلي حول م�شاركات االحتاد الربملاين الدويل  يف االحتادات خالل العام 2008م

لدولة  الربملانية  ال�سعبة  م�ساهمات 
الإمارات العربية املتحدة

نتائج الفعالية
الإم���ارات  ل��دول��ة  الربملانية  ال�سعبة  ودرا���س��ات  اأوراق 

العربية املتحدة
مو�سوع الفعالية الفعالية

	 الربملانية ال�شعبة  وفد  اأع�شاء  �شارك 
يف اجتماعات املوؤمتر.

	 الربملانية ال�شعبة  وف��د  رئي�س  ق��ام 
اأمام  ال�شعبة  كلمة  باإلقاء  االإماراتية 
اأه��م  اإل��ى  بالكلمة  م�صريا  اجلمعية، 
الراهنة،  والدولية  االإقليمية  الق�شايا 
�شاعدت  حيث  فل�شطني  ق�شية  منها 
ال�شعبة الربملانية االإماراتية من خالل 
على  املوافقة  يف  االأع�شاء  مداخالت 
الربملاين  االحت���اد  يف  كاملة  ع�شوية 

الدويل.

	 متت املوافقة على طلب
فل�شطني  دول��ة  ح�شول 
الكاملة  الع�شوية  على 
ال��ربمل��اين  يف االحت����اد 
تكليف  ومت  ال������دويل، 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
لتعديل  ال��الزم  باإعداد 
ال���ن���ظ���ام االأ����ش���ا����ش���ي 
متهيدا العتماده خالل 
�شهر اأكتوبر 2008 يف 

جنيف.
	 يكون اأن  على  االت��ف��اق 

االج����ت����م����اع ال����ق����ادم 
 )120 لل��ج�����معي�������ة)
م���ن اإث�����ي�����وب�����ي�����ا  يف 
.2009 /4 /10 -5

	 م��وا���ش��ي��ع اع��ت��م��اد  مت 
اللجان الدائمة الثالث 
خالل  �شتناق�س  ال��ت��ي 
م�������داوالت ج��ن��ي��ف يف 

�شهر اأكتوبر:
ال���ل���ج���ن���ة ال���دائ���م���ة  ●

واالأم��ن  )ال�شلم  االأول��ى 
عدم  تعزيز  الدوليني(: 
النووية  االأ�شلحة  انت�شار 
و�شمان  ال�شالح  ون���زع 
ب�����دء ن����ف����اذ م���ع���اه���دة 

امللف الفني اجتماعات الدورة ال� 118 لالحتاد الربملاين 
الدويل:

ورقة تعريف برملاين:
جمهورية جنوب اأفريقيا ●

الأوراق التف�سرية:
ورقة تف�صريية حول البند الطارئ ●
ملخ�س لتقرير اللجنة االأولى ●
ورقة تف�صريية عن اللجنة الدائمة الأولى ●
ملخ�س لتقرير اللجنة الثانية ●
ورقة تف�صريية عن اللجنة الدائمة الثانية ●
ملخ�س لتقرير اللجنة الثالثة ●
ورقة تف�صريية عن اللجنة الدائمة الثالثة. ●

الأوراق اخلا�سة باجتماع الن�ساء الربملانيات:
1.اأوراق الت�سور

االجتار بالن�شاء ●
ح��م��اي��ة واح�����رتام ح��ق��وق االإن�����ش��ان ل��ل��م��راأة وال��ع��م��ال  ●

املهاجرين
املراأة وو�شائل االإعالم ●

2.ورقة حمور:
حلقة نقا�س )�شحة االأم والوليد والطفل(. ●

اأوراق معلومات حول البنود الطارئة:
ملخ�س للمذكرة التو�شيحية من م�شر ●
ورقة معلومات عن الو�شع االإن�شاين يف غزة ●
ملخ�س للمذكرة التو�شيحية من اليونان ●
ورقة معلومات عن التغري املناخي. ●
على  ● التاأكيد  واإع���ادة  ال��دويل  القانون  حلماية  الدعم 

الد�صتوري  والنظام  الإقليمية  و�صالمتها  ال��دول  �صيادة 
للجمهورية �شربيا

ال��ب��ن��ود امل��ط��روح��ة على 
جدول اأعمال الدورة ال� 
118 لالحتاد الربملاين 

الدويل
انتخاب   :)1( البن�����د 
رئ��ي�����س ون���ائ���ب رئ��ي�����س 

اجلمعية 118.
النظر  الب�������ن������������د )2(: 
بند  اإدراج  ط��ل��ب��ات  يف 
ط��ارئ يف ج��دول اأعمال 

اجلمعية.
مناق�شة   :)3( البن�����������د 
للو�شع  عامة خم�ش�شة 
والقت�صادي  ال�صيا�صي 
العامل،  يف  واالجتماعي 
مع الرتكيز على مو�شوع 

“حماربة الفقر”.
دور ال������بن�����������������������د)4(: 

اإق��ام��ة  ال��ربمل��ان��ات يف   
ال�����ت�����وازن ب����ني االأم�����ن 
ال�����وط�����ن�����ي واالأم����������ن 
االإن�������ش���اين واحل���ري���ات 
ال�����ف�����ردي�����ة، وت����ف����ادي 
ت��ه��دي��د ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
االأول��ى  اللجنة  )تقرير 
ال�شلم  جلنة  ال��دائ��م��ة: 
واالأم������ن ال��دول��ي��ي�����ن(.

امل�ساركة يف 
اجتماعات الدورة

 ال� 118 
لالحتاد الربملاين 
الدويل جمهورية 

اأفريقيا
 )كيب تاون(

12 – 18/اإبريل 
2008
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لدولة  الربملانية  ال�سعبة  م�ساهمات 
الإمارات العربية املتحدة

نتائج الفعالية
الإم���ارات  ل��دول��ة  الربملانية  ال�سعبة  ودرا���س��ات  اأوراق 

العربية املتحدة
مو�سوع الفعالية الفعالية

ال�شامل ملعاهدة  احلظر 
ال���ت���ج���ارب: دور  ح��ظ��ر 

الربملانات.
ال����ل����ج����ن����ة ال����دائ����م����ة  ●

ال����ث����ان����ي����ة )ال���ت���ن���م���ي���ة 
امل�����س��ت��دام��ة وال��ت��م��وي��ل 
وال�����ت�����ج�����ارة(: ال��ت��غ��ر 
امل�������ن�������اخ�������ي، ومن�����������اذج 
ال���ت���ن���م���ي���ة امل�������س���ت���دام���ة 

والطاقات املتجددة.
ال���������������ل���������������ج���������������ن���������������ة  ●

ال������دائ������م������ة ال����ث����ال����ث����ة 
)ال������دمي������وق������راط������ي������ة 
وح����ق����وق الإن���������س����ان(: 
واحل��ق  التعبر  ح��ري��ة 
ع���ل���ى  احل�������������س������ول  يف 

املعلومات.

ال��رق��اب��ة   :)5( ال���ب���ن���د 
ل�شيا�شات  ال��ربمل��ان��ي��ة 
الدولة يف جمال مل�شاعدة 
اخل����ارج����ي����ة )ت���ق���ري���ر 
الثانية:  الدائمة  اللجنة 
امل�شتدامة  التنمية  جلنة 
وال��ت��م��وي��ل وال��ت��ج��ارة(.
ال��ع��م��ال   :)6( ال���ب���ن���د 
امل���ه���اج���رون، واالجت����ار 
االأجانب،  وكره  بالب�شر، 
وحقوق االإن�شان )تقرير 
الثالثة:  الدائمة  اللجنة 
جل���ن���ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وح����ق����وق االإن���������ش����ان(.
امل��واف��ق��ة   :)7( ال��ب��ن��د 
ع��ل��ى امل���وا����ش���ي���ع ال��ت��ي 
���ش��ت��در���ش��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة 
 ،)120( دورت���ه���ا  يف 
وت���ع���ي���ني امل����ق����رري����ن.

امل�ساركة يف 
اجتماعات الدورة

 ال� 118 
لالحتاد الربملاين 
الدويل جمهورية 

اأفريقيا
 )كيب تاون(

12 – 18/اإبريل 
2008
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لدولة  الربملانية  ال�سعبة  م�ساهمات 
الإمارات العربية املتحدة

نتائج الفعالية
الإم���ارات  ل��دول��ة  الربملانية  ال�سعبة  ودرا���س��ات  اأوراق 

العربية املتحدة
مو�سوع الفعالية الفعالية

اأع��م��ال  يف  الربملانية  ال�شعبة  �شاركت 
امل��وؤمت��ر و ت��ق��دم امل��ج��ل�����س ب��امل��ق��رتح��ات 

التالية:
البند الطارئ:

	 ل��دول��ة ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة  ا�شتبقت 
االإمارات العربية املتحدة بقية ال�شعب 
ال��ع��امل  دول  ل��ربمل��ان��ات  ال��ربمل��ان��ي��ة 
االأع�شاء يف االحتاد بتقدمي بند طارئ 
الإدراجه �شمن جدول اأعمال اجلمعية، 
العام  االأمني  اإلى  طلبها  اأر�شلت  حيث 
 9 بتاريخ  ال��دويل  ال��ربمل��اين  لالحتاد 
باإدراج  برغبتها  تعلمه   2009 اأكتوبر 
بند طارئ بعنوان “ دور الربملانات يف 
واأثرها  العاملية  املالية  االأزم��ة  احتواء 

على االقت�شاديات الوطنية”.

نتائج الفعالية:

	 )3( امل�����ادة ت��ع��دي��ل  مت 
الأ�سا�سي  ال��ن��ظ��ام  م��ن 
ل�����الحت�����اد ال�����ربمل�����اين 
ممثلي  اأي���د  ال�������دويل: 
ال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
االإم��ارات��ي��ة يف اأع��م��ال 
امل��ج��ل�����س ت��ع��دي��ل ه��ذه 
فقرة  ب��اإ���ش��اف��ة  امل����ادة 
م�������ش���ت���ح���دث���ة ل��ق��ب��ول 
ع�شوية فل�شطني كع�شو 
ك���ام���ل ال��ع�����ش��وي��ة يف 

االحتاد.
	 مت انتخاب اأع�ساء جدد

التنفيذية:  اللجنة  يف 
احلاكم  املجل�س  واف��ق 
�شعادة/  انتخاب  على 
كممثل  ال�شريقي  را�شد 
العربية  املجموعة  عن 
التنفيذية  اللجنة  يف 
ل��الحت��اد، ك��ب��دي��ل عن 
ال�����ش��ي��د ع��ب��د ال��واح��د 
املغرب  -م��ن  الرا�شي 
فرتة  انتهت  وال���ذي   -

ع�شويته يف اللجنة.

امللف الفني اجتماعات الدورة ال� 119 لالحتاد الربملاين 
الدويل:

من  ● امل��ق��رتح  ال��ط��ارئ  البند  ح��ول  التف�صريية  امل��ذك��رة 
يف  الربملانات  “دور  بعنوان  االإماراتية  الربملانية  ال�شعبة 
االقت�شاديات  على  واأثرها  العاملية  املالية  االأزمة  احتواء 

الوطنية” باللغتني العربية واالإجنليزية
ال�شعبة  ● من  املقرتح  الطارئ  البند  القرار حول  م�شروع 

الربملانية االإماراتية باللغتني العربية واالإجنليزية
ورقة تعليق على تعديل املادة )3( من النظام االأ�شا�شي  ●

لالحتاد الربملاين الدويل
اأوراق اللجنة الدائمة الأولى:

)جلنة  ● االأول��ى  اللجنة  مو�شوع  حول  مقرتحات  مذكرة 
عدم  تعزيز  يف  الربملانني  دور  الدوليي�ن(  واالأم��ن  ال�شلم 
انت�شار االأ�شلحة النووية ونزع ال�شالح، و�شمان بدء نفاذ 

معاهدة احلظر ال�شامل للتجارب النووية
ورقة ت�شور حول مو�شوع اللجنة االأولى الدائمة. ●

اأوراق اللجنة الدائمة الثانية:
)جلنة  ● الثانية  اللجنة  مو�شوع  حول  مقرتحات  مذكرة 

املناخي  التغري  والتجارة(  والتمويل  امل�صتدامة  التنمية 
ومناذج التنمية امل�شتدامة والطاقات املتجددة.

ورقة ت�شور حول مو�شوع اللجنة الدائمة الثانية )جلنة  ●
التنمية امل�شتدامة والتمويل والتجارة (.

اأوراق اللجنة الدائمة الثالثة:
الثالثة  ● الدائمة  اللجنة  تقرير  حول  مقرتحات  مذكرة 

التعبري  يف  احلق  الإن�صان(  وحقوق  الدميقراطية  )جلنة 
واحل�شول على املعلومات

ورقة مفهوم برملاين حول مو�شوع اللجنة الدائمة الثالثة ●
بطاقة تعريفية عن جلنة االحتاد الربملاين الدويل حول  ●

�شوؤون االأمم املتحدة

	 املطروحة على البنود 
ال��دورة  اأعمال  ج��دول 
ل���الحت���اد   119 ال������ 

الربملاين الدويل
افتتاح اأعمال الدورة . 1

مل��ج��ل�����س   )119(
االحت�����اد ال��ربمل��اين 

الدويل.
اإق���������������رار ج�������دول . 2

االأعمال
امل������واف������ق������ة ع��ل��ى . 3

حم���ا����ش���ر ال������دورة 
للمجل�س   )182(

احلاكم.
املتعلقة . 4 ال��ق�����ش��اي��ا 

ب����ال����ع���������ش����وي����ة يف 
االحتاد

ت���ق���ري���ر اأن�������ش���ط���ة . 5
اللجنة التنفيذية

تقرير الرئي�س. 6
ال���ت���ق���ري���ر امل���وؤق���ت . 7

ل��الأم��ني ال��ع��ام عن 
اأن�������ش���ط���ة االحت�����اد 
ال���ربمل���اين ال����دويل 
منذ الدورة )182( 

للمجل�س احلاكم
ال�����و������ش�����ع امل������ايل . 8

لالحتاد

امل�ساركة يف اأعمال
 اجلمعية ال119

 لالحتاد 
الربملاين 

الدويل والدورة
 )183(

للمجل�س احلاكم 
لالحتاد )جني�ف(
13 - 15 اكتوبر 

2008
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الإم���ارات  ل��دول��ة  الربملانية  ال�سعبة  ودرا���س��ات  اأوراق 

العربية املتحدة
مو�سوع الفعالية الفعالية

الربنامج . 9 م�شروع 
وامل���ي���زان���ي���ة ل��ع��ام 

2009
مع منظمة . 10 التعاون 

االأمم املتحدة
ت���ع���زي���ز اإ�����ش����الح . 11

االحت���اد ال��ربمل��اين 
الدويل

جانب . 12 م��ن  ال��ع��م��ل 
االحت���اد ال��ربمل��اين 
ال�������دويل ل��ت��ع��زي��ز 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
وامل����وؤ�����ش���������ش����ات 

الربملانية
امل��وؤمت��رات . 13 تقارير 

الأخ�����������������������������رية 
واالج����ت����م����اع����ات 
ال���ت���خ�������ش�������ش���ي���ة 
الربملاين  لالحتاد 

الدويل
اأن�����ش��ط��ة االأج��ه��زة . 14

جل�شات  تعقد  التي 
ع���ام���ة واأن�����ش��ط��ة 

اللجان اخلا�شة
اج���ت���م���اع ج��م��ع��ي��ة . 15

احت�������اد ال����ربمل����ان 
الدويل )120(

امل�ساركة يف اأعمال
 اجلمعية ال119

 لالحتاد 
الربملاين 

الدويل والدورة
 )183(

للمجل�س احلاكم 
لالحتاد )جني�ف(
13 - 15 اكتوبر 

2008
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الإم���ارات  ل��دول��ة  الربملانية  ال�سعبة  ودرا���س��ات  اأوراق 

العربية املتحدة
مو�سوع الفعالية الفعالية

االج�����ت�����م�����اع�����ات . 16
امل�شتقبلية لالحتاد 

الربملاين الدويل
ت�����ع�����ي�����ني اث����ن����ني . 17

م�������ن م����راج����ع����ي 
احل�������������ش������اب������ات 
حل�������ش���اب���ات ع���ام 

2009
على . 18 ال��ت��ع��دي��الت 

االأ�شا�شي  النظام 
والقواعد

االن������ت������خ������اب������ات . 19
اللجنة  ل��ع�����ش��وي��ة 

التنفيذية
ان���ت���خ���اب رئ��ي�����س . 20

االحت���اد ال��ربمل��اين 
الدويل

امل�ساركة يف اأعمال
 اجلمعية ال119

 لالحتاد 
الربملاين 

الدويل والدورة
 )183(

للمجل�س احلاكم 
لالحتاد )جني�ف(
13 - 15 اكتوبر 

2008
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ودرا������س�����ات  اأوراق 
ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة 
ل����دول����ة الإم���������ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة

مو�سوع الفعالية الفعالية

	.ساركت ال�سعبة الربملانية يف املوؤمتر�
	 الحتادي الوطني  املجل�س  رئي�س  اأثار 

االأربعاء  ي��وم  األقاها  التي  الكلمة  يف 
املوافق 2008/1/30م اأمام الدورة 
اخلام�شة ملوؤمتر احتاد جمال�س الدول 
االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر االإ�شالمي 
ن��ق��ط��ة اح���ت���الل اإي�����ران جل���زر دول���ة 
االإمارات الثالث ذاكرًا اأنه يتطلع اإلى 
اأن يبحث املوؤمتر هذه النقطة، )ن�س 
اأن  اأهمية  على  التاأكيد  “نود  الكلمة( 
يدرج يف بيانكم اخلتامي لهذه الدورة 
للجزر  االإي������راين  االح���ت���الل  ق�شية 
االإم��ارات  دول��ة  وم�شاعي  االإماراتية، 
هذه  حلل  املتوا�شلة  املتحدة  العربية 
االأمم  اإطار مبادئ  �شلميا يف  الق�شية 
امل��ت��ح��دة، واإح��ك��ام ال��ق��ان��ون ال��دويل، 
اخلتامي  البيان  يدعو  اأن  نطالب  كما 
جمهورية اإيران االإ�شالمية لالإ�شتجاية 
ملطالب دولة االإمارات العربية املتحدة 
اأو  ال�شلمية،  النزاع بالطرق  حلل هذا 

اللجوء اإلى حمكمة العدل الدولية”.

متت اإثارة النقاط التالية 
م���ن ق��ب��ل وف����د امل��ج��ل�����س 

الوطني الحتادي:
	 القاهرة بيان  م�شروع 

الحظنا اأنه مل يرد ذكر 
ط��ل��ب دول���ة االإم�����ارات 
حول  املتحدة  العربية 
ت�������ش���م���ني م���و����ش���وع 
ال���ب���ي���ان  يف  اجل��������زر 
اخل��ت��ام��ي وع��ل��ي��ه ف��اإن 
العربية  االإم��ارات  دولة 
منطلق  وم���ن  امل��ت��ح��دة 
اإجن���اح  ع��ل��ى  حر�شها 
وعدم  القاهرة  موؤمتر 
بني  ال��ف��رق��ة  روح  ب���ث 
واإنه  االإ�شالمية،  الدول 
اإدراج  ع��دم  على  ب��ن��اًء 
ط��ل��ب دول���ة االإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
احتالل اجلزر  مو�شوع 
االإماراتية �شمن البيان 
اخل��ت��ام��ي ب��ال��رغ��م من 
ت���ق���دمي���ه اإل������ى جل��ن��ة 
���ش��ي��اغ��ة ال��ب��ي��ان ف���اإن 
حتفظه  ي��ع��ل��ن  ال���وف���د 

امللف الفني:
 اأع�������دت الأم����ان����ة  ●

ال�����ع�����ام�����ة ال����ب����ن����ود 
التالية:

ج�����دول ت��ف�����ص��ريي  ●
للبنود اأعمال الدورة 
اخل��ام�����ش��ة مل��وؤمت��ر 

االحتاد.
ت��ع��ل��ي��ق ال�����ش��ع��ب��ة  ●

الربملانية حول البند 
من  امل��وق��ف   )12(
االأع�شاء  الربملانات 
امل������ت������اأخ������رة ع��ن 
ا�شرتاكاتها  ���ش��داد 
ميزانية  يف  ال�شنوية 
امل����درج  االحتاد– 
اأعمال  ج��دول  على 

جمل�س االحتاد
ورق��������������ة حم������ور  ●

ب��������رمل��������اين ح�����ول 
يف  الو�شع  مو�شوع: 
ال��ع��راق وا���ش��ت��ع��ادة 
ال�����ش��ع��ب ال��ع��راق��ي 
ال�شيا�شية  ل�شيادته 
واالق����ت���������ش����ادي����ة 
واإعادة اأعمار عراق 

امل�شتقبل.
ورق��������������ة حم������ور  ●

برملاين حول:الو�شع 
يف لبنان

البنود  الأع��م�����������ال  ج���دول  ت�سمن 
التالية:
	ال�شوؤون ال�شيا�شية
	الق�شية الفل�شطينية
	الو�شع يف العراق
	.الو�شع يف لبنان
	مكافحة االإرهاب
	الو�شع يف ال�شومال
	الو�شع يف دارفور
	الو�شع يف كو�شوفو
	الو�شع يف قرب�س
	 يف امل�شلمة  الرتكية  االأقلية  و�شع 

تراقيا الغربية.
	ال�شوؤون االقت�شادية
	الو�صع يف جامو وك�صمري
	 اقت�صاديات على  العوملة  ت��اأث��ري 

االإ�شالمية  خا�شة  النامية  الدول 
منها
	 م�شاهمات لتخ�شي�س  ال��دع��وة 

ط��وع��ي��ة ل�����ش��ن��دوق ال��ت�����ش��ام��ن 
امل��وؤمت��ر  منظمة  يف  االإ���ش��الم��ي 

االإ�شالمي
	ال�شوؤون االجتماعية والثقافية
	 املي�شورة االإ�شالمية  الدول  دعوة 

اإلى �شطب اأو تخفيف ديون الدول 

امل�ساركة يف اأعمال
 الدورة اخلام�سة
 ملوؤمتر الحتاد

 والدورة العا�سرة 
ملجل�س احتاد جمال�س

 الدول الأع�ساء 
يف منظمة

 املوؤمتر الإ�سالمي

القاهرة
27-31 /يناير/ 2008

احتاد جمال�س الدول الع�ساء يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي
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ودرا������س�����ات  اأوراق 
ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة 
ل����دول����ة الإم���������ارات 
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حتفظه  ي��ع��ل��ن  ال���وف���د 
هذا  اإدراج  ع��دم  على 
البيان  �شمن  املو�شوع 
اخل����ت����ام����ي، وي����اأم����ل 
م��ن ج��م��ه��وري��ة اإي����ران 
اال�شتجابة  االإ�شالمية 
اإلى طلب دولة االإمارات 
وحل  املتحدة  العربية 
ال����ن����زاع ق���ب���ل م��وع��د 
امل������وؤمت������ر ال�����ق�����ادم، 
وي��دع��و ك��ذل��ك امل��وؤمت��ر 
هو  ك��م��ا  دوره  ل��ل��ع��ب 
النظام  يف  من�شو�س 
احرتام  وهو  االأ�شا�شي 
وت�شوية  الدولة  �شيادة 

اخلالفات �شلميًا.

ورقة حمور برملاين 
ح������ول  م���و����ش���وع: 

االإرهاب
ورقة حمور برملاين  ●

ح�������ول م����و�����ش����وع: 
الأخ��رية  التطورات 

يف ال�شومال.
ورق��������������ة حم������ور  ●

ب��������رمل��������اين ح�����ول 
يف  الو�شع  مو�شوع: 

دارفور
ورق��������������ة حم������ور  ●

ب��������رمل��������اين ح�����ول 
يف  الو�شع  مو�شوع: 

كو�شوفو
ورق��������������ة حم������ور  ●

برملاين: االأو�شاع يف 
قرب�س

ورق�����������ة حم�������اور  ●
ب����رمل����ان����ي����ة ح����ول 
م����و�����ش����وع:و�����ش����ع 
االأق���ل���ي���ة ال��رتك��ي��ة 
تراقيا  يف  امل�شلمة 

الغربية.
ورق��������������ة حم������ور  ●

ب��������رمل��������اين ح�����ول 
م��و���ش��وع: ال�����ش��راع 
الهندي  الباك�صتاين 

على جامو وك�صمري
ورقة حمور برملاين  ●

مو�صوع:تاأثري  حول 
ال������ع������ومل������ة ع���ل���ى 

الدول  ديون  اأو تخفيف  اإلى �شطب   
االإ�شالمية املع�شرة اقت�شاديًا.

	 كراهية على  التحري�س  مواجهة 
االإ�شالم.

	دفع احلوار بني احل�شارات
	 االإن�شان وح��ق��وق  الدميقراطية 

والقانون الدويل االإن�شاين.
	 اخلارجية وزراء  بقرارات  قائمة 

يف  االإ���ش��الم��ي  امل��وؤمت��ر  مبنظمة 
الدورة )43( باك�شتان 7002

امل�ساركة يف اأعمال
 الدورة اخلام�سة
 ملوؤمتر الحتاد

 والدورة العا�سرة 
ملجل�س احتاد جمال�س

 الدول الأع�ساء 
يف منظمة

 املوؤمتر الإ�سالمي

القاهرة
27-31 /يناير/ 2008



345 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

لدولة  الربملانية  ال�سعبة  م�ساهمات 
الإمارات العربية املتحدة

نتائج الفعالية

ودرا������س�����ات  اأوراق 
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مو�سوع الفعالية الفعالية

الدول  اقت�شاديات 
ال���ن���ام���ي���ة خ��ا���ش��ة 

االإ�شالمية منها
ت����ع����ل����ي����ق ح�����ول  ●

م���و����ش���وع: ال��دع��وة 
ل����ت����خ���������ش����ي���������س 
طوعية  م�شاهمات 
الت�شامن  ل�شندوق 
االإ��������ش�������الم�������ي يف 
م��ن��ظ��م��ة امل����وؤمت����ر 
لتمويل  االإ���ش��الم��ي 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ك��اف��ل 
وال���ت�������ش���ام���ن ب��ني 
ال����دول االإ���ش��الم��ي��ة 
ع�������ن�������د ح����������دوث 

الكوارث.
ورقة حمور برملاين  ●

ح��������ول: م���واج���ه���ة 
ال���ت���ح���ري�������س ع��ل��ى 

كراهية االإ�شالم
ورق��������������ة حم������ور  ●

ب��������رمل��������اين ح�����ول 
بني  مو�شوع:احلوار 

احل�شارات
ورقة حمور برملاين  ●

حول: الدميقراطية
 وح���ق���وق االإن�������ش���ان 
وال����ق����ان����ون ال�����دويل 

االإن�شاين.

امل�ساركة يف اأعمال
 الدورة اخلام�سة
 ملوؤمتر الحتاد

 والدورة العا�سرة 
ملجل�س احتاد جمال�س

 الدول الأع�ساء 
يف منظمة

 املوؤمتر الإ�سالمي

القاهرة
27-31 /يناير/ 2008
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ودرا������س�����ات  اأوراق 
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ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة

مو�سوع الفعالية الفعالية

	 الربملانية ال�شعبة  اإ�شهامات  اأبرز  من 
ب��راأي  التقدم  ه��ي  امل�صاركة  ه��ذا  يف 
ملن�شب  املقدمة  الرت�شيحات  �شاأن  يف 
امل�شاعد  العام  واالأم��ني  العام  االأم��ني 
حيث دعمت ال�شعبة املر�شحني العرب.

	 اأحد دعم  على  االتفاق 
من  ال��ع��رب  املر�شحني 
خالل التن�شيق واالتفاق 
العربية  املجموعة  م��ع 

على مر�شح واحد.

امللف الفني:
نبذه عن جمهورية  ●

تركيا
الربملان  ● عن  نبذه 

الرتكي
ن���ب���ذه ع���ن احت���اد  ●

جم���ال�������س ال������دول 
االأع�شاء يف منظمة 

املوؤمتر االإ�شالمي.
ال�����ص��ع��ب��ة  ● راأي 

االإماراتية  الربملانية 
ال���رت����ش���ي���ح���ات  يف 
امل���ق���دم���ة مل��ن�����ش��ب 
االأمني العام واالأمني 

العام امل�شاعد.

ت�����س��م��ن ج����دول الأع����م����ال ال��ب��ن��ود 
التالية:

اعتماد برنامج العمل.. 1
تقرير االأمني العام لالحتاد.. 2
ان���ت���خ���اب اأم�����ني ع����ام ج��دي��د . 3

لالحتاد.
م�شاعد . 4 ع���ام  اأم����ني  ان��ت��خ��اب 

جديد لالحتاد.
جلنة . 5 تقرير  واع��ت��م��اد  درا���ش��ة 

احل�شاب  ب�شاأن  املالية  ال�شوؤون 
 2007 امل��ايل  للعام  اخلتامي 

لالأمانة العامة لالحتاد.

امل�ساركة يف اأعمال الدورة الثانية 
غر العادية لحتاد جمال�س الدول 

الأع�ساء 
يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي

 
ا�سطنبول
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الربمل���ان العربي

لدولة  الربملانية  ال�سعبة  م�ساهمات 
الإمارات العربية املتحدة

نتائج الفعالية

ودرا������س�����ات  اأوراق 
ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة 
ل����دول����ة الإم���������ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة

مو�سوع الفعالية الفعالية

	 االإماراتية الربملانية  ال�شعبة  اأع��دت 
والنظام  امليثاق  لتعديل  م�شروعني 

الداخلي لالحتاد الربملاين العربي.
	 مقرتح االإم���ارات���ي���ة  ال�شعبة  اأع����دت 

الإدراج “م�شروع تطوير اأعمال االأمانة 
العربي”  ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد  العامة 

�شمن بند ما ي�شتجد من اأعمال«.

	 مب���ق���رتح االأخ���������ذ  مت 
ال�����ش��ع��ب��ة االإم���ارات���ي���ة 
تطوير  »م�شروع  الإدراج 
العامة  االأم��ان��ة  اأع��م��ال 
ل����الحت����اد ال����ربمل����اين 
ما  بند  �شمن  العربي« 

ي�شتجد من اأعمال.

امللف الفني للم�شاركة 
امل���وؤمت���ر  اأع����م����ال  يف 
والدورة  ع�شر  الثالث 
اخل���م�������ش���ني مل��ج��ل�����س 
االحت�������اد ال���ربمل���اين 

العربي:
اآن��ي��ة:  برملانية  ورق���ة 

العراق االآن
ورقة تو�شيف برملاين:

ال��������ع��������الق��������ات  ●
االإماراتية العراقية

امل�����ح�����اور  اأوراق 
الربملانية

الو�شع يف العراق ●
ال������ق�������������ش������ي������ة  ●

الفل�شطينية
لبنان ●
دارفور ●
ال���ق���م���ة ال��ع��رب��ي��ة  ●

املقبلة
االقت�شادية  ● القمة 

العربية 2009
امل�شتدامة  ● التنمية 

العربي:  ال��وط��ن  يف 

ت�سمن جدول الأعمال: -
	انتخاب مكتب املوؤمتر
	اإقرار جدول االأعمال
	 اأن�شطة حول  العام  االأمني  تقرير 

الدورة)47(  م��ن��ذ  االحت������اد 
للمجل�س و)12( للموؤمتر

م���داخ���الت روؤ����س���اء ال���وف���ود ح��ول 
الأو�ساع العربية الراهنة

	.ت�شكيل جلان املوؤمتر
	اللجنة القانونية
	اللجنة ال�شيا�شية-الربملانية
	 جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية

واالجتماعية
جلنة �شوؤون املراأة

الوفود  روؤ���ش��اء  م��داخ��الت  متابعة 
حول االأو�شاع العربية الراهنة

كلمة روؤ�شاء الوفود املراقبني
العربية  الربملانية  الهيئة  اجتماع 

حلقوق االإن�شان
جلنة ال�شياغة

اجتماع اللجنة القانونية

امل�ساركة يف اأعمال املوؤمتر الثالث ع�سر 
والدورة اخلم�سني ملجل�س الحتاد 

الربملاين العربي.

اأربيل
 11-   13/مار�س/2008
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     الواقع واالآفاق.
الت�شامن  ● تعزيز 

ال���ع���رب���ي وت��وح��ي��د 
اإزاء  امل�������واق�������ف 
العربية  ال��ق�����ش��اي��ا 

امل�شرتكة.
بطاقة تعريفية

جلنة �شوؤون املراأة ●
الربملانية  ● الهيئة 

حلقوق االإن�شان
تقرير
من  ● برملاين  تقرير 

امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
الحت�����������ادي ح����ول 

اأن�شطة دعم املراأة.

امل�ساركة يف اأعمال املوؤمتر الثالث ع�سر 
والدورة اخلم�سني ملجل�س الحتاد 

الربملاين العربي.

اأربيل
 11-   13/مار�س/2008
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	 عقد االجتماع امل�شرتك للجنة القانونية
يومي  للربملانات  ال��ع��ام��ني  واالأم��ن��اء 
الثالثاء واالربعاء2008/10/8-7.

نتائج الفعالية:
امل���������ش����روع  ع����ر�����س  مت 
امل�����ق�����دم م�����ن امل��ج��ل�����س 
املتعلق  الحتادي  الوطني 
االأم��ان��ة  ع��م��ل  “بتطوير 
الربملاين  لالحتاد  العامة 
ال��وف��ود  ع��ل��ى  العربي” 
ال��راأي  لإب���داء  اخلليجية 
واملالحظات حول و اأبدت 
املوافقة  اخلليجية  الوفود 

على ما جاء يف امل�شروع.
واف����ق����ت ال���ل���ج���ن���ة ع��ل��ى 
ال����ت����ق����ري����ر اخل���ت���ام���ي 
ل��ل��م�����ش��روع امل���ق���دم من 
ال�شعبة الربملانية للمجل�س 
ال�����وط�����ن�����ي الحت���������ادي 
حول”تطوير عمل االأمانة 
الربملاين  لالحتاد  العامة 
اإلى  باالإ�شافة  العربي”. 
املوافقة على طلب ال�شعبة 
ال���ربمل���ان���ي���ة ل��ل��م��ج��ل�����س 

الوطني الحتادي على:
ع�شو  ت��ر���ش��ي��ح  دع����م   -
التنفيذية  للجنة  املجل�س 
باالحتاد الربملاين العربي 

عن املجموعة العربية.

اأعدت الأمانة العامة 
تطوير  حول  مقرتح 
عمل الأمانة العامة:

االأمانة  عمل  “تطوير 
ال����ع����ام����ة ل����الحت����اد 

الربملاين العربي”.

التنفيذية  اللجنة  اأع��م��ال  ج���دول 
منها:

اآلية عمل اللجنة. 1
املقر اجلديد لالحتاد. 2
 االأمناء العامون امل�شاعدون. 3

امل�ساركة يف اأعمال
 الجتماع اخلا�س مبناق�سة 

مقرتح ال�سعبة الربملانية
 لدولة الإمارات العربية املتحدة 

حول تطوير عمل
 الأمانة العامة

 لالحتاد الربملاين العربي 

دم�سق-اجلمهورية العربية
2008/10/8-7
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مو�سوع الفعالية الفعالية

على  ط��ارئ  بند  اإدراج   -
ج����دول اأع���م���ال امل��وؤمت��ر 
بعنوان”دور  ال���ربمل���اين 
اح���ت���واء  ال���ربمل���ان���ات يف 
العاملية  امل��ال��ي��ة  االأزم�����ة 
واأثرها على االقت�شاديات 

الوطنية”.

امل�ساركة يف اأعمال
 الجتماع اخلا�س مبناق�سة 

مقرتح ال�سعبة الربملانية
 لدولة الإمارات العربية املتحدة 

حول تطوير عمل
 الأمانة العامة

 لالحتاد الربملاين العربي 

دم�سق-اجلمهورية العربية
2008/10/8-7
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الربملان العربي النتقايل
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مو�سوع الفعالية الفعالية

الربملانية  ال�سعبة  اأع�ساء  وف��د  �سارك 
الإماراتية يف اأعمال اللجان التالية:

	 والقانونية الت�شريعية  ال�شوؤون  جلنة 
وحقوق االإن�شان”.

	.”جلنة ال�شوؤون االقت�شادية واملالية
	 واالأم��ن وال�شيا�شة  اخل��ارج��ي��ة  جلنة 

القومي”.
	 والثقافية االجتماعية  ال�شوؤون  جلنة 

واملراأة وال�شباب”.

اإ�����ش����دار ق����رار ح��ول  مت 
على  ال�شهيوين  العدوان 

ال�شعب الفل�شطيني.

مو�سوع الفعالية:
ال�شهيوين  العدوان  تداعيات  بحث 

على ال�شعب الفل�شطيني.
امل�ساركة يف اأعمال

 الدورة غر العادية الأولى
 للربملان العربي النتقايل 

لعام 2008 القاهرة

31يناير 
2008  -  2007 2فرباير 
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اأع���م���ال يف اج��ت��م��اع جل��ن��ة ال�����ش��وؤون 
الت�شريعية والقانونية وحقوق االإن�شان.

يف  ال�شعبة  م�شاركة  متت 
الربملانية يف اللجنة

	 ت���������س����م����ن ج�����������دول الأع�������م�������ال
الفعاليات التالية:

	 يومي امل�شغرة  اللجنة  اجتماع 
البيئة  حول   2008/2/14-13
التنظيمية والت�شريعية لال�شتثمار 

يف الوطن العربي:
امل�شغرة . 1 اللجنة  تقرير  تقدمي 

املكلفة بتح�صري اأ�صغال املوؤمتر.
م��ن��اق�����ش��ة حم�����اور ال��ت��ق��ري��ر . 2

ال�شادر عن اجتماع البحرين.
ت��ق��دمي االق����رتاح����ات الإغ��ن��اء . 3

تقرير اللجنة امل�شغرة.
التنظيمية . 4 االإج��راءات  درا�شة 

املوؤمتر  لعقد  امل�شاحبة  واملالية 
بعد حتديد مكانه وزمانه.

ب�شفة . 5 التقرير  على  امل�شادقة 
الربملان  دور  على  وطرحه  نهائية 

العربي االنتقايل املقبلة.
	 اأع�شائها بكامل  اللجنة  اجتماع 

للربملان  االأ�شا�شي  النظام  حول 
-15 ي���وم���ي  ال����دائ����م  ال���ع���رب���ي 

:2008/2/16
وموجز . 1 خ��ا���س  تقرير  ت��ق��دمي 

بع�س  بها  تقدم  التي  باملقرتحات 
االأع�شاء  وكذلك  اللجنة  اأع�شاء 
لديهم مقرتحات يف  توجد  الذين 

هذا املو�شوع.

امل�ساركة يف اجتماع 
جلنة ال�سوؤون الت�سريعية 

والقانونية
 وحقوق الإن�سان

 بالربملان العربي النتقايل.

اجلماهرية
 العربية الليبية ال�سعبية 

ال�سرتاكية العظمى
13-16 / فرباير / 2008



353 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

لدولة  الربملانية  ال�سعبة  م�ساهمات 
الإمارات العربية املتحدة

نتائج الفعالية

ودرا������س�����ات  اأوراق 
ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة 
ل����دول����ة الإم���������ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة

مو�سوع الفعالية الفعالية

الإماراتية  الربملانية  ال�سعبة  �ساهمت 
مبقرتحات يف املوا�سيع الآتية:

الو�شع يف لبنان ●
الو�شع يف فل�شطني ●
الو�شع يف دارفور ●
ح���ول احل����وار و ال��ت��ق��ارب ال��ع��رب��ي- ●

االإيراين
���ش��ب��ل ت��ن��م��ي��ة وت�����ش��ج��ي��ع وح��م��اي��ة  ●

اال�شتثمار يف الوطن العربي
اآثار الهجرة الدولية يف الوطن العربي ●

ع��ل��ى  ال���ت�������ش���دي���ق  مت 
م�����ش��ب��ط��ة اج��ت��م��اع��ات 
امل�شتاأنفة  الثانية  العادية 
ل��ل��ربمل��ان   2007 ل��ل��ع��ام 

العربي االنتقايل.

امللف الفني للم�شاركة 
يف  مقرتحات  ت�شمن 

املوا�شيع التالية:
الو�شع يف لبنان ●
الو�شع يف فل�شطني ●
الو�شع يف دارفور ●
ح���������ول احل���������وار  ●

العربي- والتقارب 
االإيراين

�����ش����ب����ل ت���ن���م���ي���ة  ●
وت�����ش��ج��ي��ع وح��م��اي��ة 
اال�شتثمار يف الوطن 

العربي
اآث���������ار ال���ه���ج���رة  ●

الوطن  يف  ال��دول��ي��ة 
العربي

ال���ب���ن���ود امل���ط���روح���ة ع���ل���ى ج����دول 
الأعمال:
	 ال���ت�������ش���دي���ق ع���ل���ى م�����ش��ب��ط��ة 

اجتماعات الدورة العادية الثانية 
للربملان   2007 للعام  امل�شتاأنفة 
العربي املعقودة بجمهورية م�شر 
-26 م���ن  ال���ف���رتة  ال��ع��رب��ي��ة يف 

2007/10/28م
	 املو�شوعات يف  اللجان  تقارير 

التي اأحيلت عليها اجتماع الدورة العادية الأولى
 للربملان العربي النتقايل

 للعام 2008 مبقر 
جامعة الدول العربية

القاهرة
 7-9/ مار�س /2008
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مو�سوع الفعالية الفعالية

�����س����ارك وف�����د م����ن امل���ج���ل�������س ال��وط��ن��ي 
الحتادي.

ح��ول  االآراء  ت���ب���ادل  مت 
امل�شرتك  العربي  العمل 
واأه��م��ي��ة ح��ل ال��ن��زاع��ات 
واخل���الف���ات ال��ع��رب��ي��ة يف 
القومية،  امل�شئولية  اإط��ار 
حيث متت مناق�شة الورقة 
امل���ق���دم���ة م����ن ال�����ش��ع��ب��ة 

الربملانية االإماراتية.

ال��ف��ن��ي ت�سمن  امل��ل��ف 
التايل:

درا������ش�����ة م��وق��ف  ●
الربملانية  لل�شعبة 
االإم���������ارات���������ي���������ة 
العربي  حول”العمل 
امل�����ش��رتك واأه��م��ي��ة 
ح�����ل ال����ن����زاع����ات 
العربية  واخلالفات 
امل�شوؤولية”  اإطار  يف 
)من��������وذج احل���ال���ة 

اللبنانية(

مو�سوع الفعالية:
واأهمية حل  العربي امل�شرتك  العمل 
يف  العربية  واخل��الف��ات  النزاعات 
)من��وذج  القومية  امل�شئولية  اإط���ار 

احلالة اللبنانية(. الدورة غر العادية الثانية للعام 2008 
للربملان العربي النتقايل

القاهرة
2008/6/29-28

�����س����ارك وف�����د م����ن امل���ج���ل�������س ال��وط��ن��ي 
الحتادي.

نظام  تعديل  مب�شروع  االأع�����ش��اء  تقدم 
اللجان يف الربملان العربي االنتقايل.

امللف الفني ت�سمن:
ح��ول:  خلفية  ورق����ة 
ال��و���ص��ع ال���ن���ووي يف 

ال�شرق االأو�شط
ح��ول:  خلفية  ورق����ة 
الوطن  املياه يف  اأزم��ة 

العربي
ح��ول:  خلفية  ورق����ة 
خم����اط����ر االت����ف����اق 
ال��ت��ج��اري الأوروب�����ي 

االإ�شرائيلي
ح��ول:  خلفية  ورق����ة 
م�������ش���ار امل�����ش��احل��ة 

امل�ساركة يف اأعمال الدورة العادية الثانية 
للربملان العربي النتقايل 

14- �سبتمرب 2008 لعام 12 
القاهرة
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مو�سوع الفعالية الفعالية

ال�شومالية
م���������ش����روع اأع�������ش���اء 
ال�����ربمل�����ان ال���ع���رب���ي 
للمجل�س  االن��ت��ق��ايل 
ال���وط���ن���ي الحت�����ادي 
اللجان  نظام  لتعديل 
العربي  ال���ربمل���ان  يف 

االنتقايل.

امل�ساركة يف اأعمال الدورة العادية الثانية 
للربملان العربي النتقايل 

14- �سبتمرب 2008 لعام 12 
القاهرة
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ودرا������س�����ات  اأوراق 
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مو�سوع الفعالية الفعالية

للجنة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي  اج���ت���م���اع  ع��ق��د  مت 
العربي  للربملان  وامل��ال��ي��ة  القت�سادية 
النتقايل يف اجلامعة العربية يف م�سر 
من  بوفد  الوطني  املجل�س  �سارك  وقد 

اأع�ساء املجل�س.
امل��ق��دم من  ● ب��امل��ق��رتح  اأخ���ذت اللجنة 

ال�����س��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة “ اإن�������س���اء ن��ظ��ام 
املالية  العملية  تنظيم  ي��ح��اول  م��ايل 
املراجعة  و  التدقيق  وعملية  للربملان 

للميزانية”.

مبدئياً  ال��ل��ج��ن��ة  واف��ق��ت 
ع���ل���ى امل����ق����رتح����ات ال��ت��ي 
ت����ق����دم����ت ب����ه����ا ال����وف����د 

الإماراتي:
اإن�����ش��اء ن��ظ��ام م��ايل . 1

ي��ح��اول  حم��ا���ش��ب��ي  اأو 
املالية  العملية  ينظم 
ال��ع��رب��ي  ال����ربمل����ان  يف 

االنتقايل.
وفق . 2 امليزانية  اإع��داد 

الربامج  ميزانية  نظام 
و االأداء.

يف . 3 اال�����ش����ت����ع����ان����ة   
ال���ربمل���ان���ات امل�����ش��اب��ه��ة 
ال��ت��ق�����ش��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  يف 
مثال  وذك����ر  ال��وظ��ي��ف��ي 
ال�����ربمل�����ان االأوروب���������ي 

والربملان االإفريقي.
ت���ق���دمي ث���الث���ة اأ����ش���م���اء 
حما�شبة  ملكاتب  مقرتحة 
ل��ل��ت��دق��ي��ق على  خ��ارج��ي��ة 
ل�شنة  وت��ك��ون  امل��ي��زان��ي��ة 

مالية واحده فقط.

االإماراتي  الوفد  اأعد 
�شاأن  يف  العمل  ورق��ة 
وت�شمنت  امل��ي��زان��ي��ة 

النقاط التالية:
البحث عن اأ�شباب  ●

ت����اأخ����ري احل�����ص��اب 
اخل��ت��ام��ي وم��وازن��ة 
ل��ل��ربمل��ان  2009م 

العربي االنتقايل.
اق�������رتاح اإع������داد  ●

نظام  وفق  امليزانية 
م��ي��زان��ي��ة ال��ربام��ج 

واالأداء.
اق�������رتاح اإن�������ش���اء  ●

ن���������ظ���������ام م�������ايل 
ي�����ح�����اول ت��ن��ظ��ي��م 
ال��ع��م��ل��ي��ة امل���ال���ي���ة 
ل���ل���ربمل���ان وع��م��ل��ي��ة 
واملراجعة  التدقيق 

للميزانية.
البحث عن اأ�شباب  ●

ال���ت���اأخ���ر امل�����ش��ت��م��ر 
دف����ع  يف  ل������ل������دول 
اأو  خم�����ش�����ش��ات��ه��ا 
املالية  م�شاهماتها 
العربي  ال��ربمل��ان  يف 

االنتقايل.

اجتماع ا�شتثنائي للجنة االقت�شادية 
االنتقايل.  العربي  للربملان  واملالية 
البنود  االأع���م���ال  ج���دول  وت�شمن 

التالية :
م��ن��اق�����ش��ة امل��ي��زان��ي��ة ال�����ش��ن��وي��ة  ●

للربملان العربي للعام 2009
مناق�شة مو�شوع املتاأخرات ●

امل�ساركة يف برنامج عمل
 جلنة ال�سوؤون القت�سادية 

واملالية للربملان العربي النتقايل

الق��اهرة
27-28/دي�سمرب/2008
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اق�������رتاح اإع������داد  ●
نظام  وفق  امليزانية 
م��ي��زان��ي��ة ال��ربام��ج 

واالأداء.
اق�������رتاح اإن�������ش���اء  ●

ن���������ظ���������ام م�������ايل 
ي�����ح�����اول ت��ن��ظ��ي��م 
ال��ع��م��ل��ي��ة امل���ال���ي���ة 
ل���ل���ربمل���ان وع��م��ل��ي��ة 
واملراجعة  التدقيق 

للميزانية.
البحث عن اأ�شباب  ●

ال���ت���اأخ���ر امل�����ش��ت��م��ر 
دف����ع  يف  ل������ل������دول 
اأو  خم�����ش�����ش��ات��ه��ا 
املالية  م�شاهماتها 
العربي  ال��ربمل��ان  يف 

االنتقايل.

امل�ساركة يف برنامج عمل
 جلنة ال�سوؤون القت�سادية 

واملالية للربملان العربي النتقايل

الق��اهرة
27-28/دي�سمرب/2008
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ودرا������س�����ات  اأوراق 
ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة 
ل����دول����ة الإم���������ارات 
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مو�سوع الفعالية الفعالية

�سارك وفد املجل�س يف اجتماعات اللجنة 
امل�سرتكة.

���ش��اه��م��ت امل��ق��رتح��ات امل��ق��دم��ة من  ●
ال�شعبة الربملانية ومنها اجلدول املقارن 
ال��دوري  الجتماع  عمل  لئحة  مل�صروع 
ل��روؤ���ش��اء جم��ال�����س ال��وط��ن��ي وال��ن��واب 
النظام  تعديل  يف  واالأمة”  وال�����ش��ورى 

االأ�شا�شي.

نتائج الفعالية:
ويدخل  النظام  تعديل  مت 
التنفيذ  النظام حيز  هذا 
من تاريخ موافقة املجل�س 
جمل�س  ل�����دول  االأع����ل����ى 
اخلليج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 

العربية.
الن�شخة  ت����ودع  ث����ان����ي����اُ: 
النظام  هذا  من  االأ�شلية 
ل�����دى االأم�����ان�����ة ال��ع��ام��ة 
مل��ج��ل�����س ال���ت���ع���اون ل���دول 
وت�شلم  العربية  اخلليج 
منه  االأ���ش��ل  ���ش��ورة طبق 
املجال�س  يف  جمل�س  لكل 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال�����ش��ورى 
يف ال����دول االأع�����ش��اء يف 

املجل�س.

ال���ف���ن���ي���ة  الأوراق 
املعدة:

اأع�������دت االأم����ان����ة  ●
“اجلدول  ال��ع��ام��ة 
امل�����ق�����ارن مل�����ش��روع 
الئحة عمل االجتماع 
ال������دوري ل��روؤ���ص��اء 
جم��ال�����س ال��وط��ن��ي 
و  وال�شورى  والنواب 

االأمة”.

مو�سوع الفعالية:
ملجال�س  ● االأ�شا�شي  النظام  و�شع 

واالأمة  والوطني  والنواب  ال�شورى 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية

امل�ساركة يف اجتماع اللجنة امل�سرتكة 
من جمال�س ال�سورى والوطني والأمة 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية واأمانة جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية
الدوحة

2-3 /مار�س/ 2008
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اأعمال  ● يف  الربملانية  ال�شعبة  �شاركت 
االجتماع الثاين لروؤ�شاء املجال�س.

الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�سعبة  تقدمت 
مبقرتحات اأربعة هي:

اخلليجي  ● ال��ربمل��ان  اإجن����از  خ��ط��وات 
امل�شرتك )الفر�س-العوائق( “

ال�����ش��ورى  ● جم��ال�����س  ب���ني  “التن�شيق 
جمل�س  لدول  واالأم��ة  والوطني  والنواب 
الربملانية  املحافل  اخلليجي يف  التعاون 

االإقليمية والدولية والتخ�ش�شية”.
وتوحيد  ● لتن�شيق  عمل  خطة  “مالمح 

الت�شريعات اخلليجية”
خليجي  ● ب���رمل���اين  م���وؤمت���ر  “تنظيم 

م�شرتك”

نتائج الفع�الية:
مبقرتحات  ● االأخ���ذ  مت 

اإن�شاء  �شاأن  يف  ال�شعبة 
ب����رمل����ان خ��ل��ي��ج��ي ومت 
تكليف  ع��ل��ى  االت���ف���اق 
ملجل�س  العامة  االأم��ان��ة 
ال����ت����ع����اون اخل��ل��ي��ج��ي 
برملان  اإن�����ش��اء  ب��دار���ش��ة 
الجتماع  ورفعه  خليجي 

الروؤ�شاء اخلليجيني.
اعتبار  ● اإل��ى  باالإ�شافة 

التن�شيق  ال��ث��اين  البند 
ب��ني جم��ال�����س ال�����ش��ورى 
وال�����ن�����واب وال���وط���ن���ي 
جمل�س  ل����دول  واالأم������ة 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي يف 
امل���ح���اف���ل ال���ربمل���ان���ي���ة 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة 
 ، ” لتخ�ش�شية ا و
امل���ق���رتح م���ن امل��ج��ل�����س 
�شمن  م�شمناً   الوطني 
التن�شيق  جلنة  اأه��داف 
وامل���ت���اب���ع���ة ال���ربمل���اين 
اخل���ل���ي���ج���ي���ة امل����زم����ع 

اإن�شاءها.

العامة  االأمانة  اأعدت 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
االأوراق الفنية التالية:

حول  ● خلفية  ورق��ة 
روؤ����ش���اء  “اجتماع 
جم��ال�����س ال�����ش��ورى 
وال���ن���واب وال��وط��ن��ي 
بدول جمل�س  واالأمة 
ال�����ت�����ع�����اون ل�����دول 

اخلليج العربية.
ورق�����ة م���وؤ����ش���رات  ●

“خطوات  ح������ول 
اإجن��������از ال����ربمل����ان 
امل�شرتك  اخلليجي 
)الفر�س-العوائق( 

● 
ورق�����������ة م������وؤ�������س������رات 
ح���ول ال��ب��ن��د ال��ث��اين: 
ب��ني  “التن�شيق 
جم���ال�������س ال�������ش���ورى 
وال����ن����واب وال��وط��ن��ي 
ل��دول جمل�س  واالأم���ة 
يف  اخلليجي  التعاون 
امل��ح��اف��ل ال��ربمل��ان��ي��ة 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة 

والتخ�ش�شية”

مو�سوع الفعالية:
ال�شورى  ● روؤ�شاء جمال�س  اجتماع 

وال��ن��واب وال��وط��ن��ي واالأم���ة ب��دول 
اخلليج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 

العربية.

امل�ساركة يف اأعمال الجتماع الثاين
 لروؤ�ساء جمال�س ال�سورى والنواب 

والوطني والأمة بدول جمل�س 
التعاون

 لدول اخلليج العربية

م�سقط
23-24/دي�سمرب 2008
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م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف الزيارات اخلارجية والداخلية يف عام 2008م:

قامت ال�شعبة الربملانية بزيارتني خارجيتني اإلى جمهورية رو�شيا االحتادية وزيارة اإلى عدة دول اأوروبية وا�شتقبلت وفد من اململكة 
البحرين وبهذا اخل�شو�س، قدمت )4( اأوراق عمل حت�صريية لهذه الزيارات والتي �صاهمت يف تقدمي روؤية وا�صحة حول برملانات الدول 
الأخرى ونقاط املباحثات حول اأهم املو�صوعات حمل النقا�س والتي تتعلق بدعم التعاون الربملاين والعالقات الثنائية بني دولة الإمارات 
العربية املتحدة وبني هذه الدول، وت�شجيع اأوجه التعاون الربملاين و�شبل تعزيز العالقات ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية يف خمتلف 
املجاالت، كما �شجلت ق�شية اجلزر االإماراتية الثالث املحتلة بندًا ثابتا يف اأجندة اأعمال هذه الزيارات، حيث كان هناك اإ�شرارًا وا�شحا 
االحتالل  وم�شروعية  �شرعية  �شاأن »عدم  الدولة يف  لتبني موقف  لدى حكوماتهم  بال�شعي  الربملانات  اإقناع ممثلي خمتلف  اأهمية  على 
املوا�شيع  اإلى  باالإ�شافة  والدولية  والعربية  واخلليجية  الوطنية  الق�شايا  من  العديد  اأي�شا  وناق�شت  الثالث«  االإماراتية  للجزر  االإيراين 

االقت�شادية واالجتماعية والثقافية.
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اجلدول والر�شم البياين يو�شحان عدد الزيارات اخلارجية الداخلية.

املجموع الزيارات الداخلية الزيارات اخلارجية

3 1 2

الر�شم البياين واجلدول يو�شحان اأوراق العمل الفنية للزيارات اخلارجية والداخلية.

املجموع الزيارات الداخلية الزيارات اخلارجية

4 - 4
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جدول تف�شيلي يو�شح الزيارات اخلارجية والداخلية للعام 2008م الزيارات اخلارجية

لدولة  الربملانية  ال�سعبة  م�ساهمات 
الإمارات العربية املتحدة

نتائج الفعالية
ال�����س��ع��ب��ة  ودرا�������س������ات  اأوراق 
ال��ربمل��ان��ي��ة ل���دول���ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة
مو�سوع الفعالية الفعالية

التقى وفد املجل�س مبقر وزارة اخلارجية 
الرو�سية بنائب وزير اخلارجية، وتناول 

اللقاء امل�سائل التالية:
الثالث  االإم�����ارات  ج��زر  ق�شية  ط��رح   -
من  والطلب  اإي����ران،  ج��ان��ب  م��ن  املحتلة 
مع  متميزة  عالقات  من  لها  ومل��ا  رو�شيا 
اإي��ران  واإق��ن��اع  التدخل  االإي���راين  اجلانب 
بوجود م�شكلة بخ�شو�س اجلزر االإماراتية 
ولي�س خالف يف وجهات النظر، وقد اأبدت 
هذه  ب��اإث��ارة  قبولها  الرو�شية  اخلارجية 

الق�شية مع اإيران من هذا املنطلق.

ح���ق���ق���ت ال������زي������ارة ال����ع����دي����د م��ن 
النتائج من اأهمها ما يلي:

ت��اأي��ي��د امل��ج��ل�����س ال��ف��ي��درايل  ●
الرو�شي على �شرورة عودة جزر 
اإليها  املحتلة  الثالث  االإم���ارات 
اإي���ران من خ��الل حل عادل  من 

وم�شرف.
جلنة  ● ت�شكيل  ع��ل��ى  االت��ف��اق 

ال��ربمل��اين  اجلانبني  م��ن  ثالثية 
الرو�شي واالإماراتي لو�شع �شيغة 
مع  ال��رو���ش��ي  اجل��ان��ب  يبحثها 

نظريه الإيراين.
تبادل وتو�شيح وجهات النظر  ●

الحت��ادي  الوطني  املجل�س  ب��ني 
وكل من جمل�س الدوما واملجل�س 
ووزارة اخلارجية يف  الفيدرايل، 

الق�شايا امل�شرتكة.
العالقات  ● تطوير  اإلى  الدعوة 

بني اجلانبني يف جميع املجاالت، 
الثنائية  ال��ل��ق��اءات  ع��رب  ���ش��واء 
اأواجل��ان  ال���وزراء،  م�شتوى  على 
التوقيع  يف  واالإ���ش��راع  امل�شرتكة، 

اإلى االتفاقيات بني اجلانبني.

الأوراق  العامة  الأم��ان��ة  اأع���دت 
الفنية التالية:

ورقة تعريفية حول العالقات  ●
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ب��ني 

املتحدة ورو�شيا االحتادية.
ورق������ة ت��و���ش��ي��ف ب���رمل���اين  ●

اأع���دت���ه���ا االأم�����ان�����ة ال��ع��ام��ة 
االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  لل�شعبة 
ح��ول ال��ع��الق�����ات ال��رو���ش��ي��ة – 

االإم�اراتية واآف�اقها
ملباحثات  ● م��ق��رتح��ة  ن��ق��اط 

الوطني  املجل�س  رئي�س  معايل 
الحت�����ادي ع��ب��د ال��ع��زي��ز عبد 
����ش���ع���ادة  م����ع  ال����غ����ري����ر  اهلل 
التنمية  وزي��ر  غ��ريف  غريمان 

االقت�شادية والتجارة الرو�شي
ملباحثات  ● م��ق��رتح��ة  ن��ق��اط 

الوطني  املجل�س  رئي�س  معايل 
الحت�����ادي ع��ب��د ال��ع��زي��ز عبد 
بوري�س  معايل  مع  الغرير  اهلل 
غريزلوف رئي�س جمل�س الدوما 

الرو�شي

زيارة الربملان الرو�شي 
لتعزيز التعاون الربملاين.

زيارة وفد 
املجل�س الوطني 
الحتادي اإلى 

جمهورية رو�سيا 
الحتادية

20-23مايو 2008
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نتائج الزيارات:
1. زيارة اإيطاليا:

مت االتفاق على ما يلي:
الربملانية  ● ال��ع��الق��ات  تطوير 

خم��ت��ل��ف  يف  امل���ج���ل�������ش���ني  ب����ني 
امل����ج����االت وت��ن�����ش��ي��ق امل���واق���ف 
بينهما يف املحافل الربملانية عرب 

اللقاءات الثنائية.
برملانية  ● �شداقة  جلنة  اإن�شاء 

تطوير  يف  للم�شاهمة  م�شرتكة 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

وال�شعبني ال�شديقني.
دع�������وة امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي  ●

لقاء  يف  للم�صاركة  الحت�����ادي 
روؤ����ش���اء ال��ربمل��ان��ات يف ال���دول 
ق�شايا  ملناق�شة  الكربى  الثمان 

ال�شرق االأو�شط واخلليج.
االإم��ارات  ● دول��ة  �شيا�شة  دع��م 

ق�شية  حل��ل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
قبل  من  املحتلة  الثالث  جزرها 
اإيران بالطرق ال�شلمية اأو اللجوء 

اإلى حمكمة العدل الدولية.
توجيه الدعوة لرئي�س جمل�س  ●

ال��ن��واب ل��زي��ارة دول��ة االإم���ارات 
العربية املتحدة.

 زيارة وفد املجل�س الوطني 
لكل من 

اإيطاليا، اأ�شبانيا، بولندا

زيارة وفد 
املجل�س الوطني 

لكل من 
ايطاليا، اأ�سبانيا، 

بولندا
 / 10 / 30-22

2008
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   2. زيارة اأ�شبانيا:
تطرق الوفدان اإلى العديد من  ●

الرتكيز  ومت  امل�شرتكة،  الق�شايا 
على التعاون امل�شرتك، وقد اأ�شار 
اإل��ى  املجل�س”  “رئي�س  م��ع��ايل 
اح��ت��الل اإي���ران جل��زر االإم���ارات 
الإي��راين  النووي  وامللف  الثالث 
ه��ذه  ع��ل��ى  ال�صلبية  وت��اأث��ريات��ه 
املنطقة احل�شا�شة باالإ�شافة اإلى 
اإجنازات لدولة االإمارات العربية 
ودورها التنموي وما تقوم به من 

جهود.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ�����ش����ار رئ��ي�����س  ●

جمل�س ال�شيوخ اإلى �شحة موقف 
ال�شلم  على  املحافظ  االإم���ارات 
واالأم������ن يف م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج، 
دولة  موقف  تدعم  اأ�شبانيا  واأن 
االإمارات للح�شول على حقوقها 
طريق  واإن  ال�شلمية،  ب��ال��ط��رق 
التفاو�س هو الطريق الذي ميكن 

من خالله التو�شل اإلى حلول.
ال���ت���اأك���ي���د على  ● ك��م��ا ج����رى 

املتوفرة  اال�شتثمارية  الفر�س 
و���ش��رورة جت��اوز  اجلانبني  ل��دى 
املرحلة  يف  مت  ال���ذي  الإه���م���ال 
اعتبار  على  والعمل  ال�شابقة، 

زيارة وفد 
املجل�س الوطني 

لكل من 
ايطاليا، اأ�سبانيا، 

بولندا
 / 10 / 30-22

2008
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   اأ�شبانيا بوابة لدولة االإمارات يف 
تكون  اأن  على  الالتينية،  اأمريكا 
الأ�شبانيا  بوابه  باملقابل  االإم��ارات 

يف منطقة اخلليج العربي.

زيارة بولندا  .3

املجل�س  ● رئ��ي�����س  م��ع��ايل  اأك���د 
منطقة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي 
من  اإب��ع��اده��ا  و���ش��رورة  اخلليج 
الق�شايا  وحل  الدولية  النزاعات 
مع  ال�شلمية،  بالطرق  العالقة 
�شرورة تفعيل االتفاقيات املربمة 
جماالت  وتو�شيع  اجلانبني،  بني 
تفعيل  على  اأكد  كما  اال�شتثمار. 
اجلانبني  بني  امل�شرتكة  اللجنة 
مع  البلدين  بني  العالقات  لدعم 
جمل�س  لرئي�س  ال��دع��وة  توجيه 

ال�شيوخ لزيارة دولة االإمارات.

زيارة وفد 
املجل�س الوطني 

لكل من 
ايطاليا، اأ�سبانيا، 

بولندا
 / 10 / 30-22

2008
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نتائج الزيارة :
البحريني  املوقف  على   التاأكيد 
اجل��زر  لق�شية  ال���داع���م  ال��ث��اب��ت 
الإماراتية املحتله من قبل اإيران  

.
ال��ت��ن�����س��ي��ق م���اب���ني امل��ج��ل�����س��ني يف 
خم���ت���ل���ف امل����ح����اف����ل ال���ربمل���ان���ي���ة 

الإقليمية و الدولية .
اإ����س���ع���ار م���ع���ايل رئ���ي�������س جم��ل�����س 
جلنة  بت�سكيل  البحريني  النواب 
����س���داق���ة م���ع امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
الإحتادي . فجاء رد معايل رئي�س 
املجل�س الوطني بالرتحيب بهذة 
الفكرة ودرا�ستها و�سيتم الرد عن 

قريب

زي������ارة ل��ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
الربملاين االإماراتي البحريني

مباحثات مع 
الوفد البحريني 

الزائر بتاريخ 
2008/11/30

اأبوظبي

  م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف “املوؤمترات والندوات املتخ�ش�شة” للعام 2008م:
	:صاركت ال�صعبة الربملانية يف خمتلف املوؤمترات والندوات املتخ�ص�صة والذي بلغ جمموعها )4 ( م�شاركات وهي�
	.ور�شة عمل حول قوانني اللجوء الدولية واالإقليمية وق�شايا الهجرة ب�شرم ال�شيخ
املوؤمتر العلمي الثالث للربملانيني �شد الف�شاد: برملانيون يقودون برناجمًا ملكافحة الف�شاد بالكويت. ●
املوؤمتر االإقليمي الثالث للربملانيات اخلليجيات والقيادات الن�شوية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية مب�شقط. ●
ور�شة العمل االإقليمية الثانية حول دور الربملانيني يف تفعيل اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة. ●
	.قدمت ال�شعبة يف هذه املوؤمترات )10( اأوراق عمل التي كان لها تاأثريها الوا�صح واملتميز يف نتائج اأعمال املوؤمترات والندوات املتخ�ص�صة

الزيارات الداخلية
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جدول تف�شيلي للموؤمترات والندوات املتخ�ش�شة للعام 2008م

الزيارات الداخلية

الأع�ساء امل�ساركون نتائج امل�ساركة الأوراق الفنية مو�سوع الفعالية عنوان الفعالية

اأعمال  يف  املجل�س  اأع�شاء  �شارك 
املوؤمتر.

االأمانة  اأعدتها  التي  املذكرة  تدار�س  مت 
الدولية  اللجوء  قوانني  �شاأن  يف  العامة 

واالإقليمية وق�شايا الهجرة

الأوراق املعدة:
اأع����دت االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة م��ذك��رة  ●

يف ���ش��اأن ق��وان��ني ال��ل��ج��وء ال��دول��ي��ة 
واالإقليمية وق�شايا الهجرة.

مو�سوع الفعالية:
ت�شمنت الفعالية ور�شة عمل يف مدينة  ●

يف  العربية  م�شر  بجمهورية  ال�شيخ  �شرم 
الفرتة من 21 – 22 اأكتوبر 2008 حول 
وق�شايا  واالإقليمية  الدولية  اللجوء  قوانني 
ال�شامية  املفو�شية  تنظمها  التي  الهجرة 

لالأمم املتحدة ل�شئون الالجئني
اإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   )UNHCR(  
باالأمانة  والهجرة  ال�شكانية  ال�شيا�شات 
والربملان  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة 

العربي االنتقايل.

امل�ساركة يف اأعمال 
ور�سة عمل حول 

قوانني اللجوء الدولية 
والإقليمية وق�سايا 

الهجرة

جمهورية م�سر العربية
 �سرم ال�سيخ

21-22 اأكتوبر 2008
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اأع��م��ال  اأع�����س��اء املجل�س يف  ���س��ارك 
امل���وؤمت���ر وق���د ت��ق��دم ب��امل��ق��رتح��ات 

التالية:-
�����ش����رورة ع��ق��د ور������س عمل  ●

وطنية تتناول التعريف باالتفاقية 
الدولية ملكافحة الف�شاد والو�شائل 
تفعيل  من  الربملانيني  متكن  التي 
ال��ع��م��ل ال���ربمل���اين يف ال��ت�����ص��دي 

للف�شاد.
مركزية  ● وح��دة  اإن�شاء  اأهمية 

املالية  املعلومات  وحتليل  لتجميع 
ي�شرف  االأم��وال  بغ�شيل  املرتبطة 

عليها امل�صرف املركزي.

بها  ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات  �ساهمت 
ال�سعبة الربملانية من خالل املداخالت 

يف اإقرار الآتي:
تطبيق  ● ل��ذل��ك  خ��الف��ا  اأو  ت�����ش��ري��ع 

قوة  عن  ال�شادرة   9+40 التو�شيات 
العمل املايل.

بهدف  ●  9+40 ال��ت��و���ش��ي��ات  ت��ع��زي��ز 
وتركيز  ال��دول  بني  اأك��رب  تعاون  حتقيق 
االأ�شول  ا���ش��رتداد  اأ�شاليب  على  اأك��رب 

امل�شروقة.
الع���ت���ب���ارات  ● ذوي  ل��الأ���ص��خ��ا���س 

الن�صاط  اإج���راءات  تطبيق  ال�صيا�صية 
الواجب التي تن�س عليه اتفاقية االأمم 

املتحدة ملناه�شة الف�شاد
اإن�����ص��اء  ● لت�صجيع  ب��ن�����ص��اط  ال�����ص��ع��ي 

تقوم  وطنية  مالية  معلومات  وح���دات 
مبهامها ب�شكل كامل

وا�شرتداد  ● ك�شف  اإج���راءات  حت�شني 
االأموال امل�شروقة يف دول املراكز املالية 
املالية  واملراكز  )االأوف�شور(  اخلارجية 

الدولية.
دع����م وم��ت��اب��ع��ة اأه������داف م���ب���ادرة  ●

“�شتار” وخلق اإرادة �شيا�شية م�شتدامة 
ال�شرتداد االأ�شول امل�شروقة.

اأع����دت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة امل��ل��ف الفني 
الذي يت�سمن الأوراق التالية:

ورق����ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ح����ول ال��ف�����ش��اد  ●
وامل��ن��ظ��م��ة ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة �شد 

الف�شاد
دور  ● ح��ول:  ب��رمل��اين  ت�شور  ورق��ة 

الربملانيني يف مكافحة الف�شاد
احل�شانة  ● ح��ول��ه  م��داخ��ل��ة  ورق���ة 

الربملانية
ورق����ة م��داخ��ل��ة ح��ول��ه ال��رق��اب��ة  ●

الربملانية
االأخالقيات  ● ح��ول  مداخلة  ورق��ة 

ال�شيا�شية وت�شارب امل�شالح.

مو�سوع الفعالية:
الفعاليات  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ج��دول  ت�شمن 
التالية كلمات ترحيبية واأربع ور�س عمل عن 

دور الربملانيون يف الت�صدي للف�صاد.

املوؤمتر العلمي الثالث 
للربملانيني �سد الف�ساد: 

برملانيون
 يقودون برناجما 
ملكافحة الف�ساد 

فندق ال�سراتون  
الكويت

2008/11/19-16 
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املجل�س  ● ع�����ش��وات  ���ش��ارك��ت   
الوطني الحتادي يف حمور املراأة 
العاملة يف قطاع االإعالم يف دول 
اخلليج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
اأهم  اأن  اأكدت على  العربية حيث 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ع��رت���س عمل 
االإعالميات اخلليجيات يف قطاع 

االإعالم.
وق���دم���ت ب��ع�����س امل��ق��رتح��ات  ●

ل��ت��ج��اوز ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات، حيث 
جلنة  اإن�شاء  اأهمية  على  اأك���دت 
االإعالميات  لربط  كلوبي”  تعمل 
اإل��ى  ت��ه��دف  بحيث  اخلليجيات 
معرفة التحديات وامل�شكالت التي 
والعمل  اخلليجية  امل���راأة  ت��واج��ه 
عن  وذلك  لها  احللول  و�شع  على 
عمل  وور����س  ن���دوات  عقد  طريق 
واإن�شاء حمالت  املعلومات  لتبادل 
اإل���ى  ت��ه��دف  وت��وع��وي��ة  تثقيفية 
التطرق اإلى دور املراأة يف التنمية 
�شراكات  يف  والدخول  امل�شتدامة 
م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دين 
واملوؤ�ش�شات  احلكومية  واجلهات 
�شرورة  على  واأك��دت  االإعالمية، 
لعمل  وداع��م��ة  ج��اذب��ة  بيئة  خلق 
امل������راأة ع���ن ط���ري���ق امل���رون���ة يف 
والرتقيات  العمل  �شاعات  نظام 
ن�شب  وحتديد  املادية،  واملكافاآت 
ال��ق��ي��ادي��ة  امل��ن��ا���ش��ب  م��ن  معينة 

انتهى املوؤمتر بالتو�سيات التالية:
اأ�شباب  ● على  للوقوف  درا�شة  اإع��داد 

جمل�س  دول  يف  امل��راأة  م�شاركة  �شعف 
التعاون يف املجال ال�شيا�شي )الربملان(.

العمل على رفع ن�شبة متثيل املراأة يف  ●
الربملان بدول جمل�س التعاون.

لتح�شني  ● الهادفة  االأع��م��ال  ت�شجيع 
ومتكينها  امل��ج��ت��م��ع  يف  امل�����راأة  ���ش��ورة 

�شيا�شيا واجتماعيا واقت�شاديا.
وال��ل��وائ��ح  ● ب��ال��ق��وان��ني  امل����راأة  توعية 

واالأنظمة ذات العالقة بعملية الرت�شيح.
ل��ل��م��راأة يف جميع  ● امل����راأة  م�����ش��ان��دة 

االنتخابات  جمال  يف  خا�شة  ق�شاياها 
و�شمان و�شولها اإلى الربملان.

املعنية  ● ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ح���ث 
امل���راأة  ���ش��ورة  لتح�شني  ب��رام��ج  لو�شع 
املناهج  التنموي يف املجتمع يف  ودورها 

الدرا�شية.

اأع����دت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة امل��ل��ف الفني 
الذي يت�سمن الأوراق التالية:

خلفية عامة حول املوؤمتر االإقليمي  ●
الثاين للن�شاء الربملانيات والن�شاء يف 
مراكز �شنع القرار ال�شيا�شي يف دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي
املراأة  ● االإع��الم  حول  ت�شور  ورقة 

يف املنظور االإقليمي والدويل.
ورق����ة ت�����ش��ور ح���ول اجل��م��ع��ي��ات  ●

الن�شائية يف دول جمل�س التعاون
ورق������ة ت�������ش���ور ح�����ول االإع������الم  ●

املراأة  حلفاء  الن�شائية:  واجلمعيات 
يف االنتخابات

ورق������ة ت�������ش���ور ح�����ول االإع������الم  ●
واجل��م��ع��ي��ات ال��ن�����ش��ائ��ي��ة: ح��ل��ف��اء 
اتخاذ  موقع  يف  ل��ل��م��راأة  �شيا�شيون 
ق�شايا  لتعزيز  ال�����ش��راك��ة  ال��ق��رار: 

النوع.
ورقة ت�شور حول املراأة والربملان  ●

واالإعالم.

مو�سوع الفعالية:
ال�����ش��راك��ة ب��ني ال��ربمل��ان��ي��ات واالإع���الم  ●

واجلمعيات الن�شائية

املوؤمتر الإقليمي الثالث 
للربملانيات اخلليجيات 

والقيادات الن�سوية 
بدول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية

 
م�سقط – �سلطنة عمان 

2008/12/ 22- 21
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 والدخول يف �شراكات مع موؤ�ش�شات 
املجتمع املدين واجلهات احلكومية 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات االإع��الم��ي��ة، واأك���دت 
ع��ل��ى ����ش���رورة خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ج��اذب��ة 
طريق  ع��ن  امل����راأة  لعمل  وداع��م��ة 
العمل  ���ش��اع��ات  ن��ظ��ام  امل��رون��ة يف 
وال��رتق��ي��ات وامل���ك���اف���اآت امل��ادي��ة، 
املنا�شب  من  معينة  ن�شب  وحتديد 
القيادية االإعالمية للن�شاء اأ�شحاب 

الكفاءات واخلربات.

املوؤمتر الإقليمي الثالث 
للربملانيات اخلليجيات 

والقيادات الن�سوية 
بدول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية

 
م�سقط – �سلطنة عمان 

2008/12/ 22- 21
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حتدث اأع�شاء املجل�س الوطني  ●
ال�صيا�صية  التجربة  الحتادي عن 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة 
واأكدت اأن املراأة االإماراتية دخلت 
معرتك احلياة ال�شيا�شية يف جميع 
املجاالت حيث �شهد عام 2006م 
ع�شوية  اإل����ى  ن�����ش��اء   9 ب��دخ��ول 
بن�صبة  الحتادي  الوطني  املجل�س 
الت�شكيل  �شهد  كما   ،%  22،5
تويل  2008م  ع��ام  يف  ال���وزاري 
 2 اأربع حقائب وزارية  اأربع ن�شاء 
االجتماعية  ال�شوؤون  لوزارة  منها 
و2  اخل��ارج��ي��ة،  التجارة  ووزارة 

منها وزيرة دولة .
اإل��ى  ● املجل�س  اأع�����ش��اء  اأ���ش��ار 

وزارة  يف  اجل��دي��دة  الت�شكيالت 
حيث   2008 ع���ام  اخل��ارج��ي��ة 
جن��الء  ال�����ش��ي��خ��ة  ت��ع��ي��ني  �شملت 
�صفرية  القا�صمي  ���ص��امل  حممد 
ل��ل��دول��ة ل���دى مم��ل��ك��ة ال�����ش��وي��د، 
�صفرية  العتيبة  ح�صة  والدكتورة 

للدولة لدى اأ�شبانيا.
اأك����د اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����س على  ●

دولة  يف  امل���راأة  اأو���ش��اع  تقدم  اأن 
فقط اجلانب  ت�شمل  ال  االإم��ارات 
اجلوانب  ت�شمل  اإمن��ا  ال�شيا�شي 
القانونية  ك��االأو���ش��اع  االأخ�����رى 
والتعليمية ودخولها يف  وال�شحية 
م�شاركة  بلغت  حيث  العمل  �شوق 

ات����ف����ق امل���������س����ارك����ون يف ال����ور�����س����ة ع��ل��ى 
التو�سيات التالية:

و�شع  ● ملناق�شة  عمل  ور�شات  تنظيم 
وحقوق املراأة يف ظروف االحتالل.

تنظيم ور�شات عمل ت�شم قانونيني و  ●
حقوقيني.

لنقل  ● املغرب  من  بخرباء  اال�شتعانة 
�شورة اأدق عن التجربة املغربية.

اإن�شاء �شبكة للربملانيات العرب. ●
العمل على اإن�شاء جلنة للمراأة يف كل  ●

برملان عربي.
تنظيم ور�شات عمل حول دور املراأة  ●

يف امل�شاركة ال�شيا�شية.
العمل  ● اأعمال ور�شة  ا�شتكمال  وتقرر 

االإقليمية حول دور الربملانيني يف تفعيل 
اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية 
 2010 ع���ام  يف  امل����راأة  ���ش��د  التمييز 
للوقوف على معرفة مدى تطبيق وتنفيذ 
البنود  وخا�شة  االتفاقية  مل��واد  ال��دول 
التي حتفظت عليها باالإ�شافة اإلى ذلك 
معرفة اأهم م�شتجدات وتعديالت الدول 
املحلية  بقوانينها  يتعلق  فيما  العربية 
على  للعمل  اجلن�شية  قانون  يف  وخا�شة 

اإزالة التحفظات على هذه القوانني.

اتفاقية  ● تفعيل  يف  ال��ربمل��ان��ي��ني  دور 
�شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء 

املراأة

ور�سة العمل
 الإقليمية الثانية حول 

دور الربملانيني
 يف تفعيل اتفاقية 

الق�ساء على
 جميع اأ�سكال

 التمييز �شد املراأة

 اجلمهورية اللبنانية - 
بروت

2008 /11 / 28 – 26
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حوال�������ي  العم��ل  �شوق  يف  امل��راأة 
العمل  ق���وة  ح��ج��م  م��ن   %  59
من   %  30 بينها  م��ن  الوطنية 
ال��وظ��ائ��ف ال��ق��ي��ادي��ة امل��رت��ب��ط��ة 
باتخاذ القرار، وكما ت�شغل حوايل 
الفنية  ال��وظ��ائ��ف  م��ن   %  60
والتمري�س  والهند�شة  كالطب 
تعيني  ومت  والتدري�س،  وال�شيدلة 
8 �شيدات يف من�شب وكيل وزارة 
ووك���ي���ل م�����ش��اع��د يف م��وؤ���ش�����ش��ات 

الدولة.

ور�سة العمل
 الإقليمية الثانية حول 

دور الربملانيني
 يف تفعيل اتفاقية 

الق�ساء على
 جميع اأ�سكال

 التمييز �شد املراأة

 اجلمهورية اللبنانية - 
بروت

2008 /11 / 28 – 26
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ثالثًا: م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات للعام 2009م:

	 شاركت ال�شعبة الربملانية يف العديد من الفعاليات الربملانية خالل العام 2009م، بلغت )17( م�شاركة برملانية يف االحتادات )االحتاد�
 – العربي  الربملاين  – االحت��اد  االإ�شالمي  املوؤمتر  االأع�شاء يف منظمة  ال��دول  وموؤمتر احتاد جمال�س  – جمل�س  ال��دويل  الربملاين 
الربملان العربي االنتقايل(، وبلغ جمموع اأوراق عمل والدرا�شات الفنية املقدمة من ال�شعبة الربملانية يف هذه االحتادات )33( ورقة 
عمل ودرا�شة فنية، يف حني بلغ عدد امل�شروعات الفنية والقانونية املقدمة من ال�شعبة الربملانية )20( م�شروعًا، حيث حققت اأوراق 

وم�شروعات ال�شعبة الربملانية 
%، وتعد هذه الن�شبة   الفعالية الالزمة )امل�سروعات التي مت املوافقة عليها اأو الأخذ باأفكارها الرئي�سية( وبلغت ن�شبتها حوايل 75.6 

من اأعلى الن�شب املمكنة يف ن�شاطات ال�شعبة الربملانية وفق تقديرات الدبلوما�شية الربملانية.
	:تبني اجلداول والر�صوم البيانية املرفقة اأن الأ�صباب الرئي�صية لزيادة الفعالية ومتيز ن�صاط ال�صعبة الربملانية يرجع اإلى عاملني مهمني 
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اأولهما: تبني ال�شعبة الربملانية لنهج تقدمي امل�شروعات الفنية والقانونية يف خمتلف االحتادات الربملانية.
ثانيهما: االأوراق والدرا�شات العمل الالزمة يف خمتلف االحتادات.

نخل�س اإلى اأن متيز هذا الن�صاط يعود ب�صفة اأ�صا�صية اإلى التميز يف الفعالية لن�صاط ال�صعبة الربملانية يف الحتادات وهي كالآتي:
1. الحتاد الربملاين الدويل:

�شبيل  فيعلى  احلاكم  الربملان  االحتاد  يف  وقانونية  فنية  ودرا�شات  واملقرتحات  امل�شروعات  من  بالعديد  الربملانية  ال�شعبة  تقدمت 
املثال ال احل�شر: م�شروع البند الطارئ التي تقدمت بها ال�شعبة الربملانية يف الدورة )120( للجمعية و)184( للمجل�س احلاكم حول 
»ت�شكيل جلنة تق�شي حقائق برملانية دولية جراء العمليات الع�شكرية الإ�شرائيلية يف غزة، والدور الدويل للربملانيني يف حتقيق«ومل 
يتم اعتماد البند يف اجلمعية، وجنحت ال�شعبة الربملانية االإماراتية يف اجلمعية 121 و185 للمجل�س احلاكم يف ا�شت�شدار بيان با�شم 
اأمام اجلمعية باأن عنوان هذا البند ميثل يف االأ�شا�س عنوانا لبند  اأ�شار رئي�س االحتاد  رئي�س االحتاد ب�شاأن »اأنفلونزا اخلنازير« وقد 
 H1 اإ�صايف تقدمت به ال�صعبة الربملانية الإماراتية بعنوان »دور الربملانيني، واملنظمات الربملانية الإقليمية يف جهود مكافحة فريو�س
الذي  ال��دويل«  الربملاين  الحتاد  “اإ�سالح  ب�شاأن  ال�شعبة مبقرتح  اأي�شاً   واالجتماعية” وتقدمت  االقت�شادية  واحتواء خطورته   N1
ح�شل على تاأييد املجموعة العربية يف االحتاد الربملاين الدويل، باالإ�شافة اإلى طرحها مذكرات �شارحة حول املو�شوعات التي �شيتم 
درا�شتها يف اللجان الدائمة الثالث يف اجلمعية ) 122( والذي انعقد يف بانكوك 2010، ف�شال عن م�شروعات اأخرى تعلقت بتعديالت 
على النظام االأ�شا�شي لالحتاد وتقدميها للمقرتحات ب�شاأنها – حيث �صاهمت تلك امل�صروعات يف زيادة فعالية ومتيز ن�صاط ال�صعبة يف 

االحتاد الربملاين الدويل.

2. الحتاد الربملاين العربي:
تقدمت ال�شعبة الربملانية االإماراتية بالعديد من امل�شروعات الفنية والقانونية منها: م�شروع »الالئحة الداخلية للمجموعة العربية 
املوؤمتر  الدويل، كما قام  العربية يف االحتاد الربملاين  اإلى تنظيم اجتماعات الربملانات  والتي هدفت  ال��دويل«  يف الحت��اد الربملاين 
ال�شاد�س لالحتاد الربملاين العربي باعتماد مقرتح ال�شعبة الربملانية االإماراتية ب�شاأن »خطة تطوير الأمانة العامة لالحتاد الربملاين 

العربي«

3. جمل�س وموؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ساء يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي:
الدول االأع�شاء يف  القانونية والفنية يف جمل�س احتاد جمال�س  العمل وامل�شروعات  اأوراق  العديد من  ال�شعبة الربملانية يف  تقدمت 
منظمة املوؤمتر االإ�شالمي، وكان اأهمها »مذكرة مقرتح مقدمة من ال�سعبة الربملانية الإماراتية ِب�ساأن القرار الذي اتخذته اللجنة 
التنفيذية لالحتاد يف اجتماعها الأخر يف نيامي 2008م ب�ساأن تفادي مناق�سة اأي م�سائل خالفية بني الدول الأع�ساء« وقد جنحت 

ال�صعبة الربملانية يف حذف هذه الفقرة من تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية التا�صع ع�صر والذي عقد يف نيامي – النيجر 2008.
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4. الربملان العربي النتقايل:
زيادة  �شاهمت يف  والتي  االنتقايل  العربي  الربملان  القرار يف  وم�شروعات  فنية  اأوراق عمل  بالعديد من  الربملانية  ال�شعبة  تقدمت 
العمل  اأوراق  اإلى  العربي«، بالإ�صافة  الدائمة يف الربملان  اللجان  اآلية عمل  العربي النتقايل منها: م�صروع  ال�صعبة يف الربملان  ن�صاط 
حول »مقدمة تاريخية وقانونية عن اجلزر الإماراتية الثالث«، و�شاركت ال�شعبة اأي�شًا يف »م�شروع النظام االأ�شا�شي الدائم للربملان 

العربي« والذي مت عر�صه لقمة العربية والتي عقدت يف �صرت ليبيا مار�س 2010م.

5. اجتماع الدوري لروؤ�ساء الربملانات اخلليجية  ملجال�س ال�سورى و النواب و الوطني و الأمة بدول جمل�س التعاون:

 تقدمت ال�شعبة الربملانية يف العديد من اأوراق العمل وامل�شروعات القانونية والفنية يف االجتماعات الدورية لروؤ�شاء الربملانات اخلليجية 
التعاون  ب��دول جمل�س  والأم��ة  والوطني  والنواب  ال�سورى  لروؤ�ساء جمال�س  ال��دوري  املتابعة لالجتماع  »تقرير  اأبرزها  من  وكان 
لدول اخلليج العربية« و�شاركت ال�شعبة الربملانية بفعالية عالية يف االجتماع التاأ�شي�شي للجنة التن�شيق الربملاين والعالقات اخلارجية 
الت�سريعية  املجال�س  »حول مرئيات  ال�صعبة بجدول مقارنة  الربملانات اخلليجية حيث تقدمت  لروؤ�صاء  الدوري  واملنبثقة من اجتماع 
لدول جمل�س التعاون ب�ساأن مقرتح جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية« وتقدمت اأي�صا مبرئيات املجل�س الوطني الحتادي 
الإم��ارات العربية املتحدة ب�ساأن مقرتح جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية لالجتماع الدوري لروؤ�ساء املجال�س  لدولة 

الت�سريعية لدول اخلليج العربية«

نتائج الفعاليات )امل�شروعات التي مت املوافقة عليها اأو االأخذ باأفكارها الرئي�شية(:

اإن متيز ن�صاط ال�صعبة الربملانية يف خمتلف الحتادات من خالل اأوراق ودرا�صات العمل الفنية يف العديد من املو�صوعات املدرجة 
على جداول اأعمال هذه الحتادات، �صاهم بن�صبة كبرية يف النتائج النهائية لأعمال الحتادات، حيث اأنه بالإ�صافة اإلى مقيا�س فعالية 
% من  ن�صاط ال�صعبة – كما مت تو�شيحه �شلفًا- فاإن مقيا�س الفعالية يف القرارات النهائية الناجتة من االحتادات �شجلت اأكرث من 72.3 
جممل وجهات النظر واالآراء التي اأبدتها ال�شعبة الربملانية لت�شمينها يف القرارات النهائية ال�شادرة عن خمتلف االحتادات )حت�شب 
هذه الن�شبة باال�شتناد اإلى ما قدمته ال�شعبة( وتعك�س هذه الن�شبة القدرة العالية لوفود ال�شعبة الربملانية يف الدفاع عن م�شالح الوطن 

ووجهات نظر الدولة جتاه خمتلف الق�شايا واملو�شوعات التي كانت حمل املناق�شة يف جدول اأعمال املوؤمترات.
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اجلدول والر�شم البياين يو�شحان عدد اأوراق العمل والدرا�شات الفنية خالل العام2009م.

املجموع

الجتماع 
الدوري لروؤ�ساء 

الربملانات 
اخلليجية

الربملان العربي 
النتقايل

الحتاد 
الربملاين 

العربي

جمل�س وموؤمتر 
احتاد جمال�س 
الدول الأع�ساء 

يف منظمة املوؤمتر 
الإ�سالمي

الحتاد 
الربملاين 

الدويل

33 2 4 9 6 12

يف
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الر�شم البياين يو�شح عدد امل�شروعات القانونية والفنية خالل العام 2009م.

املجموع

الجتماع 
الدوري 
لروؤ�ساء 

الربملانات 
اخلليجية

الربملان 
العربي 
النتقايل

الحتاد 
الربملاين 

العربي

جمل�س وموؤمتر احتاد 
جمال�س الدول الأع�ساء 

يف منظمة املوؤمتر 
الإ�سالمي

الحتاد 
الربملاين 

الدويل

20 4 7 4 1 4

اجلدول والر�شم البياين يو�شحان الفعالية الربملانية  )االأوراق وامل�شروعات التي مت املوافقة عليها واالأخذ باأفكارها الرئي�شية(
 خالل العام 2009م.

املجموع
امل�سروعات 

القانونية والفنية
اأوراق العمل 

والدرا�سات الفنية

53 20 33

يف
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جدول تف�شيلي مب�شاركات ال�شعبة الربملانية خالل العام 2009م 

االحتاد الربملاين الدويل

م�ساهمات ال�سعبة الربملانية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة

نتائج الفعالية
اأوراق ودرا�سات ال�سعبة 

الربملانية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة

مو�سوعات الفعالية الفعالية

• عدم االأخذ مبقرتح ال�شعبة الربملانية االإماراتية 	
للبند الطارئ والذي كان بعنوان » ت�صكيل جلنة 
العمليات  جراء  دولية  برملانية  حقائق  تق�شي 
الع�شكرية االإ�شرائيلية يف غزة، والدور الدويل 

للربملانيني يف حتقيق.
• جلميع 	 مبقرتحات  الربملانية  ال�شعبة  تقدمت 

االحت��اد  يف  الثالث  الدائمة  اللجان  م�شاريع 
الربملاين الدويل.

• من 	 امل��ق��دم  املو�شوع  اختيار 
ف��ن��زوي��ال وك��ن��دا وه���و )دور 
من  التخفيف  يف  الربملانات 
التاأثري الجتماعي وال�صيا�صي 
واملالية  االقت�شادية  لالأزمة 
ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات 
املجتمع  يف  ���ش��ع��ف��ًا  االأك�����رث 
اإفريقيا(  يف  ال�شيما  الدويل، 

كبند طارئ للجمعية 120.

	 ج��دول ل��ب��ن��ود  تف�صريي  ج���دول 
اأعمال اجلمعية 120.

	 البند ح��ول  التف�صريية  امل��ذك��رة 
ال�شعبة  م��ن  امل��ق��رتح  ال���ط���ارئ 
بعنوان  االإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
حقائق  تق�شي  جلنة  “ت�شكيل 
العمليات  ج��راء  دولية  برملانية 
غزة،  يف  االإ�شرائيلية  الع�شكرية 
يف  للربملانيني  ال����دويل  وال����دور 
ال�����ش��الم،  ج��ه��ود  ودع���م  حتقيق 
ال�شرق  يف  واالأم��ن  واال�شتقرار، 

االأو�شط”.
	 ال��ربمل��ان��ي��ة ال�شعبة  م��ق��رتح��ات 

للدرا�شة  الثالث  الدائمة  للجان 
ل��الحت��اد   122 اجل��م��ع��ي��ة  يف 

الربملاين الدويل:
ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة الأول������ى:  ●

على  واأثرها  االإقليمية  النزاعات 
ودور  الوطنية،  والتنمية  االأم��ن 
الربملانيني واملنظمات الدولية يف 

احتواء اآثار هذه النزاعات.
اأثر  ● الثانية:  الدائمة  اللجنة 

االأزمة املالية العاملية على التنمية 
امل�����ش��ت��دام��ة وحت��ق��ي��ق اأه�����داف 

	:120 اجلمعية

رئي�س . 1 ون���واب  رئي�س  ان��ت��خ��اب 
اجلمعية 120.

درا�شة الطلبات املحتملة الإدراج . 2
ب��ن��د ا���ش��ت��ع��ج��ايل ع��ل��ى ج���دول 

اأعمال اجلمعية.

م��ن��اق�����ش��ة ع���ام���ة ح����ول ال��و���ش��ع . 3
ال�������ص���ي���ا����ص���ي والق����ت���������ص����ادي 
يف  ال����ع����امل  يف  واالج����ت����م����اع����ي 
 اإط��������ار م����و�����ش����وع ع������ام ح����ول:

وال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال�����ش��الم  “بناء 
والتنمية يف اأوقات االأزمة”

ت��ع��زي��ز . 4 يف  ال����ربمل����ان����ات  دور 
ع���دم الن��ت�����ص��ار ال��ن��ووي ون��زع 
معاهدة  و�شع  و�شمان  ال�شالح 
احل���ظ���ر ال�����ش��ام��ل ل��ل��ت��ج��ارب 
 ال���ن���ووي���ة م���و����ش���ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ.
حول  االأول��ى-  الدائمة  )اللجنة 

ال�شلم واالأمن الدوليني(

ال���ت���غ���ري امل���ن���اخ���ي، واأمن������اط . 5
ال����ت����ن����م����ي����ة امل���������ش����ت����دام����ة 
للتجديد. القابلة   وال��ط��اق��ات 

اجلمعية
 120 و184 

احلاكم  للمجل�س 
الحت��������������������اد  يف 
الربملاين الدويل

اأدي�س بابا  اإثيوبيا
 10-5

ابريل/2009
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االحتاد الربملاين الدويل

م�ساهمات ال�سعبة الربملانية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة

نتائج الفعالية
اأوراق ودرا�سات ال�سعبة 

الربملانية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة

مو�سوعات الفعالية الفعالية

ودور  االإمن����ائ����ي����ة،  االأل���ف���ي���ة   
م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��م��وي��ل ال���دويل 
اآث��اره��ا على ال��دول  يف اح��ت��واء 
ال��ن��ام��ي��ة واجل����ه����ود ال��دول��ي��ة 
النظام املايل  امل�شرتكة حلماية 

الدويل.
ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة ال��ث��ال��ث��ة:  ●

كمهدد  االأدي��ان  واحتقار  ازدراء 
وتعبريا  الإن�صان  حلقوق  اأ�صا�صي 
بني  العالقات  يف  العن�شرية  عن 

�شعوب العامل.
	 قرار م�شروع  ح��ول  تعليق  ورق��ة   

)جلنة  االأول���ى  الدائمة  اللجنة 
ب�شاأن  الدوليي�ن(  واالأمن  ال�شلم 
مو�شوع: دور الربملانني يف تعزيز 
النووية  االأ�شلحة  انت�شار  ع��دم 
ون����زع ال�����ش��الح، و���ش��م��ان ب��دء 
ال�شامل  احلظر  معاهدة  نفاذ 

للتجارب النووية.
	 ق��رار م�شروع  ح��ول  تعليق  ورق��ة 

)جلنة  الثانية  الدائمة  اللجنة 
وال��ت��م��وي��ل  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
مو�صوع:التغري  ب�صاأن  والتجارة( 
امل���ن���اخ���ي ومن��������اذج ال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�شتدامة والطاقات املتجددة.

) اللجنة الدائمة الثانية- حول 
والتمويل  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 

والتجارة(

ح������ري������ة ال�����ت�����ع�����ب�����ري وح�����ق . 6
 ال���و����ش���ول اإل������ى امل���ع���ل���وم���ات.
) ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة ال��ث��ال��ث��ة 
ح���ول ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق 

الإن�سان(
املوافقة على موا�شيع املناق�شة . 7

وتعيني  ال�122  اجلمعية  يف 
املقررين.

االأ�شا�شي . 8 النظام  يف  تعديالت 
لالحتاد  الداخلية  وال��الئ��ح��ة 

الربملاين الدويل.
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	 ق��رار م�شروع  على  تعليق  ورق��ة 
)جلنة  الثالثة  الدائمة  اللجنة 
االإن�شان(  وحقوق  الدميقراطية 
التعبري  يف  مو�صوع:احلق  ب�صاأن 

واحل�شول على املعلومات.
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	 بيان اأنفلونزا اخلنازير: جنحت ال�شعبة الربملانية
االحتاد  رئي�س  با�شم  رئا�شي  بيان  ا�شت�شدار  يف 
ب�����ش��اأن »اأن��ف��ل��ون��زا اخل��ن��ازي��ر« وق��د اأ���ش��ار رئي�س 
االحتاد اأمام اجلمعية باأن عنوان هذا البند ميثل 
يف االأ�شا�س عنوانا لبند اإ�شايف تقدمت به ال�شعبة 
الربملانيني،  »دور  بعنوان  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية 
مكافحة  االإقليمية يف جهود  الربملانية  واملنظمات 
االقت�شادية  خطورته  واحتواء   H1N1 فريو�س 
الذي  البيان  �صياغة  �صكلت  كما  واالجتماعية” 
عليه  اعتمد  ال���ذي  الأ���ص��ا���س  ال�صعبة  اق��رتح��ت��ه 

الرئي�س يف اإعداد بيانه.
	 تقارير م�شروعات  ملناق�شة  النقا�شية  احللقات 

ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة ال��ث��الث: ق��دم اأع�����ش��اء الوفد 
الوطني  املجل�س  ت��وج��ه��ات  عك�شت  م��داخ��الت 
بحثتها  التي  الق�شايا  جتاه  االإماراتية  واحلكومة 
بتقدميها  املقرتحات  هذه  ات�شمت  وقد  اللجان، 
تلك  ب�شاأن  ووا���ش��ح��ة  حم���ددة  واآراء  ملقرتحات 
الق�شايا، وذلك على عك�س م�شاركة بع�س ال�شعب 
ر�شمية.  خطابات  تلقي  والتي  االأخ��رى  الربملانية 
دعوة  مع  االإماراتية  املقرتحات  �شمات  وتتنا�شب 
تكون  ب��اأن  الأع�شائه  ال���دويل  ال��ربمل��اين  االحت���اد 
اخلطب  عن  ومبتعدة  تفاعلية  اأك��رث  مداخالتهم 
حلقات  يف  املطروحة  االأف��ك��ار  الإث���راء  الر�شمية 
املقرتحات  هذه  تاأثري  يظهر  اأن  ويتوقع  النقا�س. 
لح��ق��ا وذل���ك عند ان��ت��ه��اء م��ق��رري ال��ل��ج��ان من 

	 االحت��اد رئي�س  عن  �شادر  بيان 
ح����ول »اأن����ف����ل����ون����زا اخل���ن���ازي���ر« 
الربملانية  ال�شعبة  من  -مقرتح 
االإم���ارات���ي���ة- ت�����ش��م��ن ال��ب��ي��ان 
ع������دة م����ق����رتح����ات وم���ط���ال���ب 
مطالبة  ومنها:  االأزم��ة  ملواجهة 
بعر�س  ال��وط��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ات 
برملاناتهم  اأم��ام  دوري��ة  تقارير 
الوطنية يف �شاأن تطوير جهودها 
�شالمة  ل�����ش��م��ان  واإج���راءات���ه���ا 
مع  املبكر  والتعامل  املواطنني، 
واحتواء  انت�شار  ملنع  امل�شابني 
اآثار الفريو�س H1N1، مطالبة 
االإقليمية  الربملانية  املنظمات 
والتو�شيات  ال��ق��رارات  باتخاذ 
اجلهود  تن�شيق  ل�شمان  الالزمة 
ال��ربمل��ان��ي��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة يف احل��د 
 H1N1 الفريو�س  خماطر  من 
اق���ت�������ش���ادي���ًا واج���ت���م���اع���ي���ًا يف 
ال��ع��امل،  دول  اأق��ال��ي��م  خم��ت��ل��ف 
بالقيام  االإع��الم  و�شائل  يطالب 
توعية  يف  الوطنية  مب�شوؤوليتها 
امل���واط���ن���ني ب��ت��ج��ن��ب االإ���ش��اب��ة 
وتكثيف   ،H1N1 ب��ف��ريو���س 
والتعليمات  االإر����ش���ادات  ن�شر 

املذكرة التف�صريية حول البند  ●
ال�شعبة  م��ن  امل��ق��رتح  االإ����ش���ايف 
الربملانية االإماراتية بعنوان »دور 
الربملانية  واملنظمات  الربملانيني 
مكافحة  ج��ه��ود  يف  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
 ،H1N1 اخل��ن��ازي��ر  اأن��ف��ل��ون��زا 
االقت�شادية  خم��اط��ره  واح��ت��واء 

واالجتماعية”.
الربملانية  ● ال�شعبة  مقرتحات 

مو�شوعات  ب�����ش��اأن  االإم���ارات���ي���ة 
اللجان الدائمة الثالث

ورق���ة حم���ور ب�����ش��اأن:م��و���ش��وع  ●
)جلنة  االأول���ى  ال��دائ��م��ة  اللجنة 
ال�����ش��ل��م واالأم������ن ال��دول��ي��ي�����ن(: 
يف  امل�شرتكة  وامل�شوؤولية  التعاون 
احلملة العاملية ملكافحة اجلرمية 
امل��ن��ظ��م��ة، وال���ش��ي��م��ا االجت����ار 
االأ�شلحة  ومبيعات  ب��امل��خ��درات، 
بالب�صر  والجت��ار  امل�صروعة  غري 

واالإرهاب العابر احلدود
ب�����ش��اأن: مو�شوع  ● ورق���ة حم��ور 

)جلنة  الثانية  الدائمة  اللجنة 
وال��ت��م��وي��ل  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
ال��ربمل��ان��ات  دور  وال���ت���ج���ارة(: 
بني  فيما  ال��ن��ام��ي��ة  ال��ب��ل��دان  يف 

رئي�س . 1 ون���واب  رئي�س  ان��ت��خ��اب 
اجلمعية 121.

درا�شة الطلبات املحتملة الإدراج . 2
اأعمال  ج��دول  على  ط��ارئ  بند 

اجلمعية.
– م��ن��اق�����ش��ة ح��ول . 3 اج���ت���م���اع 

امل�������درج�������ة( ب-  امل����وا�����ش����ي����ع 
ب��ان��ك��وك  يف   122 ال  اجل��م��ع��ي��ة 
م��ن  ال�����ق�����رتة  يف  )ت�����اي�����الن�����د( 
:2010/4/1 وح��ت��ى   3/27"
اأ – “التعاون وامل�شوؤولية امل�شرتكة 
اجلرمية  �شد  العاملي  ال�شراع  يف 
املنظمة، وب�شورة خا�شة: االجتار 
ال�شالح  وم��ب��ي��ع��ات  ب��امل��خ��درات، 
بالب�صر،  والجت��ار  ال�صرعية،  غري 
للحدود”. ال��ع��اب��ر   واالإره�������اب 
– جل��ن��ة  االأول����������ى  )ال���ل���ج���ن���ة 
 ال�������ش���ل���م واالأم���������ن ال���دول���ي���ني(
يف  ال�����ربمل�����ان�����ات  “دور  ب- 
ت���ط���وي���ر ت�����ع�����اون اجل�����ن�����وب – 
 اجل����ن����وب وال����ت����ع����اون ال��ث��الث��ي
االأه���داف  حتقيق  ت�شريع  بهدف 
)اللجنة   “ ل��الأل��ف��ي��ة.  التنموية 
الثانية – جلنة التنمية امل�شتدامة 
م�شاركة  ج-  والتجارة(  والتمويل 
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لتقدميها عند  القرار  تقاريرهم وم�شروعات  اإعداد 
اجتماع اجلمعية القادم يف بانكوك اأبريل 2010م، 

والتي �شتت�شمن املقرتحات االإماراتية.
	 تقرير ممثل املجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية

يف  م�شاركته  ب�شاأن  ال���دويل  ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد 
ولغاية   2008 اأكتوبر  املدة  خالل  اللجنة  اأعمال 
التن�شيقي  االجتماع  اإل��ى  واملقدم   2009 اأبريل 
الفعلي  ال��واق��ع  ت�شخ�س  ال��ع��رب��ي��ة:  للمجموعة 
العربية  املجموعة  عمل  تواجه  التي  لالإ�شكاليات 
وطريقة  العربية  املجموعة  ب��اأداء  املتعلقة  �شواء 
العامة  االأمانة  باأدوار  املتعلقة  اأو  الداخلي،  عملها 
عملية  حلوال  وق��دم  العربي.  ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد 

لتاليف تلك االإ�شكاليات.
	 تقرير ممثل املجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية

اجتماعات  اآخ��ر  حول  ال��دويل  الربملاين  لالحتاد 
واملقدم   2009/10/17-16 بتاريخ  اللجنة 
العربية:  للمجموعة  التن�شيقي  االج��ت��م��اع  اإل���ى 
التطورات  باآخر  املجموعة  اأع�صاء  التقرير  اأحاط 
التي  بالق�شايا  واملتعلقة  اللجنة  ق��رارات  واأب��رز 
ذات  الق�شايا  على  �شواء  العربية  املجموعة  تهم 
اأو املت�شلة بعمل االحتاد، فالتقرير  البعد العربي 
م��ث��ال اأم���د اأع�����ش��اء امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ق��رار 
الوطني  املجل�س  طلب  برف�س  التنفيذية  اللجنة 
جمل�س  ق���رار  على  تعديل  ب��اإج��راء  الفل�شطيني 
االحتاد لعام 2008 ب�شاأن قبول فل�شطني كع�شو 

االإع�����الم�����ي�����ة ل��ل��ربام��������������������ج 
هذا  على  لل�شيطرة  ال�شح��������ية 

الوباء.
	 االحت��اد رئي�س  عن  �شادر  بيان 

ح��ول »ال��و���س��ع يف ه��ن��دورا���س« 
اأعرب البيان عن رف�س االحتاد 
الغري  الع�صكرية  ل��الن��ت��ه��اك��ات 
بالرئي�س  االإطاحة  يف  د�شتورية 
ال��ه��ن��دورا���ش��ي، وال���دع���وة اإل��ى 
احلوار بني االأطراف املت�شارعة.

	 حول االحتاد  وقرارات  تو�شيات 
»ال���ع���م���ل ال�����ربمل�����اين ل��ت��ح��ق��ي��ق 
 24 ت�شمن  ال���غ���ذائ���ي«  الأم�����ن 
الغذائي  االأم��ن  لتحقيق  تو�شية 
على  �شواء  من حدته  والتخفيف 
امل�شتوى الوطني والدويل ومنها: 
وطنية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  تنفيذ 
االأمن  لتح�شني  زراعية  واإقليمية 
ال���غ���ذائ���ي، ت�����ش��ج��ع ال��ربمل��ان��ات 
احلماية  نظم  لتو�شيع  الوطنية 
اأج���ل حماية  م��ن  االج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  النامية  البلدان  يف  الفقراء 
امل�شتقبل من ارتفاع اأ�شعار املواد 

الغذائية.

ب��ل��دان اجل��ن��وب وال��ت��ع��اون الثالثي 
بتحقيق  التعجيل  بغية  االأط���راف 

االأهداف االإمنائية لالألفية.
	 ورق����ة حم���ور ب�����ش��اأن: م��و���ش��وع

)جلنة  الثالثة  الدائمة  اللجنة 
االإن�شان(:  وحقوق  الدميقراطية 
العملية  يف  ال�����ش��ب��اب  م�����ش��ارك��ة 

الدميقراطية
	 رقم البند  ح��ول  تعريفية  ورق��ة 

جلنة  اأع��م��ال  ج���دول  على   )5(
التقدم  امل��ت��ح��دة:  االأم���م  ���ش��وؤون 
واملفاو�شات  والتحديات  املحرز 

احلالية حول التغري املناخي.
	 دول��ة متابعة  ب�شاأن  اإط���ار  ورق��ة 

االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 
ل����ق����رارات االحت������اد ال���ربمل���اين 

الدويل ب�شاأن االأزمة املالية

ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة وال��ت��م��وي��ل 
والتجارة( 

يف  ال�������ش���ب���اب  م�������ش���ارك���ة   - ج 
 ال���ع���م���ل���ي���ة ال����دمي����ق����راط����ي����ة.
– جل��ن��ة  ال���ث���ال���ث���ة  )ال���ل���ج���ن���ة 

الدميقراطية وحقوق االإن�شان(
الربملاين . 4 االحت��اد  جلنة  تقرير 

ال�����دويل ح����ول ����ش���وؤون االأم����م 
املتحدة.
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م�ساهمات ال�سعبة الربملانية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة

نتائج الفعالية
اأوراق ودرا�سات ال�سعبة 

الربملانية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة

مو�سوعات الفعالية الفعالية

كامل الع�شوية يف االحتاد، وقد مهد طرح التقرير 
اأع�شاء  من  مو�شعة  مناق�شات  اإل��ى  النقطة  لهذه 
اأهم  التقرير  اأبرز  ذلك  اإلى  باالإ�شافة  املجموعة، 
كتعيني  اتخاذها  العرب  على  يجب  التي  القرارات 
وجهات  لنقل  العربية  املجموعة  با�شم  متحدث 
نظر املجموعة ب�شاأن م�شروع ميزانية االحتاد لعام 

2010، واتخاذ قرار ب�شاأن اإ�شالح االحتاد.
	 مقرتح ال�شعبة الربملانية االإماراتية ب�شاأن اإ�شالح

االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�شعبة  جنحت  االحت���اد: 
ب�شاأن  العربية  املجموعة  واإق��رار  تاأييد  ك�شب  يف 
اإلى  قدم  والذي  الحت��اد،  اإ�صالح  حول  مقرتحها 
املجموعة  ع��ن  نيابة  ال���دويل  ال��ربمل��اين  االحت���اد 
دولة  اأي  تتقدم  مل  اأن��ه  بالذكر  اجلدير  العربية، 
اأن  يعني  وذلك  االحت��اد،  الإ�شالح  مبقرتح  عربية 
جيد  انطباع  اإعطاء  يف  �شاهم  االإماراتي  املقرتح 
لدى اأع�شاء االحتاد عند اجتماع املجل�س احلاكم 
وم�شاهمتها  العربية  املجموعة  اأداء  جدية  عن 

الفعلية يف تقييم عملية االإ�شالح.

اجلمعية
 121 و 185 

للمجل�س احلاكم 
يف الحتاد 

الربملاين الدويل

جنيف �سوي�سرا
21-19

اأكتوبر/2009
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مو�سوعات الفعالية الفعالية

	 ال�شعبة وف��د  رئي�س  كلمة 
ال��ربمل��ان��ي��ة االإم���ارات���ي���ة .

	 ورق������������ة ب������ي������ان ح�����ول
ال��و���ش��ع يف ق��ط��اع غ��زة.

ال�����ع�����دوان االإ����ش���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى ق���ط���اع غ����زة.

موؤمتر الحتاد الربملاين 
العربي الرابع ع�سر 

ال�ستثنائي
1/1/2009

�سوراجلمهورية 
اللبنانية
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مو�سوعات الفعالية الفعالية

	 امل�����واف�����ق�����ة ع����ل����ى م���������ش����روع ال�����ش��ع��ب��ة
ال����ربمل����ان����ي����ة االإم�������ارات�������ي�������ة ب�������ش���اأن 
ت���ط���وي���ر االحت�������اد ال����ربمل����اين ال���ع���رب���ي.

	 االإماراتية الربملانية  ال�شعبة  طلب  قبول   
اأع��م��ال  ج���دول  على  ط���ارئ  بند  اإدراج  يف 
اجل��م��ع��ي��ة يف االحت����اد ال���ربمل���اين ال���دويل 
و  اأب��اب��ا  اأدي�����س  يف  �شتعقد  وال��ت��ي   )121(
البند الطارئ حتت عنوان الو�شع يف غزة.

	 الدائمة للجان  مقرتحات  م�شروع  قبول   
ل���الحت���اد ال����ربمل����اين ال������دويل يف دورت����ه 
ال�������ش���ع���ب���ة  م�������ن  امل�������ق�������دم   )122(
ال��������ربمل��������ان��������ي��������ة االإم�����������ارات�����������ي�����������ة.

	 املقدم م�����ش��روع  امل��واف��ق��ة 
م���ن ال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
االم������ارات������ي������ة ب�������ش���اأن 
ت���ط���وي���ر ع���م���ل االحت�����اد 
ال������ربمل������اين ال����ع����رب����ي.

	 ق����ب����ول ط���ل���ب ال�����ش��ع��ب��ة
يف  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية 
بند  اإدراج  يف  ال��رغ��ب��ة 
اأعمال  ط��ارئ على ج��دول 
االحت������اد  يف  اجل���م���ع���ي���ة 
الربملاين الدويل )121( 
اأدي�س  يف  �شتعقد  التي  و 
بابا و البند الطارئ حتت 
ع��ن��وان ل��و���ش��ع يف غ��زة.

	 مقرتحات م�شروع  ق��ب��ول 
لالحتاد  الدائمة  اللجان 
ال��������ربمل��������اين ال���������دويل 
دورت�����������������ه)122(  يف 
امل�����ق�����دم م�����ن ال�����ش��ع��ب��ة 
ال���ربمل���ان���ي���ة االإم���ارات���ي���ة

	 ش����دور ق�������رار ب�������ش���اأن�����
الثالث  االإماراتية  اجلزر 
اإي���ران. قبل  م��ن  املحتلة 

	 ورق�����ة م���ق���رتح���ات ح��ول
الربملاين  الحت��اد  ن�صاط 
اج���ت���م���اع  يف  ال����ع����رب����ي 
 120 اجل��م��ع��ي��ة ج��م��ع��ي��ة 
ل������الحت������اد ال�����ربمل�����اين 
ال����دويل )اأدي�������س اأب��اب��ا/ 
)2009 اب��ري��ل/   10-5

	 حتليلية برملانية  درا���ش��ة 
ال���ت���ن���م���ي���ة   “ ح����������ول 
العوملة  ظ��ل  يف  الب�شرية 
املالية”. واالأزم�������������ة 

	 م��ل��خ�����س ح�����ول ت��ن��ف��ي��ذ
م�����وازن�����ة االحت��������اد ع��ن 
2008 امل��ال��ي��ة  ال������دورة 

	 ال����ت����ح����ل����ي����ل امل����ب����دئ����ي
ح����ول م�������ش���روع م���وازن���ة 
االحت�������������اد ال������ربمل������اين 
2009 ل���ع���ام  ال���ع���رب���ي 

	 تقرير عن اأن�شطة املجل�س
ال��وط��ن��ي الحت����ادي حول 
امل�������راأة يف ع��ام  �����ش����وؤون 
امل�����ش��ت��وي��ن  ع��ل��ى   2008
ال���داخ���ل���ي واخل����ارج����ي.

ان����ت����خ����اب م���ك���ت���ب امل�����وؤمت�����ر )ال���رئ���ي�������س . 1
ون�����ائ�����ب ال����رئ����ي���������س واأم����������ني ال���������ش����ر(.

اإق����������������������رار ج����������������دول االأع�����������م�����������ال.. 2
التنفيذية.. 3 اللجنة  ن�صاط  عن  الرئي�س  تقرير 
اأو���ش��اع االحت��اد . 4 تقرير االأم���ني ال��ع��ام ح��ول 

واأن�����ش��ط��ت��ه م��ن��ذ امل���وؤمت���ر ال��ث��ال��ث ع�����ش��ر.
وروؤ�شاء . 5 الربملانات  روؤ�شاء  ال�شادة  مداخالت 

ودور  ال��راه��ن،  العربي  الو�شع  ح��ول  ال��وف��ود 
العربية  اخلالفات  حل  يف  العرب  الربملانيني 
ال��ع��رب��ي��ة وا���ش��ت��ع��ادة ال��ت�����ش��ام��ن ال��ع��رب��ي.

ظ�������روف . 6 يف  ال����ب���������ش����ري����ة  ال����ت����ن����م����ي����ة 
ال����ع����ومل����ة واالأزم�����������ة امل����ال����ي����ة ال���ع���امل���ي���ة.

ت�����ط�����وي�����ر ع�����م�����ل االأم���������ان���������ة ال����ع����ام����ة . 7
 ل��������الحت��������اد ال���������ربمل���������اين ال������ع������رب������ي:
للجنة  امل�������ش���رتك  االج���ت���م���اع  )ت���و����ش���ي���ات 
للربملانات(. ال��ع��ام��ني  واالأم��ن��اء  القانونية 

 ال��ن�����ص��اط ال������دويل والإق���ل���ي���م���ي ل���الحت���اد:. 8
120 لالحتاد الربملاين الدويل  اأ - اجلمعية 
.)2009 -اأب��ري��ل  – ني�شان  اأب��اب��ا   )اأدي�����س 
ال��ع��رب��ي   – االإف����ري����ق����ي  ال����ربمل����ان   - ب 
– ن��ي��ج��ريي��ا  ال�����ث�����اين ع�������ش���ر )اأب������وج������ا 
.)2009 م���ار����س   – اآذار   /31-29/

 اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة يف االحت���اد:. 9
جلنة ال�شوؤون ال�شيا�شية والعالقات الربملانية.

جل��ن��ة ال�������ش���وؤون امل��ال��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة. ●

الجتماع اخلام�س ع�سر 
ملوؤمتر الحتاد الربملاين 

العربي

8-9/مار�س/2009
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مو�سوعات الفعالية الفعالية

جل����ن����ة �������ش������وؤون امل�����������راأة وال����ط����ف����ول����ة. ●
10 ..2009 ل����ع����ام  االحت��������اد  ع���م���ل  خ���ط���ة 
 ال�������������������������������ش���������������وؤون امل����������ال����������ي����������ة:. 11

.2008 ل��ع��ام  اخل��ت��ام��ي  احل�����ش��اب   -  اأ 

.2009 ل���ع���ام  االحت������اد  م��ي��زان��ي��ة   -  ب 

.2010 ل��ع��ام  امل��ي��زان��ي��ة  ت��ق��دي��رات   - ج 
العربي.. 12 ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد  اجل��دي��د  املقر 
ان������������ت������������ق������������ال ال����������رئ����������ا�����������ش����������ة.. 13
م���������ا ي�����������ش�����ت�����ج�����د م���������ن اأع���������م���������ال.. 14

الجتماع اخلام�س ع�سر 
ملوؤمتر الحتاد الربملاين 

العربي

8-9/مار�س/2009
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	 تنفيذ اآل��ي��ات  م��ق��رتح ح��ول  امل��واف��ق��ة على 
لالحتاد  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  تطوير  م�����ش��روع 
مقرتح  وه��م  لالعتماد  للموؤمتر  واإح��ال��ت��ه 
االإم��ارات��ي��ة. الربملانية  ال�شعبة  من  مقدم 

	 حول مقرتح  على  املوافقة 
اآليات تنفيذ م�شروع تطوير 
و  لالحتاد  العامة  االأمانة 
لالعتماد للموؤمتر  اإحالته 

	 م����ق����رتح ح������ول اآل����ي����ات
ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع ت��ط��وي��ر 
لالحتاد. العامة  االأم��ان��ة 

	 مقرتح حول متابعة تنفيذ
قرارات اللجنة التنفيذية: 
اللجنة عمل  اآليات  تعديل 

امل��وؤمت��ر . 1 م��ك��ت��ب  ت�شكيل  ح���ول  اآراء  ت��ب��ادل 
ال�شر( اأم���ني  ال��رئ��ي�����س،  ن��ائ��ب  )ال��رئ��ي�����س، 

ت�����ق�����ري�����ر امل�������ال�������ي�������ة: امل���������وؤمت���������ر ع���ن . 2
ن�����������ص�����اط ال�����ل�����ج�����ن�����ة ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة.

املوؤمتر.. 3 اأم��ام  لالحتاد  العام  االأم��ني  تقرير 
4 ..2009 ل��ع��ام  االحت���اد  عمل  خطة  م�����ش��روع 
 ال���������������������������������ش����������������وؤون امل�����������ال�����������ي�����������ة:. 5

 .2009 ل���ع���ام  اخل���ت���ام���ي  احل�������ش���اب  اأ. 
.  2009 ل���ع���ام  االحت�������اد  م���ي���زان���ي���ة   ب. 
.2010 ل���ع���ام  امل���ي���زان���ي���ة  ت���ق���دي���رات  ج. 

امل������ه������ام امل����رتت����ب����ة ع����ل����ى االحت�����������اد يف . 6
�����ش����وء ق��������رار امل�����وؤمت�����ر ال�����راب�����ع ع�����ش��ر 
.)2009/1/1 )�����ش����ور  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 

اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة يف االحت����اد.. 7
االج��������ت��������م��������اع ال����������ق����������ادم ل����ل����ج����ن����ة.. 8
االحت��اد . 9 بند  اإدراج  الربملانية  ال�شعبة  طلب 

النائب  قرار  حول:  املوؤمتر  اأعمال  جدول  يف 
باعتقال  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العام 
الب�صري. ح�صن  ع��م��ر  ال�����ص��وداين  ال��رئ��ي�����س 

االجتماع الثاين للجنة 
التنفيذية يف االحتاد 

الربملاين العربي

7/مار�س/2009
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	 امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��ع��دي��ل م�����ش��روع ال��الئ��ح��ة
ال����داخ����ل����ي����ة ل���ل���م���ج���م���وع���ة ال���ع���رب���ي���ة 
ال����������دويل. ال�������ربمل�������اين  االحت������������اد  يف 

	 م���ن���اق�������ش���ة ت���ع���دي���الت
ال�������������دول االأع�����������ش�����اء 
ع���ل���ى م���ي���ث���اق االحت������اد.

	 امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ت��ع��دي��ل 
الداخلية  الالئحة  م�شروع 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
الدويل. الربملاين  االحتاد 

	 الربملانية ال�صعبة  راأي 
ب�شاأن  االإم������ارات  ل��دول��ة 
ت���ع���دي���الت وم���ق���رتح���ات 
لالحتاد  العامة  االأم��ان��ة 
وال�������ش���ع���ب االأع���������ش����اء 
ع���ل���ى م���ي���ث���اق االحت������اد.

	 الربملانية ال�صعبة  راأي 
ب�شاأن  االإم������ارات  ل��دول��ة 
ت����ع����دي����الت م���ق���رتح���ات 
لالحتاد  العامة  االأم��ان��ة 
على  االأع�����ش��اء  وال�شعب 
لالحتاد الداخلي  النظام 

	 الالئحة م�����ش��روع  تعديل 
ال���داخ���ل���ي���ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
االحت������اد  يف  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�������ربمل�������اين ال���������دويل.

ال��ت��ع��دي��الت امل��ق��رتح��ة ع��ل��ى م��ي��ث��اق االحت����اد 
ال��داخ��ل��ي، النظام  ال��ن��ظ��ام  ال��ث��الث:  واأن��ظ��م��ت��ه 
امل�������ايل، وال����ن����ظ����ام االأ����ش���ا����ش���ي ل��ل��ع��ام��ل��ني.
للمجموعة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��الئ��ح��ة  م�����ش��روع   .2
ال������دويل. ال�����ربمل�����اين  ال���ع���رب���ي���ة يف االحت�������اد 

اجتماع للجنة القانونية 
لالحتاد
الرباط

 )اململكة املغربية(،

 12 / ت�شرين االأول 
اأكتوبر / 2009
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واف����ق����ت ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ع��ل��ى . 1
االإم��ارات��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة  م��ق��رتح 
للمجموعة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��الئ��ح��ة  ح����ول 
ال���دويل. ال��ربمل��اين  االحت���اد  يف  العربية 

البحرين، . 2 االإم����ارات،  م��ن  جلنة  ت�شكيل 
الإع��ادة  لالإحتاد  العامة  واالأم��ان��ة  م�شر، 
و�صعت  التي  وال�صروط  املعايري  النظر يف 
الختيار املر�شحني لنيل اجلائزة الربملانية 
للميدالية. واقرتاح منوذج جديد  العربية 

واف��ق��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع��ل��ى طلب . 3
االإم�����ارات  دول���ة  يف  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة 
اإ���ش��ايف  بند  اإدراج  يف  املتحدة  العربية 
متابعة  حول”  االأع����م����ال  ج����دول  ع��ل��ى 
ت��ن��ف��ي��ذ ال����ق����رارات ال�����ش��اب��ق��ة ل��الحت��اد 
عمل  بتطوير  اخلا�شة  التنفيذية  واللجنة 
مبوجبه  العمل  يتم  اأن  على  االحتاد”، 
ال��رب��اط. يف  اللجنة  اجتماع  انتهاء  م��ن 

حول . 4 ب��ي��ان  التنفيذية  اللجنة  اأ���ش��درت 
مو�شوع  مت�شمنا  الراهن  العربي  الو�شع 
حيث  املحتلة،  الثالث  االإماراتية  اجل��زر 
اأ����ش���ار ال��ب��ي��ان اإل����ى ال��ت��اأك��ي��د ح��ق دول��ة 
يف  ال��ك��ام��ل  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
ال�شيادة على جزرها الثالث املحتلة وتاأيد 
جميع االإجراءات واالأ�شاليب ال�شلمية التي 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تتخذها 
ومطالبة  امل��ح��ت��ل��ة.  ج��زره��ا  ال���ش��ت��ع��ادة 

	 التنفيذية اللجنة  وافقت 
ع���ل���ى م���ق���رتح ال�����ش��ع��ب��ة 
ال���ربمل���ان���ي���ة االإم���ارات���ي���ة 
الداخلية  ال��الئ��ح��ة  ح��ول 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
الدويل. الربملاين  االحتاد 

	 ،االأردن من  جلنة  ت�شكيل 
االإم���������ارات، ال��ب��ح��ري��ن، 
العامة  واالأم���ان���ة  م�شر، 
النظر  الإع����ادة،  ل��الإحت��اد 
وال�������ص���روط  امل���ع���اي���ري  يف 
ال���ت���ي و���ش��ع��ت الخ��ت��ي��ار 
اجلائزة  لنيل  املر�شحني 
الربملانية العربية واقرتاح 
للميدالية. جديد  من��وذج 

	 التنفيذية اللجنة  وافقت 
ع����ل����ى ط����ل����ب ال�����ش��ع��ب��ة 
دول�����ة  يف  ال����ربمل����ان����ي����ة 
املتحدة  العربية  االإم��ارات 
اإ�شايف على  بند  اإدراج  يف 
ج�����دول االأع����م����ال ح���ول« 
ال��ق��رارات  تنفيذ  متابعة 
واللجنة  لالحتاد  ال�شابقة 
التنفيذية اخلا�شة بتطوير 
عمل االحتاد”، على اأن يتم 
انتهاء  من  مبوجبه  العمل 

	 اجل���������دول ال��ت��ف�����ص��ريي
الأعمال اللجنة التنفيذية.

	 م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع
ال�������ش���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
تطوير  ب�شاأن  االإم��ارات��ي��ة 
لالحتاد  العامة  االأم��ان��ة 
ال������ربمل������اين ال����ع����رب����ي.

تقرير االأمني العام حول تنفيذ مقررات املوؤمتر . 1
.2009 )اأغ�شط�س(  اآب  نهاية  حتى   15

ال��ت��و���ش��ي��ات ال�������ش���ادرة ع���ن اج��ت��م��اع��ات . 2
االحت����������اد: يف  ال������دائ������م������ة  ال�����ل�����ج�����ان 
ح���ول  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت���و����ش���ي���ات   - اأ 
االحت���������اد. اأن�����ظ�����م�����ة  يف  ال����ت����ع����دي����الت 

ال��ل��ج��ان  مم��ث��ل��ي  اج���ت���م���اع  ت���و����ش���ي���ات   - ب 
العاملية. املالية  االأزم���ة  ح��ول  االقت�شادية 

برنامج تطوير هيكلية االأمانة العامة لالحتاد.. 3
اق������رتاح������ات ل���ت���ط���وي���ر جم���ل���ة االحت������اد . 4

ال����ع����رب����ي(. ال������ربمل������ان   ( ال���ف�������ش���ل���ي���ة 
اجل����ائ����زة ال���ربمل���ان���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة )ع��ر���س . 5

ال��ت�����ش��م��ي��م واالأ������ش�����م�����اء امل���ر����ش���ح���ة(.
ال��������و���������ش��������ع امل������������������ايل ل���������الحت���������اد:. 6
اأ.ت�����ق�����ري�����ر ع�����ن ال����و�����ش����ع امل��������ايل ح��ت��ى . 7

.2009 )ي����ون����ي����و(  ح�����زي�����ران  ن���ه���اي���ة 

.2010 ميزانية  تقديرات  بتعديل  ب.اق���رتاح 
 االأم���������ن���������اء ال������ع������ام������ون امل�����������ش�����اع�����دون:
- حتديد العدد - الرت�شيحات - االنعكا�شات املالية.

امل������وؤمت������ر ال������ربمل������اين ال����ع����رب����ي ال���ث���اين . 8
ال������ق������اه������رة(.  ( ال�����ط�����ف�����ول�����ة  ح���������ول 

اإن�����ش��اء ب��رمل��ان ع��رب��ي ال���ك���رتوين. )اق���رتاح . 9
ال��ب��ح��ري��ن( مملكة  يف  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة 

املركز العربي   للدرا�شات القانونية  والربملانية.. 10

اجتماع اللجنة التنفيذية 
الثالث لالحتاد الربملاين 

العربي
الرباط – املغرب

13/اأكتوبر/2009
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دول��ة  مقرتحات  على  اإيجابيا  ب��ال��رد  اإي���ران 
�شلمية  ت�����ش��وي��ة  اإل����ى  ب��ال��ت��و���ش��ل  االإم�������ارات 
اإل��ى حمكمة  ال��ن��زاع  واإح��ال��ة  لق�شية اجل��زر، 
واملجال�س  ال��ربمل��ان��ات  جميع  دول��ي��ة.ودع��وة 
ال��ع��رب��ي��ة اإل�����ى اإث�������ارة ق�����ش��ي��ة اجل�����زر يف 
م�شاركتهم  اأث��ن��اء  اأو  اإي���ران  م��ع  ات�شاالتهم 
واالإقليمية. الدولية  الربملانية  امل��وؤمت��رات  يف 

الرباط. يف  اللجنة  اجتماع   
	 التنفيذية اللجنة  اأ�شدرت 

العربي  الو�شع  حول  بيان 
مو�شوع  مت�شمنا  الراهن 
الثالث  االإماراتية  اجلزر 
املحتلة، حيث اأ�شار البيان 
اإل����ى ال��ت��اأك��ي��د ح���ق دول���ة 
املتحدة  العربية  االإم��ارات 
على  ال�شيادة  يف  الكامل 
املحتلة  ال��ث��الث  ج��زره��ا 
االإج����راءات  جميع  وت��اأي��د 
التي  ال�شلمية  واالأ�شاليب 
االإم����ارات  دول���ة  تتخذها 
ال�شتعادة  املتحدة  العربية 
ومطالبة  املحتلة.  جزرها 
على  اإيجابيا  بالرد  اإي��ران 
االإم��ارات  دولة  مقرتحات 
ب��ال��ت��و���ش��ل اإل�����ى ت�����ش��وي��ة 
اجل���زر،  لق�شية  �شلمية 
واإحالة النزاع اإلى حمكمة 
دول����ي����ة. ودع�������وة ج��م��ي��ع 
ال���ربمل���ان���ات وامل��ج��ال�����س 
ق�شية  اإث��ارة  اإل��ى  العربية 
مع  ات�شاالتهم  يف  اجل��زر 
م�شاركتهم  اأثناء  اأو  اإيران 
الربملانية  امل���وؤمت���رات  يف 

االأن�������ش���ط���ة ال���دول���ي���ة واالإق���ل���ي���م���ي���ة:. 11
ل���ل���ج���م���ع���ي���ة  ال����ت����ح���������ص����ري  اأ   /11
ال��������دويل  ال�������ربمل�������اين  ل������الحت������اد   121
.)2009/10/21-19  )جن���������������������ي��������ف 
للمجموعة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��الئ��ح��ة  ب   /  11
 ال��ع��رب��ي��ة يف االحت������اد ال���ربمل���اين ال�����دويل.
ال��ع��الق��ات  اإط������ار  يف  ال��ن�����ص��اط  ج   /  11
– االإف����ري����ق����ي����ة: ال���ع���رب���ي���ة  ال����ربمل����ان����ي����ة 

للموؤمتر  امل��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  اج��ت��م��اع   :  1 ج 
– ال���ع���رب���ي. االإف�����ري�����ق�����ي   ال�����ربمل�����اين 
 – ال��ع��رب��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال���ن���دوة   :  2 ج 
للثقافات  العوملة  حتديات  حول  االإفريقية 
 ال��وط��ن��ي��ة يف اإف��ري��ق��ي��ا وال���ع���امل ال��ع��رب��ي.
النيجريي  ال��ربمل��ان  رئي�س  زي���ارة   :  3 ج 
، رئ��ي�����س امل��وؤمت��ر ال��ربمل��اين االإف��ري��ق��ي - 
العربية. اإلى عدد من دول اخلليج   العربي 
االأخ�������رى: االإق���ل���ي���م���ي���ة  االأن�������ش���ط���ة   د: 

ال�صنوي  الج��ت��م��اع  يف  امل�صاركة   :  1  / د 
 ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ربمل���ان���ي���ة امل��ت��و���ش��ط��ي��ة.
اج���ت���م���اع  يف  امل���������ش����ارك����ة   :  2  / د 
 راب���������ط���������ة ب��������رمل��������ان��������ات اآ�������ش������ي������ا.
وف���د  ل�����زي�����ارة  ال���ت���ح�������ص���ري   :  3  / د 
ال�شعبية. ال�����ش��ني  اإل����ى  ع��رب��ي  ب��رمل��اين 

تفعيل . 12  “ ح��ول  العربية  الربملانية  ال��ن��دوة 
يف  م�شاركتها  وحت�شني  العربية  امل��راأة  دور 

اجتماع اللجنة التنفيذية 
الثالث لالحتاد الربملاين 

العربي
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ال����دول����ي����ة واالإق���ل���ي���م���ي���ة. العربية”:  ال��ب��ل��دان  يف  ال���ق���رار  ���ش��ن��ع  عملية 

حت������دي������د امل�������ك�������ان وال������ت������اري������خ.أ. 

ب.اجل���ه���ات امل���دع���وة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ال��ن��دوة.

ال�������ت�������ح���������������ص�������ري ل������ل������م������وؤمت������ر . 13
ال�����������������ش��������اد���������س ع�������������ش������ر ل���������الحت���������اد:

وامل���������وع���������د. امل���������ك���������ان  حت�������دي�������د   . اأ 

و����ش���ع م�������ش���روع ج������دول االأع����م����الب. 

ق�����ائ�����م�����ة امل�����ن�����ظ�����م�����ات امل������دع������وة ج. 
حل�����ش��ور اأع����م����ال امل����وؤمت����ر ب�����ش��ف��ة م���راق���ب.

التنفيذية.. 14 للجنة  ال��ق��ادم  االج��ت��م��اع 

اجتماع اللجنة التنفيذية 
الثالث لالحتاد

 الربملاين العربي

الرباط – املغرب
13/اأكتوبر/2009
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	 اإعالن ا�شطنبول ب�شاأن موقف
لالأع�شاء  غ��زة  ح��ول  م��وح��د 
االإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة  يف 
لن�شرة فل�شطني على مواجهة 
ال���ع���دوان و ج��رائ��م احل��رب 

االإ�شرائيلية يف قطاع غزة.

	 ك��ل��م��ة رئ��ي�����س وف����د ال�����ش��ع��ب��ة
امل�شارك  االإماراتية  الربملانية 

يف االجتماع.
	 االأحداث حول  معلومات  ورقة 

يف قطاع غزة. لقطاع  االإ�شرائيلي  العدوان 
غزة

الجتماع ال�ستثنائي
 الأول املفتوح الع�سوية احتاد 
جمال�س الدول الأع�ساء يف 
منظمة املوؤمتر الإ�سالمي

ا�سطنبول- اجلمهورية الرتكية
2009/1/14 م

	 حذف يف  االإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  جن��اح 
التنفيذية  اللجنة  عن  ال�شادر   7/27 القرار 
والذي ين�س على تفادي مناق�صة اأي مو�صوعات 
خالفية بني الربملانات االأع�شاء يف اإطار احتاد 
املوؤمتر  منظمة  يف  االأع�����ش��اء  ال���دول  جمال�س 

االإ�شالمي.

	 7/27 ال�شادر حذف القرار 
والذي  التنفيذية  اللجنة  عن 
مناق�صة  ت��ف��ادي  ع��ل��ى  ين�س 
بني  خالفية  مو�صوعات  اأي 
اإطار  يف  االأع�شاء  الربملانات 
احتاد جمال�س الدول االأع�شاء 

يف منظمة املوؤمتر االإ�شالمي.

	 م��ذك��رة م��ق��رتح م��ق��دم��ة من
االإماراتية  الربملانية  ال�شعبة 
اتخذته  ال��ذي  ال��ق��رار  ِب�����ص��اأن 
يف  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة 
نيامي  يف  الأخ���ري  اجتماعها 
مناق�صة  تفادي  ب�صاأن   2008
الدول  بني  م�صائل خالفية  اأي 

االأع�شاء
	 اإل�����������������زام ورقة ت�شور: 

اتفاقية  بتطبيق  اإ���ش��رائ��ي��ل 
االأرا�شي  على  الرابعة  جنيف 
ال�شجناء  وم��ع��ام��ل��ة  امل��ح��ت��ل��ة 
وامل���ع���ت���ق���ل���ني ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
الفل�شطينيني يف �شجونها وفق 

القانون الدويل االإن�شاين.
	 ورقة مقرتحات برملانية:�شرار

اخلا�شة  الغربية  ال�شيا�شة 

اجلل�شة االفتتاحية
االأعمال . 1 جدول  اعتماد 

وبرنامج العمل.
الوطنية . 2 اجلمعية  طلب 

ب��ج��م��ه��وري��ة غ��ام��ب��ي��ا 
ع�شوية  اإل��ى  االن�شمام 

االحتاد.
طلب اجلمعية الربملانية . 3

االقت�شادية  للمجموعة 
للح�شول  اليوراآ�شيوية 
على �شفة املراقب لدى 

االحتاد.
تقرير االأمني العام.. 4
اع���ت���م���اد . 5 و  درا�����ش���������ة 

ت�����ق�����ري�����ري ال���ل���ج���ن���ة 
الجتماعيها  التنفيذية 
التا�شع ع�شر والع�شرين 
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ب�����ازدواج امل��ع��اي��ري جت���اه ال��ع��امل 
االإ�شالمي.
	:ورقة مقرتحات برملانية
	 االأزمة التنبيه من خماطر 

امل��ال��ي��ة وح��ق��وق االإن�����ش��ان: 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة وح���ق���وق 
ال��دويل  والقانون  االإن�شان 

االإن�شاين

التنفيذية  اللجنة  تقريري 
ع�شر  التا�شع  الجتماعيها 

والع�شرين وملحقاتهما.
درا�������ش������ة ال���ت���ق���اري���ر . 6

القوانني  وم�����ش��روع��ات 
م���ن م���ق���رري ال��ل��ج��ان 
ال��دائ��م��ة  املتخ�ش�شة 

التالية:
جل�����ن�����ة ال�������������ش������وؤون  ●

ال�شيا�شية واالقت�شادية.
جلنة ال�شوؤون القانونية  ●

وحقوق االإن�شان و البيئة.
وال�شوؤون  ● امل���راأة  جلنة 

االجتماعية والثقافية.
 ت�شكيل جلنة لل�شياغة . 7

م���ف���ت���وح���ة ال��ع�����ش��وي��ة 
املوؤمتر  مقرر  برئا�شة 
ومب�������ص���ارك���ة م���ق���رري 
املتخ�ش�شة  ال��ل��ج��ان 
البنود  الثالث  الدائمة 

الطارئة.
خا�شة . 8 جل��ان  ت�شكيل   

ال�شيا�شية  ل��ل��م�����ش��ائ��ل 
تتولى ا�شتعرا�س موقف 
املعنية يف �شوء  امل�شاألة 

امل�شتجدات.
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م��ن��اق�����ش��ة ع��ام��ة ح��ول . 9
ات���خ���اذ م��وق��ف م��وح��د 
م���ن ق��ب��ل ال���ربمل���ان���ات 
االأع�������ش���اء مل��ن��ا���ش��رة 
م��واج��ه��ة  يف  فل�شطني 
ال������ع������دوان وج����رائ����م 
ترتكبها  ال��ت��ي  احل���رب 
اإ�شرائيل يف قطاع غزة.

 ال�سوؤون املالية:
اعتماد التقارير املالية . 10

التالية:
الرقابة  ● جلنة  تقرير 

احل�شابات  ب�شاأن  املالية 
املالي�ة  لل�شنة  اخلتامية 

.2008
حت��ق��ي��ق  ● يف  ال���ن���ظ���ر 

امل�������ش���اواة ب���ني م��وظ��ف��ي 
االحت������اد وب����ني م��وظ��ف��ي 
منظمة املوؤمتر االإ�شالمي.

امل���ي���زان���ي���ة امل��ق��رتح��ة  ●
لل�شنة املالية 2009.

الأخري . 11 امل��ايل  الو�صع   
لالحتاد.

ت�����ع�����ي�����ني م������راج������ع . 12
اخلارجي  احل�شابات 
امل��ح��ل��ي ل��ل��ع��ام امل���ايل 
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 2009 و حتديد اأتعابه.
ان�����ت�����خ�����اب رئ���ي�������س . 13

ع�شرة  الثانية  ال��دورة 
)من  االحت���اد  ملجل�س 

املجموعة االآ�شيوية(.
ال��دورة . 14 وم��ك��ان  موعد 

ال����ث����ان����ي����ة ع�������ش���رة 
للمجل�س.

اجلل�شة اخلتامية
اع����ت����م����اد ال���ت���ق���ري���ر . 15

اخل���ت���ام���ي ل���ق���رارات 
جمل�س االحتاد.

نيامي . 16 اإع��الن  اعتماد   
والقرارات.

 ما ي�شتجد من اأعمال.. 18
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للربملان  عادية  الغري  ال��دورة  ق��رارات   
النتقايل:

 الدعوة اإلى عقد قمة عربية عاجلة . 1
بوقف  الكفيلة  االإج������راءات  الت��خ��اذ 
ال�شبل  ب��ك��اف��ة  ال�شهيوين  ال���ع���دوان 

والو�شائل املمكنة.
كافة . 2 التخاذ  العربية  ال��دول  دع��وة 

العامة  اجلمعية  ل��دع��وة  االإج����راءات 
التخاذ  عاجلة  ب�شفة  املتحدة  لالأمم 
قرار فوري لوقف العدوان على ال�صعب 
يف  وذل��ك  غ��زة  قطاع  يف  الفل�شطيني 
ق��رار  ات��خ��اذ  يف  االأم���ن  جمل�س  ف�شل 
ملزم لردع العدوان ال�شهيوين ب�شبب 
وامل�صاند  امل��خ��زي  الأم��ري��ك��ي  امل��وق��ف 

والداعم للعدوان ال�شهيوين.
الدفاع . 3 معاهدة  بتفعيل  املطالبة 

امل�������ص���رتك وال���ت���ع���اون الق��ت�����ص��ادي 
لل�شعب  وحماية  العربية  ال���دول  ب��ني 
الفل�شطيني ودفاعا هن االأمن القومي 

العربي.
الطلب من الدول العربية تلبية نداء . 4

املايل  الدعم  التقدمي  االأن��روا  منظمة 
الفل�شطيني  ال�شعب  الإغ��اث��ة  العاجل 

وتلبية احتياجاته االإن�شانية.
عربية . 5 جل��ن��ة  بت�شكيل  امل��ط��ال��ب��ة 

الإعادة اإعمار غزة.
حتميل الكيان ال�شهيوين امل�شوؤولية . 6

	 الربملانية ال�شعبة  وف��د  كلمة 
الغري  ال����دورة  يف  الإم��ارات��ي��ة 
ع����ادي����ة ل���ل���ربمل���ان ال���ع���رب���ي 

االنتقايل
	 ح��ول ب���رمل���اين  ت�����ش��ور  ورق����ة 

ال��ربمل��ان  يتخذه  اأن  ميكن  م��ا 
خطوات  من  االنتقايل  العربي 
على  االإ�شرائيلي  العدوان  جتاه 

غزة.
	 ب����ي����ان امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي

الذي يدين اجلرائم  الحتادي 
االإ�شرائيلية يف غزة

العدوان االإ�شرائيلي 
على غزة

الدورة الغر عادية 
للربملان العربي النتقايل

القاهرة - م�سر
5-4/يناير/2009
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ومبادرات  جهود  اإف�شال  عن  الكاملة 
الرامية  والدولية  االإقليمية  ال�شالم 
اإلى اإقامة ال�شالم العادل والدائم يف 
وا�شرتجاع  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 

كافة احلقوق العربية املغت�شبة.
يدعو  الأخ��رية  امل�صتجدات  �صوء  ويف 
اإع��ادة  اإل��ى  القادمة  العربية  القمة 
جوانبها  بكافة  ال�شالم  عملية  تقييم 
احلقوق  ل�شيانة  ي��ل��زم  م��ا  وات��خ��اذ 

وامل�شالح العربية العليا.
النظر . 7 الإعادة  العربية  الدول   دعوة 

يف كافة اأ�شكال العالقات مع الكيان 
ال�شهيوين.

اإدان�����ة م��وق��ف االحت����اد االأوروب�����ي . 8
الأخ������ري ب���دف���اع���ه ع���ن ال���ع���دوان 
تهديدًا  ذل��ك  واعتبار  ال�شهيوين 
ل��ل��ع��الق��ات ال��ع��رب��ي��ة االأوروب����ي����ة 
وم�شتقبل التعاون العربي االأوروبي، 
االأم��ري��ك��ي لوقوفه  امل��وق��ف  واإدان���ة 
�شد اإ�شدار قرار ملزم من جمل�س 
االأم����ن ل����ردع و اإي���ق���اف ال��ع��دوان 

ال�شهيوين.
الرتحيب باخلطوات التي اتخذتها . 9

كافة االأطراف الفل�شطينية بالعودة 
اإعادة  اأجل  من  احلوار  مائدة  اإلى 
والف�شائل  للقوى  الوطنية  الوحدة 
اأ�شا�س  باعتبارها  الفل�شطينية 
مواجهة  يف  الفل�شطيني  ال�شمود 
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العدو ال�شهيوين.
ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ح����ق ال�����ش��ع��ب . 10

االحتالل  مقاومة  يف  الفل�شطيني 
ال�شهيوين بكافة الو�شائل.

العرب . 11 امل��ح��ام��ني  احت���اد  مطالبة 
العربية  وكافة املنظمات احلقوقية 
ال��ع��امل  يف  مبثيالتها  ب��االت�����ش��ال 
االإج���راءات  كافة  اتخاذ  اأج��ل  من 
اإط��ار  يف  خا�شة  حمكمة  لت�شكيل 
حمكمة اجلنايات الدولية ملحاكمة 
الرتكابهم  ال�شهاينة  امل�شئولني 
جمازر و جرائم حرب وجرائم �شد 
العربي  ال�شعب  حق  يف  االإن�شانية 
الفل�شطيني بوجه عام و�شكان غزة 
اإن�شاء  على  والعمل  خا�س  ب�شكل 
التي  احلرب  جرائم  لتوثيق  مركز 
�شد  ال�شهيوين  الكيان  بها  يقوم 
وكل  وال�شيوخ  واالأط��ف��ال  الن�شاء 

اأبناء ال�شعب العربي الفل�شطيني.
م��ط��ال��ب��ة ال���ربمل���ان���ات ال��دول��ي��ة . 12

بالعمل  كافة  والوطنية  واالإقليمية 
ال�شهيوين  ال��ع��دوان  اإي��ق��اف  على 

وفك احل�شار وفتح كافة املعابر.

العربي  الربملان  يعرب  ال�شياق  ويف هذا 
ل����دور ج��م��ه��وري��ة م�شر  ت��ق��دي��ره  ع���ن 
بداية  منذ  رف��ح  معرب  فتح  يف  العربية 
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العدوان ال�شهيوين ال�شتقبال امل�شابني 
امل�شاعدات  ك��اف��ة  واإدخ����ال  واجل��رح��ى 
يف  الفل�شطينيني  ل��الإخ��وة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
ال�شهيوين  الكيان  وحتميل  غزة،  قطاع 
امل�شوؤولية الكاملة عن اإغالق هذه املعابر 
واحتياجات  امل�شافرين  ح��رك��ة  اأم���ام 

ال�شعب الفل�شطيني يف غزة.
ال��ع��رب��ي يف . 13 االإع�����الم  ت��ث��م��ني دور 

بجرائم  للتذكري  مبهامه  النهو�س 
اأ�شاليبه  وف�شح  ال�شهيوين  العدو 
وممار�شة  العن�شرية  و�شيا�شاته 
وح�شد  الهمم  ا�شتنها�س  يف  دوره 
ال��ط��اق��ات، ك��م��ا ي��دع��و اإل���ى وق��ف 
احل���م���الت االإع���الم���ي���ة امل��ت��ب��ادل��ة 
واالل������ت������زام مب���ي���ث���اق ال�������ش���رف 

االإعالمي.

العربية . 14 ال�شعوب  مبوقف  االإ�شادة 
ال�شعب  كفاح  دعم  يف  واالإ�شالمية 
�شعوب  الفل�شطيني وكذلك  العربي 
تالحمها  ع��ن  ع��ربت  التي  ال��ع��امل 
ال�شهيوين  ب��ال��ع��دوان  وتنديدها 
ال��غ��ا���ش��م ع��ل��ى ال�����ش��ع��ب ال��ع��رب��ي 

الفل�شطيني.

يف . 15 الربملان  رئي�س  ال�شيد  تفوي�س 
الدولية  ال��ربمل��ان��ات  م��ع  التوا�شل 
على  للعمل  والوطنية  واالإقليمية 
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 وق���ف ال���ع���دوان ال�����ش��ه��ي��وين على 
ال�شعب الفل�شطيني.

العربي . 16 ال��ربمل��ان  مكتب  تفوي�س 
العربي  الربملان  من  جلنة  بت�شكيل 
وامل�شتجدات  ال��ت��ح��رك��ات  ملتابعة 
واتخاذ  الفل�شطينية  ال�شاحة  على 

القرارات الالزمة.
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	 م�����ش��روع ق����رار ب�����ش��اأن اجل���زر
املحتلة الثالث.

	 ق����رار ب�����ش��ان اجل����زر االإم��ارات��ي��ة
طنب   – ال��ك��ربى  )ط��ن��ب  املحتلة 

ال�شغرى- و اأبومو�شى(
	 اإن�شاء جلنة تنظيم اآلية عمل اللجان

الدائمة يف الربملان العربي وتراأ�س 
اللجنة اأحد اأع�شاء املجل�س.

	 تكليف اأحد اأع�شاء املجل�س بت�شكيل
اأج��ل بحث  جلنة من اخل��رباء من 
العربية يف  باللغة  النهو�س  مو�شوع 

الوطن العربي.

	 لبنود التف�صريية  اجل����داول 
جداول االأعمال.

	 الدائمة البند  ب�شان  مذكرة 
ل��ل��ربمل��ان اأع���م���ال ال�����ش��وؤون 
اخل����ارج����ي����ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
اجلزر  ب�شاأن  القومي  واالأم��ن 
)طنب  امل��ح��ت��ل��ة  االإم���ارات���ي���ة 
 – – طنب ال�شغرى  الكربى 

اأبومو�شى(

 اجتماعات اللجان
 الدائمة للربملان:

اأول: جلنة ال�سوؤون الت�سريعية 
والقانونية وحقوق الإن�سان:

جدول اأعمال اللجنة
حمكمة . 1 اأم���ام  ق�شية  رف��ع 

العدل الدولية ب�شاأن النواب 
يف  االأ���ش��رى  الفل�شطينيني 
�شجون االحتالل ال�شهيوين 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ربمل��ان��ات 

العربية واالإ�شالمية.
املدعي . 2 اإل��ى  �شكوى  تقدمي 

اجلنائية  للمحكمة  ال��ع��ام 
الدولية عن جرائم احلرب 
ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا ال��ك��ي��ان 
على  حربه  يف  ال�شهيوين 
ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 

قطاع غزة.
ع���ق���د ن�������دوة ت�����ش��ام��ن��ي��ة . 3

انتهاكات  ���ش��د  وح��ق��وق��ي��ة 
االإن�شاين  ال��دويل  القانون 
يقوم  التي  احلرب  وجرائم 
ب��ه��ا ال��ك��ي��ان ال�����ش��ه��ي��وين 
الفل�شطيني  ال�شعبني  �شد 
القرار  �شوء  يف  واللبناين 
ال�شادر عن الدورة العادية 
يف   2008 ل��ل��ع��ام  االأول�����ى 

الفرتة 2009/3/9-7

الدورة العادية الأولى 
للربملان العربي النتقايل
21-23/مار�س/2009
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الربملانية
مو�سوعات الفعالية الفعالية

الربملان . 4 بني  ن��دوة  تنظيم   
العربية  العربي والربملانات 

االإقليمية. 
تنفيذ . 5 ح���ول  ن���دوة  تنظيم 

االأح����ك����ام ال��ق�����ش��ائ��ي��ة يف 
الدول العربية. 

عربية . 6 ات��ف��اق��ي��ة  ���ش��ي��اغ��ة 
ملحاربة االجتار بالب�شر. 

عربية . 7 ات��ف��اق��ي��ة  ���ش��ي��اغ��ة 
البلدان  يف  االآث���ار  حلماية 

العربية.
للتحكيم . 8 العربية  االتفاقية 

التجاري العربي الدويل. 
تبادل وثائق الت�شديق على . 9

واحل�شانات  املزايا  اتفاق 
ب��امل��ق��ر ال���دائ���م ل��ل��ربمل��ان 
العربي باجلمهورية العربية 

ال�شورية. 
تنظيم اآليات عمل اللجان . 10

الدائمة للربملان العربي.
ث�����ان�����ي�����ا: جل�����ن�����ة ال�����������س�����وؤون 
اخل����ارج����ي����ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

واالأمن القومي.
جدول اأعمال اللجنة: تطورات 
)بند  الفل�شطينية  الق�شية 
دائم( تقرير االأمانة العامة 
ل��ل��ربمل��ان ح���ول زي����ارة وف��د 
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 الربملان العربي اإلى مدينة رفح 
االإن�شانية  امل�شاعدات  لتقدمي 
التي قررها الربملان العربي يف 
 .2009/1/5 يف  اجتماعه 
احتالل اإيران للجزر االإماراتية 

الثالث )بند دائم(. 
اليمنية  اجل��م��ه��وري��ة  م���ب���ادرة 
العمل  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر  ب�����ش��اأن 
ال��ع��رب��ي امل�����ش��رتك اخل��الف��ات 
ال��ع��رب��ي��ة - ال��ع��رب��ي��ة امل��ق��اوم��ة 
االإره���اب  ومكافحة  امل�شروعة 
ال�صومال  يف  املاأ�صاوي  الو�صع 
العربية  ال�شئون  جلنة  وب��ي��ان 
حول  امل�صري  ال�صعب  مبجل�س 
ال�شومال  يف  الو�شع  تطورات 
�شيخ  ال�شيد  انتخاب  �شوء  يف 
رئي�شًا جلمهورية  اأحمد  �شريف 
القر�شنة  عمليات  ال�شومال. 
ال�شومالية  ال�����ش��واح��ل  ق��ب��ال��ة 
وخ��ل��ي��ج ع���دن وت��اأث��ريه��ا على 
النووي  الو�صع  القومي.  الأم��ن 
االأو�شط.تداعيات  ال�شرق  يف 

موؤمتر دافو�س.
ث���ال���ث���اً: الق��ت�����س��ادي��ة.امل��ال��ي��ة 

والقت�سادية.
جدول اأعمال اللجنة:
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العربي . 1 ال�شندوق  اإن�����ش��اء 
لدعم الطفولة يف غزة.

للتنمية . 2 قرار القمة العربية 
العربية.

�شبل دعم وتعزيز اال�شتثمار . 3
العربي

االهتمام بالزراعة والغالء. 4
تنمية وتن�شيط ال�شياحة يف . 5

الوطن العربي.
االأم�����ن ال��ق��وم��ي ال��غ��ذائ��ي . 6

العربي.
راب���������ع���������اً: جل�����ن�����ة ال�����������س�����وؤون 
وامل��راأة  والثقافية  الجتماعية 

وال�سباب.
جدول اأعمال اللجنة:

للوقاية . 1 العربية  االتفاقية 
م�����ن االإي�����������دز وح���م���اي���ة 
امل��ت��ع��اي�����ش��ني م��ع��ه امل��ق��دم 
املتحدة  االأم��م  برنامج  من 

االإمنائي ملكافحة االإيدز.
ت���ق���دمي ال����دع����م ال��ث��ق��ايف . 2

وال������ف������ك������ري ل���ل�������ص���ع���ب 
الفل�شطيني.

حقوق . 3 ح���ول  ن���دوة  تنظيم 
يف  والطفل  وامل��راأة  االأ�شرة 

االإ�شالم والقانون املقارن.
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النهو�س باللغة العربية نحو . 4
جمتمع املعرفة

بلدان . 5 يف  املغرتبني  ففدور 
االغ�������رتاب وت��ف��ع��ي��ل ه��ذه 
الطاقات االغرتابية خلدمة 

ق�شايا االأمة العربية.
اإ�شدار جملة ثقافية خا�شة . 6

بالربملان العربي.
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	ال توجد

	 عامر ب��ن  فتحي  ه��دى  الن��ت��ق��ايل.ي 
الليبي رئي�شه الربملان  ممثلة الربملان 

العربي االنتقايل.
	 جلنة لع�شوية  املجل�س  ع�شو  تر�شح 

ال�شوؤون اخلارجية واالأمن القومي.
	 جلنة لع�شوية  املجل�س  ع�شو  تر�شح 

ال�شوؤون االقت�شادية وحقوق االإن�شان.
	 اللجنة لع�شوية  املجل�س  ع�شو  تر�شح 

املالية واالقت�شادية.
	 جلنة لع�شوية  املجل�س  ع�شو  تر�شح 

ال�������ش���وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال�شباب واملراأة.

	 مذكرة ب�شاأن عملية انتخاب ودور
رئي�س الربملان العربي االنتقايل

ال�شيد/  اأداء  الأول:  ال��ب��ن��د 
عرب علي ديريه ع�شو الربملان 
2009/7/19م  ال�شومايل، 
والربملان العربي االنتقايل خلفًا 
اإ�شماعيل  االأ�شتاذ/  للمرحوم 

ح�شن حممود متر.
اللجان  انتخاب  الثاين:  البند 
االأربعة الدائمة للربملان العربي 
2009/7/19م  م��ن  ل��ل��ف��رتة 

وملدة ثالثة �شنوات.
ق��رارات جمل�س  الثالث:  البند 
م�شتوى  على  العربية  اجلامعة 
القمة )الدورة 21( التي عقدت 
بالعا�شمة القطرية الدوحة يوم 

30 مار�س 2009م.
اللجان  تقارير  ال��راب��ع:  البند 
املو�شوعات  يف  االأربعة  الدائمة 
املحال اإليها والتي مل يبت فيها 
العادية االأول��ى لعام  ال��دورة  يف 

:2009
ت���ق���ري���ر جل���ن���ة ال�������ش���وؤون . 1

اخل���ارج���ي���ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
االأمن القومي

ت���ق���ري���ر جل���ن���ة ال�������ش���وؤون . 2
االقت�شادية واملالية

الت�شريعية . 3 االإن�شان  تقرير 
والقانونية وحقوق االإن�شان.

الدورة العادية الأولى 
امل�ستاأنفة للربملان العربي 

النتقايل

القاهرة – م�سر
2009/4/23-21
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ت���ق���ري���ر جل���ن���ة ال�������ش���وؤون . 4
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

واملراأة وال�شباب.

الدورة العادية الأولى 
امل�ستاأنفة للربملان العربي 

النتقايل
القاهرة – م�سر

2009/4/23-21

	 الربملانية ال�شعبة  مقرتح  اعتماد 
االإماراتية ب�شاأن نظام عمل اللجان 

الدائمة يف الربملان العربي.

	 اللجان عمل  ن��ظ��ام  م�����ش��روع  اإع����داد 
الدائمة يف الربملان العربي

	 اأع�شاء ال�شارحة مل�شروع  مذكرة 
االإمارات العربية املتحدة لتعديل 
نظام اللجان يف الربملان العربي.

	 مقرتح اأع�شاء االإمارات العربية
امل��ت��ح��دة يف ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي 
عمل  اآل��ي��ة  تنظيم  يف  الحت���ادي 

اللجان يف الربملان العربي.
	 اجل������دول ال��ت��ف�����ص��ريي مل��ق��رتح

اأع�شاء دولة االإمارات يف تنظيم 
ال��ربمل��ان  ال��ل��ج��ان يف  اآل��ي��ة عمل 

العربي االنتقايل.

البند  اع��ت��ذارات  االأول:  البند 
تنظيم  الثاين: مناق�شة م�شروع 
يف  الدائمة  اللجان  عمل  اآل��ي��ة 

الربملان العربي.

ملف اأعمال اجتماع اللجنة 
امل�سغرة للجنة ال�سوؤون 
الت�سريعية والقانونية 

وحقوق الإن�سان لدرا�سة 
تنظيم اآلية عمل اللجان يف 

الربملان العربي
دبي – الإمارات
2009/5/23م

	 م�������ش���روع ال����ربمل����ان االل���ك���رتوين
العربي.

	 االلكرتوين ال��ربمل��ان  م�شروع  اعتماد 
للربملان العربي.

	 م�����ش��روع ال���ربمل���ان االل���ك���رتوين
للربملان العربي .

الدورة العادية الثانية 
للربملان العربي النتقايل
12-13/مار�س/2009م

	 االأ�شا�شي ال��ن��ظ��ام  م�����ش��روع  اع��ت��م��اد 
للربملان العربي الدائم واإحالته للقمة 
يف  ليبيا  يف  �شتعقد  وال��ت��ي  العربية 

مار�س 2010م.

	 م���ذك���رة ال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة
االإم����ارات����ي����ة ب�������ش���اأن ال��ن��ظ��ام 
االأ����ش���ا����ش���ي ال����دائ����م ل��ل��ربمل��ان 

العربي.
	 عمل اآل��ي��ة  تنظيم  م�����ش��روع 

الربملان  يف  الدائمة  اللجان 
العربي.

الدورة العادية الثانية 
امل�ستاأنفة للربملان العربي 

النتقايل
القاهرة- م�سر

23-28/دي�سمرب/2009م
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ل يوجد تقرير

	 متابعة تو�شية اجتماع االأمناء العامني للمجال�س 
الدولة  جمل�س  طلب  بقبول  اخلليجية  الت�شريعية 
الدورية  االجتماعات  اإل��ى  باالن�شمام  العماين 
امل��ع��ايل وال�����ش��ع��ادة االأم��ن��اء العامني  الأ���ش��ح��اب 
لدول  التعاون  جمل�س  لدول  الت�شريعية  للمجال�س 

اخلليج العربية.
	 ال��دوري لالجتماع  املتابعة  تقرير  على  الإط��الع 

لروؤ�شاء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني واالأمة 
العربية. اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول 

)املقدم من املجل�س الوطني الحتادي(.

تقرير  ا�شتعرا�س  الأول:  البند 
الدوري)ن�صاط  الجتماع  رئي�س 
)تعده  املن�شرم،  للعام  الرئا�شة 
التعاون( ملجل�س  العامة  االأمانة 
م�شروع  اعتماد  ال���ث���اين:  ال��ب��ن��د 
م�������ش���ودة ال���ن���ظ���ام االأ����ش���ا����ش���ي 
ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن�����ش��ي��ق ال���ربمل���اين 
وال������ع������الق������ات اخل�����ارج�����ي�����ة.
حول  ال��ث��اين  البند  على  التعليق 
النظام  م�شودة  م�شروع  اعتماد 
االأ����ش���ا����ش���ي ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

الربملاين والعالقات اخلارجية.
املقدم  التقرير  ال��ث��ال��ث:  ال��ب��ن��د 
من االأمانة العامة ملجل�س التعاون 
اخلليجي حول تقييم م�صرية العمل 
ومعوقاته. امل�����ش��رتك  اخلليجي 
حول  الثالث  البند  على  التعليق 
العامة  االأمانة  من  املقدم  تقرير 
حول  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  ملجل�س 
اخلليجي  العمل  م�صرية  تقييم 

امل�شرتك ومعوقاته.
اجتماع  تو�شية  ال���راب���ع:  ال��ب��ن��د 
االأم����ن����اء ال���ع���ام���ني ل��ل��م��ج��ال�����س 
بقبول  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
ط��ل��ب جم��ل�����س ال���دول���ة ال��ع��م��اين 
ب��االن�����ش��م��ام اإل����ى االج��ت��م��اع��ات 
ال�����دوري�����ة الأ����ش���ح���اب امل���ع���ايل 
وال�������ش���ع���ادة االأم����ن����اء ال��ع��ام��ني 
للمجال�س الت�شريعية لدول جمل�س 
العربية. اخلليج  ل��دول  التعاون 

الجتماع الدوري 
الثالث لروؤ�ساء 

جمال�س ال�سورى 
والنواب والوطني 

والأمة بدول جمل�س 
التعاون لدول 
اخلليج العربية

7-6 دي�سمرب 2009م

الكويت-دولة 
الكويت
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االجتماع الدوري لروؤ�شاء الربملانات اخلليجية

م�شاهمات ال�شعبة الربملانية نتائج الفعالية اأوراق ودرا�شات ال�شعبة الربملانية مو�شوعات الفعالية الفعالية

	 البند الوطني الحتادي حول  مقرتحات املجل�س 
اأعمال  ج��دول  م�شروع  يف  ال��ت��داول  ب�شاأن  الرابع 
الجتماع الدوري الثالث لروؤ�صاء جمال�س ال�صورى 

والنواب والوطني واالأمة
	 جدول مقارنة من املجل�س الوطني الحتادي حول

مرئيات املجال�س الت�شريعية لدول جمل�س التعاون 
التن�شيق الربملاين والعالقات  ب�شاأن مقرتح جلنة 

اخلارجية«
	 مرئيات املجل�س الوطني الحتادي لدولة الإمارات

التن�شيق  جلنة  مقرتح  ب�شاأن  املتحدة  العربية 
الربملاين والعالقات اخلارجية لالجتماع املجال�س 

الت�شريعية لدول اخلليج العربية
	 الحت��ادي الوطني  املجل�س  مرئيات  على  تعديل 

مقرتح  ب�شاأن  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 
اخلارجية  والعالقات  ال��ربمل��اين  التن�شيق  جلنة 
الت�صريعية  املجال�س  لروؤ�صاء  ال��دوري  لالجتماع 

لدول اخلليج العربية

امللف الفني لأع�ساء 
وفد املجل�س الوطني 

الحتادي امل�سارك 
يف اجتماع جلنة 

التن�سيق الربملاين 
والعالقات اخلارجية

11 نوفمرب 2009 م

م�سقط-�سلطنة 
عمان
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م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف املوؤمترات والندوات املتخ�ش�شة للعام 2009م

�صاركت ال�صعبة الربملانية يف خمتلف املوؤمترات والندوات املتخ�ص�صة والذي بلغ جمموعها )4( م�شاركات وهي:
	.املوؤمتر الوطني الرابع للمراأة
	.املوؤمتر الربملاين حول االأزمة االقت�شادية العاملية
	املوؤمتر االإقليمي الرابع للربملانيات والن�شاء يف مراكز �شنع القرار يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
	 .املوؤمتر العاملي للغذاء
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املوؤمترات والندوات املتخ�ش�شة
م�ساهمات ال�سعبة 

الربملانية
نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية مو�سوعات الفعالية الفعالية

	 ورق���ة عمل ع��ن و���ش��ع امل���راأة يف دول���ة االإم���ارات
العربية املتحدة

للمراأة  الرابع  الوطني  املوؤمتر 
�شنعاء – اجلمهورية اليمنية

 8-7مار�س 2009م

اأوراق مداخالت:
االقت�شاد  ● لتحفيز  الكلي  االقت�شاد  �شيا�شات 

العاملي
خلق فر�س عمل ودرء الركود االجتماعي ●
اإي���ج���اد ط��ري��ق ج��دي��د ل��ال���ش��ت��ق��رار وال��ن��م��و:  ●

اال�شتنتاجات التي خل�س اإليها جمموعة الع�شرين.
تخفيف اأثر االأزمة على التنمية ●
جوانب االأزمة املالية على النوع ●
اإ�شالح النظام املايل الدويل ●
حتقيق اال�شتقرار املايل ●
عنا�شر لال�شرتاتيجية الربملانية ●
احلكومية  ● االإج�����راءات  ح��ول  تو�شيفية  ورق���ة 

ملواجهة االأزمة االقت�شادية.

املوؤمتر الربملاين حول 
الأزمة القت�سادية العاملية

8-7 مايو 2009

جنيف-�سوي�سرا

	 االأزمة عالج  يف  الدولية  الغذائية  املنظمات  دور 
الغذائية.

	.م�شببات االأزمة الغذائية العاملية
	ال�شبل الالزمة للحد من اأزمة الغذاء العاملي
	 وال��دول ال��دويل  االأزم���ة على االقت�شاد  اأث��ر ه��ذه 

النامية

موؤمتر الغذاء العاملي
2009/11/18-16 
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املوؤمترات والندوات املتخ�ش�شة
م�ساهمات ال�سعبة 

الربملانية
نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية مو�سوعات الفعالية الفعالية

بع�س  امل�شاركات  اعتمدت 
املتعلقة  ال��ت��و���ش��ي��ات 

باملوؤمتر ال�صنوي:
و���ش��ع ب��رن��ام��ج ت��ع��اون  ●

ال�شادرة  التو�شيات  ملتابعة 
من املوؤمترات ال�شابقة.

تنظيم املزيد من اأن�شطة  ●
االإقليمية  اخل��ربات  تبادل 

والدولية.
ال����ع����م����ل ع����ل����ى ع��ق��د  ●

اج���ت���م���اع���ات م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
م��و���ش��وع��ات مهمة  ت��ت��ن��اول 
اآل��ي��ات  تفعيل  و���ش��ائ��ل  مثل 
القوانني  وماهية  ال��رق��اب��ة 

ذات االأولوية.
االإكثار من اللقاءات بني  ●

الربملانيات من اأجل حت�شني 
فاعلية التوا�شل.

ومهارات  ● قدرات  تطوير 
عقد  خالل  من  الربملانيات 
وتنظيم  النوعية  املوؤمترات 

ور�س العمل.
حل�شور  ● ال�شابات  دع��وة 

املوؤمترات املماثلة.
متابعة  ● جل��ن��ة  اإن�����ش��اء 

تنفيذ  متابعة  �شاأنها  من 
عن  ال�شادرة  التو�شيات 
تقرير  وت��ق��دمي  امل��وؤمت��ر، 
ب��ه��ذا ال�����ش��اأن يف امل��وؤمت��ر 

القادم.

	 ورقة حمور+ ورقة مداخلة حول »اال�شرتاتيجية
الوطنية االإماراتية لدعم املراأة

	 دور“ ورق����ة حم���ور + ورق����ة م��داخ��ل��ة ح���ول 
الوطنية  اال�شرتاتيجية  اإع��داد  يف  الربملانات 

للمراأة”
	 املراأة “دور  حول  مداخلة  ورقة   + حمور  ورقة 

وم�شاركتها يف اال�شت�شارات الوطنية”
	 ورقة حمور + ورقة مداخلة حول “مدى اهتمام 

العمل  خطط  بدعم  الإم��ارات��ي  ال��ع��ام  ال���راأي 
الوطنية لدور املراأة االإماراتية”

	 الدور“ ورق���ة حم���ور + ورق���ة م��داخ��ل��ة ح���ول 
احلكومي يف دعم عمل املراأة وخططها الوطنية

	 الدور“ ورق���ة حم���ور + ورق���ة م��داخ��ل��ة ح���ول 
وخططها  امل�����راأة  ع��م��ل  دع���م  يف  االإع���الم���ي 

الوطنية”
	 الربملانات “دور  حول  وامل���راأة:   + حمور  ورق��ة 

وتنفيذ  م��ت��اب��ع��ة  يف  وال��ت�����ش��ري��ع��ي  ال��رق��اب��ي 
ال��وط��ن��ي��ة لدعم  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات واخل��ط��ط 

املراأة”.

اخلطط الوطنية للمراأة :
دور الربملانيات

امللف الفني للموؤمتر 
الإقليمي الرابع للربملانيات 

والن�شاء يف مراكز �شنع 
القرار يف دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج 

العربية
املنامة – البحرين

9--10دي�سمرب 2009
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رابعًا: م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات للعام 2010م:

االحتادات  يف  برملانية  م�شاركة   )14( بلغت  2010م،  العام  خالل  الربملانية  الفعاليات  من  العديد  يف  الربملانية  ال�شعبة  �شاركت 
)االحتاد الربملاين الدويل – جمل�س وموؤمتر احتاد جمال�س الدول االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر االإ�شالمي، االحتاد الربملاين العربي، 
الربملان العربي االنتقايل(، وبلغ جمموع اأوراق عمل والدرا�شات الفنية املقدمة من ال�شعبة الربملانية يف هذه االحتادات )41( ورقة 
اأوراق  عمل ودرا�شة فنية، يف حني بلغ عدد امل�شروعات الفنية والقانونية املقدمة من ال�شعبة الربملانية )23( م�شروعًا، حيث حققت 
وم�شروعات ال�شعبة الربملانية الفعالية الالزمة )امل�سروعات التي مت املوافقة عليها اأو الأخذ باأفكارها الرئي�سية( وبلغت ن�شبتها حوايل 
%، وتعد هذه الن�شبة من اأعلى الن�شب املمكنة يف ن�شاطات ال�شعبة الربملانية وفق تقديرات الدبلوما�شية الربملانية، حيث تبني   72.3

اجلداول والر�صوم البيانية املرفقة اأن الأ�صباب الرئي�صية لزيادة الفعالية ومتيز ن�صاط ال�صعبة الربملانية يرجع اإلى عاملني مهمني:
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اأولهما: تبني ال�سعبة الربملانية لنهج تقدمي امل�سروعات الفنية والقانونية يف خمتلف الحتادات الربملانية.
ثانيهما: الأوراق والدرا�سات العمل الالزمة يف خمتلف الحتادات.

ونخل�س اإلى اأن متيز هذا الن�صاط يعود ب�صفة اأ�صا�صية اإلى التميز يف الفعالية لن�صاط ال�صعبة الربملانية يف الحتادات وهي كالآتي:
1. االحتاد الربملاين الدويل:

تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من امل�شروعات واملقرتحات ودرا�شات فنية وقانونية يف االحتاد الربملاين الدويل، على �شبيل املثال ال 
احل�شر: م�شروع البند الطارئ التي تقدمت بها ال�شعبة الربملانية يف الدورة )123( للجمعية و)187( للمجل�س احلاكم حول »اأهمية 
التعاون الربملاين يف مواجهة الكوارث الطبيعية خا�سة يف اإطار اإغاثة منكوبي الفي�سانات يف باك�ستان« والذي مت اعتماده يف اجلمعية، 
ومقرتحاتها ب�شاأن »اآليات تطوير عمل اللجان الدائمة يف الحتاد الربملاين الدويل«، باالإ�شافة اإلى طرحها مذكرات �شارحة حول 
املو�شوعات التي �شيتم درا�شتها يف اللجان الدائمة الثالث يف اجلمعية )124( والذي �صينعقد يف بنما 2011، ف�شال عن م�شروعات 
اأخرى تعلقت بتعديالت على النظام االأ�شا�شي لالحتاد وتقدميها للمقرتحات ب�شاأنها – حيث �شاهمت تلك امل�شروعات يف زيادة فعالية 

ومتيز ن�صاط ال�صعبة يف الحتاد الربملاين الدويل.
2. االحتاد الربملاين العربي:

نتجت عن اجلداول والر�شوم املرفقة زيادة فعالية ال�شعبة الربملانية يف االحتاد الربملاين الدويل يعود ب�شكل اأ�شا�شي اإلى امل�شروعات 
والتي هدفت  العربية«  الربملانية  للجائزة  التنظيمية  »الالئحة  م�شروع  منها:  الربملانية  ال�شعبة  بها  تقدمت  التي  والقانونية  الفنية 
باالإ�شافة  والت�شريعية،  الرقابية  االأدوار  لدعم  العربية  املمار�شات  وتطوير  العربي  الربملاين  املجال  يف  املتميزين  وتكرمي  ت�شجيع  اإلى 
اإلى اإعدادها خلطط العمل العربية امل�شرتكة حيال املو�شوعات املدرجة على اأجندة االحتاد الربملاين الدويل مثل: تقدمي روؤيتها حول 
»م�سروع التفاقية الدولية اخلا�سة باإعادة تاأ�سي�س الحتاد الربملاين الدويل كمنظمة حكومية« واأعدت لذلك جدوال مف�شال تو�شح 
فيه وجهة نظرها حيال بنود االتفاقية مع تقدمي مربرات ب�شاأنها، وم�شروع »وثيقة ال�سرتاتيجية اجلديدة لالحتاد الربملاين الدويل 
لل�سنوات اخلم�س القادمة )2010 – 2015(م«، كما �شاركت ال�شعبة الربملانية يف خالل تقدميها مبذكرة حول »كيفية عمل ميزانية 
الربامج والأداء يف الحتاد الربملاين العربي« والتي ت�شمنت على اأهداف ميزانية الربامج واالأداء، متطلبات البدء يف موازنة الربامج 
عن  ف�شال  واالأداء،  الربامج  ميزانية  تطبيق  كيفية  حول  الربملانية  ال�شعبة  ومقرتحات  امليزانية  لتطبيق  الرئي�شية  العنا�شر  واالأداء، 

تقدميها م�شروع قانون حول »تطوير عمل االأمانة العامة لالحتاد«
3. جمل�س وموؤمتر احتاد جمال�س الدول االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر االإ�شالمي :

الدول  جمال�س  احتاد  وموؤمتر  جمل�س  يف  والفنية  القانونية  وامل�شروعات  العمل  اأوراق  من  العديد  يف  الربملانية  ال�شعبة  �شاهمت 
الأع�صاء يف منظمة املوؤمتر الإ�صالمي، والذي �صاهمت بن�صبة كبرية يف زيادة ن�صاط ال�صعبة الربملانية وخا�صة امل�صروعات ذات اأهمية 
امل�ساعي الربملانية احلميدة« كلجنة دائمة يف احتاد جمال�س الدول االأع�شاء  »اإن�ساء جلنة  ال�شعبة الربملانية يف �شاأن  مثل: مقرتح 
مبنظمة املوؤمتر الإ�صالمي والذي طرحتها ال�صعبة الربملانية يف اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث والع�صرين يف احتاد جمال�س الدول 
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اآليات  »تطوير  تو�شيحية حول  مذكرة  ال�شعبة  قدمت  كما  2010م،  يونيو   21 –  20 الفرتة  دبي خالل  انعقدت يف  الذي  الأع�صاء 
العمل الفنية لالأمانة العامة لحتاد جمال�س الدول الأع�ساء يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي«، ومقرتح يف �شاأن »مراجعة وتر�سيد 
جداول اأعمال جمل�س وموؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ساء يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي« يف اجتماعها الرابع والع�شرين للجنة 
التنفيذية والتي مت اعتماده من جمل�س االحتاد، باالإ�شافة اإلى تقدميها مبقرتحات ب�شاأن »و�سع خطة لإ�سالح الحتاد عن طريق 

تطوير النظام الأ�سا�سي ولوائحه« حيث ت�شمنت اخلطة جانبني
اأولهما: اإ�سافة جلنة دائمة جديدة اإلى اللجان الدائمة املتخ�س�سة يف الحتاد يطلق عليها »جلنة ت�سوية اخلالفات بني الدول الأع�ساء«.

اأرب��ع �سنوات قابلة للتجديد مرة واح��دة، وعلى اأن يكون خارج البلد امل�سيف ملقر الحت��اد، ف�سال عن  اأن يكون مدة ولية الأم��ني العام  ثانيهما: 
تقدميها مل�سروعات القرار مثل م�سروع القرار حول »تهويد القد�س«

4. الربملان العربي االنتقايل:
تقدمت ال�صعبة الربملانية بالعديد من اأوراق عمل فنية وم�صروعات القرار يف الربملان العربي النتقايل والتي �صاهمت يف زيادة ن�صاط 
ال�شعبة يف الربملان العربي االنتقايل منها: م�شروع القرار حول »اغتيال اأحد القيادات الفل�سطينية على اأر�س دولة الإمارات العربية 
املتحدة وحتديدا يف اإمارة دبي«، باالإ�شافة اإلى اأوراق العمل حول »مقدمة تاريخية وقانونية عن اجلزر الإماراتية الثالث« وورقة 
عمل حول »احلوار العربي الأوروبي« حيث ت�شمنت هذه االأوراق على دوافع امل�شكلة والتحديات التي تواجهها، ف�شال عن تعليق ال�شعبة 

الربملانية على البنود املطروحة على جداول اأعمال اللجان الدائمة يف الربملان العربي االنتقايل.

نتائج الفعاليات )امل�شروعات التي مت املوافقة عليها اأو االأخذ باأفكارها الرئي�شية(:

اإن متيز ن�صاط ال�صعبة الربملانية يف خمتلف الحتادات من خالل اأوراق ودرا�صات العمل الفنية يف العديد من املو�صوعات املدرجة 
على جداول اأعمال هذه الحتادات، �صاهم بن�صبة كبرية يف النتائج النهائية لأعمال الحتادات، حيث اأنه بالإ�صافة اإلى مقيا�س فعالية 
% من جممل وجهات النظر  ن�صاط ال�صعبة فاإن مقيا�س الفعالية يف القرارات النهائية الناجتة من الحتادات �صجلت اأكرث من 72.3 
واالآراء التي اأبدتها ال�شعبة الربملانية لت�شمينها يف القرارات النهائية ال�شادرة عن خمتلف االحتادات )حت�شب هذه الن�شبة  باال�شتناد 
اإلى ما قدمته ال�شعبة( وتعك�س هذه الن�شبة – القدرة العالية لوفود ال�شعبة  الربملانية يف الدفاع عن م�شالح الوطن ووجهات نظر الدولة 

جتاه خمتلف الق�شايا واملو�شوعات التي كانت حمل املناق�شة يف جداول اأعمال املوؤمترات.
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اجلدول والر�شم البياين يو�شحان عدد اأوراق العمل والدرا�شات الفنية:

 

املجموع الربملان العربي النتقايل
الحتاد الربملاين 

العربي

جمل�س وموؤمتر احتاد جمال�س 
الدول الأع�ساء يف منظمة 

املوؤمتر الإ�سالمي

الحتاد 
الربملاين 

الدويل

41 8 11 9 13

اجلدول والر�شم البياين يو�شحان عدد امل�شروعات القانونية والفنية:

املجموع
الربملان العربي 

النتقايل
الحتاد الربملاين 

العربي

جمل�س وموؤمتر احتاد جمال�س 
الدول الأع�ساء يف منظمة 

املوؤمتر الإ�سالمي

الحتاد 
الربملاين 

الدويل

23 0 8 7 8
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اجلدول والر�شم البياين يو�شحان الفعاليات الربملانية )االأوراق وامل�شروعات التي مت املوافقة عليها واالأخذ باأفكارها الرئي�شية(

املجموع امل�سروعات القانونية والفنية اأوراق العمل والدرا�سات الفنية

64 23 41
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جدول تف�شيلي يو�شح م�شاركات يف االحتادات خالل العام 2010م

االحتاد الربملاين الدويل

م�ساهمات ال�سعبة الربملانية نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية
مو�سوعات 

الفعالية
الفعالية

اقرتحت ال�شعبة الربملانية لدولة االإمارات  ●
اأهمية  ح���ول«  ط���ارئ  بند  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال��ت��ع��اون ال���ربمل���اين يف م��واج��ه��ة ال��ك��وارث 
منكوبي  اإغ��اث��ة  اإط���ار  يف  خا�شة  الطبيعية 
اجلمعية  يف  ب��اك�����ش��ت��ان«  يف  ال��ف��ي�����ش��ان��ات 
بالإجماع. حيث  والذي مت اعتماده   )123(
االأع�شاء يف االحتاد  الدول  القى ترحيبا من 
وذلك الت�شام البند بالو�شوح واالعتماد على 
اإح�شائيات واقعية ب�شاأن االآثار املدمرة التي 
ومنا�شدة  باك�شتان،  يف  الفي�شانات  خلفتها 
ت�شامنا  ال�شريع  بالتحرك  ال��دويل  املجتمع 
ملواجهة  الباك�شتاين  ال�شعب  مل�شاعدة  منها 

مثل هذه الكارثة.
اعتماد م�شروع قرار البند الطارئ املقدم  ●

من ال�شعبة الربملانية االإماراتية”
االإم��ارات��ي��ة  ● ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة  ت��ق��دم��ت 

اللجان  عمل  تطوير  اآل��ي��ات  حول”  مبقرتح 
“حيث  الدويل  الربملاين  االحتاد  يف  الدائمة 
���رح 12 ���ش��وؤال ح��ول ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة يف  طمُ
لدولة  الربملانية  ال�شعبة  وتقدمت  االحت��اد، 

االإمارات بتقدمي مقرتحات ب�شاأنها.

البند  ● قرار  م�شروع  اإق��رار 
تدابري  »اتخاذ  حول  الطارئ 
واإجراءات فورية لدعم جهود 
االإغاثة الدولية يف اال�شتجابة 
ال�شيما  الطبيعية،  للكوارث 
ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق مب��ن��ك��وب��ي 

الفي�شانات يف باك�شتان«.
●  2011 ميزانية  اعتماد 

ل���الحت���اد م���ع االإب����ق����اء على 
م�����ش��اه��م��ات االأع�������ش���اء يف 

االحتاد دون زيادة 1 %
اجلديدة  ● الهيكلية  اعتماد 

ل���الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد 
االأق�شام  بع�س  بدمج  وذل��ك 
وا���ش��ت��ح��داث وح���دة ج��دي��دة 
“وحدة االت�شال” والتي تعنى 
وتكنولوجيا  الدعم  بخدمات 

املعلومات واالت�شاالت .
اع���ت���م���اد م�������ش���روع ق���رار  ●

املتحدة  االأمم  بني  “التعاون 
والربملانات الوطنية”

م�شروع  ● مناق�شة  ت��اأج��ي��ل 
وث����ي����ق����ة اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
لل�شن�وات  لالحت�اد  اجلديدة 

	 اإع���داد مت   )123( للجمعية  الفني  امل��ل��ف 
االأوراق التالية:

“ اأهمية -  حول  الطارئ  البند  م�شروع  اإع��داد 
ال��ت��ع��اون ال���ربمل���اين يف م��واج��ه��ة ال���ك���وارث 
منكوبي  اإغ��اث��ة  اإط���ار  يف  خا�شة  الطبيعية 

الفي�شانات يف باك�شتان “
اإعداد م�شروع ومداخلة للجان الطارئ املذكور - 

اأعاله.
الثالث  الدائمة  للجان  اأوراق حماور ومداخلة 

يف اجلمعية وهي:
ورقة حمور + ورقة مداخلة حول “توفري اإطار - 

االنتخابي  العنف  منع  بهدف  �شليم  ت�شريعي 
وحت�شني مراقبة االنتخابات و�شمان االنتقال 

ال�شلمي لل�شلطة”
“دور -  ورق����ة حم���ور + ورق����ة م��داخ��ل��ة ح���ول 

من  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  الربملانات 
خالل اإدارة املوارد الطبيعية واالإنتاج الزراعي 

والتغري ال�صكاين”
“ال�شفافية -  ح���ول  م��داخ��ل��ة   + حم���ور  ورق���ة 

ال�شيا�شية  االأح�����زاب  مت��وي��ل  يف  وامل�����ش��اءل��ة 
واحلمالت االنتخابية”

	 واملجل�س التنفيذية  للجنة  الفني  امل��ل��ف 
احلاكم.

ال��ب��ن��ود امل��ط��روح��ة 
ع�������ل�������ى ج����������دول 
اأع����م����ال اجل��م��ع��ي��ة 

ال��)123(:
طلبات -  يف  النظر 

البند الطارئ.
م�����و������ش�����وع�����ات - 

الدائمة  اللجان 
الثالث.

ت����ق����ري����ر جل��ن��ة - 
������ش�����وؤون االأم�����م 

املتحدة
ب���االإ����ش���اف���ة اإل����ى 
االأم����ور االإج��رائ��ي��ة 
وامل�����و������ش�����وع�����ي�����ة 

التنفيذية
اأع�����م�����ال ال��ل��ج��ن��ة 
واملجل�س  التنفيذية 

احلاكم.

الدورة )123( 
للجمعية، والدورة 

 )187(
للمجل�س احلاكم

جنيف 
30 �سبتمرب 

6 اأكتوبر 2010
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االحتاد الربملاين الدويل

م�ساهمات ال�سعبة الربملانية نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية
مو�سوعات 

الفعالية
الفعالية

 –  20152  
2010( اإلى فرباير 2011.

اع����ت����م����اد ب����ي����ان ب�������ش�������اأن  ●
“الأهداف الألفية الإمنائية”
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االحتاد الربملاين الدويل

م�ساهمات ال�سعبة الربملانية نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية
مو�سوعات 

الفعالية
الفعالية

بطرح  ● االإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  تقدمت 
م��ذك��رات ���ش��ارح��ة ح��ول امل��و���ش��وع��ات املقرتح 
درا�شتها يف اللجان الدائمة الثالث يف اجلمعية 
)124( والذي �صيعقد يف بنما 2011م، حيث 

احتوت هذه املذكرات على:
مربرات اختيار مو�شوع اللجنة  .1

2. اأهمية املو�شوع
العنا�شر  .3

مقرتحات للجنة حول املو�شوع.
 “ مو�شوع  درا���ش��ة  االإم��ارات��ي��ة  ال�شعبة  اق��رتح��ت 
الثقايف  ال��رتاث  على  احلفاظ  يف  الربملانيني  دور 
خا�شة  ال��ه��وي��ة  طم�س  م��ن  وحمايته  االإن�����ش��اين 
مدينة  يف  وامل�شيحية  االإ���ش��الم��ي��ة  امل��ق��د���ش��ات 
اجلمعية  يف  االأولى  الدائمة  اللجنة  القد�س” يف 

)124( .مت اعتماد املو�شوع.
مو�شوع  ● درا�شة  الربملانية  ال�شعبة  اقرتحت 

التنمية  متطلبات  على  املالية  االأزم���ة  “اأثر 
الب�شرية(  املوارد  امل�شتدامة )التعليم، ال�شحة، 
واآث��ار  تداعيات  من  احل��د  يف  الربملانيني  ودور 
ال��دول��ي��ة يف حتقيق  االإخ��ف��اق��ات االق��ت�����ش��ادي��ة 
االأهداف االإمنائية لالألفية “لدرا�شته يف اللجنة 
الدائمة يف اجلمعية )124( – اإال اأنه مل يعتمد 

املو�شوع.
مو�شوع  ● درا�شة  الربملانية  ال�شعبة  اقرتحت 

امل��ع��اه��دات  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال�����دويل  ال��ت��ع��اون  “حتقيق 

البند  ● ق��رار  م�شروع  اإق���رار 
ال����ربمل����ان����ات  »دور  ال����ط����ارئ 
يف ت��ع��زي��ز ت�����ش��ام��ن امل��ج��ت��م��ع 
ال�����دويل جت����اه ���س��ع��ب��ي ه��اي��ت��ي 
وت�����س��ي��ل��ي يف اأع���ق���اب ال���ك���وارث 
العاجلة  والإج����راءات  امل��دم��رة 
ال����الزم����ة يف ج��م��ي��ع ال��ب��ل��دان 
امل��ع��ر���س��ة ل��ل��ك��وارث وال��وق��اي��ة 

منها والتخفيف من اآثارها«
ق��رارات  ● م�شروعات  اإق���رار 

ب�شاأن  الثالث  الدائمة  اللجان 
اجل���رمي���ة امل��ن��ظ��م��ة، ال��ت��ع��اون 
لالإ�شراع  اجل��ن��وب  ب��ل��دان  ب��ني 
ب��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف االأل���ف���ي���ة، 
العملية  يف  ال�شباب  م�شاركة 

الدميقراطية.
اللجان  ● مو�شوعات  اعتماد 

�شيتم  ال��ت��ي  ال��ث��الث  ال��دائ��م��ة 
االجتماع  يف  بنما  يف  درا�شتها 
ال�)124( للجمعية عام 2011

االجتماعات  ● قائمة  اعتماد 
امل��ق��ب��ل��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ة وغ���ريه���ا 
املتخ�ش�شة  االأن�����ش��ط��ة  م���ن 
)ال�����ش��ح��ة، ال��ت��ج��ارة، ���ش��وؤون 

املراأة، وحقوق االإن�شان(

	 املقرتحة امل��و���ش��وع��ات  ح��ول  �شارحة  م��ذك��رات 
للدرا�شة يف اللجان الدائمة الثالث:

يف -  الربملانيني  “دور  الأول����ى  ال��دائ��م��ة  اللجنة 
االإن�شاين وحمايته  الثقايف  الرتاث  احلفاظ على 
االإ�شالمية  املقد�شات  خا�شة  الهوية  طم�س  من 

وامل�شيحية يف مدينة القد�س “
اللجنة الدائمة الثانية “اأثر االأزمة املالية على - 

ال�شحة،  )التعليم،  امل�شتدامة  التنمية  متطلبات 
من  احلد  يف  الربملانيني  ودور  الب�شرية(  امل��وارد 
الدولية  االقت�شادية  االإخفاقات  واآثار  تداعيات 

يف حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية”
اللجنة الدائمة الثالثة “حتقيق التعاون الدويل - 

يف تطبيق املعاهدات وااللتزامات الدولية وقواعد 
الطبيعية  واملخاطر  االإن�شاين  ال��دويل  القانون 

وحماية احلقوق االإن�شانية الطبيعية “
	 تعليق ال�شعبة الربملانية االإماراتية على م�شروعات

القرار التالية:
امل�شرتكة يف -  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  “ ال��ت��ع��اون  م��و���س��وع 

املنظمة  اجل��رمي��ة  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��امل��ي��ة  احل��م��ل��ة 
االأ�شلحة  ومبيعات  باملخدرات  االجت��ار  وال�شيما 
غري امل�صروعة والجتار بالب�صر والإرهاب العابر 

للحدود “
بني -  التعاون  تطوير  يف  الربملانات  “دور  مو�شوع 

االإ�شراع  الثالثي بهدف  والتعاون  بلدان اجلنوب 
يف تنفيذ االأهداف االإمنائية لالألفية”

 ال��ب��ن��ود امل��ط��روح��ة 
ع��ل��ى ج���دول اأع��م��ال 
اجلمعية ال�)122( :

البند الطارئ- 
مو�شوعات اللجان - 

ال��دائ��م��ة ال��ث��الث 
وم�����������ش�����روع�����ات 

قراراتها
امل�����واف�����ق�����ة ع��ل��ى - 

التي  امل��و���ش��وع��ات 
اللجان  �شتدر�شها 
يف الدورة )124( 
بنما  يف  للجمعية 

عام 2011
ب����االإ�����ش����اف����ة اإل�����ى 
ال��ب��ن��ود االإج��رائ��ي��ة 
وامل�����و������ش�����وع�����ي�����ة 
امل�����ط�����روح�����ة ع��ل��ى 
اللجنة  اأعمال  جدول 
واملجل�س  التنفيذية 

احلاكم.

الدورة )122( 
للجمعية، والدورة 
)186( للمجل�س 

احلاكم
 بانكوك

 تايالند
27 مار�س

  1 اإبريل 2010
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الدويل  القانون  وقواعد  الدولية  وااللتزامات 
واملخاطر  االإن�شانية،  ال��ك��وارث  يف  االإن�شاين 
الطبيعية  االإن�شانية  احلقوق  وحماية  الطبيعية 
“ يف اللجنة الدائمة الثالثة – اإال اأنه مل يعتمد 

املو�شوع .

اع��ت��م��اد ب��ي��ان م��ق��رتح من  ●
االأو�شط،  ال�شرق  م�شائل  جلنة 
جتاه  القلق  عن  اأع��رب  وال��ذي 
االإ�شرائيلية  امل�شتوطنات  بناء 
وال�شفة  ال�شرقية  القد�س  يف 
ال��غ��رب��ي��ة، ودع����ا ال��ب��ي��ان اإل���ى 
االإف������������راج ع�����ن ال�������ش���ج���ن���اء 
الفل�شطينيني ودعوة اجلماعات 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة امل�����ش��ل��ح��ة اإل���ى 
االمتناع عن مهاجمة اإ�شرائيل، 
الفل�شطيني  اجل��ان��ب��ني  وح���ث 
يف  اال�شتمرار  اإلى  واالإ�شرائيلي 

عملية املفاو�شات.
برملانية  ● حالة   293 اعتماد 

جلنة  در���ش��ت��ه��ا  دول����ة   22 يف 
ح��ق��وق االإن�����ش��ان ال��ربمل��ان��ي��ني، 
وال����ذي����ن ت��ع��ر���ش��وا الأ���ش��ك��ال 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن ان��ت��ه��اك ح��ق��وق 
االإن�شان كاالختطاف واالعتقال 
واالإق��ام��ة  والتعذيب  وال�شجن 

اجلربية .

العملية  يف  ال�ش��باب  م�ش������اركة   « مو�ش�����وع 
الدي������مقراطية«

الدورة )122( 
للجمعية، والدورة 
)186( للمجل�س 

احلاكم
 بانكوك

 تايالند
27 مار�س

  1 اإبريل 2010
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تقدمي ورقة حول “تطوير عمل اجلمعية العامة 
لالحتاد الربملاين الدويل” والذي �صملت على:

ت��ط��وي��ر ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد  ●
الربملاين الدويل.

تطوير عمل املجل�س احلاكم يف االحتاد ●
تطوير عمل اللجان الدائمة الثالث. ●
االأم��م  ● ل�شوؤون  الدائمة  اللجنة  عمل  تطوير 

املتحدة.
مقرتحات ب�شاأن “التعاون بني الحتاد الربملاين 
�شملت  حيث  املتحدة”.  الأم��م  ومنظمة  ال��دويل 

املقرتحات على ثالثة جوانب اأ�شا�شية:
ال���رواب���ط ال��ق��ائ��م��ة ب��ني االحت����اد ال��ربمل��اين  ●

الدويل واالأمم املتحدة.
اأهمية التعاون بني املنظمتني . ●
مقرتحات لتوثيق اأوجه التعاون بينهما. ●

	 احت���اد اجل��م��ع��ي��ة  ع��م��ل  “تطوير  ح����ول  ورق�����ة 
الربملاين الدويل” والذي �صملت على:

الربملاين -  لالحتاد  العامة  اجلمعية  عمل  تطوير 
الدويل .

تطوير عمل املجل�س احلاكم يف االحتاد- 
تطوير عمل اللجان الدائمة الثالث.- 
تطوير عمل اللجنة الدائمة ل�شوؤون االأمم املتحدة.- 
	 مقرتحات ب�شاأن “التعاون بني الحتاد الربملاين

�شملت  املتحدة”، حيث  الأمم  الدويل ومنظمة 
املقرتحات على ثالثة جوانب اأ�شا�شية:

الدويل -  الربملاين  االحت��اد  بني  القائمة  الروابط 
واالأمم املتحدة.

اأهمية التعاون بني املنظمتني .- 
مقرتحات لتوثيق اأوجه التعاون بينهما- 

ت�����ط�����وي�����ر ع���م���ل - 
الربملاين  االحت���اد 

الدويل
ال������ع������الق������ة ب���ني - 

الربملاين  االحت���اد 
ال������دويل واالأم�����م 

املتحدة.
اتفاقية -  م�����ش��روع 

الربملاين  االحت���اد 
الدويل

اجتماع اللجنة 
التنفيذية لالحتاد 

الربملاين الدويل
ويندهوك  

جمهورية ناميبيا
15- 16 فرباير

2010



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي424
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

االحتاد الربملاين العربي

م�ساهمات ال�سعبة الربملانية نتائج الفعالية
اأوراق ودرا�سات 

ال�سعبة الربملانية
مو�سوعات الفعالية الفعالية

اقرتحت ال�شعبة الربملانية االإماراتية اإ�شافة  ●
الالئحة  م��ن   «  6  « امل���ادة  بعد  ج��دي��دة  م���ادة 
الداخلية للمجموعة العربية يف االحتاد الربملاين 

الدويل وقدمت مربرات ب�شاأنها.
ق��دم��ت ال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة م��وق��ف��ه��ا ح��ول  ●

باإعادة  اخلا�شة  الدولية  االتفاقية  “م�شروع 
كمنظمة  ال���دويل  ال��ربمل��اين  االحت���اد  تاأ�شي�س 
يو�شح  لذلك جدوال مف�شال  حكومية” واأع��دت 
فيه وجهة نظرها حيال بنود االتفاقية مع تقدمي 

مربرات ب�شاأنها.
اإعداد مقرتح حول البيان ال�شادر عن املوؤمتر  ●

الثالث لروؤ�صاء برملانات العامل والذي يو�صح فيه 
وجهة نظرها ب�ش��اأن بنود االتف��اقية الدولية.

	 م������ربرات ال�����ش��ع��ب��ة
االإماراتية  الربملانية 
جت��اه اإ���ش��اف��ة م��ادة 
ج��دي��دة ب��ع��د امل���ادة 
الالئحة  م��ن   )6(
للمجموعة  الداخلية 
االحت��اد  يف  العربية 

الربملاين الدويل.
	 م����وق����ف ال�����ش��ع��ب��ة

االإماراتية  الربملانية 
“مبداأ  �����ش����اأن  يف 
م�����ش��روع االت��ف��اق��ي��ة 
ال���دول���ي���ة اخل��ا���ش��ة 
ب����اإع����ادة ت��اأ���ش��ي�����س 
االحت�����اد ال��ربمل��اين 
كمنظمة  ال������دويل 

حكومية “.
	 ال�شعبة م��ق��رتح��ات 

ال����ربمل����ان����ي����ة ع��ل��ى 
ال���ب���ي���ان ال�������ش���ادر 
الثالث  امل��وؤمت��ر  ع��ن 
ل��روؤ���ش��اء ب��رمل��ان��ات 

العامل .
	 ج����������دول م����ق����ارن

اخلتامية  للوثيقة 

ت��ن��ف��ي��ذ ق�������رارات امل���وؤمت���ر - 
ال�شاد�س لالحتاد.

تطوير هيكلية االأمانة العامة - 
لالحتاد .

الن�صاط الإعالمي لالحتاد.- 
والدولية -  االإقليمية  االأن�شطة 

لالحتاد.
للتدريب -  االإق��ل��ي��م��ي  امل��رك��ز 

ال�����ربمل�����اين وال����درا�����ش����ات 
القانونية ) بريوت(

الربملاين -  للموؤمتر  التح�صري 
دور  بتفعيل  اخلا�س  العربي 

املراأة العربية.

الدورة ال�ساد�سة
 للجنة التنفيذية لالحتاد

 الربملان العربي

 عمان – اململكة الأردنية الها�سمية
2010 يونيو   27
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ل��ل��م��وؤمت��ر ال����دويل 
الربملانات  لروؤ�شاء 
اعتمادها  مت  التي 
م�����ار������س   4 يف 
والوثيقة   ،2010
مت  ال��ت��ي  اخلتامية 
 8 يف  اع���ت���م���اده���ا 

مايو 2010م

الدورة ال�ساد�سة
 للجنة التنفيذية لالحتاد

 الربملان العربي

 عمان – اململكة الأردنية الها�سمية
2010 يونيو   27



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي426
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

االحتاد الربملاين العربي

م�ساهمات ال�سعبة الربملانية نتائج الفعالية
اأوراق ودرا�سات 

ال�سعبة الربملانية
مو�سوعات الفعالية الفعالية

�شاهمت ال�شعبة الربملانية يف املوؤمتر ال�شاد�س  ●
ع�شر لالحتاد الربملاين العربي باقرتاح عدد من 

امل�شروعات وهي:
للجائزة  ● التنظيمية  ال��الئ��ح��ة   “ م�����ش��روع 

ت�شجيع  اإل��ى  تهدف  والتي   “ العربية  الربملانية 
العربي  الربملاين  املجال  يف  املتميزين  وتكرمي 
لدعم  العربية  الربملانية  املمار�شات  وتطوير 
اإلى  باالإ�شافة  والت�شريعية،  الرقابية  االأدوار 
ت��ع��ري��ف ال����راأي ال��ع��ام ب��ج��ه��وده��م واأع��م��ال��ه��م 

الربملانية الوطنية والعربية.
ب�شاأن  ● العامة  االأم��ان��ة  مذكرة  على  التعليق 

الربملاين  لالحتاد  والإقليمي  ال��دويل  الن�صاط 
العربي خالل عام 2010م.

كيفية عمل ميزانية الربامج واالأداء.. ●
قرارات التي مت اعتمادها يف املوؤمتر: ●
القرارات ال�شي�����ا�شية حول : ●

 – الفل�شطينية  الق�شية   – العربي  )الت�شامن 
�شوريا،  من:  كل  مع  الت�شامن  – اإع��الن  القد�س 
لبنان، العراق، ال�شودان، االإمارات، اليمن، اململكة 
املغربية “مدينتي �شبت ومليلة “ – التاأكيد على 
منطقة  بتحويل  ال�شلة  ذات  ال��ق��رارات  جميع 
اأ�شلحة  من  خالية  منطقة  اإل��ى  االأو���ش��ط  ال�شرق 
الدمار ال�شامل، واإدانة عدم ان�شمام اإ�شرائيل اإلى 

معاهدة منع انت�شار االأ�شلحة النووية( .
القرارات املتعلقة بالعالقات الربملانية: ●

	 االأمانة مذكرة  على  التعليق 
العامة ب�صاأن »الن�صاط الدويل 
الربملاين  لالحتاد  واالإقليمي 
العربي خالل عام 2010 “.

	 الربملانية ال�شعبة  تعليقات 
االإماراتية على “الو�شع املايل 

حتى تاريخ 2009/12/31 
	 ت��ق��ري��ر ال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة

“موازنة  ح���ول  االإم���ارات���ي���ة 
ال��ربمل��اين  ل���الحت���اد   2010

العربي”.
	 الربامج ميزانية  عمل  كيفية 

واالأداء.
	 ج�����دول م��ق��ارن��ة مل��ي��زان��ي��ات

االحتادات الربملانية.

م�������ش���روع ال��الئ��ح��ة - 
للجائزة  التنظيمية 
العربية  ال��ربمل��ان��ي��ة 
عن  الرئي�س  تقرير 
ن�����ص��اط��ه ون�����ص��اط 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة 
م�����ن�����ذ امل�������وؤمت�������ر 

اخلام�س ع�شر.
العام -  االأم��ني  تقرير 

حول اأو�شاع االحتاد 
واأن�������ش���ط���ت���ه م��ن��ذ 
امل���وؤمت���ر اخل��ام�����س 

ع�شر.
ال�شادة -  م��داخ��الت 

روؤ���ش��اء ال��ربمل��ان��ات 
وروؤ������ش�����اء ال���وف���ود 
العربي  الو�شع  حول 
ودور  ال������راه������ن، 
العرب  ال��ربمل��ان��ي��ني 
االأج����واء  تنقية  يف 
وا�شتعادة  العربية 
العربي  ال��ت�����ش��ام��ن 

وتعزيزه.
ن��ح��و اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة - 

ع���رب���ي���ة ل��ل��ن��ه��و���س 

املوؤمتر ال�ساد�س ع�سر
 لالحتاد الربملاين العربي

جمهورية م�سر العربية – القاهرة

2010 مار�س   4 –  2
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اإل��ى  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة  بتحويل  ال�شلة 
واإدانة  ال�شامل،  الدمار  اأ�شلحة  منطقة خالية من 
انت�شار  منع  معاهدة  اإلى  اإ�شرائيل  ان�شمام  عدم 

االأ�شلحة النووية( .
القرارات املتعلقة بالعالقات الربملانية: ●
العمل داخل االحتاد الربملاين الدويل. ●
العمل مع الربملان االإفريقي. ●
العالقات مع الربملانات واملنظمات الربملانية  ●

االإقليمية االأخرى.
القرارات املتعلقة بال�سوؤون املالية: ●
لعام  ● لالحتاد  امل��ايل  التقرير  على  املوافقة 

.2009
املوافقة على خطة عمل االحتاد لعام 2010. ●
لعام  ● االحت��اد  موازنة  البنود يف  بع�س  اإق��رار 

.2010
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى م�����س��روع ب��ن��اء امل��ق��ر ال��دائ��م  ●

لالحتاد بدم�سق

والثقافة  بالتعليم 
على  وامل���ح���اف���ظ���ة 
ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 

العربية.

ال��ن�����ص��اط ال����دويل - 
واالإقليمي لالحتاد.

االحت��اد -  عمل  خطة 
لعام 2010م.

املالية: ●  ال�����س��وؤون 
اأ - احل�شاب اخلتامي 
.2009  ل������ع������ام 
ب - ميزانية االحتاد 

لعام 2010 .

موؤمتر ال�ساد�س ع�سر
 لالحتاد الربملاين العربي

جمهورية م�سر العربية – القاهرة

2010 مار�س   4 –  2
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روؤية ال�شعبة الربملانية االإماراتية حول تقرير  ●
الإ�شالح  خطة  بو�شع  املكلفة  اخلا�شة  اللجنة 
املوؤمتر  االأع�شاء مبنظمة  الدول  احتاد جمال�س 
االأ�شا�شي  النظام  تطوير  خالل  من  االإ�شالمي 

ولوائحه.
على  ● االإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  مالحظات 

مذكرة االأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي 
التنفيذية  اللجنة  لتو�شيات  تنفيذها  �شاأن  يف 

املتعلقة مب�شروع تطوير االأمانة العامة.

	 ال�شعبة مالحظات 
االإماراتية  الربملانية 
االأمانة  مذكرة  على 
ال���ع���ام���ة ل���الحت���اد 
ال���ربمل���اين ال��ع��رب��ي 
تنفيذها  ���ش��اأن  يف 
اللجنة  ل��ت��و���ش��ي��ات 
املتعلقة  التنفيذية 
مب�������ش���روع ت��ط��وي��ر 

االأمانة العامة
	 روؤي�����������ة ال�������ش���ع���ب���ة

االإماراتية  الربملانية 
ح���������ول »ت������ق������ري������ر 
ال���ل���ج���ن���ة اخل���ا����س���ة 
املكلفة بو�سع خطة 
لإ���������س��������الح احت�������اد 
جم����ال���������س ال��������دول 
الأع�ساء يف منظمة 
امل��وؤمت��ر الإ���س��الم��ي 
ع��ن ط��ري��ق تطوير 
ال���ن���ظ���ام الأ���س��ا���س��ي 

ولوائحه«

قرارات الدورة الثالثة للجنة 
التنفيذية:

ميثاق  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي��الت   - اأ 
االحتاد ونظامه الداخلي.

االأم��ان��ة  هيكلية  تطوير   - ب 
العامة لالحتاد.

ج- الن�شرة االإخبارية.
د- اجلائزة لربملانية العربية.

ال����ع����رب����ي  ال�������ربمل�������ان  ه- 
االإلكرتوين.

للدرا�شات  العربي  املركز   - و 
القانونية والربملانية.

االإق��ل��ي��م��ي��ة  االأن�������ش���ط���ة  ز- 
والدولية.

ال�ساد�س  للموؤمتر  التح�سر 
ع�سر لالحتاد:

ال�����������و������������س�����������ع امل������������������������ايل يف 
الحت��اد:)ت��ع��ل��ي��ق��ات الأم���ان���ة 
ال����ع����ام����ة ع����ل����ى خ����ط����ة ع��م��ل 

الحتاد(
لعام  اخلتامي  احل�شاب   - اأ 

.2009
ب - م�شروع ميزانية 2010

اجتماع اللجنة التنفيذية
 الرابع لالحتاد الربملاين العربي

م�سقط – �سلطنة عمان
19 يناير 2010
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التنفيذية  ● اللجنة  اعتمدت 
املفتوح الع�شوية بيان يف ب�شاأن 
م��و���ش��وع االج��ت��م��اع »حت��ذي��ر 
اإ������س�����رائ�����ي�����ل: امل�������س���ت���وط���ن���ات 
ت�سر  ال���ق���د����س  يف  اجل����دي����دة 
بال�سالم العاملي« ت�شمن البيان 
االأعمال  ا�شتمرار  اإدان��ة  على: 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اال���ش��ت��ف��زازي��ة 
املقد�شة  االأماكن  يف  املتعمدة 
مب��دي��ن��ة ال���ق���د����س ال�����ش��ري��ف 
االأخ��رى،  الفل�شطينية  وامل��دن 
ب�����ش��م��اح  ن�����دد خ�����ش��و���ش��ا  و 
اليهودية  للجماعات  اإ�شرائيل 
�شاحات  بتدني�س  امل��ت��ط��رف��ة 
امل�����ش��ج��د االأق�������ش���ى واإق���ام���ة 
���ش��ع��ائ��ره��م ف��ي��ه��ا، واح��ت��الل 
امل���ب���اين امل����ج����اورة، ورف�����س 
احلرم  �شم  اإ�شرائيل  اإع��الن 
االإبراهيمي يف اخلليل وم�شجد 
ب���الل يف ب��ي��ت حل��م واأ����ش���وار 
املدينة القدمية يف القد�س اإلى 
قائمة مواقعها الرتاثية. طالب 
وجمل�س  الدويل  االأمن  جمل�س 
ملجل�س  التابع  االإن�شان  حقوق 
االأم�����ن وم��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون�����ش��ك��و 

باإلزام اإ�شرائيل.

	ورقة حول القد�س
	 مراحل« حول  ورقة 

تهويد القد�س«
	 ورق�������������������ة ح��������ول

»ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الإ�������س������رائ������ي������ل������ي������ة 

لتهويد القد�س«

»حتذير -  مناق�شة عامة حول 
اإ�����س����رائ����ي����ل: امل�����س��ت��وط��ن��ات 
اجل��دي��دة يف ال��ق��د���س ت�سر 

بال�سالم العاملي«
ب���ي���ان ا���ش��ط��ن��ب��ول ب�����ش��اأن - 

اإ�������س������رائ������ي������ل:  “حتذير 
امل�����س��ت��وط��ن��ات اجل���دي���دة يف 
ال���ق���د����س ت�������س���ر ب��ال�����س��الم 

العاملي«

الجتماع ال�ستثنائي
 املفتوح الع�سوية 
للجنة التنفيذية
 يف احتاد جمال�س
 الدول الأع�ساء 

يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي
 بعنوان »حتذير اإ�سرائيل: 

امل�ستوطنات اجلديدة يف القد�س
 ت�سر بال�سالم العاملي«

ا�سطنبول – اجلمهورية الرتكية
2010 / 5 / 10 
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مذكرة تو�شيحية ب�شاأن » تطوير اآليات العمل  ●
ال��دول  جمال�س  الحت��اد  العامة  لالأمانة  الفنية 

االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر االإ�شالمي.
�شاأن  ● يف  االإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  مقرتح 

احلميدة”  الربملانية  امل�شاعي  “جلنة  اإن�شاء 
كلجنة دائمة يف احتاد جمال�س الدول االأع�شاء.

قدمت ال�شعبة الربملانية االإماراتية مقرتحات  ●
ب�شاأن تعديل النظام االأ�شا�شي يف احتاد جمال�س 
االإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة  يف  االأع�شاء  ال��دول 

كتو�شيات ملوؤمتر االحتاد القادم.

النظر يف مقرتحات الدول  ●
الأع�������س���اء يف ����س���اأن اإ����س���الح 

النظام الأ�سا�سي:

مت التفاق على يلي:

االجتماع -  ه��ذا  يتطرق  ال  اأن 
اإل���ى اأي م��ن امل����واد ال��ت��ي مت 
االت���ف���اق ع��ل��ي��ه��ا يف اج��ت��م��اع 
اللجنة اخلا�شة باالإ�شالح يف 

القاهرة.
كمباال -  موؤمتر  قرار  على  بناء 

ح�����ول اإح����ال����ة امل���ق���رتح���ات 
اجلزائر  من  املقدمة  الثالثة 
اللجنة  اإلى  واإيران  واالإمارات 
اللجنة  ق��ام��ت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
املقرتحات  بدرا�شة  التنفيذية 
ال���ث���الث���ة، م���ع االأخ������ذ بعني 
االعتبار املذكرة التي اأر�شلتها 
املجال�س  اإل��ى  العامة  االأم��ان��ة 
مقرتحاتهم  لتقدمي  االأع�شاء 
مايو   25 اأق�����ش��اه  م��وع��د  يف 
والتي جتاوب معها  2010م 
فقد  البحرين  مملكة  جمل�س 
ب��اب  ي��ظ��ل  ال  اأن  ع��ل��ى  ات��ف��ق 
يقفل  واأن  مفتوحا  املقرتحات 
مع موعد هذا الجتماع والذي 
اأ�شاف درا�شة مقرتحي تون�س 
لأي  ك���ان  واإذا  وان��دون��ي�����ص��ي��ا 

	 تو�شيحية م��ذك��رة 
ب���������ش����اأن »ت���ط���وي���ر 
الفنية  العمل  اآليات 
ل���الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
الحت��������اد جم��ال�����س 
ال������دول االأع�������ش���اء 
امل��وؤمت��ر  منظمة  يف 

االإ�شالمي«
	 ال�����ش��ع��ب��ة  م���ق���رتح 

االإماراتية  الربملانية 
اإن�������ش���اء  �����ش����اأن  يف 
امل�������س���اع���ي  “جلنة 
ال����������ربمل����������ان����������ي����������ة 
كلجنة  احلميدة” 
احت����اد  يف  دائ����م����ة 
جم���ال�������س ال������دول 

االأع�شاء
	 ق����دم����ت ال�����ش��ع��ب��ة

االإماراتي  الربملانية 
م���ق���رتح���ات ب�����ش��اأن 
ت���ع���دي���ل ال���ن���ظ���ام 
احتاد  يف  االأ�شا�شي 
جم���ال�������س ال������دول 
االأع�شاء يف منظمة 
امل��وؤمت��ر االإ���ش��الم��ي 
ك��ت��و���ش��ي��ات مل��وؤمت��ر 

ال��دول -  مقرتحات  يف  النظر 
االأع�����ش��اء يف ���ش��اأن اإ���ش��الح 

النظام االأ�شا�شي.
الفنية -  العمل  اآليات  تطوير 

ل���الأم���ان���ة ال���ع���ام���ة الحت���اد 
يف  االأع�شاء  ال��دول  جمال�س 

منظمة املوؤمتر االإ�شالمي.

اجتماع اللجنة التنفيذية 
الثالث والع�سرين 

يف احتاد جمال�س الدول الأع�ساء
 يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي

دبي – الإمارات العربية املتحدة
20-21/ يونيو/ 2010م
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فعليه  جديد  اق���رتاح  جمل�س 
عند  القادم  للموؤمتر  تقدميه 

انعقاده للنظر فيه.
ت���رف���ع االق������رتاح������ات ال��ت��ي - 

كتو�شيات  دب���ي  يف  ط��رح��ت 
ملوؤمتر االحتاد القادم.

الفنية  ● العمل  اآليات  تطوير 
ل���الأم���ان���ة ال���ع���ام���ة )م��ق��رتح 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
العربية  االإم�����������ارات  دول��ة   –

املتحدة (
مت التفاق على ما يلي:

ت���ط���وي���ر م���������ش����ودة ال��ت��ق��ري��ر 
للدرا�شة  قابل  ب�شكل  واإخراجها 
الجتماع  وتقدميها  التف�شيلية 

اللجنة التنفيذية القادم.

الطلب من املجال�س االأع�شاء - 
لالأمانة  مقرتحات  اأية  تقدمي 
للمجل�س  منها  و�شورة  العامة 
ال���وط���ن���ي الحت�������ادي خ��الل 
على   – يوما  واأربعني  خم�شة 
اأن تقوم االأمانة العامة باإعداد 
للمقرتحات  متكامل  م�شروع 
من  واأرب���ع���ني  خم�شة  خ���الل 
امل�شروع  وت��ق��دمي  ا�شتالمها 
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  اإلى 

القادم.

اجتماع اللجنة التنفيذية 
الثالث والع�سرين 

يف احتاد جمال�س الدول الأع�ساء
 يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي

دبي – الإمارات العربية املتحدة
20-21/ يونيو/ 2010م
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مقرتح مقدم من ال�شعبة الربملانية االإماراتية  ●
يف ���ش��اأن »م��راج��ع��ة وت��ر���ش��ي��د ج����داول اأع��م��ال 
االأع�شاء  الدول  جمال�س  احتاد  وموؤمتر  جمل�س 
اأعمال  خالل  من  االإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة  يف 
جلان الحتاد« الذي ت�صمن عددًا من املقرتحات 
امل���وؤمت���ر خم��رج��ني  ي�����ش��در ع���ن  اأن  اأه��م��ه��ا: 

اأ�شا�شيني:
تخت�س  ال��ت��ي  وه��ي  امل��وؤمت��ر  ق����رارات  االأول: 
بالق�شايا اأو املو�شوعات التي كانت حمل درا�شة 

جلان االحتاد.
اخلتامية  »ال��وث��ي��ق��ة  عليه  يطلق  م��ا  ال��ث��اين: 
عن  بالتعبري  �صتخت�س  التي  وه��ي  ل��ل��م��وؤمت��ر« 
الق�شايا  ك��ل  ���ش��اأن  يف  االحت���اد  م��وؤمت��ر  موقف 
االإ�شالمي،  عاملنا  دول  تهم  التي  واملو�شوعات 
ويحق لكل برملان دولة اأن ي�شمن يف هذه الوثيقة 
ما يراه الزمًا لق�شاياه ومو�شوعاته، اأو الق�شايا 
يف  االإ�شالمية  ال��دول  تهم  التي  واملو�شوعات 
حمل  كانت  التي  الق�شايا  با�شتثناء  جمموعها 

درا�شة يف تقارير اللجان.

التنفيذية  ● اللجنة  واف��ق��ت 
اآل��ي��ات  تطوير  »م�����س��روع  على 
العمل الفنية لالأمانة العامة 
لحت����������اد جم����ال���������س ال��������دول 
ال�شعبة  من  املقدم  الأع�ساء« 
وال��ذي  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية 
اأ���ش��ف��ر ع���ن دع����وة املجال�������س 
مقرتحاتهم  لتقدمي  االأع�شاء 
تقوم  اأن  على  العامة،  لالأمانة 
م�شروع  باإعداد  العامة  االأمانة 
م��ت��ك��ام��ل ل��ل��م��ق��رتح��ات خ��الل 
خ��م�����ش��ة واأرب����ع����ني ي���وم���ا من 
امل�شروع  وت��ق��دمي  ا�شتالمها، 
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  اإلى 
رفعه  يتم  اأن  على  ال�)24(. 
ال��ق��ادم  االحت���اد  جمل�س  اإل���ى 
تقوم  اأن  بعد  وذل��ك  العتماده 
اجلمهورية  م��ن  مكونة  جلنة 
الدميقراطية اجلزائرية ودولة 
االإم������ارات واالأم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
�شياغته  ب���اإع���داد  ل���الحت���اد 

النهائية.
اع��ت��م��اد امل���ق���رتح امل��ق��دم  ●

�شاأن  “يف  االإم���ارات  دول��ة  من 
م��راج��ع��ة وت��ر���ش��ي��د ج����داول 

	 :م������ق������رتح ح��������ول
وتر�شيد  »م��راج��ع��ة 
ج���������داول اأع����م����ال 
جم���ل�������س وم����وؤمت����ر 
احت���������اد جم���ال�������س 
ال������دول االأع�������ش���اء 
امل��وؤمت��ر  منظمة  يف 
االإ������ش�����الم�����ي م��ن 
جلان  اأعمال  خ��الل 

االحتاد “

اآليات -  تطوير  م�شروع  خلفية 
العمل الفنية لالأمانة العامة 
املقدم من ال�شعبة الربملانية 
االإم����ارات����ي����ة وم��الح��ظ��ات 
جمهورية اجلزائر يف �شاأنها

تقرير االأمانة العامة لالحتاد - 
اآليات  تطوير  م�شروع  ح��ول 
العمل الفنية لالأمانة العامة 
املقدم من ال�شعبة الربملانية 
االإم����ارات����ي����ة وم��الح��ظ��ات 
االإماراتية  الربملانية  ال�شعبة 

يف �شاأنها.

الجتماع ال )24( للجنة التنفيذية يف 
احتاد جمال�س

 الدول الأع�ساء 
يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي

اأبوظبي )24-اأكتوبر-2010(
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• اأعمال جمل�س وموؤمتر احتاد 	
يف  االأع�شاء  ال��دول  جمال�س 
االإ���ش��الم��ي  امل��وؤمت��ر  منظمة 
م���ن خ����الل اأع����م����ال جل��ان 
اإل���ى  واأح���ال���ت���ه  االحتاد” 

املجل�س العتماده.

الجتماع ال )24( للجنة التنفيذية يف 
احتاد جمال�س

 الدول الأع�ساء 
يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي

اأبوظبي )24-اأكتوبر-2010(
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	 االإم����ارات ل��دول��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة  تقدمت 
مبقرتحات حول تقرير اللجنة اخلا�شة »ب�شاأن 
تطوير  طريق  عن  االحتاد  الإ�شالح  خطة  و�شع 

النظام االأ�شا�شي ولوائحه«.
وت�سمنت الروؤية جانبني:

اأ.اإ�شافة جلنة دائمة جديدة اإلى اللجان الدائمة 
“جلنة  عليها  يطلق  االحت���اد  يف  املتخ�ش�شة 

ت�شوية اخلالفات بني الدول االأع�شاء”.
قابلة  �شنوات،  اأرب��ع  العام  االأم��ني  والية  ب.م��دة 
للتجديد مرة واحدة، وعلى اأن يكون من خارج 

البلد امل�شيف ملقر االحتاد
�شمن  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�شعبة  تقدمت 
م�شروع قرار ب�شاأن تهويد القد�س ت�شكيل جلنة 
حيث  القد�س،  مب�شاألة  تعنى  دائ��م��ة  برملانية 
الفعالة  الطرق  اأف�شل  التباحث عن  تخت�س يف 
التي تهدف اإلى مواجهة املخططات االإ�شرائيلية 
وذلك  عليها  واال�شتيالء  املدينة  تهويد  جت��اه 
ملنظمة  التابعة  القد�س  جلنة  م��ع  بالتن�شيق 

املوؤمتر االإ�شالمي.
	 االإم����ارات ل��دول��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة  تقدمت 

مقرتحات حول جلنة اإ�شالح النظام االأ�شا�شي 
منظمة  يف  االأع�شاء  ال��دول  جمال�س  احت��اد  يف 

املوؤمتر الإ�صالمي، والذي �صملت على:
اآلية -  بو�شع  اخلا�شة  اللجنة  عن  خلفية  ورق��ة 

و�شع خطة االإ�شالح االحتاد عن طريق تطوير 

البند  ● مناق�شة  ا���ش��ت��ب��ع��اد 
اخل����ا�����س ب��ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة 
ب�����ش��اأن »اآل��ي��ة و�شع  اخل��ا���ش��ة 
خ��ط��ة الإ����ش���الح االحت����اد عن 
طريق تطوير نظامه االأ�شا�شي 
اأعمال  ج��دول  م��ن  ولوائحه” 
امل���ج���ل�������س، ح���ي���ث اأن�������ه م��ن 

اخت�شا�س املوؤمتر وحده.
امل����واف����ق����ة ع���ل���ى اإح����ال����ة  ●

م��ق��رتح ال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
االإم���ارات���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق »ب��ل��ج��ن��ة 
الدول  بني  اخلالفات  ت�سوية 
اللجنة  اجتماع  اإلى  الأع�ساء« 

التنفيذية لالحتاد.
القرارات  ● امل�شاريع  اعتماد 

الربملانية  ال�شعبة  من  املقدمة 
“تهويد  ح����ول  االإم����ارات����ي����ة 
انت�شار  م��ن  واحل����د  ال��ق��د���س 
اأ���ش��ل��ح��ة ال����دم����ار ال�����ش��ام��ل 
االإقليمي  ال��ربمل��اين  وال��ت��ع��اون 
العاملية  االأوب��ئ��ة  مكافحة  يف 
 H1N1فريو�س وخ��ا���ص��ة 
وحماية احلرية االإعالمية عرب 

االأقمار ال�شناعية”.
جلنة  ● ت�شكيل  على  املوافقة 

	 م�����ش��روع ق���رار حول
»تهويد القد�س«

	 ورق�����ة حم����ور ح��ول
م���ن���ط���ق���ة  “جعل 
ال�������س���رق الأو�����س����ط 
اأ�سلحة  م��ن  خ��ال��ي��ة 

الدمار ال�سامل«.
	 ورق�����ة حم����ور ح��ول

»اأ����س���ا����س���ي���ات روؤي�����ة 
ب��رمل��ان��ي��ة اإ���س��الم��ي��ة 
ل������ل������ت������ع������ام������ل م����ع 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 
�سوء  يف  الأمريكية 
خ����ط����اب ال���رئ���ي�������س 
الأم���ري���ك���ي اأوب���ام���ا 
ال����������ذي األ�������ق�������اه يف 

القاهرة« .
	 ورق�����ة حم����ور ح��ول

ال����ربمل����ان����ات  »دور 
الإ�������س������الم������ي������ة يف 
ال��ت�����س��دي ل��الأوب��ئ��ة 
ال���ع���امل���ي���ة وخ���ا����س���ة 
ف���رو����ص اأن��ف��ل��ون��زا 

اخلنازير«.

امل��ل��ف اح��ت��وى ع��ل��ى ج���داول - 
ت��ف�����ص��ريي��ة جل����داول اأع��م��ال 
ال��������دورة ال���ث���ان���ي���ة مل��ج��ل�����س 

االحتاد.

اجتماعات احتاد جمال�س
 الدول الأع�ساء مبنظمة املوؤمتر 

الإ�سالمي
 )الدورة الثانية ع�سرة ملجل�س الحتاد(

كمبال – جمهورية اأوغندا
يناير 2010م  31 –  26
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املخططات   مواجهة  اإل��ى  تهدف  التي  الفعالة 
نظامه االأ�شا�شي

تقرير -  على  الإماراتية  الربملانية  ال�صعبة  راأي 
الدول  جمال�س  احتاد  يف  االأول  االإ�شالح  جلنة 

االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر االإ�شالمي
مذكرة تو�شيحية حول مقرتح ال�شعبة الربملانية - 

احتاد  يف  دائمة  جلنة  اإن�شاء  ح��ول  االإماراتية 
املوؤمتر  منظمة  يف  االأع�����ش��اء  ال���دول  جمال�س 

االإ�شالمي

“مب�شاألة  تعنى  دائمة  برملانية 
يف  تخت�س  حيث  القد�س”، 
الطرق  اأف�شل  ع��ن  التباحث 
الفعالة التي تهدف اإلى مواجهة 
جتاه  االإ�شرائيلية  املخططات 
تهويد املدينة واال�شتيالء عليها 
وذل����ك ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع جلنة 
املوؤمتر  التابعة ملنظمة  القد�س 

االإ�شالمي.

اجتماعات احتاد جمال�س
 الدول الأع�ساء مبنظمة املوؤمتر 

الإ�سالمي
 )الدورة الثانية ع�سرة ملجل�س الحتاد(

كمبال – جمهورية اأوغندا
يناير 2010م  31 –  26
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التعليق على خطة  ●
عمل الربملان العربي 
االن����ت����ق����ايل ع��ام��ي 

.2011 – 2010
ورق���������������ة ح������ول  ●

 – العربي  “احلوار 
االأوروبي”

تاريخية  ● مقدمة 
اجلزر  عن  وقانونية 

االإماراتية الثالث.

على  امل���درج���ة  امل���و����ش���وع���ات 
الدائمة  اللجان  اأعمال  جدول 

يف الربملان

اجتماع اللجان الدائمة
 يف الربملان العربي النتقايل
2010م  /  5  /  -14  13

اجلمهورية العربية ال�سورية- دم�سق

الربملانية  ● ال�شعبة  من  مقدم  ق��رار  م�شروع 
اأح��د  اغ��ت��ي��ال  ب�����ش��اأن »عملية  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
القيادات الفل�شطينية على اأر�س دولة االإمارات 

العربية املتحدة وحتديدًا يف اإمارة دبي«

اإع����داد م�����ش��روع ق��رار 
ح�����ول اغ���ت���ي���ال اأح����د 
الفل�شطينية  القيادات 
ع���ل���ى اأر����������س دول�����ة 
االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
امل��ت��ح��دة وحت��دي��دا يف 

اإمارة دبي.

على  امل���درج���ة  امل���و����ش���وع���ات 
ج����دول اأع���م���ال ك���ل جل��ن��ة يف 

الربملان

الدورة العادية الأولى
 للربملان العربي النتقايل 2010

2010 مار�س   19 –  16
دم�سق – اجلمهورية العربية ال�سورية
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ورق��������ة احل�������وار  ●
االأوروب���ي   – العربي 
)ال������������دواف������������ع – 
امل�������������ش������ك������الت – 

التحديات(
ال���ت���ع���ل���ي���ق ع��ل��ى  ●

ال���ب���ن���ود امل��ط��روح��ة 
ع��ل��ى ج���دول اأع��م��ال 
ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة يف 

الربملان.

امل���درج���ة على  امل��و���ش��وع��ات 
ج����دول اأع���م���ال ك��ل جل��ن��ة يف 

الربملان

الدورة العادية الثانية
 للربملان العربي النتقايل 2010

2010 مايو   14 –  13

دم�سق – اجلمهورية العربية ال�سورية

ورق���������������ة ح������ول                    ●
»ال������ع������ن������ف ����ش���د 

االأطفال«
بنود  ● على  التعليق 

جدول اأعمال اللجان 
الدائمة يف الربملان.

امل���درج���ة على  امل��و���ش��وع��ات 
ج����دول اأع���م���ال ك��ل جل��ن��ة يف 

الربملان

الدورة العادية الثانية
 للربملان العربي النتقايل 2010

18 – 20 دي�سمرب 2010

جمهورية م�سر العربية – القاهرة
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م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف الزيارات اخلارجية والداخلية للعام 2010م
قامت ال�شعبة الربملانية بزيارة خارجية واحدة اإلى جمهورية اجلزائر، وعقدت العديد من اللقاءات الداخلية مع ممثلي برملانات 
الدول الأخرى والذي بلغ جمموعها )20( زيارة داخلية - وقدمت )58( ورقة عمل حت�صريية لهذه الزيارات والتي �صاهمت يف 
تقدمي روؤية وا�صحة حول برملانات الدول الأخرى ونقاط املباحثات حول اأهم املو�صوعات حمل النقا�س والتي تتعلق بدعم التعاون 
تعزيز  و�شبل  الربملاين  التعاون  اأوجه  وت�شجيع  الدول،  وبني هذه  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  الثنائية بني  والعالقات  الربملاين 
العالقات ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية يف خمتلف املجاالت، كما �شجلت ق�شية اجلزر االإماراتية الثالث املحتلة بندًا ثابتا يف 
اأجندة اأعمال هذه الزيارات، حيث كان هناك اإ�شرارًا وا�شحا على اأهمية اإقناع ممثلي خمتلف الربملانات بال�شعي لدى حكوماتهم 
لتبني موقف الدولة يف �شاأن »عدم �شرعية وم�شروعية الحتالل الإيراين للجزر الإماراتية الثالث« وناق�شت اأي�شا العديد من 
الق�صايا الوطنية واخلليجية والعربية والدولية منها ما يتعلق بالق�صية الفل�صطينية، الأزمة العراقية، ق�صية دارفور، وغريها العديد 

من الق�شايا املطروحة على ال�شاحة الدولية. 
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اجلدول والر�شم البياين يو�شحان عدد الزيارات اخلارجية والداخلية للعام 2010م

املجموع الزيارات الداخلية الزيارات اخلارجية

21 20 1

اجلدول والر�شم البياين يو�شحان عدد اأوراق العمل الفنية:

املجموع الزيارات الداخلية الزيارات اخلارجية

62 58 4
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جدول تف�شيلي يو�شح م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف الزيارات اخلارجية والداخلية 2010م.

الزي�ارات اخلارجي�ة

م�ساهمات 
ال�سعبة 
الربملانية

نتائج الزيارة اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية الزيارة

ت�شكيل جلنة ال�شداقة الإماراتية اجلزائرية

ورقة تعريفية برملانية يف �شاأن العالقات بني دولة  ●
االإمارات وجمهورية اجلزائر

ورقة تعريفية حول الربملان اجلزائري ●
ورقة تو�شيفية برملانية يف �شاأن العالقات بني دولة  ●

االإمارات وجمهورية اجلزائر
نقاط مقرتحة للمباحثات ●

زيارة وفد
 من املجل�س الوطني الحتادي 

اإلى جمهورية اجلزائر
12 – 14 اأكتوبر 2010
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	 اأكد اجلانبان على اأهمية التعاون التكنولوجي
الطاقة  وخ��ا���ش��ة يف جم���االت  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
اأملانيا االحتادية  اأن جمهورية  املختلفة ال�شيما 
التكنولوجيا  جمال  يف  املتقدمة  ال��دول  اإح��دى 
واأ�شار  ال�شم�شية،  الطاقة  جمال  يف  وخا�شة 
اجلانبان اإلى التعاون بني �شركة م�شدر ووالية 
قام  حيث   2008 ع��ام  االأمل��ان��ي��ة  ثورينجيا 
الطرفان بو�شع احلجر االأ�شا�س الإن�شاء من�شاأة 
ال�شم�شية  اخلاليا  لتكنولوجيا  حديثة  اإنتاج 
ذات اخلاليا الدقيقة يف مدينة اآي�شرت�شوزان. 
وكذلك التعاون يف املجال ال�شياحي من خالل 
يف  وامل�����ش��ارك��ة  التعريفية  الفعاليات  اإق��ام��ة 

املع������ار�س ال�شياحية لكال البلدين.
	 كما اأكد اجلانب االأملاين على وقوفها مع دولة

املحتلة، حيث  الثالث  ب�شاأن جزرها  االإمارات 
االإمارات كانت  باأن دولة  الوطني  اأكد املجل�س 
والزالت تتعامل مع الق�شية بحكمة وتعقل حيث 
احلوار  اإلى  االإ�شالمية  اإي��ران  جمهورية  دعت 
اأو  املبا�شر  باحلوار  اإم��ا  املع�شلة  حلل  �شبيال 

اإحالة الق�شية اإلى حمكمة العدل الدولية.

اأملانيا  ● جمهورية  حول  التعريفية  الربملانية  الورقة 
االحتادية

الورقة الربملانية التعريفية حول والية �شك�شونيا ●
الورقة الربملانية التو�شيفية حول العالقات االأملانية  ●

االإماراتية
)البوند�شتاج(  ● االحت��ادي��ة  اجلمعية  ب��ني  مقارنة 

واملجل�س الحتادي )البوند�صتاج(.
املباحثات يف اجلانب ال�صيا�صي واجلانب القت�صادي  ●

واجلانب الربملاين

زيارة وفد
 من جمهورية اأملانيا الحتادية 
اإلى املجل�س الوطني الحتادي

17 / 2 /2010م
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نبذة تعريفية حول �شوي�شرا ●
جنيف                   ● يف  امل��ح��ل��ي  ال���ربمل���ان  ع��ن  تعريفية  ورق����ة 

) املجل�س االأعلى (
نبذة تعريفية حول نادي ال�صحافة يف �صوي�صرا ●

زيارة رئي�س برملان جنيف 
)املحلي ( اإلى املجل�س الوطني 

الحتادي
7 نوفمرب 2010

الورقة التعريفية بجمهورية مقدونيا ●
الورقة التو�شيفية للعالقات االإماراتية املقدونية ●
نقاط املباحثات ●

زيارة رئي�س وزراء جمهورية 
مقدونيا اإلى املجل�س الوطني 

الحتادي 2010/08/18

الورقة الربملانية التعريفية ●
الورقة الربملانية التو�شيفية ●
نقاط مقرتحة للمباحثات ●

زيارة 
ال�سفر امل�سري

3/ اأكتوبر/2010

دولة  ● بني  العالقات  ب�شاأن  برملانية  تعريفية  ورق��ة 
االإمارات ومملكة نيوزلندا

ورقة تعريفية حول الربملان النيوزلندي ●
ورقة تو�شيفية برملانية يف �شاأن العالقات بني دولة  ●

االإمارات ومملكة نيوزلندا
نقاط مقرتحة للمباحثات. ●

زيارة وفد
 الربملان النيوزيلندي اإلى 
املجل�س الوطني الحتادي

21 �سبتمرب 2010
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الورقة الربملانية التعريفية ●
الورقة الربملانية التو�شيفية ●
نقاط مقرتحة للمباحثات ●

زيارة رئي�س جلنة ال�سداقة 
الفرن�سية-اخلليجية يف جمل�س 

ال�سيوخ الفرن�سي
7/ اأكتوبر/2010

الورقة التعريفية جلهورية كوريا ●
الورقة التو�شيفية للعالقات االإماراتية الكورية ●
نقاط مقرتحة للمباحثات ●

زيارة ال�سيد وون يو ت�سيول - 
رئي�س جلنة الدفاع الوطني 
التابعة للجمعية الوطنية 

الكورية اإلى املجل�س الوطني 
الحتادي

2010م  /  8  /4

نبذة تاريخية حول جمهورية نيجرييا الحتادية. ●
معلومات عامة جلمهورية نيجرييا ●
ورقة حول “نظام احلكم يف نيجرييا” ●
ورقة حول “القت�صاد النيجريي” ●

زيارة رئي�س الربملان النيجري 
اإلى املجل�س الوطني الحتادي

21 نوفمرب 2010

ورقة تعريفية حول جمهورية باك�شتان االإ�شالمية ●
العالقات بني دولة االإمارات وجمهورية باك�شتان. ●
●  – واخل��ريي��ة  الإن�صانية  امل�صاعدات   “ ح��ول  ورق��ة 

فيا�شانات باك�شتان 2010(
ورق����ة ح����ول زي�����ارة رئ��ي�����ش��ة اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة  ●

 –  25 الفرتة  خالل  االإم��ارات  دولة  اإلى  الباك�شتانية 
2010 نوفمرب   28

ورقة املباحثات ●

زي��ارة
 رئي�سة اجلمعية الوطنية 

الباك�ستانية
للمجل�س الوطني الحتادي
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الورقة الربملانية التعريفية حول موريتانيا ●
ال��ع��الق��ات  ● ح���ول  التو�شيفية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال���ورق���ة 

االإماراتية - املوريتانية

زيارة
 ال�سفر املوريتاين
26/ مايو/2010

فيتنام  ● ج��م��ه��وري��ة  ح���ول  تعريفية  ب��رمل��ان��ي��ة  ورق���ة 
اال�شرتاكية :

حقائق عن جمهورية فيتنام اال�شرتاكية ●
التعريف بالربملان الفيتنامي ●
نظام التعليم يف جمهورية فيتنام ●
●  – الفيتنامية  ال��ع��الق��ات  ح���ول  تو�شيفية  ورق���ة 

االإماراتية:
- اجلوانب ال�شيا�شية للعالقات بني البلدين

بني  واالجتماعية  والثقافية  االقت�شادية  العالقات   -
البلدين

مقرتحات لتح�شني �شبل التعاون بني البلدين

زيارة 
جمهورية 

فيتنام ال�سرتاكية
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يف �شاأن اجلزر الإماراتية الثالث املحتلة:
توؤيد  ال�صويد  مملكة  اأن  ال�صويدي  اجلانب  اأكد   
للجزر  االإيراين  االحتالل  لق�شية  ال�شلمي  احلل 
االإماراتية الثالث، اإما عن طريق احلوار الثنائي 
العدل  حمكمة  اإلى  الق�شية  اإحالة  اأو  للدولتني 
الوطني  املجل�س  رئي�س  اأكد  حني  يف  الدولية، 
ومازالت  كانت  الإمارات  دولة  اأن  الحتادي« 
تتعامل مع ق�شية اجلزر املحتلة بكل حكمة وتعقل، 
احلوار  اإلى  اإيران  للجارة  الدعوات  توالت  وقد 
الدخول  فيها  مطالبة  املع�شلة  ملعاجلة  �شبيال 
اجلزر  ق�شية  لت�شوية  مبا�شرة  مفاو�شات  يف 
االإماراتية الثالث، اأو املوافقة باإحالة الق�شية اإلى 
حمكمة العدل الدولية مع ا�شتعداد الدولة الكامل 

للقبول بالتحكيم مهما كانت نتائجه.
الأزمة العراقية:

على  توؤكد  اململكة  اأن  ال�صويدي  اجلانب  اأكد 
�شرورة وحدة و�شالمة العراق، وتعترب اأول دولة 
للعراقيني  ال�شيا�شي  اللجوء  حق  متنح  اأوروبية 
منذ عام 1975، حيث اأن هناك ما يقارب 4500 
الجئ عراقي يف ال�شويد، واأنها ت�شاهم مببلغ 55 

مليون كرون �شنويا مل�شاعدة ال�شعب العراقي.
الدعم ال�سويدي لأفغان�ستان:

ال�صويدي  الدعم  اإلى  ال�صويدي  اجلانب  وتطرق 
الأفغان�شتان حيث تعترب ال�شويد من اأولى اجلهات 
حيث  اأفغان�شتان  يف  االإن�شانية  للمعونة  املانحة 
 10 اإلى  ال�شويدية  املالية  التربعات  و�شلت 

الورقة التعريفية ململكة ال�شويد ●
الورقة التو�شيفية للعالقات االإماراتية ال�شويدية ●
ورقة املباحثات. ●

زيارة وفد 
الربملان ال�سويدي

 اإلى املجل�س الوطني الحتادي
2010م  /  2  /  23  -  20
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 2005 من  الفرتة  خالل  اأمريكي  دوالر  مليون 
اأنه مت زيادة عدد اأفراد  اإلى  واأ�شار  – 2007م، 
لنحو 100 من  ال�شويدية  االإقليمية  االإعمار  فرق 
 2010  –  2008 من  اعتبارا  واجلنود  ال�صباط 
للم�شاعدة  الدولية  القوة  نفوذ  لتو�شيع  وذلك 
اأفغان�شتان  �شمال  يف  ال�شويدية  والقوات  االأمنية 
والتو�شل اإلى م�شتوى اأعلى من الكفاءة يف جهود 

اإعادة االإعمار.
الق�سية الفل�سطينية:

واأما ما يتعلق بالق�شية الفل�شطينية، اأكد معايل/ 
رئي�س املجل�س باأن ت�شوية ق�شية ال�شرق االأو�شط ال 
ميكن اأن تتم بفر�س واقع االحتالل واال�شتيطان 
واحل�شار على ال�شعب الفل�شطيني، واأن ا�شتمرار 
العداون – الإ�صرائيلي �صيوؤدي اإلى تفاقم العنف 
وتفجري الو�صع الأمني يف املنطقة برمتها، ودعا 
�شعادته اإلى �شرورة جعل منطقة ال�شرق االأو�شط 
خالية  منطقة  العربي  اخلليج  منطقة  فيها  مبا 
يتطلب  الذي  الأمر  ال�صامل  الدمار  اأ�صلحة  من 
املتحدة،  االأمم  قرارات  بتنفيذ  اإ�شرائيل  اإلزام 
النووية ل�شمانات  اإخ�شاع من�شاآتها  اإلى  الداعية 
بينما  واإ�شرافها،  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
اأكد اجلانب ال�صويدي على رف�صه �صيا�صة الأمر 
االإ�شرائيلية  احلكومة  متار�شها  التي  الواقع 
الفل�شطينية،  ال�شفة  اأجزاء  وباقي  القد�س  يف 
القائمة  الفل�شطينية  باملوؤ�ش�شات  واالعرتاف 
واالأعمال  االإجراءات  جميع  واعتبار  بالقد�س، 
اال�شرائلية يف القد�س اإجراءات ال ت�شتند للقانون 

الدويل.
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ال�شيا�شية  ● اجل��وان��ب  �شملت  م��ب��اح��ث��ات  ورق���ة 
واالقت�شادية والثقافية والربملانية

مقابلة معايل عبدالعزيز عبداهلل الغرير 
رئي�س املجل�س الوطني الحتادي ل�صعادة 

دوغال�س ترابيت �صفري ا�صرتاليا 
2010/08/29

الورقة الربملانية التعريفية حول جمهورية اأملانيا  ●
االحتادية

العالقات  ● ح��ول  التو�شيفية  الربملانية  ال��ورق��ة 
االأملانية االإماراتية

االحتادية)البوند�شتاج(  ● اجلمعية  بني  مقارنة 
واملجل�س الحتادي )البوند�صتاج(

امل��ب��اح��ث��ات يف اجل��ان��ب ال�����ش��ي��ا���ش��ي واجل��ان��ب  ●
القت�صادي واجلانب الربملاين

زيارة وفد 
من جمهورية اأملانيا االحتادية اإلى 

املجل�س الوطني الحتادي 
11/اأكتوبر/2010

الورقة الربملانية التعريفية ●
الورقة الربملانية التو�شيفية ●
●  ) )البوند�شتاج  االحتادية  اجلمعية  بني  مقارنة 

واملجل�س الحتادي.
ورقة مباحثات ●

لزيارة وفد الربملان االأملاين اإلى املجل�س 
الوطني الحتادي

مايو/2010  /25

الورقة الربملانية التعريفية ●
الورقة الربملانية التو�شيفية ●
نقاط مقرتحة للمباحثات ●

زيارة رئي�س الربملان االإندوني�شي
2010 دي�شمرب    23-18

ورقة تعريفية حول جمهورية املالديف ● مالديف

ال�شيا�شية  ● اجل��وان��ب  �شملت  م��ب��اح��ث��ات  ورق���ة 
واالقت�شادية والثقافية والربملانية

مقابلة معايل عبدالعزيز عبداهلل الغرير 
رئي�س املجل�س الوطني الحتادي ل�صعادة 

كني لوي�س �صفري كندا لدى الإمارات 
العربية املتحدة 

2010/09/20
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ورقة تعريفية حول ال�شني ●
●  – ال�شينية  العالقات  �شاأن  يف  تو�شيفية  ورق��ة 

االإماراتية
ورقة مباحثات ●

زيارة نائب رئي�س جمل�س نواب ال�شعب 
ال�شيني 

2010 �شبتمرب   23-20

م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف املوؤمترات والندوات املتخ�ش�شة للعام 2010م
�صاركت ال�صعبة الربملانية يف خمتلف املوؤمترات والندوات املتخ�ص�صة والذي بلغ جمموعها )7( م�شاركات وهي:

	.موؤمتر الربملانيني العرب يف جمال العلوم والتكنولوجيا يف دم�شق
	.الدورة 45 من اأمانة جلنة الق�شاء على التمييز �شد املراأة يف جنيف
	.ور�صة عمل اإقليمية ملجموعة العمل حول تعزيز الدور الرقابي للربملانات العربية يف الرباط
	.املوؤمتر الدويل الثالث لروؤ�شاء الربملانات يف جنيف
	.املوؤمتر الربملاين العربي الرابع ملكافحة الف�شاد “الربملانيون العرب وحتديات امل�شاركة الفاعلة يف مواجهة الف�شاد
	.االجتماع الدويل لدعم ال�شالم االإ�شرائيلي – الفل�شطيني
	.والربملان العربي والهوية الثقافية يف الت�شريعات العربية يف الدوحة

حيث �ساهمت ال�سعبة يف هذه املوؤمترات بحوايل )27( ورقة عمل والتي كان لها تاأثرها الوا�شح واملتميز يف نتائج اأعمال املوؤمترات 
والندوات املتخ�س�سة.
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 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

جدول تف�شيلي حول م�شاركات ال�شعبة للموؤمترات والندوات املتخ�ش�شة للعام 2010م

االحتاد الربملاين العربي

م�ساهمات 
ال�سعبة 
الربملانية

نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية مو�سوعات الفعالية الفعالية

للبحر  الربملانية  اجلمعية  عن  خلفية  ورق��ة 
الأبي�س املتو�سط، وت�سمنت الورقة ما يلي:

	 االأبي�س للبحر  الربملانية  اجلمعية  ن�شاأت 
املتو�شط

	 للبحر الربملانية  للجمعية  الرئي�شية  املهمة 
االأبي�س املتو�شط

	 اجلمعية اأع�����ش��اء  ب��ني  املطلقة  امل�����ش��اواة 
الربملانية للبحر املتو�شط

الجتماع الدويل لدعم ال�سالم 
الإ�سرائيلي الفل�سطيني

12-13/ فرباير/2010

	 على الق�شاء  اتفاقية  ح��ول  تعريفية  ورق��ة 
جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة » �شيداو«

	 الق�شاء اتفاقية  حول  برملاين  تقييم  ورق��ة 
على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة.

	 ورقة موقف لدولة االإمارات العربية املتحدة
اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  ح��ول 

التمييز �شد املراأة.
	 ورقة مداخلة حول “حتديات تطبيق اتفاقية

الق�شاء على التمييز �شد املراأة “
	 الدول امتناع  “اأ�شباب  حول  مداخلة  ورقة 

عن تطبيق الربوتوكول الختياري.

الدورة 45 من اأمانة جلنة 
الق�شاء على التمييز �شد املراأة

جنيف – �سوي�سرا
 18 يناير – 5 فرباير
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 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

االحتاد الربملاين العربي

م�ساهمات 
ال�سعبة 
الربملانية

نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية مو�سوعات الفعالية الفعالية

	 ورقة مداخلة حول »الو�شع الراهن يف جمال
العلوم والتكنولوجيا يف املنطقة العربية »

	 ورقة مداخلة »واآليات تفعيل دور الربملان يف
جمال العلوم والتكنولوجيا«.

	 تعزيز اأج��ل  م��ن  التعاون   “ مداخلة  ورق��ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة يف جم����االت ال��ع��ل��وم 
والهيكل  ال��روؤي��ة  واالب��ت��ك��ار:  والتكنولوجيا 

الإداري”.
	 ورقة مداخلة »خطة عمل الربملانات العربية

جم��االت  يف  االإقليمي  التعاون  تعزيز  نحو 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار«

املحور الأول: ال�سيا�سات واملعطيات الإح�سائية 
املنطقة  يف  والتكنولوجيا  بالعلوم  املتعلقة 

العربية – وتناول هذا املحور ما يلي:
والتكنولوجيا -  العلوم  جمال  يف  الراهن  الو�شع 

يف املنطقة العربية.
ال��ربمل��ان يف جمال -  تفعيل دور  واآل��ي��ات  من��اذج 

العلوم والتكنولوجيا.
تنفيذ -  احل��ك��وم��ي يف  ال����دور  م��ت��اب��ع��ة  اآل���ي���ات 

�شيا�شات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
الناجحة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  ال���ث���اين:  امل���ح���ور 

والدرو�س امل�شتخل�شة:
خطة العمل االإفريقية للعلوم والتكنولوجيا.- 
جتربة االحتاد االأوروبي.- 

من  التعاون  ح��ول  نقا�س  حلقة  ال��ث��ال��ث:  امل��ح��ور 
العلوم  االإقليمية يف جماالت  التنمية  تعزيز  اأجل 

والتكنولوجيا واالبتكار – وتناول هذا املحور:
الروؤية والهيكل الإداري- 
حتديد م�شوؤوليات امل�شلحة الفاعلة.- 
اآليات التمويل الفاعلة .- 

املحور الرابع: حلقة نقا�س حول خارطة الطريق 
االإقليمية:

خطة عمل الربملانات العربية نحو واالبتكار.- 

موؤمتر الربملانيني العرب يف 
جمال العلوم والتكنولوجيا

دم�س��ق
 18-20 �سبتمرب 2010
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االحتاد الربملاين العربي

م�ساهمات 
ال�سعبة 
الربملانية

نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية مو�سوعات الفعالية الفعالية

 اأدوات امل�شاءلة » ال�شوؤال«
	 واآل��ي��ات اإج����راءات  “تطوير  ح��ول  مداخلة 

ال�شوؤال الربملاين “
	 مداخلة حول “كيفية تطوير اآليات العرائ�س

وال�شكاوى “
اأدوات امل�شاءلة “ اال�شتجواب«

	 واآليات اإج���راءات  تطوير   “ ح��ول  مداخلة 
اال�شتجواب«

	»اأدوات امل�شاءلة »اللجان
	 مداخلة حول “ تطوير دور اللجان يف العمل

الرقابي “
لتطوير  املقرتحة  والآل��ي��ات  العامة  امل��ب��ادئ 
الربملانية  للرقابة  الناظم  القانوين  الإط��ار 

يف الدول العربية
	 القانوين ال��ن��ظ��ام  »ت��ط��وي��ر  ح��ول  م��داخ��ل��ة 

الأدوات الرقابة«

اجلل�شة االأولى:
الدور الرقابي للربملان.- 
ال��ع��ام��ة واالآل��ي��ات املقرتحة -  م�����ش��ودة امل��ب��ادئ 

ل��ت��ط��وي��ر االإط�����ار ال��ق��ان��وين ل��ن��ظ��ام ال��رق��اب��ة 
الربملانية يف الدول العربية.

اجل��ل�����س��ة ال����ث����ان����ي����ة:اأدوات امل�����ش��ائ��ل��ة: امل��ب��ادئ 
العامة)اجلزء االأول(:

ال�شوؤال- 
تقدمي لبع�س املمار�شات االإقليمية.- 
االآليات املقرتحة.- 

امل��ب��ادئ  امل�شائلة:  اأدوات  ال��ث��ال��ث��ة:  اجل��ل�����س��ة 
العامة)اجلزء الثاين(:

اال�شتجواب- 
تقدمي لبع�س املمار�شات االإقليمية.- 

-االآليات املقرتحة.
امل��ب��ادئ  امل�شائلة:  اأدوات  ال���راب���ع���ة:  اجل��ل�����س��ة 

العامة)اجلزء الثالث(:
اللجان- 
تقدمي لبع�س املمار�شات االإقليمية.- 
االآليات املقرتحة.- 

املبادئ  املحا�شبة:  اأدوات  اخلام�سة:  اجلل�سة 
العامة)اجلزء االأول(:

طرح الثقة- 
تقدمي لبع�س املمار�شات االإقليمية.- 
االآليات املقرتحة.- 

ور�سة عمل اإقليمية ملجموعة 
العمل حول تعزيز الدور 
الرقابي للربملانات العربي

18-19/يونيو/2010
الرباط
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االحتاد الربملاين العربي

م�ساهمات 
ال�سعبة 
الربملانية

نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية مو�سوعات الفعالية الفعالية

ملتم�س توجيه التنبيه:
التعريف- 
تقدمي لبع�س املمار�شات االإقليمية.- 
االآليات املقرتحة.- 

املبادئ  املحا�شبة:  ال�����س��اد���س��ة:اأدوات  اجلل�سة 
العامة)اجلزء الثاين(:

االتهام اجلنائي- 
تقدمي لبع�س املمار�شات االإقليمية.- 
االآليات املقرتحة.- 

اجل��ل�����س��ة ال�����س��اب��ع��ة: امل��ب��ادئ ال��ع��ام��ة واالآل��ي��ات 
املقرتحة لتطوير االإطار القانوين لنظام الرقابة 

الربملانية يف الدول العربية.

ور�سة عمل اإقليمية ملجموعة 
العمل حول تعزيز الدور 
الرقابي للربملانات العربي

18-19/يونيو/2010
الرباط
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االحتاد الربملاين العربي

م�ساهمات 
ال�سعبة 
الربملانية

نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية مو�سوعات الفعالية الفعالية

درا�������ش������ة  ●
حول  حتليلية 
»م������ف������ه������وم 
ال���������ش����ال����ح 
عمل  يف  العام 
ال����ربمل����ان����ات 
»ال��ت�����ش��ري��ع��ي 

والرقابي »
امل������ح������ور  ●

مفهوم  االأول: 
ال���������ش����ال����ح 
ال��ع��ام واآث����اره 

االيجابية
امل������ح������ور  ●

دور  ال���ث���اين: 
ال����ربمل����ان����ات 
ت��ك��ري�����س  يف 
م�������ف�������ه�������وم 
ال�شالح العام

امل����ح����ور  ●  
ال������ث������ال������ث: 
االإ���ش��ك��ال��ي��ات 
ال�����ت�����ي حت��د 
دور  م����������ن 
ال���ربمل���ان���ات 

ال�شادرة  القرارات  �شملت 
من املوؤمتر ما يلي:

قرارات ب�شاأن »امل�ساءلة  ●
والدميقراطية«

»اأهداف  ● ب�شاأن  قرارات 
الألفية الإمنائية«

ق����رارات ب�����ش��اأن »ت��ع��زي��ز  ●
الثقة بني الربملان وال�سعب«

»دور  ● ب�����ش��اأن  ق����رارات 
ال�ساحة  على  ال��ربمل��ان��ات 

الدولية«
»تعزيز  ● ب�شاأن  ق��رارات 

ع�������الق�������ة ال�������ربمل�������ان�������ات 
وتنظيم عملها مع الأمم 

املتحدة«
قرارات ب�شاأن »االحتاد  ●

الربملاين الدويل«

	 لروؤ�شاء ال��دويل  املوؤمتر  عن  تعريفية  نبذة 
الربملانات

	 دور« للموؤمتر:  العام  املو�شوع  حول  مداخلة 
ال��ربمل��ان��ات يف ع��امل م��ن الأزم����ات: �سمان 
اأج��ل  م��ن  العاملية  الدميقراطية  امل�ساءلة 

ال�شالح العام«.
	 مفهوم ح���ول:  م��داخ��ل��ة   + حتليلية  درا���ش��ة 

ال�شالح العام يف عمل الربملانات )الت�شريعي 
والرقابي(

	 عوائق عمل « ورقة حمور + مداخلة حول: 
الربملانات يف ظل اأزمات العامل«

	 ورقة حمور حول: » �شبل تعزيز دور الربملان
يف امل�ساءلة الدميقراطي«

	 مداخلة حول حلقة نقا�س: العد العك�شي نحو
اجلماعي  وع��دن��ا  على  »احل��ف��اظ   :2015
ب�ساأن حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية«

	 :نقا�س حلقة  ح��ول  مداخلة   + حم��ور  ورق��ة 
»تعزيز الثقة بني الربملان وال�شعب«

عر�س تقرير عن »كيف تنظم الربملانات عملها - 
مع االأمم املتحدة«.

موؤمتر -  منذ  املحرز  التقدم  عن  تقارير  عر�س 
الروؤ�شاء املنعقد يف 2005

من -  ع��امل  يف  ال��ربمل��ان��ات  ح��ول  عامة  مناق�شة 
االأزمات: �شمان امل�شاءلة الدميقراطية العاملية 

من اأجل ال�شالح العامل.
تقدمي تقرير عن االجتماع ال�شاد�س لرئي�شات - 

الربملانات

املوؤمتر الدويل الثالث لروؤ�ساء 
الربملانات

جنيف – �سوي�سرا
 19-21 يوليو 2010
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االحتاد الربملاين العربي

م�ساهمات 
ال�سعبة 
الربملانية

نتائج الفعالية اأوراق ودرا�سات ال�سعبة الربملانية مو�سوعات الفعالية الفعالية

حت���ق���ي���ق  يف 
ال�شالح العام

امل���������ح���������ور  ●
ال�������������راب�������������ع: 
م����ق����رتح����ات 
دور  ل��ت��ع��زي��ز 
ال����ربمل����ان����ات 
ل����ت����ح����ق����ي����ق 
ال�شالح العام

املوؤمتر الدويل الثالث
 لروؤ�ساء الربملانات
جنيف – �سوي�سرا

 19-21 يوليو 2010
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	 ومنظمة »الف�شاد  حول  التعريفية  الورقة 
برملانيون عرب �شد الف�شاد«

	 ال��دول��ة »ال��ت��زام��ات  ورق��ة مداخلة ح��ول 
وال������دور ال���ربمل���اين يف ت��ط��ب��ي��ق ات��ف��اق��ي��ة 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد«
	 ت��واج��ه ال��ت��ي  »ال��ت��ح��دي��ات  مداخلة ح��ول 

الربملانيني يف ا�ستخدام الأدوات الرقابية 
ملكافحة الف�ساد«

	 )ورقة مداخلة حول  »التطلعات)املقرتحات
ا�ستخدام  يف  الربملانيني  القدرات  لدعم 

اآلية الرقابة يف مكافحة الف�ساد«

اجلل�سة الأولى: اآليات ا�شتعرا�س تنفيذ اتفاقية 
االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد: التزامات الدولة 

ودور الربملاين
اجل��ل�����س��ة ال���ث���ان���ي���ة: امل�����ش��ار ال��ت�����ش��ري��ع��ي: بناء 
التحالفات من اأجل ت�شريعات فاعلة �شد الف�شاد 
يف  اللبنانية  للتجربة  خم�ش�شة  اجلل�شة  )هذه 
وحماية  للمعلومات  الو�شول  حق  قانون  م�شروع 
كا�صفي الف�صاد(التحالف الذي بني بني الربملاين 
ت�شريعات  �شياغة  اإيل  للو�شول  املدين  واملجتمع 

ت�شاعد مكافحة الف�شاد.
اجل��ل�����س��ة ال���ث���ال���ث���ة: اآل���ي���ات ال��رق��اب��ة: ق���درات 

الربملانيني، التحديات والتطلعات
اجل��ل�����س��ة ال���راب���ع���ة :اآل���ي���ات ال��رق��اب��ة: ق���درات 

الربملانيني، التحديات والتطلعات

املوؤمتر الربملاين العربي 
الرابع ملكافحة الف�ساد
“ الربملانيون العرب

 وحتديات امل�ساركة الفاعلة
 يف مواجهة الف�ساد”
7 /مايو/ 2010

	 ورقة حمور حول »الهوية والثقافة الوطنية
يف الدول العربية”

مو�شوعات الفعالية :
هوية الربملان العربي- 
والثقافية -  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ش��وؤون  جل��ن��ة  دور 

وال�شباب يف الربملان العربي
الهوية والثقافة يف الت�شريعات العربية- 
موقع البحث العلمي يف روؤية قطر- 

الربملان العربي
 والهوية والثقافة يف 

الت�سريعات العربية
الدوحة 

) 25 – 26 نوفمرب 2010 (
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الف�صل اخلام�س
اأداء اجلهاز الفني يف املجل�س الوطني االحتادي

5
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 يعمل اجلهاز الفني يف الأمانة العامة للمجل�س الوطني الحتادي واملتمثل يف الإدارات الرئي�صية )اإدارة البحوث واملعلومات – اإدارة اجلل�شات 
واللجان – اإدارة ال�صوؤون الربملانية(، على تزويد اأع�صاء املجل�س الوطني الحتادي مبختلف التقارير والدرا�صات والأوراق البحثية التي 

ي�شتخدمها يف خمتلف ن�شاطاته وم�شاركاته الداخلية واخلارجية.
	 وتنوعت اأعمال البحثية الفنية يف الأمانة العامة للمجل�س الوطني الحتادي ما بني اأوراق فنية خمتلفة ودرا�صات برملانية يف جمالت الأداء

الذي ميار�صه املجل�س فكل منها يقدم ملو�صوع معني  الن�صاط  الأعمال بح�صب  والدبلوما�صية الربملانية، وتختلف هذه  والت�صريعي  الرقابي 
ويحوي حماور عديدة تتناول جوانب التي يناق�صها املجل�س.

	 وقد ا�صتطاع اجلهاز الفني يف الأمانة العامة للمجل�س الوطني الحتادي واملتمثل يف الإدارات الرئي�صية )اإدارة البحوث واملعلومات – اإدارة
اجلل�شات واللجان – اإدارة ال�شوؤون الربملانية( اجناز ما يقارب )1137( ورقة بحثية تنوعت بني اأوراق فنية ودرا�شات وم�شروعات قانونية 
وفنية، خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )2007-2011 (، اأعدت اإدارة البحوث واملعلومات ما يقارب ال� )200( ورقة وبن�شبة )17.5 
%( من اإجمايل االأعمال  %( من اإجمايل االأعمال للجهاز الفني، بينما اأجنزت اإدارة اللجان مبا يقارب )522( ورقة بحثية، وبن�شبة )28.2 

.) % للجهاز الفني. واأجنزت اإدارة اجلل�شات عدد يقارب ) 97 ( ورقة بحثية وبن�شبة ) 8.5 
	.من اإجمايل اأعمال اجلهاز الفني )% اأما اإدارة ال�شوؤون الربملانية فقد اأجنزت ما يقارب )318( ورقة وبن�شبة )28 

اإجمايل اأعمال اجلهاز الفني خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 2010-2007

ال�سنوات

الأعمال

املجموع الأوراق 
الفنية

امل�سروعات القانونية 
والفنية

درا�سات

20071555_160

20083943_397

2009238202260

20102872310320

107451121137الإجمايل
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ر�شم بياين يو�شح اإجمايل اأعمال اجلهاز الفني خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 2010-2007

درا�سات

امل�سروعات القانونية و الفنية

الأوراق الفنية

10
23

287

2
20

238

3

394

155

5

اأوال: اأعمال اإدارة ال�شعبة الربملانية:

االأوراق الفنية التي اأعدتها اإدارة ال�شوؤون الربملانية خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر )2007-2011(م

ال�سنوات

امل�ساركات

املجموع
الزياراتاخلليجيالدويل

املوؤمترات والجتماعات 

املتخ�س�سة

2007__7_7

200865241586

20093267728143

201047_191682

144810759318االإجمايل
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	 ي�صري اجلدول التايل اإلى اإجمايل الأوراق الفنية التي اأعدتها ال�صعبة الربملانية خالل الف�صل الت�صريعي الرابع ع�صر وتوزعت هذه الأعمال
على خمتلف الفعاليات وامل�شاركات الدولية والعربية والندوات والزيارات، ومن االأوراق الفنية التي اأعدتها اإدارة ال�شوؤون الربملانية اأوراق 
اأعمال املوؤمتر من حيث ا�شتيفائها ملحاور  اخللفية للمو�شوع وهي تهدف لتعريف ع�شو الربملان على خلفية املو�شوع املطروح على جدول 
رئي�شية تتمثل يف ماهية هذه االأوراق وتطوراتها والتو�شيات التي تطرح حللها، وتقدم هذه االأوراق مل�شاركات املجل�س اخلارجية واملتمثلة يف 
اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل واالحتاد الربملاين العربي ويف خمتلف املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية، اإ�شافة اإلى اإعداد 
ملفات الزيارات والتي حتوي اأوراق التعريف للبلد وللربملان، واأوراق التو�صيف للعالقات بني الدول واأوراق املباحثات، وحتوي اأوراق التو�صيف 
الربملاين حماور عدة مثل الو�شع الراهن للعالقات يف خمتلف املجاالت بني دولة االإمارات والدولة التي �شيزورها وفد ال�شعبة الربملانية 
االإماراتية اأو التي �شتزور املجل�س، كما طرحت اإدارة ال�شعبة الربملانية العديد من امل�شروعات الفنية والقانونية، ومن اأهم امل�شروعات الفنية 
كمنظمة  الدويل  الربملاين  االحتاد  تاأ�شي�س  باإعادة  الدولية اخلا�شة  االتفاقية  م�شروع  ع�شر  الرابع  الت�شريعي  الف�شل  التي طرحت خالل 

حكومية، وم�شروع الوثيقة اال�شرتاتيجية اجلديدة لالحتاد الربملاين الدويل لل�شنوات اخلم�س القادمة )2010 – 2015(م.

ثانيًا: اأعمال اإدارة اجلل�شات:
تقوم اإدارة اجلل�صات باإعداد عدد من الأوراق الفنية التي تهدف اإلى رفع النقا�س يف اجلل�صة العامة مثل اجلدول التف�صريي لأعمال اجلل�صة الذي 
يهدف لتحقيق الفهم ال�شريع للبنود املطروحة يف جدول اأعمال اجلل�شة واإمداد االأع�شاء باملعلومات العامة التي يت�شمنها جدول اأعمال اجلل�شة.

والورقة التو�شيحية التي تقدم للع�شو مقدم ال�شوؤال تو�شح اأ�شباب امل�شكلة وتقدم حلواًل بناًء على النتائج.

االأوراقال�شنوات

200827

200946

201030

97االإجمايل

ثالثًا: اأعمال اإدارة اللجان:
	 تقوم اإدارة واللجان بدعم اأعمال جلان املجل�س يف خمتلف اجتماعاتها وخمتلف اأعمالها يف اجلانب الرقابي والت�شريعي، ومن اأهم االأوراق

الفنية التي تعدها اإدارة اجلل�شات واللجان اأوراق اال�شتف�شارات والتي تهدف ل�شياغة ا�شتف�شارات للحكومة من اأع�شاء الربملان بحيث تكون 
هذه ال�صتفهامات مركزة وبالقدر الذي يوؤدي لإزالة الغمو�س اأو اللب�س حول املو�صوع حمل الدرا�صة، ورقة التحليل الزمني لال�صرتاتيجية 
وهي ت�شتخدم لقيا�س الفرتة الزمنية التي طبقت فيها اال�شرتاتيجية ومدى قدرتها على حتقيق اأهدافها، اإ�شافة اإلى ورقة املفاهيم الربملانية 
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العامة للمو�صوع وهي حتوي حماور عدة مثل ماهية امل�صكلة حمل الدرا�صة وال�صيا�صات احلكومية املتبعة يف هذا املو�صوع وهي ت�صاعد اللجنة 
على حتديد حماور تقرير اللجنة اأعدتها ومن االأوراق التي اأعدتها اإدارة اللجان عند درا�شة �سيا�سة وزارة املالية:

جدول توظيف عن املعلومات حول مو�شوع �شيا�شة وزارة املالية. ●
ورقة االإطار املقرتح لعمل اللجنة حول مو�شوع �شيا�شة وزارة املالية. ●
ا�شتف�شارات �شيا�شة وزارة املالية. ●
التحليل الزمني مليزانية وزارة املالية لعام 2010م. ●
ل�شيا�شة  ● االإ�شرتاتيجية  لالأهداف  التوافقي  وال�شناعية حول مو�شوع اجلدول  واالقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  وا�شتف�شارات جلنة  مالحظات 

وزارة املالية.
كما اأعدت ورقة التحليل الزمني مليزانية احلكومة ل�شنة 2010م لكل من: وزارة الداخلية- وزارة ال�شحة- وزارة املالية –

ب�صاأن ربط  التقنية- برنامج زايد لالإ�صكان عند درا�صة م�صروع قانون احتادي  الإمارات- كليات  الأ�صغال- وزارة الرتبية- جامعة  وزارة 
امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية 2010م.

االأوراق الفنية التي اأعدتها اإدارة اللجان خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 2007-2008م

اأوراق التقاريرال�شنوات

200795

2008135

2009132

2010160

522االإجمايل
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160

132
135

95

2007 2009 2008 2010

االأوراق

رابعًا: اأعمال اإدارة البحوث واملعلومات:

االأوراق الفنية التي اأعدتها اإدارة البحوث واملعلومات خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 2008-2007

ال�سنوات
الأعمال

املجموع
الدرا�ساتالأوراق الفنية

200758-58

200878280

2009-49

20101040

12200االإجمايل
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االوراق الفنية التي اأعدتها اإدارة البحوث و املعلومات خالل الف�شل  الت�شريعي الرابع ع�شر

10

45

93

2

134

31

2007 2008 2009 2010

االوراق الفنية الدرا�شات

	 ت�شارك اإدارة البحوث واملعلومات االإدارات الفنية االأخرى يف اإعداد ما يتطلبه اأعمال املجل�س الداخلية واخلارجية بحكم اأنها اإدارة م�شاندة
االأولويات  حتديد  خالل  من  اال�شرتاتيجية  لالأهداف  امل�شمون  حتليل  البحوث  اإدارة  بها  تقوم  التي  االأعمال  اأهم  ومن  االأخرى،  لالإدارات 
االجتماعية، للتاأكد من اأن االأولويات االجتماعية تتوافق مع اأولويات امليزانية واأن امليزانية عربت عن هذه االحتياجات، ويهدف هذا التحليل 
اإلى اإبراز اجلوانب االجتماعية للميزانية باعتبار اأن الربملان وهو ب�شدد مناق�شة امليزانية فاإنه يركز على البعد االجتماعي لها اأو ينقل اأولويات 

املواطنني واهتمامهم اإلى بنود امليزانية.
	 اإ�شافة اإلى حتليل ا�شرتاتيجيات الوزارات من حيث حتليل االأهداف واخلطط الت�شغيلية وبيان مدى قدرتها على حل امل�شاكل التي يعاين منها

املجتمع، كما تقوم االإدارة باإعداد الدرا�شات التحليلية للمو�شوعات التي يناق�شها املجل�س.
	 ومن اأهم الدرا�شات التي اأعدتها اإدارة البحوث واملعلومات خالل الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر الدرا�شة الربملانية التحليلية حول مو�شوع

"تفاق�م ظ�اهرة غ���الء االأ�ش�ع��ار، ودرا�شة حول "موارد املياه يف دولة االإمارات العربية املتحدة"، اإ�شافة اإلى درا�شة "�شيا�شة وزارة الداخلية" 
اإ�شافة اإلى اإعداد جداول االأوليات واالحتياجات االجتماعية لكل من برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان،  ودرا�شة حول "�شيا�شة وزارة ال�شحة"، 

وكليات التقنية العليا وجامعة االإمارات العربية املتحدة ووزارة الرتبية والتعليم لعام 2010م.
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جدول يو�شح اأهم االأوراق الفنية لالإدارات البحثية

اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورقة خلفية حول: "املراأة وامل�شاركة 
)االآل���ي���ات(  ال��و���ش��ائ��ل  ال�شيا�شية 
لتمكني املراأة يف العملية ال�شيا�شية.

اإن�شاء  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
امل��ج��ل�����س الحت��������ادي ل��ل��رتك��ي��ب��ة 

ال�شكانية.

حول  املجل�س  تو�شيات  تقرير 
�شيا�شة وزارة الداخلية.

لتن�شيق  اآل��ي��ة  اإن�����ش��اء  اق���رتاح 
داخل  العربية  املجموعة  عمل 

االحتاد الربملاين الدويل

ورق����ة م��ف��اه��ي��م ح����ول: امل������راأة يف 
الربملان: "كيف يحدث التغيري".

خف�س  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
على  للح�شول  القانونية  ال�شن 

رخ�شة القيادة.

ورق����ة اخل��ل��ف��ي��ة ح���ول م��و���ش��وع 
القرو�س ال�شخ�شية.

البند  ح��ول  تف�صريية  م��ذك��رة 
ال�شعبة  م��ن  امل��ق��رتح  ال��ط��ارئ 
بعنوان  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية 
اح��ت��واء  يف  ال��ربمل��ان��ات  "دور 
واأثرها  العاملية  املالية  االأزم��ة 

على االقت�شاديات الوطنية.

مَتكن  "كيف  ح���ول:  خلفية  ورق���ة 
ق�شايا النوع يف الربملان"

مو�شوع:  �شاأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
ا�شتيفاء مبالغ املخالفات املرورية.

ورق����ة خ���دم���ات ال��ب��ح��وث ح��ول 
مو�شوع القرو�س ال�شخ�شية.

م�شروع قرار حول ت�شكيل جلنة 
دولية  برملانية  حقائق  تق�شي 
الع�شكرية  العمليات  ج���راء 
وال��دور  غ��زة،  يف  االإ�شرائيلية 
ال����������دويل ل���ل���ربمل���ان���ي���ني يف 
ال�شالم،  جهود  ودع��م  حتقيق 
واال�شتقرار، واالأمن يف ال�شرق 

االأو�شط.
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مو�شوع:  حول  برملانية  خلفية  ورقة 
منظمات  الن�شائية  املنظمات  دور 
الن�شاء  دع���م  يف  امل���دين  املجتمع 
مراكز  يف  وال��ن�����ش��اء  ال��ربمل��ان��ي��ات، 

�شنع القرار "

تعديل  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
والفنيني  ل��الأط��ب��اء  امل���ايل  ال��ك��ادر 

العاملني يف وزارة ال�شحة.

ورق����ة االإي���ج���از ح���ول م��و���ش��وع 
القرو�س ال�شخ�شية.

م�����ش��روع م��ق��رتح ح��ول تطوير 
ال���ربمل���اين  االحت������اد  "جملة 

العربي"

مو�شوع:  حول  برملانية  نقا�س  ورقة 
امل��راأة  ب��ني  املتكافئة  العمل  فر�س 

والرجل

التدريب  �شاأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
ال�شحية  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 

"وريد".

ورقة اال�شتف�شارات ب�شاأن رواتب 
القرو�س ال�شخ�شية.

عمل  "تطوير  ح����ول  ورق�����ة 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد 

الربملاين الدويل"

ورقة نقا�شية برملانية حول مو�شوع: 
احلقوق ال�شيا�شية للمراأة اخلليجية

روات��ب  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
املتقاعدين الع�شكريني .

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع 
القرو�س ال�شخ�شية.

ورق����ة ن��ق��ا���س ب��رمل��ان��ي��ة ب��ع��ن��وان: 
التعليم واملراأة اخلليجية "االإمارات 

منوذجًا"

الو�شائل  �شاأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
املتبعة يف اإدارة النفايات.

ملو�شوع  العامة  املفاهيم  ورق��ة 
غالء االأ�شعار.

ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة  م�����ش��روع 
لدولة االإمارات ب�شاأن تعديالت 
العامة  االأم���ان���ة  وم��ق��رتح��ات 
االأع�����ش��اء  وال�شعب  ل��الحت��اد 

على ميثاق االحتاد

حقوق  ق�شايا  ح��ول:  خلفية  ورق��ة 
االإن�شان )العمالة املهاجرة، االجتار 

بالب�شر، كراهية االأجانب(

االأماكن  �شاأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
الطالبات  ال�شرتاحة  املخ�ش�شة 
يف كلية التقنية العليا للطالبات يف 

الفجرية.

ملو�شوع  املجمعة  اخللفية  ورق��ة 
غالء االأ�شعار.
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ورق������ة خ��ل��ف��ي��ة ح������ول: م��و���ش��وع 
"امل�شاعدات اخلارجية "

اإن�شاء  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
يف  للتعليم  اأعلى  احت��ادي  جمل�س 

الدولة.

حول  النقا�شية  للحلقة  ملخ�س 
مو�شوع غالء االأ�شعار.

ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة  م�����ش��روع 
لدولة االإمارات ب�شاأن تعديالت 
م��ق��رتح��ات االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
االأع�����ش��اء  وال�شعب  ل��الحت��اد 
على النظام الداخلي لالحتاد

ورقة خلفية حول: مفاهيم اأ�شا�شية 
يف االأم����ن ال��ق��وم��ي واالإج������راءات 
مكافحة  يف  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة 

االإرهاب"

اإن�شاء  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
معهد للفنون يف الدولة.

ورق����ة اال���ش��ت��ف�����ش��ارات ب�����ش��اأن 
حول  اخل��ا���س  القطاع  اأه���داف 

مو�شوع غالء االأ�شعار.

ورق���ة اال���ش��ت��دالل ال��ربمل��اين ح��ول: 
�شيا�شة �شندوق الزواج

اأه��داف  �شاأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
لتعزيز  العليا  ال���وزاري���ة  اللجنة 

التالحم الوطني واملجتمعي.

ب�شاأن تقييم  ورقة اال�شتف�شارات 
مو�شوع  حول  احلكومي  القطاع 

غالء االأ�شعار.

ورق�������ة اال������ش�����ت�����دالل ال����ربمل����اين 
وزارة  ���ش��ي��ا���ش��ة  م���و����ش���وع:  ح����ول 
اال�شرتاتيجية  جم��ال  يف  ال�شحة 
الدولة  يف  حاليًا  املطبقة  ال�شحية 

واال�شرتاتيجية امل�شتقبلية 2007م.

تقييم  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
امل���راك���ز  امل���ق���دم���ة يف  ال����ربام����ج 

الثقافية.

مو�شوع  مقدمة  مقرتح  تقرير 
غالء االأ�شعار.

م��ذك��رة م��ق��رتح م��ق��دم��ة من 
االإماراتية  الربملانية  ال�شعبة 
اتخذته  ال��ذي  ال��ق��رار  ِب�����ص��اأن 
يف  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة 
نيامي  يف  الأخ���ري  اجتماعها 
مناق�صة  تفادي  ب�صاأن  2008م 

الدول  بني  م�صائل خالفية  اأي 
االأع�شاء
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اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورق�����ة ا����ش���ت���دالل ب��رمل��ان��ي��ة ح��ول 
العايل  التعليم  �شيا�شات  مو�شوع: 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة

ورقة تو�شيحية يف �شاأن االإجراءات 
الأمنية على طالبي التاأ�صريات.

تقرير عن تو�شيات املجل�س.

ورق�����ة خ���دم���ات ال���ب���ح���وث ح���ول: 
املعا�شات والتاأمينات االجتماعية.

ورقة تو�شيحية يف �شاأن اإن�شاء دور 
ح�شانات يف املوؤ�ش�شات االحتادية.

مو�شوع  ح��ول  ا�شتهاللية  ورق��ة 
�شيا�شة وزارة التعليم العايل.

الدائم يف  البند  مذكرة ب�شاأن 

ال�شوؤون  جلنة  اأع��م��ال  ج��دول 

واالأمن  وال�شيا�شية  اخلارجية 

القومي.

ورقة خدمات البحوث حول �شيا�شة 
وزارة ال�شحة

اإيقاف  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
بع�س  عن  االجتماعية  امل�شاعدات 

م�شتحقيها.

ورقة اخللفية حول �شيا�شة وزارة 
التعليم العايل.

ورقة خدمات البحوث حول: �شيا�شة 
وزارة االأ�شغال العامة

حتديث  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
للم�شاعدات  امل�شتحقني  ب��ي��ان��ات 
الجتماعية من فئة غري املتزوجات 

ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش��ي��ة ح���ول م��و���ش��وع 
�شيا�شة وزارة التعليم العايل.

م�����ش��روع ب��ن��د ط����ارئ م��ق��دم 
لدولة  الربملانية  ال�شعبة  من 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
ال��ت��ع��اون  "اأهمية  ب��ع��ن�����وان 
مواجهة  يف  ال��دويل  الربملاين 
خا�شة  الطبيعية  ال���ك���وارث 
م��ن��ك��وب��ي  اإغ����اث����ة  اإط������ار  يف 

الفي�شانات يف باك�شتان"
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ورقة خدمات البحوث حول: العامة 
لهيئة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف

اجلهود  �شاأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
امل��ب��ذول��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن م��ي��اه 

االأمطار.

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول اإ����ش���دار 
�شيا�شة وزارة التعليم العايل.

ورقة خدمات البحوث حول: �شيا�شة 
�شندوق الزواج

اإ���ش��دار  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
قانون حلماية اللغة العربية .

تقرير عن تو�شيات املجل�س حول 
التعليم  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

العايل.

ورقة خدمات البحوث حول: برنامج 
ال�شيخ زايد لالإ�شكان

اإج���ازة  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
الب�شرية  امل��وارد  قانون  يف  الو�شع 

الحتادي.

ورق����ة اخل��ل��ف��ي��ة ح���ول م��و���ش��وع 
�شيا�شة وزارة ال�شحة يف جمال 
حاليا  املطبقة  اال�شرتاتيجية 

واال�شرتاتيجية امل�شتقبلية.

"االإجراءات  ح�����ول  ورق������ة 
االإ�شرائيلية لتهويد القد�س"

ورقة مقرتح برملاين حول: "برنامج 
ال�شيخ زايد لالإ�شكان

�شرف  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
عن  للعاطلني  اجتماعية  اإع��ان��ات 

العمل.

ورقة حول: البحوث حول مو�شوع 
�شيا�شة وزارة ال�شحة يف جمال 
حاليا  املطبقة  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

واال�شرتاتيجية امل�شتقبلية.

"مراجعة  ح������ول:  م���ق���رتح 
وتر�شيد جداول اأعمال جمل�س 
الدول  جمال�س  احتاد  وموؤمتر 
املوؤمتر  منظمة  يف  االأع�����ش��اء 
اأعمال  االإ���ش��الم��ي م��ن خ��الل 

جلان االحتاد"
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ورق����ة اال���ش��ت��دالل ح����ول: م�����ش��روع 
ال�شيخ زايد لالإ�شكان

طلب  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق����ة 
التي  احل��االت  بع�س  على  املوافقة 
منحة  على  احل�����ش��ول  م��ن  حت��رم 

برنامج زايد لالإ�شكان.

للجهات  اللجنة  ا�شتف�شارات 
النقا�شية  احل��ل��ق��ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
)ال�����ك�����وادر ال��ط��ب��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 
خمتلف  يف  ال��ت��م��ري�����س  وه��ي��ئ��ة 

م�شت�شفيات الدولة(.

"مراجعة  ح������ول:  م���ق���رتح 
وتر�شيد جداول اأعمال جمل�س 
الدول  جمال�س  احتاد  وموؤمتر 
املوؤمتر  منظمة  يف  االأع�����ش��اء 
اأعمال  االإ���ش��الم��ي م��ن خ��الل 

جلان االحتاد

ال�شناعي يف   القطاع  االإيجاز  ورقة 
دولة االإمارات العربية املتحدة

�شاأن اخلطوات  تو�شيحية يف  ورقة 
القادمة يف م�صرية التمكني.

ا�شتف�شارات اللجنة ملمثلي وزارة 
ال�شحة حول املو�شوع.

ورق����ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ح����ول ال��ع��الق��ات 
الثنائية بني االإمارات واأملانيا.

تطبيق  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
ن��ظ��ام ال����دوام امل���رن يف اجل��ه��ات 

االحتادية .

حول  النقا�شية  احللقة  ملخ�س 
املو�شوع.

ورقة حمور حول "جعل منطقة 
ال�����ش��رق االأو����ش���ط خ��ال��ي��ة من 

اأ�شلحة الدمار ال�شامل".

ورق����ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ح����ول ال��ع��الق��ات 
الثنائية بني االإمارات وايطاليا.

اإ�شكالية  �شاأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
دمج ذوي الحتياجات اخلا�صة يف 

املدار�س احلكومية .

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع 
�شيا�شة وزارة ال�شحة يف جمال 
حاليا  املطبقة  اال�شرتاتيجية 

واال�شرتاتيجية امل�شتقبلية.

"اأ�شا�شيات  حول  حمور  ورق��ة 
روؤية برملانية اإ�شالمية للتعامل 
مع الواليات املتحدة االأمريكية 
ال��رئ��ي�����س  يف ����ش���وء خ���ط���اب 
الأمريكي اأوباما الذي األقاه يف 

القاهرة".
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ال�شعبة الربملانية

ورقة تعريفية حول الربملان االأملاين 
)البوند�شتاج(

برامج  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
التوعية لظاهرة العنف الطالبي.

تقرير عن تو�شيات املجل�س حول 
ال�شحة  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 
املطبقة  اال�شرتاتيجية  يف جمال 
حاليا واال�شرتاتيجية امل�شتقبلية.

"دور  ح������ول  حم������ور  ورق�������ة 
ال���ربمل���ان���ات االإ����ش���الم���ي���ة يف 
العاملية  ل��الأوب��ئ��ة  ال��ت�����ص��دي 
وخ��ا���ص��ة ف���ريو����س اأن��ف��ل��ون��زا 

اخلنازير ".

للجان  تطوير  بعنوان  عمل  ورق���ة 
الربملانية "

تطوير  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
اإدارة اأموال الوقف.

ورق�������ة خ����دم����ات ب����ح����وث ع��ن 
االأوروبي االجتماعية

ورق������ة احل�������وار ال���ع���رب���ي – 
االأوروبي .

املنظومة  ملف  ح���ول:  عمل  ورق���ة 
يف  بالتعليم  واالرت���ق���اء  ال��رتب��وي��ة 
دول��ة  يف  )التعليم  العربي  ال��وط��ن 

االإمارات العربية املتحدة(

ورقة تو�شيحية يف �شاأن التوطني يف 
مهنتي االإمام واملوؤذن.

املعلوماتي  البيان  ورق��ة  اإع���داد 
ال�����ش��وؤون  وزارة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ع���ن 

االجتماعية

) ال���دواف���ع – امل�����ش��ك��الت – 
التحديات (

ورق���ة ع��م��ل ح���ول: م�����ص��رية العمل 
من  امل�صرتك:  العربي  القت�صادي 
ال�شوق العربية اإلى منطقة التجارة 

احلرة العربية "

ورق����ة ت��و���ش��ي��ح��ي��ة يف ����ش���اأن ع��دد 
طلبات االإ�شكان.

اجل������دول ال��ت��و���ش��ي��ف��ي ل��ورق��ة 
ال�شئون  ل��وزارة  العامة  املفاهيم 

االجتماعية
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

"تعزيز  ال��ب��ن��د  ح���ول  ع��م��ل  ورق����ة 
التعددية واحلقوق املت�شاوية للجميع 
الدميقراطية  املعايري  خ��الل  م��ن 

واالنتخابات ال�شاملة

اإن�شاء  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
مبنى حديث ملحكمة دبا الفجرية.

مبو�شوع  املتعلقة  اال�شتف�شارات 
 – ال�������ش���وؤون  وزارة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
 – احلكومة  اإل���ى  ا�شتف�شارات 
ا�شتف�شارات   – امل��دين  املجتمع 

الزيارة امليدانية.

ب�شاأن  " ال��ع��ن��ف  ح���ول  ورق���ة 

التظلم "

اح��رتام  "�شمان  ح��ول  عمل  ورق��ة 
وتعزيز  وال��ع��ق��ائ��د  االأدي����ان  جميع 
التعاي�س ال�شلمي بني كافة الطوائف 

الدينية يف ظل العوملة املعا�شرة.

ورقة تو�شيحية يف �شاأن التظلم من 
قرارات حفظ الق�شايا اجلنائية.

تقرير برملاين عن �شيا�شة وزارة 

ال��ربمل��ان  االجتماعية  ال�����ش��وؤون 

بنود جدول

العمل  ورقة عمل حول: خلق فر�س 
واالأمن الوظيفي يف ع�شر العوملة

وح��دات  �شاأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
العالج من االإدمان.

ت���ق���ري���ر زي�������ارة م���ي���دان���ي���ة – 
ال�شوؤون  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

االجتماعية.

املذكرة التف�صريية حول البند 
ال�شعبة  م��ن  امل��ق��رتح  ال��ط��ارئ 
بعنوان  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية 
اح��ت��واء  يف  ال��ربمل��ان��ات  "دور 
واأثرها  العاملية  املالية  االأزم��ة 

على االقت�شاديات الوطنية"

مو�شوع:  حول  برملانية  نقا�س  ورقة 
االإعالم يف  قطاع  العاملة يف  املراأة 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول 

العربية

ت�شجيل  �شاأن  يف  تو�شيحية  ورق��ة 
االأدوية البيطرية.

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع 
ال���������ش����وؤون  وزارة  ����ش���ي���ا����ش���ة 

االجتماعية.

ورق����ة ت�����ش��ور ح���ول م��و���ش��وع 
اللجنة االأولى الدائمة
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورقة حمور برملاين حول: الو�شع يف 
دارفور

ارت��ف��اع  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
اأ�شعار ال�شلع واخلدمات الناجت عن 

زيادة �شعر البنزين.

تقرير عن تو�شيات املجل�س حول 
ال�شوؤون  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

االجتماعية.

م����ذك����رة م���ق���رتح���ات ح���ول 
)جلنة  االأولى  اللجنة  مو�شوع 
ال�����ش��ل��م واالأم�����ن ال��دول��ي��ي�����ن( 
عدم  تعزيز  يف  الربملانني  دور 
ونزع  النووية  االأ�شلحة  انت�شار 
ال�����ش��الح، و���ش��م��ان ب��دء نفاذ 
م���ع���اه���دة احل���ظ���ر ال�����ش��ام��ل 

للتجارب النووية

ورقة حمور برملاين حول: الو�شع يف 
العراقي  ال�شعب  وا�شتعادة  العراق 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  ل�شيادته 

واإعادة اأعمار عراق امل�شتقبل

اإق��ام��ة  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
�شاأن  يف  تو�شيحية  ورقة  مهرجان 
مع  تزامنًا  الدولة  يف  واح��د  ت�شوق 

العيد الوطني.

ورق����ة اخل��ل��ف��ي��ة ح���ول م��و���ش��وع 
االأمن الغذائي.

م����ذك����رة م���ق���رتح���ات ح���ول 
مو�شوع اللجنة الدائمة الثانية 
)جل��ن��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة 
التغري  وال��ت��ج��ارة(  والتمويل 
امل���ن���اخ���ي ومن������اذج ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�شتدامة والطاقات املتجددة

مو�شوع:  حول  برملاين  حمور  ورق��ة 
الو�شع يف كو�شوفو

ال�شاعات  �شاأن  يف  تو�شيحية  ورقة 
الريا�شية يف  الرتبية  ملادة  املقررة 

املراحل الدرا�شية .

االأم��ن  مو�شوع  املفاهيم  ورق���ة 
الغذائي.

ورق����ة ت�����ش��ور ح���ول م��و���ش��وع 
الثانية )جلنة  الدائمة  اللجنة 
والتمويل  امل�شتدامة  التنمية 

والتجارة(

 )3( املادة  تعديل  على  تعليق  ورقة 
م��ن ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي ل��الحت��اد 

الربملاين الدويل.

من  احلد  �شاأن  يف  تو�شيحية  ورقة 
تفاقم ظاهرة ارتفاع االأ�شعار.

حول  للجنة  اال�شتف�شارات  ورقة 
مو�شوع االأمن الغذائي.

ب��ط��اق��ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ع���ن جلنة 
االحتاد الربملاين الدويل حول 

�شوؤون االأمم املتحدة



473 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

اللجنة  مو�شوع  ح��ول  ت�شور  ورق��ة 
االأولى الدائمة )جلنة ال�شلم واالأمن 
الدوليي�ن( دور الربملانني يف تعزيز 
ونزع  النووية  االأ�شلحة  انت�شار  عدم 
ال�شالح، و�شمان بدء نفاذ معاهدة 

احلظر ال�شامل للتجارب النووية

ع��دم  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق����ة 
غري  ال��ط��ارئ��ة  احل���الت  ا�صتقبال 

امل�شمولة بالبطاقة ال�شحية.

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع 
االأمن الغذائي.

ورق����ة حم���ور ب���رمل���اين ح���ول: 
االإن�شان  وحقوق  الدميقراطية 

والقانون الدويل االإن�شاين

اللجنة  مو�شوع  ح��ول  ت�شور  ورق��ة 
التنمية  )جل��ن��ة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دائ��م��ة 
) وال��ت��ج��ارة  والتمويل  امل�شتدامة 
التنمية  ومن����اذج  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 

امل�شتدامة والطاقات املتجددة

ورقة تو�شيحية يف �شاأن ا�شرتاتيجية 
الوزارة يف تعيني املعلمني

تقرير  ح��ول  العر�س  مقرتحات 
ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع االأم���ن 

الغذائي.

تقرير  ح��ول  ب��رمل��اين  مفهوم  ورق��ة 
ال��ث��ال��ث��ة )جلنة  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
االإن�����ش��ان(  وح��ق��وق  الدميقراطية 
على  واحل�����ص��ول  التعبري  يف  احل��ق 

املعلومات

����ش���اأن  يف  ت���و����ش���ي���ح���ي���ة  ورق��������ة 
ا�شرتاتيجية االأ�شغال.

�شيا�شة  ملو�شوع  اخللفية  ورق��ة 
وزارة االأ�شغال.

ورق����ة خ��ل��ف��ي��ة ع���ن جل��ن��ة االحت���اد 
الربملاين الدويل حول �شوؤون االأمم 

املتحدة

تعديل  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
نظام الكفيل

ورقة اال�شتف�شارات ملمثلي وزارة 
االأ�شغال العامة.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورقة تعريف برملاين حول جمهورية 
جنوب اأفريقيا.

ورقة تو�شيحية حول: اإقامة )90( 
اإمارة  للمواطنني يف  �شعبيًاً  م�شكنا 

راأ�س اخليمة

مكرمة  ح���ول  تو�شيحية  ورق���ة 
احتياجات  لدعم  الدولة  رئي�س 

املناطق النائية لعام 2005.

ورقة تف�صريية حول البند الطارئ
ت��اأخ��ر  ���ش��اأن  يف  تو�شيحية  ورق���ة 
الإمارة  الكهربائية  الطاقة  تو�شيل 

الفجرية

ج����دول زي�����ارة جل��ن��ة ال�����ش��ئ��ون 
واملرافق  واالأوق���اف  االإ�شالمية 
الإمارتي  التابعة  للمناطق  العامة 

)راأ�س اخليمة والفجرية(.

االأول��ى،  اللجنة  لتقرير  -ملخ�س 
وورق�������ة ت��ف�����ص��ريي��ة ع����ن ال��ل��ج��ن��ة 
ال�شاد�شة  اجلل�شة  الدائمة.تقرير 
2010/1/5م  امل��و���ش��وع:ب��ت��اري��خ 

وجدول باأهم قراراتها.

للجنة  امل��ي��دان��ي��ة  ال��زي��ارة  تقرير 
ال�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة واالأوق�����اف 
النائية  للمناطق  العامة  واملرافق 
)امل��ن��اط��ق ال��ت��اب��ع��ة الإم����ارة راأ����س 

اخليمة والفجرية(.

ورقة حمور برملاين حول مو�شوع: 

التطورات الأخرية يف ال�صومال

ال�شعبة  اأع��دت��ه��ا  خ��ل��ف��ي��ة:  ورق����ة 
العربية  االإم��ارات  لدولة  الربملانية 
اللجنة  م��و���ش��وع  ح����ول  امل��ت��ح��دة 
الدائمة االأولى )جلنة االأمن وال�شلم 

الدوليني(.

املنعقدة  ال�شابعة  اجلل�شة  تقرير 
وج���دول  2010/1/19م  ب��ت��اري��خ 

باأهم قراراتها.

االإج����راءات  ح��ول  بحثية  ورق���ة 
احلكومية لتنفيذ املكرمة.



475 تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ملخ�س لتقرير عن اللجنة الدائمة 
الثانية

املنعقدة  الثامنة  اجلل�شة  تقرير 
بتاريخ 2010/3/2م وجدول باأهم 

قراراتها .

وزارة  �شيا�شة  اللجنة  ت��ق��ري��ر 
االأ�شغال العامة.

ال�شعبة  اأع��دت��ه��ا  خ��ل��ف��ي��ة:  ورق����ة 
العربية  االإم��ارات  لدولة  الربملانية 
اللجنة  م��و���ش��وع  ح����ول  امل��ت��ح��دة 
التنمية  )جل��ن��ة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دائ��م��ة 

امل�شتدامة والتمويل والتجارة(

املنعقدة  العا�شرة  اجلل�شة  تقرير 
وج���دول  2010/3/23م  ب��ت��اري��خ 

باأهم قراراتها.

حول  املجل�س  تو�شيات  تقرير 
االأ�شغال  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

العامة.

الثالثة،  اللجنة  لتقرير  ملخ�س 
الدائمة  اللجنة  عن  تف�صريية  ورقة 

قراراتها

ورقة اخللفية ملو�شوع �شيا�شة وزارة 
االأ�شغال .

ورقة ت�شور االجتار بالن�شاء.
ع�شرة  احل��ادي��ة  اجلل�شة  ت��ق��ري��ر 
2010/6/1م  ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دة 

وجدول باأهم قراراتها.

ورقة اال�شتف�شارات ملمثلي وزارة 
االأ�شغال العامة.

ورق�����ة حم����ور ب���رمل���اين ح��ول 
الباك�شتاين  ال�شراع  مو�شوع: 

الهندي على جامو وك�صمري

ورقة ت�شور: احرتام حقوق االإن�شان 
للمراأة والعمال املهاجرين

ع�شرة  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����ش��ة  ت��ق��ري��ر 
2010/6/15م  بتاريخ  املنعقدة 

وجدول باأهم قراراتها .

مكرمة  ح���ول:  تو�شيحية  ورق���ة 
الدولة لدعم احتياجات املناطق 

النائية لعام 2005.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورقة ت�شور: املراأة وو�شائل االإعالم
ع�شرة  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��ل�����ش��ة  ت��ق��ري��ر 
2010/6/22م  بتاريخ  املنعقدة 

وجدول باأهم قراراتها .

ج����دول زي�����ارة جل��ن��ة ال�����ش��ئ��ون 
االإ���ش��الم��ي��ة وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة 
)راأ�س  الإمارتي  التابعة  للمناطق 

اخليمة والفجرية(.

تاأثري العوملة على اقت�صاديات 
ال��������دول ال���ن���ام���ي���ة خ��ا���ش��ة 

االإ�شالمية منها

)�شحة  نقا�س  حلقة  حم��ور:  ورق��ة 
االأم والوليد والطفل(

ع�شرة  ال��راب��ع��ة  اجل��ل�����ش��ة  ت��ق��ري��ر 
2010/6/29م  بتاريخ  املنعقدة 

وجدول باأهم قراراتها.

للجنة  امليدانية  ال��زي��ارة  تقرير 
واالأوق���اف  االإ�شالمية  ال�����ش��وؤون 
واملرافق العامة للمناطق النائية 
راأ�س  الإم��ارة  التابعة  املناطق   (

اخليمة والفجرية(.

الدعوة  مو�شوع:  ح��ول  تعليق 
لتخ�شي�س

ملخ�س  ح����ول:  م��ع��ل��وم��ات  ورق����ة 
م�شر  م��ن  التو�شيحية  للمذكرة 
ورقة معلومات عن الو�شع االإن�شاين 

يف غزة

دور  م��ن  االأول����ى  اجلل�شة  ت��ق��ري��ر 
الن���ع���ق���اد ال���ع���ادي اخل��ام�����س يف 
ع�شر  ال��راب��ع  الت�شريعي  الف�شل 

املنعقدة بتاريخ 2010/10/21م.

االإج����راءات  ح��ول  بحثية  ورق���ة 
احلكومية لتنفيذ املكرمة.

ورق����ة حم���ور ب���رمل���اين ح���ول: 
على  ال��ت��ح��ري�����س  م���واج���ه���ة 

كراهية االإ�شالم

ملخ�س  ح����ول:  م��ع��ل��وم��ات  ورق����ة 
اليونان  من  التو�شيحية  للمذكرة 

ورقة معلومات عن التغري املناخي.

املنعقدة  الثانية  اجلل�شة  تقرير 
بتاريخ 2010/11/2م.

م��و���ش��وع:  ح���ول  اللجنة  ت��ق��ري��ر 
وزارة االأ�شغال العامة.

ورق�����ة حم����ور ب���رمل���اين ح��ول 
م�����و������ش�����وع :احل�������������وار ب��ني 

احل�شارات
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

حلماية  ال��دع��م  م��ع��ل��وم��ات  ورق����ة 
القانون الدويل واإعادة التاأكيد على 
االإقليمية  و�شالمتها  ال��دول  �شيادة 
جلمهورية  ال��د���ص��ت��وري  وال��ن��ظ��ام 

�شربيا.

املنعقدة  الثالثة  اجلل�شة  تقرير 
بتاريخ 2010/11/9م

حول  املجل�س  تو�شيات  تقرير 
االأ�شغال  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

العامة.

درا������ش�����ة م����وق����ف ل��ل�����ش��ع��ب��ة 
ال��ع��رب��ي  "العمل  ال��ربمل��ان��ي��ة 
امل���������ش����رتك واأه�����م�����ي�����ة ح��ل 
العربية  النزاعات واخلالفات 
)منوذج  امل�شوؤولية"  اإط��ار  يف 

احلالة اللبنانية(

ورقة برملانية اآنية العراق االآن.
املنعقدة  الرابعة  اجلل�شة  تقرير 

بتاريخ 2010/12/14م
�شيا�شة  ملو�شوع  اخللفية  ورق��ة 

وزارة االأ�شغال.

م�����ش��روع اأع�������ش���اء ال���ربمل���ان 
للمجل�س  االن��ت��ق��ايل  ال��ع��رب��ي 
لتعديل  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي 
ن��ظ��ام ال��ل��ج��ان يف ال��ربمل��ان 

العربي االنتقايل.

العالقات  ب��رمل��اين  تو�شيف  ورق���ة 
االإماراتية –العراقية

املنعقدة  اخلام�شة  اجلل�شة  تقرير 
بتاريخ 2010/12/28م

ورقة اال�شتف�شارات ملمثلي وزارة 
االأ�شغال العامة.

ال��و���ش��ع  ح����ول:  خلفية  ورق����ة 
النووي يف ال�صرق الأو�صط

ورقة حمور برملاين حول: الو�شع يف 
العراق.

ال�شاد�شة  اجلل�شة  فعالية  ج��دول 
الرابع  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد  دور  م��ن 
ع�شر  الرابع  الت�شريعي  الف�شل  يف 

املنعقدة بتاريخ 2010/1/5م .

مكرمة  ح���ول:  تو�شيحية  ورق���ة 
احتياجات  لدعم  الدولة  رئي�س 

املناطق النائية لعام 2005.

املياه  اأزم��ة  حول:  خلفية  ورقة 
يف الوطن العربي
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

الق�شية  حول:  برملاين  حمور  ورقة 
الفل�شطينية.

ال�شابعة  اجلل�شة  فعالية  ج���دول 
الرابع  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد  دور  م��ن 
ع�شر  الرابع  الت�شريعي  الف�شل  يف 

املنعقدة بتاريخ 2010/1/19م.

جدول زيارة حول: جلنة لل�شئون 
واملرافق  واالأوق���اف  االإ�شالمية 
الإمارتي  التابعة  للمناطق  العامة 

)راأ�س اخليمة والفجرية(.

خماطر  ح���ول:  خلفية  ورق���ة 
الت��ف��اق ال��ت��ج��اري الأوروب����ي 

االإ�شرائيلي

ورقة حمور برملاين حول: لبنان.

من  الثامنة  اجلل�شة  فعالية  جدول 
دور الن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��راب��ع يف 
ع�شر  ال��راب��ع  الت�شريعي  الف�شل 

املنعقدة بتاريخ 2010/3/2م.

للجنة  امليدانية  ال��زي��ارة  تقرير 
واالأوق���اف  االإ�شالمية  ال�����ش��وؤون 
واملرافق العامة للمناطق النائية 
راأ���س  الإم���ارة  التابعة  )املناطق 

اخليمة والفجرية(.

م�شار   : ح���ول  خ��ل��ف��ي��ة  ورق����ة 
امل�شاحلة ال�شومالية

ورقة حمور برملاين حول: دارفور.

التا�شعة  اجلل�شة  فعالية  ج���دول 
املنعقد  ال��ع��ادي  النعقاد  دور  من 
ع�شر  الرابع  الت�شريعي  الف�شل  يف 

املنعقدة بتاريخ 2010/3/23م.

االإج����راءات  ح��ول  بحثية  ورق���ة 
احلكومية لتنفيذ املكرمة.

اق������رتاح اإع�������داد امل��ي��زان��ي��ة 
الربامج  ميزانية  نظام  وف��ق 

واالأداء.

ورق���ة حم��ور ب��رمل��اين ح���ول: القمة 
العربية املقبلة.

العا�شرة  اجلل�شة  فعالية  ج���دول 
الرابع  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد  دور  م��ن 
ع�شر  الرابع  الت�شريعي  الف�شل  يف 

املنعقدة بتاريخ 2010/4/20م.

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع 
�شيا�شة وزارة االأ�شغال العامة.

اق����رتاح اإن�����ش��اء ن��ظ��ام م��ايل 
املالية  العملية  تنظيم  يحاول 
ل��ل��ربمل��ان وع��م��ل��ي��ة ال��ت��دق��ي��ق 

واملراجعة للميزانية.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورق���ة حم��ور ب��رمل��اين ح���ول: القمة 
االقت�شادية العربية 2009م.

احل��ادي��ة  اجلل�شة  فعالية  ج���دول 
ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد  دور  م��ن  ع�صرة 
الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل  يف  ال���راب���ع 
ال���راب���ع ع�����ش��ر امل��ن��ع��ق��دة ب��ت��اري��خ 

2010/6/1م.

حول  املجل�س  تو�شيات  تقرير 
االأ�شغال  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

العامة.

التاأخر  اأ���ش��ب��اب  ع��ن  البحث 
دف���ع  ل����ل����دول يف  امل�����ش��ت��م��ر 
م�شاهماتها  اأو  خم�ش�شاتها 
امل��ال��ي��ة يف ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي 

االنتقايل.

التنمية  ح��ول:  برملاين  ورق��ة حم��ور 
امل�شتدامة يف الوطن العربي )الواقع 

واالآفاق(.

الثانية  اجل��ل�����ش��ة  ف��ع��ال��ي��ة  ج����دول 
الرابع  العادي  النعقاد  دور  ع�صرة 
ع�شر  الرابع  الت�شريعي  الف�شل  يف 

املنعقدة بتاريخ 2010/6/15م.

�شيا�شة  ملو�شوع  اخللفية  ورق��ة 
وزارة االأ�شغال.

ورق��ة حم��ور ب��رمل��اين ح��ول: تعزيز 
املواقف  وتوحيد  العربي  الت�شامن 

اإزاء الق�شايا العربية امل�شرتكة

وزارة  ملمثلي  اال�شتف�شارات  ورق��ة 
االأ�شغال العامة.

ورق����ة ت�����ش��ور ب���رمل���اين ح����ول: هل 
ت�شاعد  اأن  الدولية  التجارة  باإمكان 

على التخفيف من التغري املناخي.

ورقة تو�شيحية حول مكرمة رئي�س 
املناطق  احتياجات  لدعم  الدولة 

النائية لعام 2005.

ورقة ت�شور حول: املبادئ التوجيهية 
والربملانات  للعالقة بني احلكومات 

ب�شاأن ق�شايا التجارة العاملية

من  الثانية  اجلل�شة  فعالية  ج��دول 
يف  اخلام�س  العادي  النعقاد  دور 
ع�شر  ال��راب��ع  الت�شريعي  الف�شل 

املنعقدة بتاريخ 2010/11/2م.

ج����دول زي�����ارة جل��ن��ة ال�����ش��ئ��ون 
واملرافق  واالأوق���اف  االإ�شالمية 
الإمارتي  التابعة  للمناطق  العامة 

)راأ�س اخليمة والفجرية(.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورق��ة اإط��ار برملانية ح��ول: االجت��ار 
بالب�شر

من  الثالثة  اجلل�شة  فعالية  ج��دول 
يف  اخلام�س  العادي  النعقاد  دور 
ع�شر  ال��راب��ع  الت�شريعي  الف�شل 

املنعقدة بتاريخ 2010/11/9م.

ورق�����ة خ��ل��ف��ي��ة ح����ول م��و���ش��وع 
�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية.

ورق�����ة م���وؤ����ش���ر ت��و���ش��ي��ح��ي ح���ول: 
املجل�س  ب��ني  التن�شيق  اإ�شكاليات 
التعاون  جمل�س  ل��دول  الت�شريعية 

اخلليجي.

من  الرابعة  اجلل�شة  فعالية  جدول 
يف  اخلام�س  العادي  النعقاد  دور 
ع�شر  ال��راب��ع  الت�شريعي  الف�شل 

املنعقدة بتاريخ14 /2010/12م.

ورقة خدمات بحوث حول مو�شوع 
�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية.

ورقة موؤ�شر تو�شيحي حول: خطوات 
امل�شرتك  اخلليجي  الربملان  اإجن��از 

)الفر�س – العوائق (

اخلام�شة  اجلل�شة  فعالية  ج��دول 
اخلام�س  العادي  النعقاد  دور  من 
ع�شر  الرابع  الت�شريعي  الف�شل  يف 
املنعقدة بتاريخ 28 /2010/12م.

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع 
�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية.

ورق�����ة م���وؤ����ش���ر ت��و���ش��ي��ح��ي ح���ول: 
"مالمح خطة عمل لتن�شيق وتوحيد 

الت�شريعات اخلليجية.

ورق�����ة ت��و���ش��ي��ح��ي��ة ع���ن امل��ج��ل�����س 
تعزيز  يف  ودوره  لالإعالم  الوطني 

دور املجل�س الوطني الحتادي

املجل�س  ت��و���ش��ي��ات  ع��ن  ت��ق��ري��ر 
الهيئة  �شيا�شة  امل��و���ش��وع  ح��ول 
والتاأمينات  للمعا�شات  العامة 

االجتماعية.

ورقة موؤ�شر تو�شيحي حول: اإ�شهام 
االقت�شادية  القمة  يف  الربملانيني 

العربية بالكويت.

ورقة خلفية حول مو�شوع �شيا�شة 
ت���اأث���ريات  ح���ول  ال��ع��م��ل  وزارة 
العمل  وزارة  واأن��ظ��م��ة  ق���رارات 

اجلديدة.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

الع�شوية  منح  حول  معلومات  ورقة 
يف  الفل�شطيني  الوطني  للمجل�س 

االحتاد الربملاين الدويل.

العمالة  م��و���ش��وع  ح���ول  ت��ق��ري��ر 
ال����واف����دة يف دول�����ة االإم������ارات 
العمل  وزارة  ق��رارات  وت��اأث��ريات 

اجلديدة.

ورقة معلومات حول البند الطارئ: 
الو�شع االإن�شاين يف قطاع غزة.

املجل�س  ت��و���ش��ي��ات  ع��ن  ت��ق��ري��ر 
حول مو�شوع العمالة الوافدة يف 
دولة الإمارات وتاأثريات قرارات 

وزارة العمل اجلديدة.

العنف  ح��ول  ب��رمل��اين  ت�شور  ورق��ة 
�شد املراأة"

ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���زم���ن���ي وال��ن��وع��ي 
وال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل��ي��زان��ي��ة 
الثالثة  لالأعوام  الداخلية  وزارة 

.2010 – 2009 -2008

ورقة ت�شور حول: النظر اإلى ما بعد 
جولة الدوحة

جدول موؤ�شرات االأداء الت�شغيلية 
ل����وزارة   2010 امل��ال��ي��ة  لل�شنة 

الداخلية.

حماية  ح��ول:  برملاين  ت�شور  ورق��ة 
املهاجرة  امل����راأة  ح��ق��وق  واح����رتام 

العاملة

ورق��ة االإط���ار ال��ربمل��اين ملو�شوع 
"�شيا�شة هيئة االإمارات للهوية.

ورق��ة تعريفية ح��ول: ح��ول االحت��اد 
الربملاين الدويل

املعلومات  توظيف  جدول  اإعداد 
االإمارات  هيئة  "�شيا�شة  ملو�شوع 

للهوية.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورقة عمل حول: التطورات الأخرية 
ب�����ش��اأن ج��ه��ود دول���ة االإم������ارات يف 

مو�شوع االجتار بالب�شر

ملو�شوع  امل�شكلة  م��اه��ي��ة  ورق���ة 
"�شيا�شة هيئة االإمارات للهوية.

ورقة عمل حول: القمة العربية.

مليزانية  الزمني  التحليل  جدول 
 2010  ،2009 ل��ل��ع��ام  ال��ه��ي��ئ��ة 
االإمارات  هيئة  "�شيا�شة  ملو�شوع 

للهوية.

ورقة عمل حول: االأو�شاع يف قرب�س

اإلى  املوجهة  اال�شتف�شارات  ورقة 
وزارة  للهوية،  االإم���ارات  )هيئة 
ديوان  الداخلية،  وزارة  العمل، 

املحا�شبة (.

ورقة عمل" دور املجل�س الوطني يف 
تعزيز الهوية الوطنية "

اإع������داد ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح��ول 
"�شيا�شة هيئة االإمارات  مو�شوع 

للهوية"

احلكومة  �شيا�شة  ح��ول:  عمل  ورق��ة 
يف جمال االإعالم.

�شيا�شة  التعليق ملو�شوع  بطاقات 
هيئة االإمارات للهوية.

الدولية  الهيئة  ح���ول:  عمل  ورق���ة 
حلقوق االإن�شان.

حول  املعلومات  توظيف  ج��دول 
مو�شوع �شيا�شة وزارة املالية .
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

مو�شوع:  حول  برملاين  حمور  ورق��ة 
على  الهندي  الباك�صتاين  ال�صراع 

جامو وك�صمري

ورقة االإطار املقرتح لعمل اللجنة 
وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع  ح���ول 

املالية.

دعوة  ح��ول:  الربملاين  املحور  ورق��ة 
الدول االإ�شالمية املي�شرة اإلى �شطب 
االإ�شالمية  ال��دول  ديون  تخفيف  اأو 

املع�شرة اقت�شاديًا

ا�شتف�شارات �شيا�شة وزارة املالية

االأقلية  ح��ول:  برملاين  حم��ور  ورق��ة 
الرتكية امل�شلمة يف تراقيا الغربية.

وزارة  مليزانية  الزمني  التحليل 
املالية لعام 2010.

مو�شوع:  حول  برملاين  حمور  ورق��ة 
احلوار بني احل�شارات.

جلنة  وا�شتف�شارات  مالحظات 
واالقت�شادية  امل��ال��ي��ة  ال�����ش��وؤون 

وال�شناعية حول املو�شوع

مو�شوع:  حول  برملاين  حمور  ورق��ة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق االإن�����ش��ان 

والقانون الدويل.

الزمني  التحليل  ورق���ة  اإع����داد 
 2010 ل�شنة  احلكومة  مليزانية 
لكل من: وزارة الداخلية- وزارة 
– وزارة  املالية  ال�شحة- وزارة 
االأ�شغال- وزارة الرتبية- جامعة 
التقنية-  ك��ل��ي��ات  االإم�������ارات- 

برنامج زايد لالإ�شكان.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

مو�شوع:  حول  برملاين  حمور  ورق��ة 
الو�شع يف لبنان

اإن�������ش���اء ع���ر����س ت��ق��دمي��ي عن 
ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���زم���ن���ي وال��ن��ت��ائ��ج 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل��ي��زان��ي��ة ال�����وزارات 

املعنية.

الدعوة  مو�شوع:  حول  تعليق  ورق��ة 
طوعية  م�����ش��اه��م��ات  لتخ�شي�س 
يف  االإ�شالمي  الت�شامن  ل�شندوق 
لتمويل  االإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة 
عملية التكافل والت�شامن بني الدول 

االإ�شالمية عند حدوث الكوارث.

ورق�����ة االإط������ار ح����ول م��و���ش��وع 
�شيا�شة وزارة العدل.

ورق�������ة ع���م���ل ح�������ول: اجل�������داول 
وامل�شفوفات االجتماعية والقانونية 

كاآليات جديدة لدرا�شة القوانني "

ج����دول م���ق���ارن ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وزارة العدل.

وفد  مع  ملباحثات:  مقرتحة  نقاط 
الربملان االألباين

م��ل��خ�����س ل��ت��ق��ري��ر االإح�������ش���اء 
الق�شائي.

ورق����ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ح����ول ج��م��ه��وري��ة 
الق�شاء:

ت��ق��ري��ر زي�����ارة م��ي��دان��ي��ة ل���دور 
الق�شاء : اأم القيوين – عجمان 

– ال�صارقة - الفجرية

الربملانات  دور  ح��ول:  مقرتح  ورق��ة 
العاملية  املالية  االأزم���ة  اح��ت��واء  يف 

واأثرها على االقت�شاديات الوطنية

م��ي��دان��ي��ة ملعهد  زي����ارة  ت��ق��ري��ر 
التدريب والدرا�شات الق�شائية
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

التعبري  حرية  حول:  تعريفية  ورقة 
واحلق يف احل�شول على املعلومات

للمحكمة  ميدانية  زي��ارة  تقرير 
االحتادية العليا

ورق�����ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ح�����ول: ال��ل��ج��ن��ة 
التنفيذية

وزارة  مليزانية  الزمني  التحليل 
العدل.

ورق�����ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ح�����ول: ال��ن��ظ��ام 
يف  القت�صادي  والن�صاط  ال�صيا�صي 

جمهورية م�شر العربية

مو�شوع  ح��ول  التقرير  م�شروع 
�شيا�شة وزارة العدل.

بني  العالقات  حول:  تعريفية  ورقة 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 

وجمهورية م�شر العربية

 " التعليق حول مو�شوع  بطاقات 
�شيا�شة وزارة العدل".

ورق����ة ت��و���ش��ي��ف ب���رمل���اين اأع��دت��ه��ا 
الربملانية  لل�شعبة  العامة  االأم��ان��ة 
االإماراتية حول: العالق�ات امل�شرية 

– االإم�اراتية واآف�اقها

ملو�شوع  اال���ش��ت��ه��اليل  اجل����دول 
وتنمية  الثقافة  وزارة  �شيا�شة 

املجتمع.

معايل  ملباحثات:  مقرتحة  ن��ق��اط 
الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
عبدالعزيز الغرير رئي�س اجلمهورية 

امل�شرية حممد ح�شني مبارك

ورق����ة امل��ف��اه��ي��م ال��ع��ام��ة ح��ول 
الثقافة  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

وتنمية املجتمع.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

معايل  ملباحثات:  مقرتحة  ن��ق��اط 
الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��داهلل ال��غ��ري��ر مع 
رئ��ي�����س ال������وزراء م��ع��ايل د.اأح��م��د 

نظيف.

معايل  ملباحثات:  مقرتحة  ن��ق��اط 
الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��داهلل ال��غ��ري��ر مع 
معايل وزير االقت�شاد حممود حمي 

الدين

ورق�����ة خ���دم���ات ب���ح���وث ح��ول 
الثقافة  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

وتنمية املجتمع.

معايل  ملباحثات:  مقرتحة  ن��ق��اط 
الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��داهلل ال��غ��ري��ر مع 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ص��ع��ب امل�����ص��ري 

�شعادة د. اأحمد فتحي �شرور

ورق����ة ا���ش��ت��دالل ب��رمل��اين ح��ول 
الثقافة  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

وتنمية املجتمع.

)م�شر  ح��ول:  اآن��ي��ة  برملانية  ورق��ة 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  زي�����ارة  االآن( 

العربية.

ورق����ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ح���ول م��و���ش��وع 
وتنمية  الثقافة  وزارة  �شيا�شة 

املجتمع.

معايل  ملباحثات:  مقرتحة  ن��ق��اط 
الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 

خالل اللقاءات اأثناء فرتة الزيارة

ممثلي  مع  اللجنة  ا�شتف�شارات 
اجلهات املعنية.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

بني  العالقات  حول:  تعريفية  ورقة 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 

ومملكة البحرين

النقا�شية  للحلقة  التعقيب  ورقة 
الثقافة  وزارة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ح���ول 

وتنمية املجتمع.

ورق����ة ت��و���ش��ي��ف ب���رمل���اين اأع��دت��ه��ا 
الربملانية  لل�شعبة  العامة  االأم��ان��ة 
االإم����ارات����ي����ة ح�����ول: ال��ع��الق�����ات 

البحرينية – االإم�اراتية واآف�اقها.

مو�شوع  ح��ول  ال��ن��دوة  ملخ�س 
وتنمية  الثقافة  وزارة  �شيا�شة 

املجتمع.

:البحرين  حول  اآنية  برملانية  ورقة 
االآن.

غ��رف��ة جت��ارة  ح��ول  تعريفية  ورق���ة 
البحرين.

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع 
وتنمية  الثقافة  وزارة  �شيا�شة 

املجتمع.

ورقة تعريفية حول: جمل�س ال�شورى 
البحريني.

تقرير عن تو�شيات املجل�س حول 
الثقافة  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

وتنمية املجتمع.

االأم��ة  جمل�س  ح��ول:  تعريفية  ورق��ة 
اجلزائري

جدول االإجناز حول:الإعالم.



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي488
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م
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اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورق������ة ت���و����ش���ي���ف ب����رمل����اين ح���ول 
:العالق�ات اجلزائرية – االإم�اراتية 

واآف�اقها

ورق���ة امل��ف��اه��ي��م ال��ع��ام��ة ح��ول: 
مو�شوع االإعالم.

اجلانب  بني  املباحثات  نقاط  ورقة 
الإماراتي واجلزائري.

ورق�����ة االإط������ار ح����ول م��و���ش��وع 
االإعالم.

ورق�����ة ت��و���ش��ي��ف ب���رمل���اين ح����ول : 
االإم�اراتية   – املغربية  العالق�ات 

واآف�اقها

ورق������ة م���ب���اح���ث���ات ب����ني اجل���ان���ب 
االإماراتي واملغربي.

كل  م��ع  نقا�شية  حلقات  تنظيم 
م��ن االإع��الم��ي��ني واالأك��ادمي��ي��ني 
موؤ�ش�شات  ومم��ث��ل��ي  واخل����رباء 

االإعالم املرئي واملقروء،

ورقة حمور برملاين حول: العالقات 
املغربية -االأوروبية

ورقة ا�شتف�شارات لالأكادمييني.

ح��ول: م�صرية  برملاين  ورق��ة حم��ور 
احتاد املغرب العربي

للتلفزيونات  ا�شتف�شارات  ورق��ة 
واالإذاعات.

جمهورية  ح����ول:  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ورق����ة 
كازاخ�شتان.

ورقة اال�شتف�شارات لالإعالميني.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

اجلانب  بني  املباحثات  نقاط  ورقة 
االإماراتي والكازاخ�شتاين.

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع 
االإعالم.

ورق�����ة ت��و���ش��ي��ف ب���رمل���اين ح���ول: 
للعالقات الرتكية– االإماراتية

اإعداد جدول الأعمال التف�صريي.

دور  ح��ول:  حتليلية  برملانية  ورق��ة 
يف  ال��رتك��ي��ة  الع�شكرية  امل��وؤ���ش�����ش��ة 

النظام ال�شيا�شي

مو�شوع  ح��ول:  بطاقات  اإع���داد 
االإعالم.

بني  العالقات  حول:  تعريفية  ورقة 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 

ورو�شيا االحتادية

ال�شحة  لوزارة  العامة  امليزانية 
ل�شنة 2010.

ورق����ة ت��و���ش��ي��ف م��ب��اح��ث��ات ح���ول: 
االإم�اراتية   – الرو�شية  العالق�ات 

واآف�اقها

ب��وزارة  اخلا�شة  اال�شتف�شارات 
ال�شحة.

اأع�صاء  ملباحثات:  مقرتحة  نقاط 
واالقت�شادية  املالية  ال�شئون  جلنة 

وال�شناعية مع الوفد الرو�شي

مليزانية  الزمني  التحليل  ورق��ة 
الوزارة.

جمهورية  ح����ول:  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ورق����ة 
اأوزباك�شتان.

الهيئة  م��و���ش��وع  ن�����س  �شياغة 
الب�شرية  ل��ل��م��وارد  االحت���ادي���ة 

احلكومية.



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي490
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورق������ة م���ب���اح���ث���ات ب����ني اجل���ان���ب 
االإماراتي واالوزباك�شتاين.

حول  املعلومات  توظيف  ج��دول 
مو�شوع الهيئة االحتادية للموارد 

الب�شرية احلكومية

مو�شوع:  حول  برملاين  موقف  ورقة 
االأمن الغذائي

ورق�����ة االإط������ار ح����ول م��و���ش��وع 
للموارد  االحت��ادي��ة  حول:الهيئة 

الب�شرية احلكومية.

ورق���ة اال���ش��ت��دالل ال��ربمل��اين ح��ول: 
�شيا�شة وزارة ال�شوؤون االجتماعية

االجتماعي  الفح�س  م�شفوفة 
مل�����ش��روع ق���ان���ون امل�����ش��ت��ول��دات 

النباتية.

ورق���ة اال���ش��ت��دالل ال��ربمل��اين ح��ول: 
ال�شحة  على  واأث��ره  البيئي  التلوث 

العامة

ورق��ة االإط���ار ال��ربمل��اين ملو�شوع 
حماية وتنمية الرثوة ال�شمكية

اأثر  حول:  تو�شيحية  برملانية  ورقة 
النظام  على  العاملية  املالية  االأزم��ة 

امل�شريف الدويل

مبو�شوع  تتعلق  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات 
ح��م��اي��ة ال������رثوة ال�����ش��م��ك��ي��ة – 
احلكومة – جمعيات ال�شيادين 

– الزيارات امليدانية.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

رعاية  "دور  حول:  تو�شيحية  ورقة 
االأحداث "

تقرير الزيارة امليدانية جلمعيات 
التالية  االإم��ارات  يف  ال�شيادين 
 – ال��ق��ي��وي��ن  اأم  )الفجرية– 
 – – دب��ي  – ال�شارقة  عجمان 

اأبوظبي(

ورقة برملانية تو�شيحية حول: "حول 
املواطن  املوظف  اإنهاء خدمة  جواز 
اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك"

وتنمية  حماية  ملو�شوع  ا�شتبانه 
يف  وامل�شاركة  ال�شمكية  ال���رثوة 
بياناتها  توزيعها والقيام بتحليل 
التحليل  ب��رن��ام��ج  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

االإح�شائي االجتماعي

ورقة ا�شتدالل برملانية حول مو�شوع: 
يف  ال�شناعة  قطاع  وتنظيم  دع��م 

دولة االإمارات العربية املتحدة

ورق����ة خ��ا���ش��ة ع��ن اإ���ش��ك��ال��ي��ات 
 1999 ل�شنة   23 رق��م  ال��ق��ان��ون 
املائية  ال��رثوات  حماية  �شان  يف 

احلية

ورقة ا�شتدالل برملانية حول مو�شوع: 
يف  ال�شناعة  قطاع  وتنظيم  دع��م 

دولة االإمارات العربية املتحدة

جدول النتائج الزيارات امليدانية 
ال��رثوة  وتنمية  حماية  ملو�شوع 

ال�شمكية

ح��ول:  تو�شيحية  ب��رمل��ان��ي��ة  ورق����ة 
مو�صوع الغ�س التجاري

وتنمية  حماية  مو�شوع  تقرير 
الرثوة ال�شمكية

ح��ول:  تو�شيحية  ب��رمل��ان��ي��ة  ورق����ة 
دول��ة  يف  الت�شخم  ن�شبة  ارت��ف��اع 

االإمارات العربية املتحدة

حول  االأع�شاء  تعليقات  ج��دول 
ال��رثوة  وتنمية  حماية  مو�شوع 

ال�شمكية
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ح��ول:  تو�شيحية  ب��رمل��ان��ي��ة  ورق����ة 
مركز  يف  الطالبات  ت�شجيل  وق��ف 
االن��ت�����ش��اب امل��وج��ه مب��دي��ن��ة امل��رف��اأ 
العربية  االإم����ارات  جلامعة  التابع 

املتحدة.

الأع�شاء  اال�شتف�شارات  بطاقات 
اللجنة.

م��و���ش��وع:  ح���ول  تو�شيحية  ورق����ة 
االإجراءات املتبعة ب�شاأن امل�شاعدات 

االجتماعية.

العر�س التقدميي لتقرير اللجنة 
وتنمية  ح��م��اي��ة  م��و���ش��وع  ح���ول 

الرثوة ال�شمكية

ورقة تو�شيحية حول: العمل الواق�ع 
بي�ن اإجازتني ر�شميتي�ن.

تقرير عن تو�شيات املجل�س.

ح��ول:  تو�شيحية  ب��رمل��ان��ي��ة  ورق����ة 
ال�شمان االجتماعي.

ورق����ة االإط�����ار ال���ربمل���اين ح��ول 
مو�شوع �شيا�شة وزارة اخلارجية.

�شيا�شة  املعلوماتي عن  البيان  ورقة 
وزارة اخلارجية.

احلكومي واخلا�س تو�شيحية حول: 
مدار�س الغد.

مو�شوع:  ح��ول  ب��رمل��اين  بيان  ورق��ة 
ال��ت��وط��ني يف ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي 

واخلا�س
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورق�����ة ا����ش���ت���دالل ب���رمل���اين ح���ول: 
)م�شكلة القرو�س ال�شخ�شية(.

ا�شتف�شارات اللجنة ملمثلي وزارة 
اخلارجية.

مو�شوع:  حول  برملاين  حمور  ورق��ة 
االإرهاب

حول  التحليلية  الورقة  ملخ�س 
مو�شوع �شيا�شة وزارة اخلارجية.

مو�شوع:  حول  برملاين  حمور  ورق��ة 
ت��اأث��ري ال��ع��ومل��ة ع��ل��ى اق��ت�����ص��ادي��ات 
االإ�شالمية  خا�شة  النامية  ال��دول 

منها

ال��ربمل��ان��ي��ة  التحليلية  ال���ورق���ة 
وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع  ح���ول 

اخلارجية.

مو�شوع:  حول  برملاين  حمور  ورق��ة 
احلوار بني احل�شارات

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع 
�شيا�شة وزارة اخلارجية.

ورقة عمل حول اأ�ش�س ومهارات بناء 
القيم والهوية الوطنية

حول  التف�صريي  الأعمال  جدول 
مو�شوع �شيا�شة وزارة اخلارجية.

"�شنة  ح��ول:  ب��رمل��اين  ورق��ة مدخل 
2008 عامًا للهوية الوطنية"

مو�شوع  ح��ول  التعليق  بطاقات 
�شيا�شة وزارة اخلارجية.

درا����ش���ة ب��رمل��ان��ي��ة حت��ل��ي��ل��ي��ة ح��ول 
م���و����ش���وع: ال��ت��ن��م��ي��ة االإ���ش��ك��ان��ي��ة 

امل�شتدامة.

تقرير  مللخ�س  تقدميي  عر�س 
اللجنة.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

حول  التحليلية  الربملانية  الدرا�شة 
غ�الء  ظ�����اه��رة  "تفاقم  م��و���ش��وع 

االأ�شع�ار.
جدول توظيف املعلومات

يف  العربية  املجموعة  ممثل  تقرير 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين 
 )255  ( ال����دويل ح���ول االج��ت��م��اع 

للجنة

اجلدول التحليلي

يف  الربملانيات  دور  ح��ول  مداخلة 
اإعداد االإ�شرتاجتية الوطنية للمراأة

ورقة االإطار

االأمانة  هيكلية  تطوير  عمل  خطة 
العامة لالحتاد الربملاين العربي

نتائج اجلدول التحليلي

ح��ول: م�صرية  برملاين  ورق��ة حم��ور 
احتاد املغرب العربي

ا�شتف�شارات

ورق������ة حم�����ور ح������ول: ال���ع���الق���ات 
االأوروبية – التون�شية

جدول حتليل االتفاق واالختالف

ورقة حمور برملاين حول: العالقات 
املغربية -االأوروبية

منظمة  دور  عن  اخللفية  ورق��ة 
ال���دول���ي���ة ل���ل���ط���ريان )اي���ك���او( 

والهيئة الحتادية للطريان.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

تقرير �شعادة الع�شو/ را�شد حممد 
العربية  املجموعة  ممثل  ال�شريقي 
يف ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��الحت��اد 

الربملاين الدويل

جدول ت�شابه االخت�شا�شات بني 
وممثلي  امل��دين  الطريان  الهيئة 

قطاع الطريان املدين.

م��الح��ظ��ات ال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
االإم��ارات��ي��ة ع��ل��ى: م��ذك��رة االأم��ان��ة 
العربي  ال��ربمل��اين  لالحتاد  العامة 
اللجنة  لتو�شيات  تنفيذها  �شاأن  يف 
تطوير  مب�شروع  املتعلقة  التنفيذية 

االأمانة العامة.

واالختالف  االتفاق  حول  تقرير 
ب��ني االأه�����داف اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

للهيئة.

ورقة برملانية تو�شيحية حول: تاأخر 
يف  الطبية  امل��راك��ز  بع�س  اف��ت��ت��اح 

الدولة

الهيئة  ح��ول  معلومات  فهر�س 
العامة للطريان املدين.

ورق��������ة ب����رمل����ان����ي����ة ت��و���ش��ي��ح��ي��ة 
ال�شحية  البطاقات  حول:اعتماد 

للوزارة يف خمتلف االإمارات

هيئة  مو�شوع  االإط��ار حول  ورقة 
تنظيم االت�شاالت

يوم  ب�����ش��اأن  ح��ول  تو�شيحية  ورق���ة 
العمل الواقع بني اإجازتني ر�شميتني

موؤ�ش�شات  الأ�شعار  مقارن  جدول 
االت�����ش��االت يف االإم����ارات ودول 

جمل�س التعاون

اإنهاء  �شوؤال:  حول  تو�شيحية  ورقة 
بالقطاع  املواطنني  بع�س  خدمات 

اخلا�س
ورقة حتليلية
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورقة تو�شيحية حول: و�شع �شوابط 
لعمل املطورين العقاريني

ن��ت��ائ��ج اجل�����دول ح����ول ب�����ش�����اأن 
مو�شوع هيئة تنظيم االت�شاالت

"الئحة  ب�شاأن  تو�شيحية حول  ورقة 
ال�شلوك العام"

ا�شتف�شارات مو�شوع هيئة تنظيم 
االت�شاالت

رواتب  فروق  حول:  تو�شيحية  ورقة 
العاملني يف احلكومة االحتادية من 

مدنيني وع�شكريني

امل��ع��ل��وم��ات هيئة  ف���رز وحت��ل��ي��ل 
تنظيم االت�شاالت

ورقة تو�شيحية حول ب�ش�اأن ظاه�رة 
امل�د االأحمر

ملمثلي  اال���ش��ت��ف�����ش��ارات  ورق����ة 
الهيئة.

ح��ول:  تو�شيحية  ب��رمل��ان��ي��ة  ورق����ة 
الغذائية  امل��واد  على  الرقابة  �شوؤال 

واملنتجات واألعاب االأطفال

االأداء  م��وؤ���ش��رات  حتليل  ج��دول 
اال�شرتاتيجية

ورقة تو�شيحية حول املحافظة على 
الرثوة املائية للدولة

ورق����ة حت��ل��ي��ل��ي��ة ل�����ردود اجل��ه��ة 
املعنية باملو�شوع

ح��ول:  تو�شيحية  ب��رمل��ان��ي��ة  ورق����ة 
ل��الأج��ه��زة  ال��ف��ن��ي  التقييم  ت��اأخ��ر 
احلكومية  امل�شت�شفيات  يف  الفنية 
ومدى اال�شتفادة منها يف االإمارات 

ال�شمالية

ر�شم بياين حول الرتتيب الدويل 
لقطاع االت�شاالت
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

"حول  تو�شيحية  ب��رمل��ان��ي��ة  ورق���ة 
اإم��ك��ان��ي��ة ت��اأج��ي��ل ب��داي�����ة ال��ع��ام 
الدرا�شي 2009-2010 اإلى ما بعد 

انتهاء �شهر رم�شان املبارك"

ورقة حتليل ر�شا امل�شتفيدين من 
خدمات االت�شاالت

ورقة تو�شيحية حول دمج امل�شرف 
ال���ع���ق���اري وم�������ص���رف الإم�������ارات 

ال�شناعي
جدول حتليل النتائج العك�شي

على  الرقابة  حول  تو�شيحية  ورق��ة 
االأدوية

االإماراتي  للقانون  مقارنة  ورقة 
وال�صعودي و الأمريكي.

ح��ول:  تو�شيحية  ب��رمل��ان��ي��ة  ورق����ة 
على  واأث��ره��ا  االقت�شادية  االأزم���ة 

االأ�شواق املالية

ب��ح��ث مت��ه��ي��دي ح����ول ���ص��رك��ة 
االت�شاالت املتكاملة دو

�شم  ب�شاأن"  تو�شيحي�ة  ورق�������ة 
احلرة  املهن  يف  االأع��م��ال  اأ�شحاب 
والتاأمينات  املعا�شات  قانون  �شمن 

االجتماعية "

الت�شريعات  حول  مقارنة  درا�شة 
اخلا�شة باملو�شوع

"داء ال�صكري  ورقة تو�شيحية حول 
وكيفية مواجهته"

ورقة تو�شيحية حول حتديث بيانات 
املتقاعدين
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ورق����ة ب��رمل��ان��ي��ة ت��و���ش��ي��ح��ي��ة ح��ول 
االأخطاء الطبية

جدول االأهداف ملو�شوع مدار�س 
الغد.

ورقة برملانية تو�شيحية حول: نتائج 
االأول  الدرا�شي  الف�شل  امتحانات 

لطالب ال�شف الثاين ع�شر

ورق��ة االإط���ار ال��ربمل��اين ملو�شوع 
مدار�س الغد.

ورقة برملانية تو�شيحية حول توحيد 
بني  الدرا�شي  العام  ن�شف  اإج��ازة 

املدار�س واجلامعات

حول  املفتوحة  للندوة  ملخ�س 
مو�شوع مدار�س الغد.

ال��ري��ا���ش��ة  ح���ول  تو�شيحية  ورق���ة 
املدر�شية

ملمثلي  ال��ل��ج��ن��ة  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات 
الوزارة.

ورقة تو�شيحية حول ب�شاأن "درا�شة 
زيادة  املتقاعدين من حيث  اأو�شاع 

رواتبهم "
ا�شتبانة حول:مدار�س الغد.

الوظائف  ب�شاأن:  تو�شيحية  ورق��ة 
ال�شحة  وزارة  ميزانية  يف  املدرجة 

لعام 2008
تفريغ وحتليل نتائج اال�شتبانة.
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

اإل���زام  ب��رمل��اين ح��ول  ورق���ة ت�شور 
جنيف  اتفاقية  بتطبيق  اإ�شرائيل 
املحتلة  االأرا����ش���ي  ع��ل��ى  ال��راب��ع��ة 
وم��ع��ام��ل��ة ال�����ش��ج��ن��اء وامل��ع��ت��ق��ل��ني 
وف��ق  �شجونها  يف  الفل�شطينيني 

القانون الدويل االإن�شاين.

ورق�����ة ب���ح���وث ح����ول م��و���ش��وع 
مدار�س الغد.

ورق����ة اإط����ار ب�����ش��اأن م��ت��اب��ع��ة دول��ة 
لقرارات  املتحدة  العربية  االإمارات 
ب�شاأن  ال���دويل  ال��ربمل��اين  االحت���اد 

االأزمة املالية.

ج����دول اإع�����داد ال��ت��ق��ري��ر ح��ول 
مو�شوع مدار�س الغد.

والنتائج  االأه��داف  الربملان:  تقييم 
والتاأثري

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع 
مدار�س الغد.

البند  ح���ول  التف�صريية  امل���ذك���رة 
ال�شعبة  م���ن  امل���ق���رتح  االإ�����ش����ايف 
"دور  بعنوان  االإماراتية  الربملانية 
الربملانية  واملنظمات  الربملانيني 
االإقليمية يف جهود مكافحة اأنفلونزا 
واح���ت���واء   ،H1N1 اخل���ن���ازي���ر 
خماطره االقت�شادية واالجتماعية"

بطاقات التعليق اخلا�شة باأ�شئلة 
االأع�شاء.

من  االإ���ش��ايف  البند  ق��رار  م�شروع 
ال�شعبة الربملانية االإماراتية

العر�س التقدميي لتقرير اللجنة 
حول مو�شوع مدار�س الغد.
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ال�شعبة الربملانية

ميزانية  م�����ش��روع  ب�����ش��اأن:  م��ذك��رة 
لعام  ال����دويل  ال���ربمل���اين  االحت����اد 

2010

ال���و����ش���ع امل������ايل ل����الحت����اد ح��ت��ى 
2009/6/30

حول  املعلومات  توظيف  ج��دول 
مو�شوع االأزمة املالية.

االحتاد  برامج  ب�شاأن  حتليلية  ورقة 
الربملاين الدويل 2012-2010

االأزم���ة  ح��ول  تو�شيحي  ج���دول 
املالية.

مقرتح ال�شعبة الربملانية االإماراتية 
ب�شاأن اإ�شالح االحتاد

ج���دول االأه����داف ح��ول االأزم���ة 
املالية.

اللجنة  مو�شوع  ب�شاأن:  حمور  ورقة 
الدائمة االأولى )جلنة ال�شلم واالأمن 
وامل�شوؤولية  ال��ت��ع��اون  الدوليي�ن(: 
امل�شرتكة يف احلملة العاملية ملكافحة 
اجلرمية املنظمة، وال�شيما االجتار 
االأ�شلحة  وم��ب��ي��ع��ات  ب��امل��خ��درات، 
بالب�صر  والجت����ار  امل�����ص��روع��ة  غ��ري 

واالإرهاب العابر للحدود.

ج���دول االإط����ار ال��ربمل��اين ح��ول 
مو�شوع االأزمة املالية.
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اللجنة  مو�شوع  ب�شاأن:  حمور  ورقة 
التنمية  )جل��ن��ة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دائ��م��ة 
امل�شتدامة والتمويل والتجارة(: دور 
فيما  النامية  البلدان  الربملانات يف 
بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 
بتحقيق  التعجيل  بغية  االأط����راف 

االأهداف االإمنائية لالألفية".

حول  ال��ربمل��اين  التحليل  ج��دول 
مو�شوع االأزمة املالية.

اللجنة  مو�شوع  ب�شاأن:  حمور  ورقة 
الدائمة الثالثة )جلنة الدميقراطية 
وحقوق االإن�شان(: م�شاركة ال�شباب 

يف العملية الدميقراطية".

ورق����ة اخل��ل��ف��ي��ة ح���ول م��و���ش��وع 
الكهرباء  العامة  الهيئة  �شيا�شة 

واملاء.

ورقة مداخلة حول "حتديات تطبيق 
اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية 

التمييز �شد املراأة "

ورق����ة االإط�����ار ال���ربمل���اين ح��ول 
للكهرباء  العامة  الهيئة  مو�شوع 

واملاء

ورقة مداخلة حول "حتديات تطبيق 
اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية 

التمييز �شد املراأة "

ملمثلي  ال��ل��ج��ن��ة  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات 
الهيئة.

ورقة مداخلة حول " اأ�شباب امتناع 
التوقيع على الربوتوكول  الدول عن 

الختياري "

ت��ق��ري��ر زي�����ارات م��ي��دان��ي��ة اإل��ى 
 – القيوين  اأم  )اإم���ارة  م��ن  ك��ل 
– املنطقة  – الفجرية  عجمان 

الو�شطى – راأ�س اخليمة(.
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ال�شعبة الربملانية

"اأولويات  ح����ول  م��داخ��ل��ة  ورق����ة 
حتقيق امل�شاواة يف املرحلة القادمة 
والتحدي املتمثل يف الت�صدي للعنف 

�شد املراأة "

ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م��و���ش��وع 
�شيا�شة هيئة الكهرباء واملاء.

للمجموعة  التن�شيقي  االج��ت��م��اع 
العربية واالإ�شالمية.

بطاقات التعليق اخلا�شة باأ�شئلة 
التي  الهيئة  ملمثلي  االأع�����ش��اء 

�شتطرح يف اجلل�شة.

ورق����ة ت��اأث��ري)ت��داع��ي��ات( الأزم����ة 
املالية العاملية على املراأة.

مليزانية  الزمني  التحليل  جدول 
هيئة الكهرباء واملاء لعام 2010.

دور  ع��ن  تو�شيحية  ورق���ة  اإع����داد 
لل�شباب  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ال��رق��اب��ي 

والريا�شة على احتاد كرة القدم

املحرز  التقدم  حول  تعريفية  ورقة 
احلالية  واملفاو�شات  والتحديات 

حول تغري املناخ

عمل ورقة تو�شيحية – عن ظاهرة 
حوادث ده�س اأطفال املدار�س

ورقة اإطار مبتابعة قرارات االحتاد 
ال���ربمل���اين ال������دويل ح����ول ال��ت��غ��ري 

املناخي والتنمية امل�شتدامة

ورقة تو�شيحية عن �شندوق الزواج 
وحالة الطلبات 2006 و 2007

مداخلة ب�صاأن التغري املناخي
ورقة تو�شيحية عن مو�شوع االجتار 

بالب�شر.
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اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

ح��ول:  االإم��ارات��ي��ة  ال�شعبة  تقرير 
اأع���م���ال االحت����اد  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
اجلمعية  دورة  ال���دويل  ال��ربمل��اين 
 )  185( وال�������دورة   ) ال)121 
واالج��ت��م��اع��ات  احل��اك��م  للمجل�س 

املرتبطة بهما

بطء  ���ش��وؤال  ح��ول  تو�شيحية  ورق��ة 
لقرار  اخلا�شة  ال�شركات  تطبيق 

جمل�س الوزراء اخلا�س

بعنوان: دور الربملانات  ورقة حمور 
دول اجلنوب  بني  التعاون  تنمية  يف 
يف  التعجيل  م��ع  الثالثي  وال��ت��ع��اون 

حتقيق االأهداف االإمنائية للتنمية

ورق����ة ت��و���ش��ي��ح��ي��ة ح����ول حت��دي��ث 
بيانات املتقاعدين.

دور  ���ش��وؤال  ح��ول  تو�شيحية  ورق���ة 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف امل�����ش��وؤول��ي��ة 

االجتماعية.

م�شروع ال�شعبة الربملانية االإماراتية 
لالحتاد  الداخلي  النظام  لتعديل 

الربملاين العربي

ال�شعبة  ت��ع��دي��الت  تنفيذ  متابعة 
ال��ربمل��ان��ي��ة ح���ول: ت��ط��وي��ر االأم��ان��ة 

العامة لالحتاد الربملاين العربي

م�شروع ال�شعبة الربملانية االإماراتية 
ال��ربمل��اين  االحت���اد  ميثاق  لتعديل 

العربي
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االأزم����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة - ج��دول 
)اأ�شباب –نتائج -مقرتحات(

برملان  امل��راأة:  وحتديات  اإجن��ازات 
عام 2008م.

ورق���ة م��واق��ف ب��رمل��ان��ي��ة يف ���ش��اأن: 
زيارة مقرر جلنة االأمم املتحدة –
حول  االإن�شان  حقوق  جمل�س  رئي�س 
االأطفال  بيع  مو�شوع  يف  التباحث 

وا�شتغاللهم يف املواد االإباحية

منتدى  اخل��ام�����ش��ة  ال��ع��م��ل  جل�شة 
ال��ربمل��ان��ي��ني ال���ع���رب ل��ل��رتب��ي��ة – 
برملانية  جتارب  واالآف��اق  التحديات 

وطنية يف جمال التعليم

م��وؤمت��ر  حول"عقد  م��ق��رتح  ورق����ة 
برملاين لبحث اآثار االأزمة املالية"

تقرير - مالحظات اجتماع اللجنة 
املوؤقتة للتوطني

م��داخ��ل��ة- اإ���ش��الح ال��ن��ظ��ام امل��ايل 
الدويل
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اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 

ال�شعبة الربملانية

جملة  م�شروع مقرتح حول تطوير" 
االحتاد الربملاين العربي"

ال�شعبة  وف��د  الأع�شاء  الفني  امللف 
ال��ربمل��ان��ي��ة االإم���ارات���ي���ة ل��ل��م��وؤمت��ر 
االقت�شادية  االأزم��ة  حول  الربملاين 

العاملية

نتائج عامة وفق امل�شفوفة القانونية 
تنظيم  ق��ان��ون  م�����ش��روع  ���ش��اأن  يف 

االأن�شطة االإعالمية

ورقة موؤ�شر حول الربملان اخلليجي 
الربملان  اإجناز  خطوات  امل�شرتك- 
 – )ال��ف��ر���س  امل�����ش��رتك  اخلليجي 

العوائق (

مو�شوع  حول:  متهيدية  بحث  ورقة 
�شركة االت�شاالت املتكاملة( دو(

الربملانيني  دور   - الربملاين  املحور 
العربي  الت�شامن  تعزيز  يف  العرب 
الق�شايا  اإزاء  امل��واق��ف  وت��وح��ي��د 

العربية امل�شرتكة

"ن�صاط املجل�س الوطني  تقرير عن 
يف ق�شايا الرتبية "



تـقـرير نـ�شـاط حـول اأداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي506
 خالل الفـ�شــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر )2007-2011(م

اإدارة اللجاناإدارة اجلل�شاتاإدارة البحوث واملعلومات
اإدارة 
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من  التنبيه  ح��ول:  مقرتحات  ورق��ة 
العاملية  امل��ال��ي��ة  االأزم�����ة  خم��اط��ر 
الدول  اقت�صاديات  على  وتاأثرياتها 

االإ�شالمية

مو�شوع:  حول  برملاين  حمور  ورق��ة 
الق�شية الفل�شطينية

مو�شوع:  حول  برملاين  حمور  ورق��ة 
التطورات الأخرية يف ال�صومال

ورق���������ة حم�������ور ب������رمل������اين ح����ول 
م����و�����ص����وع:ت����اأث����ري ال���ع���ومل���ة ع��ل��ى 
خا�شة  النامية  الدول  اقت�شاديات 

االإ�شالمية منها

ورقة حمور الربملاين حول مو�شوع: 
املي�شرة  االإ���ش��الم��ي��ة  ال���دول  دع���وة 
الدول  ديون  تخفيف  اأو  �شطب  اإلى 

االإ�شالمية املع�شرة اقت�شاديًا

مواجهة  حول:  برملاين  حمور  ورقة 
التحري�س على كراهية االإ�شالم
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مو�شوع:  حول  برملاين  حمور  ورق��ة 
احلوار بني احل�شارات

ورق���������ة حم�������ور ب������رمل������اين ح����ول 
م��و���ش��وع:ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق 

االإن�شان والقانون الدويل االإن�شاين

م��وؤمت��ر  "عقد  م��ق��رتح ح���ول  ورق���ة 
برملاين لبحث اآثار االأزمة املالية"

رئي�س  ملعايل  مقدمة  برملانية  ورقة 
�صاأن  الحت��ادي يف  الوطني  املجل�س 
املجل�س الرم�شاين ملنتدى ال�شارقة 

للتطوير

ج����������دول ق����ي����ا�����س االأه������������داف 
اال�شرتاتيجية- وزارة العدل

ورقة حتليل ماهية امل�صكلة - توفري 
اجلديدة  للمنازل  الطاقة  اإمدادات 
ول��ل��ب��ن��اي��ات ال��ت��ي مت االن��ت��ه��اء من 

اإن�شائها

– قلة  امل�شكلة  ماهية  حتليل  ورق��ة 
عدد الذكور يف التعليم العايل
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ج�����������دول حت����ل����ي����ل االأه�������������داف 
اال�شرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية- 

وزارة العدل

ج���دول االأول���وي���ات واالح��ت��ي��اج��ات 
االجتماعية - وزارة الداخلية

ج���دول االول���وي���ات واالح��ت��ي��اج��ات 
ال��رتب��ي��ة  )وزارة  االج��ت��م��اع��ي��ة 

والتعليم(

ج���دول االأول���وي���ات واالح��ت��ي��اج��ات 
االجتماعية-جامعة االإمارات

ج����دول االأول����ي����ات واالح��ت��ي��اج��ات 
االجتماعية-كليات التقنية العليا

ج����دول االأول����ي����ات واالح��ت��ي��اج��ات 
زايد  ال�شيخ  برنامج  االجتماعية- 

لالإ�شكان
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الــخـاتـمـة

اإذا كان هذا التقرير مَثل اإطاللة متنوعة على خمتلف اأعمال املجل�س الت�شريعية والرقابية وكذلك ما يتعلق باأداء دوره ال�شيا�شي يف جمال 
الدبلوما�شية الربملانية اإال اأنه ينبغي التاأكيد على اأن روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل، وكذلك 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة - رئي�س جمل�س الوزراء - حاكم دبي  ال�شيا�شات احلكومية حتت قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
كان لها اأثر هام يف تلك االإجنازات التي حتققت للمجل�س للقيام باخت�شا�شاته الت�شريعية والرقابية ولعل ما يعرب عن ذلك بو�شوح التعديالت 
الد�صتورية املهمة حول زيادة مدة عمل املجل�س اإلى اأربع �صنوات وكذلك تفعيل دور املجل�س يف نظر التفاقيات واملعاهدات الدولية وغريها من 

جوانب �شيا�شة التمكني ال�شيا�شي التي البد واأن ترتك اأثرًا اإيجابيًا يف جممل اأعمال املجل�س.

با�شتعرا�شنا للنتائج املتحققة للمجل�س من خالل هذا الدور ووفق ما انتهى اإليه هذا التقرير فاإنه ميكن اإبراز االآتي:

الأول وبقية . 1 الدور  اأكرب من  بفعالية  والثالث  الثاين  الدورين  ن�صاط املجل�س متيز يف  اأن  اإل  الف�شل )62( جل�صة  عقد املجل�س خالل هذا 
االأدوار، حيث �شكلت جل�شات املجل�س يف هذين الدورين ما يقارب من ربع عدد جل�شات املجل�س خالل الف�شل وقد يعود ذلك اإلى اعتبار 
اأ�شا�شي هو اأنه خالل الدورين حتديدًا طرح املجل�س العديد من مبادراته الرقابية املتمثلة يف املو�شوعات العامة واالأ�شئلة اتفاقًا مع طبيعة 
التحديات املجتمعية يف خالل هذا الف�شل. كما تزامن مع عقد املجل�س يف جل�شاته )62( جل�شة قيا�س موؤ�شرات �شاعات عمل املجل�س التي 
اإجمايل عدد �شاعات املجل�س  %( من  اأن املو�شوعات العامة ا�شتاأثرت وحدها بن�شبة )51  زادت عن )212( �شاعة عمل ومما نالحظه 
وهذا ي�صري اإلى اهتمام اأع�صاء املجل�س بالقيام بدورهم الرقابي الذي يتيح لهم التقدم باملبادرات والطروحات التي تتوافق مع حركة تطور 
املجتمع وكذلك خمتلف ق�شاياه االجتماعية واالقت�شادية والثقافية باالإ�شافة اإلى اأنه اإذا ما مت اإ�شافة موؤ�شرات �شاعات عمل االأ�شئلة التي 
%( للن�صاط الرقابي ويدل ذلك بو�صوح على  %( فاإن هذا يعني اأن املجل�س خ�ش�س من �شاعات عمله ما يقرب من )60  بلغت وحدها )8 

رغبة املجل�س يف املبادرة والهتمام بق�صايا الراأي العام وكذلك ان�صغاله بال�صاأن العام الذي يكون فيه مبادرًا.

%( من �شاعات عمله ومما يذكر اأن اأداء املجل�س الت�شريعي مرتبط اأ�شا�شًا باملبادرات  اأما االأداء الت�شريعي فقط خ�ش�س له املجل�س )40 
احلكومية يف جمال الت�صريع حيث اإن املجل�س وفق اخت�صا�صه الد�صتوري يناق�س ويوافق على الت�صريعات املقدمة اإليه من احلكومة ولذا فاإن 
%( من  موؤ�شرات االأداء هنا تعرب عن ن�شاطات م�شرتكة بني املجل�س واحلكومة. كما نالحظ اأن الدور الثاين فقط ا�شتاأثر وحده بن�شبة )31 
%( من �شاعات عمل  %( من �شاعات العمل مما يعني اأن هذين الدورين ا�شتاأثرا حوايل )53  �شاعات عمل املجل�س، وا�شتاأثر الدور الثالث )22 

املجل�س وهذا يعني موؤ�شرًا وداللة على االتفاق مع عدد اجلل�شات خا�شة يف خالل هذين الدورين.

اإذا كان املجل�س قد ناق�س ما يقارب )64( م�شروع قانون اإال اأن ربع عدد هذه القوانني تَركزت يف الدور الثالث للمجل�س ثم تال ذلك يف االأهمية . 2
الدور الثاين وهذا املوؤ�شر يتفق مع موؤ�شرات االأداء العامة يف عدد اجلل�شات و�شاعات عمل املجل�س يف خالل هذين الدورين اإال اأننا نالحظ 
%( من اإجمايل  اأن الق�شايا االقت�شادية للقوانني �شجلت اأعلى ن�شبة يف القوانني التي ناق�شها ووافق عليها املجل�س حيث بلغت حوايل )24 
التنظيم  خالل  من  القت�صادية  ال�صيا�صات  وتنفيذ  القت�صادي  العمل  با�صرتاتيجيات  احلكومة  اهتمام  على  يوؤ�صر  وهذا  القوانني  ق�صايا 
القانوين وكذلك مواجهته للتحديات القت�صادية العاملية، ومتطلبات التنمية الداخلية بالإ�صافة اإلى تعزيز اأ�ص�س التقدم القت�صادي وهذا 
يدل على اأن ال�شيا�شات االقت�شادية مثلت قاطرة املجل�س االإماراتي يف خالل املدة من )2007-2011(م بحيث اأن الهتمام القت�صادي هو 
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الذي �صيوؤدي اإلى التغلب على امل�صكالت والعوائق الجتماعية وهذا النهج يتفق مع اإمكانات الدولة القت�صادية يف حني اأن الدول الأخرى التي 
ل تتوافر لديها تلك الإمكانات القت�صادية فاإن قاطرة ال�صيا�صات الجتماعية هي التي تقود قاطرة العمل القت�صادي.

اإليها �شلفا ال  اأن النتيجة امل�شار  اإليه  اأنه مما يجدر االنتباه  تعرب نتائج التقرير على توافق املجل�س مع توجه احلكومة يف هذا ال�شاأن كما 
تعني اإغفال اجلانب االجتماعي بل اأن املجل�س خ�ش�س )10( �شاعات من جممل �شاعات عمله ملناق�شة القوانني ذات الطابع االجتماعي وهذا 
يوؤ�صر على جوانب التوازن بني القوانني القت�صادية والجتماعية حيث اأن الرتباط الوثيق بني هذين اجلانبني ل ميكن الف�صل بينهما بل اإن 
تطور القوانني املعرب عن ال�شيا�شات االقت�شادية البد واأن يلقي باآثارها االيجابية على اجلوانب االجتماعية ومتَثل ذلك يف العديد من االأمثلة 

الت�شريعية مثل قانون اجلمعيات واملوؤ�ش�شات االأهلية ذات النفع العام، وم�شروعات القوانني ال�شحية.

كما تالَحَظ اأن دور النعقاد الثالث �صهد اأكرب عدد من القوانني ذات الطابع القت�صادي حيث بلغ )11( م�شروع قانون وهذا موؤ�شر على 
اأنه يف تلك املدة الزمنية لدور االنعقاد الثالث كانت متزامنة مع االأزمة االقت�شادية العاملية التي حاولت احلكومة اأن تتكيف معها من خالل 
العديد من ال�صيا�صات القت�صادية لتجاوز تداعيات واآثار هذه الأزمة كما ي�صري التقرير اإلى ارتفاع ن�صبة مداخالت اأع�صاء املجل�س ومناق�صاتهم 
%( مما يدل على  %( يف حني اأن مناق�شات وردود احلكومة بلغت حوايل )34  للحكومة لهذه امل�شروعات حتديدًا والتي قاربت حوايل )66 

التفاعالت االيجابية املتبادلة لنتائج املناق�شات بني احلكومة واأع�شاء املجل�س.

كما ا�شتمر االهتمام بالق�شايا االقت�شادية يف م�شروعات القوانني يف خالل دور االنعقاد الرابع حيث بلغت الق�شايا االقت�شادية ما ن�شبته 
%( من اإجمايل عدد �صاعات عمل املجل�س مل�صروعات القوانني، وعلى ذات املنوال �صارت وترية الهتمام بقوانني الق�صايا القت�صادية يف   80(
دور االنعقاد اخلام�س، ويف كل هذه االأدوار كانت الق�شايا االجتماعية حتتل املرتبة الثانية، ثم الق�شايا االأمنية يف املرتبة الثالثة، ثم الق�شايا 

البيئية يف املرتبة الرابعة، واأخريا هناك ق�صايا متنوعة اأخرى ح�صلت بها القوانني والتي جاءت يف املرتبة الأخرية.

%( من االأفكار واالآراء التي عر�شها املجل�س يف خمتلف  اإال اأنه مما يجدر االإ�شارة اإليه اإلى اأن احلكومة وافقت على ما يقارب من )17 
م�شروعات القوانني بينما كانت االأفكار واالآراء االأخرى حمل نقا�س يف اجلل�شات العامة.

اأما االأداء الرقابي فاإنه تنوع ما بني االأ�شئلة واملو�شوعات العامة، فبالن�شبة لالأ�شئلة يالحظ اأن املجل�س ناق�س يف خالل هذا الف�شل )149( . 3
%( من جممل �شاعات العمل، ويوؤ�شر التقرير اإلى اأن الدورين الثالث والرابع  �شوؤااًل ا�شتغرقت )14( �شاعة عمل وبن�شبة بلغت حوايل)8 
%( من عدد االأ�شئلة  جل اأكرب قدر من مبادرات االأع�شاء وطرحهم لالأ�شئلة حيث بلغت ن�شبة االأ�شئلة يف هذين الدورين ما يقرب من )76 
%( وقد يعود ذلك ب�شفة اأ�شا�شية اإلى عدم اإملام  اأنه مل يتجاوز عدد االأ�شئلة يف دور االنعقاد االأول )2  املطروحة خالل الف�شل يف حني 
االأع�شاء الكايف بطبيعة هذه االأداة الرقابية نظرًا حلداثة عهدهم باملجل�س يف دور االنعقاد االأول اإال اأنه مع االإدراك لنتائج هذه االأداة وما 
اإليها يف  امل�شار  الن�شبة  بلغت  االأ�شئلة حتى  الرقابية يف جمال  املبادرات  اأح�شنوا  اأع�شاء املجل�س  فاإن  العامة  ال�شيا�شات  متثله يف ت�شويب 

االأدوار التالية.

القت�صادي يف  توجه احلكومة  قوانينها مما عرب عن  �صيطرت على طابع احلكومة يف طرح م�صروعات  القت�صادية  الق�صايا  كانت  واإذا 
ًا اآخر وهو �صيطرة الق�صايا الجتماعية على توجه اأع�صاء املجل�س يف طرح مبادراتهم الرقابية  مبادراتها جتاه املجل�س اإل اأن الأ�صئلة اأفرزت تغريرُ
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وي�صري هذا اإلى دللة هامة ترتبط باهتمام اأع�صاء املجل�س بالق�صايا التي تعرب عن توجهات و�صواغل املواطنني يف خمتلف اإمارات الدولة.

%( من �شاعات  ويوؤ�شر التقرير اإلى اأن ق�شايا التعليم احتلت املرتبة االأولى يف اهتمامات اأ�شئلة االأع�شاء حيث �شجلت ما يقرب من )20 
%( من عدد �شاعات االأ�شئلة، ثم الق�شايا االقت�شادية التي جاءت  العمل املخ�ش�شة لالأ�شئلة، تلتها ق�شايا ال�شحة التي �شجلت حوايل )12.5 
%(، ثم ق�شايا التوطني يف املرتبة اخلام�شة و�شجلت )3  %(، ثم ق�شايا املعا�شات يف املرتبة الرابعة �شجلت )4  يف املرتبة الثالثة و�شجلت )12 
%(، وق�شايا البنية التحتية وتوالت الق�شايا يف القرو�س والبيئة واالأمن مما يعرب عن توجه متنوع الأع�شاء املجل�س يف االأ�شئلة حيث يالحظ 
اأن الفروقات بني ق�صايا واأخرى �صجلت تفاوت �صغريًا يف بع�س الأحيان مثل ق�صايا التوطني والبنية التحتية، واملعا�صات، والق�صايا الأمنية، 
 )% وكذلك بني الق�شايا االقت�شادية والق�شايا ال�شحية يف حني انفردت اأ�شئلة التعليم بالتفاوت االأكرب التي �شكلت وحدها فارق يزيد عن )5 

وبني الق�شايا التي تليها يف االأهمية.

كما يوؤ�شر التقرير اإلى اأن ق�شايا االأ�شئلة بتنوعها �شجلت اهتمام اأكرب بالنوعيات التي درجت عليها م�شروعات القوانني التي انح�شرت يف 
اأربعة جوانب اأ�شا�شية )االقت�شادية، االجتماعية، البيئية، االأمنية( يف حني اأن اهتمامات االأ�شئلة من حيث تنوعها زادت عن 8 جماالت خمتلفة 
اأي اأنها بلغت �صعف جمالت التنوع يف م�صروعات القوانني وهذا يوؤ�صر اإلى حر�س املجل�س على اأن يعرب عن توجهاته واهتماماته يف الق�صايا التي 
عجز اأن يعرب فيها عن تلك االهتمامات يف م�شروعات القوانني كما اأنه ي�شتدل من التقرير اإلى اأن املجل�س قام بتجزئة الق�شايا حمل النقا�س 

والنظر وتف�صيلها عن الإطار الذي كان معموًل به يف القوانني وهذا يتفق مع طبيعة دور الأ�صئلة يف اأعمال الربملانات.

�شاعات عمل من . 4 ا�شتغرقت )109(  ناق�س حوايل )32( مو�شوعًا عامًا  الف�شل  املجل�س خالل هذا  فاإن  العامة  املو�شوعات  �شاأن  اأما يف 
%( ويالحظ اأن الدورين الثاين والرابع �شجل اأعلى ن�شبة من  اإجمايل عدد �شاعات عمله البالغة )212( �شاعة عمل وبن�شبة بلغت )51 
%( من ن�شاطه الرقابي يف املو�شوعات  ن�صاط املجل�س يف املو�صوعات العامة حيث اأنه يف هذين الدورين حتديدًا ركز املجل�س حوايل )33 
%( من اهتمام املجل�س من املو�شوعات العامة، يف حني �شجل دور االنعقاد االأول اأقل  العامة، ثم جاء الدور الثالث الذي �صجل حوايل )17 
ن�شبة يف املو�شوعات العامة وذلك نظرًا حلداثة عهد االأع�شاء باملجل�س وعدم االإملام الكايف لطبيعة هذه االأداة الرقابية وب�شفة عامة ميكن 
الإ�صارة اإلى اأن هذا املوؤ�صر يعطي دللة على ات�صاق الن�صاط الرقابي للمجل�س بني الأ�صئلة واملو�صوعات العامة حيث اأن الن�صاطني امل�صار 

اإليهما مت تكثيفهما حتديدا وزيادة معدالتهما يف الدورين الثاين والرابع وقلت فعاليتهما يف دور االنعقاد االأول.

%( وبعدد �شاعات  ويوؤ�شر التقرير على اأن الق�شايا االجتماعية �شيطرت على اهتمامات االأع�شاء يف املو�شوعات العامة وبن�شبة بلغت )32 
بلغت )37( �شاعة عمل من جممل �شاعات )109( �شاعات عمل.

كما اأ�شار التقرير اإلى اأن الق�شايا االجتماعية �شجلت اأكرب عدد من االأفكار املطروحة من اأع�شاء املجل�س والتي قاربت حوايل )89( فكرة 
%( من اهتماماتهم  وراأي، ولعل ق�صايا التعليم وحدها حازت على اأعلى ن�صبة من اهتمام من قبل الأع�صاء بالق�صايا العامة حيث �صجلت )11.2 
باملو�شوعات العامة وبلغت )16( �شاعة عمل وبادر االأع�شاء من خاللها لطرح )31( فكرة وراأي، كما �صجلت ق�صايا اخلدمات العامة )الأ�صغال، 
 )% الكهرباء واملاء، تنظيم الت�صالت، الطريان املدين، اإلخ( اهتماما م�صاعفا من الأع�صاء باجلانب الجتماعي التي بلغ الهتمام حوايل )17 

وبعدد اأفكار بلغت حوايل )47( فكرة عمل كما اأبدى االأع�شاء اهتماما بالق�شايا االقت�شادية وال�شحية، والق�شايا االأمنية.
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اأن نوعية الق�شايا التي ا�شتحوذت على  اآخر بني االأ�شئلة واملو�شوعات العامة حيث  اإليها تعرب عن ات�شاق  ولعل هذه الن�شبة العامة امل�شار 
اهتمامات االأع�شاء يف االأ�شئلة وبذات الرتتيب اإال فيما –اختالفات هام�شية- هي ذاتها التي �شيطرت على اهتمامات االأع�شاء يف االهتمامات 
العامة اإاَل اأن ما يلحظه القارئ اأن املجل�س اختلف يف مبادراته الرقابية ب�شفة عامة عن مبادرات احلكومة الت�شريعية من حيث اأن احلكومة 

اأولت اهتماما باجلانب القت�صادي يف مبادراتها يف حني اأن املجل�س اأولى اهتماما باجلانب الجتماعي يف مبادراته.

ويف احلقيقة فاإن هذا يعرب عن طبيعة دور كل من املجل�س واحلكومة، فاملجل�س مبا يحمله من �شفة متثيلية فاإنه البد اأن يعرب عن اجلانب 
تركز على  فاإنها  امكانات  لديها من  يتوافر  وؤى عمل ومبا  ورمُ ا�شرتاتيجيات  لديها من  اأن احلكومة مبا  املواطنني يف حني  وق�شايا  االجتماعي 

االهتمام باجلوانب االقت�شادية.

ويو�شح التقرير اأن مناق�شات املجل�س للمو�شوعات العامة وعدد االأفكار واالآراء واملقرتحات التي مت طرحها يف اجلل�شات العامة والتي بلغت 
حوايل )746( اأثمرت عن اأن مناق�شات املجل�س مع احلكومة مل تكن نقا�شًا من اأجل النقا�س واإمنا كانت من اأجل التو�شل اإلى نتائج حمددة وهذا 
ما اأبرزه جدول قيا�س الفعالية الربملانية الذي يوؤ�صر اإلى فعالية تو�صيات املجل�س التي وافقت عليها احلكومة واعتربتها جزءًا من �صيا�صاتها 
العامة فجدول الفعالية الربملانية يو�صح دور املجل�س يف ت�صويب وتغيري ال�صيا�صات احلكومية العامة ومن خالل هذا يربز اأن املجل�س طرح يف 
خالل هذا الف�شل حوايل )474( تو�شية وافقت احلكومة على اأكرث من )275(، ورف�شت )76( تو�شية فقط وهذا العدد من التو�شيات هو 
فقط املعرب عن عدم الفعالية الربملانية يف العالقة بني املجل�س واحلكومة، يف حني ظلت )123( تو�شية من تو�شيات املجل�س يف اإطار ما يطلق 

عليه غمو�س وعدم حتديد الفعالية نظرًا الن املجل�س مل يتلقى ردًا �شريحا من احلكومة على هذا التو�شيات.

%(، و�شجلت ق�شايا ومو�شوعات بعينها اأعلى ن�شب فعالية ممكنة  ويوؤ�شر التقرير اإلى اأن ن�شبة فعالية تو�شيات املجل�س بلغت حوايل )78.35 
%( وكذلك مو�شوع االأ�شغال العامة، وال�شباب والثقافة، وال�شحة،  حيث اأن احلكومة قبلت بتو�شيات املجل�س يف مو�شوع التعليم بن�شبة )100 
%( من  %( اإلى )90  اأي اأن احلكومة ا�صتجابت ب�صفة كاملة ونهائية لتو�صيات املجل�س يف هذه املو�صوعات وا�صتجابت بن�صب زادت عن )80 
التو�شيات يف مو�شوعات التلوث البيئي، والداخلية، وهيئة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف، وبرنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان، وتنظيم االت�شاالت، يف 
حني �شجل املجل�س اأقل فعالية له يف عالقته مع احلكومة يف اإطار فعالية تو�شياته يف مو�شوع ارتفاع االأ�شعار، و�شندوق الزواج. وهذا يوؤ�شر اإلى 
طبيعة التعاون االيجابية واملكفولة د�شتوريا بني املجل�س واحلكومة يف هذا ال�شدد، كما يالحظ اأن اأعلى ن�شب الفعالية حتققت للمجل�س يف اأدوار 

انعقاده الثاين والرابع وهذا ما يعرب عن التوجه العام يف االأعمال الرقابية.

اأما يف �شاأن اأداء جلان املجل�س فقد عقدت جلان املجل�س الدائمة )362( اجتماعًا وبعدد �شاعات عمل بلغت )989.94( �شاعة عمل متجاوزة . 5
باأ�شعاف �شاعات عمل املجل�س، مما يوؤ�شر على اأن جلان املجل�س زادت يف معدالت الدرا�شة للق�شايا املحالة اإليها من املجل�س وتفح�شها 

لهذه الق�صايا مبعدل ال�صعف عما هو مقدر لها وميكن اإبراز نتائج ن�صاط اللجان من خالل الآتي:
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جلنة ال�سوؤون الداخلية والدفاع:أ. 

عقدت اللجنة )36( اجتماعًا خالل الف�شل وبعدد �شاعات عمل )80( �شاعة عمل، خ�ش�شت منها )49:56( �صاعة للن�صاط الت�صريعي،  ●
وخ�ص�صت للن�صاط الرقابي )31:10( �شاعات عمل.

وقد طرحت اللجنة عدد من االأفكار واالآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد )40( فكرة، وبعدد )63( فكرة يف اجلوانب الرقابية، ون�شبة  ●
%( من الن�صاط الرقابي اإلى الت�صريعي.  61،2(

اأما بالن�شبة اإلى فعالية اللجنة فقد بلغ اإجمايل التو�شيات املحالة من اللجنة اإلى املجل�س )32( تو�شية، ا�شتحوذ مو�شوع �شيا�شة وزارة  ●
%( التي تعد الن�شبة االأكرب من التو�شيات. الداخلية على ن�شبة )43 

اعتمدت اللجنة على عدد )21( من االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من االأمانة العامة. ●

 جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية وال�سناعية:ب. 

عقدت اللجنة )56( اجتماعًا خالل الف�شل وبعدد �شاعات عمل )171.65( �شاعة عمل، خ�ش�شت منها )142.65( �صاعة للن�صاط  ●
الت�صريعي، وخ�ص�صت للن�صاط الرقابي )29( �شاعة عمل.

وقد طرحت اللجنة عدد من االأفكار واالآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد )52( فكرة، وبعدد )43( فكرة يف اجلوانب الرقابية، ون�شبة  ●
%( من الن�صاط الرقابي اإلى الت�صريعي.  45.3(

"تفاقم  ● ا�شتحوذ مو�شوع  تو�شية،  املجل�س )42(  اإلى  اللجنة  املحالة من  التو�شيات  اإجمايل  بلغ  فقد  اللجنة  فعالية  اإلى  بالن�شبة  اأما 
%( التي تعد الن�شبة االأكرب من التو�شيات. ظاهرة ارتفاع االأ�شعار" على ن�شبة )42.8 

اعتمدت اللجنة على عدد )20( ورقة من االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من االأمانة العامة. ●

 جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية:ت. 

للن�صاط  ● �صاعة  �شاعة عمل، خ�ش�شت منها )57.31(  �شاعات عمل )63.31(  وبعدد  الف�شل  اللجنة )28( اجتماعًا خالل  عقدت 
الت�صريعي، وخ�ص�صت للن�صاط الرقابي )6( �شاعات عمل.

وقد طرحت اللجنة عدد من االأفكار واالآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد )72( فكرة، وبعدد )13( فكرة يف اجلوانب الرقابية، ون�شبة  ●
%( من الن�صاط الرقابي اإلى الت�صريعي.  15.3(

اأما بالن�شبة اإلى فعالية اللجنة فقد بلغ اإجمايل التو�شيات املحالة من اللجنة اإلى املجل�س )5( تو�شيات، حيث ناق�شت اللجنة خالل  ●
الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر مو�شوعا واحدا وهو "�شيا�شة وزارة العدل".

اعتمدت اللجنة على عدد )9( من االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من االأمانة العامة، كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية بلغت )4(  ●
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زيارات ميدانية.

جلنة �سوؤون الرتبية والتعليم وال�سباب والإعالم والثقافة:ث. 

عقدت اللجنة )48( اجتماعًا خالل الف�شل وبعدد �شاعات عمل )147:23( �شاعة عمل، خ�ش�شت منها )49:38( �صاعة للن�صاط  ●
الت�صريعي، وخ�ص�صت للن�صاط الرقابي )97:45( �شاعات عمل.

وقد طرحت اللجنة عدد من االأفكار واالآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد )8( فكرة، وبعدد )126( فكرة يف اجلوانب الرقابية، ون�شبة  ●
%( من الن�صاط الرقابي اإلى الت�صريعي.  94(

اأما بالن�شبة اإلى فعالية اللجنة فقد بلغ اإجمايل التو�شيات املحالة من اللجنة اإلى املجل�س )59( تو�شية، ا�شتحوذ مو�شوع �شيا�شة وزارة  ●
%( التي تعد الن�شبة االأكرب من التو�شيات. الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع على ن�شبة )50.8 

اعتمدت اللجنة على عدد )36( من االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من االأمانة العامة. ●

جلنة ال�سئون ال�سحية والعمل وال�سئون الجتماعية:ج. 

عقدت اللجنة )73( اجتماعًا خالل الف�شل وبعدد �شاعات عمل )225.87( �شاعة عمل، خ�ش�شت منها )113:08( �صاعة للن�صاط  ●
الت�صريعي، وخ�ص�صت للن�صاط الرقابي )95:45( �شاعات عمل.

وقد طرحت اللجنة عدد من االأفكار واالآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد )42( فكرة، وبعدد )188( فكرة يف اجلوانب الرقابية، ون�شبة  ●
%( من الن�صاط الرقابي اإلى الت�صريعي.  81.7(

اأما بالن�شبة اإلى فعالية اللجنة فقد بلغ اإجمايل التو�شيات املحالة من اللجنة اإلى املجل�س )79( تو�شية، ا�شتحوذ مو�شوع �شيا�شة وزارة  ●
%( التي تعد الن�شبة االأكرب من التو�شيات. ال�شحة على ن�شبة )32.9 

اعتمدت اللجنة على عدد )45( من االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من االأمانة العامة. ●

جلنة ال�سوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية:ح. 

للن�صاط  ● �صاعة   )24:2( منها  خ�ش�شت  عمل،  �شاعة   )77.34( عمل  �شاعات  وبعدد  الف�شل  خالل  اجتماعًا   )34( اللجنة  عقدت 
الت�صريعي، وخ�ص�صت للن�صاط الرقابي )51:19( �شاعات عمل.

وقد طرحت اللجنة عدد من االأفكار واالآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد )64( فكرة، وبعدد )202( فكرة يف اجلوانب الرقابية، ون�شبة  ●
%( من الن�صاط الرقابي اإلى الت�صريعي.  75.9(

الرثوة  ● مو�شوع  ا�شتحوذ  تو�شية،   )39( املجل�س  اإلى  اللجنة  من  املحالة  التو�شيات  اإجمايل  بلغ  فقد  اللجنة  فعالية  اإلى  بالن�شبة  اأما 
%( التي تعد الن�شبة االأكرب من التو�شيات. ال�شمكية على ن�شبة )38.4 
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اعتمدت اللجنة على عدد )33( من االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من االأمانة العامة. ●

جلنة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة:خ. 

عقدت اللجنة )44( اجتماعًا خالل الف�شل وبعدد �شاعات عمل )126( �شاعة عمل، خ�ش�شت منها )60( �صاعة للن�صاط الت�صريعي،  ●
وخ�ص�صت للن�صاط الرقابي )65( �شاعات عمل.

وقد طرحت اللجنة عدد من االأفكار واالآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد )171( فكرة، وبعدد )151( فكرة يف اجلوانب الرقابية،  ●
%( من الن�صاط الرقابي اإلى الت�صريعي. ون�شبة )46.9 

اأما بالن�شبة اإلى فعالية اللجنة فقد بلغ اإجمايل التو�شيات املحالة من اللجنة اإلى املجل�س )72( تو�شية، ا�شتحوذ مو�شوع �شيا�شة الهيئة  ●
%( التي تعد الن�شبة االأكرب من التو�شيات. العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف على ن�شبة )36.1 

اعتمدت اللجنة على عدد )35( من االأوراق والدرا�شات الفنية املعدة من االأمانة العامة. ●

اأما يف �صاأن ن�صاط ال�صعبة الربملانية للمجل�س الذي �صجل ح�صورًا متميزا يف خالل هذا الف�صل فقد �صاركت ال�صعبة يف عدد )142( فعالية . 6
برملانية، منها عدد )9( م�شاركات يف االحتاد الربملاين الدويل، وعدد )6( م�شاركات يف احتاد جمال�س الدول االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر 
االإ�شالمي، وعدد )12( م�شاركة يف االحتاد الربملاين العربي، وعدد )22( م�شاركة يف الربملان العربي االنتقايل، وعدد )5( م�شاركات يف 
اجتماع روؤ�شاء جمال�س ال�شورى والوطني واالأمة والنواب بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، كما قامت ال�شعبة الربملانية بعدد )24( 

زيارة، ويوؤ�شر التقرير اإلى الفعالية الربملانية املوؤثرة لل�شعبة الربملانية يف خمتلف االحتادات.

اأوال: االحتاد الربملاين الدويل:

	 ا�شتطاعت ال�شعبة الربملانية اأن توؤثر بفعالية يف اأعمال االحتاد الدويل من خالل اأن�شطتها املتميزة وقد حققت نتائج منها )مت تعديل املادة
)3( من النظام االأ�شا�شي لالحتاد الربملاين الدويل حيث اأيد ممثلو ال�شعبة الربملانية االإماراتية يف اأعمال املجل�س تعديل هذه املادة باإ�شافة 
فقرة م�شتحدثة لقبول ع�شوية فل�شطني كع�شو كامل الع�شوية يف االحتاد، ومتت موافقة املجل�س احلاكم على انتخاب �شعادة الع�شو/را�شد 

حممد ال�شريقي كممثل عن املجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد(.

ثانيًا: احتاد جمال�س الدول االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر االإ�شالمي:

	 متكنت ال�شعبة الربملانية اأن توؤثر بفعالية يف اأعمال املنظمة من خالل اأن�شطتها املتميزة وقد حققت نتائج منها )تقدمت ال�شعبة مبذكرة
مقرتح ِب�صاأن القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لالحتاد يف اجتماعها الأخري يف نيامي 2008م ب�صاأن تفادي مناق�صة اأي م�صائل خالفية 
بني الدول االأع�شاء" وقد جنحت ال�صعبة الربملانية يف حذف هذه الفقرة من تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية التا�صع ع�صر والذي عقد يف 

نيامي – النيجر 2008.
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ثالثًا: االحتاد الربملاين العربي:

	 متكنت ال�شعبة الربملانية اأن توؤثر بفعالية يف اأعمال االحتاد العربي من خالل اأن�شطتها املتميزة وقد حققت نتائج منها )مت االأخذ مبقرتح
ال�شعبة االإماراتية الإدراج "م�شروع تطوير اأعمال االأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي" �شمن بند ما ي�شتجد من اأعمال، كما مت عر�س 
امل�صروع املقدم من املجل�س الوطني الحتادي املتعلق "بتطوير عمل االأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي" على الوفود اخلليجية الإبداء 

الراأي واملالحظات حوله واأبدت الوفود اخلليجية املوافقة على ما جاء يف امل�صروع(.

رابعاً: الربملان العربي االنتقايل:

	 متكنت ال�شعبة الربملانية اأن توؤثر بفعالية يف اأعمال الربملان العربي االنتقايل من خالل اأن�شطتها املتميزة وقد حققت نتائج منها )موافقة
اللجنة االقت�شادية واملالية للربملان العربي االنتقايل يف عام 2008م على عدد من التو�شيات التي تقدمت بها ال�شعبة الربملانية كاإن�شاء 

نظام مايل اأو حما�شبي يحاول ينظم العملية املالية يف الربملان العربي االنتقايل، واإعداد امليزانية وفق نظام ميزانية الربامج و االأداء.

خام�شا: اجتماع روؤ�شاء جمال�س ال�شورى والوطني واالأمة والنواب بدول جمل�س التعاون اخلليجي:

	 اأن�شطتها املتميزة وقد حققت نتائج منها )قرر االجتماع اأعمال اجتماع الروؤ�شاء من خالل  توؤثر بفعالية يف  اأن  ال�شعبة الربملانية  متكنت 
املوافقة على مذكرة العمل املقرتحة من املجل�س الوطني الحتادي يف �صاأن الجتماع الأول لروؤ�صاء جمال�س ال�صورى والوطني والأمة والنواب 
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج، كما مت االأخذ مبقرتحات ال�شعبة يف �شاأن اإن�شاء برملان خليجي ومت االتفاق على تكليف االأمانة العامة 

ملجل�س التعاون اخلليجي بدار�شة اإن�شاء برملان خليجي ورفعه الجتماع الروؤ�شاء اخلليجيني(.

اأوراق العمل الفنية لل�شعبة الربملانية:

	 اإزاء اعتماد ال�صعبة الربملانية على منهاجية علمية حمددة يف التح�صري والإعداد للدرا�صات والأوراق الفنية، فقد اأعدت ال�صعبة ما يقرب
من عدد )535( ورقة ودرا�شة فنية خا�شة منها لالحتاد الربملانية الدويل )64( ورقة، واحتاد جمال�س الدول االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر 
االإ�شالمي )46( ورقة، االحتاد الربملاين العربي)35( ورقة، الربملان العربي االنتقايل )45( ورقة، اجتماع روؤ�شاء جمال�س ال�شورى والنواب 

والوطني واالأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية )6( اأوراق، واأوراق الزيارات )66( ورقة.

اأوراق العـمل الفنـية للجـهاز الـفني يف االأمـانة العـامة:

	 اأما فيما يخ�س االأداء الفني لالأمانة العامة فقد اأ�شر التقرير اإلى اأن االأمانة العامة اأجنزت ما يقارب من )1184( ورقة ودرا�شة وم�شروعات
عدد  الربملانية  ال�شعبة  واإدارة  الفنية،  االأوراق  جممل  من   )% ون�شبته)26.6  ورقة   )315( عدد  واملعلومات  البحوث  اإدارة  اأعدت  فنية، 
%( من جممل االأوراق الفنية،  %( من جممل االأوراق الفنية، واإدارة اللجان عدد )334( ورقة ون�شبته )28.2  )535( ورقة ون�شبته )45.2 

وقد بلغت اأكرب ن�شبة من هذه االأوراق خالل دور االنعقاد الرابع وقد بلغت عدد االأوراق الفنية )981( ورقة.

ومـما يجـدر التـاأكـيد عليه ثمـة نـقاط اأ�شا�شيـة:

اإن هذا الأداء املتميز لأمانة املجل�س الوطني الحتادي اإمنا يعرب عن منظومة عمل جماعية تتكاتف فيما كل الإدارات الفنية والإدارية لتقدمي . 1
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االأداء خمتلف وحدات  وال�شيا�شية، كما تكاتف يف هذا  والرقابية  الت�شريعية  االأع�شاء يف املجاالت  ي�شاند ويدعم عمل  اأداء متميز  اأف�شل 
املجل�س مما عرب عن اأداء تكاملي يحقق اأهدافه يف تقدمي الدعم الفني املتميز الأع�شاء املجل�س.

مل يكن هذا االأداء وليد ال�شدفة اأو ال�شيا�شات املتقطعة واإمنا مت بناء هذا االأداء وفق خطة عمل تدريجية، و�شيا�شة اعتمدتها اأمانة املجل�س . 2
يف التدريب حمققا لغايات التطوير املوؤ�ش�شي الأعمال املجل�س ورف�شت فكرة اأن يكون التدريب لغر�س التدريب اأو لغر�س بناء قدرات متقطعة 
للعاملني باملجل�س واإمنا ا�صتقت جتربتها من املدار�س الربملانية الأمريكية والأوروبية يف اعتماد نهج وبرامج التدريب التعاي�صي الذي يحقق 
التالحم والت�صال امل�صتمر واملبا�صر بني اخلبري والباحثني الربملانيني وبحيث يكون غاية التكليف من هذا التدريب بناء القدرات البحثية 

وفق مناهج تدريجية ت�شاعد باحثي املجل�س على اال�شتيعاب لالأوراق والدرا�شات الفنية.

الوطني . 3 االإطار  مع  تتواكب  التي  العملية  املعطيات  وبني  الفنية،  واأوراقها  لدرا�شتها  العلمي  االأداء  بني  املزج  على  املجل�س  اأمانة  اعتمدت 
واعتربت اأن ذلك لزمة اأ�صا�صية لتطوير جوانب العمل يف الأمانة ومن ثم مل ت�صعى الأمانة اإلى ا�صترياد برامج جاهزة للتطوير الفني كما 
هو متبع يف العديد من الربملانات االإقليمية وارتاأت اأن تكون لها جتربة ذاتية خا�شة بها يف تطوير اأداء االأمانة العامة واأن تكون هذه التجربة 
اأف�شل يف اخلارج قد ال يكون هو االأف�شل يف بيئة التطوير  اأن ما هو  اأف�شل املدار�س الربملانية الدولية مع االأخذ يف االعتبار  م�شتقاة من 
الوطنية لأمانة املجل�س واإزاء مراعاة الأمانة لهذا املتغري فقد زادت ن�صب فعالية الأوراق والدرا�صات املعدة من جانبها حتى بلغت اأكرث من 
%( يف اأعمال ال�شعبة الربملانية وبذات معدالت االإجناز كانت يف املجاالت  %( يف اأعمال املجل�س الرقابية، وما يقرب من )97.4   92.3(

الت�شريعية واالأعمال االأخرى.

ال ميكن ح�شر جناح الدور الفني لالأمانة العامة وق�شره على الباحثني الربملانيني واإمنا �شارك يف هذا النجاح بفعالية االإدارات االأخرى . 4
غري الفنية التي وفرت الت�صهيالت الالزمة وكذلك كل ما ميكن حتى ت�صل هذه امل�صروعات والدرا�صات اإلى غايتها يف م�صاندة دور الأع�صاء 

الت�شريعي والرقابي وال�شيا�شي.

اإن الأداء الذي قامت به الأمانة يف الف�صل الت�صريعي الرابع ع�صر ل ميثل حلقة نهائية يف تطوير مكونات عملها الفني والإداري واإمنا هو جزء . 5
من �شل�شلة متوا�شلة تعتمد على ا�شرتاتيجية عمل اأعدتها االأمانة العامة وتعمل على تنفيذها تدريجيا ويف �شنوات متعددة.







املجل�س الوطني االحتادي

اإذا كانت هناك اأية مالحظات اأو ا�صتف�صارات خا�صة بهذا الدليل ميكن مراجعة
االأمانة العامة يف املجل�س الوطني االحتادي على العنوان التايل:

االأمانة العامة - اأبوظبي
  00971  2 00971        فاك�س: 6812846   2 هاتف: 6812000 

�س.ب : 836 اأبوظبي
info@almajles.gov.ae :الربيد االلكرتوين

االأمانة العامة - دبي
هاتف : 3244400 4 00971     فاك�س :  3242332 4 00971 

�س.ب : 47 دبي


