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 الأمانة العامة للمجل�س الوطني الحتادي
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اأول موؤ�شرات عامة لالأعمال الفنية للجهاز الفني:

بلـــغ اإجمـــايل االأعمـــال الفنية للإدارات البحثية يف االأمانة العامة خلل دور االنعقاد الثالث من الف�شل الت�شريعي 
اخلام�ـــس ع�شـــر عدد )364( عمال فنيـــا، تنوع ما بني درا�شات وبحوث واأوراق برملانية مبختلف اأنواعها، اإ�شافة اإلى 

تقارير اللجان. وقد توزعت اأعمال اجلهاز الفني على )10( قطاعات، وقد جاء ترتيب القطاعات كما يلي :

1.مـــن حيـــث حجـــم الأعمال الفنية يالحظ اأن قطاع الدبلوما�شية الربملانيـــة ح�شل على اأعلى عدد من الأعمال 
الفنية بعدد )124( عمل بحثيا. وقد ا�شتملت هذه االأعمال الفنية على)215 ( فكرة و )310 ( مقرتحات، تاله 
يف املرتبة من حيث حجم الأعمال الفنية كل من القطاع القانوين بعدد )96( عمل بحثيا، والقطاع االجتماعي 
بعدد )73( عمال بحثيا. ويرجع تفوق القطاع الدبلوما�شي على بقية القطاعات بالن�شبة حلجم الأوراق الفنية 

اإلى تعدد وتنوع امل�شاركات الدبلوما�شية لل�شعبة الربملانية على امل�شتويات الحتادي والعربي والإ�شالمي .

2.مـــن حيـــث عدد الفكار اخلا�شة بالقطاعات الع�شر يالحظ اأن قطاع الدبلوما�شية الربملانية اأي�شاً ح�شل على 
اأعلـــى عـــدد من االأفكار بعـــدد )215( فكرة �شملت جميع اأوراق العمل الفنية التـــي قدمها للم�شاركات اخلارجية، 

وتاله يف املرتبة كل من القطاع القت�شادي بعدد )155( فكرة والقطاع االجتماعي بعدد )140( فكرة .

3.من حيث عدد املقرتحات اخلا�شة بالقطاعات الع�شر فيالحظ اأن القطاع الدبلوما�شي اأي�شا ح�شل على اأعلى 
عـــدد مـــن املقرتحـــات بعدد )310( مقرتحات، وهـــذا يرجع حل�شوله على  املرتبة الأولى مـــن حيث عدد الأوراق 
الفنيـــة ، وتـــاله يف املرتبـــة كل مـــن القطـــاع الجتماعي بعـــدد )105( مقرتحـــات والقطاع القانـــوين بعدد )95( 

مقرتحا.

4.مـــن حيـــث فعاليـــة الأفكار اخلا�شـــة بالقطاعات الع�شر فيالحـــظ اأن القطاع الدبلوما�شي جـــاءت ن�شبة فعالية 
وا�شتخدام اأفكاره بن�شبة 100 %، تاله يف ذلك القطاع التعليمي بن�شبة 100 %والقطاع القانوين بن�شبة %94.

5.مـــن حيـــث فعالية املقرتحات اخلا�شة بالقطاعات الع�شر فيالحـــظ اأن القطاع الجتماعي جاءت ن�شبة فعالية 
وا�شتخـــدام املقرتحـــات اخلا�شـــة باأوراقـــه الفنية بن�شبة 98% ، تـــاله يف ذلك القطاع الدبلوما�شـــي بن�شبة %95 

والقطاع القانوين بن�شبة %78 .
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ثانيا: فعالية املوارد الب�شرية:

اأجنـــزت االأمانـــة العامـــة خلل دور االنعقـــاد العادي الثالث من الف�شـــل الت�شريعي اخلام�س ع�شـــر حوايل )364( 
ورقـــة وبحـــث ودرا�شـــة، باالإ�شافـــة اإلـــى عدد مـــن م�شروعات العمـــل الفنية التـــي مت طرحها يف املوؤمتـــرات الربملانية 
الدوليـــة، و�شـــارك يف اإجنـــاز هـــذه االأوراق الفنية كل مـــن االإدارات البحثية ، مركز املعلومـــات والدرا�شات الربملانية، 
اإدارة اجلل�شـــات واللجـــان، اإدارة ال�شعبـــة الربملانيـــة، اإدارة ال�شـــوؤون القانونيـــة، ويجـــدر الإ�شارة هنا اإلـــى اأن وراء هذا 

الإجناز ال�شخم عدد من الباحثني ل يتجاوز عددهم )36( باحثا ، كما ي�شري اجلدول التايل :

جدول اإجناز وفعالية املوارد الب�شرية يف كل اإدارة بحثية

حجم الأعمال الفنيةعدد الباحثنياالإدارات البحثية
ن�شبة االإجناز والفعالية البحثية 

لكل باحث

10515.1مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

66611اإدارة اللجان

46516اإدارة اجلل�شات

612420.6اإدارة ال�شعبة الربملانية

10585.8اإدارة ال�شوؤون القانونية

59%36364املجموع

اأمـــا بالن�شبـــة لالإ�شـــراف الفنـــي على جميع هـــذه الأعمال من حيث التدقيـــق والإ�شراف واملراجعـــة الفنية  فقد قام 
بذلك املكتب الفني، كما ي�شري اجلدول الآتي :

جــدول اإجنــاز وفعاليــة املكتــب الفني)الإ�شراف الفنــي – التدقيــق – املراجعة – الإعــداد لالأوراق 
والدرا�شات(

القيام باالأعمالاملكتب الفني

قام املكتب باالإ�شراف الفني على ) 364 ( ورقة بحث ودرا�شة، و�شمل 
االإ�شراف الفني، املراجعة ، والتدقيق وامل�شاركة يف االإعداد.

) 1 ( م�شت�شار فني.
) 1 ( باحث.

) 1 ( �شكرتري تنفيذي.
) 1 (مراجع لغوي.
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ممــا يجـدر ذكـره اأن نـ�شبــة الإ�شـراف والـتوجيه واملعاونة والتدريب واملراجعة والتدقيق الفني على 
كل الأعمال الفنية ال�شابقة اأجنزها:

خبـــري برملـــاين دويل واحـــد ) امل�شت�شـــار الفني ( للبحـــوث والأوراق والدرا�شـــات الربملانيـــة والقانونية واللجان 	•
واجلل�شات وال�شعبة الربملانية واملكتب الفني، وتنفيذ الدورات التدريبية، وور�س العمل الالزمة لذلك.

ا�شت�شاريان قانونيان )للمذكرات القانونية، والفتاوى، وتقدمي الراأي القانوين يف اللجان، واجلل�شات والأوراق 	•
القانونية ذات الطبيعة اخلا�شة، اأو  ال�شرتاتيجية اأو  ذات اأهمية حمددة(. 

م�شت�شار اإعالمي واحد )لالإعالم الربملاين من حيث الإ�شراف الفني على اخلطط ال�شرتاتيجية الإعالمية، 	•
وتنفيـــذ الـــدورات التدريبيـــة، وور�ـــس العمـــل الإعالميـــة الالزمـــة لذلـــك، وكذلـــك مـــا يتعلـــق باإعـــداد الأوراق 

الإعالمية ذات الطبيعة اخلا�شة، اأو  ال�شرتاتيجية اأو  ذات اأهمية حمددة(.

خبـــري واحـــد للجل�شـــات لالإ�شـــراف الفنـــي على اأعمـــال اجلل�شـــات وامل�شابط وتطويـــر التقارير الفنيـــة لأعمال 	•
خمرجات اجلل�شات.
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اأوًل: القطاع القت�شادي 
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موؤ�شرات عامة للقطاع القت�شادي: 

بلـــغ اإجمـــايل االأوراق الفنيـــة املعـــدة من قبـــل االإدارات البحثيـــة يف االأمانة العامة خـــلل الدور العـــادي الثالث من 
الف�شـــل الت�شريعـــي اخلام�ـــس ع�شر للقطاع االقت�شـــادي عدد )17( عمال بحثيـــا، وتفاوتت هـــذه الأعمال البحثية 
بني: عدد )15( ورقة تو�شيحية )نوق�س منها عدد )8( اأوراق خلل جل�شات املجل�س( وعدد درا�شة واحدة، وورقة 

بحثية واحدة.

ومت اإعـــداد االأوراق الفنيـــة من قبل مركـــز املعلومات والدرا�شات الربملانية بعدد )3( اأوراق بحثية بن�شبة )18 %( 
، واإدارة اجلل�شات عدد )14( بن�شبة )82 %(، كما يو�شح الر�شم البياين.

�شكل بياين حل�شر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القت�شادي خالل الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
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 املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع القت�شادي:

اأوًل: و�شف املوؤ�شر:

بلـــغ عـــدد االأوراق الفنيـــة التي اأعـــدت للقطاع االقت�شادي )17( ورقـــة فنية ودرا�شة، ت�شمنت عـــدداً من الأفكار بلغ 
اإجمايل الأفكار،  �شواء التي مت طرحها اأو  التي مل يتم طرحها او مناق�شتها )155( فكرة، مت طرح ومناق�شة )40( 
فكرة ووردت يف )8( اأوراق ومبعدل )5( اأفكار يف كل ورقة فنية مت اإعدادها. وبن�شبة للفعالية )26%( بينما مل يتم 
قيا�ـــس )115( فكـــرة اأخرى من اأ�شل)155( والتـــي وردت يف )9( اأوراق، نظرا لعدم اإدراج هذه الأوراق بت�شريعاتها 

وموا�شيعها يف هذا الدور.
كما بلغ اإجمايل املقرتحات املعدة يف القطاع القت�شادي �شواء التي مت مناق�شتها اأو مل يتم مناق�شتها )16( مقرتحا 
مت طرح ومناق�شة )12( مقرتحا، وبن�شبة فعالية بلغت )75%(، بينما مل يتم قيا�س )4( مقرتحات اأخرى من اأ�شل 
)16( مقرتحا والتي وردت يف )8( اأوراق فنية، نظرا لعدم اإدراج هذه الأوراق بت�شريعاتها وموا�شيعها يف هذا الدور. 
وقد قدمت جميع هذه الأوراق الفنية للجانب الرقابي خ�ش�س منها عدد )14( للأ�شئلة، وعدد )3( للمو�شوعات العامة.

ثانيًا: الدللة الأفقية للموؤ�شر:

احتـــل القطـــاع القت�شـــادي املرتبـــة اخلام�شـــة بـــني ت�شعة قطاعـــات، بعـــدد اأوراق بلـــغ )17( ورقة وبن�شبـــة و�شلت لـ 
)4.7%( من اأ�شل )364( ورقة اأعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات.

وت�شمنـــت الأوراق عـــدداً مـــن الأفكار بلـــغ )155( فكرة من اأ�شـــل )909( فكرة ، اأي ما ن�شبتـــه )17.05%(، وعلى 
الرغم من احتاللها املركز اخلام�س يف عدد الأوراق الفنية، اإل اأنها احتلت املرتبة الثانية يف عدد الأفكار املطروحة 
بعد قطاع الدبلوما�شية الربملانية الذي احتل املرتبة الأولى بن�شبة 23.63%،  وبلغت فعالية تلك الأفكار )%26( 

وجاءت يف املرتبة ال�شابعة من حيث الرتتيب مقارنة بفعالية الأفكار املطروحة يف باقي القطاعات.
اأمـــا علـــى م�شتـــوى املقرتحـــات فقد ت�شمنـــت الأوراق عدداً بلـــغ )16( مقرتحاً �شـــكل ما ن�شبتـــه )2.5%( من اأ�شل 
)643( مقرتحاً ميثل كافة القطاعات، حمتاًل بذلك املرتبة ال�شابعة من حيث عدد املقرتحات، اإل اأن فاعلية هذه 

املقرتحات جاءت يف املرتبة الرابعة مقارنة بفاعلية مقرتحات القطاعات الأخرى وبن�شبة )%75(.

ثالثًا: الدللة الراأ�شية للموؤ�شر:

ت�شمنت الأوراق الفنية البالغ عددها )17( ورقة فنية يف هذا القطاع وعدد )155( فكرة مبتو�شط بلغ )9( اأفكار  
يف كل ورقـــة فنيـــة ، وهـــو ما تقدر ن�شبته بـ)17.05.%( من جممل االأفكار التي قدمتها كافة االأوراق الفنية يف كل 
%( من  القطاعـــات، وعـــدد مقرتحـــات بلـــغ )16( مبتو�شط  مقـــرتح لكل ورقة فنيـــة ، وهو ما تقدر ن�شبته بــــ)2.5 

جممل مقرتحات االأوراق الفنية.
%(، كما  كمـــا نالحـــظ زيـــادة عدد الأفكار عن عـــدد املقرتحات بفارق ي�شل اإلـــى )139( وبن�شبة ت�شل اإلـــى )89.7 
نالحظ ح�شول فعالية اأفكار القطاع القت�شادي على تقدير متاأخر عن بقية القطاعات، وبذلك تقدمت املقرتحات 

.)% عن فعالية االأفكار بن�شبة )49 
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رابعًا : الدللت العامة للموؤ�شرات الفنية :

بلغ عدد االأوراق الفنية للقطاع االقت�شادي عدد )17( ورقة وجاء يف الرتتيب اخلام�س من حيث عدد الأوراق بعد 
القطـــاع التعليمـــي، اإل اأن كل ورقـــة فنية قـــد احتوت يف املتو�شط على )9 ( اأفكار ومقـــرتح واحد لكل ورقة، وحققت 
%( ، اأما بالن�شبة للمقرتحات فقد  %(، كما بلغ املهدر منها ن�شبة )74  على م�شتوى فعالية الأفكار ما ن�شبته )26 

.)% %( وبلغ املهدر منها ن�شبة )25  بلغ م�شتوى فعاليتها )75 
وقـــد تركـــزت الأوراق التـــي مل يتم اإدراجها مبوا�شيعها وت�شريعاتها يف هـــذا الدور على ما ورد �شمن الأوراق الفنية 
املعـــدة لـــكل مـــن مو�شـــوع حتديد مقـــارن للخطـــط ال�شرتاتيجـــي لهيئـــة الأوراق املاليـــة واإن�شاء م�شـــرف الإمارات 
للتنميـــة ودور الربملانـــات يف مناق�شة ودرا�شة امليزانيات. و�شمن عدد )7( من االأوراق التو�شيحية املقدمة للأ�شئلة 

التي مل تناق�س اأي�شا . مما اأثر على فاعلية اأفكار ومقرتحات القطاع.
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جدول ح�شر الأوراق الفنية املعدة يف املجال القت�شادي 

االإدارة املعدةمو�شوع الورقةم
�شنة 

االإعداد

الورقة التو�شيحية  ل�شوؤال حول التوطني بقطاع التاأمني.1

اإدارة اجلل�شات

2014

الورقة التو�شيحية  ل�شوؤال حول رواتب املوظفني املواطنني العاملني يف احلكومة 2
االحتادية يف الدرجات من العا�شرة اإلى الرابعة ع�شرة.

2014

2014الورقة التو�شيحية  ل�شوؤال حول زيادة ن�شيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل.3

2014الورقة التو�شيحية ل�شوؤال حول  حترير التجارة.4

2013الورقة التو�شيحية ل�شوؤال حول ارتفاع اأ�شعار جلب العمالة املنزلية.5

الورقة التو�شيحية ل�شوؤال حول اقرتاح اإن�شاء �شجل احتادي بح�شر مالك 6
العقارات يف الدولة.

2014

الورقة التو�شيحية ل�شوؤال حول الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�س 7
العقارية.

2014

الورقة التو�شيحية ل�شوؤال حول الرقابة على اأن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة 8
بالدولة.

2014

2014الورقة التو�شيحية ل�شوؤال حول ال�شجل التجاري املوحد.9

الورقة التو�شيحية ل�شوؤال حول العنا�شر املعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق 10
التناف�شية.

2014

2014الورقة التو�شيحية ل�شوؤال حول اإن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة.11

الورقة التو�شيحية ل�شوؤال حول زيادة عالوة الأبناء للمواطنني من 600 اإلى 12
1000 درهم.

2014

الورقة التو�شيحية ل�شوؤال توفري الفر�س ال�شتثمارية لأ�شحاب امل�شاريع 13
ال�شغرية واملتو�شطة بالدولة يف »اإك�شبو2020«.

2013

2014الورقة التو�شيحية ل�شوؤال حول جهود الوزارة لتنمية ال�شادرات الإماراتية.14

ورقة بحثية لتحديد مقارن للخطط ال�شرتاتيجية-الأوراق املالية.15
مركز املعلومات 

والدرا�شات 
الربملانية 

2014

2013ورقة تو�شيحية ب�شاأن اإن�شاء م�شرف الإمارات للتنمية.16

2014درا�شـــة حـــول دور الربملانات يف مناق�شة ودرا�شة امليزانيات.17
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ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القت�شادي:

ح�شر الأفكار:

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القت�شادي ما يقرب من )155( 
فكرة، ومن اأهم هذه الأفكار:

اأن الغـــالء الـــذي طـــال اأ�شعار ال�شلـــع واخلدمات كافة والتـــي اأ�شبحت ترهق كاهل رب الأ�شـــرة مما يوؤدي اإلى 	•
عزوفه عن الإجناب والكتفاء بعدد قليل من الأبناء.

انخفا�س ن�شب التوطني يف قطاع التاأمني على الرغم من ا�شرتاطات هيئة التاأمني بتعيني ن�شب معينة من 	•
التوطني ل�شركات التاأمني .

عـــدم وجـــود قانـــون احتادي مينـــح ال�شبطيـــة الق�شائية لـــوزارة القت�شاد للرقابـــة على الأن�شطـــة التجارية 	•
لل�شركات التي تعمل داخل املناطق احلرة التابعة لالإمارات.

املناطـــق احلـــرة ت�شاهم يف اإنعا�س الـــدورة القت�شادية من خالل حركة املوانئ واملطـــارات، والعائد من اإيجار 	•
الأرا�شي باملناطق احلرة.

تكرار الأ�شماء التجارية  اإلى حدوث م�شكالت داخل جمتمع امل�شتثمرين ومع دوائر حكومية خالل ال�شنوات 	•
املا�شية.

تعزيز تطبيق املعايري الدولية يف املجتمع املحلي، لتعزيز اقت�شاد الدولة و�شمان ال�شالمة العامة.	•

ح�شر املقرتحات:

بلغ اإجمايل املقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القت�شادي ما يقرب من 
)16( مقرتحا ، ومن اأهم هذه املقرتحات:

زيادة عالوة الأبناء لتبلغ )1000( درهم من اأجل توفري احلياة الكرمية للمواطنني.
يتم و�شع ا�شرتاتيجية احتادية  للرقابة على الأن�شطة التجارية يف املناطق احلرة وخا�شة  الب�شائع املقلدة 	•

والتي  تت�شمن خماطر �شحية.
فر�ـــس قوانني حتد من زيادة املكاتـــب اأ�شعار ا�شتقدام العمالة املنزلية وا�شتغاللهم حاجة املواطنني للعمالة 	•

املنزلية.
على هيئة التاأمني تهيئة الكوادر الوطنية املدربة واملتخ�ش�شة يف اأعمال التاأمني .	•

مراجعة خطط وتقديرات ميزانية وزارة القت�شاد مبا ي�شمن حتقيق اخلطط لالأهداف ال�شرتاتيجية 
العامة لوزارة القت�شاد يف اإطار الفعالية الالزمة و مبا يتوافق مع ا�شرتاتيجية حكومة دولة الإمارات لالأعوام  

.)2013-2011(
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ر�شم بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القت�شادي
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القت�شادي

م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

) االقت�شادي(
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال  ) االقت�شادي(

1  

انخفا�س ن�شب التوطني يف قطاع التاأمني على الرغم من 
ا�شرتاطات هيئة التاأمني بتعيني ن�شب معينة من التوطني 
ل�شركات التاأمني،  غياب الرقابة على �شركات التاأمني حول 

م�شاألة التوطني فالكثري من ال�شركات جلاأت اإلى خف�س 
معدلت التوظيف لديها خلف�س النفقات. 

على هيئة التاأمني تهيئة الكوادر الوطنية املدربة 
واملتخ�ش�شة يف اأعمال التاأمني .

2  
انح�شار وظائف املواطنني بقطاع التاأمني يف الوظائف 

الدنيا مثل اال�شتقبال وخدمة املتعاملني والطباعة.

اإعادة النظر يف حتديد احلد الأدنى لرواتب من 
ي�شغلون الدرجة العا�شرة اإلى الرابعة ع�شرة يف 

احلكومة الحتادية مبا يتنا�شب مع احتياجات الفرد 
املواطن يف الوقت احلايل.

و�شع جهة ت�شرف على الزيادة يف اأ�شواق الإمارات. تدين رواتب املوظفني املواطنني يف �شركات التاأمني.  3

4  

معاناة �شغار املوظفني ومتو�شطي الدخل  العاملني يف 
احلكومة الحتادية من الدرجة العا�شرة اإلى الرابعة ع�شر 

من غالء املعي�شة  وارتفاع الأ�شعار  مما اأرهق ميزانياتهم 
و�شكل عبئاً يومي عليهم.

و�شع وتطوير ا�شرتاتيجيات متقدمة ل�شمان 
التناف�شية التي حتقق التنمية ال�شاملة للدولة.

5  
ارتفاع معدل الت�شخم يف الإمارات ما بني الأعوام 

. )% )2007 م ـ 2013م ( بن�شبة )18.07 
تعزيز مبادئ املناف�شة احلرة يف ال�شوق املحلية 

وحتقيق جودة عالية للمعي�شة.

6  

توفري ال�شتقرار الجتماعي لالأ�شر املواطنة وتوفري �شبل 
احلياة الكرمية لها و حتقيق العدالة الجتماعية ورفع 

م�شتوى املعي�شة وحتقيق الرخاء للمواطنني .

�شرورة تطوير ال�شناعات الوطنية والرتقاء بها 
اإلى م�شتوى ال�شناعات املعرفية لتكون �شناعات 

م�شتقبلية متطورة ت�شاهم يف حتقيق ا�شرتاتيجية 
الدولة وروؤية االإمارات 2021 فيما يتعلق بتحقيق 

اقت�شاد تناف�شي مبني على املعرفة. 

7  

فوز دبي بتنظيم معر�س »اإك�شبو الدويل 2020« ، �شيوؤدي 
اإلى زيادة الطلب على العقارات لزيادة الن�شاط القت�شادي 

يف بع�س القطاعات كزيادة اال�شتثمارات يف القطاع العقاري .

يجب على وزارة القت�شاد ت�شديد الرقابة على 
مكاتب جلب العمالة املنزلية ومراقبة حركة الأ�شعار 

والعمل على احلد من ارتفاعها.

8  
اقرتا�س كثري من �شغار املوظفني ومتو�شطي الدخل من 

البنوك التجارية.
يجب �شرعة اإيجاد عقود حتفظ حق املخدومني.

9  

عدم قدرت �شغار املوظفني على ت�شديد التزاماتهم، مما 
يزيد من تعمق اخلالفات الأ�شرية، اأو املالحقة الق�شائية 
لل�شخ�س املدين، اأو حب�شه يف حال عجزه عن ال�شداد مما 
يوؤدي لت�شتت اأفراد اأ�شرته وما ي�شاحب ذلك من اأمرا�س 

اجتماعية خطرية .

فر�س قوانني حتد من زيادة املكاتب اأ�شعار ا�شتقدام 
العمالة املنزلية وا�شتغاللهم حاجة املواطنني للعمالة 

املنزلية.

10  

اأن هناك مبادرات من الدولة  لتخفيف اأعباء املواطنني 
من ذوي الدخل املحدود حيث كانت هناك مبادرة ال�شيخ 

خليفة لت�شوية قرو�س املواطنني باإن�شاء �شندوق ملعاجلة 
ديون املواطنني من ذوي الدخل املحدود عام 2011م التي 

بدورها تدعم بنيان ال�شتقرار الأ�شري.

يتم و�شع ا�شرتاتيجية احتادية  للرقابة على 
الأن�شطة التجارية يف املناطق احلرة وخا�شة  

الب�شائع املقلدة والتي  تت�شمن خماطر �شحية.
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م
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املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال  ) االقت�شادي(

11  

ت�شعى الدولة من خالل الأجندة الوطنية التي و�شعتها 
لل�شنوات ال�شبع القادمة اإلى زيادة ن�شيب الفرد من الدخل 

.)% القومي االإجمايل بن�شبة )65 

زيادة عالوة الأبناء لتبلغ )1000( درهم من اأجل 
توفري احلياة الكرمية للمواطنني.

12  

قدر تقرير التنمية الب�شرية 2013، الذي ي�شدر �شنوياً 
عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ن�شيب الفرد يف 

االإمارات من الدخل القومي االإجمايل بنحو 42.71 األف 
دوالر يف 2012.

يجب على وزارة  القت�شاد الإ�شراع يف اإ�شدار حزمة 
القوانني التي اأعدتها، لتهيئة البيئة ال�شتثمارية، 

خ�شو�شاً قوانني املناف�شة، والت�شرت  التجاري، 
واالإفل�س، وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة الذي 

تت�شمن حوافز و�شمانات  لهذه امل�شروعات.

13  

اأن العتماد على الإيرادات النفطية يف متويل حركة 
التنمية هي اأحد حتديات زيادة ن�شيب الفرد من الدخل 

القومي، بالرغم من جهود الدولة يف اإيجاد بدائل اأخرى 
للإيرادات العامة من ر�شوم و�شرائب جمركية، وجناحها 

يف تنويع م�شادر الدخل من القطاعات الأخرى.

التن�شيق مع اجلهات احلكومية املعنية جلمع وتوحيد 
اجلهود املبذولة، اإ�شافة اإلى امل�شاهمة يف تفعيل الدور 

الدويل لتطوير امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

14  

اإن القطاع ال�شناعي يف الدولة ورغم اأهميته وم�شاهمته 
يف الناجت االإجمايل املحلي، والذي ي�شل اإلى اأكرث من           

%، قد بات بحاجة اإلى حزم ودعم وحتفيز وبالأخ�س   10
يف اأ�شعار الطاقة وتكاليف العمالة وتاأجري اأو متلك 

الأرا�شي ال�شناعية، مع �شرورة ا�شتكمال البنية الت�شريعية 
اخلا�شة بالقطاع مبا يكفل دعم القطاع حملياً وخارجياً.

اإعداد وتوفري الدرا�شات واملعلومات والبيانات احلديثة.

15  

اإن التناف�شية ل تتحقق ما مل يتحقق مبداأ ال�شتدامة 
املرتكز على مقومات الإن�شاف والتمكني، والعمل على 
بناء م�شتقبل مزدهر لالأجيال القادمة يتم من خالل 

التخطيط الوا�شح لالأهداف والطموحات، وكذلك 
االإدراك التام للمتغريات وامل�شتجدات املحيطة يف دولتنا 

اإقليمياً ودولياً مع مراعاة خ�شو�شية واأولويات جمتمعنا 
الإماراتي.

ت�شهيل التمويل للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

16  

اأكد املركز الوطني لالإح�شاء اأن �شكان الدولة يعي�شون يف 
رفاهية واأن املعدل العام للفقر يف الإمارات ل يزيد عن 

%، كما اأن ن�شيب الفرد من الناجت املحلي يعد من   0.002
اأعلى املعدلت يف العامل.

حتديث الإطار الت�شريعي املنظم لالأن�شطة 
القت�شادية وم�شاعفة اجلهود يف تنمية وتعزيز 

م�شادر الدخل وتنمية ال�شادرات الإماراتية.
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

) االقت�شادي(
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال  ) االقت�شادي(

17  

حققت االإمارات املركز )24( عاملياً للت�شنيف العاملي 
للتناف�شية من بني )144( دولة، وحققت املرتبة الأولى 

عربياً وعاملياً يف كفاءة ال�شيا�شة املالية يف تقرير كتاب 
التناف�شية ال�شنوي 2012 ال�شادر عن املعهد الدويل 

للتنمية الإدارية. وحققت الدولة املرتبة الأولى عربياً 
واخلام�شة عاملياً يف جمال متكني التجارة عرب احلدود يف 
موؤ�شر تقرير ممار�شة الأعمال 2012 ال�شادر عن البنك 

الدويل، ف�شاًل عن ت�شنيف الدولة يف املرتبة الأولى 
عربياً والـ 17 عاملياً يف امل�شح الأول لالأمم املتحدة ملوؤ�شرات 

ال�شعادة والر�شا.

18  

ميلك جمل�س الوزراء �شلطة حترير التجارة وفقاً  للقانون  
الحتادي رقم )18( ل�شنة 1987م وتعديالته ب�شاأن تنظيم 

الوكاالت التجارية.

19  
اإجمايل الوكاالت التجارية  امل�شجلة يف الدولة منذ عام 

1982حتى عام 2013م بلغ) 11724 (.

20  

حتكم �شركات حمدودة يف توريد �شلع معينة �شاهم يف 
�شهولة فر�س الزيادات ال�شعرية التي تطلبها تلك ال�شركات 

على منتجاتها عرب فر�س زيادات �شنوية بن�شب حمدودة.

21  
عدم وجود حترك جماعي من قبل اجلمعيات التعاونية 

لل�شتفادة من قرار حترير الوكاالت التجارية.

22  

رف�س بع�س  ال�شركات الدولية توريد ال�شلع للجمعيات 
ومنافذ البيع مبا�شرة، نظراً لوجود عقود طويلة املدى مع 
وكالء �شابقني، ف�شاًل عن قيام �شركات منتجة لل�شلع بدور 

)الوكيل( عن طريق فتح مكاتب لها يف الدولة.

23  
جتاهل العديد من منافذ البيع قرار الوزارة بعدم رفع اأي 

�شلع دون موافقة الوزارة.

24  

تعزيز مبداأ املناف�شة يف اأ�شواق الدولة، وحماربة الحتكار 
وال�شتغالل بكل اأ�شكاله، وحماية امل�شتهلك، وتوفري ال�شلع 

واخلدمات ب�شكل منتظم، واحلد من الرتفاعات غري 
املربرة يف االأ�شعار.

25  
قيام مكاتب توريد العمالة املنزلية يف الدولة برفع اأ�شعار 

جلب العمالة.

26  
اأن الوكالت املوجودة يف دول الت�شدير للعمالة املنزلية هي 

من تتحكم يف الأ�شعار.

27  
النق�س ال�شديد يف طلبات الت�شغيل وال�شري الذاتية التي 

يقدمها الباحثون عن عمل اأو الوكالت اخلارجية.

28  
تف�شيل العمالة  العمل يف �شركات وم�شانع براتب اأف�شل 

و�شاعات عمل اأقل.
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

) االقت�شادي(
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال  ) االقت�شادي(
عدم توافر جهة رقابية على مكاتب ا�شتقدام العمالية.   29
عدم �شدور القانون الحتادي لعمال اخلدمة امل�شاعدة.  30

31  

جلوء بع�س الأ�شر اإلى ت�شغيل املخالفات لقانون دخول 
واإقامة الأجانب يف الدولة، وهذا الأمر ميثل تهديداً 

مبا�شراً لأمن املجتمع والأ�شر وحياة اأفرادها.

32  

مبادرة الدولة اإلى ال�شعي نحو ا�شت�شدار عقد عمل موحد 
للعمالة املنزلية، ينظم حقوق العامل و�شاحب العمل 

والتزاماتهما املتبادلة اإلى حني �شدور القانون.

33  
اإن�شاء املركز الوطني لالإح�شاء يف عام 2009م ليتولى 

اإقامة واإدارة النظام الإح�شائي يف الدولة.

34  
عدم تكليف املركز الوطني لالإح�شاء باإن�شاء �شجل احتادي 

حل�شر مالك العقارات يف الدولة .

35  
وجود بع�س القوانني املحلية التي ت�شمح لالأجانب بالتملك 

احلر يف قطاع العقارات.

36  
الكتفاء بح�شر العقارات وت�شجليها من خالل اجلهات 

املحلية املخت�شة يف االإمارات .

37  
التملك احلر لغري املواطنني �شيوؤدي  اإلى جذب ال�شتثمار 

الأجنبي املبا�شر يف البناء والت�شييد يف الإمارات.

38  
اإنهاء حالة  تعدد الأرقام الإح�شائية وتعار�شها ال�شادرة 

الأكرث من جهة معنية  يف الدولة.

39  

م�شاهمة البنوك و�شركات التمويل  يف تقدمي متويالت 
وقرو�س للم�شتثمرين املواطنني و املقيمني واالأجانب يف 

القطاع العقاري.

40  

اإ�شدار امل�شرف املركزي نظام » قرو�س الرهن العقاري « 
اجلديد الذي ي�شع حدا اأدنى مقبوًل ملعايري �شمانات الرهن 

العقاري.

41  

اعتماد عمليات التمويل العقاري على التثمني، من خلل  
املقيمني العاملني للبنوك من اأجل حتديد القيمة الفعلية 

للعقار املمول.

42  
الق�شاء على ع�شوائية الأ�شعار، واحلد من امل�شاربات 

الوهمية.

43  
احلفاظ على ا�شتقرار ومنو القطاع العقاري يف الدولة 

ومواجهة اأي حتديات اأو اأزمات اقت�شادية.

44  
تتمثل امل�شوؤولية الرئي�شية للم�شرف املركزي يف ر�شم 

وتطبيق ال�شيا�شات امل�شرفية والئتمانية و النقدية.

45  
مواجهة وزارة القت�شاد �شعوبات  ب�شاأن الرقابة على 

اأن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة.
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

) االقت�شادي(
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال  ) االقت�شادي(

46  
املناطق احلرة ل تتواجد بها نظم قانونية اأو رقابية �شارمة 

حتول دون دخول ال�شلع املغ�شو�شة واملقلدة.

47  
ل يوجد تن�شيق وتعاون قوي بني الأجهزة املعنية بال�شلع 

املغ�شو�شة.

48  

يتواجد  يف االإمارات العربية املتحدة اأكرب عدد من املناطق 
احلرة يف املنطقة حيث اإن هناك ما يقارب )40( منطقة 

حرة منها )10( حتت الإن�شاء.

49  
متتاز ممار�شة الأعمال التجارية يف املناطق احلرة بالعديد 

من املزايا .
50  .)% اإمكانية متلك الأجانب يف املناطق احلرة بن�شبة )100 

51  
اإمكانية ترحيل روؤو�س الأموال والأرباح اإلى اخلارج يف 

املناطق احلرة بن�شبة )100(% .
ل �شرائب يف املناطق احلرة على ال�شركات ملدة )50( عاماً .  52
ل توجد قيود على العمالت يف املناطق احلرة.  53

54  
ل تفر�س �شريبة على الدخل ال�شخ�شي  ول ر�شوم 

جمركية يف املناطق احلرة.

55  
الإجراءات املب�شطة وال�شريعة لإن�شاء ال�شركات يف املناطق 

احلرة.

56  

املحافظة على النمو القت�شادي والتجاري  يف الدولة 
من خلل الرقابة على جودة ال�شركات العاملة يف املناطق 

احلرة.

57  

عدم وجود قانون احتادي مينح ال�شبطية الق�شائية لوزارة 
االقت�شاد للرقابة على االأن�شطة التجارية لل�شركات التي 

تعمل داخل املناطق احلرة التابعة لالإمارات.

58  
التاأثري على ال�شالمة وال�شحة العامة وخا�شة ال�شناعات 

الغذائية.

59  

ا�شتقدام العمالة الوافدة وغياب خطط التوطني 
لال�شتثمارات القائمة يف املناطق احلرة  �شاهم يف اخللل 

القائم يف الرتكيبة ال�شكانية للدولة.

60  

املناطق احلرة ت�شاهم يف اإنعا�س الدورة القت�شادية من 
خلل حركة املوانئ واملطارات، والعائد من اإيجار االأرا�شي 

باملناطق احلرة.

61  

تكرار الأ�شماء التجارية يوؤدي اإلى حدوث م�شكالت داخل 
جمتمع امل�شتثمرين ومع دوائر حكومية خالل ال�شنوات 

املا�شية.
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

) االقت�شادي(
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال  ) االقت�شادي(

62  

اإ�شدار جمل�س الوزراء املوقر القرار رقم )14( ل�شنة 
2004م  وتعديالته يف �شاأن اإن�شاء �شجل جتاري موحد 

وفر�س ر�شوم القيد والتجديد والتاأ�شري يف ال�شجل 
التجاري املوحد.

63  

يهدف ال�شجل التجاري الإلكرتوين املوحد  اإلى تنظيم 
عمليات اإ�شدار الأ�شماء التجارية، والتحقق من عدم 

تكرارها يف اإمارات اأخرى، اإ�شافة اإلى توحيد ت�شنيف )كود( 
االأن�شطة التجارية على نطاق الدولة.

64  
عدم النتهاء من اإن�شاء �شجل جتاري لالأ�شماء التجارية 

على م�شتوى الدولة  وربطه اإلكرتونًيا مع اجلهات املعنية.

65  

املحافظة على التناف�شية الدولية لدولة الإمارات العربية 
املتحدة التنموية وال�شرتاتيجية اجلديدة ووفقاً لأحدث 

اإ�شدار لتقرير التناف�شية العاملي 2014-2013.

66  

عدم حت�شيل الر�شوم املقررة قانوناً على قيد التجديد 
والتاأ�شري يف ال�شجل التجاري املوحد والتي ن�س عليها 
قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم )14( ل�شنة 2004م  

وتعديالته.

67  

حققت دولة الإمارات املركز الأول عامليا يف جمال الكفاءة 
احلكومية وحتقيقها اأكرب قفزة بني جميع دول العامل يف 
جمال التناف�شية بني الدول يف عام 2013 لت�شل للمركز 

الثامن عامليا.

68  

اإطالق احلكومة الحتادية حتدياً بني الوزارات خالل 
اجتماع جمل�س الوزراء يف �شهر �شبتمرب لعام 2013م وذلك 

باختيار جمال اأو عن�شر من عنا�شر التناف�شية.

69  

املحافظة على التناف�شية الدولية لدولة الإمارات العربية 
املتحدة من خلل  امل�شروعات االجتماعية واخلدمية 

والتنموية وال�شرتاتيجية اجلديدة.

70  

اإن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة تكون وزارة القت�شاد 
ممثلة فيها ل�شمان التن�شيق بني امل�شتويني الحتادي 

واملحلي يف هذا ال�شاأن.

71  
افتتاح العديد من ال�شركات اأفرع لها يف املناطق احلرة 

بالدولة.

72  

املحافظة على النمو القت�شادي والتجاري  يف الدولة 
من خلل الرقابة على جودة ال�شركات العاملة يف املناطق 

احلرة.

73  

ا�شتقدام العمالة الوافدة وغياب خطط التوطني 
لال�شتثمارات القائمة يف املناطق احلرة  �شاهم يف اخللل 

القائم يف الرتكيبة ال�شكانية للدولة.
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

) االقت�شادي(
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال  ) االقت�شادي(

74  
التاأثري على ال�شالمة وال�شحة العامة وخا�شة ال�شناعات 

الغذائية.

75  
ت�شم دولة الإمارات العديد من املناطق احلرة يف خمتلف 
اإمارات الدولة، وهي تهدف اإلى ت�شهيل عملية ال�شتثمار.

76  
املناطق احلرة تعود اأرباحها وثمارها وعوائدها على 
امل�شتثمر االأجنبي، وفوائدها حمدودة على املواطن.

77  

م�شاهمة املناطق احلرة واملتخ�ش�شة بنحو )30(% من 
التجارة اخلارجية لدولة االإمارات العربية املتحدة يف عام 

.2012

78  

مل تعد عالوة الأبناء للمواطنني البالغة )600( درهم 
�شهرياً تكفي لتوفري احتياجات الأبناء يف ظل ارتفاع 

تكاليف املعي�شة.  

79  

اأن الغالء الذي طال اأ�شعار ال�شلع واخلدمات كافة والتي 
اأ�شبحت ترهق كاهل رب الأ�شرة اأدى اإلى عزوفه عن 

الإجناب والكتفاء بعدد قليل من الأبناء.

80  
تفاقم م�شكلة الرتكيبة ال�شكانية لنق�س عدد املواليد يف 

االأ�شرة الواحدة.

81  

ن�س الد�شتور يف املادة )24( التي تن�س على حتقيق 
العدالة الجتماعية ورفع م�شتوى املعي�شة وحتقيق الرخاء 

للمواطنني يف حدود القانون.

82  
اقرتا�س رب الأ�شرة الذي ل يوجد لديه م�شدر دخل �شوى 

الراتب من البنوك التجارية ملواجهة اأعباء املعي�شة.

83  

ق�شية الإجناب وزيادة الن�شل ق�شية هامة جدا ترفع من 
مكانة املجتمع الإماراتي وتزيد من قدراته العملية يف 

امل�شتقبل.

84  
برامج دعم وت�شجيع املواطنني واملواطنات على الزواج 

املبكر.

85  
تطوير منظومة العمل الرقابي بهيئة الأوراق املالية وفق 

اأف�شل املمار�شات الدولية. 

86  
تطوير الت�شريعات التي تنظم عمل اأ�شواق راأ�س املال 

بالدولة .

87  
التميز والإبداع يف تقدمي اخلدمات للمتعاملني يف اأ�شواق 

راأ�س املال.

88  
تطوير اخلدمات الإدارية املركزية/الالمركزية وتقدميها 

ب�شفافية وكفاءة عالية. 

89  
امل�شاهمة يف تطوير بيئة م�شتقرة وجاذبة لال�شتثمار يف 

�شوق راأ�س املال.
حماية حقوق امل�شتثمرين واالأطراف املعنية ب�شوق راأ�س املال.  90
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

) االقت�شادي(
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال  ) االقت�شادي(
تر�شيخ اأ�ش�س املمار�شات ال�شليمة للمتعاملني ب�شوق راأ�س املال.  91
االنفتاح على امللكية االأجنبية.  92
اللتزام مبعايري احلوكمة واأف�شل املمار�شات.  93

94  

توقيع الدولة مذكرة تفاهم مع منظمة اليو�شكو  و متثل 
هذه املذكرة معياراً للتعاون الدويل بني اجلهات الرقابية يف 

هذا اخل�شو�س.

95  

فوز االمارات با�شت�شافة ملف اك�شبو 2020 �شوف يوؤدي 
اإلى اإنعا�س �شوق الأوراق املالية الإماراتي ،  على ح�شب راأي 

املحللني االقت�شاديني.

96  
ع م�شتدام  �شعي روؤية االإمارات 2021  اإلى اقت�شاد متنوِّ
واال�شتفادة الق�شوى من ال�شراكات االقت�شادية العاملية.

97  
�شالحية اعتماد الختبارات للعاملني لدى �شركات 

الو�شاطة.

98  

قيام الهيئة  باإجراء تعديل على املادة )13( من النظام 
اخلا�س بالو�شطاء مبا ي�شمح باإعطاء الهيئة �شالحية 

اعتماد االختبارات لفئات العاملني لدى �شركات الو�شاطة.

99  
مل تتطرق ال�شرتاتيجية اجلديدة مل�شاألة اآلية وقنوات 

ال�شكوى بالن�شبة للمتعاملني.

100  
م�شرف الإمارات للتنمية هو نتيجة لندماج بني امل�شرف 

العقاري و م�شرف االإمارات ال�شناعي.
اإن�شاء ال�شناعات اجلديدة وتدعيم ال�شناعات القائمة يف الدولة.  101

102  
تي�شري الئتمان العقاري يف الدولة للمواطنني واملوؤ�ش�شات 

وال�شركات واجلمعيات التعاونية.

103  
�شيعزز امل�شرف العقاري امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

للمواطنني.

104  
امل�شرف  العقاري  �شي�شاعد يف توفري التمويل مل�شاكن 

برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان املخ�ش�شة للمواطنني.

105  
م�شارف التنمية ال�شناعية » ت�شاعد يف منح املن�شاآت 

ال�شناعية القرو�س طويلة ومتو�شطة وق�شرية االأجل.

106  

تعد وزارة املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة م�شوؤولة 
عن تنفيذ جميع ال�شيا�شات املالية والنقدية وال�شناعية 

املرتبطة بالتنمية القت�شادية يف الدولة.
�شمان ا�شتقرار املوارد املالية للحكومة الحتادية.  107

108  
حتقيق اأعلى مردود للموارد املالية وتوفري تقارير تت�شم 

بال�شفافية.
حتقيق ال�شفافية من خلل ال�شيا�شات املالية والت�شريعات املالية.  109

110  
زيادة العتماد على تقنية املعلومات وخدمات احلكومة 

االإلكرتونية.



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي الــــمـــــجــلـــ�س الــوطــــــنـي التـــــحـــادي 30

م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

) االقت�شادي(
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال  ) االقت�شادي(
الربملان ميار�س اخت�شا�شاته الت�شريعية والرقابية.  111

112  

ميار�س املجل�س دوره يف مناق�شة ميزانية الدولة واقرارها 
ودرا�شتها مبا ميكن الدولة من تنفيذ خططها القت�شادية 

واالجتماعية.

113  
الربملان يدر�س امليزانية يف اطار الت�شاق مع العلمية 

احلديثة.

114  
اأن الربملان جزء من علم ال�شيا�شة ،وعلم القت�شاد، وعلم 

املالية ، وعلم الجتماع.

115  
اأن امليزانية تعمل على تعظيم جانب الإيرادات وحتقيق 

اال�شتفادة املثلى من موارد الدولة.

116  
احلكومة تقدر اأولوياتها وفق خطط و�شيا�شات الوزارات 

والهيئات باالإ�شافة الى ال�شيا�شات العامة امل�شتقبلية.

117  
الربملان يعمل على التوفيق بني املتطلبات الأ�شا�شية 

للميزانية واملتطلبات االجتماعية.

118  

يعد قانون امليزانية اأجنح الو�شائل الربملانية لبيان 
مدى جناح احلكومة، اأو تعرثها يف تنفيذ خططها 

ال�شرتاتيجية.

119  
اأن الخت�شا�س املايل للربملان هو لب�شط الرقابة الربملانية 

على اجلانب املايل يف الدولة.

120  
مراقبة تنفيذ املوازنة هي ال�شمان احلقيقي لتحقيق هذه 

الأهداف )اأهداف املجتمع(.

121  
تتحقق هذه الرقابة عن طريق اإلزام احلكومة بتقدمي 

ح�شاب ختامي يف نهاية ال�شنة املالية لل�شلطة الت�شريعية.

122  

اأحد اخت�شا�شات جمل�س الوزراء الحتادي هو اإعداد 
م�شروع امليزانية ال�شنوية العامة لالحتاد واحل�شاب 

اخلتامي لها.

123  
انت�شار االأمرا�س يف االإمارات خلل فرتة ال�شبعينات مثل 

اجلدري وامللريا والدو�شنتاريا.

124  
القوة الع�شكرية قبل الحتاد عرفت با�شم قوة ك�شافة �شاحل 

عمان وكانت حتت القيادة الربيطانية.

125  
و�شع نظام ميزانية الربامج والأداء وموا�شفات النظام 

املحا�شبي والنظام املايل الآيل .

126  

اأن موازنة الربامج والأداء ت�شاعد يف توزيع الإمكانيات 
املالية املتوفرة لدى الدولة ب�شكل اأف�شل من املوازنة 

التقليديـة.

127  
اأن موازنة الربامج والأداء توفر للمواطنني معلومات 

كافية عن اخلدمات التي تقدمها الدولة لهم.
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

) االقت�شادي(
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال  ) االقت�شادي(

128  

دولة الإمارات احتلت املرتبة )22( بني اأف�شل اقت�شاد يف 
العامل من حيث القدرة على ا�شتقطاب ا�شتثمارات اأجنبية 

مبا�شرة.

129  
بداأت وزارة املالية يف التحول  لتطبيق نظام امليزانية 

ال�شفرية يف عام 2011م.

130  

نظام اإعداد امليزانية الربامج والأداء »املتزايدة«  يقوم على 
افرتا�س بيئة م�شتقرة تظل فيها تكلفة  الأن�شطة �شبه 

ثابتة على مر ال�شنني.

131  
حققت دولة الإمارات املرتبة الأولى عامليا يف جمال » كفاءة 

ال�شيا�شة املالية احلكومية «.

132  
حققت دولة الإمارات املرتبة الأولى عامليا يف جمال » كفاءة 

ال�شيا�شة املالية احلكومية «.

133  

حققت دولة المارات املركز ال�شابع عامليا يف فئة الدول 
الأقل تبذيرا يف الإنفاق احلكومي على م�شتوى العامل يف 

عام 2010 يف تقرير التناف�شية العاملية.

134  
تعد م�شروعات القوانني منظم لعالقات املجتمع باأفراده 

وموؤ�ش�شاته.

135  

للمجل�س الوطني الحتادي احلق يف املوافقة اأو الرف�س 
اأو التعديل على اأي م�شروع قانون حمال اإليه مبا فيها 

القوانني املالية.

136  
متثل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 92 % من اإجمايل 

ال�شركات العاملة يف الدولة.

137  
ت�شهم امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة بن�شبة 40 % من 

اإجمايل الناجت املحلي.

138  
ت�شكل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة م�شدر دخل جيد 

الأ�شر مواطنة.

139  

ت�شهم امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف ارتفاع ن�شبة 
التوطني يف القطاع اخلا�س وتخفيف ال�شغط عن 

الوظائف احلكومية.

140  
حتتل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الإمارات املرتبة 

الثانية كاأكرث الأعمال ثقة بهذا ال�شاأن عاملياً.

141  
ح�شة قطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من التمويلت 

امل�شرفية لتزال حمدودة ومتوا�شعة.

142  

ارتفاع ن�شب ومعدلت الفائدة على القرو�س لترتاوح 
بني  13 و 25 % والتي تفر�س على امل�شاريع املتو�شطة 

وال�شغرية.

143  
مواجهة ال�شركات ال�شغرية �شعوبات يف احل�شول على 

عقود يف جمالت النفط والغاز.
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

) االقت�شادي(
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال  ) االقت�شادي(

144  
وجود فر�س لل�شركات ال�شغرية يف جمالت اخلدمات 

وتكنولوجيا املعلومات.

145  
فوز دبي مبلف اأك�شبو )2020( �شوف يوفر نحو 277 األف 

فر�شة عمل خالل الفرتة من 2013 حتى 2021.

146  
رفع م�شتوى الوعي لدى املجتمع باأهمية قطاع امل�شاريع 

املتو�شطة وال�شغرية.

147  
تعزيز القدرة التناف�شية والت�شديرية ملن�شاآت امل�شاريع 

ال�شغرية واملتو�شطة.

148  

توقيع وزارة القت�شاد مذكرات تفاهم حملية ودولية 
تهدف الى دعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وت�شهيل 

الإجراءات والتمويل اأمام رواد الأعمال.

149  
اعتماد الدولة قرار زيادة خم�ش�شات امل�شرتيات احلكومية من 

امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة اإلى  10 % بداًل من  5 %.

150  
اإيجاد بدائل اأخرى للإيرادات العامة من ر�شوم و�شرائب 

جمركية.

151  
ا�شتمرارية االعتماد على االإيرادات النفطية يف متويل 

حركة التنمية يف الدولة.

152  
اأن النفط �شلعة ا�شرتاتيجية تتاأثر اأ�شعاره وتتغري بفعل 

الظروف واملعطيات اخلارجية العاملية.

153  

اأن دولة المارات ما زالت  ب�شورة �شبه كلية تعتمد 
على اخلارج يف ا�شترياد ال�شلع ال�شتهالكية والو�شيطة 

واالإنتاجية.

154  

التاأخر يف اإعداد واإ�شدار العديد من الت�شريعات القانونية 
املتعلقة بالقت�شاد والتي من �شاأنها امل�شاهمة يف تنظيم 

وتعزيز وتطوير القطاعات القت�شادية الرئي�شية وت�شجيع 
القطاعات النا�شئة يف الدولة.

155  
عدم وجود ا�شرتاتيجية لل�شناعة بالدولة ان�شجاما مع 

ا�شرتاتيجية احلكومة الحتادية وروؤية الإمارات 2021.



دور االنعقاد الثالث من الفـ�شل التـ�شـريعـي 
33اخلام�س عـ�شـر  )2014-2013(

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القت�شادي:

مت قيا�ـــس فعاليـــة االأوراق الفنية املعدة يف القطاع االقت�شادي من خلل ح�شر االأفكار واملقرتحات التي طرحت يف 
االأوراق الفنيـــة التـــي اأنتجتهـــا االإدارات البحثيـــة خلل الدور الثالث من الف�شل الت�شريعـــي اخلام�س ع�شر، ومدى 

ا�شتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�شكل عام.

فعالية الأفكار: 

بلغت ن�شبة فعالية اأفكار االأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�شادي )26 %(، وبلغ اإجمايل االأفكار التي وردت يف 
هذه االأوراق والتي مت مناق�شتها فعلياً )40( فكرة فقط من جمموع )155( فكرة، فهناك جمموعة من االأرواق 
الفنية التي مل تناق�س وهي )7( اأوراق  تو�شيحية وعدد )1( ورقة بحثية وعدد )1( درا�شة، وبالتايل مت ح�شر 

اأفكارها ومل يتم ا�شتخدامها يف اجلل�شات ومل يتم قيا�س فعاليتها.

ر�شم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع القت�شادي
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جدول قيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية للقطاع القت�شادي

م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

1  
القطاع ال�شناعي يف الدولة ن�شبة م�شاهمته يف الناجت 

املحلي الإجمايل ، ت�شل اإلى اأكرث من 10 %.

انخفا�س ن�شب التوطني يف قطاع التاأمني على الرغم 
من ا�شرتاطات هيئة التاأمني بتعيني ن�شب معينة 

من التوطني ل�شركات التاأمني وغياب الرقابة على 
�شركات التاأمني حول م�شاألة التوطني فالكثري من 

ال�شركات جلاأت اإلى خف�س معدلت التوظيف لديها 
خلف�س النفقات. 

زيادة ن�شيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل بن�شبة )65 %(.  2
انح�شار وظائف املواطنني بقطاع التاأمني يف الوظائف 

الدنيا مثل اال�شتقبال وخدمة املتعاملني والطباعة.

3  

املادة الد�شتورية رقم )24( تن�س على » القت�شاد الوطني 
اأ�شا�شه العدالة الجتماعية وقوامه التعاون ال�شادق بني 
الن�شاط العام والن�شاط اخلا�س وهدفه حتقيق التنمية 

القت�شادية وزيادة الإنتاج ورفع م�شتوى املعي�شة وحتقيق 
الرخاء للمواطنني يف حدود القانون.

تدين رواتب املوظفني املواطنني يف �شركات التاأمني.

4  

اأهمية دعم القت�شاد الوطني من خالل ت�شجيع التجارة 
وخ�شو�شاً عمليات الت�شدير وال�شترياد لزيادة الإيرادات 

احلكومية.

يعاين �شغار املوظفني ومتو�شطي الدخل  العاملني 
يف احلكومة الحتادية من الدرجة العا�شرة اإلى 

الرابعة ع�شرة من غالء املعي�شة  وارتفاع الأ�شعار ، 
مما اأرهق ميزانياتهم و�شكل عبئاً يومي عليهم.

5  

الو�شول باملواطن الإماراتي اإلى اأعلى مراتب الرخاء 
القت�شادي من حيث جعله ينعم بحياة كرمية تواكب تطور 

احلياة وتقلباتها ال�شعرية بقوة ودعم من قيادة الدولة.

ارتفع معدل الت�شخم يف الإمارات ما بني الأعوام 
)2007 م ـ 2013م ( بن�شبة )18.07 %( .

6  

زيادة مرتبات املوظفني خالل الفرتة القادمة �شوف يوؤدي 
لزيادة دخلهم يف ظل ارتفاع الأ�شعار وارتفاع ن�شب الت�شخم يف 
دول العامل والتي اأثرت يف القيمة ال�شرائية للمواطن العادي .

توفري ال�شتقرار الجتماعي لالأ�شر املواطنة وتوفري 
�شبل احلياة الكرمية لها و حتقيق العدالة الجتماعية 

ورفع م�شتوى املعي�شة وحتقيق الرخاء للمواطنني .

7  

عدم جوازية اإدخال ب�شاعة اأو منتجات اأو م�شنوعات اأو 
مواد اأو غري ذلك من اأموال وعدم جوازية وجود اأية وكالة 

جتارية مقيدة يف الوزارة با�شم غريه بق�شد الإجتار عن 
غري طريق الوكيل.

فوز دبي بتنظيم معر�س »اإك�شبو الدويل 2020« ، 
�شيوؤدي اإلى زيادة الطلب على العقارات لزيادة الن�شاط 
االقت�شادي يف بع�س القطاعات كزيادة اال�شتثمارات يف 

القطاع العقاري .

8  

ا�شتثناء بجواز ا�شترياد بع�س املواد عن غري طريق الوكيل 
التجاري وهي التي يقررها جمل�س الوزراء نف�شه ولي�س 

اأحد اآخر . 

اقرتا�س كثري من �شغار املوظفني ومتو�شطي الدخل 
من البنوك التجارية.

9  

مل يتم تنفيذ القرارات بحذافريها لأن اجلمعيات ذات 
النفع العام ق�شد بها التي اأخذت الآن املنهج التجاري 

، فاجلمعيات ل ت�شتطيع اأن ت�شتورد هذه املواد التي مت 
حذفها اأو حتريرها من قبل جمل�س الوزراء ول زالت 

امل�شكلة قائمة.

عدم قدرة �شغار املوظفني على ت�شديد التزاماتهم، 
مما يزيد من تعميق اخلالفات الأ�شرية، اأو املالحقة 

الق�شائية لل�شخ�س املدين، اأو حب�شه يف حال عجزه 
عن ال�شداد مما يوؤدي لت�شتت اأفراد اأ�شرته وما 
ي�شاحب ذلك من اأمرا�س اجتماعية خطرية .
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

10  
قيام مكاتب توريد العمالة املنزلية يف الدولة برفع اأ�شعار 

جلب هذه العمالة.

هناك مبادرات من الدولة  لتخفيف اأعباء املواطنني 
من ذوي الدخل املحدود حيث كانت هناك مبادرة 

ال�شيخ خليفة لت�شوية قرو�س املواطنني باإن�شاء 
�شندوق ملعاجلة ديون املواطنني من ذوي الدخل 

املحدود عام 2011م التي بدورها تدعم بنيان 
اال�شتقرار االأ�شري.

تكبد املواطنني مبالغ باهظة نظري جلب العمالة املنزلية.   11
ت�شعى الدولة من خالل الأجندة الوطنية التي 

و�شعتها لل�شنوات ال�شبع القادمة اإلى زيادة ن�شيب 
.)% الفرد من الدخل القومي االإجمايل بن�شبة )65 

12  

الأ�شر املواطنة واملقيمة ل ت�شتغني عن العمالة املنزلية 
مما اأدى للجوء بع�س مكاتب ا�شتقدام العمالة املنزلية 

ل�شتغالل الو�شع.

قدر تقرير التنمية الب�شرية 2013، الذي ي�شدر 
�شنوياً عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ن�شيب 

الفرد يف االإمارات من الدخل القومي االإجمايل بنحو 
األف دوالر يف 2012.  42.71

ل توجد على مكاتب ا�شتقدام العمالة املنزلية رقابة على الأ�شعار.  13

االعتماد على االإيرادات النفطية يف متويل حركة 
التنمية هي اأحد حتديات زيادة ن�شيب الفرد من 

الدخل القومي، بالرغم من جهود الدولة يف اإيجاد 
بدائل اأخرى للإيرادات العامة من ر�شوم و�شرائب 

جمركية، وجناحها يف تنويع م�شادر الدخل من 
القطاعات االأخرى.

اأن الوكالت املوجودة يف دول الت�شدير هي من تتحكم يف الأ�شعار.  14

اإن القطاع ال�شناعي يف الدولة ورغم اأهميته 
وم�شاهمته يف الناجت الإجمايل املحلي، والذي ي�شل 
اإلى اأكرث من 10 %، قد بات بحاجة اإلى حزم ودعم 

وحتفيز وبالأخ�س يف اأ�شعار الطاقة وتكاليف العمالة 
وتاأجري اأو متلك الأرا�شي ال�شناعية، مع �شرورة 
ا�شتكمال البنية الت�شريعية اخلا�شة بالقطاع مبا 

يكفل دعم القطاع حملياً وخارجياً.

15  
التن�شيق مع اجلهات املعنية يف الدولة يف الت�شدي 

للممار�شات .التجارية غري امل�شروعة والتي ت�شر بامل�شتهلك. 

اإن التناف�شية ل تتحقق ما مل يتحقق مبداأ 
ال�شتدامة املرتكز على مقومات الإن�شاف والتمكني، 
والعمل على بناء م�شتقبل مزدهر لالأجيال القادمة 

يتم من خالل التخطيط الوا�شح لالأهداف 
والطموحات، وكذلك االإدراك التام للمتغريات 

وامل�شتجدات املحيطة يف دولتنا اإقليمياً ودولياً مع 
مراعاة خ�شو�شية واأولويات جمتمعنا الإماراتي.

16  
وجود ن�شاط ملحوظ يف الدولة للم�شارف واملوؤ�ش�شات 

املالية يف عمليات التمويل العقاري.

اأكد املركز الوطني لالإح�شاء اأن �شكان الدولة 
يعي�شون يف رفاهية واأن املعدل العام للفقر يف الإمارات 

%، كما اأن ن�شيب الفرد من  ال يزيد عن 0.002 
الناجت املحلي يعد من اأعلى املعدلت يف العامل.
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

تنويع م�شادر التمويل العقاري للم�شروعات.  17

حققت االإمارات املركز )24( عاملياً للت�شنيف العاملي 
للتناف�شية من بني )144( دولة، وحققت املرتبة 
الأولى عربياً وعاملياً يف كفاءة ال�شيا�شة املالية يف 

تقرير كتاب التناف�شية ال�شنوي 2012 ال�شادر عن 
املعهد الدويل للتنمية االإدارية. وحققت الدولة 
املرتبة الأولى عربياً واخلام�شة عاملياً يف جمال 

متكني التجارة عرب احلدود يف موؤ�شر تقرير ممار�شة 
االأعمال 2012 ال�شادر عن البنك الدويل، ف�شًل عن 
ت�شنيف الدولة يف املرتبة الأولى عربياً و17 عاملياً يف 
امل�شح الأول لالأمم املتحدة ملوؤ�شرات ال�شعادة والر�شا.

�شوء اإدارة عمليات التقييم العقاري.  18
ميلك جمل�س الوزراء �شلطة حترير التجارة 

وفقاً  للقانون  الحتادي رقم )18( ل�شنة 1987م 
وتعديالته ب�شاأن تنظيم الوكالت التجارية.

19  
امل�شرف املركزي اأو الوزارة تتبنى معايري موحدة لعمليات 

التقييم على اأ�شا�شها توافق البنوك على القر�س .
 اإجمايل الوكاالت التجارية  امل�شجلة يف الدولة منذ 

عام 1982حتى عام 2013م بلغ) 11724 (.

20  
لي�س لدينا معايري ثابتة يعتمدها امل�شرف املركزي ل�شركات 

التقييم العقاري ليلزم بها البنوك .

 حتكم �شركات حمدودة يف توريد �شلع معينة �شاهم 
يف �شهولة فر�س الزيادات ال�شعرية التي تطلبها تلك 

ال�شركات على منتجاتها عرب فر�س زيادات �شنوية 
بن�شب حمدودة.

21  
اأهمية املناطق احلرة اقت�شاديا يف ا�شتقطاب ال�شتثمارات 

االأجنبية للدولة،وم�شاهمتها يف العديد من القطاعات.

عدم وجود حترك جماعي من قبل اجلمعيات 
التعاونية لل�شتفادة من قرار حترير الوكاالت 

التجارية.

22  
حر�س  دولة المارات  على اإن�شاء املناطق احلرة لنقل 

املعرفة وجلب اأفكار جديدة للقطاعات. 

رف�س بع�س  ال�شركات الدولية توريد ال�شلع 
للجمعيات ومنافذ البيع مبا�شرة، نظراً لوجود عقود 

طويلة املدى مع وكالء �شابقني، ف�شاًل عن قيام 
�شركات منتجة لل�شلع بدور )الوكيل( عن طريق فتح 

مكاتب لها يف الدولة.

23  
تبلغ م�شاحة املناطق احلرة يف الدولة حوايل %25 من 

اإجمايل املناطق احلرة يف الوطن العربي.
جتاهل العديد من منافذ البيع قرار الوزارة بعدم 

رفع �شعر اأي �شلع دون موافقة الوزارة.

24  
متنح ال�شركات يف املناطق احلرة خا�شية �شرعة اإجراءات 

وامللكية الكاملة والإعفاءات اجلمركية.

تعزيز مبداأ املناف�شة يف اأ�شواق الدولة، وحماربة 
الحتكار وال�شتغالل بكل اأ�شكاله، وحماية امل�شتهلك، 

وتوفري ال�شلع واخلدمات ب�شكل منتظم، واحلد من 
الرتفاعات غري املربرة يف الأ�شعار.

25  

وجود العديد من امل�شاكل اأو املمار�شات اخلاطئة لبع�س 
ال�شركات يف املناطق احلرة منها ال�شلع املغ�شو�شة اأو 

الب�شائع املقلدة.

قيام مكاتب توريد العمالة املنزلية يف الدولة برفع 
اأ�شعار جلب العمالة.

26  
طرق حلماية امل�شتهلك وحماية �شمعة الدولة من بع�س 

املمار�شات اخلاطئة التي تكون يف املناطق احلرة.
اأن الوكالت املوجودة يف دول الت�شدير للعمالة 

املنزلية هي من تتحكم يف الأ�شعار.
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27  

مل تعد عالوة الأبناء للمواطنني البالغة )600( درهم 
�شهريا تكفي لتوفري احتياجات الأبناء يف ظل ارتفاع 

تكاليف املعي�شة .

النق�س ال�شديد  يف طلبات الت�شغيل وال�شري الذاتية 
التي يقدمها الباحثون عن عمل اأو الوكالت 

اخلارجية.

توفري احلياة الكرمية للمواطنني.  28
تف�شل العمالة  العمل يف �شركات وم�شانع براتب 

اأف�شل و�شاعات عمل اأقل.

الرتكيبة ال�شكانية ووجود املواطنني كاأقلية يف هذا املجتمع.  29
عدم توافر جهة رقابية على مكاتب ا�شتقدام 

العمالية. 

30  
ت�شجيع املواطنني على الإجناب والعمل على زيادة عدد 

املواطنني
عدم �شدور القانون الحتادي لعمال اخلدمة 

امل�شاعدة.

31  

فوز الدولة با�شت�شافة املعر�س التجاري الدويل«اك�شبو 
2020 « تعزيزا ملكانتها القت�شادية كوجهة للتجارة 

واالأعمال على امل�شتوى العاملي. 

جلوء بع�س الأ�شر اإلى ت�شغيل املخالفات لقانون 
دخول واإقامة الأجانب يف الدولة، وهذا الأمر ميثل 

تهديداً مبا�شراً لأمن املجتمع والأ�شر وحياة اأفرادها.

32  
ازدهار عدد كبري من القطاعات مثل البناء والهند�شة 

والنقل واخلدمات وغريها.

مبادرة الدولة اإلى ال�شعي نحو ا�شت�شدار عقد عمل 
موحد للعمالة املنزلية، ينظم حقوق العامل و�شاحب 
العمل والتزاماتهما املتبادلة اإلى حني �شدور القانون.

33  
تنمية ال�شادرات الإماراتية حيث اإن زيادتها توؤثر ب�شورة 
اإيجابية على ميزان املدفوعات وامليزان التجاري للدولة. 

اأن�شئ املركز الوطني لالإح�شاء يف عام 2009م 
ليتولى اإقامة واإدارة النظام الإح�شائي يف الدولة.

34  
تقديري جلهود الوزارة يف تنمية وتنويع �شادرات الدولة 

غري النفطية باعتبارها اأهم مكونات امليزان التجاري.
مل يتم اإلى الآن  تكليف املركز الوطني لالإح�شاء باإن�شاء 

�شجل احتادي حل�شر مالك العقارات يف الدولة.

35  

االهتمام بقطاعات الناجت املحلي االإجمايل واال�شتمرار 
يف ت�شجيع امل�شتثمرين ل�شخ املزيد من ال�شتثمارات يف 

القطاعات الغري م�شتغلة حتى تتمكن من تعزيز م�شاهمتها 
يف �شادرات الدولة.

وجود بع�س القوانني املحلية التي ت�شمح لالأجانب 
بالتملك احلر يف قطاع العقارات.

36  
اإحالل املنتجات املحلية �شواء �شلعية اأو خدمية حمل 

امل�شتورد مما يعني التقليل من الواردات وزيادة ال�شادرات.
الكتفاء بح�شر العقارات وت�شجليها من خالل 

اجلهات املحلية املخت�شة يف االإمارات .

37  

عدم وجود موؤ�ش�شة احتادية اأ�شاع الفر�شة لتحقيق املزيد 
من النجاحات يف زيادة �شادراتنا الوطنية حيث ل ت�شتطيع 
املن�شاآت يف الإمارات الأخرى بذل اجلهود لزيادة �شادراتها 

الوطنية.

التملك احلر لغري املواطنني واخلليجيني  �شيوؤدي 
اإلى جذب ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر يف البناء 

والت�شييد يف االإمارات.

38  
ل توجد مظلة احتادية تقدم الت�شهيالت واخلدمات التي 

من �شاأنها الت�شجيع لزيادة ال�شادرات.
اإنهاء حالة  تعدد الأرقام الإح�شائية وتعار�شها 

ال�شادرة الأكرث من جهة معنية  يف الدولة.

39  

جهود الوزارة يف عقد التفاقيات التجارية والقت�شادية 
الثنائية والإقليمية التي يكون حمورها ت�شهيل دخول 
منتجاتنا لأ�شواق الت�شدير وتقليل الر�شوم اجلمركية 

وال�شرائب املفرو�شة عليها.

م�شاهمة البنوك و�شركات التمويل  يف تقدمي 
متويلت وقرو�س للم�شتثمرين املواطنني و املقيمني 

واالأجانب يف القطاع العقاري.

اأهمية تنمية وتنويع �شادراتنا الوطنية.  40
اإ�شدار امل�شرف املركزي نظام » قرو�س الرهن 

العقاري » اجلديد الذي ي�شع حدا اأدنى مقبوًل 
ملعايري �شمانات الرهن العقاري.
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41  

اعتماد عمليات التمويل العقاري على التثمني، من 
خلل  املقّيمني العاملني للبنوك من اأجل حتديد 

القيمة الفعلية للعقار املمول.

42  
الق�شاء على ع�شوائية الأ�شعار، واحلد من امل�شاربات 

الوهمية.

43  
احلفاظ على ا�شتقرار ومنو القطاع العقاري يف 

الدولة ومواجهة اأي حتديات اأواأزمات اقت�شادية.

44  
تتمثل امل�شوؤولية الرئي�شية للم�شرف املركزي يف ر�شم 

وتطبيق ال�شيا�شات امل�شرفية والئتمانية و النقدية.

45  
مواجهة وزارة القت�شاد �شعوبات  ب�شاأن الرقابة على 

اأن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة.

46  
املناطق احلرة ل تتواجد بها نظم قانونية اأو رقابية 

�شارمة حتول دون دخول ال�شلع املغ�شو�شة واملقلدة.

47  
ل يوجد تن�شيق وتعاون قوي بني الأجهزة املعنية 

بال�شلع املغ�شو�شة.

48  

يتواجد  يف االإمارات العربية املتحدة اأكرب عدد من 
املناطق احلرة يف املنطقة حيث اإن هناك ما يقرب من 

)40( منطقة حرة منها )10( حتت الإن�شاء.

49  
متتاز ممار�شة الأعمال التجارية يف املناطق احلرة 

بالعديد من املزايا .

50  
اإمكانية متلك الأجانب يف املناطق احلرة بن�شبة 

)100(% يف املناطق احلرة.

51  
 اإمكانية ترحيل روؤو�س الأموال والأرباح اإلى اخلارج 

يف املناطق احلرة بن�شبة )100(% .

52  
ل �شرائب يف املناطق احلرة على ال�شركات ملدة )50( 

عاماً.
ل توجد قيود على العمالت يف املناطق احلرة.  53

54  
ل تفر�س �شريبة على الدخل ال�شخ�شي يف املناطق 

احلرة ول �شوم جمركية يف املناطق احلرة.

55  
اإجراءات مب�شطة و�شريعة لإن�شاء ال�شركات يف املناطق 

احلرة.

56  

املحافظة على النمو القت�شادي والتجاري  يف الدولة 
من خلل الرقابة على جودة ال�شركات العاملة يف 

املناطق احلرة.

57  

عدم وجود قانون احتادي مينح ال�شبطية الق�شائية 
لوزارة االقت�شاد للرقابة على االأن�شطة التجارية 
لل�شركات التي تعمل داخل املناطق احلرة التابعة 

للإمارات.
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م
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االأوراق الفنية
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58  
التاأثري على ال�شالمة وال�شحة العامة وخا�شة 

ال�شناعات الغذائية.

59  

ا�شتقدام العمالة الوافدة وغياب خطط التوطني 
لال�شتثمارات القائمة يف املناطق احلرة  �شاهم يف 

اخللل القائم يف الرتكيبة ال�شكانية للدولة.

60  

املناطق احلرة ت�شاهم يف اإنعا�س الدورة القت�شادية 
من خلل حركة املوانئ واملطارات، والعائد من اإيجار 

الأرا�شي باملناطق احلرة.

61  

تكرار الأ�شماء التجارية يوؤدي اإلى حدوث م�شكالت 
داخل جمتمع امل�شتثمرين ومع دوائر حكومية خالل 

ال�شنوات املا�شية.

62  

اأ�شدر جمل�س الوزراء املوقر قرار رقم )14( ل�شنة 
2004م  وتعديالته يف �شاأن اإن�شاء �شجل جتاري 

موحد وفر�س ر�شوم القيد والتجديد والتاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري املوحد.

63  

يهدف ال�شجل التجاري االإلكرتوين املوحد  اإلى 
تنظيم عمليات اإ�شدار الأ�شماء التجارية، والتحقق 

من عدم تكرارها يف اإمارات اأخرى، اإ�شافة اإلى توحيد 
ت�شنيف )كود( الأن�شطة التجارية على نطاق الدولة.

64  

عدم النتهاء من اإن�شاء �شجل جتاري لالأ�شماء 
التجارية على م�شتوى الدولة  وربطه اإلكرتونًيا مع 

اجلهات املعنية.

65  

املحافظة على التناف�شية الدولية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة التنموية وال�شرتاتيجية اجلديدة 

ووفقاً لأحدث اإ�شدار لتقرير التناف�شية العاملي 
.2014-2013

66  

عدم حت�شيل الر�شوم املقررة قانوناً على قيد 
التجديد والتاأ�شري يف ال�شجل التجاري املوحد والتي 

ن�س عليها قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم )14( 
ل�شنة 2004م  وتعديالته.

67  

حققت دولة االإمارات املركز االأول عامليا يف جمال 
الكفاءة احلكومية وحتقيقها اأكرب قفزة بني جميع 
دول العامل يف جمال التناف�شية بني الدول يف عام 

2013 لت�شل للمركز الثامن عامليا.

68  

اإطالق احلكومة الحتادية حتدياً بني الوزارات 
خالل اجتماع جمل�س الوزراء يف �شهر �شبتمرب لعام 
2013م وذلك باختيار جمال اأو عن�شر من عنا�شر 

التناف�شية.
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

69  

املحافظة على التناف�شية الدولية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة من خلل  امل�شروعات االجتماعية 

واخلدمية والتنموية وال�شرتاتيجية اجلديدة.

70  

اإن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة تكون وزارة 
القت�شاد ممثلة فيها ل�شمان التن�شيق بني امل�شتويني 

الحتادي واملحلي يف هذا ال�شاأن.

71  
افتتاح العديد من ال�شركات اأفرع لها يف املناطق 

احلرة بالدولة.

72  

املحافظة على النمو القت�شادي والتجاري  يف الدولة 
من خلل الرقابة على جودة ال�شركات العاملة يف 

املناطق احلرة.

73  

ا�شتقدام العمالة الوافدة وغياب خطط التوطني 
لال�شتثمارات القائمة يف املناطق احلرة  �شاهم يف 

اخللل القائم يف الرتكيبة ال�شكانية للدولة.

74  
التاأثري على ال�شالمة وال�شحة العامة وخا�شة 

ال�شناعات الغذائية.

75  

ت�شم دولة الإمارات العديد من املناطق احلرة يف 
خمتلف اإمارات الدولة، وهي تهدف اإلى ت�شهيل 

عملية اال�شتثمار.

76  
املناطق احلرة تعود اأرباحها وثمارها وعوائدها على 
امل�شتثمر االأجنبي، وفوائدها حمدودة على املواطن.

77  

م�شاهمة املناطق احلرة واملتخ�ش�شة بنحو )30(% 
من التجارة اخلارجية لدولة االإمارات العربية 

املتحدة يف عام 2012.

78  

مل تعد عالوة الأبناء للمواطنني البالغة )600( 
درهم �شهرياً تكفي لتوفري احتياجات الأبناء يف ظل 

ارتفاع تكاليف املعي�شة.  

79  

اأن الغالء الذي طال اأ�شعار ال�شلع واخلدمات كافة 
والتي اأ�شبحت ترهق كاهل رب الأ�شرة مما يوؤدي اإلى 
عزوفه عن الإجناب والكتفاء بعدد قليل من الأبناء.

80  
تفاقم م�شكلة الرتكيبة ال�شكانية لنق�س عدد املواليد 

يف االأ�شرة الواحدة.

81  

ن�س الد�شتور يف املادة )24( التي تن�س على حتقيق 
العدالة الجتماعية ورفع م�شتوى املعي�شة وحتقيق 

الرخاء للمواطنني يف حدود القانون.

82  
اقرتا�س رب الأ�شرة الذي ل يوجد لديه م�شدر دخل 

�شوى الراتب من البنوك التجارية ملواجهة اأعباء املعي�شة.
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م
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االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

83  

ق�شية الإجناب وزيادة الن�شل ق�شية هامة جدا ترفع 
من مكانة املجتمع الإماراتي وتزيد من قدراته 

العملية يف امل�شتقبل.

84  
برامج دعم وت�شجيع املواطنني واملواطنات على الزواج 

املبكر.

85  
تطوير منظومة العمل الرقابي بهيئة الأوراق املالية 

وفق اأف�شل املمار�شات الدولية. 

86  
تطوير الت�شريعات التي تنظم عمل اأ�شواق راأ�س املال 

بالدولة .

87  
التميز والإبداع يف تقدمي اخلدمات للمتعاملني يف 

اأ�شواق راأ�س املال.

88  
تطوير اخلدمات الإدارية املركزية/الالمركزية 

وتقدميها ب�شفافية وكفاءة عالية. 

89  
امل�شاهمة يف تطوير بيئة م�شتقرة وجاذبة لال�شتثمار 

يف �شوق راأ�س املال.

90  
حماية حقوق امل�شتثمرين واالأطراف املعنية ب�شوق 

راأ�س املال .

91  
تر�شيخ اأ�ش�س املمار�شات ال�شليمة للمتعاملني ب�شوق 

راأ�س املال.
االنفتاح على امللكية االأجنبية.  92
اللتزام مبعايري احلوكمة واأف�شل املمار�شات.  93

94  

وقعت الدولة مذكرة تفاهم مع منظمة اليو�شكو  و 
متثل هذه املذكرة معياراً للتعاون الدويل بني اجلهات 

الرقابية يف هذا اخل�شو�س.

95  

فوز االإمارات با�شت�شافة ملف اك�شبو 2020 والذي 
على ح�شب راأي املحللني االقت�شاديني �شوف يوؤدي 

الى اإنعا�س �شوق الأوراق املالية الإماراتي.

96  

روؤية االمارات 2021 والتي  ت�شعى اإلى اقت�شاد 
ع م�شتدام واال�شتفادة الق�شوى من ال�شراكات  متنوِّ

االقت�شادية العاملية.

97  
�شالحية اعتماد الختبارات للعاملني لدى �شركات 

الو�شاطة.

98  

قامت الهيئة  باإجراء تعديل على املادة )13( من 
النظام اخلا�س بالو�شطاء مبا ي�شمح باإعطاء الهيئة 

�شالحية اعتماد الختبارات لفئات العاملني لدى 
�شركات الو�شاطة.

99  
مل تتطرق ال�شرتاتيجية اجلديدة لروؤية الإمارات 

مل�شاألة اآلية وقنوات ال�شكوى بالن�شبة للمتعاملني.
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

100  
م�شرف الإمارات للتنمية هو نتيجة لندماج بني 

امل�شرف العقاري و م�شرف االإمارات ال�شناعي.

101  
اإن�شاء ال�شناعات اجلديدة وتدعيم ال�شناعات القائمة 

يف الدولة.

102  
تي�شري الئتمان العقاري يف الدولة للمواطنني 

واملوؤ�ش�شات وال�شركات واجلمعيات التعاونية.

103  
�شيعزز امل�شرف العقاري امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

للمواطنني.

104  
امل�شرف �شي�شاعد يف توفري التمويل مل�شاكن برنامج 

ال�شيخ زايد لالإ�شكان املخ�ش�شة للمواطنني.

105  
م�شارف التنمية ال�شناعية » منح املن�شاآت ال�شناعية 

القرو�س طويلة ومتو�شطة وق�شرية االأجل.

106  

تعد وزارة املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
م�شوؤولة عن تنفيذ جميع ال�شيا�شات املالية والنقدية 
وال�شناعية املرتبطة بالتنمية القت�شادية يف الدولة.

�شمان ا�شتقرار املوارد املالية للحكومة الحتادية.  107

108  
حتقيق اأعلى مردود للموارد املالية وتوفري تقارير 

تت�شم بال�شفافية.

109  
حتقيق ال�شفافية من خلل ال�شيا�شات املالية 

والت�شريعات املالية.

110  
زيادة العتماد على تقنية املعلومات وخدمات 

احلكومة الإلكرتونية.
الربملان ميار�س اخت�شا�شاته الت�شريعية والرقابية.  111

112  

ميار�س املجل�س دوره يف مناق�شة ميزانية الدولة 
واقرارها ودرا�شتها مبا ميكن الدولة من تنفيذ 

خططها االقت�شادية واالجتماعية.

113  
الربملان يدر�س امليزانية يف اطار الت�شاق العلمي 

احلديث.

114  
اأن الربملان جزء من علم ال�شيا�شة ،وعلم القت�شاد، 

وعلم املالية ، وعلم الجتماع.

115  
اأن امليزانية تعمل على تعظيم جانب الإيرادات 

وحتقيق اال�شتفادة املثلى من موارد الدولة.

116  

احلكومة تقدر اأولوياتها وفق خطط و�شيا�شات 
الوزارات والهيئات باالإ�شافة الى ال�شيا�شات العامة 

امل�شتقبلية.

117  
الربملان يعمل على التوفيق بني املتطلبات الأ�شا�شية 

للميزانية واملتطلبات االجتماعية.
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

118  

يعد قانون امليزانية اأجنح الو�شائل الربملانية لبيان 
مدى جناح احلكومة، اأو تعرثها يف تنفيذ خططها 

ال�شرتاتيجية.

119  
اأن الخت�شا�س املايل للربملان هو ب�شط الرقابة 

الربملانية على اجلانب املايل يف الدولة.

120  
مراقبة تنفيذ املوازنة هي ال�شمان احلقيقي لتحقيق 

هذه الأهداف )اأهداف املجتمع(.

121  

تتحقق هذه الرقابة عن طريق اإلزام احلكومة 
بتقدمي ح�شاب ختامي يف نهاية ال�شنة املالية لل�شلطة 

الت�شريعية.

122  

اأحد اخت�شا�شات جمل�س الوزراء الحتادي هو اإعداد 
م�شروع امليزانية ال�شنوية العامة لالحتاد واحل�شاب 

اخلتامي لها.

123  
انت�شار االأمرا�س يف االإمارات خلل فرتة ال�شبعينات 

مثل اجلدري وامللريا والدو�شنتاريا.

124  
القوة الع�شكرية قبل الحتاد عرفت با�شم قوة ك�شافة 

�شاحل عمان وكانت حتت القيادة الربيطانية.

125  
و�شع نظام ميزانية الربامج والأداء وموا�شفات 

النظام املحا�شبي والنظام املايل الآيل .

126  

اأن موازنة الربامج والأداء ت�شاعد يف توزيع 
االإمكانيات املالية املتوفرة لدى الدولة ب�شكل اأف�شل 

من املوازنة التقليديـة.

127  
اأن موازنة الربامج والآداء توفر للمواطنني معلومات 

كافية عن اخلدمات التي تقدمها الدولة لهم.

128  

دولة الإمارات احتلت املرتبة )22( بني اأف�شل 
اقت�شاد يف العامل من حيث القدرة على ا�شتقطاب 

ا�شتثمارات اأجنبية مبا�شرة.

129  
بداأت وزارة املالية يف التحول  لتطبيق نظام امليزانية 

ال�شفرية يف عام 2011م.

130  

نظام اإعداد امليزانية الربامج والأداء »املتزايدة«  يقوم 
على افرتا�س بيئة م�شتقرة تظل فيها تكلفة  الأن�شطة 

�شبه ثابتة على مر ال�شنني.

131  
حققت دولة الإمارات املرتبة الأولى عامليا يف جمال    

» كفاءة ال�شيا�شة املالية احلكومية «.

132  
حققت دولة الإمارات املرتبة الأولى عامليا يف جمال    

» كفاءة ال�شيا�شة املالية احلكومية «.
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

133  

حققت دولة الإمارات املركز ال�شابع عامليا يف فئة 
الدول الأقل تبذيرا يف الإنفاق احلكومي على 

م�شتوى العامل يف عام 2010 يف تقرير التناف�شية 
العاملية.

134  
تعد م�شروعات القوانني منظم لعالقات املجتمع 

باأفراده وموؤ�ش�شاته.

135  

للمجل�س الوطني الحتادي احلق يف املوافقة اأو 
الرف�س اأو التعديل على اأي م�شروع قانون حمال اإليه 

مبا فيها القوانني املالية.

136  
متثل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 92 % من 

اإجمايل ال�شركات العاملة يف الدولة.

137  
ت�شهم امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة بن�شبة 40 % 

من اإجمايل الناجت املحلي.

138  
ت�شكل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة م�شدر دخل 

جيد للأ�شر املواطنة.

139  

ت�شهم امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف ارتفاع ن�شبة 
التوطني يف القطاع اخلا�س وتخفيف ال�شغط عن 

الوظائف احلكومية.

140  
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف االإمارات حتتل 

املرتبة الثانية كاأكرث الأعمال ثقة بهذا ال�شاأن عاملياً.

141  
ح�شة قطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من 

التمويالت امل�شرفية لتزال حمدودة ومتوا�شعة.

142  

ارتفاع ن�شب ومعدلت الفائدة على القرو�س لترتاوح 
بني  13 و 25 % والتي تفر�س على امل�شاريع املتو�شطة 

وال�شغرية.

143  
ال�شركات ال�شغرية تواجه �شعوبات يف احل�شول على 

عقود يف جمالت النفط والغاز.

144  
وجود فر�س لل�شركات ال�شغرية يف جمالت اخلدمات 

وتكنولوجيا املعلومات.

145  
�شيوفر فوز دبي باك�شبو )2020( نحو 277 األف 

فر�شة عمل خالل الفرتة من 2013 حتى 2021.

146  
رفع م�شتوى الوعي لدى املجتمع باأهمية قطاع 

امل�شاريع املتو�شطة وال�شغرية.

147  
تعزيز القدرة التناف�شية والت�شديرية ملن�شاآت امل�شاريع 

ال�شغرية واملتو�شطة.

148  

وقعت وزارة القت�شاد مذكرات تفاهم حملية ودولية 
تهدف الى دعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وت�شهيل 

الإجراءات والتمويل اأمام رواد الأعمال.
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

149  

اعتماد الدولة قرار زيادة خم�ش�شات امل�شرتيات 
احلكومية من امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة اإلى 

 10 % بداًل من  5 %.

150  
اإيجاد بدائل اأخرى للإيرادات العامة من ر�شوم 

و�شرائب جمركية.

151  
الزال االعتماد على االإيرادات النفطية يف متويل 

حركة التنمية يف الدولة.

152  
اأن النفط �شلعة ا�شرتاتيجية تتاأثر اأ�شعاره وتتغري 

بفعل الظروف واملعطيات اخلارجية العاملية.

153  

اأن دولة المارات ما زالت  ب�شورة �شبه كلية 
تعتمد على اخلارج يف ا�شترياد ال�شلع ال�شتهالكية 

والو�شيطة واالإنتاجية.

154  

التاأخر يف اإعداد واإ�شدار العديد من الت�شريعات 
القانونية املتعلقة باالقت�شاد والتي من �شاأنها امل�شاهمة 

يف تنظيم وتعزيز وتطوير القطاعات القت�شادية 
الرئي�شية وت�شجيع القطاعات النا�شئة يف الدولة.

155  

عدم وجود ا�شرتاتيجية لل�شناعة بالدولة ان�شجاما 
مع ا�شرتاتيجية احلكومة الحتادية وروؤية الإمارات 

.2021
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فعالية املقرتحات:

بلغت ن�شبة فعالية املقرتحات يف القطاع االقت�شادي )75 %(، حيث بلغ عدد املقرتحات التي وردت يف االأوراق 
البحثية للأمانة العامة يف املجال االقت�شادي ومت االأخذ بعدد )14( مقرتحا من اإجمايل املقرتحات )16( 

مقرتحا، فهناك عدد )9( اأ�شئلة تو�شيحية مل تناق�س وعدد )2( مو�شوع عام مل يناق�س ، وبالتايل مت ح�شر 
املقرتحات ومل يتم ا�شتخدامها يف اجلل�شات ومل يتم قيا�س فعاليتها.

ر�شم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع القت�شادي
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جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القت�شادي

االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من االأوراق الفنية
م

على هيئة التاأمني تهيئة الكوادر الوطنية املدربة 
واملتخ�ش�شة يف اأعمال التاأمني.

املطالبة بالإ�شراع يف اإن�شاء موؤ�ش�شات حكومية تكون 
م�شدر للدخل القومي االإجمايل مثل �شركة االحتاد 

للمعلومات االئتمانية وم�شرف االإمارات للتنمية 
وذلك لدعم القت�شاد الوطني.

1  

اإعادة النظر يف حتديد احلد الأدنى لرواتب من ي�شغلون 
الدرجة العا�شرة الى الرابعة ع�شرة يف احلكومة الحتادية 

مبا يتنا�شب مع احتياجات الفرد املواطن يف الوقت احلايل.

االإ�شراع يف اإطلق موؤ�ش�شات حكومية اأخرى 
تكون قنوات اإ�شافية للدخل مثل �شركة الحتاد 

للمعلومات االئتمانية وم�شرف االإمارات للتنمية .
2  

و�شع جهة ت�شرف على الزيادة يف اأ�شواق الإمارات. 

احلاجة اإلى الدعم والتحفيز وبالأخ�س يف اأ�شعار 
الطاقة وتكاليف العمالة وتاأجري اأو متلك الأرا�شي 

ال�شناعية مع �شرورة ا�شتكمال البنية الت�شريعية 
اخلا�شة بالقطاع ال�شناعي مبا يكفل دعم القطاع 
حملياً وخارجياً وتعزيز قدرة املنتج الوطني على 

مناف�شة امل�شتورد داخل وخارج الدولة.

3  

و�شع وتطوير ا�شرتاتيجيات متقدمة ل�شمان التناف�شية 
التي حتقق التنمية ال�شاملة للدولة.

ال�شتمرار يف دعم قطاع ال�شناعة الوطنية ب�شورة 
اأكرب.

4  

وتعزيز مبادئ املناف�شة احلرة يف ال�شوق املحلية وحتقيق 
جودة عالية للمعي�شة.

التعاون والتن�شيق بني الوزارة واجلهات احلكومية 
لعقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه 

العمالة منها على اأن حتدد يف هذه التفاقيات اأ�شعار 
ا�شتقدام هذه العمالة حماية حلقوق امل�شتهلكني.

5  

�شرورة تطوير ال�شناعات الوطنية والرتقاء بها اإلى 
م�شتوى ال�شناعات املعرفية لتكون �شناعات م�شتقبلية 
متطورة ت�شاهم يف حتقيق ا�شرتاتيجية الدولة وروؤية 

االإمارات 2021 فيما يتعلق بتحقيق اقت�شاد تناف�شي مبني 
على املعرفة. 

قيام وزارة االقت�شاد مب�شاعفة اجلهود لتوعية 
اجلمهور عن خدمات اإدارة حماية امل�شتهلك 

والرقابة على مكاتب ا�شتقدام العمالة املنزلية ملنعها 
من املمار�شات التجارية غري امل�شروعة.

6  

يجب على وزارة القت�شاد ت�شديد الرقابة على مكاتب 
جلب العمالة املنزلية ومراقبة حركة االأ�شعار والعمل على 

احلد من ارتفاعها.

من ال�شروري اأن يكون هناك نوع من الرقابة على 
املناطق احلرة.

7  

الإ�شراع يف اإيجاد عقود حتفظ حق املخدومني.
زيادة ت�شافر اجلهود احتاديا وحمليا للرقابة على 

املناطق احلرة
8  

فر�س قوانني حتد من زيادة املكاتب اأ�شعار ا�شتقدام 
العمالة املنزلية وا�شتغاللهم حاجة املواطنني للعمالة 

املنزلية.

اإيجاد اآلية اأو ت�شريع مينح ال�شبطية الق�شائية 
لوزارة االقت�شاد للرقابة على االأن�شطة التجارية 

لل�شركات العاملة يف املناطق احلرة.
9  
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االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من االأوراق الفنية
م

يتم و�شع ا�شرتاتيجية احتادية  للرقابة على الأن�شطة 
التجارية يف املناطق احلرة وخا�شة  الب�شائع املقلدة والتي  

تت�شمن خماطر �شحية.

يجب على وزارة  القت�شاد الإ�شراع يف اإ�شدار حزمة 
القوانني التي اأعدتها، لتهيئة البيئة ال�شتثمارية، 

خ�شو�شاً قوانني املناف�شة، والت�شرت  التجاري، 
واالإفل�س، وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة الذي 

تت�شمن حوافز و�شمانات  لهذه امل�شروعات.

10  

زيادة عالوة الأبناء لتبلغ )1000( درهم من اأجل توفري 
احلياة الكرمية للمواطنني.

التن�شيق مع اجلهات احلكومية املعنية جلمع 
وتوحيد اجلهود املبذولة، اإ�شافة اإلى امل�شاهمة يف 

تفعيل الدور الدويل لتطوير امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة.

11  

يجب على وزارة  القت�شاد الإ�شراع يف اإ�شدار حزمة 
القوانني التي اأعدتها، لتهيئة البيئة ال�شتثمارية، 

خ�شو�شاً قوانني املناف�شة، والت�شرت  التجاري، والإفال�س، 
وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة الذي تت�شمن حوافز 

و�شمانات  لهذه امل�شروعات.

ت�شهيل التمويل للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة. 12  

التن�شيق مع اجلهات احلكومية املعنية جلمع وتوحيد 
اجلهود املبذولة، اإ�شافة اإلى امل�شاهمة يف تفعيل الدور 

الدويل لتطوير امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.
13  

اإعداد وتوفري الدرا�شات واملعلومات والبيانات احلديثة. 14  

ت�شهيل التمويل للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة. 15  

حتديث الإطار الت�شريعي املنظم لالأن�شطة القت�شادية 
وم�شاعفة اجلهود يف تنمية وتعزيز م�شادر الدخل وتنمية 

ال�شادرات الإماراتية.
16  
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تقدير نتائج اأعمال القطاع القت�شادي :

ت�شـــري نتائـــج املوؤ�شـــرات ال�شابقـــة اإلى اأهمية الـــدور الذي �شكلتـــه الأوراق الفنية يف هذا القطاع والـــذي بلغت فعالية 
%(، ويعود ذلك اإلـــى املنهجية التي اتبعـــت يف حتديد ماهية  الأفـــكار واملقرتحـــات فيـــه متو�شـــط ما ن�شبتـــه )50.5 
امل�شكلـــة البحثيـــة يف تلـــك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�شبـــة لها. اأما ما يتعلق مبوقف احلكومـــة وتفاعلها اإزاء تلك 
االأفكار واملقرتحات فيمكن اال�شرت�شاد بن�شبة الفعالية التي بلغت ن�شبتها )75 %( للمقرتحات و)26 %( للأفكار.

ومبالحظة مقدار متو�شط الهدر يف الأفكار واملقرتحات ، والتي مل تت�شمنها الفعالية فنجد اأنها ت�شكل 
ما ن�شبته )49.5 %( ويعود ذلك للمربرات التالية:

اأن الن�شبة ال�شابقة تقي�س مقدار الفعالية على م�شتوى اجلل�شة العامة وتفاعل احلكومة مع طرح اأع�شاء املجل�س، 
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك فقد حقق املجل�س ن�شبة بلغت )50.5 %( على م�شتوى مناق�شات اجلانب الرقابي، ويتمثل 
الهـــدر اأي�شـــا يف عـــدم مناق�شـــة )9( اأوراق فنيـــة من اأ�شـــل )17( ورقة فنية لذلك فـــاإن متو�شـــط الفعالية لالأوراق 

الفنية املعدة يف اجلانب القت�شادي جاءت متدنية.

جدول طبيعة تاأثري الأوراق والدرا�شات الفنية على القطاع القت�شادي

القطاع
غري 
موؤثر

موؤثراإيجابي
ارتباط جوهري  باأعمال 

املجل�س

االقت�شادي

النتيجة العامة: اأن ن�شبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�شباب امل�شكالت عالوة على 
مقدار التوافق الذي اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�شات العامة، ومدى توافق ما ي�شدر من قوانني من رئي�س 
.)% الدولة مع املقرتحات، يوؤكد اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً جوهريا باأعمال املجل�س بن�شبة فعالية تبلغ )50.5 
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ثانيًا: القطاع الجتماعي
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موؤ�شرات عامة للقطاع الجتماعي:  .1
بلـــغ اإجمـــايل االأوراق الفنيـــة املعدة من قبـــل االإدارات البحثية يف االأمانة العامة خـــلل دور االنعقاد العادي الثالث 
من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف القطاع االجتماعي )73( عمل بحثيا، ومت اإعداد االأوراق الفنية املعدة يف 
القطـــاع الجتماعـــي مـــن قبل اإدارة اللجان بعـــدد )40( ورقة بحثية وبن�شبة بلغـــت )55 %(، واإدارة اجلل�شات بعدد 
)28( ورقة بحثية وتقريرا وبن�شبة بلغت )38 %(، ومركز املعلومات والدرا�شات الربملانية بعدد )5( اأعمال بحثية 

وبن�شبة بلغت )7 %(، كما هو مو�شح يف ال�شكل البياين.

�شكل بياين حل�شر الأوراق الفنية املعدة يف املجال الجتماعي خالل الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر

%55 %38 %7 
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املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع الجتماعي:

اأوًل: و�شف املوؤ�شر: 

بلـــغ عـــدد االأوراق الفنيـــة التـــي اأعدت للقطـــاع االجتماعـــي  )73( ورقة فنية ت�شمنـــت عدداً من الأفـــكار، حيث بلغ 
اإجمـــايل الأفـــكار �شـــواء التـــي مت مناق�شتها اأو مل يتـــم مناق�شتها )141( فكرًة، كما بلغ اإجمـــايل املقرتحات املعدة يف 

القطاع الجتماعي �شواء التي مت مناق�شتها اأو مل يتم مناق�شتها )105( مقرتحات.

ثانيًا : الدللة الأفقية للموؤ�شر:

احتـــل القطـــاع الجتماعـــي املرتبـــة الثالـــث بـــني ع�شـــرة قطاعـــات، بعـــدد اأوراق بلـــغ )73( ورقـــة وبن�شبـــة و�شلـــت لـ                
)20 %( من اأ�شل )364( ورقة اأعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات.

وت�شمنـــت الأوراق عـــدداً مـــن الأفـــكار بلـــغ )141( فكـــرة مـــن اأ�شـــل )908( فكـــرة اأي مـــا ن�شبتـــه )15.5 %(، وقد 
احتلـــت املركـــز الثالـــث يف عدد الأوراق الفنيـــة، كما اأنها احتلت املرتبة الثالثة يف عـــدد الأفكار املطروحة بعد كل من 
%، والقطاع القت�شادي الذي جاء يف املرتبة  قطـــاع الدبلوما�شيـــة الربملانيـــة الذي احتل املرتبة الأولى بن�شبـــة 24 
%( وجاءت يف املرتبة اخلام�شة من حيث الرتتيب مقارنة بفعالية الأفكار  الثانية، وبلغت فعالية تلك الأفكار)80 

املطروحة يف باقي القطاعات.
%( من اأ�شل  اأمـــا علـــى م�شتـــوى املقرتحات فقد ت�شمنت الأوراق عدداً بلغ )105( مقرتحاً �شكل ما ن�شبته )16.3 
)643( مقرتحـــاً متثـــل كافـــة القطاعات، حمتلة بذلك املرتبة الثانية من حيث عدد املقرتحات، اإل اأن فاعلية هذه 

املقرتحات جاءت يف املرتبة الأولى مقارنة بفاعلية مقرتحات القطاعات الأخرى وبن�شبة )98 %(.

ثالثًا: الدللة الراأ�شية للموؤ�شر:

ت�شمنت الأوراق الفنية البالغ عددها )73( ورقة فنية يف هذا القطاع وعدد اأفكارها )141( فكرة مبتو�شط فكرتني 
يف كل ورقـــة فنيـــة ، وهـــو مـــا تقـــدر ن�شبتـــه بــــ)16 %( من جممـــل االأفكار التـــي قدمتهـــا كافـــة االأوراق الفنية يف كل 
القطاعـــات، وعـــدد مقرتحات بلغ )105( مبتو�شط )1.4( مقرتح لكل ورقة فنية وهو ما تقدر ن�شبته بـ)16.3 %( 

من جممل مقرتحات االأوراق الفنية.

.)% كما نالحظ زيادة عدد الأفكار عن عدد املقرتحات بفارق ي�شل اإلى )36( وبن�شبة ت�شل اإلى )25.5 

رابعًا: الدللت العامة للموؤ�شرات الفنية:

اأنــــه علــــى الرغــــم من اأن عــــدد الأوراق الفنية مل يتجــــاوز )73( ورقة وجاء يف الرتتيب الثالــــث بعد كل من القطاعني 
القانــــوين والدبلوما�شيــــة الربملانيــــة اإل اأن كل ورقــــة  فنيــــة منها قــــد احتوت يف املتو�شط على فكرتــــني ، وما يقرب من 
 ، )% %( اأي اأن املهدر مل يتجاوز ن�شبة )20  مقــــرتح يف كل ورقــــة بحثيــــة ، وحققت علــــى م�شتوى فاعلية االأفكار)80 

اأما بالن�شبة للمقرتحات فقد بلغت فعاليتها )98 %( ومل يجاوز املهدر ن�شبة )2 %(.
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جدول ح�شر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الجتماعي

�شنة االعداداالإدارة املعدةمو�شوع الورقةم
ورقة تو�شيحية حول �شرف املعا�س لورثة املراأة العاملة املتوفاة  1

اإدارة اجلل�شات

2013م

2  
ورقة تو�شيحية حول زيادة بدل ال�شكن للموظف املواطن الذي يقرتن باأكرث من 

زوجة مواطنة
2013م

2013مورقة تو�شيحية حول اإ�شافة عالوة الأبناء اجلدد اإلى معا�شات املتقاعدين  3

4  
ورقة تو�شيحية حول التاأخر يف اإ�شدار الالئحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال 

جمهويل الن�شب
2013م

2013مورقة تو�شيحية حول فئة الن�شاء املواطنات املهجورات  5
2013مورقة معلومات حول الرتكيز على املتعاملني يف هيئة »تنمية«  6
2014مورقة تو�شيحية حول ت�شجيع املواطنني على ال�شياحة داخل الدولة وخارجها  7

8  
ورقة تو�شيحية حول زيادة معا�شات وكالء الوزارات واملدراء واملوظفني املدنيني 

الذين متت اإحالتهم اإلى التقاعد قبل تاريخ 2008/1/1م                   
2014م

9  
ورقة تو�شيحية حول ال�شماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل ومبجموع راتب 

ومعا�س اأكرث من )9000( درهم
2014م

10  
ورقة تو�شيحية حول رواتب املوظفني املواطنني العاملني يف احلكومة الحتادية يف 

الدرجات من العا�شرة اإلى الرابعة ع�شرة
2014م

2014مورقة تو�شيحية حول اإعادة النظر يف نظام التقاعد املبكر للمراأة  11
2014مورقة تو�شيحية حول تاأخر اإ�شدار قانون حماية الآثار  12
2014مورقة تو�شيحية حول اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات اأف�شل للمعاقني  13
2014مورقة تو�شيحية حول ال�شرتاك الختياري يف التاأمينات الجتماعية  14

15  
ورقة تو�شيحية حول اإلغاء �شرط  حتديد �شقف الدخل ال�شهري اخلا�س باحل�شول 

على منحة �شندوق الزواج
2014م

2014مورقة تو�شيحية حول الن�شيد الوطني للدولة  16

17  
ورقة تو�شيحية حول حتفيز الفئات القادرة على العمل امل�شتفيدة من ال�شمان 

االجتماعي
2014م

2014مورقة تو�شيحية حول ت�شجيع العمل التطوعي  18
2014مورقة تو�شيحية حول دعم وتطوير القدرات الإعالمية املواطنة  19
2014مورقة تو�شيحية حول زيادة عدد احل�شانات احلكومية يف الدولة    20
2014مورقة تو�شيحية حول تعزيز الهوية الوطنية  21
2014مورقة تو�شيحية حول ال�شتفادة من الالعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية  22
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�شنة االعداداالإدارة املعدةمو�شوع الورقةم

23  
ورقة تو�شيحية حول اإن�شاء مراكز حكومية لعالج وتاأهيل حالت الإعاقة ال�شديدة 

ومر�شى التوحد من املواطنني

اإدارة اجلل�شات

2014م

2014مورقة تو�شيحية حول توطني قطاع ال�شياحة يف الدولة  24
2014مورقة تو�شيحية حول ت�شهيل اإجراءات حتديث بيانات املتقاعدين  25

26  
ورقة تو�شيحية حول الربط الإلكرتوين بني اجلهات ذات العالقة لإثبات وفاة 

�شاحب املعا�س التقاعدي
2014م

2014مورقة تو�شيحية حول ربط الراتب التقاعدي مب�شتوى تكاليف املعي�شة  27

28  
ورقة تو�شيحية حول زيادة عالوة الأبناء للمواطنني من )600( اإلى )1000( 

درهم
2014م

29  
تقرير الزيارة امليدانية لعدد من الهيئات التابعة لهيئة تنمية وتوظيف املوارد 

الب�شرية الوطنية »تنمية«

اإدارة اللجان
 
 

2013م

30  
ورقة خطة عمل اللجنة ملناق�شة مو�شوع »�شيا�شة هيئة تنمية وتوظيف املوارد 

الب�شرية الوطنية«
2013م

2013متقرير اللجنة حول مو�شوع »التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�س«  31

32  
تقرير نتائج احللقة النقا�شية يف �شاأن مو�شوع »التوطني والتاأهيل يف القطاع 

اخلا�س«
2013م

2013مورقة بطاقات تعليق على مو�شوع »التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�س«  33

34  
ورقة جدول الأفكار والآراء واملقرتحات حول مو�شوع »التوطني يف القطاع 

احلكومي واخلا�س«
2013م

35  
ورقة خمطط اأعمال اجلل�شة املتعلقة حول مو�شوع »التوطني يف القطاع احلكومي 

واخلا�س«
2013م

2013مورقة خمطط اأعمال اللجنة ملو�شوع »حماية املجتمع من املواد املخدرة«  36
2014مورقة ا�شتف�شارات موجهة للهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة  37

38  
ورقة ا�شتف�شارات حول مو�شوع »�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات 

االجتماعية«
2014م

2014متقرير حول مو�شوع »�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات الجتماعية«  39
2014مجدول بطاقات تعليق »�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات الجتماعية«  40
2014م�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية )1(  41
2014م�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية )2(  42
2014م�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية )3(  43
2014مورقة ا�شتف�شارات موجهة لوزارة ال�شئون الجتماعية  44

45  
جدول الأفكار والآراء حول مو�شوع » �شيا�شة وزارة ال�شئون الجتماعية يف �شاأن 

اجلمعيات التعاونية « 
2014م
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�شنة االعداداالإدارة املعدةمو�شوع الورقةم
ورقة جدول االأفكار واملقرتحات للجمعيات التعاونية )1(  46

اإدارة اللجان
 
 

2014م
ورقة جدول االأفكار واملقرتحات للجمعيات التعاونية )2(  47
ورقة جدول االأفكار واملقرتحات للجمعيات التعاونية )3(  48

49  
تقرير اللجنة املوؤقتة ملو�شوع » �شيا�شة وزارة ال�شوؤون الجتماعية يف �شاأن اجلمعيات 

التعاونية «
2014م

50  
ورقة بطاقات تعليق يف �شاأن مو�شوع » �شيا�شة الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية 

واالأوقاف «
2014م

2014متقرير اللجنة حول مو�شوع » �شيا�شة الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف«  51

52  
جدول الأفكار والآراء واملقرتحات حول مو�شوعاً » التوطني يف القطاع احلكومي 

واخلا�س «
2014م

53  
تقرير احللقة النقا�شية حول مو�شوع »�شيا�شة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب 

والريا�شة يف تطوير الأندية الريا�شية ومراكز ال�شباب«
2014م

54  
جدول ا�شتف�شارات حول �شيا�شة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة يف تطوير 

الأندية الريا�شية ومراكز ال�شباب
2014م

2014مورقة حماور احللقة النقا�شية حول واقع تطوير الأندية الريا�شية ومراكز ال�شباب  55

56  
جدول ا�شتف�شارات حول مو�شوع »�شيا�شة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية 

الوطنية«
2014م

2014مورقة عر�س عام ل�شيا�شة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية )تنمية(  57

58  
ورقة خمطط اأعمال اللجنة حول مو�شوع »�شيا�شة وزارة العمل يف �شاأن �شبط �شوق 

العمل«
2014م

2014ما�شتف�شارات حول مو�شوع »�شيا�شة وزارة العمل يف �شاأن �شبط �شوق العمل«  59
2014مورقة ا�شتف�شارات حول مو�شوع »�شيا�شة وزارة العمل يف �شاأن �شبط �شوق العمل«  60
2014متقرير احللقة النقا�شية بعنوان » التحديات التي تواجه �شوق العمل«  61
2014متقرير الزيارة امليدانية اإلى ديوان وزارة العمل يف اإمارة اأبوظبي  62

63  
جدول الأفكار والآراء واملقرتحات حول مو�شوع »�شيا�شة وزارة العمل يف �شاأن �شبط 

�شوق العمل« )1(
2014م

64  
جدول الأفكار والآراء واملقرتحات حول مو�شوع »�شيا�شة وزارة العمل يف �شاأن �شبط 

�شوق العمل« )2( 
2014م

65  
جدول الأفكار والآراء واملقرتحات حول مو�شوع »�شيا�شة وزارة العمل يف �شاأن �شبط 

�شوق العمل« )3(
2014م

66  
تقرير الزيارة امليدانية لديوان وزارة العمل يف اأبوظبي يف �شاأن مو�شوع »�شيا�شة 

وزارة العمل يف �شاأن �شبط �شوق العمل«.
2014م

67  
ورقة ا�شتف�شارات حول مو�شوع »�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات 

االجتماعية« )4( 
اإدارة اللجان

 
 

2014م

2014متقرير حول مو�شوع »�شيا�شة وزارة العمل يف �شاأن �شبط �شوق العمل«  68
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�شنة االعداداالإدارة املعدةمو�شوع الورقةم
درا�شة مقارنة بني اجلمعيات التعاونية يف دولة الإمارات والو�شع الدويل  69

مركز 
املعلومات 

والدار�شات 
الربملانية 

2013م
2013مدرا�شة التحديات التي تواجه املراأة يف الربملان   70
2014مكرا�شة حماية حقوق الطفل  71
2014مدرا�شة حتديات الهوية الوطنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة   72
2014مدرا�شة مكانة الثقافة الريا�شية يف موؤ�ش�شات املجتمع املدين  73
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الجتماعي: للقطاع  املعدة  الفنية  الأوراق  ومقرتحات  اأفكار  ح�شر   .3
اأ. ح�شر الأفكار:

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي �شواء التي مت مناق�شتها 
اأو مل يتــم مناق�شتهــا )141( فكرة، مت طرح ومناق�شة )113( فكرة وردت يف )73( ورقة مبعدل )2( 

فكرتني يف كل ورقة فنية مت اإعدادها، ومن اأهم هذه الأفكار التي مت الأخذ بها:

تو�شيع دائرة العمل التطوعي يف خمتلف املجالت وعدم اقت�شار هذا العمل على نوع معني.	•
عدم مواكبة الت�شريعات اخلا�شة بوزارة ال�شوؤون الجتماعية فيما يخ�س العمل التطوعي.	•
عدم وجود مرجعية للعمل التطوعي على م�شتوى الدولة.	•
عدم وجود الدعم املادي املنا�شب للموؤ�ش�شات واجلمعيات التطوعية يف الدولة.	•
دور وزارة الرتبية والتعليم يف تعزيز العمل التطوعي يف نفو�س الطالب والعاملني يف هذا امليدان الرتبوي.	•
احلوافز واملميزات التي متنحها الدولة لت�شجيع العمل التطوعي .	•
قلة عدد املواطنني العاملني يف قطاع االإعلم.	•
قلـــة عـــدد مراكز التدريب االإعلميـــة يف الدولة حيث ال يوجد  �شوى مركزين متخ�ش�شني بالتدريب االإذاعي 	•

والتلفزيوين على م�شتوى الدولة.
تناق�س امليزانية املعتمدة من املجل�س الوطني لالإعالم لتدريب وتاأهيل املواطنني للعمل يف القطاع الإعالمي.	•
عزوف الكثري من املواطنني عن العمل يف قطاع االإعلم.	•

ب. ح�شر املقرتحات:

بلــغ اإجمــايل املقرتحات والتو�شيات التي قدمت يف الأوراق الفنيــة يف القطاع الجتماعي �شواء التي 
مت مناق�شتها اأو التي مل يتم مناق�شتها )105( مقرتحًا، ومن اأهم هذه املقرتحات:

تنفيـــذ القـــرارات ال�شـــادرة من �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة – حفظـــه اهلل-  بزيادة معا�شات جميع املتقاعدين 	•
الذين مل تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ �شدور القرار .

اإعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين القدامى مبن فيهم الع�شكرين مبعا�شات املتقاعدين اجلدد. 	•
منح املتقاعدين امتيازات خا�شة ت�شمح لهم باحل�شول على الإعفاءات واخل�شومات املالية يف مرافق وخدمات 	•

الدولـــة اأ�شـــوة بفئات اأخرى ) كامل�شنني وذوي الحتياجات اخلا�شة(، بالإ�شافة لتمكينهم  للح�شول على مزايا 
عينية مثل توفري التاأمني ال�شحي. 

رفع �شقف احلد الأدنى للمعا�س التقاعدي متا�شيا مع معدلت الت�شخم.	•
اإن�شاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�شتقطاع ن�شبة معينه من راتبه اختياريا.	•
تفعيـــل الن�شـــاط الجتماعـــي للجمعيـــات التعاونية من خـــالل ا�شتقطاب اأ�شحـــاب امل�شاريع ال�شغـــرية لت�شويق 	•

منتوجاتهم.
ال�شمـــاح للم�شاهمـــني الذيـــن ل تقـــل اأعمارهـــم عن واحـــد وع�شرين عامـــا، امل�شاركة يف ع�شويـــة جمل�س الدارة 	•

للجمعيات التعاونية.
تر�شيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة مبراقبة ن�شاط اجلمعيات التعاونية واأعمالها وح�شاباتها للتحقق 	•

من �شريها وفق اأحكام القانون والقرارات املنفذة له.
اإعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية بحيث تغطي جميع املناطق ال�شكنية ل�شهولة توفري ال�شلع 	•
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جلميع الأفراد.
عـــدم ال�شمـــاح لالأفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شـــات التجارية بفتح حمالت جتارية متار�ـــس نف�س اأن�شطة اجلمعيات 	•

التعاونية كالدكاكني.

 
�شكل بياين لعدد اأفكار ومقرتحات االأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي

م
االأفكار الرئي�شية االأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

االجتماعي
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال االجتماعي

1  
تو�شيع دائرة العمل التطوعي يف خمتلف املجالت وعدم 

اقت�شار هذا العمل على نوع معني

تنفيذ القرارات ال�شادرة من �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة – حفظه اهلل-  بزيادة معا�شات 

جميع املتقاعدين الذين مل تطبق عليهم 
الزيادة، وذلك من تاريخ �شدور القرار .

2  
عدم مواكبة الت�شريعات اخلا�شة  بوزارة ال�شوؤون الجتماعية 

فيما يخ�س العمل التطوعي

اإعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين القدامى 
مبن فيهم الع�شكرين مبعا�شات املتقاعدين 

اجلدد. 

عدم وجود مرجعية للعمل التطوعي على م�شتوى الدولة  3

منح املتقاعدين امتيازات خا�شة ت�شمح لهم يف 
احل�شول على الإعفاءات واخل�شومات املالية 

يف مرافق وخدمات الدولة اأ�شوة بفئات اأخرى؛      
) كامل�شنني وذوي الحتياجات اخلا�شة(، 

بالإ�شافة لتمكينهم  للح�شول على مزايا عينية 
مثل توفري التاأمني ال�شحي .

4  
عدم وجود الدعم املادي املنا�شب للموؤ�ش�شات واجلمعيات 

التطوعية يف الدولة

تعديل قانون املعا�شات والتاأمينات الجتماعية 
رقم )7( ل�شنة 1999م وتعديالته ، خا�شة فيما 

يتعلق بالأمور الآتية:- 
رفع �شقف راتب ال�شرتاك يف القطاع اخلا�س.

اجلمع بني املعا�س التقاعدي يف القطاع اخلا�س، 
وراتب اآخر. 

تخفي�س �شن التقاعد للمراأة العاملة اإلى )15( 
�شنة ، بدال من )20( �شنة، وعدم ربطه بال�شن. 

عدم  ربط التقاعد ببلوغ ال�شن و�شنوات اخلدمة 
جلميع امل�شرتكني يف الهيئة. 

عدم الربط بني املكافاأة واملعا�س التقاعدي.

5  
دور وزارة الرتبية والتعليم يف تعزيز العمل التطوعي يف 

نفو�س الطالب والعاملني يف هذا امليدان الرتبوي

ت�شوية رواتب املتقاعدين القدامى مبن فيهم 
الع�شكرين برواتب املتقاعدين اجلدد بعد عام 

.2013

6  
دور جمل�س العمل التطوعي يف العمل التطوعي بالدولة 

وماهي اأهدافه؟
توفري خدمة التنقل لكبار ال�شن من املتقاعدين 

لتحديث بياناتهم التقاعدية.

7  
احلوافز واملميزات التي متنحها الدولة لت�شجيع العمل 

التطوعي 
�شرورة ا�شتثمار اأموال الهيئة ب�شكل اآمن.

قلة عدد املواطنني العاملني يف قطاع االإعلم  8
رفع �شقف احلد الأدنى للمعا�س التقاعدي 

متا�شيا مع معدلت الت�شخم.
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م
االأفكار الرئي�شية االأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

االجتماعي
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال االجتماعي

9  

قلة عدد مراكز التدريب االإعلمية يف الدولة حيث ال يوجد  
�شوى مركزين متخ�ش�شني بالتدريب االإذاعي والتلفزيوين 

على م�شتوى الدولة

اإن�شاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�شتقطاع 
ن�شبة معينه من راتبه اختياريا

10  
تناق�س امليزانية املعتمدة من املجل�س الوطني لالإعالم 
لتدريب وتاأهيل املواطنني للعمل يف القطاع الإعالمي

تفعيل الن�شاط الجتماعي للجمعيات التعاونية 
من خالل ا�شتقطاب اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية 

لت�شويق منتوجاتهم.

عزوف الكثري من املواطنني عن العمل يف قطاع االإعلم  11
ال�شماح للم�شاهمني الذين ل تقل اأعمارهم 

عن واحد وع�شرين عاما، امل�شاركة يف ع�شوية 
جمل�س االإدارة للجمعيات التعاونية

12  
كم تبلغ ن�شبة التوطني باملوؤ�ش�شات الإعالمية يف الدولة؟ 

وهل هي ن�شبة مقبولة؟ 

اإعداد نظام منوذجي للجمعيات بحيث توحد 
من خالله �شروط الع�شوية والرت�شيح لإدارة 

جمل�س اإدارة اجلمعيات التعاونية.

13  
ما هي املبادرات التي قام بها املجل�س لتوطني القطاع 

االإعلمي يف الدولة؟

اإلزامية ح�شور امل�شاهمني من غري اأع�شاء 
جمل�س الدارة بعد ن�شر اإعالنات يف �شحيفتني 

حمليتني بحيث ل ت�شح الجتماعات اإل 
بوجودهم وو�شع ا�شتثناءات يف حال عدم 

وجودهم .

14  
هل �شتتم زيادة امليزانية املعتمدة لتاأهيل وتدريب الكادر 

الإعالمي املواطن من اأجل تطوير مهارته يف هذا املجال؟

تفعيل قرار ال�شراء اجلماعي )ال�شترياد 
اجلماعي( لتاأمني ال�شعر املنخف�س لل�شلع وعدم 

ال�شماح برفع الأ�شعار.

15  
�شيتم اإن�شاء اأكادميية خمت�شة لتاأهيل وتدريب الكوادر 

املواطنة يف املجال االإعلمي

تر�شيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة 
مبراقبة ن�شاط اجلمعيات التعاونية واأعمالها 

وح�شاباتها للتحقق من �شريها وفق اأحكام 
القانون والقرارات املنفذة له.

16  

ارتفاع ن�شبة الن�شاء العامالت يف الدولة، بينما ل يوجد 
ح�شانة مفتوحة يف مقر اجلهات احلكومية يف اأم القيوين 

وراأ�س اخليمة والفجرية.

اإعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات 
التعاونية بحيث تغطي جميع املناطق ال�شكنية 

ل�شهولة توفري ال�شلع جلميع الأفراد.

املحافظة على ال�شتقرار الوظيفي لالأمهات العامالت  17
عدم ال�شماح للأفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شات 

التجارية بفتح حمالت جتارية متار�س نف�س 
اأن�شطة اجلمعيات التعاونية كالدكاكني.

18  
تعر�س الأطفال  لالعتداء من قبل بع�س اخلادمات الالآتي 

يعملن على رعاية الأطفال عند خروج املراأة للعمل

اإعطاء مميزات للجمعيات التعاونية من 
خالل توفري الأرا�شي والدعم املايل لإن�شائها 

وحتويلها من جمرد جمعيات اإلى مراكز 
ت�شويقية تخدم املنطقة التي تن�شاأ بها.
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م
االأفكار الرئي�شية االأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

االجتماعي
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال االجتماعي

اأ�شباب عزوف اإن�شاء ح�شانات حكومية  19
�شرورة قيام الوزارة بتحفيز املواطنني وتقدمي 
ت�شهيالت لهم من خالل ال�شراكة مع ال�شركات 

اخلا�شة التي تدعم التوطني.

خطة الوزارة لزيادة عدد هذه احل�شانات  20
�شرورة حتمل وكيل اخلدمات م�شوؤولية املن�شاأة 

ومتابعة ن�شاطها.

21  
اخللل الوا�شح يف الرتكيبة ال�شكانية ما هي اجلهود التي 

قامت بها احلكومة لت�شجيع املواطنني على الإجناب

�شرورة انتداب  قا�ٍس من حمكمة العدل حلل 
ق�شايا املنازعات العمالية ولتوفري الوقت يف 

حلها.

22  

توجه احلكومة بزيادة عالوة الأبناء من )600( درهم اإلى 
)1000( درهم يف ظل غالء الأ�شعار وعدم تنا�شب هذه 

العالوة مع م�شتوى املعي�شة يف الوقت احلايل.

�شرورة اإخ�شاع كافة املن�شاآت القت�شادية 
بالدولة بنظام تعدد الثقافات والر�شوم املقررة 

ح�شب ماهو متبع بوزارة العمل مثل املناطق 
احلرة واملناطق ال�شتثمارية والإدرة العامة 

لالإقامة و�شوؤون الأجانب.

23  
املبادرات املنفذة وغري املنفذة بح�شب اخلطة ال�شرتاتيجية 

لل�شنوات    ) 2008 - 2010( )2011 - 2013(.

قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الالزمة 
بالتن�شيق مع كافة اجلهات املعنية لو�شع 

�شوابط واآليات لزيادة ن�شب التوطني يف املن�شاآت 
اخلا�شة. 

24  
عدد املتقاعدين وامل�شتفيدين من املعا�س التقاعدي وما ن�شبة 

فئة ذوي الدخل املحدود.

تفعيل املادة رقم )14( من القانون الحتادي 
رقم )8( ل�شنة 1980، يف �شاأن تنظيم عالقات 
العمل وتعديالته، يف �شاأن عدم ا�شتخدام غري 

املواطنني يف اأعمال اأو وظائف ميكن اأن يقوم بها 
مواطنون. 

25  
اإجراءات الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات الإجتماعية يف 

�شاأن اآلية تق�شيط املبالغ مقابل �شم مدد اخلدمة ال�شابقة 

اإلغاء نظام ال�شمان امل�شريف للقطاعات 
اخلدمية،والكتفاء بنظام حماية الأجور 

لت�شجيع قطاع اخلدمات والتطور يف �شوق 
العمل. 

26  
ال�شعوبات التي واجهت الهيئة اأثناء عملية تنفيذها للخطة 

ال�شرتاتيجية لل�شنوات )2010-2008( .

تبني خطط وبرامج تعمل على ت�شييق الفوارق 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س يف المتيازات 

الوظيفية،والأجور،وتوفري نظام يوؤمن دخل 
العامل يف حالة تعطله عن العمل يف القطاع 

اخلا�س.
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27  
النتائج الفعلية املحققة جراء تنفيذ ا�شرتاتيجية الهيئة 

لل�شنوات )2008 - 2010(.

اإعداد درا�شات وو�شع خطط عمل للربط بني 
خمرجات العملية التعليمية ، وخطط التنمية 

القت�شادية والجتماعية، باعتبار اأن ذلك 
متطلباً �شرورياً ل�شبط �شوق العمل،وعالج 

اختاللته، خا�شة فيما يتعلق بتخفي�س ن�شب 
البطالة.

28  

ما هي التحديات التي واجهت الهيئة يف �شبيل حتقيق 
الهدف ال�شرتاتيجي »تطوير الأداء الإداري و الرتقاء 

باملوارد الب�شرية وفق اأف�شل املمار�شات «؟ 

قيام الوزارة بو�شع 
اخلطط،والإجراءات،وال�شوابط الالزمة 

بالتن�شيق مع اجلهات املعنية الأخرى، ب�شاأن 
الرقابة واملتابعة امل�شتمرة للمن�شاآت والعمالة 
املخالفة خا�شة فيما يتعلق باحلد من انت�شار 

العمالة ال�شائبة. 

29  

�شعف التن�شيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�شع 
�شوابط واآليات حمددة ملتابعة املن�شاأة املخالفة، والعمال 

املخالفني، مما �شيوؤدي اإلى عدم القدرة على �شبط �شيا�شات 
وخطط �شوق العمل.

�شرورة قيام وزارة العمل مبتابعة وحث وكاالت 
التو�شط للعمالة على توفيق اأو�شاعها يف اأ�شرع 
وقت ممكن وحت�شيل ر�شوم التجديد والتاأخري 

امل�شتحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 
الوكالت التي ل تلتزم بتجديد تراخي�شها يف 

املواعيد املقررة قانونا. 

30  

غياب دور الوزارة يف �شاأن و�شع �شيا�شات وطنية للتدريب 
والتوجيه املهني، خا�شة يف املن�شاآت متعددة اجلن�شيات، 

�شيوؤدي اإلى عدم تطوير الكوادر العاملة اأو تنمية مهاراتهم، 
مما �شيوؤثر على حت�شني االإنتاجية يف �شوق العمل.

اأهمية اقت�شار العقود واملناق�شات االحتادية 
واملحلية على ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 

امللتزمة ب�شيا�شة التوطني.

31  

تعدد اأ�شواق العمل بالدولة، اأدى اإلى غياب روؤية م�شرتكة 
لو�شع ا�شرتاتيجية  حمددة املعامل واخلطوات ل�شبط �شوق 

العمل.

�شرورة قيام وزارة العمل بالتن�شيق مع وزارة 
العدل للإ�شراع يف الف�شل بالق�شايا العمالية. 

32  

عدم �شبط �شوق العمل، اأدى اإلى انخفا�س ن�شيب املواطنني 
يف الرثوة الوطنية، ونزف اقت�شاد الدولة، خا�شة اأن 

التحويالت املالية للعمالة الوافدة خارج الدولة بلغت 26 
مليار دوالر �شنوياً.

اإعادة النظر يف املادة الرابعة من القرار الوزاري 
رقم )757( ل�شنة 2006م، يف �شاأن نظام 

بطاقة املن�شاأة، بحيث ال يتحمل وكيل اخلدمات 
»املواطن« امل�شوؤولية القانونية واملالية والكتفاء 

بال�شمانات امل�شرفية.

33  

عدم قدرة الهيئة على تنفيذ العديد من متطلبات خططها 
ال�شرتاتيجية؛ نتيجة لغياب جهات خا�شة باملتابعة، والتغري 

يف االإدارة العليا والتغيري امل�شتمر يف مديري االإدارات، 
وخا�شة اإدارة ال�شوؤون املالية والإدارية، وغياب امل�شاركة 

الفعالة يف اإعداد اخلطة ال�شرتاتيجة . 

قيام وزارة العمل بدعم »مكاتب ت�شهيل«  يف 
توفري اخلدمات ال�شاملة لت�شهيل اإجناز 
املعامالت مثل )خدمات �شوؤون الإقامة 

والأجانب، والربيد ال�شريع »امبو�شت«، وهيئة 
الكهرباء واملياه(. 



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي الــــمـــــجــلـــ�س الــوطــــــنـي التـــــحـــادي 64

م
االأفكار الرئي�شية االأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

االجتماعي
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال االجتماعي

34  

عدم متكن الهيئة من اأداء دورها يف ظل غياب املخ�ش�شات 
املالية لتفعيل براجمها اجلديدة يف اخلطة ال�شرتاتيجية 
)2014 - 2016( وعدم القدرة على قيا�س مدى حتقيق 

الربامج والأن�شطة.  

اإن�شاء حماكم عمالية يف وزارة العمل وتكون 
م�شرتكة مع وزارة العدل لت�شريع ف�س املنازعات 

والق�شايا العمالية.

35  
حتميل ورثة املتوفى )املوؤمن عليه( �شداد تكلفة �شم اخلدمة 

بالأق�شاط املتبقية. 
توحيد اجلهات امل�شتقدمة للعمالة بحيث تكون 

حتت اإ�شراف وزارة العمل.

36  
غياب معايري وا�شحة لتحقيق ا�شتدامة املوارد املالية للهيئة، 

مما اأثر ذلك على فاعلية اخلدمات املقدمة .
�شرورة تعيني املواطنني املوؤهلني يف القيادات 

العليا يف ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة.

37  

اقت�شار اخلدمات واملنافع واملزايا التاأمينية املقدمة 
للمتقاعدين يف �شورة رواتب وخم�ش�شات للتقاعد، وحمالت 

االإقرار ال�شنوية. 

�شرورة اال�شتفادة من العمالة املتواجدة يف 
الدولة بدل من ا�شتقدام عمالة من اخلارج.

38  

التاأخر يف تقدمي اخلدمات الالزمة للمتقاعدين امل�شتفيدين 
يف خمتلف مناطق الدولة واإطالة الوقت عليهم؛ نتيجة 

توا�شع اإجراءات حتديث بيانات املتقاعدين ب�شبب �شعف 
الآليات التي تتبعها الهيئة العامة للمعا�شات من اأجل 

حتديث بيانات املوؤمن عليهم، ومتابعة حت�شيل ال�شرتاكات 
مل�شتحقي املعا�شات من جهات واأ�شحاب العمل. 

فتح مكتب وزارة العمل داخل املناطق 
ال�شتثمارية واحلرة.

39  

عدم معرفة العديد من امل�شتحقني بالإجراءات املتبعة يف 
نظام املعا�شات والتاأمينات الجتماعية، كالتوعية بالإجراءات 

اخلا�شة بعملية حتديث البيانات اخلا�شة باملتقاعدين 
وامل�شتحقني للمعا�س التقاعدي. 

تعديل القانون الإماراتي مبا يتالءم مع مبادى 
التعاونيات الدولية اخلا�شة بهذا ال�شاأن من 

خلل:
و�شع عقوبات رادعة ملخالفة القانون 	•

وخا�شة مبا يخ�س مبداأ فتح الع�شوية 
والنتخاب العادل للم�شاهمني:

و�شع مادة تعريفات يف القانون لإزالة اأي 	•
غمو�س اأو لب�س فيه.

تعديل ال�شن القانوين الذي ي�شمح 	•
للم�شاهم برت�شيح نف�شه للع�شوية.

مراعاة حق احل�ش�س احلاكمة بالتاأثري يف 	•
القرارات التي �شيتخذها اأع�شاء جمل�س 

االإدارة.
العالن عن مواعيد الرت�شيح وانعقاد 	•

اجلمعية العمومية.
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40  

عدم قدرة املواطن املتقاعد من اإيفاء وتاأمني احتياجاته 
املعي�شية والتزاماته ال�شحية والتعليمية ؛ نتيجة لعدم تالزم 

املعا�س مع ظروف والتزامات هذه الفئات كالحتياجات 
االأ�شا�شية مثل )املواد الغذائية- امللب�س...الخ(واأ�شعار 

الطاقة والغاز والكهرباء واملاء. 

التعليم والتدريب التعاوين  لتنمية املوارد 
الب�شرية وتنمية معارفهم بقيمة احلركة 

التعاونية.

41  

�شعف التن�شيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�شع 
�شوابط واآليات حمددة ملتابعة املن�شاأة املخالفة، والعمال 

املخالفني، مما �شيوؤدي اإلى عدم القدرة على �شبط �شيا�شات 
وخطط �شوق العمل.

امل�شاركة يف اللجان وفرق العمل �شواء على 
امل�شتوى املحلي والدويل.

ارتفاع اخلالفات الأ�شرية الناجتة عن عمل املراأة  42
�شرورة مراعاة وتقدمي ت�شهيالت للجمعيات 

التعاونية للقيام بدورها التعاوين ودعم 
القطاعات املجتمعية .

43  

الآثار ال�شلبية التي تنتج عن غياب املراأة العاملة ل�شاعات 
طويلة عن اأ�شرتها نتيجة لرفع �شن التقاعد للمراأة من 

)15اإلى 20 �شنة وربطه ببلوغ �شن اخلم�شني(

�شرورة وجود �شيا�شة للحكومة بتقدمي جميع 
اجلهات ذات العالقة مع اجلمعيات الت�شهيالت 

اللزمة وفق القوانني املوجودة.

ت�شجيع املراأة على العمل  وا�شتمرار تعزيز دورها يف املجتمع  44
�شرورة اإعادة �شياغة قانون اجلمعيات التعاونية 

لتطوير عمل اجلمعيات.

45  
هل هناك توجه باإعادة النظر يف احلزم الت�شريعية املتعلقة 

بعمل املراأة يف الوقت احلايل ؟
�شرورة فتح ال�شوق للجمعيات التعاونية لأداء 

اأدوارها.

46  
ما هي املبادرات التي قامت بها الوزارة لتح�شني بيئة العمل 
ودعم وتلبية احتياجات املراأة العاملة يف القطاع احلكومي؟

ا�شتحداث نظام التاأمني �شد التعطل يعالج 
فجوة الأمن الوظيفي بني القطاعني احلكومي 

واخلا�س ويحفز املواطنني على النتقال من 
من�شاأة اإلى اأخرى �شعيا وراء التطوير الذاتي 

واكت�شاب املوؤهالت.

47  
ما اخلطط اجلديدة التي �شت�شعها الوزارة  لتوفري بيئة 

عمل منا�شبة للمراأة العاملة ؟

تقدمي الت�شهيالت الالزمة للجمعيات بداأ من 
مراحل الت�شجيل اإلى اإ�شهار اجلمعيات وتقدمي 

الدعم املادي واملعنوي لها من خالل:
توفري الدعم املايل.	•
توفري الأرا�شي.	•
تب�شيط الإجراءات الإدارية للجمعيات.	•
ت�شهيل احل�شول على القرو�س بدون فوائد.	•
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48  

احلد الأدنى للمعا�س قد زاد حالياً اإلى )10000( درهم 
بينما   تن�س املادة )36( من القانون الحتادي رقم )7( 

ل�شنة 2007م بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم 
)7( ل�شنة 1999م باإ�شدار قانون املعا�شات والتاأمينات 

االجتماعية

مراجعة خطط وتقديرات ميزانية الهيئة ، مبا 
ي�شمن حتقيق اخلطط لالأهداف ال�شرتاتيجية 

العامة للهيئة  يف اإطار الفعالية اللزمة ، ومبا 
يتوافق مع ا�شرتاتيجية  حكومة دولة المارات 

للأعوام  )2016-2014(.

49  
م�شاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو الع�شكريني  يف املعا�س 

التقاعدي

رفع اأعداد مفت�شي امل�شاجد وتاأهيلهم وو�شع 
معايري حتدد احلد الأق�شى من امل�شاجد التي 

ي�شرف عليها كل مفت�س.

50  
اأكرث الفئات املت�شررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام 

2000م

زيادة االعتمادات املالية املخ�ش�شة الأعمال 
التطوير وال�شيانة واإبراز ال�شورة احل�شارية 

للم�شاجد.

51  
اإعطاء املواطنني اأ�شعار تف�شيلية ت�شجيعاً لل�شياحة الداخلية 

واخلارجية.

تبني برامج وم�شروعات واآليات عمل وا�شحة يف 
اخلطط ال�شرتاتيجية للهيئة ، ب�شاأن التعاون 

مع اجلهات الحتادية واملحلية املعنية ، لتحديد 
احتياجات امل�شاجد من اأجل االإحلل والتجديد 

وحتديد التنا�شب املطلوب بني �شعة امل�شاجد 
والكثافة ال�شكانية. 

52  
تعدد ثقافات اجلن�شيات املختلفة يف الدولة حيث بلغ عدد 

اجلن�شيات املوجودة بالدولة )202( جن�شية.

الإ�شراف على جميع برامج مراكز حتفيظ 
القراآن واملعاهد الدينية وما يف حكمها الحتادية 

واملحلية.

53  
وجود اأكرث من )473( مدر�شة خا�شة تدر�س اأكرث من 

)500( األف طالب.

اإ�شدار النظم والقرارات التنظيمية التف�شيلية 
يف �شاأن الرتخي�س لالأن�شطة الدينية وتنظيم 

واإلقاء الدرو�س واخلطب واملحا�شرات 
والندوات وامل�شابقات الدينية ولوائح العمل 

التف�شيلية للأن�شطة الدينية للهيئة، وممار�شة 
اخت�شا�شاتها بالفعالية والكفاءة الالزمة.

54  

حتقيق بطولت يف الألعاب اجلماعية للمنتخبات الوطنية 
مثل »كرة اليد، كرة ال�شلة، وكرة الطائرة »على امل�شتوى 

االإقليمي والدويل.

تنفيذ التوجيهات ال�شادرة ب�شاأن رفع ن�شب 
التوطني ، عرب الربامج املعتمدة يف الدولة 

بالتعاون مع اجلهات الحتادية واملحلية 
املخت�شة بالتوطني. 

55  
عدم وجود درا�شة تظهر نتائج  ال�شتفادة من وجود الالعبني 

الأجانب يف الألعاب اجلماعية.

درا�شة تعديل المتيازات املمنوحة لالأئمة 
واملوؤذنني والوعاظ واملفتني املواطنني ، مبا 

يتنا�شب مع طبيعة عملهم. 
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56  
اإعداد درا�شة ملعرفة مدى اال�شتفادة الفنية واملادية من 

م�شاركة الالعب الأجنبي يف الألعاب اجلماعية.

توحيد مرجعية الإفتاء الر�شمي يف الدولة 
لدى جميع مراكز الإفتاء الحتادية واملحلية ، 
والعمل على تطوير مرجعية الإفتاء الر�شمي.

عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.  57

عقد �شراكات مع املوؤ�ش�شات التعليمية 
االجتماعية واالإعلمية ، لتعزيز الفكر 

ال�شالمي املعتدل وتنمية الوعي الديني املعربة 
عن قيم ومبادئ الدين احلنيف.

58  
اإعطاء الأولوية يف اإحلاق حالت الإعاقات ال�شديدة مبراكز 

تاأهيل املعاقني يف احلكومية الحتادية.

مراجعة خطط وبرامج الهيئة يف �شاأن الرقابة 
على جميع املطبوعات ذات ال�شفة الدينية ، 

خا�شة الواردة من خارج الدولة ملنع اأي جتاوزات 
اأو خمالفات لأ�شول الفكر الإ�شالمي املعتدل.

59  
مراكز تاأهيل املعاقني التابعة لوزارة ال�شوؤون الجتماعية 

ت�شتوعب )12(% من  جمموع املعاقني يف الدولة.

درا�شة تنظيم وتوحيد اأ�ش�س العمل يف مراكز 
رعاية امل�شلمني اجلدد يف الدولة حتت مظلة 
الهيئة، ل�شتيعاب اأعدادهم وتنوع خلفياتهم 

الثقافية ، مبا ل يتعار�س مع مبادئ الإ�شالم 
املعتدل الذي تتبناه الدولة.  

60  
وجود )5( مراكز تاأهيل للمعاقني  على امل�شتوى الحتادي 

فقط منذ تاأ�شي�س وزارة ال�شوؤون الجتماعية.

و�شع درا�شة بالتعاون مع اجلهات املخت�شة 
لتو�شيح اأهمية تنظيم وتقنني ورقابة وجود 

املعالج ال�شرعي ، وفق اأطر ونظم حتددها الهيئة 
مبا ل يتعار�س مع القوانني ال�شارية ، والأخذ 

بتجارب الدول اخلليجية يف هذا ال�شاأن.

61  
مراكز تاأهيل املعاقني ل ت�شتقبل حالت الإعاقات التي حتتاج 

للرعاية والتاأهيل  بعد بلوغ املعاق �شن )18( عاماً.

مواكبة تنمية وا�شتثمار واإدارة اأموال الوقف 
مع التوجهات الإ�شالمية املعا�شرة ، خا�شة يف 
تو�شيع جمالت امل�شارف الوقفية عرب الآتي: 

 ن�شر ثقافة الوقف على م�شتوى االأفراد 
واملجتمع، والتعاون مع القطاع اخلا�س يف هذا 

ال�شاأن.
تفعيل برامج التن�شيق والتوا�شل بني الهيئة 

واجلهات العاملة يف ال�شوؤون الوقفية املحلية ، 
مبا ي�شمن وجود قاعدة بيانات موحدة لالأ�شول 

الوقفية املوجودة يف خمتلف اإمارات الدولة.
توحيد وحتديث قاعدة البيانات التي تربط 

بني جميع اجلهات املعنية بالوقف يف الدولة ، 
وت�شهيل احل�شول على هذه املعلومات لالأفراد 

واجلهات البحثية.
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62  

اإمكانية ا�شتقبال مراكز تاأهيل املعاقني الحتادية الأعداد 
املتزايدة حلالت الإعاقة ومر�شى التوحد من املواطنني  

وعدم و�شعهم يف قوائم النتظار.

اإن�شاء جمل�س اأعلى للتوطني بحيث يكون اجلهة 
الوحيدة املعنية بالتوطني.

63  
عدم وجود اإح�شائية موحدة على امل�شتوى الحتادي حلالت 

االإعاقة ال�شديدة ومر�شى التوحد من املواطنني.

اعتبار حمددات الروؤيا ال�شرتاتيجية املقرتحة 
اأ�شا�شا لبناء برامج وخطط و�شيا�شات التوطني 

خا�شة يف اإطار ال�شراكة بني القطاعني 
احلكومي واخلا�س، وتكامل خمرجات التعليم 

مع برامج التدريب.

64  
اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س لتوطني القطاع 

ال�شياحي يف الدولة.

تفعيل قانون تنظيم عالقات العمل الحتادي 
ال�شادر يف عام 1991م مبا يحقق متطلبات 

خطط عمل التوطني وبراجمه و�شبط �شيا�شات 
ال�شتقدام من اخلارج، والأجور، واإ�شدار 

ت�شاريح العمل.

65  
تن�شيق بني املجل�س الوطني لل�شياحة والآثار واجلهات 

املحلية ب�شاأن التوطني يف القطاع ال�شياحي.

تعديل اأحكام قانون تنظيم عالقات العمل 
اخلا�شة ب�شاعات العمل واأيام الراحة ال�شبوعية 

واالإجازات ال�شنوية مبا يقلَ�س الفروقات بني 
القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س املتعلقة 

بظروف العمل.

66  
ا�شتقالة )60(% من املواطنني العاملني يف القطاع 
ال�شياحي لأ�شباب عديدة منها املزايا املمنوحة لهم.

تعديل القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 2008 
�شاأن املناطق احلرة مبا ي�شمن خ�شوع هذه 

املناطق ل�شيا�شات وخطط التوطني، وتقدمي 
حوافز ت�شجيعية ملن�شاآت املناطق احلرة امللتزمة 

بالتوطني.

67  

الهيئة تعمل ب�شكل روتيني وتفتقر اإلى الكثري من اخلدمات 
الإلكرتونية لت�شهيل اإجراءات حتديث بيانات املتقاعدين 

بينما اأطلقت احلكومة الر�شيدة موؤخراً اأنها �شتنتقل 
بخدماتها اإلى احلكومة الذكية ، وذلك خالل العام القادم.

�شرورة توطني مهنة مدير املوارد الب�شرية يف 
جميع املوؤ�ش�شات.

68  

العمل على اإ�شعاد املواطنني عرب ت�شهيل تقدمي اخلدمات، 
بينما مازال املتقاعدون يعانون من الإجراءات الروتينية 

املتبعة يف الهيئة خلدمة املتقاعدين.

الإ�شراع يف ا�شت�شدار قانون التاأمني �شد 
التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي 

بني القطاعني احلكومي واخلا�س ويحقق 
الأمن الوظيفي للمواطنني.

69  

الإجراءات والتقنيات احلديثة امل�شتخدمة يف الهيئة لت�شهيل 
اإجراءات املتقاعدين، ومدى �شعي الهيئة لقيا�س ر�شا 

املتعاملني.

ا�شتحداث �شيا�شات، واآليات عمل من�شبطة 
بغر�س توحيد اأ�شواق العمل يف الدولة، مع 

توجيه امل�شاريع وتوزيعها على م�شتوى الدولة.
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70  

املطالبة بالتو�شع يف الربط الإلكرتوين مع اجلهات التي ميكن 
اأن تثبت حالت الوفاة كوزارة العدل ووزارة الداخلية ، وذلك 

من اأجل تفادي اإيقاف معا�س امل�شتحقني من ورثة املتويف.

معاجلة اخللل املتمثل يف فوارق االأجور الذي 
ي�شَكل عائقا رئي�شيا يعرت�س ت�شغيل املواطنني 

يف لقطاع اخلا�س.

71  
الآلية �شتقوم بها الهيئة للربط  الإلكرتوين بني اجلهات 

ذات العالقة لت�شجيل حالة وفاة �شاحب املعا�س التقاعدي.

و�شع مبادرات وحوافز ت�شجيعية، وت�شهيالت 
مالية وخدمية لت�شجيع املواطنني على 

اال�شتثمار يف امل�شروعات املتو�شطة وال�شغرية، 
واأن يتم اإعطاء هذه امل�شروعات اأولوية 

ا�شرتاتيجية يف �شيا�شات احلكومة.

72  
الإجراءات املتخذة يف �شاأن ربط الراتب التقاعدي مب�شتوى 

تكاليف املعي�شة.

توجيه الوزارات واجلهات الحتادية لت�شمني 
موازناتها ال�شنوية خم�ش�شات مالية لتنفيذ 
�شيا�شات وخطط وبرامج التوطني والإحالل 

بالتن�شيق مع وزارة املالية.

73  
الإطار الزمني لتطبيق ربط الراتب التقاعدي مب�شتوى 

تكاليف املعي�شة.

اإلزام جميع اجلهات احلكومية الحتادية 
بالربط مع نظام بياناتي اخلا�س بالهيئة 

االحتادية للموارد الب�شرية.

74  

مدى توفري الهيئة لبع�س اخلدمات مل�شاعدة املتقاعدين 
وتخفيف الأعباء عنهم كالتاأمني ال�شحي اأو اخل�شومات 

اخلا�شة  حلني �شدور القانون.

اإعادة النظر يف قانون املعا�شات وتعديل ما جاء 
به من اأحكام ب�شاأن املزايا والفوائد التي متنح 
ملوظفي القطاع اخلا�س باملقارنة مع القطاع 

احلكومي ب�شقيه الحتادي واملحلي، واإزالة 
الفجوة بني القطاعني يف جمال املعا�شات.

75  
معاملة اجلمعيات التعاونية ك�شركات خا�شة من حيث 

الر�شوم واملعاملت االإدارية.

تقدمي حوافز ت�شجيعية مادية ومعنوية 
ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�س امللتزمة بقرارات 

التوطني.

76  
تقييد القانون رقم )13( ل�شنة 1976 بعدم اإمكانية فتح 

اأفرع اأخرى يف اإمارات الدولة.

تعريف املواطنني واملقيمني بقوانني واأنظمة 
وت�شريعات التعاون على اأو�شع نطاق ممكن من 

خلل و�شائل االإعلم املختلفة، اأو من خلل 
اجلمعيات التعاونية والوزارة، وتطوير قانون 
التعاون بحيث يتالءم مع  املتغريات التي متر 

بها املجتمع ب�شكل عام واحلركة التعاونية ب�شكل 
خا�س.

77  

التزام اجلمعيات بدفع ر�شوم الكهرباء بالإ�شافة لعائد 
امل�شاهمني وكذلك امل�شاهمة يف القطاعات املجتمعية 

املختلفة.

التو�شع بافتتاح اجلمعيات التعاونية يف املدن 
والقرى وفروع يف الأحياء، والعمل على 

افتتاح جمعيات نوعية جديدة، مثل اجلمعيات 
الإنتاجية والزراعية ، وبحيث ينت�شر التعاون يف 

جميع القطاعات القت�شادية يف الدولة.
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78  

الرقابة على اجلمعيات التعاونية كانت من اخت�شا�س وزارة 
ال�شوؤون الجتماعية فاأ�شبحت الرقابة من عمل اللجنة 

العليا حلماية امل�شتهلك.

توفري اأرا�شي كافية لبناء خمازن و�شالت 
عر�س حتى تتمكن التعاونيات من القيام 

بدور فاعل يف ا�شتقرار ال�شوق وعملية املخزون 
ال�شرتاتيجي.

79  

�شيا�شة الإدارة للحد من ظاهرة تفاقم الأ�شعار لل�شلع 
الغذائية يف اجلمعيات التعاونية يف املوا�شم )�شهر رم�شان 

واالأعياد(.

العمل على تكوين �شندوق خا�س بالحتاد 
التعاوين ميول من اأرباح اجلمعيات التعاونية 
اإ�شافة اإلى امل�شاعدات واملنح احلكومية. ودعم 
اجلمعيات التعاونية التي تعاين من م�شكالت 
التمويل ونق�س الكادر االإداري من خلل هذا 
ال�شندوق وتقدمي القرو�س املي�شرة، والإعفاء 

من ال�شرائب والر�شوم ل�شنوات حمددة.

80  
وجود اللجنة العليا حلماية امل�شتهلك اإمنا هو تنبيه 

لل�شركات التجارية بوجود اإدارة حلماية امل�شتهلك.

فتح باب الع�شوية يف اجلمعيات القائمة التي 
حتول دون ذلك وال�شعي اإلى زيادة عدد الأع�شاء 

امل�شاهمني يف اجلمعيات اإلى اأق�شى حد ممكن.

81  

منذ تاأ�شي�س الوزارة وحتى عام 2006 كان هدفها دعم 
القطاع التجاري ، ولكن اأ�شبح دور الوزارة ل�شالح 

امل�شتهلكني.

اإتاحة الفر�شة اأمام الأع�شاء امل�شاهمني يف 
اجلمعيات التعاونية لل�شرتاك يف االأن�شطة 

املختلفة للجمعيات واعطاوؤهم دورا اأكرث فاعلية 
ودعوتهم حل�شور اجلمعيات العمومية لتلك 

اجلمعيات واإتاحة فر�س النقا�س واإبداء الراأي 
اأمامهم وامل�شاركة يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية التي 

ي�شاهمون فيها.

82  

من �شمن اخليارات التي اتبعتها الوزارة للحد من ارتفاع 
الأ�شعار هي تطبيق نظام املخالفات ولكن مل تكن الأداة 

ال�شحيحة ملعاجلة امل�شكلة .

زيادة دور وفاعلية االحتاد التعاوين اال�شتهلكي 
، وذلك باأن يتولى �شراء وتوزيع اأغلب ال�شلع 
التي تتعامل بها اجلمعيات �شواء عن طريق 
ال�شترياد املبا�شر اأو عن طريق ال�شراء من 

داخل الدولة، مما يخف�س ويوحد اأ�شعار ال�شلع 
يف اجلمعيات التعاونية يف الدولة، ويوؤدي اإلى 
ك�شر احتكار ال�شلع املتعلقة باملعي�شة اليومية 

للمواطنني، وم�شاعدة اجلمعيات على بناء 
م�شتودعات للتخزين ال�شرتاتيجي ملواجهة 

الأزمات والكوارث واحلد من طمع وج�شع 
التجار.

83  

مت ال�شتعانة باجلمعيات التعاونية للحد من ارتفاع الأ�شعار 
لوجود مظلة حكومية بو�شع �شقف لأ�شعار بع�س ال�شلع ، 

وذلك لل�شيطرة على اأية زيادة غري مربرة.

اإعادة النظر يف نظام الت�شعري والت�شوق يف 
اجلمعيات ب�شكل متجدد واالعتماد على الهام�س 

الربحي الب�شيط ، بحيث يتم تخفي�س الأ�شعار 
لتناف�س االأ�شعار ال�شائدة يف االأ�شواق التجارية 

املحلية.
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84  
مت توقيع مذكرات تفاهم �شنة 2008 مع الحتاد التعاوين 

ال�شتهالكي خلف�س اأ�شعار بع�س ال�شلع الأ�شا�شية.

زيادة دور وفعالية رقابة الوزارة على اجلمعيات 
التعاونية مبا يحقق اأهداف تلك اجلمعيات 

ويحول دون حتولها عن اأهدافها التي اأ�ش�شت 
من اأجلها وهي خدمة املجتمع ل الفرد.

85  

مت خلق �شراكة مع اجلمعيات التعاونية وكذلك )كارفور –
لولو( كمبادرات �شنوية لتثبيت االأ�شعار ، وذلك خللق نوع من 

ال�شقف لعدم الزيادة ودعم ال�شلع وعدم زيادتها لأي ظرف 
بحيث تتحمل تلك اجلهات ن�شبة الزيادة.

االهتمام بالنواحي التدريبية للقيادات التعاونية 
والكوادر العاملة يف اجلمعيات التعاونية وذلك 
من خالل تخ�شي�س ن�شبة من اأرباح اجلمعيات 

التعاونية الأن�شطة »التدريب والتثقيف 
التعاوين«، والعمل على اإن�شاء مركز للتدريب 

يتولى اإعداد الربامج التدريبية والإ�شراف 
على تنفيذها واإعداد القيادات الإدارية والفنية 

للحركة التعاونية يف االإمارات.

86  
ت�شاءلت اللجنة حول الت�شهيالت املقدمة للجمعيات 

التعاونية.

االهتمام بالتوعية التعاونية لزيادة ثقة 
اجلمهور باحلركة التعاونية ودور التعاون يف 
احلياة الجتماعية وتكوين وحدات اإدارية اأو 
اأق�شام يف االحتادات التعاونية متخ�ش�شة يف 

االعلم التعاوين.

87  
مت تعديل القانون املتعلق بالوكالء كنوع من الت�شهيالت 

املقدمة للجمعيات التعاونية.

التن�شيق مع وزارة الرتبية والتعليم واجلهات 
املعنية  لو�شع برامج ثقافية ومواد درا�شية  
واإ�شدار ن�شرة تعاونية لبث الوعي التعاوين 
يف اأو�شاط النا�شئة واملواطنني و�شرح اأهداف 
احلركة التعاونية واأ�شاليب ممار�شة العمل 

التعاوين بني اأو�شاط الطلبة وال�شباب واحلر�س 
على غر�س مفهوم التعاون يف املجتمع.

88  
اإ�شكالية ارتباط الوكالء من اخلارج مع التجار من داخل 

الدولة وتف�شيلهم التعامل مع وكيل واحد.

خلق علقات وثيقة ومتبادلة من التن�شيق 
والت�شاور بني اجلمعيات التعاونية وغريها 

من اجلمعيات ذات النفع العام ملا فيه خدمة 
املواطنني وتدعيم دور التعاون يف تنمية املجتمع 

املحلي.

89  
اإ�شكالية ثقافة امل�شتهلك يف الإ�شرار على �شراء نوع معني من 

املنتجات وعدم رغبته يف التغيري.

تنفيذ متطلبات اخلطة ال�شرتاتيجية للهيئة 
يف �شاأن رفع ن�شبة التوطني يف الوظائف 

التخ�ش�شية والفنية، ومتابعة تنفيذ ذلك من 
خلل اجلهات املعنية بالهيئة.
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90  
اجلمعيات التعاونية تعمل كقطاع جتاري من خالل الأرباح 

التي يعلنون عنها.

تنفيذ قواعد منوذجية لل�شلوك املهني لأع�شاء 
جمل�س الإدارة ت�شتمل على جمالت ال�شالحية 
وامل�شوؤولية ، ومنع حالت التعار�س يف امل�شالح، 

على اأن تكون هذه القواعد جزءاً من عملية 
�شاملة للتميز املوؤ�ش�شي، �شيما يف اإطار مبادئ 

احلوكمة وال�شفافية. 

91  
دور الهيئة يف اإبراز ال�شورة احل�شارية للم�شاجد وتفعيل 

دورها وتطوير العاملني فيها.

�شرورة توفري التاأمني ال�شحي للمتقاعدين 
ولأ�شرهم. 

92  
حمدودية املبالغ املخ�ش�شة لنظافة امل�شجد واإبراز �شورته 

احل�شارية.
النظر يف �شرف عالوة لأبناء املتقاعدين 

املولودين بعد ا�شتحقاق املعا�س.  

93  
�شعف الرقابة والتفتي�س على اأعمال ال�شيانة والتاأكد من 

�شلمة املرافق.

االإ�شراع يف حتديث بيانات املتقاعدين، ومتابعة 
حت�شيل اال�شرتاكات بني الهيئة العامة 

للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية و املوؤ�ش�شات 
احلكومية املعنية ببيانات املوؤمن عليهم، من 

خالل نظام اإلكرتوين موحد ومتكامل. 

عدم قيام الهيئة  باإجراءات ال�شيانة الدورية للم�شاجد.  94
�شرورة ربط الت�شخم باملعا�س التقاعدي حتى ل 

يتاأثر �شاحب املعا�س واأ�شرته. 

عدم وجود الأذان املوحد يف اإمارتي دبي وال�شارقة.  95
اإن�شاء هيئة احتادية ُتعنى بتنظيم وت�شجيع 

العمل التطوعي يف الدولة

96  
�شعف دور الهيئة  يف ال�شيطرة يف احلد من ق�شايا ال�شحر 

وال�شعوذة يف املجتمع.
تدريب وتاأهيل امل�شاهمني لفهم ال�شيغة 

القانونية.

97  

انخفا�س ن�شب التوطني يف الهيئة يف جماالت )كاالأئمة 
%( فقط يف  واملوؤذنني والوعاظ واملفتني( والتي بلغت )9 

عام 2012.

توفري الفر�س الوظيفية املالئمة للمواطنني 
من خلل اجلمعيات التعاونية وذلك بتعديل 
القانون وال�شماح للجمعيات بفتح اأفرع لها يف 

االإمارات املختلفة.

98  
�شعف دور الهيئة لتطبيق اخت�شا�شها املتمثل يف )ن�شر 

الثقافة الإ�شالمية وتنمية الوعي الديني(.
ن�شر الوعي من خلل و�شائل االأعلم باأهمية 

الدور التي تقوم به اجلمعيات التعاونية.

99  
غياب الدرا�شات والبحوث الدينية املتعلقة مبعاجلة بع�س 

الظواهر الجتماعية.
توحيد جهات ا�شتقدام العمالة بحيث تكون حتت 

اإ�شراف وزارة الداخلية.

100  

توا�شع جهود الهيئة يف تطوير الر�شالة الإعالمية 
املخ�ش�شة بالوعظ والإر�شاد لأفراد املجتمع واقت�شارها على 

الو�شائل التقليدية.

اإعداد درا�شة حول تقاعد املراأة املبكر وتاأثريه 
على احلياة الجتماعية من جانب و اإيرادات 

الهيئة من جانب اآخر.
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101  

توا�شع الهيئة يف ممار�شة اخت�شا�شاتها الواردة يف قانون 
اإن�شائها ب�شاأن الإ�شراف والرقابة على امل�شاجد وتفعيل دورها 

ون�شر الثقافة الإ�شالمية وتنمية الوعي الديني وتر�شيخ 
الوقف والدعوة له.

اإلزامية ربط الت�شخم باملعا�س التقاعدي يف 
قانون الهيئة.

102  

قلة العتمادات املالية املخ�ش�شة لإبراز ال�شورة احل�شارية 
للم�شاجد، مما اأثر �شلبا على اأعمال التطوير، وال�شيانة 

ومتابعة احتياجات امل�شاجد.

ا�شتثناء بع�س ال�شركات الفاعلة من ر�شوم وزارة 
العمل )مثل �شركة دوبال( التي تدعم القت�شاد 

الوطني وتدعم التوطني.

103  

عدم وجود اأطر وا�شحة واآليات تعاون حمددة بني الهيئة 
واجلهات الحتادية واملحلية، مما اأدى اإلى غياب برامج 

وجمالت التعاون امل�شرتكة لتعظيم دور وقيمة امل�شجد يف 
احلياة الجتماعية والوعظ الديني والتعريف باعتدال 

االإ�شلم.

�شدور قرار من املجل�س الوزاري بتوجيه 
اجلهات احلكومية الحتادية امل�شتهدفة �شمن 

امل�شار الطويل املدى لالإحالل بالتعاون مع 
الهيئة وموافاتها بالبيانات اخلا�شة بالتوطني 

وم�شتهدفات االإحلل وفق االإطار الزمني الذي 
حتدده الهيئة.

104  

حمدودية الدور الجتماعي للم�شجد وغياب الوعظ الديني 
املتفاعل مع الق�شايا الجتماعية ، اأّثر �شلباً على قيمة 

واأهمية دور امل�شجد يف جمتمع الإمارات الذي متيز بتعدد 
لغات وتوجهات وثقافة وجن�شية قاطنيه. 

اعتبار حمددات الروؤيا ال�شرتاتيجية املقرتحة 
اأ�شا�شا لبناء برامج وخطط و�شيا�شات التوطني 

خا�شة يف اإطار ال�شراكة بني القطاعني 
احلكومي واخلا�س، وتكامل خمرجات التعليم 

مع برامج التدريب.

105  

غياب النظم واللوائح املالية ولوائح العمل التف�شيلية 
للأن�شطة الدينية للهيئة ، اأدى اإلى عدم قدرة الهيئة على 
اأداء الأدوار املنوطة بها وممار�شة اخت�شا�شاتها بالفعالية 

والكفاءة الالزمة.

التن�شيق مع وزارة ال�شوؤون الجتماعية وهيئة 
املعا�شات ب�شاأن م�شروع قانون التاأمني �شد 

التعطل ، خا�شة يف اإطار توفري الأمن الوظيفي 
وعقود املواطنني.

106  

تدين ن�شبة التوطني يف الهيئة وعزوف املواطنني عن العمل 
يف وظائف  )الأئمة والوعاظ واخلطباء( ،�شيوؤدي اإلى الكثري 

من الآثار ال�شلبية املتعلقة بقيم وعادات وتقاليد املجتمع 
الإماراتي وتعريفها لدى املقيمني فيها.

107  
توا�شع التعاون والتن�شيق بني الهيئة وو�شائل الإعالم 

املختلفة ، اأدى اإلى حمدودية دورها يف ن�شر التوعية الدينية.

108  

تاأخر تطوير مرجعية الإفتاء الر�شمي بالدولة ، اأدى اإلى 
ازدواجية احللول الدينية املقرتحة ملعاجلة العديد من 

الظواهر الجتماعية.
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109  

حمدودية اإيرادات االأوقاف يعود ب�شفة اأ�شا�شية اإلى عدم 
قدرة الهيئة على ا�شتثمارها يف م�شارف الوقف احلديثة، 

وعدم وجود الكادر املتخ�ش�س يف هذا ال�شاأن، بالإ�شافة اإلى 
غياب ثقافة الوعي بالوقف لدى اأفراد املجتمع وعدم قدرة 

الهيئة على التعاون والتن�شيق مع القطاع اخلا�س وغريه من 
موؤ�ش�شات التوا�شل املجتمعي.

110  

عدم حو�شبة العمليات املالية الأموال الوقف، �شيوؤدي اإلى 
املزيد من الإ�شكاليات املرتبطة يف تنمية وتنويع امل�شاريع 

الوقفية، بناًء على تقارير ديوان املحا�شبة.

111  
عدم و�شوح موؤ�شرات الأداء الت�شغيلية واآليات التطبيق 

للمبادرات والأهداف ال�شرتاتيجية للهيئة.

112  
زيادة الأعباء املالية على اأ�شحاب املن�شاآت اخلا�شة، نتيجة 

اإلزامهم بدفع مبلغ ال�شمان البنكي. 

113  

عدم التزام العديد من املن�شاآت اخلا�شة بامل�شتويات املهارية 
املطلوبة يف �شوق العمل بالدولة، اأدى اإلى اإغراق �شوق العمل 
بالعمالة الأجنبية املتدنية املهارة، مما �شيرتتب عليه افتقاد 

�شوق العمل للمميزات التناف�شية العاملية، واملراكز الدولية 
املتقدمة يف التقارير العاملية. 

114  

�شيا�شة اال�شتقدام املفتوح اأدت اإلى عدم االلتزام بن�شب 
%(، مما �شيرتتب عليه  التوطني املقررة للمن�شاآت )15 

�شيطرة العمالة الأجنبية على حتديد توجه وحركة واأهداف 
�شوق العمل بالدولة. 

115  

عدم تقيد بع�س املن�شاآت مبعيار تعدد الثقافات يف ت�شنيف 
املن�شاآت، �شيرتتب عليه �شيطرة جاليات اأجنبية بعينها على 

اأ�شواق العمل، مما يوؤدي اإلى خماطر اأمنية واقت�شادية 
واجتماعية، وكذلك زيادة حدة اإ�شكاالت الرتكيبة ال�شكانية. 

116  

 ،)% زيادة معدالت البطالة بني املواطنني التي بلغت )15 
تعود يف اأحد اأ�شبابها الرئي�شية اإلى عدم اللتزام بتطبيق 

املادة رقم )14( من القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 
1980، يف �شاأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته يف �شاأن 

عدم ا�شتخدام غري املواطنني يف اأعمال اأو وظائف، ميكن اأن 
يقوم بها مواطنون. 
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117  

�شيطرة العمالة االأجنبية على القطاعات االقت�شادية املهمة 
يف الدولة بن�شبة )82 %(، �شتوؤدي اإلى عدم قدرة الدولة 

م�شتقبال على تنفيذ روؤاها امل�شتقبلية، فيما يتعلق بتوطني 
الوظائف الفنية، والتخ�ش�شية، ورفع قدرات املواطنني 

املهنية للتكيف مع بيئة العمل الدولية. 

118  

اإقبال املواطنني على العمل يف القطاع احلكومي يعود ب�شفة 
اأ�شا�شية اإلى الفروقات الكبرية يف المتيازات الوظيفية، 

واملالية بني القطاعيني العام واخلا�س. 

119  

الختاللت يف الربط بني التخطيط للعملية التعليمية، 
واحتياجات �شوق العمل اأدى اإلى اإغراقه بالكثري من 

التخ�ش�شات العلمية الغري املطلوبة، وكذلك نق�س �شديد يف 
التخ�ش�شات العلمية االأخرى التي يتطلبها �شوق العمل. 

120  

غياب موؤ�شرات ن�شب الإجناز املتحققة من �شيا�شات وخطط 
وبرامج ومبادرات التوطني، �شيوؤدي اإلى عدم القدرة على 

معرفة خ�شائ�س �شوق العمل للمواطنني، وقيا�س التغريات 
يف �شوق العمل، والقطاعات امل�شتهدفة يف التوطني، وعوامل 

القوة وال�شعف يف احتياجات ومنو �شوق العمل. 

121  

عدم وجود �شيا�شة موحدة للعمل بالدولة، يعود يف اأحد 
اأ�شبابه الرئي�شية اإلى عدم وجود جهة تن�شيقية عليا بني 

اجلهات الحتادية املحلية والقطاع اخلا�س. 

122  

ارتفاع اأعداد ال�شركات اخلا�شة التي تقوم بالتعيني ال�شوري 
للمواطنني، �شيرتتب عليه تكري�س اختاللت �شوق العمل 

فيما يتعلق بالتوطني.

123  

تفاقم انت�شار العمالة ال�شائبة يف الأماكن العامة، �شيرتتب 
عليه الإ�شرار ب�شورة املجتمع احل�شارية، والأمنية، 

واالجتماعية، واالقت�شادية، والثقافية. 

124  

انتقال العمالة االأجنبية من من�شاأة اإلى من�شاأة اأخرى 
مناف�شة بعد انتهاء مدة عقد العمل، �شيرتتب عليه الإ�شرار 

باأ�شحاب املن�شاآت، والتاأثري على معنى املناف�شة العادلة 
والكاملة بني هذه املن�شاآت وبع�شها. 

125  

انخفا�س اأعداد املتقاعدين يف القطاع اخلا�س بن�شبة            
% ومبجموع )305( متقاعد مقارنة باإجمايل اأعداد   2

املتقاعدين )14732( يف عام 2011م يف الوزارات االحتادية 
واحلكومات املحلية والقطاع اخلا�س.
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م
االأفكار الرئي�شية االأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

االجتماعي
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال االجتماعي

126  

عدم �شرف املعا�س التقاعدي للموؤمن عليهم بانتهاء مدة 
اخلدمة املحددة ب )20( �شنة وربطه ببلوغ �شن اخلم�شني 

نتيجة التقاعد املبكر.

127  

ال�شتف�شار عن اأ�شباب  وجود  ن�س مادة يف القانون  
الحتادي رقم )7( ل�شنة 1999م ب�شاأن  املعا�شات والتاأمينات 

الجتماعية وتعديالته  مينع املواطن املتقاعد اجلمع بني 
املعا�س التقاعدي والراتب  مبجموع  اأكرث من )9000( 

درهم  ملن مل مي�س اأكرث من )25( عاماً يف العمل احلكومي.

128  

ال�شماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�شع �شروط  
و�شقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�شاه من جهة عمله 

واملعا�س التقاعدي   

129  

املنظمات الدولية هي جمعيات نفع عام ويتم اإ�شدار 
تراخي�س لعمل جمعيات النفع العام داخل الدولة من قبل 

وزارة ال�شوؤون الجتماعية لال�شتفادة من اخلربات الدولية 
التي تقدمها جمعيات النفع العام الدولية يف خمتلف 

املجاالت بالدولة.

130  

م�شاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو الع�شكريني  يف 
املعا�س التقاعدي بغ�س النظر عن تاريخ التقاعد تطبيقاً ملا 
ن�س عليه الد�شتور يف املادة )14( التي تن�س على »امل�شاواة 
،والعدالة الجتماعية ،وتوفري الأمن والطماأنينة ،وتكافوؤ 
الفر�س جلميع املواطنني، من دعامات املجتمع، والتعا�شد 

والرتاحم �شلة وثقى بينهم«.

131  

الفئات املت�شررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام 
2000م حيث يبلغ املعا�س التقاعدي الذي يتقا�شاه وكيل 

الوزارة امل�شاعد)14(األف درهم فقط.

132  
العمل التطوعي ي�شاهم يف ق�شاء اأوقات الفراغ يف اأمور تخدم 

املجتمع وخا�شة من هم من فئتي ال�شباب واملتقاعدين.

133  

القانون الحتادي رقم )6( ل�شنة 1974م ب�شاأن اجلمعيات 
ذات النفع العام والعمل الأهلي ركز على تراخي�س اجلمعيات 

وعملها دون الت�شجيع على العمل التطوعي.

134  
عدم توافر الأماكن املخ�ش�شة ملمار�شة املتطوع العمل 

التطوعي يف الدولة.

135  
ال�شتف�شار عن اإلزامية منح املوظف اإجازة اأثناء م�شاركته يف 

العمل التطوعي خارج الدولة.
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م
االأفكار الرئي�شية االأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

االجتماعي
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال االجتماعي

136  
ال�شتفهام عن منح جائزة العمل التطوعي لغري املوظفني 

الذين ي�شاركون يف الأن�شطة التطوعية.

137  

انخفا�س �شقف راتب ال�شرتاك وعدم م�شاواته بالقطاع 
اخلا�س اإلى )50.000 درهم( يف حني اأن يف القطاع 

احلكومي ي�شل ال�شقف اإلى )300.000 درهم(.

138  

احت�شاب متو�شط راتب ح�شاب ال�شرتاك يف القطاع اخلا�س 
عن اخلم�س �شنوات الأخرية يف حني اأن القطاع العام يحت�شب 

على اآخر ثالث �شنوات. 

139  

تعذر اجلمع بني املعا�شني يف القطاع اخلا�س يف حني اأن 
القطاع العام يف حال اجلمع ي�شرتط اأن ل يقل الراتب عن 

)10.000 درهم(.

140  

تعذر النقل وعدم القدرة على النتقال من القطاع اخلا�س 
اإلى القطاع احلكومي، وخا�شة عند �شم اخلدمة ملا يرتتب 

عليه مبالغ طائلة.

الجتماعي:  القطاع  يف  املعدة  الفنية  الأوراق  فعالية   .4
مت قيا�ـــس فعاليـــة االأوراق الفنيـــة املعدة يف القطاع االجتماعي من خلل ح�شر االأفكار واملقرتحات التي طرحت يف 
االأوراق الفنية التي اأنتجتها االإدارات البحثية ، خلل الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ، 

ومدى ا�شتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�شكل عام.

فعالية الأفكار: 

بلــغ اإجمايل عدد الأوراق الفنيــة يف املجال الجتماعي التي طرحت ونوق�شت يف الدور الثالث )73( 
ورقــة فنيــة، وبلغ اإجمايل الأفــكار الرئي�شية لهــا )140( فكرة، ومت الأخذ مبجمــوع )113( فكرة ، 

%( ومل يتم الأخذ مبجموع )27( فكرة وبن�شبة هدر)20 %(،  وبن�شبة فعالية )80 
ومن اأهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي: 

غياب الدرا�شات والبحوث الدينية املتعلقة مبعاجلة بع�س الظواهر الجتماعية.	•
توا�شـــع جهـــود الهيئة يف تطويـــر الر�شالة الإعالمية املخ�ش�شة بالوعظ والإر�شـــاد لأفراد املجتمع واقت�شارها 	•

على الو�شائل التقليدية.
توا�شـــع الهيئـــة يف ممار�شـــة اخت�شا�شاتهـــا الـــواردة يف قانـــون اإن�شائهـــا ب�شاأن الإ�شـــراف والرقابة علـــى امل�شاجد 	•

وتفعيل دورها ، ون�شر الثقافة الإ�شالمية وتنمية الوعي الديني وتر�شيخ الوقف والدعوة له.
قلـــة العتمـــادات املاليـــة املخ�ش�شـــة لإبراز ال�شـــورة احل�شارية للم�شاجد، ممـــا اأثر �شلبا على اأعمـــال التطوير، 	•

وال�شيانة ومتابعة احتياجات امل�شاجد.
عـــدم وجـــود اأطـــر وا�شحة واآليات تعـــاون حمددة بني الهيئة واجلهـــات الحتادية واملحلية، ممـــا اأدى اإلى غياب 	•

برامـــج وجمـــالت التعـــاون امل�شرتكـــة لتعظيـــم دور وقيمـــة امل�شجـــد يف احليـــاة الجتماعيـــة والوعـــظ الدينـــي 
والتعريف باعتدال االإ�شلم.
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حمدوديـــة الـــدور الجتماعي للم�شجد وغيـــاب الوعظ الديني املتفاعل مع الق�شايـــا الجتماعية قد اأّثر �شلباً 	•
على قيمة واأهمية دور امل�شجد يف جمتمع الإمارات الذي متيز بتعدد لغات وتوجهات وثقافة وجن�شية قاطنيه. 

غيـــاب النظـــم واللوائـــح املالية ولوائح العمل التف�شيلية لالأن�شطة الدينيـــة للهيئة ، اأدى اإلى عدم قدرة الهيئة 	•
على اأداء الأدوار املنوطة بها وممار�شة اخت�شا�شاتها بالفعالية والكفاءة الالزمة.

تدين ن�شبة التوطني يف الهيئة وعزوف املواطنني عن العمل يف وظائف )الأئمة والوعاظ واخلطباء( ،�شيوؤدي 	•
اإلى الكثري من الآثار ال�شلبية املتعلقة بقيم وعادات وتقاليد املجتمع الإماراتي وتعريفها لدى املقيمني فيها.

توا�شـــع التعـــاون والتن�شيـــق بني الهيئـــة وو�شائل الإعالم املختلفـــة، اأدى اإلى حمدودية دورهـــا يف ن�شر التوعية 	•
الدينية.

تاأخـــر تطويـــر مرجعية الإفتاء الر�شمي بالدولـــة، اأدى اإلى ازدواجية احللول الدينية املقرتحة ملعاجلة العديد 	•
من الظواهر الجتماعية.

حمدوديـــة اإيـــرادات االأوقـــاف يعـــود ب�شفـــة اأ�شا�شية اإلى عدم قـــدرة الهيئة علـــى ا�شتثمارها يف م�شـــارف الوقف 	•
احلديثـــة، وعـــدم وجود الكادر املتخ�ش�س يف هذا ال�شاأن، بالإ�شافـــة اإلى غياب ثقافة الوعي بالوقف لدى اأفراد 
املجتمـــع ، وعـــدم قـــدرة الهيئـــة علـــى التعـــاون والتن�شيق مـــع القطاع اخلا�ـــس وغريه مـــن موؤ�ش�شـــات التوا�شل 

املجتمعي.
عـــدم حو�شبـــة العمليـــات املالية لأمـــوال الوقف ، �شيوؤدي اإلى املزيـــد من الإ�شكاليات املرتبطـــة يف تنمية وتنويع 	•

امل�شاريع الوقفية، بناًء على تقارير ديوان املحا�شبة.
عدم و�شوح موؤ�شرات الأداء الت�شغيلية واآليات التطبيق للمبادرات والأهداف ال�شرتاتيجية للهيئة.	•
زيادة الأعباء املالية على اأ�شحاب املن�شاآت اخلا�شة، نتيجة اإلزامهم بدفع مبلغ ال�شمان البنكي. 	•
عـــدم التـــزام العديـــد من املن�شاآت اخلا�شة بامل�شتويات املهارية املطلوبة يف �شـــوق العمل بالدولة، اأدى اإلى اإغراق 	•

�شـــوق العمـــل بالعمالـــة الأجنبية املتدنيـــة املهارة، مما �شيرتتب عليـــه افتقاد �شوق العمل للمميـــزات التناف�شية 
العاملية، واملراكز الدولية املتقدمة يف التقارير العاملية. 

�شيا�شة ال�شتقدام املفتوح اأدت اإلى عدم اللتزام بن�شب التوطني املقررة للمن�شاآت )15 %(، مما �شيرتتب عليه 	•
�شيطرة العمالة الأجنبية على حتديد توجه وحركة واأهداف �شوق العمل بالدولة. 

عـــدم تقيـــد بع�س املن�شـــاآت مبعيار تعدد الثقافـــات يف ت�شنيف املن�شـــاآت، �شيرتتب عليه �شيطـــرة جاليات اأجنبية 	•
بعينهـــا علـــى اأ�شـــواق العمل، مما يوؤدي اإلى خماطـــر اأمنية واقت�شادية واجتماعية، وكذلـــك زيادة حدة اإ�شكالية 

الرتكيبة ال�شكانية. 
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ر�شم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي

جدول قيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي التي طرحت ونوق�شت يف اجلل�شة

م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

1  

�شعف التن�شيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�شع 
�شوابط واآليات حمددة ملتابعة املن�شاأة املخالفة، والعمال 

املخالفني، مما �شيوؤدي اإلى عدم القدرة على �شبط 
�شيا�شات وخطط �شوق العمل.

تو�شيع دائرة العمل التطوعي يف خمتلف املجالت وعدم 
اقت�شار هذا العمل على نوع معني

2  

غياب دور الوزارة يف �شاأن و�شع �شيا�شات وطنية 
للتدريب والتوجيه املهني، خا�شة يف املن�شاآت متعددة 

اجلن�شيات، �شيوؤدي اإلى عدم تطوير الكوادر العاملة اأو 
تنمية مهاراتهم، مما �شيوؤثر على حت�شني الإنتاجية يف 

�شوق العمل.

عدم مواكبة الت�شريعات اخلا�شة  بوزارة ال�شوؤون 
االجتماعية فيما يخ�س العمل التطوعي

3  

تعدد اأ�شواق العمل بالدولة، اأدى اإلى غياب روؤية 
م�شرتكة لو�شع ا�شرتاتيجية  حمددة املعامل 

واخلطوات ل�شبط �شوق العمل.

عدم وجود مرجعية للعمل التطوعي على م�شتوى 
الدولة

4  

عدم �شبط �شوق العمل، اأدى اإلى انخفا�س ن�شيب 
املواطنني يف الرثوة الوطنية، ونزف اقت�شاد الدولة، 

خا�شة اأن التحويالت املالية للعمالة الوافدة خارج 
الدولة بلغت 26 مليار دوالر �شنوياً.

عدم وجود الدعم املادي املنا�شب للموؤ�ش�شات واجلمعيات 
التطوعية يف الدولة
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

5  

عدم قدرة الهيئة على تنفيذ العديد من متطلبات 
خططها ال�شرتاتيجية؛ نتيجة لغياب جهات خا�شة 
باملتابعة، والتغري يف االإدارة العليا والتغيري امل�شتمر 

يف مديري الإدارات، وخا�شة اإدارة ال�شوؤون املالية 
والإدارية، وغياب امل�شاركة الفعالة يف اإعداد اخلطة 

ال�شرتاتيجية . 

دور وزارة الرتبية والتعليم يف تعزيز العمل التطوعي 
يف نفو�س الطالب والعاملني يف هذا امليدان الرتبوي.

6  

عدم متكن الهيئة من اأداء دورها يف ظل غياب 
املخ�ش�شات املالية لتفعيل براجمها اجلديدة يف اخلطة 

ال�شرتاتيجية )2014 - 2016( وعدم القدرة على 
قيا�س مدى حتقيق الربامج والأن�شطة.  

دور جمل�س العمل التطوعي يف العمل التطوعي 
بالدولة وماهي اأهدافه؟

7  
حتميل ورثة املتوفى )املوؤمن عليه( �شداد تكلفة �شم 

اخلدمة بالأق�شاط املتبقية. 
احلوافز واملميزات التي متنحها الدولة لت�شجيع العمل 

التطوعي 

8  
غياب معايري وا�شحة لتحقيق ا�شتدامة املوارد املالية 
للهيئة، مما اأثر ذلك على فاعلية اخلدمات املقدمة .

قلة عدد املواطنني العاملني يف قطاع االإعلم.

9  

اقت�شار اخلدمات واملنافع واملزايا التاأمينية املقدمة 
للمتقاعدين يف �شورة رواتب وخم�ش�شات للتقاعد، 

وحملت االإقرار ال�شنوية. 

قلة عدد مراكز التدريب االإعلمية يف الدولة حيث ال 
يوجد  �شوى مركزين متخ�ش�شني بالتدريب االإذاعي 

والتلفزيوين على م�شتوى الدولة.

10  

التاأخر يف تقدمي اخلدمات الالزمة للمتقاعدين 
امل�شتفيدين يف خمتلف مناطق الدولة واإطالة الوقت 

عليهم؛ نتيجة توا�شع اإجراءات حتديث بيانات 
املتقاعدين ب�شبب �شعف الآليات التي تتبعها الهيئة 

العامة للمعا�شات من اأجل حتديث بيانات املوؤمن 
عليهم، ومتابعة حت�شيل ال�شرتاكات مل�شتحقي 

املعا�شات من جهات واأ�شحاب العمل. 

تناق�س امليزانية املعتمدة من املجل�س الوطني لالإعالم 
لتدريب وتاأهيل املواطنني للعمل يف القطاع الإعالمي.

11  

عدم معرفة العديد من امل�شتحقني بالإجراءات املتبعة 
يف نظام املعا�شات والتاأمينات الجتماعية، كالتوعية 

بالإجراءات اخلا�شة بعملية حتديث البيانات اخلا�شة 
باملتقاعدين وامل�شتحقني للمعا�س التقاعدي. 

عزوف الكثري من املواطنني عن العمل يف قطاع 
االإعلم.

12  

عدم قدرة املواطن املتقاعد من اإيفاء وتاأمني 
احتياجاته املعي�شية والتزاماته ال�شحية والتعليمية ؛ 
نتيجة لعدم تالزم املعا�س مع ظروف والتزامات هذه 
الفئات كاالحتياجات االأ�شا�شية مثل )املواد الغذائية- 
املالب�س...الخ(واأ�شعار الطاقة والغاز والكهرباء واملاء. 

كم تبلغ ن�شبة التوطني باملوؤ�ش�شات الإعالمية يف 
الدولة؟ وهل هي ن�شبة مقبولة؟ 
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13  

�شعف التن�شيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�شع 
�شوابط واآليات حمددة ملتابعة املن�شاأة املخالفة، والعمال 

املخالفني، مما �شيوؤدي اإلى عدم القدرة على �شبط 
�شيا�شات وخطط �شوق العمل.

ما هي املبادرات التي قام بها املجل�س لتوطني القطاع 
االإعلمي يف الدولة؟

ارتفاع اخلالفات الأ�شرية الناجتة عن عمل املراأة.  14
هل �شتتم زيادة امليزانية املعتمدة لتاأهيل وتدريب الكادر 

الإعالمي املواطن من اأجل تطوير مهارته يف هذا 
املجال؟

15  

الآثار ال�شلبية التي تنتج عن غياب املراأة العاملة 
ل�شاعات طويلة عن اأ�شرتها نتيجة لرفع �شن التقاعد 

للمراأة من )15اإلى 20 �شنة وربطه ببلوغ �شن 
اخلم�شني(.

�شيتم اإن�شاء اأكادميية خمت�شة لتاأهيل وتدريب الكوادر 
املواطنة يف املجال االإعلمي.

16  
ت�شجيع املراأة على العمل  وا�شتمرار تعزيز دورها يف 

املجتمع.

ارتفاع ن�شبة الن�شاء العامالت يف الدولة، بينما ل 
يوجد ح�شانة مفتوحة يف مقر اجلهات احلكومية يف اأم 

القيوين وراأ�س اخليمة والفجرية.

17  
 هل هناك توجه باإعادة النظر يف احلزم الت�شريعية 

املتعلقة بعمل املراأة يف الوقت احلايل ؟
املحافظة على ال�شتقرار الوظيفي لالأمهات العامالت.

18  

ما هي املبادرات التي قامت بها الوزارة لتح�شني بيئة 
العمل ودعم وتلبية احتياجات املراأة العاملة يف القطاع 

احلكومي؟

تعر�س الأطفال  لالعتداء من قبل بع�س اخلادمات 
الالتي يعملن على رعاية الأطفال عند خروج املراأة 

للعمل.

19  
ما اخلطط اجلديدة التي �شت�شعها الوزارة  لتوفري 

بيئة عمل منا�شبة للمراأة العاملة ؟
اأ�شباب عزوف اإن�شاء ح�شانات حكومية.

20  

احلد الأدنى للمعا�س قد زاد حالياً اإلى )10000( 
درهم بينما   تن�س املادة )36( من القانون الحتادي 
رقم )7( ل�شنة 2007م بتعديل بع�س اأحكام القانون 

الحتادي رقم )7( ل�شنة 1999م باإ�شدار قانون 
املعا�شات والتاأمينات االجتماعية.

خطة الوزارة لزيادة عدد هذه احل�شانات.

21  
م�شاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو الع�شكريني  يف 

املعا�س التقاعدي.

اخللل الوا�شح يف الرتكيبة ال�شكانية ، ما هي اجلهود 
التي قامت بها احلكومة لت�شجيع املواطنني على 

الإجناب؟

22  
اأكرث الفئات املت�شررة هم املوظفون الذين تقاعدوا 

قبل عام 2000م.

توجه احلكومة بزيادة عالوة الأبناء من )600( درهم 
اإلى )1000( درهم يف ظل غالء الأ�شعار وعدم تنا�شب 

هذه العالوة مع م�شتوى املعي�شة يف الوقت احلايل.

23  
اإعطاء املواطنني اأ�شعار تف�شيلية ت�شجيعاً لل�شياحة 

الداخلية واخلارجية.

املبادرات املنفذة وغري املنفذة بح�شب اخلطة 
ال�شرتاتيجية لل�شنوات ) 2008 - 2010(    

.)2013 - 2011(
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24  
تعدد ثقافات اجلن�شيات املختلفة يف الدولة حيث بلغ 

عدد اجلن�شيات املوجودة بالدولة )202( جن�شية.
عدد املتقاعدين وامل�شتفيدين من املعا�س التقاعدي وما 

ن�شبة فئة ذوي الدخل املحدود؟

25  
وجود اأكرث من )473( مدر�شة خا�شة تدر�س اأكرث من 

)500( األف طالب.
اإجراءات الهيئة يف �شاأن اآلية تق�شيط املبالغ مقابل �شم 

مدد اخلدمة ال�شابقة 

26  

حتقيق بطولت يف الألعاب اجلماعية للمنتخبات 
الوطنية مثل »كرة اليد، كرة ال�شلة، وكرة الطائرة 

»على امل�شتوى االإقليمي والدويل.

ال�شعوبات التي واجهت الهيئة اأثناء عملية تنفيذها 
للخطة ال�شرتاتيجية لل�شنوات )2010-2008( .

27  
عدم وجود درا�شة تظهر نتائج  ال�شتفادة من وجود 

الالعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية
النتائج الفعلية املحققة جراء تنفيذ ا�شرتاتيجية 

الهيئة لل�شنوات )2008 - 2010(

28  
اإعداد درا�شة  ملعرفة مدى اال�شتفادة الفنية واملادية من 

م�شاركة الالعب الأجنبي يف الألعاب اجلماعية

ما هي التحديات التي واجهت الهيئة يف �شبيل حتقيق 
الهدف ال�شرتاتيجي تطوير الأداء الإداري و الرتقاء 

باملوارد الب�شرية وفق اأف�شل املمار�شات؟ 

عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.  29

�شعف التن�شيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�شع 
�شوابط واآليات حمددة ملتابعة املن�شاأة املخالفة، والعمال 

املخالفني، مما �شيوؤدي اإلى عدم القدرة على �شبط 
�شيا�شات وخطط �شوق العمل.

30  
اإعطاء الأولوية يف اإحلاق حالت الإعاقات ال�شديدة 

مبراكز تاأهيل املعاقني يف احلكومية الحتادية.

غياب دور الوزارة يف �شاأن و�شع �شيا�شات وطنية 
للتدريب والتوجيه املهني، خا�شة يف املن�شاآت متعددة 

اجلن�شيات، �شيوؤدي اإلى عدم تطوير الكوادر العاملة اأو 
تنمية مهاراتهم، مما �شيوؤثر على حت�شني الإنتاجية يف 

�شوق العمل.

31  

مراكز تاأهيل املعاقني التابعة لوزارة ال�شوؤون 
الجتماعية ت�شتوعب )12(% من  جمموع املعاقني يف 

الدولة.

تعدد اأ�شواق العمل بالدولة، اأدى اإلى غياب روؤية 
م�شرتكة لو�شع ا�شرتاتيجية  حمددة املعامل واخلطوات 

ل�شبط �شوق العمل.

32  
وجود )5( مراكز تاأهيل للمعاقني  على امل�شتوى 

الحتادي فقط منذ تاأ�شي�س وزارة ال�شوؤون الجتماعية.

عدم �شبط �شوق العمل، اأدى اإلى انخفا�س ن�شيب 
املواطنني يف الرثوة الوطنية، ونزف اقت�شاد الدولة، 

خا�شة اأن التحويالت املالية للعمالة الوافدة خارج 
الدولة بلغت 26 مليار دوالر �شنوياً.

33  

مراكز تاأهيل املعاقني ل ت�شتقبل حالت الإعاقات التي 
حتتاج للرعاية والتاأهيل  بعد بلوغ املعاق �شن )18( 

عاماً.

عدم قدرة الهيئة على تنفيذ العديد من متطلبات 
خططها ال�شرتاتيجية؛ نتيجة لغياب جهات خا�شة 
باملتابعة، والتغري يف االإدارة العليا والتغيري امل�شتمر 

يف مديري الإدارات، وخا�شة اإدارة ال�شوؤون املالية 
والإدارية، وغياب امل�شاركة الفعالة يف اإعداد اخلطة 

ال�شرتاتيجية . 
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34  

اإمكانية ا�شتقبال مراكز تاأهيل املعاقني الحتادية 
الأعداد املتزايدة حلالت الإعاقة ومر�شى التوحد من 

املواطنني  وعدم و�شعهم يف قوائم النتظار.

عدم متكن الهيئة من اأداء دورها يف ظل غياب 
املخ�ش�شات املالية لتفعيل براجمها اجلديدة يف اخلطة 

ال�شرتاتيجية )2014 - 2016( وعدم القدرة على 
قيا�س مدى حتقيق الربامج والأن�شطة.  

35  

عدم وجود اإح�شائية موحدة على امل�شتوى االحتادي 
حلالت الإعاقة ال�شديدة ومر�شى التوحد من 

املواطنني.

حتميل ورثة املتوفى )املوؤمن عليه( �شداد تكلفة �شم 
اخلدمة بالأق�شاط املتبقية. 

36  
اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س لتوطني 

القطاع ال�شياحي يف الدولة.
غياب معايري وا�شحة لتحقيق ا�شتدامة املوارد املالية 
للهيئة، مما اأثر ذلك على فاعلية اخلدمات املقدمة .

37  
التن�شيق بني املجل�س الوطني لل�شياحة والآثار 

واجلهات املحلية ب�شاأن التوطني يف القطاع ال�شياحي.

اقت�شار اخلدمات واملنافع واملزايا التاأمينية املقدمة 
للمتقاعدين يف �شورة رواتب وخم�ش�شات للتقاعد، 

وحملت االإقرار ال�شنوية. 

38  
ا�شتقالة )60(% من املواطنني العاملني يف القطاع 
ال�شياحي لأ�شباب عديدة منها املزايا املمنوحة لهم.

التاأخر يف تقدمي اخلدمات الالزمة للمتقاعدين 
امل�شتفيدين يف خمتلف مناطق الدولة واإطالة الوقت 

عليهم؛ نتيجة توا�شع اإجراءات حتديث بيانات 
املتقاعدين ب�شبب �شعف الآليات التي تتبعها الهيئة 

العامة للمعا�شات من اأجل حتديث بيانات املوؤمن 
عليهم، ومتابعة حت�شيل ال�شرتاكات مل�شتحقي املعا�شات 

من جهات واأ�شحاب العمل. 

39  

الهيئة تعمل ب�شكل روتيني وتفتقر اإلى الكثري من 
اخلدمات الإلكرتونية لت�شهيل اإجراءات حتديث بيانات 
املتقاعدين بينما اأطلقت احلكومة الر�شيدة موؤخراً اأنها 

�شتنتقل بخدماتها اإلى احلكومة الذكية وذلك خالل 
العام القادم.

عدم معرفة العديد من امل�شتحقني بالإجراءات املتبعة 
يف نظام املعا�شات والتاأمينات الجتماعية، كالتوعية 

بالإجراءات اخلا�شة بعملية حتديث البيانات اخلا�شة 
باملتقاعدين وامل�شتحقني للمعا�س التقاعدي. 

40  

العمل على اإ�شعاد املواطنني عرب ت�شهيل تقدمي 
خدماتها، بينما مازال املتقاعدون يعانون من 
الإجراءات الروتينية املتبعة يف الهيئة خلدمة 

املتقاعدين.

عدم قدرة املواطن املتقاعد من اإيفاء وتاأمني 
احتياجاته املعي�شية والتزاماته ال�شحية والتعليمية ؛ 
نتيجة لعدم تالزم املعا�س مع ظروف والتزامات هذه 
الفئات كاالحتياجات االأ�شا�شية مثل )املواد الغذائية- 
املالب�س...الخ(واأ�شعار الطاقة والغاز والكهرباء واملاء. 

41  

الإجراءات والتقنيات احلديثة امل�شتخدمة يف الهيئة 
لت�شهيل اإجراءات املتقاعدين، ومدى �شعى الهيئة 

لقيا�س ر�شا املتعاملني.

�شعف التن�شيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�شع 
�شوابط واآليات حمددة ملتابعة املن�شاأة املخالفة، والعمال 

املخالفني، مما �شيوؤدي اإلى عدم القدرة على �شبط 
�شيا�شات وخطط �شوق العمل.
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42  

املطالبة بالتو�شع يف الربط الإلكرتوين مع اجلهات 
التي ميكن اأن تثبت حالت الوفاة كوزارة العدل 

ووزارة الداخلية وذلك من اأجل تفادي اإيقاف معا�س 
امل�شتحقني من ورثة املتويف.

ارتفاع اخلالفات الأ�شرية الناجتة عن عمل املراأة.

43  

الآلية �شتقوم بها الهيئة للربط  الإلكرتوين بني 
اجلهات ذات العالقة لت�شجيل حالة وفاة �شاحب 

املعا�س التقاعدي.

الآثار ال�شلبية التي تنتج عن غياب املراأة العاملة 
ل�شاعات طويلة عن اأ�شرتها نتيجة لرفع �شن التقاعد 

للمراأة من )15اإلى 20 �شنة وربطه ببلوغ �شن 
اخلم�شني(.

44  
الإجراءات املتخذة يف �شاأن ربط الراتب التقاعدي 

مب�شتوى تكاليف املعي�شة.
ت�شجيع املراأة على العمل  وا�شتمرار تعزيز دورها يف 

املجتمع.

45  
الإطار الزمني لتطبيق ربط الراتب التقاعدي 

مب�شتوى تكاليف املعي�شة.
- هل هناك توجه باإعادة النظر يف احلزم الت�شريعية 

املتعلقة بعمل املراأة يف الوقت احلايل ؟

46  

مدى توفري الهيئة لبع�س اخلدمات مل�شاعدة 
املتقاعدين وتخفيف الأعباء عنهم كالتاأمني ال�شحي اأو 

اخل�شومات اخلا�شة  حلني �شدور القانون.

ما هي املبادرات التي قامت بها الوزارة لتح�شني بيئة 
العمل ودعم وتلبية احتياجات املراأة العاملة يف القطاع 

احلكومي؟

47  
معاملة اجلمعيات التعاونية ك�شركات خا�شة من حيث 

الر�شوم واملعاملت االإدارية.
ما اخلطط اجلديدة التي �شت�شعها الوزارة  لتوفري 

بيئة عمل منا�شبة للمراأة العاملة ؟

48  
تقييد القانون رقم )13( ل�شنة 1976 بعدم اإمكانية 

فتح اأفرع اأخرى يف اإمارات الدولة.

احلد الأدنى للمعا�س قد زاد حالياً اإلى )10000( 
درهم بينما   تن�س املادة )36( من القانون الحتادي 
رقم )7( ل�شنة 2007م بتعديل بع�س اأحكام القانون 

الحتادي رقم )7( ل�شنة 1999م باإ�شدار قانون 
املعا�شات والتاأمينات االجتماعية.

49  

التزام اجلمعيات بدفع ر�شوم الكهرباء بالإ�شافة لعائد 
امل�شاهمني وكذلك امل�شاهمة يف القطاعات املجتمعية 

املختلفة.

م�شاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو الع�شكريني  يف 
املعا�س التقاعدي.

50  

الرقابة على اجلمعيات التعاونية كانت من اخت�شا�س 
وزارة ال�شوؤون الجتماعية فاأ�شبحت الرقابة من عمل 

اللجنة العليا حلماية امل�شتهلك.

اأكرث الفئات املت�شررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل 
عام 2000م.

51  

�شيا�شة الإدارة للحد من ظاهرة تفاقم الأ�شعار لل�شلع 
الغذائية يف اجلمعيات التعاونية يف املوا�شم )�شهر 

رم�شان والأعياد(.

اإعطاء املواطنني اأ�شعار تف�شيلية ت�شجيعاً لل�شياحة 
الداخلية واخلارجية.

52  
وجود اللجنة العليا حلماية امل�شتهلك اإمنا هو تنبيه 

لل�شركات التجارية بوجود اإدارة حلماية امل�شتهلك.
تعدد ثقافات اجلن�شيات املختلفة يف الدولة حيث بلغ 

عدد اجلن�شيات املوجودة بالدولة )202( جن�شية.
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53  

منذ تاأ�شي�س الوزارة وحتى عام 2006 كان هدفها دعم 
القطاع التجاري ، ولكن اأ�شبح دور الوزارة ل�شالح 

امل�شتهلكني.

وجود اأكرث من )473( مدر�شة خا�شة تدر�س اأكرث من 
)500( األف طالب.

54  

من �شمن اخليارات التي اتبعتها الوزارة للحد من 
ارتفاع الأ�شعار هي املخالفات ولكن مل تكن الأداة 

ال�شحيحة ملعاجلة امل�شكلة .

حتقيق بطولت يف الألعاب اجلماعية للمنتخبات 
الوطنية مثل »كرة اليد، كرة ال�شلة، وكرة الطائرة « 

على امل�شتوى االإقليمي والدويل

55  

مت ال�شتعانة باجلمعيات التعاونية للحد من ارتفاع 
الأ�شعار لوجود مظلة حكومية بو�شع �شقف لأ�شعار 

بع�س ال�شلع وذلك لل�شيطرة على اأية زيادة غري 
مربرة.

عدم وجود درا�شة تظهر نتائج  ال�شتفادة من وجود 
الالعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية.

56  

مت توقيع مذكرات تفاهم �شنة 2008 مع الحتاد 
التعاوين ال�شتهالكي خلف�س اأ�شعار بع�س ال�شلع 

االأ�شا�شية.

اإعداد درا�شة  ملعرفة مدى اال�شتفادة الفنية واملادية من 
م�شاركة الالعب الأجنبي يف الألعاب اجلماعية.

57  

مت خلق �شراكة مع اجلمعيات التعاونية وكذلك 
)كارفور –لولو( كمبادرات �شنوية لتثبيت االأ�شعار ، 

وذلك خللق نوع من ال�شقف لعدم الزيادة ودعم ال�شلع 
وعدم زيادتها لأي ظرف بحيث تتحمل تلك اجلهات 

ن�شبة الزيادة.

عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.

58  
ت�شاءلت اللجنة حول الت�شهيالت املقدمة للجمعيات 

التعاونية.
اإعطاء الأولوية يف اإحلاق حالت الإعاقات ال�شديدة 

مبراكز تاأهيل املعاقني يف احلكومية الحتادية.

59  
مت تعديل القانون املتعلق بالوكالء كنوع من 

الت�شهيلت املقدمة للجمعيات التعاونية.

مراكز تاأهيل املعاقني التابعة لوزارة ال�شوؤون 
الجتماعية ت�شتوعب )12(% من  جمموع املعاقني يف 

الدولة.

60  
اإ�شكالية ارتباط الوكالء من اخلارج مع التجار من 

داخل الدولة وتف�شيلهم التعامل مع وكيل واحد.
وجود )5( مراكز تاأهيل للمعاقني  على امل�شتوى 

الحتادي فقط منذ تاأ�شي�س وزارة ال�شوؤون الجتماعية

61  
اإ�شكالية ثقافة امل�شتهلك يف الإ�شرار على �شراء نوع 

معني من املنتجات وعدم رغبته يف التغيري.

مراكز تاأهيل املعاقني ل ت�شتقبل حالت الإعاقات التي 
حتتاج للرعاية والتاأهيل  بعد بلوغ املعاق �شن )18( 

عاماً.

62  
اجلمعيات التعاونية تعمل كقطاع جتاري من خالل 

الأرباح التي يعلنون عنها.

اإمكانية ا�شتقبال مراكز تاأهيل املعاقني الحتادية 
الأعداد املتزايدة حلالت الإعاقة ومر�شى التوحد من 

املواطنني  وعدم و�شعهم يف قوائم النتظار.

63  

دور هيئة ال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف يف اإبراز 
ال�شورة احل�شارية للم�شاجد وتفعيل دورها وتطوير 

العاملني فيها.

عدم وجود اإح�شائية موحدة على امل�شتوى االحتادي 
حلالت الإعاقة ال�شديدة ومر�شى التوحد من 

املواطنني.
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64  
حمدودية املبالغ املخ�ش�شة لنظافة امل�شجد واإبراز 

�شورته احل�شارية.
اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س الوطني 

لل�شياحة لتوطني القطاع ال�شياحي يف الدولة.

65  
�شعف الرقابة والتفتي�س على اأعمال ال�شيانة والتاأكد 

من �شلمة املرافق
تن�شيق بني املجل�س الوطني لل�شياحة والآثار واجلهات 

املحلية ب�شاأن التوطني يف القطاع ال�شياحي.

66  
عدم قيام الهيئة  باإجراءات ال�شيانة الدورية 

للم�شاجد.
ا�شتقالة )60(% من املواطنني العاملني يف القطاع 
ال�شياحي لأ�شباب عديدة منها املزايا املمنوحة لهم.

عدم وجود الأذان املوحد يف اإمارتي دبي وال�شارقة.  67

الهيئة تعمل ب�شكل روتيني وتفتقر اإلى الكثري من 
اخلدمات الإلكرتونية لت�شهيل اإجراءات حتديث بيانات 
املتقاعدين بينما اأطلقت احلكومة الر�شيدة موؤخراً اأنها 

�شتنتقل بخدماتها اإلى احلكومة الذكية وذلك خالل 
العام القادم

68  
�شعف دور الهيئة  يف ال�شيطرة يف احلد من ق�شايا 

ال�شحر وال�شعوذة يف املجتمع

العمل على اإ�شعاد املواطنني عرب ت�شهيل تقدمي 
خدماتها، بينما مازال املتقاعدون يعانون من 
الإجراءات الروتينية املتبعة يف الهيئة خلدمة 

املتقاعدين

69  

انخفا�س ن�شب التوطني يف الهيئة يف جماالت )كاالأئمة 
واملوؤذنني والوعاظ واملفتني( والتي بلغت )9 %( فقط 

يف عام 2012.

الإجراءات والتقنيات احلديثة امل�شتخدمة يف الهيئة 
لت�شهيل اإجراءات املتقاعدين، ومدى �شعي الهيئة 

لقيا�س ر�شا املتعاملني.

70  
�شعف دور الهيئة لتطبيق اخت�شا�شها املتمثل يف )ن�شر 

الثقافة ال�شالمية وتنمية الوعي الديني(

املطالبة بالتو�شع يف الربط الإلكرتوين مع اجلهات 
التي ميكن اأن تثبت حالت الوفاة كوزارة العدل 

ووزارة الداخلية وذلك من اأجل تفادي اإيقاف معا�س 
امل�شتحقني من ورثة املتوفى.

71  
غياب الدرا�شات والبحوث الدينية املتعلقة مبعاجلة 

بع�س الظواهر الجتماعية

الآلية �شتقوم بها هيئة املعا�شات  للربط  الإلكرتوين 
بني اجلهات ذات العالقة لت�شجيل حالة وفاة �شاحب 

املعا�س التقاعدي.

72  

توا�شع جهود الهيئة يف تطوير الر�شالة الإعالمية 
املخ�ش�شة بالوعظ والإر�شاد لأفراد املجتمع واقت�شارها 

على الو�شائل التقليدية.

الإجراءات املتخذة يف �شاأن ربط الراتب التقاعدي 
مب�شتوى تكاليف املعي�شة.

73  

توا�شع الهيئة يف ممار�شة اخت�شا�شاتها الواردة يف 
قانون اإن�شائها ب�شاأن الإ�شراف والرقابة على امل�شاجد 

وتفعيل دورها ون�شر الثقافة الإ�شالمية وتنمية الوعي 
الديني وتر�شيخ الوقف والدعوة له.

الإطار الزمني لتطبيق ربط الراتب التقاعدي 
مب�شتوى تكاليف املعي�شة.
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74  

قلة االعتمادات املالية املخ�ش�شة الإبراز ال�شورة 
احل�شارية للم�شاجد، مما اأثر �شلبا على اأعمال 

التطوير، وال�شيانة ومتابعة احتياجات امل�شاجد.

مدى توفري الهيئة لبع�س اخلدمات مل�شاعدة 
املتقاعدين وتخفيف الأعباء عنهم كالتاأمني ال�شحي اأو 

اخل�شومات اخلا�شة  حلني �شدور القانون.

75  

عدم وجود اأطر وا�شحة واآليات تعاون حمددة بني 
الهيئة واجلهات االحتادية واملحلية، مما اأدى اإلى 

غياب برامج وجمالت التعاون امل�شرتكة لتعظيم دور 
وقيمة امل�شجد يف احلياة الجتماعية والوعظ الديني 

والتعريف باعتدال االإ�شلم.

معاملة اجلمعيات التعاونية ك�شركات خا�شة من حيث 
الر�شوم واملعاملت االإدارية.

76  

حمدودية الدور الجتماعي للم�شجد وغياب الوعظ 
الديني املتفاعل مع الق�شايا الجتماعية، اأّثر �شلباً على 

قيمة واأهمية دور امل�شجد يف جمتمع الإمارات الذي 
متيز بتعدد لغات وتوجهات وثقافة وجن�شية قاطنيه. 

تقييد القانون رقم )13( ل�شنة 1976 بعدم اإمكانية 
فتح اأفرع اأخرى يف اإمارات الدولة.

77  

غياب النظم واللوائح املالية ولوائح العمل التف�شيلية 
للأن�شطة الدينية للهيئة ، اأدى اإلى عدم قدرة الهيئة 

على اأداء الأدوار املنوطة بها وممار�شة اخت�شا�شاتها 
بالفعالية والكفاءة الالزمة.

التزام اجلمعيات بدفع ر�شوم الكهرباء بالإ�شافة لعائد 
امل�شاهمني وكذلك امل�شاهمة يف القطاعات املجتمعية 

املختلفة.

78  

تدين ن�شبة التوطني يف الهيئة وعزوف املواطنني 
عن العمل يف وظائف )الأئمة والوعاظ واخلطباء( ، 
�شيوؤدي اإلى الكثري من الآثار ال�شلبية املتعلقة بقيم 

وعادات وتقاليد املجتمع الإماراتي وتعريفها لدى 
املقيمني فيها.

الرقابة على اجلمعيات التعاونية كانت من اخت�شا�س 
وزارة ال�شوؤون الجتماعية فاأ�شبحت الرقابة من عمل 

اللجنة العليا حلماية امل�شتهلك.

79  

توا�شع التعاون والتن�شيق بني الهيئة وو�شائل الإعالم 
املختلفة، اأدى اإلى حمدودية دورها يف ن�شر التوعية 

الدينية.

�شيا�شة الإدارة للحد من ظاهرة تفاقم الأ�شعار لل�شلع 
الغذائية يف اجلمعيات التعاونية يف املوا�شم ، )�شهر 

رم�شان والأعياد(.

80  

تاأخر تطوير مرجعية الإفتاء الر�شمي بالدولة، اأدى 
اإلى ازدواجية احللول الدينية املقرتحة ملعاجلة العديد 

من الظواهر الجتماعية.

وجود اللجنة العليا حلماية امل�شتهلك اإمنا هو تنبيه 
لل�شركات التجارية بوجود اإدارة حلماية امل�شتهلك.

81  

حمدودية اإيرادات الأوقاف تعود ب�شفة اأ�شا�شية اإلى 
عدم قدرة الهيئة على ا�شتثمارها يف م�شارف الوقف 

احلديثة، وعدم وجود الكادر املتخ�ش�س يف هذا ال�شاأن، 
بالإ�شافة اإلى غياب ثقافة الوعي بالوقف لدى اأفراد 

املجتمع وعدم قدرة الهيئة على التعاون والتن�شيق 
مع القطاع اخلا�س وغريه من موؤ�ش�شات التوا�شل 

املجتمعي.

تاأ�شي�س الوزارة وحتى عام 2006 كان هدفها دعم 
القطاع التجاري، ولكن اأ�شبح دور الوزارة ل�شالح 

امل�شتهلكني.
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82  

عدم حو�شبة العمليات املالية الأموال الوقف ، �شيوؤدي 
اإلى املزيد من الإ�شكاليات املرتبطة يف تنمية وتنويع 

امل�شاريع الوقفية، بناًء على تقارير ديوان املحا�شبة.

من �شمن اخليارات التي اتبعتها الوزارة للحد من 
ارتفاع الأ�شعار هي تطبيق نظام املخالفات ولكن مل تكن 

االأداة ال�شحيحة ملعاجلة امل�شكلة .

83  
عدم و�شوح موؤ�شرات الأداء الت�شغيلية واآليات التطبيق 

للمبادرات والأهداف ال�شرتاتيجية للهيئة.

مت ال�شتعانة باجلمعيات التعاونية للحد من ارتفاع 
الأ�شعار لوجود مظلة حكومية تقوم بو�شع �شقف 

لأ�شعار بع�س ال�شلع وذلك لل�شيطرة على اأية زيادة غري 
مربرة.

84  
زيادة الأعباء املالية على اأ�شحاب املن�شاآت اخلا�شة، 

نتيجة اإلزامهم بدفع مبلغ ال�شمان البنكي. 

مت توقيع مذكرات تفاهم �شنة 2008 مع الحتاد 
التعاوين ال�شتهالكي خلف�س اأ�شعار بع�س ال�شلع 

االأ�شا�شية.

85  

عدم التزام العديد من املن�شاآت اخلا�شة بامل�شتويات 
املهارية املطلوبة يف �شوق العمل بالدولة، اأدى اإلى 

اإغراق �شوق العمل بالعمالة الأجنبية املتدنية املهارة، 
مما �شيرتتب عليه افتقاد �شوق العمل للمميزات 
التناف�شية العاملية، واملراكز الدولية املتقدمة يف 

التقارير العاملية. 

مت خلق �شراكة مع اجلمعيات التعاونية وكذلك 
)كارفور –لولو( كمبادرات �شنوية لتثبيت االأ�شعار 

وذلك خللق نوع من ال�شقف لعدم الزيادة ودعم ال�شلع 
وعدم زيادتها لأي ظرف بحيث تتحمل تلك اجلهات 

ن�شبة الزيادة.

86  

�شيا�شة اال�شتقدام املفتوح اأدت اإلى عدم االلتزام بن�شب 
التوطني املقررة للمن�شاآت )15 %(، مما �شيرتتب عليه 

�شيطرة العمالة الأجنبية على حتديد توجه وحركة 
واأهداف �شوق العمل بالدولة. 

ت�شاءلت اللجنة حول الت�شهيالت املقدمة للجمعيات 
التعاونية.

87  

عدم تقيد بع�س املن�شاآت مبعيار تعدد الثقافات يف 
ت�شنيف املن�شاآت، �شيرتتب عليه �شيطرة جاليات اأجنبية 
بعينها على اأ�شواق العمل، مما يوؤدي اإلى خماطر اأمنية 

واقت�شادية واجتماعية، وكذلك زيادة حدة اإ�شكالية 
الرتكيبة ال�شكانية. 

مت تعديل القانون املتعلق بالوكالء كنوع من 
الت�شهيلت املقدمة للجمعيات التعاونية.

88  

زيادة معدالت البطالة بني املواطنني التي بلغت     
)15 %(، تعود يف اأحد اأ�شبابها الرئي�شية اإلى عدم 

اللتزام بتطبيق املادة رقم )14( من القانون الحتادي 
رقم )8( ل�شنة 1980، يف �شاأن تنظيم عالقات العمل 

وتعديالته يف �شاأن عدم ا�شتخدام غري املواطنني يف 
اأعمال اأو وظائف، ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 

ا�شكالية ارتباط الوكالء من اخلارج مع التجار من 
داخل الدولة وتف�شيلهم التعامل مع وكيل واحد.
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89  

�شيطرة العمالة االأجنبية على القطاعات االقت�شادية 
املهمة يف الدولة بن�شبة )82 %(، �شتوؤدي اإلى عدم 

قدرة الدولة م�شتقبال على تنفيذ روؤاها امل�شتقبلية، 
فيما يتعلق بتوطني الوظائف الفنية، والتخ�ش�شية، 

ورفع قدرات املواطنني املهنية للتكيف مع بيئة العمل 
الدولية. 

اإ�شكالية ثقافة امل�شتهلك يف الإ�شرار على �شراء نوع 
معني من املنتجات وعدم رغبته يف التغيري.

90  

اإقبال املواطنني على العمل يف القطاع احلكومي يعود 
ب�شفة اأ�شا�شية اإلى الفروقات الكبرية يف االمتيازات 
الوظيفية، واملالية بني القطاعيني العام واخلا�س. 

اجلمعيات التعاونية تعمل كقطاع جتاري من خالل 
الأرباح التي يعلنون عنها.

91  

الختاللت يف الربط بني التخطيط للعملية 
التعليمية، واحتياجات �شوق العمل اأدى اإلى اإغراقه 

بالكثري من التخ�ش�شات العلمية الغري املطلوبة، 
وكذلك نق�س �شديد يف التخ�ش�شات العلمية االأخرى 

التي يتطلبها �شوق العمل. 

دور الهيئة يف اإبراز ال�شورة احل�شارية للم�شاجد 
وتفعيل دورها وتطوير العاملني فيها

92  

غياب موؤ�شرات ن�شب الإجناز املتحققة من �شيا�شات 
وخطط وبرامج ومبادرات التوطني، �شيوؤدي اإلى عدم 

القدرة على معرفة خ�شائ�س �شوق العمل للمواطنني، 
وقيا�س التغريات يف �شوق العمل، والقطاعات امل�شتهدفة 

يف التوطني، وعوامل القوة وال�شعف يف احتياجات 
ومنو �شوق العمل. 

حمدودية املبالغ املخ�ش�شة لنظافة امل�شجد واإبراز 
�شورته احل�شارية.

93  

عدم وجود �شيا�شة موحدة للعمل بالدولة، يعود يف اأحد 
اأ�شبابه الرئي�شية اإلى عدم وجود جهة تن�شيقية عليا 

بني اجلهات الحتادية املحلية والقطاع اخلا�س. 

�شعف الرقابة والتفتي�س على اأعمال ال�شيانة والتاأكد 
من �شلمة املرافق.

94  

ارتفاع اأعداد ال�شركات اخلا�شة التي تقوم بالتعيني 
ال�شوري للمواطنني، �شيرتتب عليه تكري�س اختاللت 

�شوق العمل فيما يتعلق بالتوطني.

عدم قيام الهيئة  باإجراءات ال�شيانة الدورية 
للم�شاجد.

95  

تفاقم انت�شار العمالة ال�شائبة يف الأماكن العامة، 
�شيرتتب عليه الإ�شرار ب�شورة املجتمع احل�شارية، 

واالأمنية، واالجتماعية، واالقت�شادية، والثقافية. 
عدم وجود الأذان املوحد يف اإمارتي دبي وال�شارقة.

96  

انتقال العمالة االأجنبية من من�شاأة اإلى من�شاأة اأخرى 
مناف�شة بعد انتهاء مدة عقد العمل، �شيرتتب عليه 

الإ�شرار باأ�شحاب املن�شاآت، والتاأثري على معنى املناف�شة 
العادلة والكاملة بني هذه املن�شاآت وبع�شها. 

�شعف دور الهيئة  يف ال�شيطرة يف احلد من ق�شايا 
ال�شحر وال�شعوذة يف املجتمع
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97  

انخفا�س اأعداد املتقاعدين يف القطاع اخلا�س 
% ومبجموع )305( متقاعدين ، مقارنة  بن�شبة 2 

باإجمايل اأعداد املتقاعدين )14732( يف عام 2011م 
يف الوزارات الحتادية واحلكومات املحلية والقطاع 

اخلا�س.

انخفا�س ن�شب التوطني يف الهيئة يف جماالت )كاالأئمة 
%( فقط  واملوؤذنني والوعاظ واملفتني( والتي بلغت )9 

يف عام 2012.

98  

عدم �شرف املعا�س التقاعدي للموؤمن عليهم بانتهاء 
مدة اخلدمة املحددة ب )20( �شنة وربطه ببلوغ �شن 

اخلم�شني نتيجة التقاعد املبكر.

�شعف دور الهيئة لتطبيق اخت�شا�شها املتمثل يف )ن�شر 
الثقافة الإ�شالمية وتنمية الوعي الديني(.

99  

ال�شتف�شار عن اأ�شباب  وجود  ن�س مادة يف القانون  
الحتادي رقم )7( ل�شنة 1999م ب�شاأن  املعا�شات 

والتاأمينات الجتماعية وتعديالته  مينع املواطن 
املتقاعد اجلمع بني املعا�س التقاعدي والراتب  

مبجموع  اأكرث من )9000( درهم  ملن مل مي�س اأكرث 
من )25( عاماً يف العمل احلكومي.

غياب الدرا�شات والبحوث الدينية املتعلقة مبعاجلة 
بع�س الظواهر الجتماعية.

100  

ال�شماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�شع 
�شروط  و�شقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�شاه 

من جهة عمله واملعا�س التقاعدي.

توا�شع جهود الهيئة يف تطوير الر�شالة الإعالمية 
املخ�ش�شة بالوعظ والإر�شاد لأفراد املجتمع واقت�شارها 

على الو�شائل التقليدية.

101  

ال�شماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�شع 
�شروط  و�شقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�شاه 

من جهة عمله واملعا�س التقاعدي.

توا�شع الهيئة يف ممار�شة اخت�شا�شاتها الواردة يف 
قانون اإن�شائها ب�شاأن الإ�شراف والرقابة على امل�شاجد 

وتفعيل دورها ون�شر الثقافة الإ�شالمية وتنمية الوعي 
الديني وتر�شيخ الوقف والدعوة له.

102  

املنظمات الدولية هي جمعيات نفع عام ويتم اإ�شدار 
تراخي�س لعمل جمعيات النفع العام داخل الدولة من 

قبل وزارة ال�شوؤون الجتماعية لال�شتفادة من اخلربات 
الدولية التي تقدمها جمعيات النفع العام الدولية يف 

خمتلف املجاالت بالدولة.

قلة االعتمادات املالية املخ�ش�شة الإبراز ال�شورة 
احل�شارية للم�شاجد، مما اأثر �شلبا على اأعمال 

التطوير، وال�شيانة ومتابعة احتياجات امل�شاجد.

103  

م�شاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو الع�شكريني  
يف املعا�س التقاعدي بغ�س النظر عن تاريخ التقاعد 

تطبيقاً ملا ن�س عليه الد�شتور يف املادة )14( التي 
تن�س على »امل�شاواة ،والعدالة الجتماعية ،وتوفري 

الأمن والطماأنينة ،وتكافوؤ الفر�س جلميع املواطنني، 
من دعامات املجتمع، والتعا�شد والرتاحم �شلة وثقى 

بينهم«

عدم وجود اأطر وا�شحة واآليات تعاون حمددة بني 
الهيئة واجلهات االحتادية واملحلية، مما اأدى اإلى 

غياب برامج وجمالت التعاون امل�شرتكة لتعظيم دور 
وقيمة امل�شجد يف احلياة الجتماعية والوعظ الديني 

والتعريف باعتدال االإ�شلم.
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104  

الفئات املت�شررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام 
2000م حيث يبلغ املعا�س التقاعدي الذي يتقا�شاه 

وكيل الوزارة امل�شاعد)14(األف درهم فقط

حمدودية الدور الجتماعي للم�شجد وغياب الوعظ 
الديني املتفاعل مع الق�شايا الجتماعية ، اأّثر �شلباً 
على قيمة واأهمية دور امل�شجد يف جمتمع الإمارات 
الذي متيز بتعدد لغات وتوجهات وثقافة وجن�شية 

قاطنيه. 

105  

العمل التطوعي ي�شاهم يف ق�شاء اأوقات الفراغ يف 
اأمور تخدم املجتمع وخا�شة من هم من فئتي ال�شباب 

واملتقاعدين

غياب النظم واللوائح املالية ولوائح العمل التف�شيلية 
للأن�شطة الدينية للهيئة ، اأدى اإلى عدم قدرة الهيئة 

على اأداء الأدوار املنوطة بها وممار�شة اخت�شا�شاتها 
بالفعالية والكفاءة الالزمة.

106  

القانون الحتادي رقم )6( ل�شنة 1974م ب�شاأن 
اجلمعيات ذات النفع العام والعمل الأهلي ركز على 

تراخي�س اجلمعيات وعملها دون الت�شجيع على العمل 
التطوعي

تدين ن�شبة التوطني يف الهيئة وعزوف املواطنني 
عن العمل يف وظائف  )الأئمة والوعاظ واخلطباء( 
،�شيوؤدي اإلى الكثري من الآثار ال�شلبية املتعلقة بقيم 

وعادات وتقاليد املجتمع الإماراتي وتعريفها لدى 
املقيمني فيها.

107  
عدم توافر الأماكن املخ�ش�شة ملمار�شة املتطوع العمل 

التطوعي يف الدولة

توا�شع التعاون والتن�شيق بني الهيئة وو�شائل الإعالم 
املختلفة ، اأدى اإلى حمدودية دورها يف ن�شر التوعية 

الدينية.

108  
ال�شتف�شار عن اإلزامية منح املوظف اإجازة اأثناء 

م�شاركته يف العمل التطوعي خارج الدولة

تاأخر تطوير مرجعية الإفتاء الر�شمي بالدولة ، اأدى 
اإلى ازدواجية احللول الدينية املقرتحة ملعاجلة العديد 

من الظواهر الجتماعية.

109  
ال�شتفهام عن منح جائزة العمل التطوعي لغري 
املوظفني الذين ي�شاركون يف الأن�شطة التطوعية

حمدودية اإيرادات الأوقاف تعود ب�شفة اأ�شا�شية اإلى 
عدم قدرة الهيئة على ا�شتثمارها يف م�شارف الوقف 

احلديثة، وعدم وجود الكادر املتخ�ش�س يف هذا ال�شاأن 
، بالإ�شافة اإلى غياب ثقافة الوعي بالوقف لدى اأفراد 

املجتمع وعدم قدرة الهيئة على التعاون والتن�شيق 
مع القطاع اخلا�س وغريه من موؤ�ش�شات التوا�شل 

املجتمعي.

110  

انخفا�س �شقف راتب ال�شرتاك وعدم م�شاواته بالقطاع 
اخلا�س اإلى )50.000 درهم( يف حني اأن يف القطاع 

احلكومي ي�شل ال�شقف اإلى )300.000 درهم(.

عدم حو�شبة العمليات املالية الأموال الوقف ، �شيوؤدي 
اإلى املزيد من الإ�شكاليات املرتبطة يف تنمية وتنويع 

امل�شاريع الوقفية، بناًء على تقارير ديوان املحا�شبة.

111  

احت�شاب متو�شط راتب ح�شاب ال�شرتاك يف القطاع 
اخلا�س عن اخلم�س �شنوات الأخرية يف حني اأن القطاع 

العام يحت�شب على اآخر ثالث �شنوات. 

عدم و�شوح موؤ�شرات الأداء الت�شغيلية واآليات التطبيق 
للمبادرات والأهداف ال�شرتاتيجية للهيئة.
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112  

تعذر اجلمع بني املعا�شني يف القطاع اخلا�س يف حني اأن 
القطاع العام يف حال اجلمع ي�شرتط اأن ل يقل الراتب 

عن )10.000 درهم(.

زيادة الأعباء املالية على اأ�شحاب املن�شاآت اخلا�شة، 
نتيجة اإلزامهم بدفع مبلغ ال�شمان البنكي. 

113  

تعذر النقل وعدم القدرة على النتقال من القطاع 
اخلا�س اإلى القطاع احلكومي، وخا�شة عند �شم 

اخلدمة ملا يرتتب عليه مبالغ طائلة.

عدم التزام العديد من املن�شاآت اخلا�شة بامل�شتويات 
املهارية املطلوبة يف �شوق العمل بالدولة، اأدى اإلى اإغراق 

�شوق العمل بالعمالة االأجنبية املتدنية املهارة، مما 
�شيرتتب عليه افتقاد �شوق العمل للمميزات التناف�شية 
العاملية، واملراكز الدولية املتقدمة يف التقارير العاملية. 

114  

�شيا�شة اال�شتقدام املفتوح اأدت اإلى عدم االلتزام بن�شب 
التوطني املقررة للمن�شاآت )15 %(، مما �شيرتتب عليه 

�شيطرة العمالة الأجنبية على حتديد توجه وحركة 
واأهداف �شوق العمل بالدولة. 

115  

عدم تقيد بع�س املن�شاآت مبعيار تعدد الثقافات يف 
ت�شنيف املن�شاآت، �شيرتتب عليه �شيطرة جاليات اأجنبية 
بعينها على اأ�شواق العمل، مما يوؤدي اإلى خماطر اأمنية 

واقت�شادية واجتماعية، وكذلك زيادة حدة اإ�شكالية 
الرتكيبة ال�شكانية. 

116  

زيادة معدالت البطالة بني املواطنني التي بلغت      
)15 %(، تعود يف اأحد اأ�شبابها الرئي�شية اإلى عدم 

اللتزام بتطبيق املادة رقم )14( من القانون الحتادي 
رقم )8( ل�شنة 1980، يف �شاأن تنظيم عالقات العمل 

وتعديالته يف �شاأن عدم ا�شتخدام غري املواطنني يف 
اأعمال اأو وظائف، ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 

117  

�شيطرة العمالة االأجنبية على القطاعات االقت�شادية 
املهمة يف الدولة بن�شبة )82 %(، �شتوؤدي اإلى عدم 

قدرة الدولة م�شتقبال على تنفيذ روؤاها امل�شتقبلية، 
فيما يتعلق بتوطني الوظائف الفنية، والتخ�ش�شية، 

ورفع قدرات املواطنني املهنية للتكيف مع بيئة العمل 
الدولية. 

118  

اإقبال املواطنني على العمل يف القطاع احلكومي يعود 
ب�شفة اأ�شا�شية اإلى الفروقات الكبرية يف االمتيازات 
الوظيفية، واملالية بني القطاعيني العام واخلا�س. 
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

119  

الختاللت يف الربط بني التخطيط للعملية 
التعليمية، واحتياجات �شوق العمل اأدى اإلى اإغراقه 

بالكثري من التخ�ش�شات العلمية الغري املطلوبة، 
وكذلك نق�س �شديد يف التخ�ش�شات العلمية االأخرى 

التي يتطلبها �شوق العمل. 

120  

غياب موؤ�شرات ن�شب الإجناز املتحققة من �شيا�شات 
وخطط وبرامج ومبادرات التوطني، �شيوؤدي اإلى عدم 

القدرة على معرفة خ�شائ�س �شوق العمل للمواطنني، 
وقيا�س التغريات يف �شوق العمل، والقطاعات امل�شتهدفة 

يف التوطني، وعوامل القوة وال�شعف يف احتياجات 
ومنو �شوق العمل. 

121  

عدم وجود �شيا�شة موحدة للعمل بالدولة، يعود يف اأحد 
اأ�شبابه الرئي�شية اإلى عدم وجود جهة تن�شيقية عليا بني 

اجلهات الحتادية املحلية والقطاع اخلا�س. 

122  

ارتفاع اأعداد ال�شركات اخلا�شة التي تقوم بالتعيني 
ال�شوري للمواطنني، �شيرتتب عليه تكري�س اختاللت 

�شوق العمل فيما يتعلق بالتوطني.

123  

تفاقم انت�شار العمالة ال�شائبة يف الأماكن العامة، 
�شيرتتب عليه الإ�شرار ب�شورة املجتمع احل�شارية، 

واالأمنية، واالجتماعية، واالقت�شادية، والثقافية. 

124  

انتقال العمالة االأجنبية من من�شاأة اإلى من�شاأة اأخرى 
مناف�شة بعد انتهاء مدة عقد العمل، �شيرتتب عليه 

الإ�شرار باأ�شحاب املن�شاآت، والتاأثري على معنى املناف�شة 
العادلة والكاملة بني هذه املن�شاآت وبع�شها. 

125  

انخفا�س اأعداد املتقاعدين يف القطاع اخلا�س بن�شبة 
% ومبجموع )305( متقاعدين ، مقارنة باإجمايل   2

اأعداد املتقاعدين )14732( يف عام 2011م يف الوزارات 
الحتادية واحلكومات املحلية والقطاع اخلا�س.

126  

عدم �شرف املعا�س التقاعدي للموؤمن عليهم بانتهاء 
مدة اخلدمة املحددة ب )20( �شنة وربطه ببلوغ �شن 

اخلم�شني نتيجة التقاعد املبكر.
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

127  

ال�شتف�شار عن اأ�شباب  وجود  ن�س مادة يف القانون  
الحتادي رقم )7( ل�شنة 1999م ب�شاأن  املعا�شات 

والتاأمينات الجتماعية وتعديالته  مينع املواطن 
املتقاعد اجلمع بني املعا�س التقاعدي والراتب  

مبجموع  اأكرث من )9000( درهم  ملن مل مي�س اأكرث 
من )25( عاماً يف العمل احلكومي.

128  

ال�شماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�شع 
�شروط  و�شقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�شاه 

من جهة عمله واملعا�س التقاعدي   .

129  

املنظمات الدولية هي جمعيات نفع عام ويتم اإ�شدار 
تراخي�س لعمل جمعيات النفع العام داخل الدولة من 

قبل وزارة ال�شوؤون الجتماعية لال�شتفادة من اخلربات 
الدولية التي تقدمها جمعيات النفع العام الدولية يف 

خمتلف املجاالت بالدولة

130  

م�شاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو الع�شكريني  
يف املعا�س التقاعدي بغ�س النظر عن تاريخ التقاعد 

تطبيقاً ملا ن�س عليه الد�شتور يف املادة )14( التي 
تن�س على »امل�شاواة ،والعدالة الجتماعية ،وتوفري 

الأمن والطماأنينة، وتكافوؤ الفر�س جلميع املواطنني، 
من دعامات املجتمع، والتعا�شد والرتاحم �شلة وثقى 

بينهم«.

131  

الفئات املت�شررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام 
2000م حيث يبلغ املعا�س التقاعدي الذي يتقا�شاه 

وكيل الوزارة امل�شاعد )14(األف درهم فقط.

132  

العمل التطوعي ي�شاهم يف ق�شاء اأوقات الفراغ يف 
اأمور تخدم املجتمع وخا�شة من هم من فئتي ال�شباب 

واملتقاعدين.

133  

القانون الحتادي رقم )6( ل�شنة 1974م ب�شاأن 
اجلمعيات ذات النفع العام والعمل الأهلي ركز على 

تراخي�س اجلمعيات وعملها دون الت�شجيع على العمل 
التطوعي.

134  
عدم توافر الأماكن املخ�ش�شة ملمار�شة املتطوع العمل 

التطوعي يف الدولة.

135  
ال�شتف�شار عن اإلزامية منح املوظف اإجازة اأثناء 

م�شاركته يف العمل التطوعي خارج الدولة.
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

136  
ال�شتفهام عن منح جائزة العمل التطوعي لغري 

املوظفني الذين ي�شاركون يف الأن�شطة التطوعية.

137  

انخفا�س �شقف راتب ال�شرتاك وعدم م�شاواته بالقطاع 
اخلا�س اإلى )50.000 درهم( يف حني اأن يف القطاع 

احلكومي ي�شل ال�شقف اإلى )300.000 درهم(.

138  

احت�شاب متو�شط راتب ح�شاب ال�شرتاك يف القطاع 
اخلا�س عن اخلم�س �شنوات الأخرية يف حني اأن القطاع 

العام يحت�شب على اآخر ثالث �شنوات. 

139  

تعذر اجلمع بني املعا�شني يف القطاع اخلا�س يف حني اأن 
القطاع العام يف حال اجلمع ي�شرتط اأن ل يقل الراتب 

عن )10.000 درهم(.

140  

تعذر النقل وعدم القدرة على النتقال من القطاع 
اخلا�س اإلى القطاع احلكومي، وخا�شة عند �شم 

اخلدمة ملا يرتتب عليه مبالغ طائلة.
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فعالية املقرتحات:

بلــغ اإجمايل املقرتحــات التــي وردت يف الأوراق البحثية لالأمانة العامة يف املجــال الجتماعي �شواء 
التــي مت مناق�شتهــا مل يتــم مناق�شتهــا )105( مقرتحــًات، ومت الأخــذ بـــ)103( مقرتحــات،  بن�شبة 
فعاليــة بلغــت )98 %(، يف حــني بلغ عدد املقرتحــات التي مل يوؤخذ بها )2( مقرتحــني وبن�شبة عدم 

فعالية بلغت )2 %(. 
اأهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي: 

ال�شمـــاح للم�شاهمـــني الذيـــن ل تقـــل اأعمارهـــم عن واحـــد وع�شرين عامـــا، امل�شاركة يف ع�شوية جمل�ـــس الإدارة 	•
للجمعيات التعاونية.

اإعـــداد نظـــام منوذجـــي للجمعيات بحيـــث توحد من خالله �شـــروط الع�شويـــة والرت�شيـــح لإدارة جمل�س اإدارة 	•
اجلمعيات.

اإلزاميـــة ح�شـــور امل�شاهمني من غري اأع�شاء جمل�ـــس الإدارة بعد ن�شر اإعالنات يف �شحيفتني حمليتني ، بحيث 	•
ل ت�شح الجتماعات اإل بوجودهم وو�شع ا�شتثناءات يف حال عدم وجودهم .

تفعيـــل قـــرار ال�شـــراء اجلماعـــي )ال�شتـــرياد اجلماعـــي( لتاأمني ال�شعـــر املنخف�ـــس لل�شلع وعـــدم ال�شماح برفع 	•
االأ�شعار.

تر�شيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة مبراقبة ن�شاط اجلمعيات التعاونية واأعمالها وح�شاباتها للتحقق 	•
من �شريها وفق اأحكام القانون والقرارات املنفذة له.

اإعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية بحيث تغطي جميع املناطق ال�شكنية ل�شهولة توفري ال�شلع 	•
جلميع الأفراد.

عـــدم ال�شمـــاح لالأفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شـــات التجارية بفتح حمالت جتارية متار�ـــس نف�س اأن�شطة اجلمعيات 	•
التعاونية كالدكاكني.

اإعطـــاء مميـــزات للجمعيات التعاونية من خالل توفري الأرا�شي والدعـــم املايل لإن�شائها وحتويلها من جمرد 	•
جمعيات اإلى مراكز ت�شويقية تخدم املنطقة التي تن�شاأ بها.

�شرورة قيام الوزارة بتحفيز املواطنني وتقدمي ت�شهيالت لهم من خالل ال�شراكة مع ال�شركات اخلا�شة التي 	•
تدعم التوطني.

�شرورة حتمل وكيل اخلدمات م�شوؤولية املن�شاأة ومتابعة ن�شاطها.	•
�شرورة انتداب  قا�ٍس من حمكمة العدل حلل ق�شايا املنازعات العمالية ، لتوفري الوقت يف حلها.	•
�شـــرورة اإخ�شـــاع كافـــة املن�شاآت القت�شادية بالدولـــة بنظام تعدد الثقافات والر�شوم املقـــررة ح�شب ما هو متبع 	•

بوزارة العمل مثل املناطق احلرة واملناطق ال�شتثمارية والإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب.
قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الالزمة بالتن�شيق مع كافة اجلهات املعنية لو�شع �شوابط واآليات لزيادة ن�شب 	•

التوطني يف املن�شاآت اخلا�شة. 
تفعيل املادة رقم )14( من القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1980، يف �شاأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته، 	•

يف �شاأن عدم ا�شتخدام غري املواطنني يف اأعمال اأو وظائف ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 
اإلغـــاء نظـــام ال�شمان امل�شـــريف للقطاعات اخلدمية، والكتفـــاء بنظام حماية الأجـــور لت�شجيع قطاع اخلدمات 	•

والتطور يف �شوق العمل. 
تبني خطط وبرامج تعمل على ت�شييق الفوارق بني القطاعيني احلكومي واخلا�س يف المتيازات الوظيفية، 	•

والأجور، وتوفري نظام يوؤمن دخل العامل يف حالة تعطله عن العمل يف القطاع اخلا�س.
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اإعـــداد درا�شـــات وو�شـــع خطـــط عمل للربـــط بني خمرجـــات العملية التعليميـــة ، وخطط التنميـــة القت�شادية 	•
والجتماعيـــة، باعتبـــار اأن ذلـــك متطلبـــاً �شروريـــاً ل�شبط �شوق العمـــل، وعالج اختاللته، خا�شـــة فيما يتعلق 

بتخفي�س ن�شب البطالة.
قيـــام الـــوزارة بو�شع اخلطـــط، والإجراءات، وال�شوابـــط الالزمة بالتن�شيق مع اجلهات املعنيـــة الأخرى، ب�شاأن 	•

الرقابة واملتابعة امل�شتمرة للمن�شاآت والعمالة املخالفة خا�شة فيما يتعلق باحلد من انت�شار العمالة ال�شائبة. 
�شـــرورة قيـــام وزارة العمـــل مبتابعة وحث وكالت التو�شـــط للعمالة على توفيق اأو�شاعهـــا يف اأ�شرع وقت ممكن 	•

وحت�شيـــل ر�شـــون التجديـــد والتاأخـــري امل�شتحقـــة، واتخاذ الإجـــراءات القانونية حيـــال الوكالت التـــي ل تلتزم 
بتجديد تراخي�شها يف املواعيد املقررة قانونا. 

اأهميـــة اقت�شـــار العقـــود واملناق�شـــات الحتادية واملحلية علـــى ال�شركات واملوؤ�ش�شـــات اخلا�شة امللتزمـــة ب�شيا�شة 	•
التوطني.

�شرورة قيام وزارة العمل بالتن�شيق مع وزارة العدل لالإ�شراع يف الف�شل يف الق�شايا العمالية.	•

          

ر�شم بياتي يو�شح قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي
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جــدول قيا�س فعاليــة مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعــي التي طرحت ونوق�شت يف 
اجلل�شة

م
املقرتحات الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من االأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

1  

تنفيذ القرارات ال�شادرة من �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
معا�شات جميع املتقاعدين الذين  بزيادة  اهلل-   – حفظه 

مل تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ �شدور القرار .

تنفيذ القرارات ال�شادرة من �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة – حفظه اهلل-  بزيادة معا�شات جميع 

املتقاعدين الذين مل تطبق عليهم الزيادة، وذلك من 
تاريخ �شدور القرار .

2  
اإعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين القدامى مبن فيهم 

الع�شكرين مبعا�شات املتقاعدين اجلدد. 
اإعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين القدامى مبن فيهم 

الع�شكرين مبعا�شات املتقاعدين اجلدد. 

3  

منح املتقاعدين امتيازات خا�شة ت�شمح لهم احل�شول 
على الإعفاءات واخل�شومات املالية يف مرافق وخدمات 

الدولة اأ�شوة بفئات اأخرى؛ ) كامل�شنني وذوي االحتياجات 
اخلا�شة(، بالإ�شافة لتمكينهم  للح�شول على مزايا عينية 

مثل توفري التاأمني ال�شحي .

منح املتقاعدين امتيازات خا�شة ت�شمح لهم احل�شول 
على الإعفاءات واخل�شومات املالية يف مرافق 

وخدمات الدولة اأ�شوة بفئات اأخرى؛ ) كامل�شنني وذوي 
الحتياجات اخلا�شة(، بالإ�شافة لتمكينهم  للح�شول 

على مزايا عينية مثل توفري التاأمني ال�شحي 

4  

تعديل قانون املعا�شات والتاأمينات الجتماعية رقم )7( 
ل�شنة 1999م وتعديالته، خا�شة فيما يتعلق بالأمور 

الآتية:- 
رفع �شقف راتب ال�شرتاك يف القطاع اخلا�س.	•
اجلمع بني املعا�س التقاعدي يف القطاع اخلا�س، 	•

وراتب اآخر. 
تخفي�س �شن التقاعد للمراأة العاملة اإلى )15( �شنة، 	•

بدال من )20( �شنة، وعدم ربطه بال�شن. 
عدم  ربط التقاعد ببلوغ ال�شن و�شنوات اخلدمة 	•

جلميع امل�شرتكني يف الهيئة. 
عدم الربط بني املكافاأة واملعا�س التقاعدي.	•

تعديل قانون املعا�شات والتاأمينات الجتماعية رقم )7( 
ل�شنة 1999م وتعديالته، خا�شة فيما يتعلق بالأمور 

الآتية: 
رفع �شقف راتب ال�شرتاك يف القطاع اخلا�س.	•
اجلمع بني املعا�س التقاعدي يف القطاع اخلا�س، 	•

وراتب اآخر. 
تخفي�س �شن التقاعد للمراأة العاملة اإلى )15( 	•

�شنة، بدال من )20( �شنة، وعدم ربطه بال�شن. 
عدم  ربط التقاعد ببلوغ ال�شن و�شنوات اخلدمة 	•

جلميع امل�شرتكني يف الهيئة. 
عدم الربط بني املكافاأة واملعا�س التقاعدي.	•

5  
ت�شوية رواتب املتقاعدين القدامى مبن فيهم الع�شكرين 

برواتب املتقاعدين اجلدد بعد عام 2013.
ت�شوية رواتب املتقاعدين القدامى مبن فيهم 

الع�شكرين برواتب املتقاعدين اجلدد بعد عام 2013.

6  
توفري خدمة التنقل لكبار ال�شن من املتقاعدين لتحديث 

بياناتهم التقاعدية.
توفري خدمة التنقل لكبار ال�شن من املتقاعدين 

لتحديث بياناتهم التقاعدية.
�شرورة ا�شتثمار اأموال الهيئة ب�شكل اآمن.�شرورة ا�شتثمار اأموال الهيئة ب�شكل اآمن.  7

8  
رفع �شقف احلد الأدنى للمعا�س التقاعدي متا�شيا مع 

معدلت الت�شخم.
رفع �شقف احلد الأدنى للمعا�س التقاعدي متا�شيا مع 

معدلت الت�شخم.

9  
اإن�شاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�شتقطاع ن�شبة معينه 

من راتبه اختياريا.
اإن�شاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�شتقطاع ن�شبة 

معينه من راتبه اختياريا.

10  
تفعيل الن�شاط الجتماعي للجمعيات التعاونية من خالل 
ا�شتقطاب اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية لت�شويق منتوجاتهم.

تفعيل الن�شاط الجتماعي للجمعيات التعاونية من 
خالل ا�شتقطاب اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية لت�شويق 

منتوجاتهم.
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11  

ال�شماح للم�شاهمني الذين ل تقل اأعمارهم عن واحد 
وع�شرين عاما، امل�شاركة يف ع�شوية جمل�س االإدارة 

للجمعيات التعاونية.

ال�شماح للم�شاهمني الذين ل تقل اأعمارهم عن واحد 
وع�شرين عاما، امل�شاركة يف ع�شوية جمل�س االإدارة 

للجمعيات التعاونية.

12  

اإعداد نظام منوذجي للجمعيات بحيث توحد من خالله 
�شروط الع�شوية والرت�شيح لإدارة جمل�س اإدارة اجلمعيات 

التعاونية.

اإعداد نظام منوذجي للجمعيات بحيث توحد من 
خالله �شروط الع�شوية والرت�شيح لإدارة جمل�س ادارة 

اجلمعيات التعاونية.

13  

اإلزامية ح�شور امل�شاهمني من غري اأع�شاء جمل�س الإدارة 
بعد ن�شر اإعالنات يف �شحيفتني حمليتني بحيث ل ت�شح 
الجتماعات اإل بوجودهم وو�شع ا�شتثناءات يف حال عدم 

وجودهم .

اإلزامية ح�شور امل�شاهمني من غري اأع�شاء جمل�س 
الإدارة بعد ن�شر اإعالنات يف �شحيفتني حمليتني بحيث 
ل ت�شح الجتماعات اإل بوجودهم وو�شع ا�شتثناءات يف 

حال عدم وجودهم .

14  

تفعيل قرار ال�شراء اجلماعي )ال�شترياد اجلماعي( 
لتاأمني ال�شعر املنخف�س لل�شلع وعدم ال�شماح برفع 

االأ�شعار.

تفعيل قرار ال�شراء اجلماعي )ال�شترياد اجلماعي( 
لتاأمني ال�شعر املنخف�س لل�شلع وعدم ال�شماح برفع 

االأ�شعار.

15  

تر�شيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة مبراقبة 
ن�شاط اجلمعيات التعاونية واأعمالها وح�شاباتها للتحقق 

من �شريها وفق اأحكام القانون والقرارات املنفذة له.

تر�شيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة مبراقبة 
ن�شاط اجلمعيات التعاونية واأعمالها وح�شاباتها 

للتحقق من �شريها وفق اأحكام القانون والقرارات 
املنفذة له.

16  

اإعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية بحيث 
تغطي جميع املناطق ال�شكنية ل�شهولة توفري ال�شلع 

جلميع الأفراد.

اإعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية 
بحيث تغطي جميع املناطق ال�شكنية ل�شهولة توفري 

ال�شلع جلميع الأفراد.

17  

عدم ال�شماح لالأفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شات التجارية بفتح 
حمالت جتارية متار�س نف�س اأن�شطة اجلمعيات التعاونية 

كالدكاكني.

عدم ال�شماح للأفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شات التجارية 
بفتح حمالت جتارية متار�س نف�س اأن�شطة اجلمعيات 

التعاونية كالدكاكني.

18  

اإعطاء مميزات للجمعيات التعاونية من خالل توفري 
الأرا�شي والدعم املايل لإن�شائها وحتويلها من جمرد 

جمعيات اإلى مراكز ت�شويقية تخدم املنطقة التي تن�شاأ 
بها.

اإعطاء مميزات للجمعيات التعاونية من خالل توفري 
الأرا�شي والدعم املايل لإن�شائها وحتويلها من جمرد 

جمعيات اإلى مراكز ت�شويقية تخدم املنطقة التي تن�شاأ 
بها.

19  

�شرورة قيام الوزارة بتحفيز املواطنني وتقدمي ت�شهيالت 
لهم من خالل ال�شراكة مع ال�شركات اخلا�شة التي تدعم 

التوطني.

�شرورة قيام الوزارة بتحفيز املواطنني وتقدمي 
ت�شهيالت لهم من خالل ال�شراكة مع ال�شركات اخلا�شة 

التي تدعم التوطني.

20  
�شرورة حتمل وكيل اخلدمات م�شوؤولية املن�شاأة ومتابعة 

ن�شاطها.
�شرورة حتمل وكيل اخلدمات م�شوؤولية املن�شاأة ومتابعة 

ن�شاطها.

21  
�شرورة انتداب  قا�شي من حمكمة العدل حلل ق�شايا 

املنازعات العمالية ولتوفري الوقت يف حلها.
�شرورة انتداب  قا�شي من حمكمة العدل حلل ق�شايا 

املنازعات العمالية ولتوفري الوقت يف حلها.

22  

�شرورة اإخ�شاع كافة املن�شاآت القت�شادية بالدولة بنظام 
تعدد الثقافات والر�شوم املقررة ح�شب ما هو متبع بوزارة 
العمل مثل املناطق احلرة واملناطق ال�شتثمارية والإدارة 

العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب.

�شرورة اإخ�شاع كافة املن�شاآت القت�شادية بالدولة بنظام 
تعدد الثقافات والر�شوم املقررة ح�شب ما هو متبع 

بوزارة العمل مثل املناطق احلرة واملناطق ال�شتثمارية 
والإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب.



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي الــــمـــــجــلـــ�س الــوطــــــنـي التـــــحـــادي 100

م
املقرتحات الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من االأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

23  

قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الالزمة بالتن�شيق مع 
كافة اجلهات املعنية لو�شع �شوابط واآليات لزيادة ن�شب 

التوطني يف املن�شاآت اخلا�شة. 

قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الالزمة بالتن�شيق مع 
كافة اجلهات املعنية لو�شع �شوابط واآليات لزيادة ن�شب 

التوطني يف املن�شاآت اخلا�شة. 

24  

تفعيل املادة رقم )14( من القانون الحتادي رقم )8( 
ل�شنة 1980، يف �شاأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته، 

يف �شاأن عدم ا�شتخدام غري املواطنني يف اأعمال اأو وظائف 
ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 

تفعيل املادة رقم )14( من القانون الحتادي رقم )8( 
ل�شنة 1980، يف �شاأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته، 

يف �شاأن عدم ا�شتخدام غري املواطنني يف اأعمال اأو 
وظائف ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 

25  

اإلغاء نظام ال�شمان امل�شريف للقطاعات اخلدمية، 
والكتفاء بنظام حماية الأجور لت�شجيع قطاع اخلدمات 

والتطور يف �شوق العمل. 

اإلغاء نظام ال�شمان امل�شريف للقطاعات اخلدمية، 
والكتفاء بنظام حماية الأجور لت�شجيع قطاع اخلدمات 

والتطور يف �شوق العمل. 

26  

تبني خطط وبرامج تعمل على ت�شييق الفوارق بني 
القطاعيني احلكومي واخلا�س يف المتيازات الوظيفية، 

والأجور، وتوفري نظام يوؤمن دخل العامل يف حالة تعطله 
عن العمل يف القطاع اخلا�س.

تبني خطط وبرامج تعمل على ت�شييق الفوارق 
بني القطاعيني احلكومي واخلا�س يف المتيازات 

الوظيفية، والأجور، وتوفري نظام يوؤمن دخل العامل يف 
حالة تعطله عن العمل يف القطاع اخلا�س.

27  

اإعداد درا�شات وو�شع خطط عمل للربط بني خمرجات 
العملية التعليمية ، وخطط التنمية القت�شادية 

والجتماعية، باعتبار اأن ذلك متطلباً �شرورياً ل�شبط 
�شوق العمل، وعالج اختاللته، خا�شة فيما يتعلق 

بتخفي�س ن�شب البطالة.

اإعداد درا�شات وو�شع خطط عمل للربط بني خمرجات 
العملية التعليمية ، وخطط التنمية القت�شادية 

والجتماعية، باعتبار اأن ذلك متطلباً �شرورياً ل�شبط 
�شوق العمل، وعالج اختاللته، خا�شة فيما يتعلق 

بتخفي�س ن�شب البطالة.

28  

قيام الوزارة بو�شع اخلطط، والإجراءات، وال�شوابط 
الالزمة بالتن�شيق مع اجلهات املعنية الأخرى، ب�شاأن 

الرقابة واملتابعة امل�شتمرة للمن�شاآت والعمالة املخالفة ، 
خا�شة فيما يتعلق باحلد من انت�شار العمالة ال�شائبة. 

قيام الوزارة بو�شع اخلطط، والإجراءات، وال�شوابط 
الالزمة بالتن�شيق مع اجلهات املعنية الأخرى، ب�شاأن 

الرقابة واملتابعة امل�شتمرة للمن�شاآت والعمالة املخالفة ، 
خا�شة فيما يتعلق باحلد من انت�شار العمالة ال�شائبة. 

29  

�شرورة قيام وزارة العمل مبتابعة وحث وكالت التو�شط 
للعمالة على توفيق اأو�شاعها يف اأ�شرع وقت ممكن 

وحت�شيل ر�شون التجديد والتاأخري امل�شتحقة، واتخاذ 
الإجراءات القانونية حيال الوكالت التي ل تلتزم بتجديد 

تراخي�شها يف املواعيد املقررة قانونا. 

�شرورة قيام وزارة العمل مبتابعة وحث وكالت التو�شط 
للعمالة على توفيق اأو�شاعها يف اأ�شرع وقت ممكن 

وحت�شيل ر�شون التجديد والتاأخري امل�شتحقة، واتخاذ 
الإجراءات القانونية حيال الوكالت التي ل تلتزم 

بتجديد تراخي�شها يف املواعيد املقررة قانونا. 

30  
اأهمية اقت�شار العقود واملناق�شات االحتادية واملحلية على 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة امللتزمة ب�شيا�شة التوطني.

اأهمية اقت�شار العقود واملناق�شات االحتادية واملحلية 
على ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة امللتزمة ب�شيا�شة 

التوطني.

31  
�شرورة قيام وزارة العمل بالتن�شيق مع وزارة العدل 

للإ�شراع يف الف�شل يف الق�شايا العمالية. 
�شرورة قيام وزارة العمل بالتن�شيق مع وزارة العدل 

للإ�شراع يف الف�شل يف الق�شايا العمالية. 

32  

اإعادة النظر يف املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 
)757( ل�شنة 2006م، يف �شاأن نظام بطاقة املن�شاأة، بحيث 

ال يتحمل وكيل اخلدمات »املواطن« امل�شوؤولية القانونية 
واملالية والكتفاء بال�شمانات امل�شرفية.

اإعادة النظر يف املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 
)757( ل�شنة 2006م، يف �شاأن نظام بطاقة املن�شاأة، 

بحيث ال يتحمل وكيل اخلدمات »املواطن« امل�شوؤولية 
القانونية واملالية والكتفاء بال�شمانات امل�شرفية.
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املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

33  

قيام وزارة العمل بدعم »مكاتب ت�شهيل«  يف توفري 
اخلدمات ال�شاملة لت�شهيل اإجناز املعاملت مثل )خدمات 

�شوؤون الإقامة والأجانب، والربيد ال�شريع »امبو�شت«، 
وهيئة الكهرباء واملياه(. 

قيام وزارة العمل بدعم »مكاتب ت�شهيل«  يف توفري 
اخلدمات ال�شاملة لت�شهيل اإجناز املعاملت مثل 

)خدمات �شوؤون الإقامة والأجانب، والربيد ال�شريع 
»امبو�شت«، وهيئة الكهرباء واملياه(. 

34  
اإن�شاء حماكم عمالية يف وزارة العمل تكون م�شرتكة مع 
وزارة العدل لت�شريع ف�س املنازعات والق�شايا العمالية.

اإن�شاء حماكم عمالية يف وزارة العمل تكون م�شرتكة مع 
وزارة العدل لت�شريع ف�س املنازعات والق�شايا العمالية.

35  
توحيد اجلهات امل�شتقدمة للعمالة بحيث تكون حتت 

اإ�شراف وزارة العمل.
توحيد اجلهات امل�شتقدمة للعمالة بحيث تكون حتت 

اإ�شراف وزارة العمل.

36  
�شرورة تعيني املواطنني املوؤهلني يف القيادات العليا يف 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة.
�شرورة تعيني املواطنني املوؤهلني يف القيادات العليا يف 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة.

37  
�شرورة اال�شتفادة من العمالة املتواجدة يف الدولة بدال 

من ا�شتقدام عمالة من اخلارج.
�شرورة اال�شتفادة من العمالة املتواجدة يف الدولة بدال 

من ا�شتقدام عمالة من اخلارج.

فتح مكتب وزارة العمل داخل املناطق ال�شتثمارية واحلرة.  38
فتح مكتب وزارة العمل داخل املناطق ال�شتثمارية 

واحلرة.

39  

تعديل القانون الإماراتي مبا يتالءم مع مبادى 
التعاونيات الدولية اخلا�شة بهذا ال�شاأن من خالل:

و�شع عقوبات رادعة ملخالفة القانون وخا�شة مبا يخ�س 
مبداأ فتح الع�شوية والنتخاب العادل للم�شاهمني:

و�شع مادة تعريفات يف القانون اأي غمو�س اأو لب�س 	•
فيه.

تعديل ال�شن القانوين الذي ي�شمح للم�شاهم 	•
برت�شيح نف�شه للع�شوية.

مراعاة حق احل�ش�س احلاكمة بالتاأثري يف القرارات 	•
التي �شيتخذها اأع�شاء جمل�س الدارة.

الإعالن عن مواعيد الرت�شيح وانعقاد اجلمعية 	•
العمومية.

تعديل القانون الإماراتي مبا يتالءم مع مبادى 
التعاونيات الدولية اخلا�شة بهذا ال�شاأن من خالل:

و�شع عقوبات رادعة ملخالفة القانون وخا�شة مبا يخ�س 
مبداأ فتح الع�شوية والنتخاب العادل للم�شاهمني:

و�شع مادة تعريفات يف القانون اأي غمو�س اأو لب�س 	•
فيه.

تعديل ال�شن القانوين الذي ي�شمح للم�شاهم 	•
برت�شيح نف�شه للع�شوية.

مراعاة حق احل�ش�س احلاكمة بالتاأثري يف 	•
القرارات التي �شيتخذها اأع�شاء جمل�س الدارة.

الإعالن عن مواعيد الرت�شيح وانعقاد اجلمعية 	•
العمومية.

40  
التعليم والتدريب التعاوين  لتنمية املوارد الب�شرية 

وتنمية معارفهم بقيمة احلركة التعاونية.
التعليم والتدريب التعاوين  لتنمية املوارد الب�شرية 

وتنمية معارفهم بقيمة احلركة التعاونية.

41  
امل�شاركة يف اللجان وفرق العمل �شواء على امل�شتوى املحلي 

والدويل.
امل�شاركة يف اللجان وفرق العمل �شواء على امل�شتوى 

املحلي والدويل.

42  
�شرورة مراعاة وتقدمي ت�شهيالت للجمعيات التعاونية 

للقيام بدورها التعاوين ودعم القطاعات املجتمعية .
�شرورة مراعاة وتقدمي ت�شهيالت للجمعيات التعاونية 

للقيام بدورها التعاوين ودعم القطاعات املجتمعية .

43  

�شرورة وجود �شيا�شة للحكومة بتقدمي جميع اجلهات 
ذات العالقة مع اجلمعيات ، الت�شهيالت الالزمة وفق 

القوانني املوجودة.

�شرورة وجود �شيا�شة للحكومة بتقدمي جميع اجلهات 
ذات العالقة مع اجلمعيات ، الت�شهيالت الالزمة وفق 

القوانني املوجودة.

44  
�شرورة اإعادة �شياغة قانون اجلمعيات التعاونية لتطوير 

عمل اجلمعيات.
�شرورة اإعادة �شياغة قانون اجلمعيات التعاونية 

لتطوير عمل اجلمعيات.
�شرورة فتح ال�شوق للجمعيات التعاونية لأداء اأدوارها�شرورة فتح ال�شوق للجمعيات التعاونية لأداء اأدوارها  45
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46  

تعديل القانون الإماراتي مبا يتالءم مع مبادئ التعاونيات 
الدولية اخلا�شة بهذا ال�شاأن من خالل:

و�شع عقوبات رادعة ملخالفة القانون وخا�شة مبا يخ�س 	•
مبداأ فتح الع�شوية والنتخاب العادل للم�شاهمني.

و�شع مادة تعريفات يف القانون لإزالة اأي غمو�س اأو لب�س 	•
فيه.

تعديل ال�شن القانوين الذي ي�شمح للم�شاهم برت�شيح 	•
نف�شه للع�شوية.

مراعاة حق احل�ش�س احلاكمة بالتاأثري يف القرارات التي 	•
�شيتخذها اأع�شاء جمل�س الدارة.

الإعالن عن مواعيد الرت�شيح وانعقاد اجلمعية العمومية.	•

ا�شتحداث نظام التاأمني �شد التعطل يعالج فجوة 
الأمن الوظيفي بني القطاعني ، احلكومي واخلا�س 
ويحفز املواطنني على االنتقال من من�شاأة اإلى اأخرى 

�شعيا وراء التطوير الذاتي واكت�شاب املوؤهالت.

47  

تقدمي الت�شهيالت الالزمة للجمعيات بدءا من مراحل 
الت�شجيل اإلى اإ�شهار اجلمعيات وتقدمي الدعم املادي 

واملعنوي لها من خلل:
توفري الدعم املايل.	•
توفري الأرا�شي.	•
تب�شيط الإجراءات الإدارية للجمعيات.	•
ت�شهيل احل�شول على القرو�س بدون فوائد.	•

تقدمي الت�شهيالت الالزمة للجمعيات بدءا من مراحل 
الت�شجيل اإلى اإ�شهار اجلمعيات وتقدمي الدعم املادي 

واملعنوي لها من خلل:
توفري الدعم املايل.	•
توفري الأرا�شي.	•
تب�شيط الإجراءات الإدارية للجمعيات.	•
ت�شهيل احل�شول على القرو�س بدون فوائد.	•

48  

مراجعة خطط وتقديرات ميزانية الهيئة ، مبا ي�شمن 
حتقيق اخلطط لالأهداف ال�شرتاتيجية العامة للهيئة  
يف اإطار الفعالية الالزمة ، ومبا يتوافق مع ا�شرتاتيجية 

حكومة دولة االمارات للأعوام  )2016-2014(.

مراجعة خطط وتقديرات ميزانية الهيئة ، مبا 
ي�شمن حتقيق اخلطط لالأهداف الإ�شرتاتيجية 

العامة للهيئة  يف اإطار الفعالية اللزمة ، ومبا يتوافق 
مع ا�شرتاتيجية  حكومة دولة المارات لالأعوام    

.)2016-2014(

49  
رفع اأعداد مفت�شي امل�شاجد وتاأهيلهم وو�شع معايري حتدد 

احلد الأق�شى من امل�شاجد التي ي�شرف عليها كل مفت�س.

رفع اأعداد مفت�شي امل�شاجد وتاأهيلهم وو�شع معايري 
حتدد احلد الأق�شى من امل�شاجد التي ي�شرف عليها كل 

مفت�س.

50  
زيادة االعتمادات املالية املخ�ش�شة الأعمال التطوير 

وال�شيانة واإبراز ال�شورة احل�شارية للم�شاجد.
زيادة االعتمادات املالية املخ�ش�شة الأعمال التطوير 

وال�شيانة واإبراز ال�شورة احل�شارية للم�شاجد.

51  

تبني برامج وم�شروعات واآليات عمل وا�شحة يف اخلطط 
ال�شرتاتيجية للهيئة ، ب�شاأن التعاون مع اجلهات 

االحتادية واملحلية املعنية ، لتحديد احتياجات امل�شاجد 
من اأجل الإحالل والتجديد وحتديد التنا�شب املطلوب 

بني �شعة امل�شاجد والكثافة ال�شكانية. 

تبني برامج وم�شروعات واآليات عمل وا�شحة يف 
اخلطط ال�شرتاتيجية للهيئة ، ب�شاأن التعاون مع 

اجلهات االحتادية واملحلية املعنية ، لتحديد احتياجات 
امل�شاجد من اأجل االإحلل والتجديد وحتديد التنا�شب 

املطلوب بني �شعة امل�شاجد والكثافة ال�شكانية. 

52  
الإ�شراف على جميع برامج مراكز حتفيظ القراآن 
واملعاهد الدينية وما يف حكمها االحتادية واملحلية.

الإ�شراف على جميع برامج مراكز حتفيظ القراآن 
واملعاهد الدينية وما يف حكمها االحتادية واملحلية.
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53  

اإ�شدار النظم والقرارات التنظيمية التف�شيلية يف �شاأن 
الرتخي�س لالأن�شطة الدينية وتنظيم واإلقاء الدرو�س 

واخلطب واملحا�شرات والندوات وامل�شابقات الدينية 
ولوائح العمل التف�شيلية لالأن�شطة الدينية للهيئة، 
وممار�شة اخت�شا�شاتها بالفعالية والكفاءة الالزمة.

اإ�شدار النظم والقرارات التنظيمية التف�شيلية يف �شاأن 
الرتخي�س لالأن�شطة الدينية وتنظيم واإلقاء الدرو�س 

واخلطب واملحا�شرات والندوات وامل�شابقات الدينية 
ولوائح العمل التف�شيلية لالأن�شطة الدينية للهيئة، 
وممار�شة اخت�شا�شاتها بالفعالية والكفاءة الالزمة.

54  

تنفيذ التوجيهات ال�شادرة ب�شاأن رفع ن�شب التوطني، 
عرب الربامج املعتمدة يف الدولة بالتعاون مع اجلهات 

االحتادية واملحلية املخت�شة بالتوطني. 

تنفيذ التوجيهات ال�شادرة ب�شاأن رفع ن�شب التوطني، 
عرب الربامج املعتمدة يف الدولة بالتعاون مع اجلهات 

االحتادية واملحلية املخت�شة بالتوطني. 

55  

درا�شة تعديل المتيازات املمنوحة لالأئمة واملوؤذنني 
والوعاظ واملفتني املواطنني، مبا يتنا�شب مع طبيعة 

عملهم. 

درا�شة تعديل المتيازات املمنوحة لالأئمة واملوؤذنني 
والوعاظ واملفتني املواطنني، مبا يتنا�شب مع طبيعة 

عملهم. 

56  

توحيد مرجعية الإفتاء الر�شمي يف الدولة لدى جميع 
مراكز الإفتاء الحتادية واملحلية ، والعمل على تطوير 

مرجعية الإفتاء الر�شمي.

توحيد مرجعية الإفتاء الر�شمي يف الدولة لدى جميع 
مراكز الإفتاء الحتادية واملحلية، والعمل على تطوير 

مرجعية الإفتاء الر�شمي.

57  

عقد �شراكات مع املوؤ�ش�شات التعليمية الجتماعية 
والإعالمية، لتعزيز الفكر الإ�شالمي املعتدل وتنمية 
الوعي الديني املعرب عن قيم ومبادئ الدين احلنيف.

عقد �شراكات مع املوؤ�ش�شات التعليمية الجتماعية 
والإعالمية، لتعزيز الفكر الإ�شالمي املعتدل وتنمية 
الوعي الديني املعرب عن قيم ومبادئ الدين احلنيف.

58  

مراجعة خطط وبرامج الهيئة يف �شاأن الرقابة على 
جميع املطبوعات ذات ال�شفة الدينية ، خا�شة الواردة من 
خارج الدولة ملنع اأي جتاوزات اأو خمالفات لأ�شول الفكر 

االإ�شلمي املعتدل.

مراجعة خطط وبرامج الهيئة يف �شاأن الرقابة على 
جميع املطبوعات ذات ال�شفة الدينية ، خا�شة الواردة 

من خارج الدولة ملنع اأي جتاوزات اأو خمالفات لأ�شول 
الفكر االإ�شلمي املعتدل.

59  

درا�شة تنظيم وتوحيد اأ�ش�س العمل يف مراكز رعاية 
امل�شلمني اجلدد يف الدولة حتت مظلة الهيئة، ل�شتيعاب 
اأعدادهم وتنوع خلفياتهم الثقافية، مبا ل يتعار�س مع 

مبادئ الإ�شالم املعتدل الذي تتبناه الدولة.  

درا�شة تنظيم وتوحيد اأ�ش�س العمل يف مراكز رعاية 
امل�شلمني اجلدد يف الدولة حتت مظلة الهيئة، ل�شتيعاب 
اأعدادهم وتنوع خلفياتهم الثقافية، مبا ل يتعار�س مع 

مبادئ الإ�شالم املعتدل الذي تتبناه الدولة.  

60  

و�شع درا�شة بالتعاون مع اجلهات املخت�شة لتو�شيح 
اأهمية تنظيم وتقنني ورقابة وجود املعالج ال�شرعي وفق 
اأطر ونظم حتددها الهيئة مبا ل يتعار�س مع القوانني 

ال�شارية، والأخذ بتجارب الدول اخلليجية يف هذا ال�شاأن.

و�شع درا�شة بالتعاون مع اجلهات املخت�شة لتو�شيح 
اأهمية تنظيم وتقنني ورقابة وجود املعالج ال�شرعي وفق 
اأطر ونظم حتددها الهيئة مبا ل يتعار�س مع القوانني 

ال�شارية ، والأخذ بتجارب الدول اخلليجية يف هذا 
ال�شاأن.
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61  

مواكبة تنمية وا�شتثمار واإدارة اأموال الوقف مع التوجهات 
الإ�شالمية املعا�شرة ، خا�شة يف تو�شيع جمالت امل�شارف 

الوقفية عرب الآتي: 
ن�شر ثقافة الوقف على م�شتوى الأفراد واملجتمع، 	•

والتعاون مع القطاع اخلا�س يف هذا ال�شاأن.
تفعيل برامج التن�شيق والتوا�شل بني الهيئة واجلهات 	•

العاملة يف ال�شوؤون الوقفية املحلية ، مبا ي�شمن وجود 
قاعدة بيانات موحدة لالأ�شول الوقفية املوجودة يف 

خمتلف اإمارات الدولة.
توحيد وحتديث قاعدة البيانات التي تربط بني جميع 	•

اجلهات املعنية بالوقف يف الدولة ، وت�شهيل احل�شول 
على هذه املعلومات للأفراد واجلهات البحثية.

مواكبة تنمية وا�شتثمار واإدارة اأموال الوقف مع 
التوجهات الإ�شالمية املعا�شرة ، خا�شة يف تو�شيع 

جمالت امل�شارف الوقفية عرب الآتي: 
 ن�شر ثقافة الوقف على م�شتوى الأفراد واملجتمع، 	•

والتعاون مع القطاع اخلا�س يف هذا ال�شاأن.
تفعيل برامج التن�شيق والتوا�شل بني الهيئة واجلهات 	•

العاملة يف ال�شوؤون الوقفية املحلية ، مبا ي�شمن وجود 
قاعدة بيانات موحدة لالأ�شول الوقفية املوجودة يف 

خمتلف اإمارات الدولة.
توحيد وحتديث قاعدة البيانات التي تربط بني جميع 	•

اجلهات املعنية بالوقف يف الدولة ، وت�شهيل احل�شول 
على هذه املعلومات للأفراد واجلهات البحثية.

62  
اإن�شاء جمل�س اأعلى للتوطني بحيث يكون اجلهة الوحيدة 

املعنية بالتوطني.
اإن�شاء جمل�س اأعلى للتوطني بحيث يكون اجلهة 

الوحيدة املعنية بالتوطني.

63  

اعتبار حمدد ات الروؤيا ال�شرتاتيجية املقرتحة اأ�شا�شا 
لبناء برامج وخطط و�شيا�شات التوطني خا�شة يف اإطار 

ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س، وتكامل 
خمرجات التعليم مع برامج التدريب.

اعتبار حمد دات الروؤيا ال�شرتاتيجية املقرتحة اأ�شا�شا 
لبناء برامج وخطط و�شيا�شات التوطني خا�شة يف اإطار 

ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س، وتكامل 
خمرجات التعليم مع برامج التدريب.

64  

تفعيل قانون تنظيم عالقات العمل الحتادي ال�شادر يف 
عام 1991م مبا يحقق متطلبات خطط عمل التوطني 

وبراجمه و�شبط �شيا�شات ال�شتقدام من اخلارج، 
والأجور، واإ�شدار ت�شاريح العمل

تفعيل قانون تنظيم عالقات العمل الحتادي ال�شادر يف 
عام 1991م مبا يحقق متطلبات خطط عمل التوطني 

وبراجمه و�شبط �شيا�شات ال�شتقدام من اخلارج، 
والأجور، واإ�شدار ت�شاريح العمل

65  

تعديل اأحكام قانون تنظيم عالقات العمل اخلا�شة 
ب�شاعات العمل واأيام الراحة االأ�شبوعية واالإجازات 

ال�شنوية مبا يقلَ�س الفروقات بني القطاع احلكومي 
والقطاع اخلا�س املتعلقة بظروف العمل.

تعديل اأحكام قانون تنظيم عالقات العمل اخلا�شة 
ب�شاعات العمل واأيام الراحة االأ�شبوعية واالإجازات 

ال�شنوية مبا يقلَ�س الفروقات بني القطاع احلكومي 
والقطاع اخلا�س املتعلقة بظروف العمل.

66  

تعديل القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 2008 يف �شاأن 
املناطق احلرة مبا ي�شمن خ�شوع هذه املناطق ل�شيا�شات 

وخطط التوطني، وتقدمي حوافز ت�شجيعية ملن�شاآت 
املناطق احلرة امللتزمة بالتوطني.

تعديل القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 2008 يف �شاأن 
املناطق احلرة مبا ي�شمن خ�شوع هذه املناطق ل�شيا�شات 

وخطط التوطني، وتقدمي حوافز ت�شجيعية ملن�شاآت 
املناطق احلرة امللتزمة بالتوطني.

67  
�شرورة توطني مهنة مدير املوارد الب�شرية يف جميع 

املوؤ�ش�شات.
�شرورة توطني مهنة مدير املوارد الب�شرية يف جميع 

املوؤ�ش�شات.

68  

الإ�شراع يف ا�شت�شدار قانون التاأمني �شد التعطل عن 
العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بني القطاعني 

احلكومي واخلا�س ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنني.

الإ�شراع يف ا�شت�شدار قانون التاأمني �شد التعطل عن 
العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بني القطاعني 

احلكومي واخلا�س ويحقق الأمن الوظيفي 
للمواطنني.

69  

ا�شتحداث �شيا�شات، واآليات عمل من�شبطة بغر�س توحيد 
اأ�شواق العمل يف الدولة، مع توجيه امل�شاريع وتوزيعها على 

م�شتوى الدولة.

ا�شتحداث �شيا�شات، واآليات عمل من�شبطة بغر�س 
توحيد اأ�شواق العمل يف الدولة، مع توجيه امل�شاريع 

وتوزيعها على م�شتوى الدولة.
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70  
معاجلة اخللل املتمثل يف فوارق االأجور الذي ي�شَكل عائقا 

رئي�شيا يعرت�س ت�شغيل املواطنني يف لقطاع اخلا�س.

معاجلة اخللل املتمثل يف فوارق االأجور الذي ي�شَكل 
عائقا رئي�شيا يعرت�س ت�شغيل املواطنني يف لقطاع 

اخلا�س.

71  

و�شع مبادرات وحوافز ت�شجيعية، وت�شهيالت مالية 
وخدمية لت�شجيع املواطنني على ال�شتثمار يف امل�شروعات 

املتو�شطة وال�شغرية، واأن يتم اإعطاء هذه امل�شروعات 
اأولوية ا�شرتاتيجية يف �شيا�شات احلكومة.

و�شع مبادرات وحوافز ت�شجيعية، وت�شهيالت مالية 
وخدمية لت�شجيع املواطنني على ال�شتثمار يف 

امل�شروعات املتو�شطة وال�شغرية، واأن يتم اإعطاء هذه 
امل�شروعات اأولوية ا�شرتاتيجية يف �شيا�شات احلكومة.

72  

توجيه الوزارات واجلهات الحتادية لت�شمني موازناتها 
ال�شنوية خم�ش�شات مالية لتنفيذ �شيا�شات وخطط 

وبرامج التوطني والإحالل بالتن�شيق مع وزارة املالية.

توجيه الوزارات واجلهات الحتادية لت�شمني موازناتها 
ال�شنوية خم�ش�شات مالية لتنفيذ �شيا�شات وخطط 

وبرامج التوطني والإحالل بالتن�شيق مع وزارة املالية.

73  
اإلزام جميع اجلهات احلكومية الحتادية بالربط مع نظام 

بياناتي اخلا�س بالهيئة الحتادية للموارد الب�شرية.

اإلزام جميع اجلهات احلكومية الحتادية بالربط 
مع نظام بياناتي اخلا�س بالهيئة الحتادية للموارد 

الب�شرية.

74  

اإعادة النظر يف قانون املعا�شات وتعديل ما جاء به من 
اأحكام ب�شاأن املزايا والفوائد التي متنح ملوظفي القطاع 

اخلا�س باملقارنة مع القطاع احلكومي ب�شقيه الحتادي 
واملحلي، واإزالة الفجوة بني القطاعني يف جمال املعا�شات.

اإعادة النظر يف قانون املعا�شات وتعديل ما جاء به من 
اأحكام ب�شاأن املزايا والفوائد التي متنح ملوظفي القطاع 

اخلا�س باملقارنة مع القطاع احلكومي ب�شقيه الحتادي 
واملحلي، واإزالة الفجوة بني القطاعني يف جمال 

املعا�شات.

75  
تقدمي حوافز ت�شجيعية مادية ومعنوية ملوؤ�ش�شات القطاع 

اخلا�س امللتزمة بقرارات التوطني.
تقدمي حوافز ت�شجيعية مادية ومعنوية ملوؤ�ش�شات 

القطاع اخلا�س امللتزمة بقرارات التوطني.

76  

تعريف املواطنني واملقيمني بقوانني واأنظمة وت�شريعات 
التعاون على اأو�شع نطاق ممكن من خالل و�شائل الإعالم 

املختلفة، اأو من خلل اجلمعيات التعاونية والوزارة، 
وتطوير قانون التعاون بحيث يتالءم مع  املتغريات التي 

متر بها املجتمع ب�شكل عام واحلركة التعاونية ب�شكل 
خا�س.

تعريف املواطنني واملقيمني بقوانني واأنظمة وت�شريعات 
التعاون على اأو�شع نطاق ممكن من خالل و�شائل 

االإعلم املختلفة، اأو من خلل اجلمعيات التعاونية 
والوزارة، وتطوير قانون التعاون بحيث يتالءم مع  
املتغريات التي متر بها املجتمع ب�شكل عام واحلركة 

التعاونية ب�شكل خا�س.

77  

التو�شع بافتتاح اجلمعيات التعاونية يف املدن والقرى 
وفروع يف الأحياء، والعمل على افتتاح جمعيات نوعية 
جديدة، مثل اجلمعيات االإنتاجية والزراعية وبحيث 

ينت�شر التعاون يف جميع القطاعات القت�شادية يف الدولة.

التو�شع بافتتاح اجلمعيات التعاونية يف املدن والقرى 
وفروع يف الأحياء، والعمل على افتتاح جمعيات نوعية 
جديدة، مثل اجلمعيات االإنتاجية والزراعية وبحيث 

ينت�شر التعاون يف جميع القطاعات القت�شادية يف 
الدولة.

78  

توفري اأرا�شي كافية لبناء خمازن و�شالت عر�س حتى 
تتمكن التعاونيات من القيام بدور فاعل يف ا�شتقرار 

ال�شوق ويف عملية املخزون ال�شرتاتيجي.

توفري اأرا�شي كافية لبناء خمازن و�شالت عر�س حتى 
تتمكن التعاونيات من القيام بدور فاعل يف ا�شتقرار 

ال�شوق ويف عملية املخزون ال�شرتاتيجي.
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79  

العمل على تكوين �شندوق خا�س بالحتاد التعاوين 
ميول من اأرباح اجلمعيات التعاونية اإ�شافة اإلى امل�شاعدات 

واملنح احلكومية. ودعم اجلمعيات التعاونية التي تعاين 
من م�شكلت التمويل ونق�س الكادر االإداري من خلل 
هذا ال�شندوق وتقدمي القرو�س املي�شرة، والإعفاء من 

ال�شرائب والر�شوم ل�شنوات حمددة.

العمل على تكوين �شندوق خا�س بالحتاد التعاوين 
ميول من اأرباح اجلمعيات التعاونية اإ�شافة اإلى 

امل�شاعدات واملنح احلكومية. ودعم اجلمعيات التعاونية 
التي تعاين من م�شكالت التمويل ونق�س الكادر الإداري 

من خالل هذا ال�شندوق وتقدمي القرو�س املي�شرة، 
والإعفاء من ال�شرائب والر�شوم ل�شنوات حمددة.

80  

فتح باب الع�شوية يف اجلمعيات القائمة التي حتول 
دون ذلك وال�شعي اإلى زيادة عدد الأع�شاء امل�شاهمني يف 

اجلمعيات اإلى اأق�شى حد ممكن.

فتح باب الع�شوية يف اجلمعيات القائمة التي حتول 
دون ذلك وال�شعي اإلى زيادة عدد الأع�شاء امل�شاهمني يف 

اجلمعيات اإلى اأق�شى حد ممكن.

81  

اإتاحة الفر�شة اأمام الأع�شاء امل�شاهمني يف اجلمعيات 
التعاونية لل�شرتاك يف االأن�شطة املختلفة للجمعيات 

واإعطاوؤهم دورا اأكرث فاعلية ودعوتهم حل�شور اجلمعيات 
العمومية لتلك اجلمعيات واإتاحة فر�س النقا�س واإبداء 

الراأي اأمامهم وامل�شاركة يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية التي 
ي�شاهمون فيها.

اإتاحة الفر�شة اأمام الأع�شاء امل�شاهمني يف اجلمعيات 
التعاونية لل�شرتاك يف االأن�شطة املختلفة للجمعيات 

واإعطاوؤهم دورا اأكرث فاعلية ودعوتهم حل�شور 
اجلمعيات العمومية لتلك اجلمعيات واإتاحة فر�س 

النقا�س واإبداء الراأي اأمامهم وامل�شاركة يف ر�شم �شيا�شة 
اجلمعية التي ي�شاهمون فيها.

82  

زيادة دور وفاعلية االحتاد التعاوين اال�شتهلكي وذلك 
باأن يتولى �شراء وتوزيع اأغلب ال�شلع التي تتعامل بها 

اجلمعيات �شواء عن طريق ال�شترياد املبا�شر اأو عند 
طريق ال�شراء داخل الدولة، مما يخف�س ويوحد اأ�شعار 

ال�شلع يف اجلمعيات التعاونية يف الدولة، ويوؤدي اإلى 
ك�شر احتكار ال�شلع املتعلقة باملعي�شة اليومية للمواطنني، 

وم�شاعدة اجلمعيات على بناء م�شتودعات للتخزين 
ال�شرتاتيجي ملواجهة الأزمات والكوارث واحلد من طمع 

وج�شع التجار.

زيادة دور وفاعلية االحتاد التعاوين اال�شتهلكي وذلك 
باأن يتولى �شراء وتوزيع اأغلب ال�شلع التي تتعامل 

بها اجلمعيات �شواء عن طريق ال�شترياد املبا�شر اأو 
عند طريق ال�شراء داخل الدولة، مما يخف�س ويوحد 

اأ�شعار ال�شلع يف اجلمعيات التعاونية يف الدولة، ويوؤدي 
اإلى ك�شر احتكار ال�شلع املتعلقة باملعي�شة اليومية 

للمواطنني، وم�شاعدة اجلمعيات على بناء م�شتودعات 
للتخزين ال�شرتاتيجي ملواجهة الأزمات والكوارث 

واحلد من طمع وج�شع التجار.

83  

اإعادة النظر يف نظام الت�شعري والت�شوق يف اجلمعيات ب�شكل 
متجدد والعتماد على الهام�س الربحي الب�شيط ، بحيث 

يتم تخفي�س الأ�شعار لتناف�س الأ�شعار ال�شائدة يف الأ�شواق 
التجارية املحلية.

اإعادة النظر يف نظام الت�شعري والت�شوق يف اجلمعيات 
ب�شكل متجدد والعتماد على الهام�س الربحي الب�شيط 
، بحيث يتم تخفي�س الأ�شعار لتناف�س الأ�شعار ال�شائدة 

يف االأ�شواق التجارية املحلية.

84  

زيادة دور وفعالية رقابة الوزارة على اجلمعيات التعاونية 
مبا يحقق اأهداف تلك اجلمعيات ويحول دون حتولها 

عن اأهدافها التي اأ�ش�شت من اأجلها وهي خدمة املجتمع ل 
الفرد.

زيادة دور وفعالية رقابة الوزارة على اجلمعيات 
التعاونية مبا يحقق اأهداف تلك اجلمعيات ويحول دون 
حتولها عن اأهدافها التي اأ�ش�شت من اأجلها وهي خدمة 

املجتمع ل الفرد.

85  

االهتمام بالنواحي التدريبية للقيادات التعاونية والكوادر 
العاملة يف اجلمعيات التعاونية وذلك من خالل تخ�شي�س 

ن�شبة من اأرباح اجلمعيات التعاونية الأن�شطة »التدريب 
والتثقيف التعاوين«، والعمل على اإن�شاء مركز للتدريب 

يتولى اإعداد الربامج التدريبية والإ�شراف على تنفيذها 
واإعداد القيادات االإدارية والفنية للحركة التعاونية يف 

االإمارات.

االهتمام بالنواحي التدريبية للقيادات التعاونية 
والكوادر العاملة يف اجلمعيات التعاونية وذلك من 

خالل تخ�شي�س ن�شبة من اأرباح اجلمعيات التعاونية 
الأن�شطة »التدريب والتثقيف التعاوين«، والعمل على 

اإن�شاء مركز للتدريب يتولى اإعداد الربامج التدريبية 
والإ�شراف على تنفيذها واإعداد القيادات الإدارية 

والفنية للحركة التعاونية يف االإمارات.
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86  

الهتمام بالتوعية التعاونية لزيادة ثقة اجلمهور باحلركة 
التعاونية ودور التعاون يف احلياة الجتماعية وتكوين 

وحدات اإدارية اأو اأق�شام يف االحتادات التعاونية متخ�ش�شة 
يف االإعلم التعاوين.

االهتمام بالتوعية التعاونية لزيادة ثقة اجلمهور 
باحلركة التعاونية ودور التعاون يف احلياة الجتماعية 
وتكوين وحدات اإدارية اأو اأق�شام يف الحتادات التعاونية 

متخ�ش�شة يف االإعلم التعاوين.

87  

التن�شيق مع وزارة الرتبية والتعليم واجلهات املعنية على 
و�شع برامج ثقافية ومواد درا�شية  واإ�شدار ن�شرة تعاونية 

لبث الوعي التعاوين يف اأو�شاط النا�شئة واملواطنني 
و�شرح اأهداف احلركة التعاونية واأ�شاليب ممار�شة العمل 

التعاوين بني اأو�شاط الطلبة وال�شباب واحلر�س على 
غر�س مفهوم التعاون يف اأو�شاط املجتمع.

التن�شيق مع وزارة الرتبية والتعليم واجلهات املعنية 
على و�شع برامج ثقافية ومواد درا�شية  واإ�شدار 

ن�شرة تعاونية لبث الوعي التعاوين يف اأو�شاط النا�شئة 
واملواطنني و�شرح اأهداف احلركة التعاونية واأ�شاليب 

ممار�شة العمل التعاوين بني اأو�شاط الطلبة وال�شباب 
واحلر�س على غر�س مفهوم التعاون يف اأو�شاط 

املجتمع.

88  

خلق علقات وثيقة ومتبادلة من التن�شيق والت�شاور بني 
اجلمعيات التعاونية وغريها من اجلمعيات ذات النفع 

العام ملا فيه خدمة املواطنني وتدعيم دور التعاون يف 
تنمية املجتمع املحلي.

خلق علقات وثيقة ومتبادلة من التن�شيق والت�شاور 
بني اجلمعيات التعاونية وغريها من اجلمعيات ذات 

النفع العام ملا فيه خدمة املواطنني وتدعيم دور التعاون 
يف تنمية املجتمع املحلي.

89  

تنفيذ متطلبات اخلطة ال�شرتاتيجية للهيئة يف �شاأن رفع 
ن�شبة التوطني يف الوظائف التخ�ش�شية والفنية، ومتابعة 

تنفيذ ذلك من خالل اجلهات املعنية بالهيئة.

تنفيذ متطلبات اخلطة ال�شرتاتيجية للهيئة يف �شاأن 
رفع ن�شبة التوطني يف الوظائف التخ�ش�شية والفنية، 
ومتابعة تنفيذ ذلك من خالل اجلهات املعنية بالهيئة.

90  

تنفيذ قواعد منوذجية لل�شلوك املهني لأع�شاء جمل�س 
الإدارة ت�شتمل على جمالت ال�شالحية وامل�شوؤولية ، ومنع 

حالت التعار�س يف امل�شالح، على اأن تكون هذه القواعد 
جزءاً من عملية �شاملة للتميز املوؤ�ش�شي، �شيما يف اإطار 

مبادئ احلوكمة وال�شفافية. 

تنفيذ قواعد منوذجية لل�شلوك املهني لأع�شاء جمل�س 
الإدارة ت�شتمل على جمالت ال�شالحية وامل�شوؤولية ، 
ومنع حالت التعار�س يف امل�شالح، على اأن تكون هذه 

القواعد جزءاً من عملية �شاملة للتميز املوؤ�ش�شي، �شيما 
يف اإطار مبادئ احلوكمة وال�شفافية. 

91  
�شرورة توفري التاأمني ال�شحي للمتقاعدين ولأ�شرهم. �شرورة توفري التاأمني ال�شحي للمتقاعدين ولأ�شرهم. 

92  
النظر يف �شرف عالوة لأبناء املتقاعدين املولودين بعد 

ا�شتحقاق املعا�س.  
النظر يف �شرف عالوة لأبناء املتقاعدين املولودين بعد 

ا�شتحقاق املعا�س.  

93  

االإ�شراع يف حتديث بيانات املتقاعدين، ومتابعة حت�شيل 
اال�شرتاكات بني الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات 

الجتماعية و املوؤ�ش�شات احلكومية املعنية ببيانات املوؤمن 
عليهم، من خالل نظام اإلكرتوين موحد ومتكامل. 

االإ�شراع يف حتديث بيانات املتقاعدين، ومتابعة حت�شيل 
اال�شرتاكات بني الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات 

الجتماعية و املوؤ�ش�شات احلكومية املعنية ببيانات 
املوؤمن عليهم، من خالل نظام اإلكرتوين موحد 

ومتكامل. 

94  
�شرورة ربط الت�شخم باملعا�س التقاعدي حتى ل يتاأثر 

�شاحب املعا�س واأ�شرته. 
�شرورة ربط الت�شخم باملعا�س التقاعدي حتى ل يتاأثر 

�شاحب املعا�س واأ�شرته. 

95  
اإن�شاء هيئة احتادية ُتعنى بتنظيم وت�شجيع العمل 

التطوعي يف الدولة.
اإن�شاء هيئة احتادية ُتعنى بتنظيم وت�شجيع العمل 

التطوعي يف الدولة
تدريب وتاأهيل امل�شاهمني لفهم ال�شيغة القانونية.تدريب وتاأهيل امل�شاهمني لفهم ال�شيغة القانونية.  96
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م
املقرتحات الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من االأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

97  

توفري الفر�س الوظيفية املالئمة للمواطنني من خالل 
اجلمعيات التعاونية وذلك بتعديل القانون وال�شماح 

للجمعيات بفتح اأفرع لها يف الإمارات املختلفة.

توفري الفر�س الوظيفية املالئمة للمواطنني من 
خالل اجلمعيات التعاونية وذلك بتعديل القانون 

وال�شماح للجمعيات بفتح اأفرع لها يف الإمارات املختلفة.

98  
ن�شر الوعي من خلل و�شائل االأعلم باأهمية الدور الذي 

تقوم به اجلمعيات التعاونية.
ن�شر الوعي من خلل و�شائل االأعلم باأهمية الدور 

الذي تقوم به اجلمعيات التعاونية.

99  
توحيد جهات ا�شتقدام العمالة بحيث تكون حتت اإ�شراف 

وزارة الداخلية.
توحيد جهات ا�شتقدام العمالة بحيث تكون حتت 

ا�شراف وزارة الداخلية.

100  
اإعداد درا�شة حول تقاعد املراأة املبكر وتاأثريه على احلياة 

الجتماعية من جانب و اإيرادات الهيئة من جانب اآخر.

اإعداد درا�شة حول تقاعد املراأة املبكر وتاأثريه على 
احلياة الجتماعية من جانب و ايرادات الهيئة من 

جانب اآخر.

اإلزامية ربط الت�شخم باملعا�س التقاعدي يف قانون الهيئة.  101
الزامية ربط الت�شخم باملعا�س التقاعدي يف قانون 

الهيئة.

102  

ا�شتثناء بع�س ال�شركات الفاعلة من ر�شوم وزارة العمل 
)مثل �شركة دوبال( التي تدعم القت�شاد الوطني وتدعم 

التوطني.

ا�شتثناء بع�س ال�شركات الفاعلة من ر�شوم وزارة العمل 
)مثل �شركة دوبال( التي تدعم القت�شاد الوطني 

وتدعم التوطني.

103  

�شدور قرار من املجل�س الوزاري بتوجيه اجلهات 
احلكومية الحتادية امل�شتهدفة �شمن امل�شار الطويل 

املدى لالإحالل بالتعاون مع الهيئة وموافاتها بالبيانات 
اخلا�شة بالتوطني وم�شتهدفات الإحالل وفق الإطار 

الزمني الذي حتدده الهيئة.

�شدور قرار من املجل�س الوزاري بتوجيه اجلهات 
احلكومية الحتادية امل�شتهدفة �شمن امل�شار الطويل 

املدى لالإحالل بالتعاون مع الهيئة وموافاتها بالبيانات 
اخلا�شة بالتوطني وم�شتهدفات الإحالل وفق الإطار 

الزمني الذي حتدده الهيئة.

104  

اعتبار حمددات الروؤيا ال�شرتاتيجية املقرتحة اأ�شا�شا 
لبناء برامج وخطط و�شيا�شات التوطني خا�شة يف اإطار 

ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س، وتكامل 
خمرجات التعليم مع برامج التدريب.

105  

التن�شيق مع وزارة ال�شوؤون الجتماعية وهيئة املعا�شات 
ب�شاأن م�شروع قانون التاأمني �شد التعطل خا�شة يف 

اإطار توفري الأمن الوظيفي وعقود املواطنني.
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: الجتماعي  القطاع  اأعمال  نتائج  تقدير   .5

ت�شـــري نتائـــج املوؤ�شـــرات ال�شابقـــة اإلى اأهمية الـــدور الذي �شكلتـــه الأوراق الفنية يف هذا القطاع، والتـــي بلغت فعالية 
الأفـــكار واملقرتحـــات فيـــه متو�شط ، ن�شبته )89 %(، ويعود ذلك اإلى املنهجية التي اتبعت يف حتديد ماهية امل�شكلة 
البحثيـــة يف تلـــك الأوراق وبنـــاء املقرتحات املنا�شبة لهـــا. اأما ما يتعلق مبوقف احلكومة وتفاعلهـــا اإزاء تلك الأفكار 
واملقرتحات فيمكن اال�شرت�شاد بن�شبة الفعالية التي بلغت ن�شبتها )98 %( للمقرتحات وبن�شبة )80 %( للأفكار. 

جدول تاأثري الأوراق والدرا�شات البحثية على القطاع الجتماعي

ارتباط جوهري  بأعامل املجلسمؤثرايجايبغري مؤثرالقطاع

االجتامعي

النتيجة العامة: اأن ن�شبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية ، وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�شباب 
امل�شكالت، عالوة على مقدار التوافق الذي اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�شات العامة، يوؤكد 

اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً جوهرياً باأعمال املجل�س بن�شبة فعالية تبلغ  )89 %(.
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ثالثًا: القطاع التعليمي
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موؤ�شرات عامة للقطاع التعليمي: 

بلـــغ اإجمـــايل االأوراق الفنيـــة املعـــدة من قبـــل االإدارات البحثيـــة يف االأمانة العامة خـــلل الدور العـــادي الثالث من 
الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للقطاع التعليمي عدد )21( عمل بحثيا نوق�شت جميعها خلل جل�شات املجل�س، 
وكانـــت هـــذه الأوراق عبـــارة عـــن اأوراق تو�شيحية  وا�شتف�شـــارات و اأوراق خمطط جلنـــة  مت اإعدادها من قبل اإدارتي 

اجلل�شات واللجان .

�شكل بياين حل�شر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي خالل الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي 
اخلام�س ع�شر
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املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع التعليمي:

بلـــغ عـــدد االأوراق الفنية التي اأعـــدت للقطاع التعليمي عدد )21( ورقة فنية، ت�شمنـــت عدداً من الأفكار بلغ )83( 
فكـــرًة بن�شبـــة فعاليـــة بلغـــت )100 %(، كمـــا ت�شمنت تلك الأوراق عـــدداً من املقرتحات بلغ عددهـــا )29( مقرتحا 

وبن�شبة فعالية بلغت )45 %(.

اأوًل: و�شف املوؤ�شر:

بلـــغ عـــدد االأوراق الفنيـــة التي اأعدت للقطاع التعليمي عدد )21( ورقـــة فنية، وبلغ اإجمايل االأفكار التي طرحت يف 
القطـــاع التعليمـــي عـــدد )83( فكرة لـــلأوراق التي مت مناق�شتها، اأي مبعدل )4( اأفكار لـــكل ورقة فنية مت اإعدادها، 
ومت مناق�شـــة ) 83 ( فكـــرة خـــالل اجلل�شـــات، مبتو�شـــط فعالية بلـــغ )100 % (، اأي مت الأخذ بجميـــع الأفكار التي 

قدمت للجل�شات العامة.

ثانيًا : الدللة الأفقية للموؤ�شر:

احتل القطاع التعليمي املرتبة الرابعة من بني ع�شرة قطاعات من حيث عدد الأعمال الفنية، بعدد اأوراق بلغ )21( 
وبن�شبـــة و�شلـــت لـ )6 %( من اأ�شل )364( ورقة اأعدتها الأمانـــة العامة لكافة القطاعات، وت�شمنت الأوراق عدداً 
من االأفكار بلغ )83( فكرة من اأ�شل )909( فكرة اأي ما ن�شبته )9 %(، بالن�شبة لكافة القطاعات، وقد اأتى القطاع 

يف املرتبة اخلام�شة بالن�شبة لعدد الفكار.
واحتـــل القطـــاع التعليمـــي املرتبة اخلام�شـــة من حيث عدد الأفـــكار املطروحة بعد كل من القطاعـــات الدبلوما�شية 

الربملانية والقت�شادية والجتماعية والأمنية وبلغت فعالية تلك الأفكار ) 100 %(.
اأمـــا علـــى م�شتوى املقرتحات فقـــد ت�شمنت الأوراق عدداً من املقرتحات بلغ عددها )29( مقرتحا �شكلت ما ن�شبته 
)4.5 %( من اأ�شل )643( مقرتحاً ميثل كافة القطاعات، وقد اأتت يف املرتبة اخلام�شة من حيث عدد املقرتحات، 

بن�شبة فعالية بلغت )45 %(.

ثالثًا: الدللة الراأ�شية للموؤ�شر:

اإن الأوراق الفنيـــة البالـــغ عددهـــا )21( ورقة فنية لهذا القطاع احتوت على )83( فكرة مبتو�شط بلغ )4( اأفكار يف 
كل ورقـــة فنيـــة وهـــو ما ي�شكل ن�شبة )9 %( من جممـــل االأفكار التي قدمتها كافة االأوراق الفنية يف كل القطاعات، 
وعـــدد مقرتحـــات بلـــغ ) 29 ( مبتو�شـــط ) 3( مقرتحات لكل ورقة فنية وهو مـــا ي�شكل ن�شبة )4.3 %( من جممل 

مقرتحات االأوراق الفنية.
كمـــا نالحـــظ  اأن عـــدد الأفـــكار يفـــوق عدد املقرتحات بفـــارق ي�شل اإلـــى )54(، وبن�شبة ت�شل اإلـــى )65 %(، حيث اإن 
طبيعـــة الق�شايـــا املطروحة يف الأوراق التو�شيحية واأوراق ال�شتف�شـــارات وخمطط اللجنة ت�شتدعي درا�شة عدد من 
الق�شايا الأخرى املرتبطة مبو�شوع الورقة، كمو�شوع البحث العلمي والتغيري امل�شتمر يف مناهج التعليم اخلا�س ، 

والذي تطرق لأفكار عدة منها م�شكلة تفاوت رواتب املعلمني ون�شبة الإنفاق يف جمال البحث العلمي .
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رابعًا: الدللت العامة للموؤ�شرات الفنية:

على الرغم من اأن عدد الأوراق الفنية يف القطاع التعليمي مل تتجاوز )21( ورقة فنية وجاءت يف الرتتيب الرابع 
مقارنـــًة ببقيـــة القطاعـــات، اإل اأن كل ورقـــة  فنية يف القطـــاع التعليمي قد احتوت على معـــدل ) 83( فكرة و)29( 
مقرتحـــا، وحققـــت علـــى م�شتـــوى فعالية الأفكار ما ن�شبته )100 %( اأي اأنه ل يوجد هدر يف الأفكار، اأما بالن�شبة 

للمقرتحات فقد بلغ م�شتوى فعاليتها )45 %(.
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جدول ح�شر الأوراق الفنية املعدة يف املجال التعليمي

االإدارة املعدةمو�شوع الورقةم
�شنة 

االعداد

الورقة التو�شيحية ل�شوؤال/ رواتب اأع�شاء الهيئة التعليمية والإدارية يف املدار�س اخلا�شة.  1
اإدارة 

اجلل�شات
2014

الورقة التو�شيحية ل�شوؤال/ املقا�شف املدر�شية يف املدار�س احلكومية.  2
اإدارة 

اجلل�شات
2014

3  
الورقة التو�شيحية ل�شوؤال/ ا�شرتاط الوزارة ال�شنة التاأ�شي�شية يف التعليم 

اجلامعي.
اإدارة 

اجلل�شات
2013

4  
الورقة التو�شيحية ل�شوؤال/ اإلغاء البعثات الدرا�شية لبع�س الطلبة الدار�شني يف 

اخلارج.
اإدارة 

اجلل�شات
2014

5  
الورقة التو�شيحية ل�شوؤال/ فتح اأفرع ملوؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية يف 

املناطق اجلنوبية من مدينة العني.
اإدارة 

اجلل�شات
2014

6  
الورقة التو�شيحية ل�شوؤال/ و�شع نظام دائم لتوحيد الإجازات بني اجلامعات 

واملدار�س.
اإدارة 

اجلل�شات
2014

7  
الورقة التو�شيحية ل�شوؤال/ التغيري امل�شتمر يف املناهج الدرا�شية يف التعليم 

اخلا�س.
اإدارة 

اجلل�شات
2014

8  
ا�شتف�شارات جلنة الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة  جلامعة الإمارات 

العربية املتحدة. حول مو�شوع �شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .
2014اإدارة اللجان

9  
ورقة العر�س العام يف �شاأن مو�شوعي �شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

و مو�شوع �شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف اأع�شاء هيئة التدري�س.
2013اإدارة اللجان

10  
ورقة خمطط عمل اللجنة )اأولية( ملو�شوع �شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي يف �شاأن اأع�شــــاء هيئة التدريــــ�س .
2013اإدارة اللجان

11  
التقرير التو�شيحي ملو�شوع �شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال 

البحث العلمي.
2014اإدارة اللجان

2014اإدارة اللجانورقة املواد الد�شتورية و اللئحة االأكرث احتمااًل لل�شتخدام يف اجلل�شة.  12

13  
املوجز الفني جلدول اأعمال اجلل�شة  ملو�شوع �شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي يف جمال البحث العلمي.
2014اإدارة اللجان

2014اإدارة اللجانورقة تو�شيات  ملو�شوع �شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .  14

2013اإدارة اللجانورقة خمطط عمل اللجنة ملو�شوع �شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .  15

16  
ا�شتف�شارات جلنة الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة  جلامعة الإمارات 

العربية املتحدة. 
2013اإدارة اللجان
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االإدارة املعدةمو�شوع الورقةم
�شنة 

االعداد

17  
تقرير جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة حول مو�شوع 

�شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
2014اإدارة اللجان

2014اإدارة اللجانورقة جدول الأفكار والآراء واملقرتحات.  18

19  
ا�شتف�شارات جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة حول 

مو�شوع �شيا�شة وزارة الرتبية والتعليم يف �شاأن املعلمني.
2014اإدارة اللجان

2014اإدارة اللجانورقة عر�س عام ل�شيا�شة وزارة الرتبية والتعليم يف �شاأن املعلمني  20

21  
تقرير جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة حول مو�شوع 

�شيا�شة وزارة الرتبية والتعليم يف �شاأن املعلمني.
2014اإدارة اللجان

تركيـــز الأمانـــة العامـــة على اإعـــداد الأوراق الت�شريعيـــة واملالحظ هنـــا اأن القطاع القانوين ح�شل علـــى اأعلى ن�شبة 
بالن�شبـــة لعـــدد االأوراق، وذلك نتيجة ورود الكثري من م�شروعات القوانني للأمانة خلل الدور العادي الثالث من 

الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر.
تعلقت الأوراق التي اأعدت يف القطاع التعليمي على درا�شة م�شكالت متعلقة ب�شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي .
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ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي:

اأ. ح�شر الأفكار:

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي ما يقرب من )83( فكرة، 
ومن اأهم هذه الأفكار التي مت الأخذ بها:

رواتب اأع�شاء الهيئتني الإدارية والتدري�شية يف موؤ�ش�شات التعليم اخلا�س .	•
ا�شرتاط الوزارة ال�شنة التاأ�شي�شية يف التعليم اجلامعي .	•
�شعف مناهج املوؤ�ش�شات احلكومية  حيث يحتاج اأغلب الطلبة اإلى برامج تقوية يف اللغة الإجنليزية والريا�شيات .	•
اختالف مواعيد فرتة الإجازات بني املدار�س واجلامعات ب�شقيها احلكومية واخلا�شة .	•
التغيري امل�شتمر يف املناهج الدرا�شية يف التعليم اخلا�س .	•
توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية .	•
الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات - احلكومية. 	•
لغة التدري�س امل�شتخدمة  والكليات احلكومية واأثرها يف م�شتوى التح�شيل العلمي للطلبة. 	•
خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات والكليات احلكومية . 	•
قلة الكليات التخ�ش�شية التي تركز على درا�شة الحتياجات الفعلية ل�شوق العمل بالدولة . 	•
اجتـــاه الطلبـــة املواطنـــني مـــن كال اجلن�شـــني يف التعليـــم العام واخلا�ـــس نحو التخ�ش�ـــس )الأدبـــي( اأكرث من 	•

التخ�ش�س )العلمي( . 
غياب قاعدة معلومات موحدة حول الحتياجات الفعلية ملوؤ�ش�شات العمل يف الدولة .	•
عدم قدرة اأع�شاء الهيئة التدري�شية بالإ�شراف على امل�شاريع البحثية .	•

ح�شر املقرتحات:

بلغ اإجمايل املقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي ما يقرب من )29( مقرتحًا، 
ومن اأهم هذه املقرتحات:

اعـــداد �شيا�شـــات واآليات عمل من�شبطة بغر�س رفـــع ن�شب التوطني يف الوزارة ل�شيما يف مهنة التعليم وخا�شة 	•
لفئة الذكور.

 اعـــداد خطـــط مرحلية )قريبـــة، متو�شطة  وبعيدة املدى( ب�شاأن تعيني الكـــوادر الب�شرية يف املدار�س وخريجي 	•
الرتبية.

اعـــادة النظـــر يف تطبيـــق نظام النجـــاح الآيل يف املراحل الدرا�شية )1-5( وتداعياتـــه يف اإعادة تاأهيل الطلبة يف 	•
املراحل اللحقة.

التن�شيق مع وزارة التعليم العايل يف �شاأن التوفيق بني خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات امليدان الرتبوي.	•
اإعداد ملتقى للباحثني املواطنني ملناق�شة اأهم التحديات وامل�شكالت التي تواجههم.	•
�شرورة اإعداد بحوث  وطنية تلبي احتياجات املجتمع.	•
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي

املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة املطروحة 

يف املجال التعليمي
م

اعداد �شيا�شات واآليات عمل من�شبطة بغر�س رفع ن�شب 
التوطني يف الوزارة ل�شيما يف مهنة التعليم وخا�شة لفئة 

الذكور.

رواتب اأع�شاء الهيئتني الإدارية والتدري�شية يف 
موؤ�ش�شات التعليم اخلا�س.

  1

  اعداد خطط مرحلية )قريبة، متو�شطة  وبعيدة املدى( 
ب�شاأن تعيني الكوادر الب�شرية يف املدار�س، وخريجي الرتبية.

يحدد الراتب ح�شب الوظيفة واملوؤهل واخلربة.   2

  اعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف املراحل 
الدرا�شية )1-5( وتداعياته يف اعادة تاأهيل الطلبة يف 

املراحل اللحقة.

ا�شرتاط الوزارة ال�شنة التاأ�شي�شية يف التعليم 
اجلامعي.

  3

التن�شيق مع وزارة التعليم العايل يف �شاأن التوفيق بني 
خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات امليدان الرتبوي.

التقليل من الهدر يف املوارد املالية املوجهة 
للتعليم.

  4

 تفعيل اللوائح املنظمة لعمل اأع�شاء الهيئة التدري�شية 
كالنقل واجلزاءات والجازات.

ا�شتنزاف ما يقارب )30 %( من موازنات 
موؤ�ش�شات التعليم العايل.

  5

اعداد معايري وا�شحة  وحمددة يف �شاأن الت�شور نظام 
تقييم الأداء للمعلمني، وخطة لتمكني الوثيقة يف حتديد 

االحتياجات التدريبية للمعلمني.

�شد الفجوة بني التعليم العام وما يتطلبه التعليم 
العايل بالرتكيز يف املدار�س على اللغتني العربية 

واالإجنليزية لدى الطلبة.
  6

 اإن�شاء هيئة م�شتقلة وطنية للبحث العلمي.

اتهام خمت�شني يف التعليم العايل للمدار�س 
احلكومية باأن خمرجاتها مازالت �شعيفة ،لتاأهيل 

الطالب على الدخول اإلى التعليم اجلامعي من 
دون اإعادة تاأهيل.

  7

اإعداد ملتقى للباحثني املواطنني ملناق�شة اأهم التحديات 
وامل�شكالت التي تواجههم.

يتطلب و�شع خطة �شاملة لإعادة تطوير املناهج يف 
التعليم الثانوي واإعادة النظر يف نظام التعليم من 
اأجل حت�شني خمرجاته لتاأهيل الطالب لاللتحاق 

بالتعليم العايل، من دون احلاجة اإلى  ال�شنة 
التاأ�شي�شية والتعرف على التحديات التي تواجه 

الطلبة يف العملية التعليمية.

  8

�شرورة اإعداد بحوث  وطنية تلبي احتياجات املجتمع.

املطالبة بوجود  خطة عمل م�شرتكة بني وزارة 
التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم لتطوير 

اأداء املدار�س وحتقيق التالوؤم  بني خمرجات 
التعليم العام ومتطلبات التعليم العايل.

  9

اإعداد درا�شة مقارنة بني اجلامعات والكليات احلكومية يف 
الدولة و بني جامعات جمل�س التعاون اخلليجي.

�شعف مناهج املوؤ�ش�شات احلكومية  حيث 
يحتاج اأغلب الطلبة اإلى برامج تقوية يف اللغة 

االإجنليزية والريا�شيات
  10
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املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة املطروحة 

يف املجال التعليمي
م

حت�شني اإجراءات ترقية اأع�شاء هيئة التدري�س من 
املواطنني للحفاظ عليهم ومنع ت�شربهم من ال�شلك 

الأكادميي ودعمهم يف اإعداد البحوث العلمية للح�شول على 
ترقية.

تكبد الدولة خ�شائر مالية ب�شبب هذه البعثات 
وذلك حل�شول الطالب على عدد من المتيازات 

واحلوافز.
  11

و�شع معايري موحدة و دولية ل�شتقطاب اأع�شاء هيئة 
التدري�س.

ي�شرتط يف املتقدم للمنحة اأن يكون من مواطني 
الدولة ول يقل معدله عن  )85 %( يف ال�شف  الـ 

 12 اأو ما يعادلها.
  12

الرتكيز على التوطني و الكفاءة لأع�شاء هيئة التدري�س 
وو�شع خطط م�شتقبلية ملنع تدين اأعداد الكوادر 

الأكادميية.

حّددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،  
للطلبة  الدرا�شية  البعثة  لإلغاء  �شبباً   )  13(

املبتعثني يف اخلارج، ويتم اإلغاء البعثة بقرار من 
الوزير.

  13

اعداد �شيا�شات واآليات عمل من�شبطة بغر�س رفع ن�شب 
التوطني يف الوزارة ل�شيما يف مهنة التعليم وخا�شة لفئة 

الذكور.

هل هناك متابعة من قبل الوزارة للطلبة املبتعثني 
اإلى اخلارج؟

  14

اعداد خطط مرحلية )قريبة، متو�شطة  وبعيدة املدى( 
ب�شاأن تعيني الكوادر الب�شرية يف املدار�س، وخريجي الرتبية.

و�شع نظام دائم لتوحيد الإجازات بني اجلامعات 
واملدار�س.

  15

  اعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف املراحل 
الدرا�شية )1-5( وتداعياته يف اعادة تاأهيل الطلبة يف 

املراحل اللحقة.

اختلف مواعيد فرتة االإجازات بني املدار�س 
واجلامعات ب�شقيها احلكومية واخلا�شة.

  16

التن�شيق مع وزارة التعليم العايل يف �شاأن التوفيق بني 
خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات امليدان الرتبوي.

يختلف النظام الدرا�شي يف العديد من اجلامعات 
والكليات احلكومية واخلا�شة لختالف النظام 

الدرا�شي املتبع.
  17

 تفعيل اللوائح املنظمة لعمل اأع�شاء الهيئة التدري�شية 
كالنقل و اجلزاءات  والجازات.

التغيري امل�شتمر يف املناهج الدرا�شية يف التعليم 
اخلا�س.

  18

ف�شل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها م�شتقلة 
وتكون مبثابة املرجعية العلمية والإدارية  واللوج�شتية 

للبحث العلمي، بحيث حتكم وتنظم عملية البحث العلمي 
يف الدولة.

ملاذا ل تقوم الوزارة بو�شع دليل موحد للتعليم 
اخلا�س يكون مرجعا جلميع املدار�س اخلا�شة.

  19

 اإن�شاء �شندوق لدعم البحث العلمي بالدولة ت�شهم فيه 
املوؤ�ش�شات وال�شركات اخلا�شة العاملة يف الدولة، وتخ�ش�س 

له اعتمادات مالية حكومية يف موازنة الدولة.

تنوع املناهج التي تدر�س يف املدار�س اخلا�شة والتي 
يبلغ عددها )18( منهجاً ، وهي مناهج م�شتوردة 

ل تتما�شى مع البيئة املحلية.
  20
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املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة املطروحة 

يف املجال التعليمي
م

 اإعداد خطة �شنوية للبحث العلمي والإ�شراف على تنفيذها 
من خالل برامج و�شراكات واتفاقيات بني الهيئة الوطنية 

للبحث العلمي، واجلامعات والكليات ومراكز البحوث يف 
الدولة.

تزايد عدد املدار�س اخلا�شة بالدولة حيث بلغ 
عددها )489( مدر�شة لعام )2013م(.

  21

زيادة خم�ش�شات موازنة اجلامعات لتح�شني البنية التحتية 
للبحث والتطوير مثل )دعم املختربات وجتهيزات ومرافق 

البحث العلمي يف جامعات الدولة..(.

تاأهيل كوادر ب�شرية للتعامل مع مناهج املدار�س 
اخلا�شة مبختلف اأ�شكالها وذلك لك�شف ما بها من 

مغالطات وقيم ومعتقدات خاطئة.
  22

زيادة ن�شبة الإنفاق احلكومي على البحث العلمي مبا 
يتوافق مع الجتاهات العاملية ال�شائدة باعتبار اأن البحث 
العلمي هو قاطرة التقدم والتنمية بالدولة مع الأخذ يف 

العتبار ن�شب الإنفاق احلكومي يف الكثري من دول العامل 
على البحث العلمي.

املعوقات التي تواجه الوزارة يف التفتي�س على 
مناهج املدار�س اخلا�شة.

  23

 زيادة ن�شبة ما تخ�ش�شه الوزارة للهيئة من ميزانيات 
خا�شة للبحث.

الإجراءات التي تتخذها الوزارة �شد املدار�س 
اخلا�شة التي ت�شدر منها خمالفات يف �شاأن 
املعايري املحددة لتدري�س املناهج الدرا�شية.

  24

 ال�شتفادة من اخلربات الدولية املقارنة يف توفري م�شادر 
التمويل البديلة للبحوث العلمية، وا�شتك�شاف طرق 

جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خا�شة جتارب الدول 
االأوروبية والواليات املتحدة االأمريكية، واإعداد درا�شات 

يف هذا ال�شاأن على اأن يعقبها حلقات نقا�شية مع اخلرباء 
واملخت�شني للتو�شل اإلى نتائج حمددة يف هذا ال�شدد.

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات 
احلكومية .

  25

�شرورة تخ�شي�س ن�شبة )5 %( من بند امليزانية املخ�ش�س 
لكل وزارة احتادية لأجور اخلرباء وامل�شت�شارين واإيداعها 

يف الهيئة الوطنية للبحث العلمي �شمن بنود ميزانية 
كافة الوزارات االحتادية يف الدولة، مما �شي�شاعد يف متويل 
البحوث العلمية يف اجلامعات، و متكني الوزارات االحتادية 

من تقليل العتماد على اخلرباء وامل�شت�شارين.

 الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير 
خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات 

احلكومية. 
  26

 االعتماد على املعايري النوعية املتبعة دوليا لقيا�س 
موؤ�شرات اأهداف دعم البحث العلمي ومنها »اجلودة النوعية 
للمو�شوع، وم�شتوى التعاون بني اجلامعات، ومدى اإمكانية 
البحث يف تقدمي قيمة م�شافة وغريها .. « خا�شة يف اإطار 
معايري التوائم مع م�شكالت املجتمع واحتياجاته، وخطط 

التنمية االقت�شادية واالجتماعية.

لغة التدري�س امل�شتخدمة  والكليات احلكومية 
واأثرها يف م�شتوى التح�شيل العلمي للطلبة. 

  27
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املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة املطروحة 

يف املجال التعليمي
م

اإعداد خطط وبرامج عمل وا�شحة لتحقيق التكامل 
والرتباط بني املقرتحات البحثية وتنفيذها يف اإطار 

م�شروعات بحثية كربى تتعلق باجلانب التطبيقي ذو الأثر 
املبا�شر على تنمية جوانب املعرفة والتنمية بالدولة.

خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات 
والكليات احلكومية.

  28

 تبني خطط عمل م�شرتكة بني الهيئة الوطنية للبحث 
العلمي واجلامعات حيال توجيه جمالت البحث العلمي، 

وحتديد اأولوياته، وم�شتهدفاته، واأغرا�شه.

قلة الكليات التخ�ش�شية التي تركز على درا�شة 
االحتياجات الفعلية ل�شوق العمل بالدولة.

  29

اجتاه الطلبة املواطنني من كال اجلن�شني يف 
التعليم العام واخلا�س نحو التخ�ش�س )الأدبي( 

اأكرث من التخ�ش�س )العلمي(.
  30

غياب قاعدة معلومات موحدة حول الحتياجات 
الفعلية ملوؤ�ش�شات العمل يف الدولة.

  31

التعليم العايل يف الدولة و�شيا�شاته التعليمية 
كانت �شبباً يف تهمي�س اللغة العربية.

  32

غياب التن�شيق بني موؤ�ش�شات التعليم العايل يف 
�شاأن حتديث الأ�شاليب التعليمية لدرا�شة اللغة 

العربية ومبا ينمي القدرات اللغوية للخريجني.
  33

عدم وجود ت�شريع يف دولة الإمارات يحمي اللغة 
العربية اأ�شوًة بالدول العربية االأخرى.

  34

تراجع اللغة العربية يف موؤ�ش�شات التعليم العام.   35

تركيز الطالب على املفردة الإجنليزية اأكرث من 
تركيزه على ال�شتفادة من املادة نف�شها.

  36

�شعف م�شتوى منهج اللغة  الإجنليزية 
باجلامعات.

  37

 ندرة الكادر املواطن يف اجلامعات والكليات 
احلكومية .

  38

معايري تقييم اأع�شاء هيئة التدري�س املواطنني 
واالأجانب.

  39

الكادر املايل لأع�شاء هيئة التدري�س من 
املواطنني. 

  40

ماهي نتائج خطة اجلامعة  يف ا�شتقطاب الكوادر 
املواطنة لعام 2013م ؟ 

  41



دور االنعقاد الثالث من الفـ�شل التـ�شـريعـي 
123اخلام�س عـ�شـر  )2014-2013(

املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة املطروحة 

يف املجال التعليمي
م

ما هي الدرا�شة التي اأعدتها اجلامعة حول 
اأ�شباب انخفا�س الكوادر العاملة من اأع�شاء هيئة 

التدري�س خلل االأعوام )2013 - 2014(.  
  42

ما هي الدرا�شة التي اأعدتها اجلامعة حول اأ�شباب 
ا�شتقالة املواطنني من الأكادمييني يف اجلامعة ؟ 

وماهي نتائج الدرا�شة ؟
  43

ما هي احلوافز والمتيازات التي و�شعتها 
اجلامعة ل�شتقطاب اأع�شاء الهيئة التدري�شية من 

املواطنني واالأجانب؟
  44

ما هو املعيار املعتمد يف عملية تقييم اأداء اأع�شاء 
هيئة التدري�س؟ وهل هذه املعايري معتمدة دوليا؟ 

  45

وما هي املعايري والإجراءات التي و�شعتها 
املوؤ�ش�شات التعليمية لرتقية اأع�شاء هيئة التدري�س 

من درجة اإلى اأخرى ؟ 
  46

ما مدى م�شاهمة  اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف 
القيام باأبحاث علمية حتت اإ�شراف اجلامعة؟ 

  47

وما هو متو�شط البحوث العلمية التي يقوم بها 
كل اأ�شتاذ يف الدرا�شات العليا يف العام اجلامعي؟ 

  48

ما هي اخلطط والربامج التي اأعدتها اجلامعة 
يف �شاأن الرتقاء بدورها املجتمعي وامل�شاركات 

املجتمعية ؟ 
  49

وما هي نتائج امل�شاركات املجتمعية على ميزانية 
جامعة االإمارات العربية املتحدة خلل ال�شنوات 

ال�شابقة؟ 
  50

وما دور الوزارة يف متابعة الأن�شطة والربامج التي 
تعدها  اجلامعات يف �شاأن امل�شاركات املجتمعية؟

  51

وما هي ال�شاعات املعتمدة لأع�شاء الهيئة 
التدري�شية للم�شاركة يف اخلدمة املجتمعية؟

  52

ما هي برامج التي تطبقها اجلامعة مع اجلهات 
املخت�شة يف �شوق العمل لتطوير الربامج واملناهج 

التعليمية؟ 
  53
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املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة املطروحة 

يف املجال التعليمي
م

ما هو دور اجلامعة يف �شاأن حتديث الأ�شاليب 
التعليمية باللغة العربية تطبيقا لن�س املادة 

ال�شابعة من ميثاق اللغة العربة »توجه احلكومة 
املوؤ�ش�شات املعنية بالتعليم العايل لعتبار اللغة 

العربية مطلباً اأ�شا�شياً للدرا�شة يف اجلامعات 
احلكومية يف الدولة، مع الرتكيز على حتديث 

االأ�شاليب التعليمية بالعربية مبا ينمي القدرات 
اللغوية للخريجني للإ�شهام يف حتقيق التنمية 

امل�شتدامة للوطن يف امل�شتقبل«؟ 

  54

ما هي خطة اجلامعة لتعديل الكادر املايل لأع�شاء 
هيئة التدري�س؟ 

  55

عدم وجود موارد مالية ُتْذَكر لأن�شطة البحوث 
العلمية يف اجلامعات والكليات.

  56

عدد �شاعات التدري�س كثرية بحيث ال متكن ع�شو 
هيئة التدري�س من القيام بخدمة املجتمع من 

خلل البحوث املجتمعية.
  57

عدم متويل البحوث يف جامعات الدولة متويل 
مبا�شرا .

  58

عدم قدرة الهيئة الوطنية للبحث العلمي، على 
تطوير برامج البحث العلمي على اأ�شا�س تناف�شي 

وفق املعايري الدولية.
  59

غياب التمويل البحثي التناف�شي للم�شاريع 
البحثية.

  60

عدم ح�شول الوزارة على التمويل الكايف اأدى اإلى 
عدم توفري اجلامعات البنية التحتية البحثية 

الالزمة لقيام اأع�شاء الهيئة التدري�شية باإجراء 
البحث.

  61

غياب التن�شيق بني اجلامعات والقطاع اخلا�س 
والهيئة الوطنية للبحث العلمي. 

  62

انخفا�س عدد اأع�شاء هيئات التدري�س من 
املواطنني العاملني يف اجلامعات والكليات 

احلكومية يف الدولة بن�شبة )8 %(.
  63

عدم قدرة اأع�شاء الهيئة التدري�شية بالإ�شراف 
على امل�شاريع البحثية.

  64



دور االنعقاد الثالث من الفـ�شل التـ�شـريعـي 
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املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة املطروحة 

يف املجال التعليمي
م

ارتفاع ن�شب ال�شتقالة بني املواطنني حيث كانت 
ن�شبة الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات  

اإلى     وو�شلت   ،2005-2004 عام  يف   %  30
يف عام 2005.  %  21

  65

انخفا�س عدد موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومي 
اإلى )9( موؤ�ش�شات حكومية وبن�شبة )11 %( 

من جمموع املوؤ�ش�شات التعليمية يف الدولة يف حني 
بلغت املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة )72( موؤ�ش�شة 

تعليمة خا�شة وبن�شبة )89 %( .

  66

ارتفاع عدد الطلبة والطالبات يف موؤ�ش�شات التعليم 
اخلا�س اإذ بلغ عدد الطلبة يف موؤ�ش�شات التعليم 

طالب(. و900  اخلا�س )76األفا 
  67

انخفا�س عدد اخلريجني املبتعثني  بدرجة 
الدكتوراه  اإلى )20( خريج خالل الأعوام  

2012م.  /2011
  68

ارتفاع ن�شاب التدري�س لأع�شاء هيئة التدري�س 
مبعدل )4 اإلى 5( م�شاقات تدري�شية يف الف�شل 

الأكادميي الواحد.
  69

انخفا�س اأع�شاء هيئات التدري�س من املواطنني 
العاملني يف اجلامعات والكليات احلكومية يف 

الدولة بن�شبة )8 %(.
  70

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات 
احلكومية .

  71

 الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير 
خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات 

احلكومية. 
  72

لغة التدري�س امل�شتخدمة  والكليات احلكومية اأثر 
يف م�شتوى التح�شيل العلمي للطلبة. 

  73

خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات 
والكليات احلكومية.

  74

قلة الكليات التخ�ش�شية التي تركز على درا�شة 
االحتياجات الفعلية ل�شوق العمل بالدولة.

  75

مدى  قدرة اأع�شاء الهيئة التدري�شية بالإ�شراف 
على امل�شاريع البحثية.

  76
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املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة املطروحة 

يف املجال التعليمي
م

اأعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات 
احلكومية .

  77

ارتفاع ن�شب ال�شتقالة بني املواطنني حيث كانت 
ن�شبة الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات  

اإلى    وو�شلت   ،2005-2004 عام  يف   %  30
عام 2005. يف   %  21

  78

اأعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات 
احلكومية .

  79

التدين امللحوظ يف ن�شب التوطني خا�شة بني 
املعلمني الذكور.

  80

�شروط ا�شتقطاب املعلمني املواطنني.   81

معايري تقييم الكادر التعليمي اخلا�شة باملعلم و 
املواطن االأجنبي.

  82

الكادر املايل للمعلمني املواطنني كو�شيلة 
ل�شتقطاب املعلمني الذكور.

  83
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي:

مت قيا�ـــس فعاليـــة االأوراق الفنيـــة املعدة يف القطـــاع التعليمي من خلل ح�شر االأفـــكار واملقرتحات التي طرحت يف 
الأوراق الفنيـــة التـــي اأنتجتها اإدارتي اجلل�شات واللجان البحثية خالل الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي 

اخلام�س ع�شر، ومدى ا�شتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�شكل عام.

فعالية الأفكار: 

بلغت ن�شبة فعالية اأفكار االأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي )100 %(، فقد بلغ اإجمايل االأفكار التي وردت يف 
هـــذه االأوراق والتـــي مت مناق�شتهـــا فعلياً )83( فكرة مـــن جمموع )83( فكرة مت مناق�شتها يف اجلل�شات ومت قيا�س 

فعاليتها.

ر�شم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي
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جدول قيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية للقطاع التعليمي

االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

رواتب اأع�شاء الهيئتني الإدارية والتدري�شية يف 
موؤ�ش�شات التعليم اخلا�س.

رواتب اأع�شاء الهيئتني الإدارية والتدري�شية يف موؤ�ش�شات 
التعليم اخلا�س.

1  

حتديد الراتب ح�شب الوظيفة واملوؤهل واخلربة. حتديد الراتب ح�شب الوظيفة واملوؤهل واخلربة. 2  

ا�شرتاط الوزارة ال�شنة التاأ�شي�شية يف التعليم 
اجلامعي.

ا�شرتاط الوزارة ال�شنة التاأ�شي�شية يف التعليم اجلامعي. 3  

التقليل من الهدر يف املوارد املالية املوجهة للتعليم. التقليل من الهدر يف املوارد املالية املوجهة للتعليم. 4  

ا�شتنزاف ما يقارب )30 %( من موازنات موؤ�ش�شات 
التعليم العايل.

ا�شتنزاف ما يقارب )30 %( من موازنات موؤ�ش�شات 
التعليم العايل.

5  

�شد الفجوة بني التعليم العام وما يتطلبه التعليم 
العايل بالرتكيز يف املدار�س على اللغتني العربية 

واالإجنليزية لدى الطلبة.

�شد الفجوة بني التعليم العام وما يتطلبه التعليم العايل 
بالرتكيز يف املدار�س على اللغتني العربية واالإجنليزية 

لدى الطلبة.
6  

اتهام خمت�شني يف التعليم العايل للمدار�س 
احلكومية باأن خمرجاتها مازالت �شعيفة ،لتاأهيل 

الطالب على الدخول اإلى التعليم اجلامعي من دون 
اإعادة تاأهيل.

اتهام خمت�شني يف التعليم العايل للمدار�س احلكومية باأن 
خمرجاتها مازالت �شعيفة ،لتاأهيل الطالب على الدخول 

اإلى التعليم اجلامعي من دون اإعادة تاأهيل.
7  

يتطلب و�شع خطة �شاملة لإعادة تطوير املناهج يف 
التعليم الثانوي واإعادة النظر يف نظام التعليم من 
اأجل حت�شني خمرجاته لتاأهيل الطالب لاللتحاق 

بالتعليم العايل، من دون احلاجة اإلى  ال�شنة 
التاأ�شي�شية والتعرف على التحديات التي تواجه 

الطلبة يف العملية التعليمية.

يتطلب و�شع خطة �شاملة لإعادة تطوير املناهج يف 
التعليم الثانوي واإعادة النظر يف نظام التعليم من اأجل 
حت�شني خمرجاته لتاأهيل الطالب لاللتحاق بالتعليم 

العايل، من دون احلاجة اإلى  ال�شنة التاأ�شي�شية والتعرف 
على التحديات التي تواجه الطلبة يف العملية التعليمية.

8  

املطالبة بوجود  خطة عمل م�شرتكة بني وزارة 
التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم لتطوير اأداء 

املدار�س وحتقيق التالوؤم  بني خمرجات التعليم العام 
ومتطلبات التعليم العايل.

املطالبة بوجود  خطة عمل م�شرتكة بني وزارة التعليم 
العايل ووزارة الرتبية والتعليم لتطوير اأداء املدار�س 

وحتقيق التالوؤم  بني خمرجات التعليم العام ومتطلبات 
التعليم العايل.

9  

�شعف مناهج املوؤ�ش�شات احلكومية  حيث يحتاج 
اأغلب الطلبة اإلى برامج تقوية يف اللغة الإجنليزية 

والريا�شيات.

�شعف مناهج املوؤ�ش�شات احلكومية  حيث يحتاج 
اأغلب الطلبة اإلى برامج تقوية يف اللغة الإجنليزية 

والريا�شيات.
10  

تكبد الدولة خ�شائر مالية ب�شبب هذه البعثات وذلك 
حل�شول الطالب على عدد من المتيازات واحلوافز.

تكبد الدولة خ�شائر مالية ب�شبب هذه البعثات وذلك 
حل�شول الطالب على عدد من المتيازات واحلوافز.

11  

ي�شرتط يف املتقدم للمنحة اأن يكون من مواطني 
الدولة ول يقل معدله عن  )85 %( يف ال�شف الـ 12 

اأو ما يعادلها.

ي�شرتط يف املتقدم للمنحة اأن يكون من مواطني الدولة 
ول يقل معدله عن  )85 %( يف ال�شف الـ 12 اأو ما 

يعادلها.
12  
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حّددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، )13 ( 
�شبباً لإلغاء البعثة الدرا�شية للطلبة املبتعثني يف اخلارج، 

ويتم اإلغاء البعثة بقرار من الوزير.

حّددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، )13 ( �شبباً 
لإلغاء البعثة الدرا�شية للطلبة املبتعثني يف اخلارج، ويتم 

اإلغاء البعثة بقرار من الوزير.
13  

هل هناك متابعة من قبل الوزارة للطلبة املبتعثني 
اإلى اخلارج؟.

هل هناك متابعة من قبل الوزارة للطلبة املبتعثني اإلى 
اخلارج؟.

14  

و�شع نظام دائم لتوحيد الإجازات بني اجلامعات 
واملدار�س.

و�شع نظام دائم لتوحيد الإجازات بني اجلامعات 
واملدار�س.

15  

اختلف مواعيد فرتة االإجازات بني املدار�س 
واجلامعات ب�شقيها احلكومية واخلا�شة.

اختلف مواعيد فرتة االإجازات بني املدار�س واجلامعات 
ب�شقيها احلكومية واخلا�شة.

16  

اختالف النظام الدرا�شي يف العديد من اجلامعات 
والكليات احلكومية واخلا�شة لختالف النظام 

الدرا�شي املتبع.

اختالف النظام الدرا�شي يف العديد من اجلامعات 
والكليات احلكومية واخلا�شة لختالف النظام الدرا�شي 

املتبع.
17  

التغيري امل�شتمر يف املناهج الدرا�شية يف التعليم 
اخلا�س.

التغيري امل�شتمر يف املناهج الدرا�شية يف التعليم اخلا�س. 18  

ملاذا ل تقوم الوزارة بو�شع دليل موحد للتعليم 
اخلا�س يكون املرجع جلميع املدار�س اخلا�شة.

ملاذا ل تقوم الوزارة بو�شع دليل موحد للتعليم اخلا�س 
يكون املرجع جلميع املدار�س اخلا�شة.

19  

تنوع املناهج التي تدر�س يف املدار�س اخلا�شة والتي 
يبلغ عددها )18( منهجاً ، وهي مناهج م�شتوردة ل 

تتما�شى مع البيئة املحلية.

تنوع املناهج التي تدر�س يف املدار�س اخلا�شة والتي يبلغ 
عددها )18( منهجاً ، وهي مناهج م�شتوردة ل تتما�شى 

مع البيئة املحلية.
20  

تزايد عدد املدار�س اخلا�شة بالدولة حيث بلغ عددها 
)489( مدر�شة لعام )2013م(.

تزايد عدد املدار�س اخلا�شة بالدولة حيث بلغ عددها 
)489( مدر�شة لعام )2013م(.

21  

تاأهيل كوادر ب�شرية للتعامل مع مناهج املدار�س 
اخلا�شة مبختلف اأ�شكالها وذلك لك�شف ما بها من 

مغالطات وقيم ومعتقدات خاطئة.

تاأهيل كوادر ب�شرية للتعامل مع مناهج املدار�س اخلا�شة 
مبختلف اأ�شكالها وذلك لك�شف ما بها من مغالطات وقيم 

ومعتقدات خاطئة.
22  

املعوقات التي تواجه الوزارة يف التفتي�س على مناهج 
املدار�س اخلا�شة

املعوقات التي تواجه الوزارة يف التفتي�س على مناهج 
املدار�س اخلا�شة

23  

الإجراءات التي تتخذها الوزارة �شد املدار�س اخلا�شة 
التي ت�شدر منها خمالفات يف �شاأن املعايري املحددة 

لتدري�س املناهج الدرا�شية.

الإجراءات التي تتخذها الوزارة �شد املدار�س اخلا�شة 
التي ت�شدر منها خمالفات يف �شاأن املعايري املحددة 

لتدري�س املناهج الدرا�شية.
24  

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات 
احلكومية.

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية . 25  
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 الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير 
خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات 

احلكومية. 

 الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير خمرجات 
العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات احلكومية. 

26  

اأثر لغة التدري�س امل�شتخدمة  والكليات احلكومية يف 
م�شتوى التح�شيل العلمي للطلبة. 

اأثر لغة التدري�س امل�شتخدمة  والكليات احلكومية يف 
م�شتوى التح�شيل العلمي للطلبة. 

27  

خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات 
والكليات احلكومية.

خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات 
والكليات احلكومية.

28  

قلة الكليات التخ�ش�شية التي تركز على درا�شة 
االحتياجات الفعلية ل�شوق العمل بالدولة.

قلة الكليات التخ�ش�شية التي تركز على درا�شة 
االحتياجات الفعلية ل�شوق العمل بالدولة.

29  

اجتاه الطلبة املواطنني من كال اجلن�شني يف التعليم 
العام واخلا�س نحو التخ�ش�س )الأدبي( اأكرث من 

التخ�ش�س )العلمي(.

اجتاه الطلبة املواطنني من كال اجلن�شني يف التعليم العام 
واخلا�س نحو التخ�ش�س )الأدبي( اأكرث من التخ�ش�س 

)العلمي(.
30  

غياب قاعدة معلومات موحدة حول الحتياجات 
الفعلية ملوؤ�ش�شات العمل يف الدولة.

غياب قاعدة معلومات موحدة حول الحتياجات الفعلية 
ملوؤ�ش�شات العمل يف الدولة.

31  

التعليم العايل يف الدولة و�شيا�شاته التعليمية كانت 
�شبباً يف تهمي�س اللغة العربية.

التعليم العايل يف الدولة و�شيا�شاته التعليمية كانت �شبباً 
يف تهمي�س اللغة العربية.

32  

غياب التن�شيق بني موؤ�ش�شات التعليم العايل يف �شاأن 
حتديث االأ�شاليب التعليمية لدرا�شة اللغة العربية 

ومبا ينمي القدرات اللغوية للخريجني.

غياب التن�شيق بني موؤ�ش�شات التعليم العايل يف �شاأن 
حتديث االأ�شاليب التعليمية لدرا�شة اللغة العربية ومبا 

ينمي القدرات اللغوية للخريجني.
33  

عدم وجود ت�شريع يف دولة الإمارات يحمي اللغة 
العربية اأ�شوًة بالدول العربية االأخرى.

عدم وجود ت�شريع يف دولة الإمارات يحمي اللغة العربية 
اأ�شوًة بالدول العربية االأخرى.

34  

تراجع اللغة العربية يف موؤ�ش�شات التعليم العام. تراجع اللغة العربية يف موؤ�ش�شات التعليم العام. 35  

تركيز الطالب على املفردة الجنليزية اأكرث من 
تركيزه على ال�شتفادة من املادة نف�شها.

تركيز الطالب على املفردة الإجنليزية اأكرث من تركيزه 
على اال�شتفادة من املادة نف�شها.

36  

�شعف م�شتوى منهج اللغة الجنليزية  باجلامعات. �شعف م�شتوى منهج اللغة  الإجنليزية باجلامعات. 37  

  38 ندرة الكادر املواطن يف اجلامعات والكليات احلكومية . ندرة الكادر املواطن يف اجلامعات والكليات احلكومية .

معايري تقييم اأع�شاء هيئة التدري�س املواطنني 
واالأجانب.

معايري تقييم اأع�شاء هيئة التدري�س املواطنني والأجانب. 39  

الكادر املايل لأع�شاء هيئة التدري�س من املواطنني.  الكادر املايل لأع�شاء هيئة التدري�س من املواطنني.  40  

ماهي نتائج خطة اجلامعة  يف ا�شتقطاب الكوادر 
املواطنة لعام 2013م ؟.

ماهي نتائج خطة اجلامعة  يف ا�شتقطاب الكوادر املواطنة 
؟. لعام 2013م 

41  
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ما هي الدرا�شة التي اأعدتها اجلامعة حول اأ�شباب 
انخفا�س الكوادر العاملة من اأع�شاء هيئة التدري�س 

خلل االأعوام )-2013 2014(.  

ما هي الدرا�شة التي اأعدتها اجلامعة حول اأ�شباب 
انخفا�س الكوادر العاملة من اأع�شاء هيئة التدري�س 

خلل االأعوام )-2013 2014(.  
42  

ما هي الدرا�شة التي اأعدتها اجلامعة حول اأ�شباب 
ا�شتقالة املواطنني من الأكادمييني يف اجلامعة ؟ 

وماهي نتائج الدرا�شة ؟

ما هي الدرا�شة التي اأعدتها اجلامعة حول اأ�شباب ا�شتقالة 
املواطنني من الأكادمييني يف اجلامعة ؟ وماهي نتائج 

الدرا�شة ؟
43  

ما هي احلوافز والمتيازات التي و�شعتها اجلامعة 
ل�شتقطاب اأع�شاء الهيئة التدري�شية من املواطنني 

واالأجانب؟

ما هي احلوافز والمتيازات التي و�شعتها اجلامعة 
ل�شتقطاب اأع�شاء الهيئة التدري�شية من املواطنني 

واالأجانب؟
44  

ما هو املعيار املعتمد يف عملية تقييم اأداء اأع�شاء هيئة 
التدري�س؟ وهل هذه املعايري معتمدة دوليا؟ 

ما هو املعيار املعتمد يف عملية تقييم اأداء اأع�شاء هيئة 
التدري�س؟ وهل هذه املعايري معتمدة دوليا؟ 

45  

وما هي املعايري والإجراءات التي و�شعتها املوؤ�ش�شات  
التعليمية لرتقية اأع�شاء هيئة التدري�س من درجة 

اإلى اأخرى ؟ 

وما هي املعايري والإجراءات التي و�شعتها املوؤ�ش�شات 
التعليمية لرتقية اأع�شاء هيئة التدري�س من درجة اإلى 

اأخرى ؟ 
46  

ما مدى م�شاهمة  اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف القيام 
باأبحاث علمية حتت اإ�شراف اجلامعة؟ 

ما مدى م�شاهمة  اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف القيام 
باأبحاث علمية حتت اإ�شراف اجلامعة؟ 

47  

وما هو متو�شط البحوث العلمية التي يقوم بها كل 
اأ�شتاذ يف الدرا�شات العليا يف العام اجلامعي؟ 

وما هو متو�شط البحوث العلمية التي يقوم بها كل اأ�شتاذ 
يف الدرا�شات العليا يف العام اجلامعي؟ 

48  

ما هي اخلطط والربامج التي اأعدتها اجلامعة يف 
�شاأن الرتقاء بدورها املجتمعي وامل�شاركات املجتمعية ؟ 

ما هي اخلطط والربامج التي اأعدتها اجلامعة يف �شاأن 
الرتقاء بدورها املجتمعي وامل�شاركات املجتمعية ؟ 

49  

وما هي نتائج امل�شاركات املجتمعية على ميزانية 
جامعة االإمارات العربية املتحدة خلل ال�شنوات 

ال�شابقة؟ 

وما هي نتائج امل�شاركات املجتمعية على ميزانية جامعة 
االإمارات العربية املتحدة خلل ال�شنوات ال�شابقة؟ 

50  

وما دور الوزارة يف متابعة الأن�شطة والربامج التي 
تعدها  اجلامعات يف �شاأن امل�شاركات املجتمعية؟

وما دور الوزارة يف متابعة الأن�شطة والربامج التي تعدها  
اجلامعات يف �شاأن امل�شاركات املجتمعية؟

51  

وما هي ال�شاعات املعتمدة لأع�شاء الهيئة التدري�شية 
للم�شاركة يف اخلدمة املجتمعية؟

وما هي ال�شاعات املعتمدة لأع�شاء الهيئة التدري�شية 
للم�شاركة يف اخلدمة املجتمعية؟

52  

ما هي برامج التي تطبقها اجلامعة مع اجلهات 
املخت�شة يف �شوق العمل لتطوير الربامج واملناهج 

التعليمية؟ 

ما هي الربامج التي تطبقها اجلامعة مع اجلهات 
املخت�شة يف �شوق العمل لتطوير الربامج واملناهج 

التعليمية؟ 
53  
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ما هو دور اجلامعة يف �شاأن حتديث الأ�شاليب 
التعليمية باللغة العربية تطبيقا لن�س املادة ال�شابعة 

من ميثاق اللغة العربة »توجه احلكومة املوؤ�ش�شات 
املعنية بالتعليم العايل لعتبار اللغة العربية مطلباً 

اأ�شا�شياً يف الدرا�شة يف اجلامعات احلكومية يف 
الدولة، مع الرتكيز على حتديث الأ�شاليب التعليمية 

بالعربية مبا ينمي القدرات اللغوية للخريجني 
للإ�شهام يف حتقيق التنمية امل�شتدامة للوطن يف 

امل�شتقبل«؟ 

ما هو دور اجلامعة يف �شاأن حتديث الأ�شاليب التعليمية 
باللغة العربية تطبيقا لن�س املادة ال�شابعة من ميثاق 

اللغة العربة »توجه احلكومة املوؤ�ش�شات املعنية بالتعليم 
العايل العتبار اللغة العربية مطلباً اأ�شا�شياً يف الدرا�شة يف 
اجلامعات احلكومية يف الدولة، مع الرتكيز على حتديث 
االأ�شاليب التعليمية بالعربية مبا ينمي القدرات اللغوية 

للخريجني للإ�شهام يف حتقيق التنمية امل�شتدامة للوطن 
يف امل�شتقبل«؟ 

54  

ما هي خطة اجلامعة لتعديل الكادر املايل لأع�شاء 
هيئة التدري�س؟ 

ما هي خطة اجلامعة لتعديل الكادر املايل لأع�شاء هيئة 
التدري�س؟ 

55  

عدم وجود موارد مالية ُتْذَكر لأن�شطة البحوث 
العلمية يف اجلامعات والكليات.

عدم وجود موارد مالية ُتْذَكر لأن�شطة البحوث العلمية يف 
اجلامعات والكليات.

56  

عدد �شاعات التدري�س كثرية بحيث ال متكن ع�شو 
هيئة التدري�س من القيام بخدمة املجتمع من خالل 

البحوث املجتمعية.

عدد �شاعات التدري�س كثرية بحيث ال متكن ع�شو هيئة 
التدري�س من القيام بخدمة املجتمع من خالل البحوث 

املجتمعية.
57  

عدم متويل البحوث يف جامعات الدولة متويل 
مبا�شرا .

عدم متويل البحوث يف جامعات الدولة متويل مبا�شرا . 58  

عدم قدرة الهيئة الوطنية للبحث العلمي، على 
تطوير برامج البحث العلمي على اأ�شا�س تناف�شي وفق 

املعايري الدولية.

عدم قدرة الهيئة الوطنية للبحث العلمي، على تطوير 
برامج البحث العلمي على اأ�شا�س تناف�شي وفق املعايري 

الدولية.
59  

غياب التمويل البحثي التناف�شي للم�شاريع البحثية. غياب التمويل البحثي التناف�شي للم�شاريع البحثية. 60  

عدم ح�شول الوزارة على التمويل الكايف اأدى اإلى عدم 
توفري اجلامعات البنية التحتية البحثية الالزمة 

لقيام اأع�شاء الهيئة التدري�شية باإجراء البحث.

عدم ح�شول الوزارة على التمويل الكايف اأدى اإلى عدم 
توفري اجلامعات البنية التحتية البحثية الالزمة لقيام 

اأع�شاء الهيئة التدري�شية باإجراء البحث.
61  

غياب التن�شيق بني اجلامعات والقطاع اخلا�س 
والهيئة الوطنية للبحث العلمي. 

غياب التن�شيق بني اجلامعات والقطاع اخلا�س والهيئة 
الوطنية للبحث العلمي. 

62  

انخفا�س اأع�شاء هيئات التدري�س من املواطنني 
العاملني يف اجلامعات والكليات احلكومية يف الدولة 

بن�شبة )8 %(.

انخفا�س اأع�شاء هيئات التدري�س من املواطنني العاملني 
يف اجلامعات والكليات احلكومية يف الدولة بن�شبة )8 %(.

63  

عدم قدرة اأع�شاء الهيئة التدري�شية بالإ�شراف على 
امل�شاريع البحثية.

عدم قدرة اأع�شاء الهيئة التدري�شية بالإ�شراف على 
امل�شاريع البحثية.

64  
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االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

ارتفاع ن�شب ال�شتقالة بني املواطنني حيث كانت 
ن�شبة الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات    

اإلى         وو�شلت   ،2005-2004 عام  يف   %  30
% يف عام 2005.  21

ارتفاع ن�شب ال�شتقالة بني املواطنني حيث كانت ن�شبة 
الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات  30 % يف عام 

2004-2005، وو�شلت اإلى 21 % يف عام 2005.
65  

انخفا�س عدد موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومي 
اإلى )9( موؤ�ش�شات حكومية وبن�شبة )11 %( من 

جمموع املوؤ�ش�شات التعليمية يف الدولة يف حني بلغت 
املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة )72( موؤ�ش�شة تعليمة 

خا�شة وبن�شبة )89 %( .

انخفا�س عدد موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومي اإلى 
)9( موؤ�ش�شات حكومية وبن�شبة )11 %( من جمموع 
املوؤ�ش�شات التعليمية يف الدولة يف حني بلغت املوؤ�ش�شات 

التعليمية اخلا�شة )72( موؤ�ش�شة تعليمة خا�شة وبن�شبة 
. )% 89(

66  

ارتفاع عدد الطلبة والطالبات يف موؤ�ش�شات التعليم 
اخلا�س اإذ بلغ عدد الطلبة يف موؤ�ش�شات التعليم 

اخلا�س )76األفا و900 طالب(.

ارتفاع عدد الطلبة والطالبات يف موؤ�ش�شات التعليم 
اخلا�س اإذ بلغ عدد الطلبة يف موؤ�ش�شات التعليم اخلا�س 

)76األفا و900 طالب(.
67  

انخفا�س عدد اخلريجني املبتعثني  بدرجة الدكتوراه  
اإلى )20( خريج خالل الأعوام  2011/ 2012م.

انخفا�س عدد اخلريجني املبتعثني  بدرجة الدكتوراه  اإلى 
)20( خريج خالل الأعوام  2011/ 2012م.

68  

ارتفاع ن�شاب التدري�س لأع�شاء هيئة التدري�س 
مبعدل )4 اإلى 5( م�شاقات تدري�شية يف الف�شل 

الأكادميي الواحد.

ارتفاع ن�شاب التدري�س لأع�شاء هيئة التدري�س مبعدل 
)4 اإلى 5( م�شاقات تدري�شية يف الف�شل الأكادميي 

الواحد.
69  

انخفا�س اأع�شاء هيئات التدري�س من املواطنني 
العاملني يف اجلامعات والكليات احلكومية يف الدولة 

بن�شبة )8 %(.

انخفا�س اأع�شاء هيئات التدري�س من املواطنني العاملني 
يف اجلامعات والكليات احلكومية يف الدولة بن�شبة )8 %(.

70  

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات 
احلكومية .

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية . 71  

 الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير 
خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات 

احلكومية. 

 الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير خمرجات 
العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات احلكومية. 

72  

اأثر لغة التدري�س امل�شتخدمة  والكليات احلكومية يف 
م�شتوى التح�شيل العلمي للطلبة. 

اأثر لغة التدري�س امل�شتخدمة  والكليات احلكومية يف 
م�شتوى التح�شيل العلمي للطلبة. 

73  

خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات 
والكليات احلكومية.

خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات 
والكليات احلكومية.

74  

قلة الكليات التخ�ش�شية التي تركز على درا�شة 
االحتياجات الفعلية ل�شوق العمل بالدولة.

قلة الكليات التخ�ش�شية التي تركز على درا�شة 
االحتياجات الفعلية ل�شوق العمل بالدولة.

75  

مدى  قدرة اأع�شاء الهيئة التدري�شية بالإ�شراف على 
امل�شاريع البحثية.

مدى  قدرة اأع�شاء الهيئة التدري�شية بالإ�شراف على 
امل�شاريع البحثية.

76  



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

اأعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات 
احلكومية .

اأعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية . 77  

ارتفاع ن�شب ال�شتقالة بني املواطنني حيث كانت 
ن�شبة الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات    

اإلى         وو�شلت   ،2005-2004 عام  يف   %  30
عام 2005. يف   %  21

ارتفاع ن�شب ال�شتقالة بني املواطنني حيث كانت ن�شبة 
الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات  30 % يف عام 

اإلى 21 % يف عام 2005. وو�شلت   ،2005-2004
78  

اأعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات 
احلكومية .

اأعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية . 79  

ال�شتفادة من اخلربات الدولية املقارنة يف توفري 
م�شادر التمويل البديلة للبحوث العلمية.

ال�شتفادة من اخلربات الدولية املقارنة يف توفري م�شادر 
التمويل البديلة للبحوث العلمية.

80  

التدين امللحوظ يف ن�شب التوطني خا�شة بني 
املعلمني الذكور.

التدين امللحوظ يف ن�شب التوطني خا�شة بني املعلمني 
الذكور.

81  

�شروط ا�شتقطاب املعلمني املواطنني. �شروط ا�شتقطاب املعلمني املواطنني. 82  

معايري تقييم الكادر التعليمي اخلا�شة باملعلم و 
املواطن االأجنبي.

معايري تقييم الكادر التعليمي اخلا�شة باملعلم و املواطن 
االأجنبي.

83  

ب. فعالية املقرتحات:

بلغـــت ن�شبـــة فعاليـــة املقرتحـــات يف القطـــاع التعليمـــي ) 45 %(، حيث بلغ عـــدد املقرتحات التـــي وردت يف االأوراق 
البحثية للأمانة العامة ومت مناق�شتها فعلياً )13( مقرتحاً من جمموع ) 29( مقرتحا، ومل يتم الخذ مبجموع 

) 16( مقرتحا وبن�شبة هدر)55 %(.
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ر�شم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع التعليمي



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي الــــمـــــجــلـــ�س الــوطــــــنـي التـــــحـــادي 136

جدول قيا�س فعالية مقرتحات االأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي

مقرتحات االأوراق الفنية للأمانة العامة 
املقرتحات الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

اإعداد �شيا�شات واآليات عمل من�شبطة بغر�س 
رفع ن�شب التوطني يف الوزارة ل�شيما يف مهنة 

التعليم وخا�شة لفئة الذكور.

ف�شل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها م�شتقلة وتكون 
مبثابة املرجعية العلمية واالإدارية  واللوج�شتية للبحث 

العلمي، بحيث حتكم وتنظم عملية البحث العلمي يف الدولة.
1  

 اإعداد خطط مرحلية )قريبة، متو�شطة  
وبعيدة املدى( ب�شاأن تعيني الكوادر الب�شرية يف 

املدار�س، وخريجي الرتبية.

اإن�شاء �شندوق لدعم البحث العلمي بالدولة ت�شهم فيه 
املوؤ�ش�شات وال�شركات اخلا�شة العاملة يف الدولة، وتخ�ش�س له 

اعتمادات مالية حكومية يف موازنة الدولة. 
2  

اإعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف 
املراحل الدرا�شية )1-5( وتداعياته يف اإعادة 

تاأهيل الطلبة يف املراحل الالحقة.

اإعداد خطة �شنوية للبحث العلمي والإ�شراف على تنفيذها من 
خالل برامج و�شراكات واتفاقيات بني الهيئة الوطنية للبحث 

العلمي، واجلامعات والكليات ومراكز البحوث يف الدولة.
3  

التن�شيق مع وزارة التعليم العايل يف �شاأن 
التوفيق بني خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات 

امليدان الرتبوي.

زيادة خم�ش�شات موازنة اجلامعات لتح�شني البنية التحتية 
للبحث والتطوير مثل )دعم املختربات وجتهيزات مرافق 

البحث العلمي يف جامعات الدولة..(. 
4  

 تفعيل اللوائح املنظمة لعمل اأع�شاء الهيئة 
التدري�شية كالنقل واجلزاءات والإجازات.

زيادة ن�شبة الإنفاق احلكومي على البحث العلمي مبا يتوافق 
مع الجتاهات العاملية ال�شائدة باعتبار اأن البحث العلمي 
هو قاطرة التقدم والتنمية بالدولة مع الأخذ يف العتبار 

ن�شب الإنفاق احلكومي يف الكثري من دول العامل على البحث 
العلمي. 

5  

اإعداد معايري وا�شحة  وحمددة يف �شاأن 
الت�شور املتعلق بنظام تقييم الأداء للمعلمني، 

وخطة لتمكني الوثيقة يف حتديد االحتياجات 
التدريبية للمعلمني.

زيادة ن�شبة ما تخ�ش�شه الوزارة للهيئة من ميزانيات خا�شة 
للبحث العلمي لتمكني الهيئة من تنفيذ ا�شرتاتيجياتها 

وخطط عملها وم�شاريعها.
6  

 اإن�شاء هيئة م�شتقلة وطنية للبحث العلمي.

ال�شتفادة من اخلربات الدولية املقارنة يف توفري م�شادر 
التمويل البديلة للبحوث العلمية، وا�شتك�شاف طرق جديدة 

ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خا�شة جتارب الدول الأوروبية 
والوليات املتحدة الأمريكية، واإعداد درا�شات يف هذا ال�شاأن 

على اأن يعقبها حلقات نقا�شية مع اخلرباء واملخت�شني للتو�شل 
اإلى نتائج حمددة يف هذا ال�شدد. 

7  

اإعداد ملتقى للباحثني املواطنني ملناق�شة اأهم 
التحديات وامل�شكالت التي تواجههم.

�شرورة تخ�شي�س ن�شبة )5 %( من بند امليزانية املخ�ش�س 
لكل وزارة احتادية لأجور اخلرباء وامل�شت�شارين واإيداعها 

يف الهيئة الوطنية للبحث العلمي �شمن بنود ميزانية كافة 
الوزارات االحتادية يف الدولة، مما �شي�شاعد يف متويل البحوث 

العلمية يف اجلامعات، و متكني الوزارات الحتادية من تقليل 
العتماد على اخلرباء وامل�شت�شارين. 

8  
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مقرتحات االأوراق الفنية للأمانة العامة 
املقرتحات الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

�شرورة اإعداد بحوث  وطنية تلبي احتياجات 
املجتمع.

االعتماد على املعايري النوعية املتبعة دوليا لقيا�س موؤ�شرات 
اأهداف دعم البحث العلمي ومنها »اجلودة النوعية للمو�شوع، 

وم�شتوى التعاون بني اجلامعات، ومدى اإمكانية البحث يف 
تقدمي قيمة م�شافة وغريها .. » خا�شة يف اإطار معايري 

التواوؤم مع م�شكالت املجتمع واحتياجاته، وخطط التنمية 
االقت�شادية واالجتماعية. 

9  

اإعداد درا�شة مقارنة بني اجلامعات والكليات 
احلكومية يف الدولة و بني جامعات جمل�س 

التعاون اخلليجي.

اإعداد خطط وبرامج عمل وا�شحة لتحقيق التكامل والرتباط 
بني املقرتحات البحثية وتنفيذها يف اإطار م�شروعات بحثية 
كربى تتعلق باجلانب التطبيقي ذو الأثر املبا�شر على تنمية 

جوانب املعرفة والتنمية بالدولة. 

10  

حت�شني اإجراءات ترقية اأع�شاء هيئة التدري�س 
من املواطنني للحفاظ عليهم ومنع ت�شربهم 

من ال�شلك الأكادميي ودعمهم يف اإعداد البحوث 
العلمية للح�شول على ترقية.

 تبني خطط عمل م�شرتكة بني الهيئة الوطنية للبحث العلمي 
واجلامعات حيال توجيه جمالت البحث العلمي، وحتديد 

اأولوياته، وم�شتهدفاته، واأغرا�شه. 
11  

و�شع معايري موحدة و دولية ل�شتقطاب اأع�شاء 
هيئة التدري�س.

تخفي�س �شاعات التدري�س للهيئة للتدري�شية باجلامعات مبا 
ل يتعدى امل�شاقني للف�شل الواحد مما ميكنهم من متابعة 

م�شاريعهم البحثية. 
12  

الرتكيز على التوطني و الكفاءة لأع�شاء هيئة 
التدري�س وو�شع خطط م�شتقبلية ملنع تدين 

اأعداد الكوادر الأكادميية.

اإعداد خطط وبرامج عمل حمددة خا�شة بتحقيق الرتباط 
والتكامل بني الهيئة الوطنية للبحث العلمي وكل من 

موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س وقطاع ال�شناعة والقطاعات الأخرى 
التطبيقية بالدولة والنتهاء من اإعداد خطة ت�شويقية ملجالت 

البحث العلمي يف هذا ال�شاأن. 

13  

اإعداد �شيا�شات واآليات عمل من�شبطة بغر�س 
رفع ن�شب التوطني يف الوزارة ل�شيما يف مهنة 

التعليم وخا�شة لفئة الذكور.
14  

اإعداد خطط مرحلية )قريبة، متو�شطة  وبعيدة 
املدى( ب�شاأن تعيني الكوادر الب�شرية يف املدار�س، 

وخريجي الرتبية.
15  

 اإعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف 
املراحل الدرا�شية )1-5( وتداعياته يف اإعادة 

تاأهيل الطلبة يف املراحل الالحقة.
16  

التن�شيق مع وزارة التعليم العايل يف �شاأن 
التوفيق بني خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات 

امليدان الرتبوي.
17  
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مقرتحات االأوراق الفنية للأمانة العامة 
املقرتحات الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

 تفعيل اللوائح املنظمة لعمل اأع�شاء الهيئة 
التدري�شية كالنقل واجلزاءات  والإجازات.

18  

ف�شل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها 
م�شتقلة وتكون مبثابة املرجعية العلمية 

واالإدارية  واللوج�شتية للبحث العلمي، بحيث 
حتكم وتنظم عملية البحث العلمي يف الدولة.

19  

 اإن�شاء �شندوق لدعم البحث العلمي بالدولة 
ت�شهم فيه املوؤ�ش�شات وال�شركات اخلا�شة العاملة 

يف الدولة، وتخ�ش�س له اعتمادات مالية 
حكومية يف موازنة الدولة.

20  

 اإعداد خطة �شنوية للبحث العلمي واالإ�شراف 
على تنفيذها من خالل برامج و�شراكات 

واتفاقيات بني الهيئة الوطنية للبحث العلمي، 
واجلامعات والكليات ومراكز البحوث يف الدولة.

21  

زيادة خم�ش�شات موازنة اجلامعات لتح�شني 
البنية التحتية للبحث والتطوير مثل )دعم 

املختربات وجتهيزات مرافق البحث العلمي يف 
جامعات الدولة..(.

22  

زيادة ن�شبة الإنفاق احلكومي على البحث 
العلمي مبا يتوافق مع الجتاهات العاملية 

ال�شائدة باعتبار اأن البحث العلمي هو قاطرة 
التقدم والتنمية بالدولة مع الأخذ يف العتبار 

ن�شب الإنفاق احلكومي يف الكثري من دول العامل 
على البحث العلمي.

23  

 زيادة ن�شبة ما تخ�ش�شه الوزارة للهيئة من 
ميزانيات خا�شة للبحث

24  

 اال�شتفادة من اخلربات الدولية املقارنة يف 
توفري م�شادر التمويل البديلة للبحوث العلمية، 

وا�شتك�شاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل 
هذه البحوث خا�شة جتارب الدول الأوروبية 
والواليات املتحدة االأمريكية، واإعداد درا�شات 

يف هذا ال�شاأن على اأن يعقبها حلقات نقا�شية مع 
اخلرباء واملخت�شني للتو�شل اإلى نتائج حمددة 

يف هذا ال�شدد.

25  
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مقرتحات االأوراق الفنية للأمانة العامة 
املقرتحات الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

�شرورة تخ�شي�س ن�شبة )5 %( من بند 
امليزانية املخ�ش�س لكل وزارة احتادية الأجور 

اخلرباء وامل�شت�شارين واإيداعها يف الهيئة 
الوطنية للبحث العلمي �شمن بنود ميزانية 

كافة الوزارات االحتادية يف الدولة، مما �شي�شاعد 
يف متويل البحوث العلمية يف اجلامعات، ومتكني 

الوزارات الحتادية من تقليل العتماد على 
اخلرباء وامل�شت�شارين.

26  

 االعتماد على املعايري النوعية املتبعة دوليا 
لقيا�س موؤ�شرات اأهداف دعم البحث العلمي 
ومنها »اجلودة النوعية للمو�شوع، وم�شتوى 

التعاون بني اجلامعات، ومدى اإمكانية البحث 
يف تقدمي قيمة م�شافة وغريها .. » خا�شة 

يف اإطار معايري التواوؤم مع م�شكالت املجتمع 
واحتياجاته، وخطط التنمية القت�شادية 

واالجتماعية.

27  

اإعداد خطط وبرامج عمل وا�شحة لتحقيق 
التكامل والرتباط بني املقرتحات البحثية 

وتنفيذها يف اإطار م�شروعات بحثية كربى تتعلق 
باجلانب التطبيقي ذو الأثر املبا�شر على تنمية 

جوانب املعرفة والتنمية بالدولة.

28  

 تبني خطط عمل م�شرتكة بني الهيئة الوطنية 
للبحث العلمي واجلامعات حيال توجيه جمالت 
البحث العلمي، وحتديد اأولوياته، وم�شتهدفاته، 

واأغرا�شه.

29  
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تقدير نتائج اأعمال القطاع التعليمي:

ت�شـــري نتائـــج املوؤ�شـــرات ال�شابقـــة اإلى اأهمية الـــدور الذي �شكلتـــه الأوراق الفنية يف هذا القطاع والـــذي بلغت فعالية 
الأفـــكار واملقرتحـــات فيـــه متو�شـــط ما ن�شبتـــه ) 72.5 %(، ويعود ذلك اإلى املنهجية التـــي اتبعت يف حتديد ماهية 
امل�شكلـــة البحثيـــة يف تلـــك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�شبة لهـــا، اأما ما يتعلق مبوقف احلكومـــة وتفاعلها اإزاء تلك 
االأفـــكار واملقرتحـــات فيمكـــن اال�شرت�شاد بن�شبة الفعالية التي بلغت ن�شبتهـــا ) 45 %( للمقرتحات و) 100 %( 

للأفكار.
ومبالحظة مقدار متو�شط الهدر يف الأفكار واملقرتحات والتي مل تت�شمنها الفعالية فنجد اأنها ت�شكل ما ن�شبته ) 

التالية: للمربرات  ذلك  ويعود   )%  27.5
اأن الن�شبة ال�شابقة تقي�س مقدار الفعالية على م�شتوى اجلل�شة العامة وتفاعل احلكومة مع طرح اأع�شاء املجل�س، 
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فقد حقق املجل�ـــس ن�شبة بلغت )72.5 %( علـــى م�شتوى مناق�شات اجلانـــب الرقابي، واأن 

ما رف�شته احلكومة من مقرتحات يف اجلانب الرقابي مل مي�س تعديالت جوهرية اأدخلها املجل�س.

جدول طبيعة تاأثري الأوراق والدرا�شات الفنية على القطاع التعليمي

ارتباط جوهري باأعمال املجل�سموؤثراإيجابيغري موؤثرالقطاع

التعليمي

النتيجة العامة: اأن ن�شبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية ، وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�شباب 
امل�شكالت،عالوة على مقدار التوافق الذي اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�شات العامة، ومدى 
توافق ما ي�شدر من قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات، يوؤكد اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً 

جوهرياً باأعمال املجل�س بن�شبة فعالية تبلغ )72.5 %(. 
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رابعًا: القطاع ال�شحي
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للقطاع ال�شحي: عامة  موؤ�شرات   .1
بلغ اإجمايل االأوراق الفنية املعدة من قبل االإدارات البحثية يف االأمانة العامة خلل دور االنعقاد العادي الثالث من 
الف�شـــل الت�شريعـــي اخلام�س ع�شر يف جمال القطاع ال�شحي )4( اأعمال بحثية، متثلت يف اأوراق تو�شيحية اأعدتها 

اإدارة اجلل�شات، كما يو�شح الر�شم البياين.

      

�شكل بياين حل�شر الأوراق الفنية املعدة يف املجال ال�شحي خالل الدور العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر

2.املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع ال�شحي:
اأوًل : و�شف املوؤ�شر : 

بلغ عدد االأوراق الفنية التي اأعدت يف القطاع  ال�شحي )4( اأوراق ت�شمنت عدداً من الأفكار �شواء التي مت مناق�شتها 
يف اجلل�شة اأو  مل يتم مناق�شتها  بلغت )16( فكرًة، ومت االأخذ بها واملوافقة عليها.

ثانياً : الداللة االأفقية للموؤ�شر:

وت�شمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغت )16( فكرة من اأ�شل )909( فكرة اأي ما ن�شبته ) 1.8 %(، بالن�شبة 
لكافة القطاعات، وقد اأتت يف املرتبة العا�شرة يف عدد الأفكار، بينما احتلت تلك الأفكار ن�شبة فاعلية بلغت 88 % .

واحتل القطاع ال�شحي املرتبة العا�شرة يف عدد الأفكار املطروحة بعد كل من القطاعات الدبلوما�شي والقت�شادي 
والجتماعي والأمني ...الخ و�شبقه يف املرتبة التا�شعة قطاعات اأخرى، وبلغت فعالية تلك الأفكار)88 %( وجاءت 
يف املرتبـــة الرابعـــة بعد كل من القطـــاع التعليمي )100 %( وقطاع الدبلوما�شية الربملانية )100 %( والقطاع 

القانوين )94 %(.
اأمـــا علـــى م�شتـــوى املقرتحـــات فقد ت�شمنت الأوراق عدداً بلغ )5( مقرتحـــات �شكلت ما ن�شبته )0.8 %( من اأ�شل 
)643( مقرتحـــاً ميثـــل كافـــة القطاعـــات ، وقد جـــاء يف املرتبة الأخـــرية العا�شرة من حيث عـــدد املقرتحات، بينما 

احتلت تلك املقرتحات املرتبة ال�شابعة بن�شبة فعالية بلغت )40 %(.
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ثالثاً : الداللة الراأ�شية للموؤ�شر:

اإن الأوراق الفنية البالغ عددها )4( اأوراق فنية يف هذا القطاع قد احتوت على )16( فكرة مبتو�شط بلغ )4( اأفكار 
يف كل ورقـــة فنيـــة وهـــو مـــا ي�شكل ن�شبة ت�شل اإلى )0.44 %( من جممل االأفكار التي قدمتها كافة االأوراق الفنية 
يف كل القطاعـــات، وعـــدد مقرتحـــات بلغت )5( مبتو�شط مقرتٍح لكل ورقة فنيـــة )1.25( وهو ما ي�شكل ما ن�شبته 

)0.18 %( من جممل مقرتحات االأوراق الفنية.
كما نالحظ  عدد الأفكار عن املقرتحات بفارق ي�شل اإلى )11(، وبن�شبة ت�شل اإلى )68.75 %(.

رابعاً : الدالالت العامة للموؤ�شرات الفنية :

اأنــــه علــــى الرغــــم مــــن اأن عــــدد الأوراق الفنية مل تتجاوز )4( اأوراق جاءت يف الرتتيــــب التا�شع يف العدد اإل اأن كل ورقة  
فنية منها قد احتوت يف املتو�شط على اأربع اأفكار وما يقرب من مقرتح واحد وحققت م�شتوى فاعلية الأفكار بن�شبة 
)88 %( اأي اأن ن�شبــــة الهــــدر يف الأفــــكار بلغــــت )12 %(، اأمــــا بالن�شبــــة للمقرتحــــات فقد بلغــــت فاعليتها  )40 %( 

بن�شبة هدر و�شلت اإلى )60 %( .

جدول ح�شر االأوراق الفنية املعدة يف املجال ال�شحي

االإدارة املعدةمو�شوع الورقةم
�شنة 

االعداد

ورقة تو�شيحية ب�شاأن املخ�ش�شات املالية للمر�شى الذين ير�شلون للعالج يف 1
اخلارج.

2013اإدارة اجلل�شات

2013اإدارة اجلل�شاتورقة تو�شيحية ب�شاأن التاأخر يف افتتاح بع�س املراكز ال�شحية يف الدولة.2

2014اإدارة اجلل�شاتورقة تو�شيحية ب�شاأن تدين م�شتوى اخلدمات ال�شحية يف الإمارات ال�شمالية.3

2014اإدارة اجلل�شاتورقة تو�شيحية ب�شاأن فريو�س كورونا.4
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املعدة للقطاع ال�شحي: الفنية  الأوراق  ومقرتحات  اأفكار  ح�شر   .3
ح�شر االأفكار:

بلــغ اإجمــايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�شحي ما يقرب من )16( فكرة. 
ومن اأهم هذه الأفكار:

�شعـــف املخ�ش�شـــات املالية للمبتعثـــني للعالج يف اخلارج يف ظل غالء املعي�شة يف بع�ـــس هذه الدول)بريطانيا-	•
دول اأوروبا-اأمريكا(.

مـــدى وجـــود تعاون بني الوزارة و املوؤ�ش�شات الطبية الأوروبية والعاملية لعالج املر�شى املبتعثني للخارج بن�شف 	•
تكلفة العالج.

�شعف الرعاية ال�شحية يف بع�س املناطق التابعة لإمارتي دبا الفجرية وراأ�س اخليمة.	•
تاأخر الوزارة يف ت�شغيل املراكز ال�شحية على الرغم من ت�شلمها من وزارة الأ�شغال.	•
ماهية اخلطط امل�شتقبلية لرفع م�شتوى اخلدمات يف امل�شت�شفيات التابعة لوزارة ال�شحة.	•
نق�ـــس الكـــوادر الطبية ب�شبب تـــدين الرواتب و المتيازات التـــي يتلقها الأطباء العاملـــون بالقطاع احلكومي 	•

الحتادي مقارنه بامل�شت�شفيات والعيادات اخلا�شة وكذلك القطاعات احلكومية املحلية
جلـــوء بع�ـــس الإماراتيـــني واملقيمني اأو ن�شبـــة كبرية منهم اإلى العالج يف اخلارج علـــى العالج يف الداخل ب�شبب 	•

فقدان ثقتهم يف القطاع ال�شحي احلكومي نتيجة ارتفاع الأخطاء الطبية.
وجـــود  حـــالت اإ�شابات بفريو�س كورونـــا يف الدولة ول تختلف اأعرا�س املر�س عـــن اأي اأعرا�س ر�شح واإنفلونزا 	•

عادية.
عدم  توافر اأي لقاحات اأو عالجات نوعية كم�شادات تعطى للم�شابني بفريو�س كورونا حتى الآن.	•

ح�شر املقرتحات:

 بلغ اإجمايل املقرتحات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع ال�شحي ما يقرب من )5( مقرتحات. 
ومن اأهم هذه املقرتحات:

تطوير نظام املتابعة بخ�شو�س كفاية املخ�ش�شات املالية للمر�شى املبتعثني ومرافقيهم.	•
اعتمـــاد منـــوذج املتابعة الدورية لكفاية هذه املخ�ش�شات املالية ومدى توافقها مع الت�شخم احلا�شل يف الدول 	•

املبتعثني اإليها.
�شرورة افتتاح املراكز ال�شحية يف بع�س املناطق يف اإمارتي الفجرية وراأ�س اخليمة. 	•
زيادة دعم قطاع اخلدمات الطبية احلكومية الحتادية.	•
�شرورة الإ�شراع يف و�شع خطة ملواجهة هذ الفريو�س واتخاذ اإجراءات الوقاية الالزمة.	•
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ر�شم بياين يو�شح اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�شحي
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات االأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�شحي

م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف القطاع 

ال�شحي
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

القطاع ال�شحي

وجود اأمرا�س م�شتع�شية ي�شعب علجها يف الدولة 1
وبالتايل يتم اإر�شال هوؤلء املر�شى اإلى دولة اأخرى.

تطوير نظام املتابعة بخ�شو�س كفاية املخ�ش�شات 
املالية للمر�شى املبتعثني ومرافقيهم.

2
�شعف املخ�ش�شات املالية للمبتعثني للعالج يف اخلارج 

يف ظل غالء املعي�شة يف بع�س هذه الدول)بريطانيا-
دول اأوروبا-اأمريكا(.

اعتماد منوذج املتابعة الدورية لكفاية هذه املخ�ش�شات 
املالية ومدى توافقها مع الت�شخم احلا�شل يف الدول 

املبتعثني اإليها.

عدم كفاية امل�شاريف التي تخ�ش�س للمر�شى 3
ومرافقيهم.

�شرورة افتتاح املراكز ال�شحية يف بع�س املناطق يف 
اإمارتي الفجرية وراأ�س اخليمة. 

4
مدى وجود تعاون بني الوزارة واملوؤ�ش�شات الطبية 

الأوروبية والعاملية لعالج املر�شى املبتعثني للخارج 
بن�شف تكلفة العالج.

زيادة دعم قطاع اخلدمات الطبية احلكومية 
االحتادية.

�شعف الرعاية ال�شحية يف بع�س املناطق التابعة 5
لإمارتي دبا الفجرية وراأ�س اخليمة.

�شرورة الإ�شراع يف و�شع خطة ملواجهة هذ الفريو�س 
واتخاذ اإجراءات الوقاية الالزمة.

تاأخر الوزارة يف ت�شغيل املراكز ال�شحية على الرغم 6
من ت�شلمها من وزارة الأ�شغال.

7
�شعوبة احل�شول على الرعاية ال�شحية لأهايل 

املناطق )الرحيب، اخلليبية، العكامية، �شوكة( لبعد 
املركز ال�شحي احلايل ب 50 كيلومرتاً.

عدم توفر الكادر الطبي والإداري والفني للمراكز 8
ال�شحية يف املناطق املذكورة.

جهود الوزارة لتطوير اخلدمات ال�شحية يف االمارات 9
ال�شمالية.

اخلطط امل�شتقبلية لرفع م�شتوى اخلدمات يف 10
امل�شت�شفيات التابعة لوزارة ال�شحة.

11

نق�س الكوادر الطبية ب�شبب تدين الرواتب و 
المتيازات التي يتلقاها الأطباء العاملون بالقطاع 
احلكومي الحتادي مقارنة بامل�شت�شفيات والعيادات 

اخلا�شة وكذلك القطاعات احلكومية املحلية.

12

الإغراءات املادية التي تدفع ال�شت�شاريني والأطباء 
وحتى الفنيني يف جميع التخ�ش�شات اإلى اأن 

يقوموا مبا ي�شبه الت�شرب اأو الهجرة اجلماعية من 
م�شت�شفيات ومراكز وزارة ال�شحة اإلى م�شت�شفيات 

هيئات ال�شحة املحلية يف اأبوظبي ودبي
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف القطاع 

ال�شحي
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

القطاع ال�شحي

13

جلوء بع�س الإماراتيني واملقيمني اأو ن�شبة كبرية 
منهم اإلى العالج يف اخلارج على العالج يف الداخل 
ب�شبب فقدان ثقتهم يف القطاع ال�شحي احلكومي 

نتيجة ارتفاع الأخطاء الطبية.

14
وجود  حالت اإ�شابات بفريو�س كورونا يف الدولة  ول 

تختلف اأعرا�س املر�س عن اأي اأعرا�س ر�شح واإنفلونزا 
عادية.

عدم وجود اإجراءات احرتازية معتمده للحد من 15
انتقال فريو�س كورونا.

عدم  توافر اأي لقاحات اأو عالجات نوعية كم�شادات 16
تعطى للم�شابني بفريو�س كورونا حتى الآن.

الفنية املعدة يف القطاع ال�شحي: الأوراق  4.فعالية 
مت قيا�ـــس فعاليـــة االأوراق الفنيـــة املعـــدة يف القطـــاع ال�شحي من خـــلل ح�شر االأفكار واملقرتحـــات التي طرحت يف 

االأوراق الفنية التي اأنتجتها االإدارة البحثية خلل الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر.

فعالية االأفكار: 

بلـــغ اإجمـــايل عـــدد االأوراق الفنية يف القطاع ال�شحـــي التي طرحت ونوق�شت يف الدور العـــادي الثالث عدد 4 اأو راق 
فنيـــة، وبلـــغ اإجمـــايل االأفـــكار الرئي�شية لها عدد ) 16 ( فكرة ومت االأخذ مبجموع عدد )14 ( فكرة وبن�شبة فاعلية 

بلغت 88.0 % .

ر�شم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�شحي
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جدول قيا�س فعالية اأفكار االأوراق الفنية للقطاع ال�شحي

م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

مدى توافق املخ�ش�شات املالية للمر�شلني  للعالج اإلى اخلارج 1
مبا يتنا�شب مع امل�شتوى املعي�شة يف الدول املر�شلني اإليها.

وجود اأمرا�س م�شتع�شية ي�شعب علجها يف 
الدولة وبالتايل يتم اإر�شال هوؤلء املر�شى اإلى 

دولة اأخرى.

وجود عملية مراجعة دورية للمخ�ش�شات املالية بحيث تتفق 2
مع الت�شخم احلا�شل يف البلدان املبعوثني اإليها.

�شعف املخ�ش�شات املالية للمبتعثني للعالج 
يف اخلارج يف ظل غالء املعي�شة يف بع�س هذه 

الدول)بريطانيا-دول اأوروبا-اأمريكا(.

تقدمي الرعاية ال�شحية املميزة عن طريق البتعاث للخارج 3
للعالج اأو برنامج الأطباء الزائرين.

عدم كفاية امل�شاريف التي تخ�ش�س للمر�شى 
ومرافقيهم.

عدم وجود درا�شة اأو مقارنة يف �شاأن ما اذا كانت املبالغ 4
املخ�ش�شة للمر�شى املبتعثني للعالج ومر افقيهم كافية اأم ل.

�شعف الرعاية ال�شحية يف بع�س املناطق التابعة 
لإمارتي دبا الفجرية وراأ�س اخليمة.

مدى توا�شل الوزارة مع املر�شى املبتعثني للعالج يف اخلارج 5
ومرافقيهم للتحقق منهم عن كفاية هذه املخ�ش�شات املالية.

تاأخر الوزارة يف ت�شغيل املراكز ال�شحية على 
الرغم من ت�شلمها من وزارة الأ�شغال.

تقدمي الرعاية ال�شحية املميزة عن طريق البتعاث للخارج 6
للعالج اأو برنامج الأطباء الزائرين.

�شعوبة احل�شول على الرعاية ال�شحية لأهايل 
املناطق )الرحيب، اخلليبية، العكامية، �شوكة( 
لبعد املركز ال�شحي احلايل ب 50 كيلومرتاً.

حاجة بع�س املراكز ال�شحية للكوادر الفنية واالدارية.7
عدم توفر الكادر الطبي والإداري والفني للمراكز 

ال�شحية يف املناطق املذكورة.

حاجة املراكز ال�شحية يف راأ�س اخليمة والفجرية اإلى �شيانة.8
مدى وجود تعاون بني الوزارة و املوؤ�ش�شات الطبية 
الأوروبية والعاملية لعالج املر�شى املبتعثني للخارج 

بن�شف تكلفة العالج.

حاجة املراكز ال�شحية يف راأ�س اخليمة والفجرية اإلى �شيانة.9
جهود الوزارة لتطوير اخلدمات ال�شحية يف 

االمارات ال�شمالية.

عدم وجود موازنة ت�شغيلية وا�شحة لهذه املراكز ال�شحية 10
اجلديدة.

اخلطط امل�شتقبلية لرفع م�شتوى اخلدمات يف 
امل�شت�شفيات التابعة لوزارة ال�شحة.

و�شع اخلطط امل�شتقبلية للم�شت�شفيات والقطاع ال�شحي ككل.11

نق�س الكوادر الطبية ب�شبب تدين الرواتب و 
المتيازات التي يتلقاها الأطباء العاملون بالقطاع 
احلكومي الحتادي مقارنه بامل�شت�شفيات والعيادات 

اخلا�شة وكذلك القطاعات احلكومية املحلية.
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

اإيالء املر�شى اأولوية ق�شوى مع مراعاة الر�شا الوظيفي 12
للموظفني و الأطباء يف الوزارة.

الإغراءات املادية التي تدفع ال�شت�شاريني 
والأطباء وحتى الفنيني يف جميع التخ�ش�شات 

اإلى اأن يقوموا مبا ي�شبه الت�شرب اأو الهجرة 
اجلماعية من م�شت�شفيات ومراكز وزارة ال�شحة 

اإلى م�شت�شفيات هيئات ال�شحة املحلية يف اأبوظبي 
ودبي.

وجود خطة وطنية خا�شة للجائحات متما�شية مع متالزمة 13
ال�شرق الأو�شط.

جلوء بع�س الإماراتيني واملقيمني اأو ن�شبة كبرية 
منهم اإلى العالج يف اخلارج على العالج يف الداخل 
ب�شبب فقدان ثقتهم يف القطاع ال�شحي احلكومي 

نتيجة ارتفاع الأخطاء الطبية.

وجود هناك تعميمات جلميع اجلهات احلكومية واخلا�شة 14
عن اآليات وبروتوكولت مكافحة العدوى من هذا الفريو�س.

وجود  حالت اإ�شابات بفريو�س كورونا يف الدولة  
ول تختلف اأعرا�س املر�س عن اأي اأعرا�س ر�شح 

واإنفلونزا عادية.

عدم وجود اإجراءات احرتازية معتمده للحد من 15
انتقال فريو�س كورونا.

16
عدم  توافر اأي لقاحات اأو عالجات نوعية 

كم�شادات تعطى للم�شابني بفريو�س كورونا حتى 
الآن.
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ب. فعالية املقرتحات:

بلــغ  اإجمايل املقرتحــات التي مت مناق�شتها اأو التي مل يتم مناق�شتهــا يف اجلل�شة عدد )5( مقرتحات 
ويبلــغ عــدد املقرتحــات التــي مت مناق�شتها من قبل اأع�شــاء املجل�س )2( مقرتحا التــي وردت يف عدد         
) 4 ( اأوراق فنية متت مناق�شتها من اأ�شل ) 4 ( اأوراق فنية وبلغت ن�شبة فاعلية املقرتحات 40 % ، 

واأهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي ما تتعلق بـ: 

�شـــرورة املتابعـــة الدوريـــة لكفايـــة هـــذه املخ�ش�شـــات املاليـــة ومدى توافقهـــا مـــع الت�شخم احلا�شـــل يف الدول 	•
املبتعثني اإليها.

�شرورة اعتماد خطة لت�شغيل املراكز اجلديدة كعيادات تخ�ش�شية حلاجة املناطق لها.	•

ر�شم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�شحي
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جدول قيا�س فعالية مقرتحات االأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�شحي 

م
املقرتحات الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان اأو 

اجلل�شات واأخذت من االأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة

1
�شرورة املتابعة الدورية لكفاية هذه املخ�ش�شات 

املالية ومدى توافقها مع الت�شخم احلا�شل يف الدول 
املبتعثني اإليها.

تطوير نظام املتابعة بخ�شو�س كفاية املخ�ش�شات 
املالية للمر�شى املبتعثني ومرافقيهم.

�شرورة اعتماد خطة لت�شغيل املراكز اجلديدة كعيادات 2
تخ�ش�شية حلاجة املناطق لها.

اعتماد منوذج املتابعة الدورية لكفاية هذه املخ�ش�شات 
املالية ومدى توافقها مع الت�شخم احلا�شل يف الدول 

املبتعثني اإليها.

�شرورة افتتاح املراكز ال�شحية يف بع�س املناطق يف 3
اإمارتي الفجرية وراأ�س اخليمة. 

زيادة دعم قطاع اخلدمات الطبية احلكومية 4
االحتادية.

�شرورة الإ�شراع يف و�شع خطة ملواجهة هذ الفريو�س 5
واتخاذ اإجراءات الوقاية الالزمة.
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ال�شحي: القطاع  اأعمال  نتائج  تقدير   .5
ت�شـــري نتائـــج املوؤ�شـــرات ال�شابقـــة اإلى اأهمية الـــدور الذي �شكلتـــه الأوراق الفنية يف هذا القطاع والـــذي بلغت فعالية 
الأفـــكار واملقرتحـــات فيـــه متو�شـــط ما ن�شبتـــه )88 %(، ويعود ذلك اإلى املنهجية التـــي اتبعت يف حتديد ماهية 
امل�شكلـــة البحثيـــة يف تلـــك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�شبـــة لها. اأما ما يتعلق مبوقف احلكومـــة وتفاعلها اإزاء تلك 
االأفكار واملقرتحات فيمكن اال�شرت�شاد بن�شبة الفعالية التي بلغت  ن�شبتها )40 % ( وات�شح ذلك من مواقفها يف 

اجلل�شات العامة جتاه هذه الأوراق الفنية املعدة.
ومبالحظـــة مقـــدار متو�شـــط الهدر يف الأفكار واملقرتحـــات والتي مل تت�شمنها الفعالية جند اأنهـــا ت�شكل ما ن�شبته 

)36 %( ويعود ذلك للمربرات التالية:
على الرغم من قلة الأعمال الفنية املقدمة يف القطاع ال�شحي والبالغ عددها )4( اأو راق اإل اأنها ا�شتطاعت تقدمي 
)16( فكـــرة، حيـــث اإن منهجيـــة الورقـــة التو�شيحية تقـــوم على بناء ماهيـــة امل�شكلة لل�شوؤال وو�شـــع اأ�شباب امل�شكلة 

ونتائجها الأمر الذي يجعل الورقة حتمل عدد مرتفع من الأفكار.
نوعيـــة الأ�شئلـــة التـــي مت طرحها ات�شمت باأنها اأ�شئلة ت�شاأل ب�شكل نوعي يف جمالت اأو  قطاعات خمتلفة يف مو�شوع 

ال�شحة، مما جعل االأوراق حتمل كما متنوعا من االأفكار.
مت التعبري عن عدد كبري من الأفكار �شمن مقرتح يدور حول ذات املعنى ولي�س من اجلدوى تكراره ب�شيغ خمتلفة.

جدول تاأثري الأوراق والدرا�شات الفنية على القطاع ال�شحي

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثراإيجابيغري موؤثرالقطاع

ال�صحي

النتيجة العامة : اأن ن�شبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�شباب 
امل�شكالت عالوة على مقدار التوافق الذي اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�شات العامة ومدى 
توافق ما ي�شدر من قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات يوؤكد اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً 

جوهرياً باأعمال املجل�س بن�شبة فعالية تبلغ )100 %(.
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خام�شًا: القطاع اخلدمي
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اخلدمي:  للقطاع  عامة  موؤ�شرات   .1
بلغ اإجمايل االأوراق الفنية املعدة من قبل االإدارات البحثية يف االأمانة العامة خلل دور االنعقاد العادي الثالث من 
الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جمال القطاع اخلدمي عدد ) 5( اأعمال بحثية ومت اإعداد االأوراق الفنية من 
قبـــل اإدارة اجلل�شـــات بعـــدد )3( اأوراق بحثيـــة بن�شبة )50 %(، واإدارة اللجـــان بعدد )1( بن�شبة )25 % (، ومركز 

املعلومات )1( بن�شبة )25 %(.
وتفاوتت هذه الأعمال  ما بني )3( اأوراق تو�شيحية، ودرا�شة من مركز املعلومات ، وورقة فنية من اللجان.

�شكل بياين حل�شر الأوراق الفنية املعدة يف املجال اخلدمي خالل الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
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اخلدمي: للقطاع  التطبيقية  -2املوؤ�شرات 

اأو ًل : و�شف املوؤ�شر : 

بلغـــت عـــدد االأوراق الفنيـــة التـــي اأعـــدت يف القطـــاع  اخلدمـــي )5( اأوراق ت�شمنـــت عدداً مـــن الأفكار �شـــواء التي مت 
مناق�شتها يف اجلل�شة اأو  مل يتم مناق�شتها  بلغت )34( فكرًة.

ثانياً : الداللة االأفقية للموؤ�شر:

وت�شمنـــت الأوراق عـــدداً مـــن الأفـــكار بلغـــت )34( فكرة من اأ�شل )909( فكرة اأي مـــا ن�شبته )3.7 %(، بالن�شبة 
لكافة القطاعات، وقد اأتت يف املرتبة الثامنة يف عدد الأفكار، بينما احتلت تلك الأفكار ن�شبة فاعلية بلغت 12 %.
واحتلـــت املرتبـــة الثامنـــة يف عدد الأفـــكار املطروحة بعد كل مـــن القطاعـــات الدبلوما�شية الربملانيـــة و القت�شادي 
والجتماعـــي والأمنـــي والتعليمـــي والقانـــوين والبيئـــي ، وبلغـــت فعاليـــة تلـــك الأفـــكار)12 %( وجـــاءت يف املرتبة 
التا�شعـــة بعـــد كل مـــن القطـــاع التعليمـــي )100 %( وقطـــاع الدبلوما�شيـــة الربملانيـــة )100 %( والقطاعـــات 

القانوين وال�شحي واالأمني واالجتماعي والبيئي واالقت�شادي من حيث ن�شبة فعالية االأفكار.
اأمـــا علـــى م�شتـــوى املقرتحات فقد ت�شمنت الأوراق عدداً بلـــغ )16( مقرتحا �شكلت ما ن�شبته )2.5 %( من اأ�شل 
)643( مقرتحـــاً ميثـــل كافـــة القطاعات ، وقـــد اأتت يف املرتبة ال�شابعة مكرر من حيث عـــدد املقرتحات مع القطاع 

القت�شادي ، بينما احتلت تلك املقرتحات املرتبة الثامنة بن�شبة فعالية بلغت )18.8 %(.

ثالثاً : الداللة الراأ�شية للموؤ�شر:

اإن الأوراق الفنية البالغ عددها )5( اأوراق فنية يف هذا القطاع قد احتوت على )34( فكرة مبتو�شط بلغ )2( اأفكار 
يف كل ورقـــة فنيـــة وهـــو مـــا ي�شكل ن�شبة ت�شل اإلى )0.22 %( من جممل االأفكار التي قدمتها كافة االأوراق الفنية 
يف كل القطاعات، وعدد مقرتحات بلغت )16( مبتو�شط مقرتٍح لكل ورقة فنية )0.47( وهو ما ي�شكل ما ن�شبته 

)0.06 %( من جممل مقرتحات االأوراق الفنية.
كما نالحظ  عدد الأفكار عن املقرتحات بفارق ي�شل اإلى )18(، وبن�شبة ت�شل اإلى )76.70 %(

رابعاً : الدالالت العامة للموؤ�شرات الفنية :

اأنـــه علـــى الرغـــم مـــن اأن عـــدد الأوراق الفنيـــة مل تتجاوز )5( اأوراق جـــاءت يف الرتتيب الثامن يف العـــدد ، اإل اأن كل 
ورقة  فنية منها قد احتوت يف املتو�شط على  الأقل على فكرة واحدة ، وما يقرب من مقرتح واحد وحققت م�شتوى 
فاعلية االأفكار بن�شبة )12 %( اأي اأن ن�شبة الهدر يف الأفكار بلغت )88 %(، اأما بالن�شبة للمقرتحات فقد بلغت 

فاعليتها  )18.8 %( بن�شبة هدر و�شلت اإلى )81 %( .
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جدول ح�شر للأوراق الفنية املعدة يف املجال اخلدمي

�شنة االإعداداالإدارة املعدةعنوان الورقةم

2013اإدارة اجلل�شاتورقة تو�شيحية ب�شاأن حدوث اأ�شرار ب�شارع �شمل الق�شيدات1

ورقة تو�شيحية ب�شاأن  الطلبات التي �شت�شملها الزيادة يف قيمة امل�شاعدة املالية 2
بربنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان

2013اإدارة اجلل�شات

ورقة تو�شيحية حول اإن�شاء مكتب لربيد الإمارات يف منطقة مليحة التابعة 3
الإمارة ال�شارقة

2013اإدارة اجلل�شات 

درا�شة مقارنة لقطاع الت�شالت يف دولة الإمارات العربية املتحدة وكل من 4
)الإمارات -املغرب-م�شر-ال�شعودية-كندا –امريكا-اليابان(

2014مركز املعلومات

2014اإدارة اللجانورقة تو�شيحية ب�شاأن هيئة تنظيم الت�شالت5

ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي:

اأ . ح�شر الأفكار:

بلــغ اإجمــايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي ما يقرب من )34( فكرة، 
ومن اأهم هذه الأفكار التي مت طرحها يف املجل�س:

ب�شاأن وزارة الأ�شغال العامة :

تطوير طريق �شمل الق�شيدات باإمارة را�س اخليمة بتكلفة )142( مليون درهم .	•
اأطلقت الدولة برناجما ا�شتثماريا بتكلفة )9.6(مليار من �شمنه امل�شاريع احليوية التي تدعم البنية التحتية 	•

للدولة.
العمل حاليا على رفع كفاءة طريق �شارع ال�شيخ زايد وطريق دبا خورفكان وم�شايف الفجرية.	•
ال�شغط ال�شديد على �شارع �شمل اأدى اإلى متاعب لكل م�شتخدميه.	•
العمـــل اأي�شـــا علـــى ت�شييد طـــرق جانبية وتوفري خدمات الإنـــارة على الطريق بالتن�شيق مـــع الهيئة الحتادية 	•

للكهرباء واملاء.
اأدت بع�س العوامل الطبيعية كالأمطار وال�شيول اإلى تلف اأجزاء من �شارع �شمل الق�شيدات والذي ليزال قيد 	•

الإن�شاء .
اجلهـــة امل�شوؤولـــة عـــن فتـــح جزء من امل�شـــروع لت�شهيل حركـــة املرور، والذي حدثـــت يف اأحد اأجزائـــه اأ�شرار بعد 	•

�شقوط الأمطار.

ب�شاأن برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان :

زيادة قيمة امل�شاعدة املالية التي يقدمها برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان للم�شتفيدين من 500 األف اإلى 800 	•
األف درهم .

الهـــدف مـــن برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شـــكان هو خدمة املواطنني وتوفري امل�شكـــن املالئم لهم عن طريق تقدمي 	•
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املنح والقرو�س الإ�شكانية للبناء اأو لال�شتكمال اأو لل�شيانة.
عدم كفاية 500 الف درهم لإن�شاء م�شكن ب�شبب غالء مواد البناء وارتفاع كلفة الإن�شاء.	•
جلوء بع�س املواطنني اإلى القرتا�س من البنوك التجارية ل�شتكمال بناء م�شاكنهم .	•
عدم قدرة املواطنني املقرت�شني على الوفاء بالتزاماتهم الأ�شرية مما يزيد من عمق اخلالفات الأ�شرية.	•
ارتفـــاع كلفـــة اإن�شـــاء امل�شاكن التـــي �شت�شهد زيادة خالل الفـــرتة القادمة اأي�شاَ كما اأ�شـــار املحللون القت�شاديون 	•

بن�شبة )5 %(.
ارتفاع تكاليف املعي�شة يف الدولة ،مع تزايد معدلت الت�شخم القت�شادي ، حيث �شهد ارتفاعا يف عام 2013 	•

.)% بلغ )1.1 
بلغت القيمة االإجمالية للقرو�س ال�شخ�شية للمواطنني بنهاية عام 2011 حول 48 مليون درهم	•

موؤ�ش�شة بريد االإمارات :

حاجـــة اأهـــايل منطقة مليحة اإلى مكتب بريد الإمارات لال�شتفادة من اخلدمات العديدة واملختلفة ، التي يتم 	•
تقدميها يف ظل وجود العديد من املباين احلكومية يف منطقة مليحة.

حتقيـــق روؤيـــة وا�شرتاتيجيـــة بريـــد الإمارت يف تكثيـــف تو�شعه وانت�شـــاره يف خمتلف مناطـــق الدولة من خالل 	•
خطة �شاملة.

النهو�ـــس باخلدمـــات القائمة وتطويرها وا�شتحداث خدمات جديدة متطـــورة عالية اجلودة من اأهداف بريد 	•
االإمارات .

اإبرام اتفاقيات مهمة مع خمتلف املوؤ�ش�شات الربيدية يف العامل وال�شركات العاملية املتواجدة يف الدولة لتنويع 	•
حقول اخلدمات ، تعترب من اأهم اإجنازات بريد الإمارات. 

حتويـــل منطقـــة مليحة اإلى مدينـــة متكاملة اخلدمات وامل�شاريـــع الإمنائية ال�شرورية التـــي ترتقي مب�شتوى 	•
حياة املواطنني ، ومبا يرقى اإلى م�شتوى املدن احلديثة

قطاع تنظيم الت�شالت : 

�شنة الإن�شاء /عدد ال�شركات امل�شغلة.	•
ال�شرتاتيجية والأهداف.	•
اللوائح املنظمة لعملية املناف�شة بني ال�شركات امل�شغلة)�شروط الرتخي�س(.	•
التزامات املرخ�س له.	•
�شيا�شة الت�شعري ) املكاملات-امل�شجات. الخ(.	•
دور ال�شركات امل�شغلة يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية.	•
�شيا�شة اأمن املعلومات ) �شيا�شة اخل�شو�شية (.	•
اخلدمة املقدمة.	•
مدونة ال�شلوك.	•
و�شع اخلطة ال�شرتاتيجية للهيئة يف توطني الوظائف يف قطاع الت�شالت.	•
و�شع الإطار التنظيمي للمناف�شة يف قطاع الت�شالت.	•
درا�شة اأ�شعار اخلدمات املقدمة ومدى توافقها مع اأ�شعار املنطقة.	•
تطوير اخلدمات املقدمة للم�شتهلك مبا يتوافق مع الطفرة التكنلوجية احلديثة .	•
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نتيجـــة غيـــاب املناف�شـــة احلقيقية والتـــي من �شاأنهـــا ت�شجيع ال�شركات علـــى تقدمي الأف�شل مـــن حيث اجلودة 	•
والأ�شعار اأدى التاأثري ال�شلبي على اأ�شعار خدمات قطاع الت�شالت ومدى تنوع اخلدمات املقدمة.

ب. ح�شر املقرتحات:

بلغ اإجمايل املقرتحات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع اخلدمي ما يقرب من )16( مقرتحًا، 
ومن اأهم هذه املقرتحات التي مت الأخذ بها: 

ب�شاأن برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان :

اإعـــادة النظـــر يف اأن ي�شمـــل قـــرار الزيـــادة الطلبات التـــي  مل يتم �شرف امل�شاعـــدات املالية  لها قبـــل �شدور هذا 	•
القـــرار ، حتـــى يتمكـــن املواطنـــون من العي�ـــس العي�شة الكرميـــة التي تهـــدف اإليها القيـــادة احلكيمة من خالل 

الوثيقة الوطنية لعام )2021(.
يجـــب اأن تكـــون هنـــاك مرونة اأكرث بزيادة �شقف الراتب املحدد كحـــد اأق�شى )5 %(  لزيادة اأعداد امل�شتفيدين 	•

من املنحة.

ب�شاأن هيئة تنظيم الت�شالت :

يجـــب اأن يكـــون املجـــال مفتوحـــا اأمـــام �شـــركات الت�شـــالت الجنبيـــة يف الإمارات لتتعـــدد  الختيـــارات وتقوى 	•
املناف�شة وكل �شركة تقدم اأف�شل ما لديها.

تكثيـــف الـــدور املجتمعـــي بدعم مـــن الت�شالت ا�شوة بالدول الأخـــرى وامل�شاهمة يف العديد مـــن الربامج التي 	•
تخدم ال�شباب واملجتمع ب�شكل عام.

اإن�شاء خط �شاخن لل�شكاوى اأ�شوة بهيئة تنظيم ات�شالت يف م�شر.	•
مراجعة اأ�شعار خدمة الت�شالت التي تعترب باهظة مقارنة باخلدمة املقدمة للمواطنني والتي تعترب �شعيفة.	•
يجـــب علـــى ات�شـــالت اأن ت�شـــع مدونة �شلـــوك ، حيث تركز هـــذه املدونة على معايـــري معينة ملمار�شـــة العمال 	•

التجارية ، وحتديد العالقة مع املجتمعات التي تخدمها.

ب�شاأن وزارة الدولةل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي:

تفعيل مذكرة التفاهم بني الأمانة العامة للمجل�س الوطني الحتادي ووزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 	•
االحتادي 

اإعداد الوزارة مقايي�س جناح لكل مرحلة وموؤ�شرات اأداء وا�شحة لأهدافها ال�شرتاتيجية وخططها .	•
العمل على اإعداد خطة ت�شريعية اأو برنامج ت�شريعي حكومي �شنوي اأو ن�شف �شنوي .	•
تطبيق الربنامج الوطني ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ) التمكني ال�شيا�شي (.	•
ت�شكيـــل جلنـــة وطنيـــة ذات ا�شتقـــالل مـــايل واإداري لالإ�شـــراف على العمليـــة النتخابية وكل ما يت�شـــل ب�شوؤون 	•

تنظيمها .
اإعداد ت�شريع لالنتخابات لت�شمني كل جوانب العملية النتخابية الإجرائية والإ�شرافية.	•
التعامـــل مـــع بيـــوت اخلربة الوطنية يف جمال البحـــوث لإعداد وتاأهيل كوادر وطنيـــة بحثية يف خمتلف اإدارات 	•

الوزارة.
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ر�شم بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي  خالل الدور العادي الثالث من الف�شل اخلام�س ع�شر
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات االأوراق الفنية املعدة لقطاع اخلدمات

م
االأفكار الرئي�شية االأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال اخلدمي
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

اخلدمي

تطوير طريق �شمل الق�شيدات باإمارة را�س اخليمة 1
بتكلفة )142( مليون درهم.

اإعادة النظر يف اأن ي�شمل قرار الزيادة الطلبات التي  مل يتم 
�شرف امل�شاعدات املالية  لها قبل �شدور هذا القرار حتى 

يتمكن املواطنون من العي�س العي�شة الكرمية التي تهدف 
اإليها القيادة احلكيمة من خالل الوثيقة الوطنية لعام 

.)2021(

2
اطلقت الدولة برناجما ا�شتثماريا بتكلفة )9.6(

مليار من �شمنه امل�شاريع احليوية التي تدعم البنية 
التحتية للدولة.

يجب ان تكون هناك مرونة اأكرث بزيادة �شقف الراتب 
املحدد كحد اأق�شى )5 %(  لزيادة اأعداد امل�شتفيدين من 

املنحة.

العمل حاليا على رفع كفاءة طريق �شارع ال�شيخ زايد 3
وطريق دبا خورفكان وم�شايف الفجرية.

يجب اأن يكون املجال مفتوحا اأمام �شركات الت�شالت 
الجنبية يف المارات لتتعدد  الختيارات وتقوى املناف�شة 

وكل �شركة تقدم اأف�شل ما لديها.

ال�شغط ال�شديد على �شارع �شمل اأدى الى متاعب 4
لكل م�شتخدميه.

تكثيف الدور املجتمعي بدعم من الت�شالت ا�شوة بالدول 
الأخرى وامل�شاهمة يف العديد من الربامج التي تخدم 

ال�شباب واملجتمع ب�شكل عام.

5
العمل اأي�شا على ت�شييد طرق جانبية وتوفري 

خدمات النارة على الطريق بالتن�شيق مع الهيئة 
الحتادية للكهرباء واملاء.

اإن�شاء خط �شاخن لل�شكاوى اأ�شوة بهيئة تنظيم ات�شالت يف 
م�شر.

6
اأدت بع�س العوامل الطبيعية كاالأمطار وال�شيول 
الى تلف اأجزاء من �شارع �شمل الق�شيدات والذي 

ليزال قيد الإن�شاء.

مراجعة اأ�شعار خدمة الت�شالت التي تعترب باهظة مقارنة 
باخلدمة املقدمة للمواطنني والتي تعترب �شعيفة.

7
اجلهة امل�شوؤولة عن فتح جزء من امل�شروع لت�شهيل 
حركة املرور، والذي حدثت يف اأحد اأجزائه اأ�شرار 

بعد �شقوط الأمطار.

يجب على ات�شالت اأن ت�شع مدونة �شلوك حيث تركز 
هذه املدونة على معايري معينة ملمار�شة االأعمال التجارية 

وحتديد العالقة مع املجتمعات التي تخدمها.

8
زيادة قيمة امل�شاعدة املالية التي يقدمها برنامج 

ال�شيخ زايد لالإ�شكان للم�شتفيدين من 500 األف 
الى 800 األف درهم.

حتليل البيئة الداخلية و اخلارجية للهيئة خلل 2011 
.2013 ،2012،

9

الهدف من برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان هو 
خدمة املواطنني وتوفري امل�شكن املالئم لهم عن 

طريق تقدمي املنح والقرو�س ال�شكانية للبناء اأو 
ال�شتكمال اأو لل�شيانة.

خطط وبرامج الهيئة لت�شجيع وتنمية �شناعة الت�شالت 
ونظم املعلومات يف الدولة.
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م
االأفكار الرئي�شية االأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال اخلدمي
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

اخلدمي

عدم كفاية 500 األف درهم لإن�شاء م�شكن ب�شبب 10
غالء مواد البناء وارتفاع كلفة الإن�شاء.

تفعيل مذكرة التفاهم بني الأمانة العامة للمجل�س 
الوطني الحتادي ووزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 

االحتادي.

جلوء بع�س املواطنني اإلى القرتا�س من البنوك 11
التجارية ل�شتكمال بناء م�شاكنهم.

اإعداد الوزارة مقايي�س جناح لكل مرحلة وموؤ�شرات اأداء 
وا�شحة لأهدافها ال�شرتاتيجية وخططها.

12
عدم قدرة املواطنني املقرت�شني على الوفاء 

بالتزاماتهم الأ�شرية مما يزيد من عمق اخلالفات 
االأ�شرية.

العمل على اإعداد خطة ت�شريعية اأو برنامج ت�شريعي 
حكومي �شنوي اأو ن�شف �شنوي.

13
ارتفاع كلفة اإن�شاء امل�شاكن التي �شت�شهد زيادة 

خالل الفرتة القادمة اأي�شاَ كما اأ�شار املحللون 
القت�شاديون بن�شبة )5 %(.

ت�شكيل جلنة وطنية ذات ا�شتقالل مايل واإداراي لالإ�شراف 
على العملية النتخابية وكل ما يت�شل ب�شوؤون تنظيمها.

14
ارتفاع تكاليف املعي�شة يف الدولة ،مع تزايد معدلت 

الت�شخم القت�شادي حيث �شهد ارتفاعا يف عام 
.)%  1.1( بلغ   2013

اإعداد ت�شريع لالنتخابات لت�شمني كل جوانب العملية 
االنتخابية االإجرائية واالإ�شرافية.

15
بلغت القيمة االإجمالية للقرو�س ال�شخ�شية 

للمواطنني بنهاية عام 2011 حول 48 مليون 
درهم.

التعامل مع بيوت اخلربة الوطنية يف جمال البحوث 
لإعداد وتاأهيل كوادر وطنية بحثية يف خمتلف اإدارات 

الوزارة.

�شنة الإن�شاء /عدد ال�شركات امل�شغلة.16
تطبيق الربنامج الوطني ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة     

) التمكني ال�شيا�شي (.

ال�شرتاتيجية والأهداف.17

اللوائح املنظمة لعملية املناف�شة بني ال�شركات 18
امل�شغلة)�شروط الرتخي�س(.

التزامات ال�شركات املرخ�س له.19

�شيا�شة الت�شعري ) املكاملات-امل�شجات (.20

دور ال�شركات امل�شغلة يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية.21

�شيا�شة اأمن املعلومات ) �شيا�شة اخل�شو�شية (.22

اخلدمة املقدمة من ال�شركات.23

مدونة ال�شلوك.24

و�شع اخلطة ال�شرتاتيجية للهيئة يف توطني 25
الوظائف يف قطاع الت�شالت.

و�شع الإطار التنظيمي للمناف�شة يف قطاع 26
الت�شالت.
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م
االأفكار الرئي�شية االأوراق االأمانة املطروحة يف 

املجال اخلدمي
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف املجال 

اخلدمي

درا�شة اأ�شعار اخلدمات املقدمة ومدى توافقها مع 27
اأ�شعار املنطقة.

تطوير اخلدمات املقدمة للم�شتهلك مبا يتوافق مع 28
الطفرة التكنلوجية احلديثة.

29

نتيجة غياب املناف�شة احلقيقية والتي من �شانها 
ت�شجيع ال�شركات على تقدمي الف�شل من حيث 

اجلودة واالأ�شعار اأدى اإلى التاأثري ال�شلبي على اأ�شعار 
خدمات قطاع الت�شالت ومدى تنوع اخلدمات 

املقدمة.

30

حاجة اأهايل منطقة مليحة اإلى مكتب بريد 
االإمارات لل�شتفادة من اخلدمات العديدة 

واملختلفة التي يتم تقدميها يف ظل وجود العديد 
من املباين احلكومية يف منطقة مليحة.

31
حتقيق روؤية وا�شرتاتيجية بريد الإمارت يف تكثيف 

تو�شعه وانت�شاره يف خمتلف مناطق الدولة من 
خلل خطة �شاملة.

32
النهو�س باخلدمات القائمة وتطويرها وا�شتحداث 

خدمات جديدة متطورة عالية اجلودة من اأهداف 
بريد االإمارات.

33
من اإجنازات بريد الإمارات اإبرام اتفاقيات مهمة 

مع خمتلف املوؤ�ش�شات الربيدية يف العامل وال�شركات 
العاملية املتواجدة يف الدولة لتنويع حقول اخلدمات.

34

حتويل منطقة مليحة اإلى مدينة متكاملة 
اخلدمات وامل�شاريع الإمنائية ال�شرورية التي 

ترتقي مب�شتوى حياة املواطنني ومبا يرقى الى 
م�شتوى املدن احلديثة.
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع اخلدمي:

مت قيا�ـــس فعاليـــة االأوراق الفنيـــة املعـــدة يف القطاع اخلدمي من خـــلل ح�شر االأفكار واملقرتحـــات التي طرحت يف 
االأوراق الفنيـــة التـــي اأنتجتهـــا االإدارات البحثية خلل الـــدور العادي الثالث من الف�شـــل الت�شريعي اخلام�س ع�شر 

ومدى ا�شتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�شكل عام.

فعالية الأفكار: 

بلغ اإجمايل عدد االأوراق الفنية يف املجال اخلدمي التي طرحت ونوق�شت يف الدور العادي الثالث )5( اأوراق فنية، 
وبلـــغ اإجمـــايل االأفـــكار الرئي�شية لها )34( فكرة،  ومت االأخذ مبجموع )4( اأفكار وبن�شبة فعالية )12.0 %( ومل 

يتم الأخذ مبجموع )30( فكرة وبن�شبة هدر)88 %(.

ر�شم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي

%12

%34
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جدول قيا�س فعالية االأفكار االأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي

الأفكارالرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 
االأوراق الفنية

االأفكارالرئي�شية الأوراق االأمانة العامة م

تطوير طريق �شمل الق�شيدات باإمارة را�س اخليمة بتكلفة 
)142( مليون درهم.

ال�شغط ال�شديد على �شارع �شمل اأدى الى 
متاعب لكل م�شتخدميه.

1  

اأطلقت الدولة برناجما ا�شتثماريا بتكلفة )9.6( مليار من 
�شمنه امل�شاريع احليوية التي تدعم البنية التحتية للدولة.

اأدت بع�س العوامل الطبيعية كاالأمطار 
وال�شيول اإلى تلف اأجزاء من �شارع �شمل 

الق�شيدات والذي ليزال قيد الإن�شاء.
2  

العمل حاليا على رفع كفاءة طريق �شارع ال�شيخ زايد وطريق دبا 
خورفكان وم�شايف الفجرية.

اجلهة امل�شوؤولة عن فتح جزء من امل�شروع 
لت�شهيل حركة املرور، والذي حدثت يف اأحد 

اأجزائه اأ�شرار بعد �شقوط الأمطار.
3  

ال�شغط ال�شديد على �شارع �شمل ادى الى متاعب لكل م�شتخدميه.
زيادة قيمة امل�شاعدة املالية التي يقدمها 

برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان للم�شتفيدين من 
األف درهم.  800 الى  األف   500

4  

العمل اأي�شا على ت�شييد طرق جانبية وتوفري خدمات الإنارة 
على الطريق بالتن�شيق مع الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء.

5  

اأدت بع�س العوامل الطبيعية كالأمطار وال�شيول الى تلف اأجزاء 
من �شارع �شمل الق�شيدات والذي ليزال قيد الإن�شاء.

6  

اجلهة امل�شوؤولة عن فتح جزء من امل�شروع لت�شهيل حركة املرور، 
والذي حدثت يف اأحد اأجزائه اأ�شرار بعد �شقوط الأمطار.

7  

زيادة قيمة امل�شاعدة املالية التي يقدمها برنامج ال�شيخ زايد 
لالإ�شكان للم�شتفيدين من 500 األف الى 800 األف درهم.

8  

الهدف من برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان هو خدمة املواطنني 
وتوفري امل�شكن املالئم لهم عن طريق تقدمي املنح والقرو�س 

الإ�شكانية للبناء اأو لال�شتكمال اأو لل�شيانة.
9  

عدم كفاية 500 األف درهم لإن�شاء م�شكن ب�شبب غالء مواد 
البناء وارتفاع كلفة الإن�شاء.

10  

جلوء بع�س املواطنني اإلى القرتا�س من البنوك التجارية 
ل�شتكمال بناء م�شاكنهم.

11  

عدم قدرة املواطنني املقرت�شني على الوفاء بالتزاماتهم الأ�شرية 
مما يزيد من عمق اخللفات اال�شرية.

12  

ارتفاع كلفة اإن�شاء امل�شاكن التي �شت�شهد زيادة خالل الفرتة 
القادمة كما اأ�شار املحللون القت�شاديون بن�شبة )5 %(.

13  
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الأفكارالرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 
االأوراق الفنية

االأفكارالرئي�شية الأوراق االأمانة العامة م

ارتفاع تكاليف املعي�شة يف الدولة ،مع تزايد معدلت الت�شخم 
القت�شادي حيث �شهد ارتفاعا يف عام 2013 بلغ )1.1 %(.

14  

بلغت القيمة االإجمالية للقرو�س ال�شخ�شية للمواطنني بنهاية 
عام 2011 حول 48 مليون درهم.

15  

�شنة الإن�شاء /عدد ال�شركات امل�شغلة. 16  

ال�شرتاتيجية والأهداف. 17  

اللوائح املنظمة لعملية املناف�شة بني ال�شركات امل�شغلة)�شروط 
الرتخي�س(.

18  

التزامات املرخ�س له. 19  

�شيا�شة الت�شعري ) املكاملات-امل�شجات (. 20  

دور ال�شركات امل�شغلة يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية. 21  

�شيا�شة اأمن املعلومات ) �شيا�شة اخل�شو�شية (. 22  

اخلدمة املقدمة. 23  

مدونة ال�شلوك. 24  

و�شع اخلطة ال�شرتاتيجية للهيئة يف توطني الوظائف يف قطاع 
الت�شالت.

25  

و�شع الإطار التنظيمي للمناف�شة يف قطاع الت�شالت. 26  

درا�شة اأ�شعار اخلدمات املقدمة ومدى توافقها مع اأ�شعار 
املنطقة.

27  

تطوير اخلدمات املقدمة للم�شتهلك مبا يتوافق مع الطفرة 
التكنلوجية احلديثة.

28  

نتيجة غياب املناف�شة احلقيقية والتي من �شاأنها ت�شجيع 
ال�شركات على تقدمي الأف�شل من حيث اجلودة والأ�شعار اأدى 

اإلى التاأثري ال�شلبي على اأ�شعار خدمات قطاع الت�شالت ومدى 
تنوع اخلدمات املقدمة.

29  

حاجة اأهايل منطقة مليحة اإلى مكتب بريد االإمارات لل�شتفادة 
من اخلدمات العديدة واملختلفة التي يتم تقدميها يف ظل وجود 

العديد من املباين احلكومية يف منطقة مليحة.
30  

حتقيق روؤية وا�شرتاتيجية بريد الإمارت يف تكثيف تو�شعه 
وانت�شاره يف خمتلف مناطق الدولة من خلل خطة �شاملة.

31  
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الأفكارالرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 
االأوراق الفنية

االأفكارالرئي�شية الأوراق االأمانة العامة م

النهو�س باخلدمات القائمة وتطويرها وا�شتحداث خدمات 
جديدة متطورة عالية اجلودة من اأهداف بريد االإمارات.

32  

من اإجنازات بريد الإمارات اإبرام اتفاقيات مهمة مع خمتلف 
املوؤ�ش�شات الربيدية يف العامل وال�شركات العاملية املتواجدة يف 

الدولة لتنويع حقول اخلدمات.
33  

حتويل منطقة مليحة الى مدينة متكاملة اخلدمات وامل�شاريع 
الإمنائية ال�شرورية التي ترتقي مب�شتوى حياة املواطنني ومبا 

يرقى الى م�شتوى املدن احلديثة.
34  
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فعالية املقرتحات:

بلــغ  اإجمــايل املقرتحات التي مت مناق�شتها اأو  مل يتم مناق�شتهــا يف اجلل�شة )20( مقرتحًا، وقد بلغ عدد 
املقرتحــات التــي مت مناق�شتها من قبل اأع�شاء املجل�س عــدد )3( مقرتحات يف �شاأن برنامج زايد لالإ�شكان، 

ووزارة الأ�شغال بن�شبة فاعلية بلغت )15 %(
 ومن اأهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي ما يتعلق بـ:

ب�شاأن برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان:  

اإعـــادة النظـــر يف اأن ي�شمـــل قـــرار الزيـــادة الطلبات التـــي  مل يتم �شرف امل�شاعـــدات املالية  لها قبـــل �شدور هذا 	•
القـــرار حتـــى يتمكـــن املواطنـــون مـــن العي�ـــس العي�شـــة الكرمية التي تهـــدف اإليهـــا القيادة احلكيمـــة من خالل 

الوثيقة الوطنية لعام )2021(.
يجـــب ان تكـــون هنـــاك مرونة اأكرث بزيادة �شقف الراتب املحدد كحـــد اأق�شى )5 %(  لزيادة اأعداد امل�شتفيدين 	•

من املنحة

ب�شاأن وزارة ال�شغال : 

اقرتحت اللجنة اإعداد خطة عمل اللجنة يف �شاأن �شيا�شة الهيئة الوطنية للموا�شالت لعر�شها على اللجنة

ر�شم بياتي يو�شح قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي
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جدول قيا�س فعالية مقرتحات االأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي

اأهم املقرتحات الرئي�شية التي وردت يف اجلل�شة واأخذت من الأوراق 
الفنية

املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة م

اإعادة النظر يف اأن ي�شمل قرار الزيادة الطلبات التي  مل يتم �شرف 
امل�شاعدات املالية  لها قبل �شدور هذا القرار حتى يتمكن املواطنون 
من العي�س العي�شة الكرمية التي تهدف اإليها القيادة احلكيمة من 

خلل الوثيقة الوطنية لعام )2021(.

اإعادة النظر يف اأن ي�شمل قرار الزيادة 
الطلبات التي  مل يتم �شرف امل�شاعدات 
املالية  لها قبل �شدور هذا القرار حتى 

يتمكن املواطنون من العي�س العي�شة 
الكرمية التي تهدف اإليها القيادة 

احلكيمة من خالل الوثيقة الوطنية لعام 
.)2021(

1  

يجب اأن تكون هناك مرونة اأكرث بزيادة �شقف الراتب املحدد كحد 
اأق�شى )5 %(  لزيادة اأعداد امل�شتفيدين من املنحة.

يجب اأن تكون هناك مرونة اأكرث بزيادة 
�شقف الراتب املحدد كحد اأق�شى )5 %(  

لزيادة اأعداد امل�شتفيدين من املنحة.
2  

يجب اأن يكون املجال مفتوحا اأمام �شركات الت�شالت الأجنبية 
يف المارات لتتعدد  الختيارات وتقوى املناف�شة وكل �شركة تقدم 

اأف�شل ما لديها.

اقرتحت اللجنة اإعداد خطة عمل اللجنة 
يف �شاأن �شيا�شة الهيئة الوطنية للموا�شالت 

لعر�شها على اللجنة.
3  

تكثيف الدور املجتمعي بدعم من الت�شالت اأ�شوة بالدول الخرى 
وامل�شاهمة يف العديد من الربامج التي تخدم ال�شباب واملجتمع 

ب�شكل عام.
4  

اإن�شاء خط �شاخن لل�شكاوى ا�شوة بهيئة تنظيم ات�شالت يف م�شر. 5  

مراجعة اأ�شعار خدمة الت�شالت التي تعترب باهظة مقارنة 
باخلدمة املقدمة للمواطنني والتي تعترب �شعيفة.

6  

يجب على ات�شالت اأن ت�شع مدونة �شلوك حيث تركز هذه املدونة 
على معايري معينة ملمار�شة الأعمال التجارية وحتديد العالقة مع 

املجتمعات التي تخدمها.
7  

حتليل البيئة الداخلية و اخلارجية للهيئة خلل 2011 ،2012، 
.2013 8  

خطط وبرامج الهيئة لت�شجيع وتنمية �شناعة الت�شالت ونظم 
املعلومات يف الدولة.

9  

تفعيل مذكرة التفاهم بني الأمانة العامة للمجل�س الوطني 
الحتادي ووزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي.

10  

اإعداد الوزارة مقايي�س جناح لكل مرحلة وموؤ�شرات اأداء وا�شحة 
لأهدافها ال�شرتاتيجية وخططها.

11  

العمل على اإعداد خطة ت�شريعية اأو برنامج ت�شريعي حكومي �شنوي 
اأو ن�شف �شنوي.

12  
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اأهم املقرتحات الرئي�شية التي وردت يف اجلل�شة واأخذت من الأوراق 
الفنية

املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة م

ت�شكيل جلنة وطنية ذات ا�شتقالل مايل واإداري لالإ�شراف على 
العملية النتخابية وكل ما يت�شل ب�شوؤون تنظيمها.

13  

اإعداد ت�شريع لالنتخابات لت�شمني كل جوانب العملية النتخابية 
االإجرائية واالإ�شراقية.

14  

التعامل مع بيوت اخلربة الوطنية يف جمال البحوث لإعداد 
وتاأهيل كوادر وطنية بحثية يف خمتلف اإدارات الوزارة.

15  

تطبيق الربنامج الوطني ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ) التمكني 
ال�شيا�شي(.

16  

اخلدمي: القطاع  اأعمال  نتائج  تقدير   .5
ت�شـــري نتائـــج املوؤ�شـــرات ال�شابقـــة اإلى اأهمية الـــدور الذي �شكلتـــه الأوراق الفنية يف هذا القطاع والـــذي بلغت فعالية 
الأفكار واملقرتحات فيه متو�شط ما ن�شبته )35 %(، ويعود ذلك اإلى املنهجية التي اتبعت يف حتديد ماهية امل�شكلة 
البحثيـــة يف تلـــك الأوراق وبنـــاء املقرتحات املنا�شبة لهـــا. اأما ما يتعلق مبوقف احلكومة وتفاعلهـــا اإزاء تلك الأفكار 

واملقرتحات فيمكن اال�شرت�شاد بن�شبة الفعالية التي بلغت ن�شبتها )18 %( للمقرتحات و)12 %( للأفكار. 
ومبالحظـــة مقـــدار متو�شط الهدر يف الأفكار واملقرتحات والتي مل تت�شمنهـــا الفعالية فنجد اأنها ت�شكل ما ن�شبته 
)85.0 %( ، ويعـــود ذلـــك ب�شفة اأ�شا�شية اإلى تاأجيل احلكومـــة لتنفيذ هذه املقرتحات لفرتات قادمة ا�شتناداً اإلى 

عدم ا�شتعدادها لتنفيذ هذه املقرتحات واالأفكار يف الوقت الراهن.

جدول تاأثري الأوراق والدرا�شات البحثية على القطاع اخلدمي

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثراإيجابيغري موؤثرالقطاع

النتيجة العامة: اأن ن�شبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية ، وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�شباب 
امل�شكالت عالوة  على مقدار التوافق الذي اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�شات العامة، يوؤكد 

اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً اإيجابيا باأعمال املجل�س بن�شبة فعالية تبلغ  )28.3 %(.
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�شاد�شًا: القطاع البيئي
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البيئي:  للقطاع  عامة  موؤ�شرات   .1
بلـــغ اإجمـــايل االأوراق الفنيـــة املعـــدة من قبـــل االإدارات البحثيـــة يف االأمانة العامة خـــلل الدور العـــادي الثالث من 
الف�شـــل الت�شريعـــي اخلام�ـــس ع�شـــر يف جمـــال القطاع البيئـــي عدد )4( اأوراق فنيـــة، وكانت هـــذه االأوراق عبارة عن 

اأوراق تو�شيحية مت اإعدادها من قبل اإدارة اجلل�شات بن�شبة )100 %(.

�شكل بياين حل�شر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي خالل الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
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املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع البيئي:

بلـــغ عـــدد االأوراق الفنيـــة التـــي اأعـــدت للقطـــاع البيئي عـــدد )4( اأوراق فنية، ت�شمنـــت عدداً من الأفـــكار بلغ )43( 
فكرًة بن�شبة فعالية بلغت )60.4 %( ، كما ت�شمنت تلك الأوراق عدداً من املقرتحات بلغ عددها )11( مقرتحا 

وبن�شبة فعالية بلغت )55.0 %(.

اأوًل: و�شف املوؤ�شر:

بلغ عدد االأوراق الفنية التي اأعدت للقطاع البيئي عدد )4( اأوراق فنية مل تناق�س اأي ورقة منها، وبلغ اإجمايل الأفكار 
التـــي طرحـــت يف القطـــاع البيئـــي عـــدد )43( فكـــرة �شـــواء التـــي مت مناق�شتهـــا اأو مل يتـــم مناق�شتهـــا، اأي مبعدل )11( 
فكـــرة لـــكل ورقـــة فنيـــة مت اإعدادهـــا، ومت مناق�شـــة )26( فكـــرة خـــالل اجلل�شـــات، مبتو�شـــط فعالية بلـــغ )60.4 %(، 
اأفـــكار مل حتت�شب كون  ومل يتـــم الأخـــذ بــــ )8( اأفـــكار مـــن اأ�شـــل )43( فكرة قدمـــت للجل�شات العامة، كمـــا اأن )9( 
الورقة التو�شيحية حول الرقابة على حمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي مل تناق�س يف الدور الثالث من الف�شل 

الت�شريعي اخلام�س ع�شر. 

ثانياً : الداللة االأفقية للموؤ�شر:

احتـــل القطـــاع البيئـــي مرتبـــة متاأخرة )التا�شع مكـــرر ( بني )10( قطاعات، بعدد اأوراق بلـــغ )4( وبن�شبة و�شلت لـ 
)1.0 %( من اأ�شل )364( ورقة اأعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات، وت�شمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغ 
%( بالن�شبة لكافة القطاعات، وقد اأتى القطاع  اأي ما ن�شبته )4.7  اأ�شل )909( فكرة  عددها )43( فكرة من 

يف املرتبة )ال�شابعة( بالن�شبة لعدد الفكار. 
وقـــد احتـــل القطـــاع البيئـــي املرتبة )ال�شابعة( يف عدد الأفـــكار )43( املطروحة بعد كل مـــن القطاعات الدبلوما�شي 
والقت�شـــادي والجتماعـــي والمنـــي والتعليمي  والقانوين ، وبلغـــت فعالية تلك الأفكار )60 %( وجاءت يف املرتبة 

)ال�شابعة( من حيث فعالية االأفكار املطروحة مقارنة بباقي القطاعات.
اأما على م�شتوى املقرتحات فقد ت�شمنت الأوراق عدداً من املقرتحات بلغ عددها )11( �شكلت ما ن�شبته )1.7 %( 
مـــن اأ�شـــل )643( مقرتحـــاً ميثل كافـــة القطاعات، وقد اأتـــى يف املرتبة )التا�شعة( من حيث عـــدد املقرتحات، بينما 
احتلـــت تلـــك املقرتحـــات املرتبة )اخلام�شة( من حيـــث ن�شبة فعالية املقرتحات والتي بلغـــت )55 %(. كون املجل�س 

ناق�س عدد )10( من اأ�شل )11( مقرتحا واأخذ )6( من املقرتحات التي مت مناق�شتها.

ثالثاً: الداللة الراأ�شية للموؤ�شر:

بلغ )11(  اإن الأوراق الفنية التي مت مناق�شتها والبالغ عددها )4( اأوراق فنية احتوت على )43( فكرة مبتو�شط 
فكـــرة يف كل ورقـــة فنيـــة وهـــو مـــا ي�شكل ن�شبة ت�شـــل اإلى )4.7 %( من جممـــل االأفكار التي قدمتهـــا كافة االأوراق 
الفنية يف كل القطاعات، وعدد مقرتحات بلغ )11( مبتو�شط )3( مقرتحات لكل ورقة فنية وهو ما ي�شكل ن�شبة 

)1.7 %( من جممل مقرتحات االأوراق الفنية.
كما نالحظ  اأن عدد الأفكار يفوق عدد املقرتحات بفارق ي�شل اإلى )32( فكرة، حيث اأن طبيعة الق�شايا املطروحة 
يف الأوراق التو�شيحيـــة ت�شتدعـــي درا�شة عدد مـــن الق�شايا الأخرى املرتبطة مبو�شـــوع الورقة، كمو�شوع احلفاظ 
علـــى الأرا�شـــي الزراعية والذي تطرق لأفكار عدة منها م�شكلة جفاف الأرا�شي الزراعية ب�شبب العوامل الطبيعية 

ك�شح الأمطار وظاهرة ا�شتغالل مالك الأرا�شي الزراعية اأرا�شيهم لأغرا�س جتارية و�شناعية.
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رابعاً: الدالالت العامة للموؤ�شرات الفنية:

علـــى الرغـــم مـــن اأن عدد الأوراق الفنية يف القطاع البيئي مل تتجاوز )4( اأوراق فنية وجاءت يف الرتتيب )التا�شع( 
مقارنًة ببقية القطاعات، اإل اأن كل ورقة  فنية يف القطاع البيئي قد احتوت على معدل )11( فكرة و)3( مقرتحات، 
وحققت على م�شتوى فعالية الأفكار ما ن�شبته )60.4 %( اأي اأن املهدر مل يجاوز ن�شبة )39.6 %(، اأما بالن�شبة 

للمقرتحات فقد بلغ م�شتوى فعاليتها )55.0 %(.
ويعود تبووؤ هذا القطاع ملرتبة متاأخرة التا�شعة من حيث عدد الأوراق لأ�شباب تتعلق بـ:  

تركيز الأمانة العامة على اإعداد اأوراق ت�شريعية واملالحظ اأن القطاع القانوين ح�شل على اأعلى ن�شبة بالن�شبة 	•
لعـــدد االأوراق، وذلـــك نتيجـــة ورود الكثـــري من م�شروعـــات القوانني للأمانـــة خلل الدور العـــادي الثالث من 

الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر.
اقت�شـــار االأوراق التـــي اأعـــدت يف القطـــاع البيئـــي على درا�شـــة م�شكلت متعلقة بجهـــة واحدة هـــي وزارة البيئة 	•

واملياه.
كمـــا اأن املجل�ـــس ب�شدد مناق�شة مو�شـــوع حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �شيـــد الأ�شماك والزراعة، حيث 	•

وافـــق جمل�ـــس الـــوزراء علـــى مناق�شـــة املو�شـــوع يف اجلل�شة اخلام�شـــة ع�شرة من الـــدور العادي الثالـــث للف�شل 
الت�شريعي اخلام�س ع�شر.

املجل�س ب�شدد طرح عدة اأوراق تو�شيحية حول ق�شايا بيئية.	•

جدول ح�شر االأوراق الفنية املعدة يف املجال البيئي 

مو�شوع الورقةم
االإدارة 
املعدة

�شنة 
االإعداد

ورقة تو�شيحية حول دور الوزارة يف حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �شيد 1
االأ�شماك والزراعة.

2013ماجلل�شات

2014ماجلل�شاتورقة تو�شيحية ب�شاأن احلفاظ على الأرا�شي الزراعية.2

ورقة تو�شيحية حول الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية املعدلة وراثياً 3
واملوجودة يف االأ�شواق املحلية.

اجلل�شات

اجلل�شاتورقة تو�شيحية حول الرقابة على حمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي.4
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ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي:

ح�شر الأفكار:

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي ما يقرب من )43( فكرة، 
ومن اأهم هذه الأفكار:

قلة الدعم املقدم للمزارعني يف ظل غالء املواد الزراعية يف ال�شوق.	•
تدهور مزارع املواطنني يف بع�س مناطق الدولة ب�شبب اجلفاف.	•
ظاهرة ا�شتغالل الأرا�شي الزراعية من قبل املالك.	•
عـــزوف الكثـــري من املواطنني الراغبني يف العمل عن العمل يف مهنة ال�شيد والزراعة وتف�شيلهم امتهان مهن 	•

حكومية.
ارتفاع تكاليف ال�شيد.	•
اخت�شا�شات وزارة البيئة واملياه لعام 2009م.	•
�شيطرة املجموعات الآ�شيوية على القطاع ال�شمكي	•
اخلطـــط واملبـــادرات التـــي ت�شعى من خاللهـــا وزارة البيئة واملياه لدعم وتر�شيخ مهنتـــي ال�شيد والزراعة لدى 	•

املواطنني.

ح�شر املقرتحات:

بلغ اإجمايل املقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي ما يقرب من )11( مقرتحًا، 
ومن اأهم هذه املقرتحات:

تقدمي الدعم الكايف لل�شيادين واملزارعني مبا يحقق ال�شتقرارين الجتماعي واملايل لهم.	•
و�شـــع ا�شرتاتيجيـــة تاأمني �شاملة للمواطنني العاملـــني مبهنتي �شيد الأ�شماك والزراعـــة لتحقيق ال�شتقرار 	•

االجتماعي الأ�شر العاملني بتلك املهن.
عمل درا�شات تقييم املخاطر لالأغذية املعدلة وراثياً قبل ال�شماح بتداولها.	•
اإعداد ت�شريع احتادي يعنى بالغذاء.	•
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ر�شم بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات االأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي

املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة املطروحة يف املجال 

البيئي
م

على املوؤ�ش�شات وال�شناديق الداعمة مل�شروعات 
املواطنني، تخ�شي�س ميزانية لدعم امل�شروعات 

الزراعية.

ا�شتغالل مالك الأرا�شي الزراعية اأرا�شيهم لأغرا�س 
جتارية و�شناعية.

1  

تقدمي الدعم الكايف لل�شيادين واملزارعني مبا 
يحقق ال�شتقرارين الجتماعي واملايل لهم.

تدهور مزارع املواطنني يف املنطقة ال�شرقية والو�شطى من 
الدولة ب�شبب اجلفاف.

2  

التعامل مع املزارعني وال�شيادين كقطاع اقت�شادي 
منتج.

قلة الدعم املقدم للمزارعني يف ظل غالء املواد الزراعية يف 
ال�شوق.

3  

و�شع ا�شرتاتيجية تاأمني �شاملة للمواطنني 
العاملني مبهنتي �شيد الأ�شماك والزراعة لتحقيق 

اال�شتقرار االجتماعي الأ�شر العاملني بتلك املهن

ا�شترياد دولة االإمارات نحو )80 %( من احتياجاتها من 
ال�شلع الغذائية.

4  

اعتماد �شروط خا�شة لتداول الأغذية املعدلة وراثياً 
تخ�شع لأحكام وت�شريعات دولية.

منو معدل ا�شتهالك الفرد للغذاء يف الإمارات بن�شبة  
)4.9 %( خلل عام )2011م(.

5  

عمل درا�شات تقييم املخاطر لالأغذية املعدلة وراثياً 
قبل ال�شماح بتداولها.

دور الوزارة يف احلد من ظاهرة ا�شتغالل الأرا�شي الزراعية 
من قبل امللك.

6  

اإعداد ت�شريع احتادي يعنى بالغذاء.
التن�شيق بني الوزارة واجلهات املعنية من اأجل احلفاظ على 

االأرا�شي الزراعية.
7  

تنظيم اجلمعيات الزراعية اخلا�شة مبجتمع 
املزارعني لت�شويق انتاجهم.

انخفا�س االأمن الغذائي بنحو )60 %( خلل العقدين 
املا�شيني.

8  

تقنني حفر الآبار الرتوازية للحفاظ على املياه 
اجلوفية.

دور الوزارة يف حماية وتاأمني امل�شتقبل املهني للمواطنني 
العاملني يف ال�شيد والزراعة.

9  

الإ�شراف على جتارة املواد الزراعية واملواد الداخلة 
يف الزراعة ل�شمان عدم ارتفاع اأ�شعارها.

عزوف الكثري من املواطنني الراغبني يف العمل عن العمل 
يف مهنة ال�شيد والزراعة وتف�شيلهم امتهان مهن حكومية.

10  

التن�شيق مع اجلهات املحلية ب�شاأن تخ�شي�س طرق 
التخل�س من املياه املعاجلة غري امل�شتخدمة للحد 

من ظاهرة التخل�س غري القانوين للمياه العادمة 
يف ال�شحراء.

معدل ا�شتهلك الفرد من االأ�شماك حملياً االأعلى خليجياً 
حيث يبلغ )33( كيلو غراماً �شنوياً، ومعدل  امل�شتورد 

يرتاوح بني 70-50 %.
11  

ن�شبة ا�شتفادة احلكومات املحلية وال�شيادين املواطنني من 
.)% اإجمايل جتارة الأ�شماك بالدولة ل تتجاوز )10 

12  

ارتفاع تكاليف ال�شيد. 13  

حمدودية املوارد الطبيعية يف الدولة وارتفاع ُكلفة اإنتاج 
ال�شلع الغذائية حملياً.

14  
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املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
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حمدودية الدعم املقدم اإلى ال�شيادين وجمعيات ال�شيادين 
وعدم مراعاة الدعم احلكومي الحتياجات الفعلية لهم.

15  

انخفا�س م�شاحة املحا�شيل الزراعية واأعداد النخيل ب�شبب 
ملوحة املياه و�شحها واجلفاف والزحف العمراين.

16  

انخفا�س الإنتاج الزراعي املحلي بن�شبة تزيد عن 60 %. 17  

اخت�شا�شات وزارة البيئة واملياه لعام 2009م. 18  

�شيطرة املجموعات الآ�شيوية على القطاع ال�شمكي. 19  

اخلدمات التي تقدمها وزارة البيئة واملياه للمواطنني 
العاملني يف مهنتي الزراعة و�شيد الأ�شماك.

20  

اخلطط واملبادرات التي �شت�شعى من خاللها وزارة البيئة 
واملياه لدعم وتر�شيخ مهنتي ال�شيد والزراعة لدى 

املواطنني.
21  

الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية املعدلة 
وراثياً املوجودة يف االأ�شواق املحلية.

22  

ال�شروط التي تطبقها الهيئة على الأغذية املهند�شة وراثياً 
امل�شموح بتداولها وبيعها يف اأ�شواق الدولة.

23  

ا�شتف�شار حول توفر خمتربات خمت�شة يف الدولة قادرة 
على الك�شف عن املكونات املعدلة وراثياً.

24  

تنتج العديد من الدول الأغذية املعدلة وراثياً، وتقدر 
امل�شاحات املزروعة بنحو )4.2( مليون فدان.

25  

اعتماد املواد املعدلة جينيا من قبل املنظمات العاملية 
امل�شوؤولة عن قطاع الغذاء.

26  

هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�س تتولى متابعة 
الأبحاث والدرا�شات العلمية والت�شريعات احلديثة التي 

ت�شدر حول العامل يف �شاأن الأغذية املعدلة وراثياً.
27  

اأ�شواق الإمارات لي�شت مبناأى عن تواجد الأغذية املعدلة 
وراثياُ.

28  

مطالبات باإن�شاء نظم واإجراءات جديدة لتقنني التعامل مع 
الأغذية املعدلة وراثياً.

29  

اأبحاث ودرا�شات حديثة حول تاأثريات وعواقب الهند�شة 
الوراثية على الأغذية.

30  
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املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة املطروحة يف املجال 

البيئي
م

منظمات حماية البيئة تدعم الآراء التي ت�شكك �شالمة 
الأغذية املعدلة وراثياً.

31  

هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�س تطبق ال�شرتاطات 
العاملية بالن�شبة لالأغذية املعدلة وراثياً.

32  

تعترب الإمارات من الدول امل�شتوردة للغذاء العاملي ومن 
م�شادر خمتلفة.

33  

غياب قانون غذائي موحد على م�شتوى الدولة. 34  

اإجراءات الوزارة للرقابة على حمطات معاجلة مياه 
ال�شرف ال�شحي.

35  

بع�س حمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي تتخل�س من 
املياه املعاجلة غري امل�شتخدمة يف غري الأماكن املخ�ش�شة 

لذلك.
36  

اإعادة ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة يف ظل النمو 
ال�شكاين املتزايد والنه�شة العمرانية ال�شاملة.

37  

املوارد املائية اجلوفية امل�شدر الرئي�شي للمياه العذبة 
تتعر�س لال�شتنزاف.

38  

عدد حمطات مياه ال�شرف ال�شحي بالدولة. 39  

ال�شرف  مياه  اإجمايل  من   % يتم ال�شتفادة من )60( 
ال�شحي املعاجلة البالغة )284( مليون مرت مكعب 

�شنويا يف اإمارة اأبوظبي.
40  

تخ�شع جميع حمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي اإلى 
رقابة اجلهات احلكومية املحلية.

41  

جهود احلكومة للحفاظ على املوارد املائية يف الدولة. 42  

ال�شتف�شار حال هنالك توجه ل�شتخدام املياه العادمة 
املعاجلة وذلك للتقليل من ا�شتخدام املياه اجلوفية.

43  
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي:

مت قيا�ـــس فعاليـــة االأوراق الفنيـــة املعـــدة يف القطـــاع البيئـــي من خـــلل ح�شر االأفـــكار واملقرتحات التـــي طرحت يف 
االأوراق الفنيـــة التـــي اأنتجتهـــا االإدارات البحثية خلل الدور العادي الثالـــث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ، 

ومدى ا�شتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�شكل عام.

فعالية الأفكار: 

بلغ اإجمايل عدد االأوراق الفنية يف القطاع البيئي التي طرحت ونوق�شت يف الدور الثالث )3( اأوراق تو�شيحية من 
اأ�شل )4( اأوراق وبلغت ن�شبة فعالية اأفكار االأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي )60.4 %(.

ر�شم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي



دور االنعقاد الثالث من الفـ�شل التـ�شـريعـي 
185اخلام�س عـ�شـر  )2014-2013(

يالحظ اأن من اأهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي: 

ا�شتغالل مالك الأرا�شي الزراعية اأرا�شيهم لأغرا�س جتارية و�شناعية.	•
غالء املواد الزراعية يف ال�شوق.	•
انخفا�س االأمن الغذائي خلل العقدين املا�شيني بن�شبة 60 اأو 70 %.	•
هجـــر معظـــم الأرا�شـــي ال�شاحلـــة للزراعـــة يف اأنحاء خمتلفـــة من الدولة نتيجـــة موجة �شـــح الأمطار وجفاف 	•

العديد من الآبار الرتوازية اأو زيادة ملوحتها.
قلة الدعم املقدم لال�شتثمارات الزراعية وعدم ت�شجيع وتنمية الإنتاج الزراعي .	•
الـــدور الأول الـــذي تقـــوم بـــه الـــوزارة للحفـــاظ علـــى الأرا�شـــي الزراعيـــة من ا�شتغـــالل بع�س مالكهـــا يف غري 	•

الأغرا�س التي خ�ش�شت لها.
ال�شتف�شار حال وجود تن�شيق بني الوزارة واجلهات املحلية من اأجل احلفاظ على الأرا�شي الزراعية.	•
دور الوزارة يف حماية وتاأمني امل�شتقبل املهني للمواطنني العاملني يف ال�شيد والزراعة.	•
اخت�شا�شات وزارة البيئة واملياه لعام 2009م.	•
الأهداف ال�شرتاتيجية لوزارة البيئة واملياه.	•
ميزانية الوزارة ودورها يف حماية املواطنني.	•
تاأمني الأمن الغذائي يف الدولة.	•
ارتفاع تكاليف ال�شيد.	•
زيادة عدد العمالة الوافدة يف مهنة ال�شيد.	•
دعم املواطن ال�شياد.	•
الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية املعدلة وراثياً املوجودة يف الأ�شواق املحلية.	•
اأبحاث ودرا�شات حديثة حول تاأثريات وعواقب الهند�شة الوراثية على الأغذية.	•
يطالب الحتاد الأوروبي ب�شرورة تقنني ا�شتهالك الأطعمة املعدلة وراثيا اأو منعها من الأ�شواق الأوروبية.	•
اأعلنت احلكومة الفرن�شية باأنها تدر�س حاليا حظر الأغذية املعدلة وراثياُ.	•
اأ�شواق الإمارات لي�شت مبناأى عن تواجد الأغذية املعدلة وراثياُ.	•
تعترب الإمارات من الدول امل�شتوردة للغذاء العاملي ومن م�شادر خمتلفة.	•
غياب قانون غذائي موحد على م�شتوى الدولة.	•
ال�شتمرار يف تطوير اأجهزة خمتربات الرقابة الغذائية، وتاأمني الكمية املنا�شبة من هذه الأجهزة للك�شف عن 	•

الأغذية املعدلة وراثيا.
حتقيق التنمية االقت�شادية.	•
اجلهود التي تبذلها الهيئة لتوعية امل�شتهلكني بالأغذية املعدلة وراثيا.	•
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جدول قيا�س فعالية اأفكار االأوراق الفنية للقطاع البيئي

االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

ا�شتغالل مالك الأرا�شي الزراعية اأرا�شيهم 
لأغرا�س جتارية و�شناعية.

ا�شتغالل مالك الأرا�شي الزراعية اأرا�شيهم لأغرا�س 
جتارية و�شناعية.

1

تدهور مزارع املواطنني يف املنطقة ال�شرقية 
والو�شطى من الدولة ب�شبب اجلفاف.

غالء املواد الزراعية يف ال�شوق. 2

قلة الدعم املقدم للمزارعني يف ظل غالء املواد 
الزراعية يف ال�شوق.

انخفا�س االأمن الغذائي خلل العقدين املا�شيني بن�شبة 
.%  70 اأو   60 3

ا�شترياد دولة االإمارات نحو )80 %( من 
احتياجاتها من ال�شلع الغذائية.

هجر معظم الأرا�شي ال�شاحلة للزراعة يف اأنحاء خمتلفة 
من الدولة نتيجة موجة �شح الأمطار وجفاف العديد من 

الآبار الرتوازية اأو زيادة ملوحتها.
4

منو معدل ا�شتهالك الفرد للغذاء يف الإمارات 
بن�شبة )4.9 %( خلل عام )2011م(.

قلة الدعم املقدم لال�شتثمارات الزراعية وعدم ت�شجيع 
وتنمية الإنتاج الزراعي .

5

دور الوزارة يف احلد من ظاهرة ا�شتغالل الأرا�شي 
الزراعية من قبل امللك.

الدور الأول الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الأرا�شي 
الزراعية من ا�شتغالل بع�س مالكها يف غري الأغرا�س التي 

خ�ش�شت لها.
6

التن�شيق بني الوزارة واجلهات املعنية من اأجل 
احلفاظ على الأرا�شي الزراعية.

ال�شتف�شار حال وجود تن�شيق بني الوزارة واجلهات املحلية 
من اأجل احلفاظ على الأرا�شي الزراعية.

7

انخفا�س االأمن الغذائي بنحو )60 %( خلل 
العقدين املا�شيني.

دور الوزارة يف حماية وتاأمني امل�شتقبل املهني للمواطنني 
العاملني يف ال�شيد والزراعة.

8

دور الوزارة يف حماية وتاأمني امل�شتقبل املهني 
للمواطنني العاملني يف ال�شيد والزراعة.

اخت�شا�شات وزارة البيئة واملياه لعام 2009م. 9

غياب قانون غذائي موحد على م�شتوى الدولة. الأهداف ال�شرتاتيجية لوزارة البيئة واملياه. 10

عزوف الكثري من املواطنني الراغبني يف العمل 
عن العمل يف مهنة ال�شيد والزراعة وتف�شيلهم 

امتهان مهن حكومية.
ميزانية الوزارة ودورها يف حماية املواطنني. 11

معدل ا�شتهلك الفرد من االأ�شماك حملياً االأعلى 
خليجياً حيث يبلغ )33( كيلو غراماً �شنوياً، 

ومعدل  امل�شتورد يرتاوح بني 70-50 %.
تاأمني الأمن الغذائي يف الدولة. 12

ن�شبة ا�شتفادة احلكومات املحلية وال�شيادين 
املواطنني من اإجمايل جتارة الأ�شماك بالدولة ل 

تتجاوز )10 %(.
ارتفاع تكاليف ال�شيد. 13

ارتفاع تكاليف ال�شيد. زيادة عدد العمالة الوافدة يف مهنة ال�شيد. 14
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االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

حمدودية املوارد الطبيعية يف الدولة وارتفاع ُكلفة 
اإنتاج ال�شلع الغذائية حملياً.

توطني مهنة ال�شيد. 15

حمدودية الدعم املقدم اإلى ال�شيادين وجمعيات 
ال�شيادين وعدم مراعاة الدعم احلكومي 

الحتياجات الفعلية لهم.
دعم املواطن ال�شياد. 16

انخفا�س م�شاحة املحا�شيل الزراعية واأعداد 
النخيل ب�شبب ملوحة املياه و�شحها واجلفاف 

والزحف العمراين.

الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية املعدلة 
وراثياً املوجودة يف االأ�شواق املحلية. 17

انخفا�س الإنتاج الزراعي املحلي بن�شبة تزيد عن 
.%  60

اأبحاث ودرا�شات حديثة حول تاأثريات وعواقب الهند�شة 
الوراثية على الأغذية.

18

اخت�شا�شات وزارة البيئة واملياه لعام 2009م.
يطالب الحتاد الأوروبي ب�شرورة تقنني ا�شتهالك الأطعمة 

املعدلة وراثيا اأو منعها من االأ�شواق االأوروبية.
19

�شيطرة املجموعات الآ�شيوية على القطاع 
ال�شمكي.

اأعلنت احلكومة الفرن�شية باأنها تدر�س حاليا حظر الأغذية 
املعدلة وراثيا.

20

اخلدمات التي تقدمها وزارة البيئة واملياه 
للمواطنني العاملني يف مهنتي الزراعة و�شيد 

االأ�شماك.

اأ�شواق الإمارات لي�شت مبناأى عن تواجد الأغذية املعدلة 
وراثياُ.

21

اخلطط واملبادرات التي �شت�شعى من خاللها 
وزارة البيئة واملياه لدعم وتر�شيخ مهنتي ال�شيد 

والزراعة لدى املواطنني.

تعترب الإمارات من الدول امل�شتوردة للغذاء العاملي ومن 
م�شادر خمتلفة.

22

الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية 
املعدلة وراثياً املوجودة يف االأ�شواق املحلية.

غياب قانون غذائي موحد على م�شتوى الدولة. .23

ال�شروط التي تطبقها الهيئة على الأغذية 
املهند�شة وراثياً امل�شموح بتداولها وبيعها يف اأ�شواق 

الدولة.

ال�شتمرار يف تطوير اأجهزة خمتربات الرقابة الغذائية، 
وتاأمني الكمية املنا�شبة من هذه الأجهزة للك�شف عن 

الأغذية املعدلة وراثيا.
24

ا�شتف�شار حول توفر خمتربات خمت�شة يف الدولة 
قادرة على الك�شف عن املكونات املعدلة وراثياً.

حتقيق التنمية االقت�شادية. 25

تنتج العديد من الدول الأغذية املعدلة وراثياً، 
وتقدر امل�شاحات املزروعة بنحو )4.2( مليون 

فدان

اجلهود التي تبذلها الهيئة لتوعية امل�شتهلكني بالأغذية 
املعدلة وراثيا. 26

اعتماد املواد املعدلة جينيا من قبل املنظمات 
العاملية امل�شوؤولة عن قطاع الغذاء.

27
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االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�س تتولى 
متابعة االأبحاث والدرا�شات العلمية والت�شريعات 

احلديثة التي ت�شدر حول العامل يف �شاأن الأغذية 
املعدلة وراثياً.

28

اأ�شواق الإمارات لي�شت مبناأى عن تواجد الأغذية 
املعدلة وراثياُ.

29

مطالبات باإن�شاء نظم واإجراءات جديدة لتقنني 
التعامل مع الأغذية املعدلة وراثياً.

30

اأبحاث ودرا�شات حديثة حول تاأثريات وعواقب 
الهند�شة الوراثية على الأغذية.

31

منظمات حماية البيئة تدعم الآراء التي ت�شكك 
�شالمة الأغذية املعدلة وراثياً.

32

هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�س تطبق 
ال�شرتاطات العاملية بالن�شبة لالأغذية املعدلة 

وراثياً.
33

تعترب الإمارات من الدول امل�شتوردة للغذاء العاملي 
ومن م�شادر خمتلفة.

34

اأفكار مل تناق�س

اإجراءات الوزارة للرقابة على حمطات معاجلة 
مياه ال�شرف ال�شحي.

35

بع�س حمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي 
تتخل�س من املياه املعاجلة غري امل�شتخدمة يف غري 

االأماكن املخ�ش�شة لذلك.
36

اإعادة ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة يف 
ظل النمو ال�شكاين املتزايد والنه�شة العمرانية 

ال�شاملة.
37

املوارد املائية اجلوفية امل�شدر الرئي�شي للمياه 
العذبة تتعر�س لال�شتنزاف.

38

عدد حمطات مياه ال�شرف ال�شحي بالدولة. 39

اإجمايل  من   % يتم حاليا ال�شتفادة من )60( 
مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة البالغة )284( 

مليون مرت مكعب �شنويا يف اإمارة اأبوظبي.
40
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االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

تخ�شع جميع حمطات معاجلة مياه ال�شرف 
ال�شحي اإلى رقابة اجلهات احلكومية املحلية.

41

جهود احلكومة للحفاظ على املوارد املائية يف 
الدولة.

42

ال�شتف�شار حال هنالك توجه ل�شتخدام املياه 
العادمة املعاجلة وذلك للتقليل من ا�شتخدام املياه 

اجلوفية.
43
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ب. فعالية املقرتحات:

بلغـــت ن�شبـــة فعاليـــة املقرتحـــات يف القطـــاع البيئـــي )55.0 %(، حيـــث بلغ عـــدد املقرتحات التـــي وردت يف االأوراق 
البحثيـــة للأمانـــة العامـــة ومت مناق�شتهـــا فعليـــاً )6( مقرتحـــات مـــن جممـــوع )11( مقرتحـــا )مقـــرتح واحد مل 
يناق�ـــس(، ومل يتـــم الأخـــذ مبجمـــوع )4( مقرتحـــات من اأ�شـــل )10( مقرتحـــات مت مناق�شتها وبن�شبـــة هدر بلغت 

.)% 40(

ر�شم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع البيئي

يالحظ اأن من اأهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي: 

تنظيم اجلمعيات الزراعية اخلا�شة مبجتمع املزارعني لت�شويق اإنتاجهم ، كما هو معمول به يف بع�س الهيئات 	•
داخل الدولة.

تقنـــني حفـــر الآبـــار الرتوازية للحفاظ علـــى املياه اجلوفية ، وفر�س النظم احلديثة للـــري التي تقوم بتوفري 	•
املياه ب�شكل كبري مثل الزراعة املائية .

الإ�شـــراف علـــى جتارة املواد الزراعية واملواد الداخلة يف الزراعة من بـــذور واأ�شمدة واآليات وغريها وذلك لعدم 	•
ارتفاع اأ�شعارها.

املحافظة على الأرا�شي الزراعية وعدم حتويلها لأرا�شي �شناعية اأو جتارية اإل بعد اأخذ املوافقات وال�شت�شارات 	•
اللزمة من اجلهات املخت�شة. 

و�شـــع ا�شرتاتيجيـــة تاأمني �شاملة للمواطنني العاملني مبهنتي �شيـــد الأ�شماك والزراعة ، لتحقيق ال�شتقرار 	•
االجتماعي الأ�شر العاملني بتلك املهن.

اعتماد �شروط خا�شة لتداول الأغذية املعدلة وراثياً تخ�شع لأحكام وت�شريعات دولية.	•
اإعداد ت�شريع احتادي يعنى بالغذاء.	•
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جدول قيا�س فعالية مقرتحات االأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي

املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامة
املقرتحات الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
م

على املوؤ�ش�شات وال�شناديق الداعمة مل�شروعات 
املواطنني، تخ�شي�س ميزانية لدعم 

امل�شروعات الزراعية.

تنظيم اجلمعيات الزراعية اخلا�شة مبجتمع املزارعني لت�شويق 
اإنتاجهم كما هو معمول به يف بع�س الهيئات داخل الدولة.

1

تقدمي الدعم الكايف لل�شيادين واملزارعني 
مبا يحقق اال�شتقرارين االجتماعي واملايل 

لهم.

تقنني حفر الآبار الرتوازية للحفاظ على املياه اجلوفية وفر�س 
النظم احلديثة للري التي تقوم بتوفري املياه ب�شكل كبري مثل 

الزراعة املائية .
2

التعامل مع املزارعني وال�شيادين كقطاع 
اقت�شادي منتج.

الإ�شراف على جتارة املواد الزراعية واملواد الداخلة يف الزراعة من 
بذور واأ�شمدة واآليات وغريها وذلك لعدم ارتفاع اأ�شعارها.

3

و�شع ا�شرتاتيجية تاأمني �شاملة للمواطنني 
العاملني مبهنتي �شيد الأ�شماك والزراعة 

لتحقيق اال�شتقرار االجتماعي الأ�شر العاملني 
بتلك املهن.

املحافظة على الأرا�شي الزراعية وعدم حتويلها لأرا�شي �شناعية 
اأو جتارية اإل بعد اأخذ املوافقات وال�شت�شارات الالزمة من 

اجلهات املخت�شة. 
4

اعتماد �شروط خا�شة لتداول الأغذية املعدلة 
وراثياً تخ�شع لأحكام وت�شريعات دولية.

و�شع ا�شرتاتيجية تاأمني �شاملة للمواطنني العاملني مبهنتي 
�شيد الأ�شماك والزراعة لتحقيق ال�شتقرار الجتماعي لأ�شر 

العاملني بتلك املهن.
5

عمل درا�شات تقييم املخاطر لالأغذية املعدلة 
وراثياً قبل ال�شماح بتداولها.

اعتماد �شروط خا�شة لتداول الأغذية املعدلة وراثياً تخ�شع 
لأحكام وت�شريعات دولية.

6

اإعداد ت�شريع احتادي يعنى بالغذاء. اإعداد ت�شريع احتادي يعنى بالغذاء. 7

تنظيم اجلمعيات الزراعية اخلا�شة مبجتمع 
املزارعني لت�شويق اإنتاجهم.

8

تقنني حفر الآبار الرتوازية للحفاظ على 
املياه اجلوفية.

9

الإ�شراف على جتارة املواد الزراعية واملواد 
الداخلة يف الزراعة ل�شمان عدم ارتفاع 

اأ�شعارها.
10

املحافظة على الأرا�شي الزراعية وعدم 
حتويلها لأرا�شي �شناعية اأو جتارية.

11

مقرتح مل يناق�س

التن�شيق مع اجلهات املحلية ب�شاأن تخ�شي�س 
طرق التخل�س من املياه املعاجلة غري 

امل�شتخدمة للحد من ظاهرة التخل�س غري 
القانوين للمياه العادمة يف ال�شحراء.

12
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تقدير نتائج اأعمال القطاع البيئي :

ت�شـــري نتائـــج املوؤ�شـــرات ال�شابقـــة اإلى اأهمية الـــدور الذي �شكلتـــه الأوراق الفنية يف هذا القطاع والـــذي بلغت فعالية 
الأفـــكار واملقرتحـــات فيـــه متو�شط ما ن�شبتـــه )57.4 %(، ويعود ذلك اإلى املنهجية التـــي اتبعت يف حتديد ماهية 
امل�شكلـــة البحثيـــة يف تلـــك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�شبة لهـــا، اأما ما يتعلق مبوقف احلكومـــة وتفاعلها اإزاء تلك 
االأفكار واملقرتحات فيمكن اال�شرت�شاد بن�شبة الفعالية التي بلغت )60.4 %( للأفكار و)55.0 %( للمقرتحات.

جدول طبيعة تاأثري الأوراق والدرا�شات الفنية على القطاع البيئي

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثراإيجابيغري موؤثرالقطاع

البيئي

النتيجة العامة: اأن ن�شبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية ، وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�شباب 
امل�شكالت عالوة على مقدار التوافق الذي اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�شات العامة ومدى 
توافق ما ي�شدر من قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات، يوؤكد اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً 

جوهرياً باأعمال املجل�س بن�شبة فعالية تبلغ )60.4 %(.
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�شابعا: القطاع الأمني
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الأمني:  للقطاع  عامة  موؤ�شرات   .1
بلـــغ اإجمـــايل االأوراق الفنيـــة املعدة من قبـــل االإدارات البحثية يف االأمانة العامة خـــلل دور االنعقاد العادي الثالث 
مـــن الف�شـــل الت�شريعـــي اخلام�ـــس ع�شر يف جمال القطاع االأمني عدد )13( عمًل بحثيـــاً ومت اإعداد االأوراق الفنية 
مـــن قبـــل اإدارة اجلل�شـــات بعدد )8( بن�شبة )61.5 %(، واإدارة اللجان بعـــدد )4( اأوراق فنية بن�شبة )30.8 %(، 

.)% بينما اأعد مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية ورقة بحثية واحدة يف جمال القطاع االأمني بن�شبة )7.7 
وتفاوتـــت هـــذه الأعمـــال مـــا بـــني )8( اأوراق تو�شيحيـــة، و)3( اأوراق فنيـــة )خمطط عمل( من اللجـــان، وتقرير 

واحد، وورقة عمل واحدة مرتبطة مبحا�شرة اأمنية.

�شكل بياين حل�شر الأوراق الفنية املعدة يف املجال الأمني خالل الدورالعادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر 
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الأمني: للقطاع  التطبيقية  املوؤ�شرات   .2
اأو ًل: و�شف املوؤ�شر:

بلـــغ عـــدد االأوراق الفنيـــة التـــي اأعـــدت يف للقطـــاع االأمنـــي  )13( ورقـــة فنية ت�شمنت عـــدداً من الأفـــكار الأمنية 
اأفكار  اأي  مبعدل )9(  املختلفة، وبلغ اإجمايل الأفكار �شواء التي مت مناق�شتها اأو مل يتم مناق�شتها )119( فكرًة، 
يف كل ورقـــة فنيـــة مت اإعدادهـــا. بينمـــا مل يتـــم قيا�ـــس )89( فكـــرة اأخرى مـــن اأ�شل )119( والتـــي وردت يف )12( 
ورقة فنية، نظراً لعدم اإدراج بع�س هذه الأوراق بت�شريعاتها وموا�شيعها يف هذا الدور، وبع�شها الآخر مت مناق�شته 

بجل�شة �شرية.
كمـــا بلـــغ اإجمايل املقرتحات املعدة يف القطـــاع الأمني �شواء التي مت مناق�شتها اأو مل يتم مناق�شتها )20( مقرتحاً. 
مت طـــرح ومناق�شـــة )20( مقرتحا وردت يف ورقة فنية واحدة )تقرير اللجنة ب�شاأن �شيا�شة وزارة الداخلية(، ولكن 
مل يـــرد مـــن احلكومـــة �شواء مبوافقتهـــا اأو رف�شها لهـــذه املقرتحات، ولذلـــك ل ميكن قيا�س فعاليـــة املقرتحات يف 

القطاع الأمني اإل بعد احل�شول على رد احلكومة ب�شاأن هذه املقرتحات.  

ثانياً : الداللة االأفقية للموؤ�شر:

 )% احتل القطاع الأمني املرتبة ال�شاد�شة بني الع�شر قطاعات، بعدد اأوراق بلغت )13( ورقة فنية وبن�شبة و�شلت لـ )3.5 
من اأ�شل )364( ورقة اأعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات.

لكافة  بالن�شبة   ،)% ن�شبته )13  اأي ما  اأفكار  وت�شمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغت )119( فكرة من اأ�شل )909( 
القطاعات ، وقد اأتت يف املرتبة الرابعة يف عدد الأفكار، بينما احتلت تلك الأفكار ن�شبة فاعلية بلغت )83 % (.

وعلـــى الرغـــم مـــن احتاللها املركز ال�شاد�س يف عدد الأوراق الفنية، اإل اأنها احتلت املرتبة الرابعة يف عدد الأفكار املطروحة 
بعـــد كل مـــن القطـــاع الربملاين الدبلوما�شي الذي احتل املرتبة الأولى بن�شبة )23.6%(، والقطاع القت�شادي الذي جاء 
يف املرتبـــة الثانيـــة بن�شبـــة )17 %(، وبلغـــت فعالية تلك الأفـــكار)83 %( وجاءت يف املرتبة الرابعـــة من حيث الرتتيب؛ 

مقارنة بفعالية االأفكار املطروحة يف باقي القطاعات.
اأمـــا علـــى م�شتـــوى املقرتحـــات فقد ت�شمنت الأوراق عدداً من املقرتحات بلغت )20( مقرتحاً �شكل ما ن�شبته )3 %( من 
اأ�شـــل )643( مقرتحـــاً ميثـــل كافة القطاعات، حمتاًل بذلك املرتبـــة ال�شاد�شة من حيث عدد املقرتحات حيث احتلت تلك 
املقرتحـــات املرتبـــة الأخـــرية يف ن�شبـــة فاعليـــة املقرتحات بن�شبة )0 %( ، ب�شبب عدم احل�شـــول على رد من احلكومة �شواء 
مبوافقتهـــا اأو رف�شهـــا لهـــذه املقرتحات، ولذلك ل ميكن قيا�س فعالية املقرتحات يف القطاع الأمني اإل بعد احل�شول على 

رد احلكومة ب�شاأن هذه املقرتحات.  

ثالثاً : الداللة الراأ�شية للموؤ�شر:

احتـــوت االأوراق الفنيـــة البالـــغ عددها )13( ورقـــة فنية يف هذا القطاع على )119( فكرة مبتو�شط بلغ )9( اأفكار 
يف كل ورقة فنية و ت�شكل ن�شبة الأفكار التي قدمها القطاع الأمني من جممل الأفكار التي قدمتها كافة القطاعات 
الفنية يف كل القطاعات، وعدد مقرتحات بلغت )20(  االأوراق  كافة  التي قدمتها  االأفكار  %( من جممل   13(
مقرتحاً مبتو�شط )1.5( لكل ورقة فنية وهو ما ي�شكل ما ن�شبته )3 %( من جممل مقرتحات االأوراق الفنية.
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رابعاً : الدالالت العامة للموؤ�شرات الفنية :

علـــى الرغـــم مـــن اأن عـــدد الأوراق الفنيـــة يف القطاع الأمني مل تتجـــاوز )13( ورقة وجـــاءت يف الرتتيب ال�شاد�س 
مقارنـــًة ببقيـــة القطاعـــات، اإل اأن كل ورقـــة  فنيـــة يف القطاع الأمنـــي قد احتوت على معـــدل ) 9 ( اأفكار  و) مقرتح 
%(، اأما  واحـــد( ، وحققـــت علـــى م�شتـــوى فعاليـــة الأفكار مـــا ن�شبتـــه )83 %( اأي اأن املهدر مل يجاوز ن�شبـــة )17 

بالن�شبة للمقرتحات فقد بلغت م�شتوى فعاليتها )0 %(.
ويعود تبووؤ هذا القطاع ملرتبة متاأخرة )ال�شاد�شة على م�شتوى القطاعات( من حيث عدد الأوراق لأ�شباب تتعلق بـ:  

تركيز الأمانة العامة على اإعداد اأوراق ت�شريعية واملالحظ اأن القطاع القانوين ح�شل على اأعلى ن�شبة بالن�شبة 	•
لعـــدد االأوراق، وذلـــك نتيجـــة ورود الكثـــري مـــن م�شروعات القوانـــني للأمانة خـــلل الدور االأول مـــن الف�شل 

الت�شريعي اخلام�س ع�شر.
اقت�شار الأوراق التي اأعدت يف القطاع الأمني على تقرير جلنة واحده ب�شاأن �شيا�شة وزارة الداخلية، اأما باقي 	•

الأوراق الفنيـــة تفاوتـــت بـــني اأوراق تو�شيحيـــة وخطـــط عمـــل للجان وورقة عمـــل ملحا�شرة خارجيـــة ، حيث ل 
حتتوي هذه الأوراق على مقرتحات ميكن قيا�س فاعليتها. 

جميع الأوراق البحثية التي مت مناق�شتها يف املجل�س نوق�شت يف جل�شات �شرية.	•
وبالن�شبـــة لعـــدد االأفكار والبالـــغ عددها )119( فكرة، فقد جاءت يف الرتتيب الرابـــع من حيث العدد مقارنًة 	•

ببقية القطاعات، وذلك ب�شبب:
تركيز الأفكار وو�شوحها يف الأوراق الفنية املعدة.	•
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جدول ح�شر للأوراق الفنية املعدة يف املجال االأمني

�شنة االإعداداالإدارة املعدةعنوان الورقةم

ورقة تو�شيحية ل�شوؤال حول هروب الفئة امل�شاندة » العمالة املنزلية« وت�شرر 1
املواطنني.

اإدارة 
اجلل�شات

2013

ورقة تو�شيحية ل�شوؤال حول الآثار القت�شادية والأمنية خلدم املنازل على 2
االأ�شر املواطنة.

2014

2014ورقة تو�شيحية ل�شوؤال حول النق�س يف عدد اأفراد ال�شرطة.3

ورقة تو�شيحية ل�شوؤال حول اآلية تنفيذ قرار منح جن�شية الدولة لأبناء 4
املواطنات.

2014

2014ورقة تو�شيحية ل�شوؤال حول اإن�شاء مركز للدفاع املدين مبنطقة مليحة.5

ورقة تو�شيحية ل�شوؤال حول تعديل املعايري اخلا�شة باإ�شدار رخ�س قيادة 6
ال�شيارات للوافدين.

2014

2014ورقة تو�شيحية ل�شوؤال حول �شرورة فح�س خدم املنازل مبنافذ دخول الدولة.7

2014ورقة تو�شيحية ل�شوؤال ا�شتخراج رخ�شة القيادة للوافدين.8

مو�شوع �شيا�شة وزارة  الداخلية.9

اإدارة اللجان

2013

خطة عمل اللجنة ملناق�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة الداخلية يف �شاأن حماية 10
الطلبة من ظاهرة املخدرات.

2013

2013ورقة خلفية - تقارير املوؤ�ش�شات الدولية يف �شاأن الدولة.11

2013ورقة خمطط اأعمال اللجنة ملو�شوع حماية املجتمع من املواد املخدرة.12

حما�شرة بعنوان : البيت متوحد / وزارة الداخلية- اإدارة جناح  اجلو-ال�شارقة 13
/ احتفال اليوم الوطني 42.

مركز 
املعلومات 

والدرا�شات 
الربملانية

2013
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اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني: ح�شر   .3
ح�شر الأفكار:

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني ما يقرب من )119( فكرة، 
ومن اأهم هذه الأفكار التي مت طرحها يف املجل�س:

ب�شاأن �شيا�شة وزارة الداخلية :

ال�شلمة املرورية على الطرق اخلارجية.	•
اأعباء ومهام الدوريات املرورية.	•
التوعية املرورية وكيفية تطبيقها بكافة جمالتها.	•
اختالف معايري فح�س وت�شجيل املركبات امل�شتوردة وامل�شتعملة بني اإمارات الدولة.	•
اختالف معايري تخفي�س قيمة ر�شوم املخالفات املروية بني اإدارات املرور يف الدولة.	•
املخالفات املرورية واختلف حتديد ال�شرعات على الطرق اخلارجية.	•
عدم تفعيل قانون الأوزان املحورية اخلا�س باملركبات الثقيلة.	•
اأف�شل املمار�شات يف جمال ال�شلمة والطرق وفق االحتاد االأوروبي.	•
 تطبيق ممار�شة ال�شندوق الأ�شود على املركبات الثقيلة.	•
عدم وجود ت�شريع احتادي ينظم عملية ت�شجيل وفح�س الدرجات ذات الدفع الرباعي.	•
�شعف خدمات االإنقاذ واالإ�شعاف على الطرق اخلارجية.	•
عزوف املواطنني عن العمل يف قطاع االإ�شعاف واالإنقاذ.	•
ارتفاع معدل الق�شايا الأ�شرية.	•
دور ال�شرطة املجتمعية واالأهداف التي اأن�شاأت من اأجلها.	•
�شحايا احلوادث املرورية.	•

ب�شاأن ا�شتخراج رخ�شة القيادة للوافدين:

�شروط فتح امللف للوافدين الذين يعملون يف اإمارة غري الإمارة ال�شادرة منها الإقامة.	•
رف�ـــس اإدارات املـــرور والرتاخي�ـــس يف الدولة ال�شماح للوافديـــن اأو لذويهم بفتح ملفـــات احل�شول على رخ�س 	•

قيادة كونهم يقطنون يف اإمارة غري التي �شدرت منها الإقامة.
معاناة الوافدين لاللتحاق باحل�ش�س التدريبية ب�شكل دوري.	•
ازدياد التكلفة املرورية يف الدولة.	•
ارتـــكاب بع�ـــس ال�شائقـــني الوافديـــن حـــوادث مروريـــة وت�شدرهـــم لقوائم ال�شائقـــني الأكرث خطـــورة يف بع�س 	•

االإمارات.
اخت�شا�شات جمل�س املرور الحتادي  الذي ي�شكل من كافة الأطراف املعنية بالدولة.	•
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ب�شاأن الآثار القت�شادية والأمنية خلدم املنازل على الأ�شر املواطنة:

ي�شكل خدم املنازل ن�شبة كبرية من فئة العمالة امل�شاندة املتواجدة يف الدولة.	•
يعتمد املجتمع الإماراتي على العمالة املنزلية ب�شكل كبري نتيجة الطفرة احل�شارية.	•
الآثار القت�شادية والأمنية خلدم املنازل على الأ�شر املواطنة.	•
حظر ت�شغيل جن�شيات معينة يف الدولة وبع�س الدول اخلليجية.	•
عدم توافر جهة رقابية على مكاتب جلب العمالة املنزلية حتمي امل�شتهلك.	•
تاأخر �شدور القانون الحتادي لعمال اخلدمة امل�شاعدة.	•
زيادة تكاليف ا�شتقدام وت�شغيل عمالة منزلية.	•
جلوء بع�س الأ�شر اإلى خمالفة القانون وت�شغيل خادمات هاربات اأو خمالفات نتيجة لرتفاع تكاليف ال�شتقدام 	•

واالأجور.
امل�شاكل على ال�شعد االجتماعية واالأخلقية واالأمنية يف الدولة ب�شبب العمالة الهاربة.	•

ب�شاأن النق�س يف عدد اأفراد ال�شرطة:

نق�س عدد االأفراد العاملني يف اإدارات ال�شرطة.	•
التطور العمراين والزيادة ال�شكانية يف الدولة.	•
خطة الوزارة لزيادة عدد االأفراد العاملني يف اإدارات ال�شرطة.	•
ال�شيا�شات ال�شرتاتيجية التنموية يف الدولة.	•
االأجندة الوطنية لروؤية االإمارات 2021.	•
جهود وزارة الداخلية لتحقيق ا�شتقرار االأمن الداخلي يف الدولة.	•
اخلطة ال�شرتاتيجية الأمنية وامل�شتقبلية لوزارة الداخلية.	•

ح�شر املقرتحات:

بلغ اإجمايل املقرتحات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع اخلدمي ما يقرب من )20( مقرتحًا، 
ومن اأهم هذه املقرتحات:

ب�شاأن �شيا�شة وزارة الداخلية :

و�شـــع خطـــط ا�شرتاتيجيـــة تت�شمن املبادرات والأن�شطـــة واآليات التنفيـــذ لتعزيز الثقافة املروريـــة يف املجتمع ، مع 
االأخذ يف االعتبار املحددات التالية:

ربط مدخالت وخمرجات خطط التوعية مع موؤ�شرات ال�شالمة املرورية.	•
حتديد امل�شتهدفني من حمالت التوعية ومدى  مواءمة الر�شالة التوعوية.	•
اأدوات الت�شال والتوا�شل مع خمتلف الفئات امل�شتهدفة.	•
ال�شتفادة من جهود خمتلف املوؤ�ش�شات  يف دعم وتعزيز جهود التوعية املرورية.	•
العتماد على نتائج الدرا�شات والبحوث املتخ�ش�شة  يف جمال الإعالم املروري.	•
ال�شتفادة من اأف�شل املمار�شات العاملية يف �شاأن التوعية املرورية.	•
التعـــاون مـــع هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�ـــس لو�شع موا�شفات خا�شة عن ال�شالمـــة املرورية للمدار�س 	•
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واجلامعات ، والأندية ، والكليات ، واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة .
تطوير قطاع الدرا�شات والأبحاث املرورية ، وفق اأف�شل املمار�شات العاملية عن طريق و�شع خطة ا�شرتاتيجية 	•

م�شرتكة بني الوزارة وموؤ�ش�شات التعليم العايل والبحث العلمي ، تت�شمن اآليات تنفيذ وا�شحة لتاأهيل الكوادر 
الب�شرية املواطنة من العاملني يف قطاع املرور اأو امللتحقني مبختلف موؤ�ش�شات التعليم العايل يف الدولة.

درا�شـــة ت�شاميـــم الطـــرق الداخليـــة واخلارجية بالتعاون مع اجلهـــات املعنية بتخطيط الطـــرق واملوا�شالت يف 	•
الدولـــة ، لتحديـــد واعتماد املوا�شفات املطلوبـــة على الطرق والتي ت�شمن و�شول �شيـــارات الإطفاء وال�شعاف 

لتحقق ال�شروط املطلوبة ل�شمان ال�شالمة مل�شتخدميها.
تاأكيـــد اللتـــزام ب�شالمة الطرق اخلارجية من الآثار ال�شلبية الناجمة عن احلمولة الزائدة للمركبات الثقيلة 	•

، وحتديـــد مناطـــق جتمع خا�شة لهذه املركبات. و�شـــرورة تفعيل القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1986 يف 
�شاأن حتديد احلمولة املحورية للمركبات.

اإعادة النظر وتعديل  الت�شريعات املتعلقة  بال�شالمة املرورية ، خا�شة فيما يتعلق بالتايل:	•

   اأ. ت�شريعات النقل املدر�شي التي مت الإعالن عنها يف اإمارة اأبوظبي.
   ب. تاأهيل وتنظيم ورقابة ا�شتخدام الدراجات ذات ال�شتخدام الرتفيهي.

   ج. احلافالت ال�شغرية ومدى مواءمة ال�شوابط واملعايري احلالية .

درا�شـــة زيـــادة الكـــوادر الب�شرية وتوفـــري البنية التحتية املخ�ش�شـــة لالإ�شراف على الطـــرق اخلارجية لتحقيق 	•
متطلبات ال�شلمة املرورية عليها.

تعزيز تطبيق مفهوم ال�شرطة املجتمعية وتعميمها على كافة اإدارات ال�شرطة يف الدولة.	•
و�شع خطط �شراكة بني اإدارات ال�شرطة املجتمعية والإدارات املعنية بالدعم الجتماعي  والتنمية الجتماعية 	•

يف الدولة.
درا�شـــة ا�شتحـــداث برامـــج وخطط لل�شرطـــة املجتمعية تخت�س باأمـــن الأ�شر اجتاه املمار�شـــات ال�شلبية من فئة 	•

العمالـــة امل�شانـــدة، وتوعيـــة املجتمـــع حـــول ثقافـــة امل�شوؤولية لـــدى الوالديـــن لرتبية الأبنـــاء علـــى ال�شلوكيات 
واملمار�شات مبا يحقق النتماء للهوية الوطنية.

ر�شم بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني خالل الدور العادي الثالث من الف�شل اخلام�س ع�شر
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات االأوراق الفنية املعدة للقطاع االأمني

م
االأفكارالرئي�شية الأو راق االأمانة املطروحة يف 

قطاع اخلدمات
املقرتحات الرئي�شية الأو راق االأمانة العامة املطروحة يف 

قطاع اخلدمات

1  
�شروط فتح امللف للوافدين الذين يعملون يف 

اإمارة غري الإمارة ال�شادرة منها الإقامة.
توحيد اآلية احل�شول على رخ�س القيادة على م�شتوى 

الدولة بغ�س النظر عن مكان �شدور الإقامة.

2  

رف�س اإدارات املرور والرتاخي�س يف الدولة ال�شماح 
للوافدين اأو لذويهم بفتح ملفات احل�شول على 
رخ�س قيادة كونهم يقطنون يف اإمارة غري التي 

�شدرت منها الإقامة.

اإيجاد عقود حتفظ حق املخدومني وفر�س قوانني حتد من 
زيادة املكاتب اأ�شعار ا�شتقدام العمالة املنزلية وا�شتغاللهم 

حاجة املواطنني للعمالة املنزلية.

3  

رف�س اإدارات املرور والرتاخي�س يف الدولة ال�شماح 
للوافدين اأو لذويهم بفتح ملفات احل�شول على 
رخ�س قيادة كونهم يقطنون يف اإمارة غري التي 

�شدرت منها الإقامة.

�شياغة عقود يتم من خاللها حتديد اأ�شعار توريد العمالة 
املنزلية حماية حلقوق امل�شتهلكني.

4  
معاناة الوافدين لاللتحاق باحل�ش�س التدريبية 

ب�شكل دوري.
زيادة عدد مراكز ال�شرطة واالأفراد ملجاراة التطور 

العمراين والزيادة ال�شكانية التي ت�شهدهما الدولة.

5  
الزيادة امل�شتمرة يف اأعداد �شكان الدولة  �شيزيد 

من ا�شتخراج رخ�س القيادة.

اإن�شاء ال�شرطة الع�شرية التي تتوفر بها الكفاءة واملقدرة 
على مواجهة اجلرمية واإقرار الأمن وتوفري ال�شتقرار 

جلميع املواطنني واملقيمني بالدولة.

ارتفاع عدد املركبات على م�شتوى الدولة.  6
يقرتح على وزارة الداخلية و�شع اآلية لالنتهاء من جتني�س 

اأبناء املواطنات.

ازدياد التكلفة املرورية يف الدولة.  7
�شرورة الإ�شراع يف اإن�شاء مركز للدفاع املدين يف منطقة 

املليحة ليتالءم مع متطلبات التطور العمراين يف املنطقة.

8  
ارتكاب بع�س ال�شائقني الوافدين حوادث مرورية 

وت�شدرهم لقوائم ال�شائقني الأكرث خطورة يف 
بع�س االإمارات.

اإعادة النظر يف معايري منح رخ�س القيادة للوافدين وذلك 
للتقليل من  احلوادث والزدحامات املرورية يف الدولة.

9  
اخت�شا�شات جمل�س املرور الحتادي  الذي ي�شكل 

من كافة االأطراف املعنية بالدولة.
�شرورة اإجراء الفح�س الإجباري خلدم املنازل مبنافذ 

دخول الدولة، وحظر الت�شغيل قبل ظهور النتيجة.

10  
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الآثار 

االقت�شادية واالأمنية خلدم املنازل على االأ�شر 
املواطنة.

مقا�شاة املراكز ال�شحية التي ت�شدر �شهادات طبية غري 
�شحيحة.

11  
ي�شكل خدم املنازل ن�شبة كبرية من فئة العمالة 

امل�شاندة املتواجدة يف الدولة.

اإلزام �شركات جلب العمالة ومكاتب اخلدم العاملة داخل 
الدولة بتمديد فرتة �شمان فئة العمالة املنزلية ملنعهن من 

الهروب.
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م
االأفكارالرئي�شية الأو راق االأمانة املطروحة يف 

قطاع اخلدمات
املقرتحات الرئي�شية الأو راق االأمانة العامة املطروحة يف 

قطاع اخلدمات

12  
يعتمد املجتمع الإماراتي على العمالة املنزلية 

ب�شكل كبري نتيجة الطفرة احل�شارية.

و�شع خطط ا�شرتاتيجية تت�شمن املبادرات والأن�شطة 
واآليات التنفيذ لتعزيز الثقافة املرورية يف املجتمع ، مع 

االأخذ يف االعتبار املحددات التالية:
 اأ. ربط مدخالت وخمرجات خطط التوعية مع موؤ�شرات  

    ال�شلمة املرورية.
 ب. حتديد امل�شتهدفني من حمالت التوعية ومدى  

      مواءمة الر�شالة التوعوية.
 ج.  اأدوات الت�شال والتوا�شل مع خمتلف الفئات 

     امل�شتهدفة.
 د.  ال�شتفادة من جهود خمتلف املوؤ�ش�شات  يف دعم 

     وتعزيز جهود التوعية املرورية.
هـ  . العتماد على نتائج الدرا�شات والبحوث املتخ�ش�شة  

      يف جمال االإعلم املروري.
و.  ال�شتفادة من اأف�شل املمار�شات العاملية يف �شاأن 

     التوعية املرورية.
 ز. التعاون مع هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�س 
    لو�شع موا�شفات خا�شة عن ال�شالمة املرورية    

    للمدار�س واجلامعات ، واالأندية ، والكليات ، 
    واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة .

13  
متو�شط عدد تاأ�شريات العمالة امل�شاعدة يبلغ نحو 

�شنوياً. تاأ�شرية  األف   100

تطوير قطاع الدرا�شات والأبحاث املرورية وفق اأف�شل 
املمار�شات العاملية عن طريق و�شع خطة ا�شرتاتيجية 

م�شرتكة بني الوزارة وموؤ�ش�شات التعليم العايل والبحث 
العلمي ، تت�شمن اآليات تنفيذ وا�شحة لتاأهيل الكوادر 

الب�شرية املواطنة من العاملني يف قطاع املرور اأو امللتحقني 
مبختلف موؤ�ش�شات التعليم العايل يف الدولة.

14  
الآثار القت�شادية والأمنية خلدم املنازل على 

االأ�شر املواطنة.

درا�شة ت�شاميم الطرق الداخلية واخلارجية بالتعاون مع 
اجلهات املعنية بتخطيط الطرق واملوا�شالت يف الدولة ، 
لتحديد واعتماد املوا�شفات املطلوبة على الطرق والتي 

ت�شمن و�شول �شيارات الإطفاء والإ�شعاف لتحقق ال�شروط 
املطلوبة ل�شمان ال�شالمة مل�شتخدميها.

15  
حظر ت�شغيل جن�شيات معينة يف الدولة وبع�س 

الدول اخلليجية.

تاأكيد اللتزام ب�شالمة الطرق اخلارجية من الآثار ال�شلبية 
الناجمة عن احلمولة الزائدة للمركبات الثقيلة ، وحتديد 

مناطق جتمع خا�شة لهذه املركبات. و�شرورة تفعيل 
القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1986 يف �شاأن حتديد 

احلمولة املحورية للمركبات.
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16  
عدم توافر جهة رقابية على مكاتب جلب العمالة 

املنزلية حتمي امل�شتهلك.

اإعادة النظر وتعديل  الت�شريعات املتعلقة  بال�شالمة 
املرورية ، خا�شة فيما يتعلق بالتايل:

 اأ. ت�شريعات النقل املدر�شي التي مت الإعالن عنها يف اإمارة 
    اأبوظبي.

 ب. تاأهيل وتنظيم ورقابة ا�شتخدام الدراجات ذات 
     اال�شتخدام الرتفيهي.

 ج. احلافالت ال�شغرية ومدى مواءمة ال�شوابط 
     واملعايري احلالية .

17  
تاأخر �شدور القانون الحتادي لعمال اخلدمة 

امل�شاعدة.

درا�شة زيادة الكوادر الب�شرية وتوفري البنية التحتية 
املخ�ش�شة للإ�شراف على الطرق اخلارجية لتحقيق 

متطلبات ال�شلمة املرورية عليها.

زيادة تكاليف ا�شتقدام وت�شغيل العمالة املنزلية.  18
تعزيز تطبيق مفهوم ال�شرطة املجتمعية وتعميمها على 

كافة اإدارات ال�شرطة يف الدولة.

19  
جلوء بع�س الأ�شر اإلى خمالفة القانون وت�شغيل 

خادمات هاربات اأو خمالفات نتيجة لرتفاع 
تكاليف ال�شتقدام والأجور.

و�شع خطط �شراكة بني اإدارات ال�شرطة املجتمعية 
والإدارات املعنية بالدعم الجتماعي  والتنمية الجتماعية 

يف الدولة.

20  
معدل العمالة الهاربة يف االإمارات يبلغ ٪3 �شنويا 

من اإجمايل عدد العمالة املنزلية.

درا�شة ا�شتحداث برامج وخطط لل�شرطة املجتمعية تخت�س 
باأمن الأ�شر اجتاه املمار�شات ال�شلبية من فئة العمالة 
امل�شاندة، وتوعية املجتمع حول ثقافة امل�شوؤولية لدى 

الوالدين لرتبية الأبناء على ال�شلوكيات واملمار�شات مبا 
يحقق النتماء للهوية الوطنية .

21  
امل�شاكل على ال�شعد االجتماعية واالأخلقية 

واالأمنية يف الدولة ب�شبب العمالة الهاربة.

22  
متكن القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة من القب�س 

على نحو 3000 خادمة هاربة من كفلئهن 
معظمهن من اجلن�شية الإثيوبية.

23  
خطة الوزارة يف حل االإ�شكاليات التي يواجهها 

املواطنون يف التعامل مع اخلدم.

24  
الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من هروب 

اخلدم.

نق�س عدد االأفراد العاملني يف اإدارات ال�شرطة.  25

التطور العمراين والزيادة ال�شكانية يف الدولة.  26

27  
زيادة اأعداد الزائرين بعد فوز االإمارات يف 

ا�شت�شافة معر�س اإك�شبو )2020(.
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28  
خطة الوزارة لزيادة عدد االأفراد العاملني يف 

اإدارات ال�شرطة.

ال�شيا�شات ال�شرتاتيجية التنموية يف الدولة.  29

30  
امتلك الدولة مقومات املناف�شة للعديد من 
االقت�شاديات اإقليميا وعامليا يجعلها منطقة 

جذب.

�شلبيات وجود )202( جن�شية خمتلفة يف الدولة.   31

32  
درا�شة �شادرة عن �شركة الرمز كابتال، تتوقع اأن 

ت�شتقطب الدولة نحو 25 مليون زائر يف معر�س 
اإك�شبو 2020.

33  
بلغ عدد �شكان دولة الإمارات نحو )8( مليني و( 
ن�شمة، بينهم (947.9( األف مواطن  األف   (264

و )7( مليني و( 316( األف مقيم.

34  
انخفا�س موؤ�شر اجلرمية املقلقة اخلطرية يف 

دولة االإمارات.

االأجندة الوطنية لروؤية االإمارات 2021.  35

36  
جهود وزارة الداخلية لتحقيق ا�شتقرار االأمن 

الداخلي يف الدولة.

37  
اخلطة ال�شرتاتيجية الأمنية وامل�شتقبلية لوزارة 

الداخلية.

38  
اإجراءات واآلية تنفيذ وزارة الداخلية احل�شر 

جلميع الفئات امل�شتحقة للجن�شية من اأبناء 
املواطنات.

39  
ظاهرة زواج املواطنات من جن�شيات عربية 

واأجنبية.

40  
عدم متتع اأبناء املواطنات  بالمتيازات التي 

متنحها الدولة للمواطنني.

41  
قرار منح اأبناء املواطنات املتزوجات من اأجانب 

احلق يف التقدم للح�شول على جن�شية الدولة حال 
بلوغهم �شن الثامنة ع�شرة.

42  
�شروط احل�شول على اجلن�شية الإماراتية لأبناء 
املواطنات تبعاً للقانون الحتادي ل�شنة 1972م 

يف �شاأن تنظيم اجلن�شية.
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43  
ال�شتقرار النف�شي والأمن الجتماعي لأبناء 

املواطنات املتزوجات من اأجانب.

44  
ك�شفت وزارة ال�شوؤون الجتماعية اأن )2451( 

من املواطنات املتزوجات من اأجانب ي�شملهن 
ال�شمان الجتماعي.

45  
عدم النتهاء من اإجراءات جتني�س بع�س اأبناء 

املواطنات رغم توافر ال�شروط املطلوبة للتجني�س.

46  
تهديد الهوية الوطنية يف ظل توافد العديد من 

اجلن�شيات اإلى الدولة.

روؤية االإمارات لعام )2021م(.  47

48  
منح اأبناء املواطنات ممن تنطبق عليهم �شروط 

ا�شتحقاق اجلن�شية امتيازات يف التعليم وال�شحة.

الكثافة ال�شكانية مبنطقة مليحة.  49

اإن�شاء مركز للدفاع مبنطقة مليحة.  50

51  
وجود مركز واحد  الإدارة الدفاع املدين يف املنطقة 
الو�شطى وهو يف مدينة الذيد الذي يقوم بتغطية 

جميع املناطق الو�شطى ومنها منطقة املليحة.

مهام اإدارة الدفاع.  52

53  
التطور ال�شريع والنمو ال�شكاين يزيد من 

م�شتويات اخلطر.

منو وتطوير قدرات واإمكانيات الدفاع املدين.  54

55  
ن�شر ثقافة ال�شلمة والوعي الوقائي بني اأفراد 

املجتمع.

56  
اإن�شاء اإدارة دفاع مدين لكل اإمارات الدولة تكون 

تابعة لوزارة الداخلية.

57  
ارتفاع عدد وفيات احلرائق يف اإمارة ال�شارقة عام 

2012م.

اخلطة ال�شرتاتيجية ملراكز الدفاع املدين.  58

59  
املبادرات التي اأطلقتها االإدارة العامة للدفاع 

املدين.

60  
التقليل من احلوادث والزدحامات املرورية يف 

الدولة.



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي الــــمـــــجــلـــ�س الــوطــــــنـي التـــــحـــادي 208

م
االأفكارالرئي�شية الأو راق االأمانة املطروحة يف 

قطاع اخلدمات
املقرتحات الرئي�شية الأو راق االأمانة العامة املطروحة يف 

قطاع اخلدمات

61  
تعديل املعايري اخلا�شة باإ�شدار رخ�س القيادة 

للوافدين.

62  
�شروط  منح رخ�س قيادة ال�شيارات ح�شب القانون 

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

63  
فر�س قيود على ا�شتخراج رخ�س للوافدين يف 

بع�س الدول للتخفيف من الزدحامات واحلوادث 
املرورية.

64  
تكلفة احلوادث املرورية على م�شتوى الدولة 

�شنوياً  بلغت  )9.3( مليار درهم.

65  
عدد املركبات وال�شائقني على م�شتوى الدولة 

خلل عام 2011م.

وفيات احلوادث املرورية  باإمارة دبي.  66

67  
ت�شدر ال�شائقني الباك�شتانيني قائمة ال�شائقني 

االأكرث خطورة يف دبي خلل االأ�شهر ال�شبعة 
االأولى من عام 2013م.

68  
اخت�شا�شات جمل�س املرور الحتادي الذي ي�شكل 

من كافة االأطراف املعنية بالدولة.

69  
تاأخر اأرباب العمل يف الفح�س الطبي للعمالة 

املنزلية قبل مبا�شرة العمل لديهم.

70  
ن�شبة العمالة امل�شاعدة من عدد �شكان الدولة عام 

)2010م(.

71  
تالعب بع�س املكاتب يف اإ�شدار ال�شهادات الطبية 

للخدم التي ت�شدر من خارج الدولة.

72  
�شعف الغرامة املالية املفرو�شة على مكاتب 

ا�شتقدام العمالة.

73  
متو�شط تاأ�شريات العمالة املنزلية يبلغ نحو 

)100( األف تاأ�شرية �شنوياً.

74  
الفحو�شات الطبية لإ�شدار وجتديد الإقامة 

للعمالة املنزلية تك�شف حالت مر�شية للعمالة 
املنزلية.

75  
اإهمال بع�س املواطنني يف اإجراء الفح�س الطبي 

للعمالة املنزلية.



دور االنعقاد الثالث من الفـ�شل التـ�شـريعـي 
209اخلام�س عـ�شـر  )2014-2013(

م
االأفكارالرئي�شية الأو راق االأمانة املطروحة يف 

قطاع اخلدمات
املقرتحات الرئي�شية الأو راق االأمانة العامة املطروحة يف 

قطاع اخلدمات

76  
انت�شار الأمرا�س املعدية وخ�شو�شاً بني فئات خدم 

املنازل وال�شائقني

77  
املهلة التي متنحها مكاتب اخلدمات للكفالء 

قبل تطبيق الإجراءات املتعلقة بتثبيت الإقامة يف 
جوازات العمالة.

78  
تكبد الكفيل خ�شائر مالية نتيجة ا�شتقدام عامل 

يعاين اأمرا�س معدية.

79  
ال�شعوبات التي تواجه الوزارة عند اإجراء فح�س 

اخلدم مبنافذ دخول الدولة.

80  
الأ�شرار واخل�شائر التي يتعر�س لها املواطنون 

ب�شبب هروب العمالة امل�شاندة » العمالة املنزلية«.

81  
الأعداد الر�شمية لبالغات الهروب الفعلية على 

م�شتوى الدولة لآخر ثالث �شنوات

82  
اإجراءات الوزارة يف �شاأن هروب اخلدم واحلد من 

ت�شرر املواطنني.

83  
مطالب باإلزام املكاتب وال�شفارات الأجنبية بتحمل 
امل�شوؤولية عن هروب اخلادمات طوال فرتة �شريان 

العقد.

84  
معدل العمالة الهاربة يف االإمارات يبلغ ٪3 �شنويا 

من اإجمايل عدد العمالة املنزلية.

85  
هروب اخلدم عملية منظمة تدار بوا�شطة 

جمموعات اأو ع�شابات من جن�شيات خمتلفة.

86  
ظاهرة هروب اخلدم خمالفة يتم الإعداد لها من 

بلد املن�شاأ.

انخراط العمالة الهاربة يف �شوق العمل ال�شوداء.  87

اأ�شباب هروب اخلدم.  88

89  
التحديات التي تواجه الوزارة يف الق�شاء على 

م�شكلة هروب العمالة املنزلية.

ال�شلمة املرورية على الطرق اخلارجية.  90

91  
احلوادث املرورية وعدد الوفيات بالدولة خالل 

ال�شنوات االأخرية.

اأعباء ومهام الدوريات املرورية.  92
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93  
حجم الدعم املوجه للتوعية املرورية بني اإدارات 

ال�شرطة.

94  
ا�شتهداف جهود التوعية كافة املجتمع دون 

التخ�شي�س لفئات معينة.

95  
مدى ال�شتفادة من و�شائل التوا�شل الجتماعي 

يف التوعية املرورية.

96  
�شعف التعاون بني اجلهات املحلية والحتادية يف 

التوعية املرورية.

97  
عدم وجود درا�شات متخ�ش�شة يف التوعية 

املرورية.

98  
جامعات الدولة لي�س لديها مقررات علمية يف علم 

النف�س االإعلمي.

99  
اختالف معايري فح�س وت�شجيل املركبات 

امل�شتوردة وامل�شتعملة بني اإمارات الدولة.

100  
اختالف معايري تخفي�س قيمة ر�شوم املخالفات 

املروية بني اإدارات املرور يف الدولة.

101  
املخالفات املرورية واختلف حتديد ال�شرعات على 

الطرق اخلارجية.

دوريات الطرق اخلارجية.  102

103  
اختالف معايري تقدير ال�شرعات على الطرق 

اخلارجية.

تنظيم حركة العربات الثقيلة.  104

105  
عدم تفعيل قانون الأوزان املحورية اخلا�س 

باملركبات الثقيلة.

106  
توا�شع مردود الأنظمة اخلا�شة بتنظيم حركة 

البا�شات ال�شغرية.

107  
اأف�شل املمار�شات يف جمال ال�شلمة والطرق وفق 

االحتاد االأوروبي.

108  
عدم وجود ت�شريع احتادي ينظم عملية ت�شجيل 

وفح�س الدرجات ذات الدفع الرباعي.

109  
�شعف خدمات االإنقاذ واالإ�شعاف على الطرق 

اخلارجية.
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م
االأفكارالرئي�شية الأو راق االأمانة املطروحة يف 

قطاع اخلدمات
املقرتحات الرئي�شية الأو راق االأمانة العامة املطروحة يف 

قطاع اخلدمات

قلة عدد الدوريات يف ظل ارتفاع اأعداد ال�شكان.  110

111  
عزوف املواطنني عن العمل يف قطاع االإ�شعاف 

واالإنقاذ.

ارتفاع معدل الق�شايا الأ�شرية.  112

113  
دور ال�شرطة املجتمعية واالأهداف التي اأن�شاأت من 

اأجلها.

�شحايا احلوادث املرورية.  114

جرائم جمتمعية مل يتم الإبالغ عنها.  115

116  
عدم توافر الثقة والتوا�شل بني ال�شرطة واأفراد 

املجتمع.

117  
عدم وجود ا�شرتاتيجيات بني ال�شرطة املجتمعية 

والقائمني على الدعم والتنمية الجتماعية.

مركز الإيواء.  118

الق�شايا االأ�شرية.  119



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي الــــمـــــجــلـــ�س الــوطــــــنـي التـــــحـــادي 212

الأمني: القطاع  يف  املعدة  الفنية  الأوراق  4.فعالية 
مت قيا�ـــس فعاليـــة االأوراق الفنيـــة املعـــدة يف القطـــاع االأمني مـــن خلل ح�شر االأفـــكار واملقرتحـــات التي طرحت يف 
االأوراق الفنيـــة التـــي اأنتجتهـــا االإدارات البحثية خلل الدور العادي الثالـــث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ، 

ومدى ا�شتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�شكل عام.

فعالية الأفكار: 

بلــغ اإجمــايل عــدد الأوراق الفنية يف القطاع الأمنــي التي طرحت ونوق�شت يف الــدور الثالث )3( اأوراق 
تو�شيحيــة يف جل�شــة �شريــة ول ميكــن قيا�ــس فعاليتها، بينمــا مت نقا�س ورقــة فنية واحــدة يف جل�شة 
مفتوحــة )تقرير جلنة ب�شاأن �شيا�شــة وزارة الداخلية(، وبلغ اإجمايل الأفكار الرئي�شية لها عدد )30( 
فكــرة ومت الأخــذ مبجمــوع عــدد )25( فكــرة وبن�شبة فاعليــة بلغت )83 %( ومل يتــم الأخذ ب ) 5 (  
اأفــكار وبن�شبــة هــدر )17 %(، بينمــا مل يتم قيا�ــس ) 89 ( فكرة اأخرى من اأ�شــل )119(  فكرة والتي 
وردت يف )12( ورقة فنية نظرًا لعدم اإدراج هذه الأوراق بت�شريعاتها وموا�شيعها يف هذا الدور، وبع�شها 

مت نقا�شها يف جل�شة �شرية.
يالحظ اأن من اأهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي: 

ب�شاأن �شيا�شة وزارة الداخلية:

ال�شلمة املرورية على الطرق اخلارجية.	•
انخفا�س عدد احلوادث املرورية وعدد الوفيات بالدولة خالل ال�شنوات الأخرية.	•
حجم الدعم املوجة للتوعية املرورية بني اإدارات ال�شرطة.	•
ا�شتهداف جهود التوعية كافة املجتمع دون التخ�شي�س لفئات معينة.	•
مدى ال�شتفادة من و�شائل التوا�شل الجتماعي يف التوعية املرورية.	•
اختالف معايري فح�س وت�شجيل املركبات امل�شتوردة وامل�شتعملة بني اإمارات الدولة.	•
اختالف معايري تخفي�س قيمة ر�شوم املخالفات املروية بني اإدارات املرور يف الدولة.	•
املخالفات املرورية واختلف حتديد ال�شرعات على الطرق اخلارجية.	•
دوريات الطرق اخلارجية.	•
اختالف معايري تقدير ال�شرعات على الطرق اخلارجية.	•
عدم تفعيل قانون الأوزان املحورية اخلا�س باملركبات الثقيلة.	•
عدم وجود طرق خم�ش�شة حلركة العربات الثقيلة.	•
اأف�شل املمار�شات يف جمال ال�شلمة والطرق وفق االحتاد االأوروبي.	•
ال�شتعانة بقواعد البيانات املرورية حل�شر املواقع اخلطرة.	•
تطبيق ممار�شة ال�شندوق الأ�شود على املركبات الثقيلة.	•
اإدراج برامج ال�شالمة املرورية يف املقررات الدرا�شية.	•
نظام التدريب والتاأهيل وحتقيق اخلربة لقائدي املركبات.	•
عدم وجود ت�شريع احتادي ينظم عملية ت�شجيل وفح�س الدرجات ذات الدفع الرباعي.	•
�شعف خدمات االإنقاذ واالإ�شعاف على الطرق اخلارجية.	•
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قلة عدد الدوريات يف ظل ارتفاع اأعداد ال�شكان.	•
عزوف املواطنني عن العمل يف قطاع االإ�شعاف واالإنقاذ.	•
ارتفاع معدل الق�شايا الأ�شرية.	•
خلـــق قنـــوات من التوا�شـــل املريح مع ال�شرطة املجتمعية دون التخوف من ن�شـــر الق�شايا املجتمعية اخلفية اأو 	•

املعلنة باملنازل. عدم توافر الثقة والتوا�شل بني ال�شرطة واأفراد املجتمع.
عدم وجود ا�شرتاتيجيات بني ال�شرطة املجتمعية والقائمني على الدعم والتنمية الجتماعية.	•

ر�شم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني
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جدول قيا�س فعالية اأفكار االأوراق الفنية للقطاع االأمني

م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأو راق االأمانة العامة

ال�شلمة املرورية على الطرق اخلارجية.ال�شلمة املرورية على الطرق اخلارجية.  1

حوادث ال�شري واخل�شائر الب�شرية واملادية يف الدولة.  2
احلوادث املرورية وعدد الوفيات بالدولة خالل 

ال�شنوات االأخرية.

3  
اختالف وتباين حجم الدعم املوجه لقطاع التوعية املرورية 

بني اإدارات ال�شرطة يف الدولة.
اأعباء ومهام الدوريات املرورية.

توعية الأطفال باأهمية ال�شالمة املرورية.  4
حجم الدعم املوجه للتوعية املرورية بني اإدارات 

ال�شرطة.

5  
ال�شتفادة من و�شائل التوا�شل الجتماعي يف التوعية 

املرورية.
ا�شتهداف جهود التوعية كافة املجتمع دون 

التخ�شي�س لفئات معينة.

دور املوؤ�ش�شات يف تعزيز الثقافة املرورية يف املجتمع.  6
مدى ال�شتفادة من و�شائل التوا�شل الجتماعي 

يف التوعية املرورية.

7  
تاأهيل كوادر ب�شرية مواطنة متخ�ش�شة يف جمالت البحث 

العلمي ومناهجها.
�شعف التعاون بني اجلهات املحلية والحتادية يف 

التوعية املرورية.

8  
اختالف معايري ت�شجيل وفح�س املركبات خا�شة املركبات 

امل�شتعملة وامل�شتوردة من خارج الدولة بني اإمارة واأخرى.
عدم وجود درا�شات متخ�ش�شة يف التوعية 

املرورية.

9  
اختالف معايري واإجراءات وممار�شات عملية تخفي�س قيمة 

املخالفات املرورية بني اإدارات املرور يف الدولة.
جامعات الدولة لي�س لديها مقررات علمية يف 

علم النف�س الإعالمي.

10  
املخالفات املرورية واختلف حتديد ال�شرعات على الطرق 

اخلارجية.
اختالف معايري فح�س وت�شجيل املركبات 

امل�شتوردة وامل�شتعملة بني اإمارات الدولة.

دوريات الطرق اخلارجية.  11
اختالف معايري تخفي�س قيمة ر�شوم املخالفات 

املروية بني اإدارات املرور يف الدولة.

12  
اختالف معايري و�شوابط حتديد وتقدير ال�شرعات امل�شموح 

بها على الطرق اخلارجية.      
املخالفات املرورية واختلف حتديد ال�شرعات 

على الطرق اخلارجية.

دوريات الطرق اخلارجية.تنظيم حركة العربات الثقيلة.  13

14  
عدم تفعيل القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1986 يف 

�شاأن حتديد احلمولة املحورية للمركبات الثقيلة.
اختالف معايري تقدير ال�شرعات على الطرق 

اخلارجية.

15  
الطالع على تقرير دويل من الحتاد الأوروبي ب�شاأن اأف�شل 

املمار�شات يف جمال ال�شلمة على الطرق.
تنظيم حركة العربات الثقيلة.

16  
عدم وجود ت�شريع احتادي ينظم عملية ت�شجيل وفح�س 

ورقابة الدراجات الرتفيهية.    
عدم تفعيل قانون الأوزان املحورية اخلا�س 

باملركبات الثقيلة.
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م
الأفكار الرئي�شية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

االأوراق الفنية
االأفكار الرئي�شية الأو راق االأمانة العامة

17  
�شعف خدمات االإ�شعاف واالإنقاذ على الطرق اخلارجية من 

حيث عدم  توفر الكوادر، مبا يتوافق مع اأف�شل املمار�شات 
املطبقة.

توا�شع مردود الأنظمة اخلا�شة بتنظيم حركة 
البا�شات ال�شغرية.

18  
عدم زيادة عدد الدوريات مبا يتواءم مع ارتفاع كثافة 

املركبات والتو�شع العمراين، وزيادة ال�شكان.
اأف�شل املمار�شات يف جمال ال�شلمة والطرق وفق 

االحتاد االأوروبي.

19  
الآليات التي �شتعتمدها الوزارة يف عملية دعم توطني قطاع 

االإ�شعاف واالإنقاذ.
عدم وجود ت�شريع احتادي ينظم عملية ت�شجيل 

وفح�س الدرجات ذات الدفع الرباعي.

ارتفاع معدل الق�شايا الجتماعية.  20
�شعف خدمات االإنقاذ واالإ�شعاف على الطرق 

اخلارجية.

21  
دور ال�شرطة املجتمعية يف تفعيل دور املوؤ�ش�شات الجتماعية 

والرتبوية يف الدولة.
قلة عدد الدوريات يف ظل ارتفاع اأعداد ال�شكان.

22  
خلق قنوات من التوا�شل املريح مع ال�شرطة املجتمعية 

دون التخوف من ن�شر الق�شايا املجتمعية اخلفية اأو املعلنة 
باملنازل.

عزوف املواطنني عن العمل يف قطاع االإ�شعاف 
واالإنقاذ.

23  
عدم وجود ا�شرتاتيجيات عمل م�شرتكة ووا�شحة بني 

القائمني على ال�شرطة املجتمعية والقائمني على مفهوم 
الدعم والتنمية الجتماعية.

ارتفاع معدل الق�شايا الأ�شرية.

مراكز الإيواء.  24
دور ال�شرطة املجتمعية واالأهداف التي اأن�شاأت من 

اأجلها.

�شحايا احلوادث املرورية.الق�شايا االأ�شرية.  25

جرائم جمتمعية مل يتم الإبالغ عنها.  26

27  
عدم توافر الثقة والتوا�شل بني ال�شرطة واأفراد 

املجتمع.

28  
عدم وجود ا�شرتاتيجيات بني ال�شرطة املجتمعية 

والقائمني على الدعم والتنمية الجتماعية.

مركز الإيواء.  29

الق�شايا االأ�شرية.  30
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ب. فعالية املقرتحات:

بلـــغ  اإجمـــايل املقرتحات التي مت مناق�شتهـــا اأو  مل يتم مناق�شتها يف اجلل�شة )20( مقرتحاً، ويبلغ عدد املقرتحات 
التـــي مت مناق�شتهـــا مـــن قبـــل اأع�شاء املجل�ـــس )20( مقرتحاً يف �شاأن �شيا�شـــة وزارة الداخلية، وبلغـــت ن�شبة فاعلية 

املقرتحات )0 %( ،ومن اأ�شباب عدم وجود فعالية يف مقرتحات القطاع الأمني هي: 
عـــدم ح�شـــول املجل�س الوطني الحتادي علـــى رد من احلكومة �شواء مبوافقتها اأو رف�شها لهذه املقرتحات، ولذلك 

ل ميكن قيا�س فعالية املقرتحات يف القطاع الأمني اإل بعد احل�شول على رد احلكومة ب�شاأن هذه املقرتحات.  

اأعمال القطاع الأمني: نتائج  تقدير   .5
ت�شـــري نتائـــج املوؤ�شـــرات ال�شابقـــة اإلى اأهمية الـــدور الذي �شكلتـــه الأوراق الفنية يف هذا القطاع والـــذي بلغت فعالية 
الأفـــكار واملقرتحـــات فيـــه متو�شـــط مـــا ن�شبتـــه )83 %(، ويعـــود ذلك اإلـــى املنهجيـــة التي اتبعـــت يف حتديد ماهية 
امل�شكلـــة البحثيـــة يف تلـــك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�شبـــة لها. اأما ما يتعلق مبوقف احلكومـــة وتفاعلها اإزاء تلك 
االأفـــكار واملقرتحـــات فيمكن اال�شرت�شاد بن�شبة الفعالية التي بلغـــت ن�شبتها )83 %( لالأفكار. ومبالحظة مقدار 

متو�شط الهدر يف الأفكار والتي مل تت�شمنها الفعالية فنجد اأنها ت�شكل ما ن�شبته )17 %(.

جدول تاأثري الأوراق والدرا�شات الفنية على القطاع الأمني

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثر       اإيجابيغري موؤثرالقطاع

اأمني

النتيجة العامة: اأن ن�شبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية ، وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�شباب 
امل�شكالت عالوة على مقدار التوافق الذي اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�شات العامة، يوؤكد 

اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً اإيجابيا باأعمال املجل�س بن�شبة فعالية تبلغ  )83 %(.
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ثامنًا: القطاع القانوين 
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القانوين: للقطاع  عامة  موؤ�شرات   .1
بلـــغ اإجمـــايل االأوراق الفنيـــة املعدة من قبـــل االإدارات البحثية يف االأمانة العامة خـــلل دور االنعقاد العادي الثالث 
من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جمال القطاع القانوين عدد )96( عمل بحثيا، ومت اإعداد االأوراق الفنية 
من قبل مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية بعدد )37( ورقة بحثية بن�شبة )39 %(، اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية 
بعـــدد )55( ورقـــة بحثيـــة بن�شبة )57 %(، واأخريا كان هناك )4( اأوراق عمل  بحثية م�شرتكة بني الإدارتني، 

اأي بن�شبة )4 %( كما يو�شح الر�شم البياين . 

�شكل بياين حل�شر الأوراق الفنية املعدة يف املجال القانوين خالل الدور الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر

وتفاوتت هذه الأعمال البحثية بني: تقرير جلنة - جدول مقارن - خريطة املفاهيم )الجتماعية - القانونية( -  
جدول ن�شاط الفاعل - جدول ترتيب املعاين - جدول البحث الجتماعي - البحوث الجتماعية - درا�شة املوؤ�شرات 
الت�شريعيـــة -  جـــدول اخلـــربة التاريخيـــة واملقارنـــات الدولية - جدول العالقـــات بني الفواعـــل القانونية - تقارير 

مبدئية وامللف الت�شريعي.
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م�شروعات القوانني الحتادية التي مت اإجناز اأوراق بحثية ب�شاأنها هي كالآتي:

مت مناق�شته/ مل يتم مناق�شتهم�شروع القانونم

م�شروع قانون احتادي ل�شنة 2014 بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي 1
رقم )4( ل�شنة 2002 يف �شاأن مكافحة جرائم غ�شل الأموال.

انتهى املجل�س من مناق�شته يف 
اجلل�شة، وميكن قيا�س فعاليته.

م�شروع قانون احتادي ل�شنة 2014 بتعديل م�شمى الهيئة الوطنية 2
للموا�شالت.

م�شروع قانون احتادي يف �شاأن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�شات 3
�شباقات اخليل والفرو�شية.

م�شروع قانون احتادي يف �شاأن اخلدمة الوطنية والحتياطية.4

م�شروع  قانون احتادي ب�شان تعديل القانون الحتادي رقم )11( ل�شنة 5
املدنية. الإجراءات  �شاأن  يف  1992م 

م�شروع قانون احتادي يف �شاأن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات 6
اجلهات امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية 2014.

انتهى املجل�س من مناق�شته ومل 
يكن فيه اأي تعديل مو�شوعي، 

ولذلك ل ميكن قيا�س فعاليته.

م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 7
2009م ب�شاأن الأو�شمة وامليداليات وال�شارات الع�شكرية.

القانون 8 اأحكام  بع�س  بتعديل  م�شروع قانون احتادي ل�شنة 2013 
الحتادي رقم )7( ل�شنة 2008 ب�شاأن املركز الوطني للوثائق والبحوث

9
م�شروع قانون احتادي يف �شاأن اعتماد احل�شاب اخلتامي لالحتاد 

واحل�شابات اخلتامية للجهات امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 
2012/12/31

م�شروع قانون احتـادي ل�شنة 2014 ب�شاأن �شالمة الغذاء.10

مت اإعداد اأوراق فنية لهذا 
امل�شروع ولكن مل يتم مناق�شته 

يف املجل�س بعد

ب�شاأن تنظيم مهنة مدققي احل�شابات.11 م�شــروع قانون احتادي ل�شنة 2013 

12
م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 1989 
يف �شاأن ال�شماح ملواطني دول جمل�س التعاون  مبمار�شة جتارتي التجزئة 

واجلملة يف الدولة

م�شروع قانون احتادي ل�شنة 2013 يف �شاأن املن�شاآت ال�شحية اخلا�شـــة13

م�شروع قانون احتادي ل�شنة 2014 بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي 14
رقم )24( ل�شنة 1999 يف �شاأن حماية البيئة وتنميتها

15
م�شروع القانون الحتادي ل�شنة 2013م فــي �شـاأن تقرير اعتماد اإ�شايف 
للميزانية العامة للحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة عن ال�شنة املالية 

2013
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التطبيقية للقطاع القانوين: املوؤ�شرات   .2
اأوًل : و�شف املوؤ�شر : 

بلغ عدد االأوراق الفنية التي اأعدت يف للقطاع القانوين  )95( ورقة فنية ت�شمنت عدداً من الأفكار، حيث بلغ اجمايل 
الأفــــكار �شــــواء التــــي مت مناق�شتهــــا اأو مل يتــــم مناق�شتها يف اجلل�شــــة )82( فكرًة، وجاءت الأفــــكار التي مت مناق�شتها يف 
املجل�ــــس بعــــدد )53(فكــــرة، ومت االأخــــذ واملوافقة علــــى )50( فكرة، اأي ن�شبة فعالية الأفــــكار تبلغ )94.3 %(، بينما 
هناك )5اأفكار من اأ�شل53( مل يتم املوافقة عليها يف اجلل�شة من قبل احلكومة وتعترب من الأفكار املهدرة اأي تبلغ 

ن�شبتها )9 %(.
ويبلــــغ اإجمــــايل املقرتحــــات التــــي مت مناق�شتها اأو مل يتم مناق�شتها يف اجلل�شــــة )95( مقرتحا، ويبلغ عدد املقرتحات 
التــــي مت مناق�شتهــــا مــــن قبــــل الأع�شاء يف اجلل�شة )59مقرتحــــا(، وتبنّي باأنه مت املوافقة علــــى )49مقرتحا(، اأي اأن 
ن�شبــــة فعاليتهــــا تبلــــغ )78 %(، بينمــــا هنــــاك )13مقرتحــــا من اأ�شــــل 59 مقرتحــــا( مل توافق عليهــــا احلكومة يف 

اجلل�شة، ولذلك تعترب مقرتحات مهدرة تبلغ ن�شبتها )22 %(.

ثانياً : الداللة االأفقية للموؤ�شر :

احتل القطاع القانوين املرتبة الثانية بني ع�شر قطاعات ، بعدد اأوراق فنية بلغ )96( ورقة من اأ�شل )364( ورقة 
اأعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات وبن�شبة و�شلت لـ )26.3 %(.

وت�شمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغ )82( فكرة من اأ�شل )909( فكرة، اأي ما ن�شبته )9.010 %( بالن�شبة 
جلميع القطاعات، وقد اأتت يف املرتبة ال�شاد�شة من حيث عدد ون�شبة الأفكار،بن�شبة فعالية بلغت )94.3 %(.

اأما على م�شتوى املقرتحات فقد ت�شمنت الأوراق عدداً بلغ )95( مقرتحاً �شكلت ما ن�شبته )14. 8 %( من اأ�شل 
)643( مقرتحـــاً ميثـــل كافـــة القطاعـــات ، وعليه فاإن القطاع القانـــوين احتل املرتبة الثالثة �شـــواء يف عدد ون�شبة 

املقرتحات اأون�شبة الفعالية، حيث بلغت ن�شبة فعالية املقرتحات)78 %(.

ثالثاً : الداللة الراأ�شية للموؤ�شر

اإن الأوراق الفنية البالغ عددها )96( ورقة فنية يف هذا القطاع قد احتوت على )82( فكرة مبتو�شط بلغ )0.9( 
فكـــرة يف كل ورقـــة فنيـــة وتبلـــغ ن�شبة اأفكار القطـــاع القانوين )90.10 %( من جممل االأفـــكار التي قدمتها كافة 
االأوراق الفنية يف كل القطاعات ، وعدد مقرتحات بلغ )95( مبتو�شط )1( مقرتح لكل ورقة فنية، وهو ما ي�شكل 

ما ن�شبته )14.77 %( من جممل مقرتحات االأوراق الفنية.
كمـــا نالحـــظ زيـــادة عـــدد املقرتحـــات عن الفـــكار بفارق ي�شل اإلـــى )13( وبن�شبـــة ت�شل اإلـــى )14.9 %( ، كما اأن 

فعالية الأفكار قد �شجلت تقدماً ب�شيطاً بن�شبة )16.3 %(.

رابعاً : الدالالت العامة للموؤ�شرات الفنية :

اأنه على الرغم من اأن عدد الأوراق الفنية مل يتجاوز )96( ورقة وجاء يف الرتتيب الثاين يف العدد، اإل اأن كل ورقة  
فنية منها قد احتوت يف املتو�شط على )0.9 فكرة( و)1مقرتح( وحققت على م�شتوى فاعلية االأفكار )94.3 %(، 
اأي اأن املهدر منها مل يجاوز ن�شبة )6 %( ، اأما بالن�شبة للمقرتحات فقد بلغ فعاليتها )78 %( ومل يجاوز املهدر 
منهـــا ن�شبـــة )22 %( وهـــو ما ميثل دللة اإجنـــاز جيدة، خا�شة اأن املهدر يف الأفكار ان�شـــرف اإلى اأفكار فرعية ومل 
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مي�ـــس اأفـــكاراً رئي�شيـــة. بالإ�شافـــة اإلى ما طرحته احلكومة مـــن اأن بع�س املقرتحات حتتاج اإلـــى املزيد من الدرا�شة 
والوقت لتنفيذها.

ويعود تبووؤ هذا القطاع ملرتبة متقدمة )الثانية( من حيث عدد الأوراق لأ�شباب تتعلق بـ :  

كرثة م�شاريع القوانني التي مت اإر�شالها من قبل جمل�س الوزراء و التي نوق�شت يف املجل�س خالل دور النعقاد . 1
العـــادي الثالـــث مـــن الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر، حيث ورد للمجل�ـــس )15( م�شروع قانون  ومت مناق�شة 
)9( م�شروعـــات قوانـــني، بالإ�شافـــة الـــى اأن هنـــاك )6( قوانني اأخـــرى مت النتهاء من درا�شتهـــا، ولكن مل يتم 
مناق�شتهـــا يف املجل�ـــس، ولقد تنوعت اخت�شا�شات م�شاريع القوانني ما بـــني اجتماعي واقت�شادي واأمني وبيئي 

واأمور اإدارية. 
خ�شـــوع الباحثـــني لـــدورات قانونيـــة مكثفـــة يف الفـــرتة ال�شابقة من اأهـــم الأ�شباب التـــي اأدت اإلى تطـــور الناجت . 2

الفنـــي لـــالأوراق القانونية، حيث يالحظ تعدد اأنـــواع الأوراق الفنية املعدة يف املجال القانوين ملناق�شة م�شاريع 
القوانـــني، والتـــي بلغـــت حـــوايل ) 96 (  ورقـــة فنيـــة، ا�شرتك يف اإعدادهـــا اإدارتـــي ال�شـــوؤون الت�شريعية ومركز 

املعلومات والدرا�شات الربملانية.
وقـــد تنوعـــت الأفـــكار نتيجـــة تنـــوع الأوراق التـــي مت اإعدادهـــا مل�شاريع هـــذه القوانني، مثل البحـــث الجتماعي . 3

وجداول البحث االجتماعي وجداول املقارنة، باالإ�شافة اإلى العديد من االأوراق االأخرى.

وتركـــزت املقرتحـــات يف العديد من التعديالت علـــى قوانني امل�شاريع املرتبطة بالقطـــاع الجتماعي، والذي ارتبط 
بامل�شـــاكل التـــي يوجهها املجتمع حاليـــا وباخلدمة الوطنية وتعديل حالت تاأجيل اخلدمـــة، واإ�شافة تعديالت على 
القوانـــني القت�شاديـــة مـــن غ�شيل الأموال واإ�شافة �شجـــل للمعلومات وقاعدة بيانات عـــن كل العمليات املالية التي 

ي�شتبه يف اأنها ذات �شلة بعمليات غ�شل الأموال.
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1. ح�شر الأعمال البحثية التي مت مناق�شتها يف اجلل�شة يف املجل�س الوطني الحتادي والتي ميكن قيا�س فعاليتها 
للقطاع القانوين:

ال�شنةاالدارةعنوان الورقةم

امللف الت�شريعي لقانون مكافحة جرائم غ�شل الأموال.   1
مركز الدرا�شات واملعلومات 
الربملانية+ االدارة الت�شريعية

2014

2  
جدول اخلربة الدولية/ تعديل قانون مكافحة جرائم 

غ�شل الأموال .
2014مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية 

3  
جداول اخلربة املقارنة/ تعديل قانون مكافحة جرائم 

غ�شل الأموال .
2014مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية

4  
جدول املفاهيم الجتماعية/ ملكافحة غ�شل الأموال 

ومتويل الإرهاب.
2014مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية

5  
ورقة النتائج النهائية/ ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل 

الإرهاب.
2014مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية

2014مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانيةتقرير جلنة/ تعديل قانون مكافحة جرائم غ�شل الأموال.  6

7  
مذكرة �شارحة للتعديل ب�شاأن ربط جرمية غ�شل الأموال 

باأنواع حمددة من اجلرائم / فيما يخ�س تعديل قانون 
مكافحة جرائم غ�شل الأموال.

2014االإدارة الت�شريعية 

8  
جدول مقارنه /م�شروع قانون احتادي رقم )       ( ل�شنة 

القانون الحتادي رقم )4(  اأحكام  بع�س  بتعديل   2014
ل�شنة 2002 يف �شاأن مكافحة جرائم غ�شل الأموال.

2014االإدارة الت�شريعية 

9  
املـلف الـفــــني /لتحـليل بع�س ميزانيات اجلـهات 

االحتـادية   لل�شنة املـالية 2014م.
2014مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية

10  
التقرير النهائي /يف �شاأن م�شروع قانون احتادي بربط 

امليزانية العامة للحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة 
امللحقة عن ال�شنة املالية 2014م.

2014مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية

11  

ا�شتف�شارات احلكومة لكافة القطاعات احلكومية 
)التعليم /وزارة الأ�شغال/وزارة ال�شحة/وزارة البيئة 

/وزارة القت�شاد/وزارة ال�شوؤون الجتماعية/وزارة 
الداخلية / وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/وزارة 

العمل / وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع.

2014مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية

12  

اجلدول املقارن- مل�شروع قانون احتادي رقم )        ( ل�شنة 
2013"

بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )7( ل�شنة 
والبحوث. للوثائق  الوطني  املركز  ب�شاأن   2008

2013اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية
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13  

تقرير جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية- يف �شاأن 
م�شروع قانون احتادي رقم )     ( ل�شنة 2013 بتعديل 
بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )7( ل�شنة 2008 

ب�شاأن املركز الوطني للوثائق والبحوث.

2013اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

14  
خريطة املفاهيم القانونية مل�شروع قانون اخلدمة 

الوطنية.
2014ال�شوؤون الت�شريعية

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية جدول ن�شاط الفاعل  مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.  15

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية نتائج جدول الفاعل  مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.  16

2014ال�شوؤون الت�شريعيةجدول ترتيب املعاين  مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.  17

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية اخلربة التاريخية  مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.  18

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية اجلدول املقارن مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.  19

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانيةالبحث الجتماعي مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.  20

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانيةامللف الت�شريعي مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.  21

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانيةملخ�س امللف الت�شريعي  مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.  22

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانيةجداول اخلربة املقارنة  مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.  23

24  
بحث خمطط عمل اللجنة لدرا�شة م�شروع قانون احتادي 

يف �شاأن اخلدمة الوطنية والحتياطية.
2014ال�شوؤون الت�شريعية 

25  
مذكرة يف �شاأن تعديالت م�شروع قانون اخلدمة الوطنية 

واالحتياطية.
2014ال�شوؤون الت�شريعية 

2014ال�شوؤون الت�شريعية تقرير اللجنة مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.  26

27  
اجلدول املقارن مل�شروع قانون احتادي ب�شاأن تعديل بع�س 

اأحكام القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن 
االأو�شمة وامليداليات وال�شارات الع�شكرية.

2014ال�شوؤون الت�شريعية 

28  

ا�شتف�شارات جلنة ال�شوؤون الداخلية والدفاع يف �شاأن 
م�شروع قانون احتادي رقم     ل�شنة 2014 ب�شاأن تعديل 

بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 2009 
ب�شاأن الأو�شمة وامليداليات وال�شارات الع�شكرية.

2014ال�شوؤون الت�شريعية 

29  
البحث الجتماعي  مل�شروع تعديل يف �شاأن الإجراءات 

املدنية.
2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

30  
درا�شات املوؤ�شرات الدولية  مل�شروع تعديل يف �شاأن 

الإجراءات املدنية.
2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية
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31  
مقارنة بني م�شروع قانون الإجراءات املدنية الإماراتي و 

عدد من القوانني . 
2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

32  
مقارنة بني القانون القدمي و اجلديد  مل�شروع تعديل يف 

�شاأن الإجراءات املدنية.
2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

33  
جدول ن�شاط الفاعل  مل�شروع تعديل يف �شاأن الإجراءات 

املدنية.
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية 

34  
جدول املقارنة املعيارية  مل�شروع تعديل يف �شاأن الإجراءات 

املدنية.
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية 

35  
جدول موؤ�شر التناف�شية  مل�شروع تعديل يف �شاأن الإجراءات 

املدنية.
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية 

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية اجلدول املقارن مل�شروع تعديل يف �شاأن الإجراءات املدنية.  36

37  

النتائج الأ�شا�شية  للـملـف التـ�شـريعي يف �شـاأن قانون 
احتادي رقم )    ( ل�شنة 1992م بتعديل بع�س اأحكام 

القانون الحتادي رقم )11 ( ل�شنة 1992 باإ�شدار 
قانون الإجراءات املدنية .

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية 

38  
جدول براأي اجلهات املخت�شة حول م�شروع تعديل قانون 

الإجراءات املدنية.
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية 

39  
تعديالت جلنة ال�شوؤون الت�شريعية على قانون الإجراءات 

املدنية.
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية 

40  
تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لقانون 

الإجراءات املدنية 2013.
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية 

2013اإدارة ال�شوؤون الت�شريعيةتقرير اللجنة يف اعتماد اإ�شايف مليزانية 2013.  41

2013اإدارة ال�شوؤون الت�شريعيةجدول مقارن  لعتماد اإ�شايف مليزانية 2013.  42

2013اإدارة ال�شوؤون الت�شريعيةتقرير املجل�س يف اعتماد اإ�شايف مليزانية 2013.  43

44  
 جدول مقارن ملـــ�شــروع قــانـــون اتـحـــادي فـــي �شــــاأن اعتماد 
احل�شاب اخلتامي لالحتاد واحل�شابات اخلتامية للجهات 

امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية املنتهية .
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

45  
خطة درا�شة م�شروع قانون احتادي باعتماد احل�شاب 

اخلتامي لالحتاد واحل�شابات اخلتامية للجهات امل�شتقلة 
امللحقة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2012/12/31.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية
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46  

مذكرة ب�شـــــاأن م�شروع القانون الحتادي رقم )       ( 
اخلتامي  احل�شاب  اعتماد  �شــــاأن  يف  ل�شنة 2013م 

لالحتـــــاد واحل�شابات اخلتامية للجهات امل�شتقلة امللحقة 
عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2011/12/31.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

47  
تقرير اللجنة  يف �شــــاأن اعتماد احل�شاب اخلتامي 

لالحتـــاد واحل�شابات اخلتامية للجهات امل�شتقلة امللحقة.
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي الــــمـــــجــلـــ�س الــوطــــــنـي التـــــحـــادي 228

التي مت  النتهاء منها ولكن مل يتم مناق�شتها بعد يف اجلل�شة ولذلك لي�س لها فعالية: الفنية  الأوراق  ح�شر   .2

ال�شنةاالدارةعنوان الورقةم

1  
جدول التحليل التفريعي /مل�شروع قانون �شالمة الغذاء 

»الكتلة املعلوماتية الأولى 
2014مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية

2  
جدول التحليل التفريعي /مل�شروع قانون �شالمة الغذاء      

» الكتلة املعلوماتية الثانية  «
2014مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية

2014مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانيةورقة النتائج النهائية/ مل�شروع قانون �شالمة الأغذية.  3

4  
مقارنة /م�شروع قانون احتادي رقم )      ( ل�شنة 2014  ، 

بتعديل م�شمى الهيئة الوطنية للموا�شالت.
2014االإدارة الت�شريعية 

5  
تقرير جلنة ال�شئون الإ�شالمية والأوقاف واملرافق العامة  

يف �شاأن م�شروع القانون الحتادي رقـــــم )   ( ل�شنة 2014م 
بتعديل م�شمى الهيئة الوطنية للموا�شالت .

2014االإدارة الت�شريعية

6  
البحث الجتماعي/ مل�شروع قانون احتادي رقم )( ل�شنة 

احل�شابات. مدققي  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف  2013مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية2013م 

7  
جداول الت�شابه والختالف لعنا�شر/ )تنظيم مهنة مدقق 

احل�شابات(.
2013مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية

2013مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانيةاخلربة الدولية/ لقانون تنظيم مهنة مدققي احل�شابات.  8

9  
مقارنة بني القوانني املنظمة لتنظيم مهنة مدققي 

احل�شابات يف كل من )اأمريكا-البحرين –لبنان- ال�شعودية 
.) – �شوريا  – الأردن 

2013مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية

10  
ورقة النتائج النهائية /مل�شروع قانون تنظيم مهنة مدقق 

احل�شابات.
2013مركز الدرا�شات واملعلومات الربملانية

11  
التقرير من حيث املبداأ يف �شاأن/ م�شروع القانون الحتادي 

رقم )   ( ل�شنة 2014م  يف �شاأن تنظيم مهنة مدققي 
احل�شابات.

2013االإدارة الت�شريعية

12  
جدول مقارن /م�شــروع  قانون احتادي رقم )    ( ل�شنة 

احل�شابات. مدققي  مهنة  تنظيم  2013االإدارة الت�شريعية 2013ب�شاأن 

13  
البحث الجتماعي - مل�شروع قانون احتادي رقم )    ( ل�شنة 

املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة . �شـاأن  يف  2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية 2013 

14  
جداول اخلربة املقارنة- مل�شروع قانون احتادي رقم )    ( 

ل�شنة 2013 يف �شـاأن املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة.
2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

15  
جداول اخلربة الدولية - مل�شروع قانون احتادي رقم )    ( 

ل�شنة 2013 يف �شـاأن املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة.
2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية
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16  
جدول حتليل املعاين-   مل�شروع قانون احتادي رقم )    ( 

ل�شنة 2013 يف �شـاأن املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة.
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

17  
جدول ترتيب املعاين-  مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( 

ل�شنة 2013 يف �شـاأن املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة.
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

18  
الفواعل-  مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( ل�شنة 2013 يف 

�شـاأن املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة  .
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

19  
اجلدول املقارن- مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( ل�شنة 

اخلا�شة  . ال�شحية  املن�شاآت  �شـاأن  يف  2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية2013 

20  
امللف الت�شريعي-  مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( ل�شنة 

اخلا�شة. ال�شحية  املن�شاآت  �شـاأن  يف   2013
اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية + مركز 

املعلومات والدرا�شات الربملانية
2014

21  
البحث الجتماعي-  مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( ل�شنة    

يف جمال  املحظورة  املواد  مكافحة  قانون  �شـاأن  يف     20
ريا�شات �شباقات اخليل و الفرو�شية.

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

22  
جداول اخلربة املقارنة - مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( 

ل�شنة    20   يف �شـاأن قانون مكافحة املواد املحظورة يف 
جمال ريا�شات �شباقات اخليل و الفرو�شية.

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

23  
جداول اخلربة الدولية -مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( 

ل�شنة    20   يف �شـاأن قانون مكافحة املواد املحظورة يف 
جمال ريا�شات �شباقات اخليل و الفرو�شية.

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

24  
جدول ن�شاط الفاعل-  مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( 

ل�شنة    20   يف �شـاأن قانون مكافحة املواد املحظورة يف 
جمال ريا�شات �شباقات اخليل و الفرو�شية.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

25  
العالقة بني الفواعل-  مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( 

ل�شنة    20   يف �شـاأن قانون مكافحة املواد املحظورة يف 
جمال ريا�شات �شباقات اخليل و الفرو�شية.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

26  

املفاهيم الرئي�شية و الفرعية للقانون-  مل�شروع قانون 
احتادي رقم  )    ( ل�شنة    20   يف �شـاأن قانون مكافحة 

املواد املحظورة يف جمال ريا�شات �شباقات اخليل و 
الفرو�شية.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

27  
اغرا�س امل�شروع و براجمه-  مل�شروع قانون احتادي رقم      

)    ( ل�شنة    20   يف �شـاأن قانون مكافحة املواد املحظورة يف 
جمال ريا�شات �شباقات اخليل و الفرو�شية.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

28  
اخلربة التاريخية-  مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( ل�شنة    

20   يف �شـاأن قانون مكافحة املواد املحظورة يف جمال 
ريا�شات �شباقات اخليل و الفرو�شية.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية
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29  
امللف الت�شريعي-  مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( ل�شنة    

املواد املحظورة يف جمال  مكافحة  قانون  �شـاأن  يف     20
ريا�شات �شباقات اخليل و الفرو�شية.

اإدارة ة ال�شوؤون الت�شريعية + مركز 
املعلومات والدرا�شات الربملانية

2014

30  
التقرير املبدئي - مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( ل�شنة    

املواد املحظورة يف جمال  مكافحة  قانون  �شـاأن  يف     20
ريا�شات �شباقات اخليل و الفرو�شية.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

31  
اجلدول املقارن-  مل�شروع قانون احتادي رقم  )    ( ل�شنة    

20   يف �شـاأن قانون مكافحة املواد املحظورة يف جمال 
ريا�شات �شباقات اخليل و الفرو�شية.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

32  
ورقة اجلانب الجتماعي- مل�شروع قانون احتادي ب�شاأن 
ال�شماح ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�شة جتارتي 

التجزئة واجلملة يف الدولة.
2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

33  
التقرير املبدئي - مل�شروع قانون احتادي ب�شاأن ال�شماح 

ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�شة جتارتي التجزئة 
واجلملة يف الدولة .

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

34  
ورقة املفاهيم-  مل�شروع قانون احتادي ب�شاأن ال�شماح ملواطني 
دول جمل�س التعاون مبمار�شة جتارتي التجزئة واجلملة يف 

الدولة.
2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

35  
ورقة اجلانب القانوين - مل�شروع قانون احتادي ب�شاأن 

ال�شماح ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�شة جتارتي 
التجزئة واجلملة يف الدولة.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

36  
ورقة النتائج النهائية- مل�شروع قانون احتادي ب�شاأن ال�شماح 

ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�شة جتارتي التجزئة 
واجلملة يف الدولة.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

37  
ورقة حتديد املفاهيم-  قانون احتادي رقم ) ( ل�شنة 

قانون الحتادي رقم )24(  اأحكام  بع�س  لتعديل   2014
وتنميتها. البيئة  حماية  �شاأن  يف   1999

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

38  
البحث الجتماعي- قانون احتادي رقم ) ( ل�شنة 2014 

لتعديل بع�س احكام قانون الحتادي رقم )24( 1999 يف 
�شاأن حماية البيئة وتنميته.

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

39  
اخلربة املقارنة-  قانون احتادي رقم ) ( ل�شنة 2014 

لتعديل بع�س احكام قانون الحتادي رقم )24( 1999 يف 
�شاأن حماية البيئة وتنميتها.

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية
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ال�شنةاالدارةعنوان الورقةم

40  
اخلربة الدولية-  قانون احتادي رقم ) ( ل�شنة 2014 

لتعديل بع�س احكام قانون الحتادي رقم )24( 1999 يف 
�شاأن حماية البيئة وتنميتها.

2014مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية

41  
املعاجلة القانونية للم�شكالت الجتماعية - قانون احتادي 

رقم ) ( ل�شنة 2014 لتعديل بع�س احكام قانون الحتادي 
رقم )24( 1999 يف �شاأن حماية البيئة وتنميتها.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

42  
خريطة املفاهيم - قانون احتادي رقم ) ( ل�شنة 2014 

لتعديل بع�س اأحكام قانون الحتادي رقم )24( 1999 يف 
�شاأن حماية البيئة وتنميتها.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

43  
الفقرات الع�شوائية - قانون احتادي رقم ) ( ل�شنة 2014 

لتعديل بع�س اأحكام قانون الحتادي رقم )24( 1999 يف 
�شاأن حماية البيئة وتنميتها.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

44  
الن�شو�س والأفكار القانونية - قانون احتادي رقم ) ( ل�شنة 
 )24( رقم  الحتادي  قانون  اأحكام  بع�س  لتعديل   2014

يف �شاأن حماية البيئة وتنميتها.  1999
2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

45  
نظرية البناء الوظيفي- قانون احتادي رقم ) ( ل�شنة 

قانون الحتادي رقم )24(  اأحكام  بع�س  لتعديل   2014
وتنميتها. البيئة  حماية  �شاأن  يف   1999

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

46  
امللف الت�شريعي - قانون احتادي رقم ) ( ل�شنة 2014 

لتعديل بع�س اأحكام قانون الحتادي رقم )24( 1999 يف 
�شاأن حماية البيئة وتنميتها.

مركز املعلومات والدرا�شات الربملانية 
+ ادارة ال�شوؤون الت�شريعية

2014

47  
ورقة نتائج -  قانون احتادي رقم ) ( ل�شنة 2014 لتعديل 

بع�س اأحكام قانون الحتادي رقم )24( 1999 يف �شاأن 
حماية البيئة وتنميتها.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

48  
جدول مقارن-  قانون احتادي رقم ) ( ل�شنة 2014 

لتعديل بع�س اأحكام قانون الحتادي رقم )24( 1999 يف 
�شاأن حماية البيئة وتنميتها.

2014اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية

49  
جدول مقارن يف �شاأن تقرير اعتماد اإ�شايف للميزانية العامة 

للحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة 
املالية 2013.

2013ال�شوؤون الت�شريعية 
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ح�شر الأفكار: 

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين ما يقارب من )82( فكرة، 
ومن اأهم هذه الأفكار:

ال�شكل االإلكرتوين والرقمي للأموال .	•
ا�شتحداث مادة تبني وتف�شل اجلرائم التي حت�شل فيها الأموال باأ�شكال غري �شرعية .	•
ا�شتحداث بند متعلق بو�شع الالئحة التنظيمية لعمل اللجنة الوطنية ملواجهة غ�شل الأموال.	•
ا�شتحداث فقرة متعلقة مبدقق احل�شابات.	•
تغيري عنوان م�شروع القانون) تعديل م�شمى الهيئة الوطنية للموا�شالت(.	•
ا�شتحداث مادة ب�شاأن تخلف �شرط مدة اخلربة)مدققي احل�شابات(.	•
ا�شتحداث بند التدريب والتعليم والتاأهيل امل�شتمر ملهنة مدققي احل�شابات.	•
ا�شتحداث بند ب�شاأن اإن�شاء ادارة يف وزارة القت�شاد تعنى مبهنة مدققي احل�شابات.	•
ت�شنيف وحتديد م�شتويات للمن�شاآت ال�شحية اخلا�شة .	•
انتهـــاء ترخي�ـــس ت�شغيل املن�شـــاأة ال�شحية اخلا�شة يف حالة ا�شتمرار عمل املن�شاأة التـــي ت�شر على تكرار ارتكاب 	•

املخالفة اأو التي تدير املن�شاأة لغر�س غري الغر�س الذي منح من اأجله الرتخي�س.
الإعالن عن اأ�شعار اخلدمات ال�شحية يف مكان ظاهر باملن�شاأة  .	•
حت�شـــني اجلودة، و�شالمة املر�شـــى والعاملني يف املن�شاأة ال�شحية وتخزين املواد اخلطرة وتداولها وا�شتعمالها 	•

وال�شيطرة عليها خا�شة املواد ذات املخاطر العالية .
حتديد عدد مرات للتفتي�س على املن�شاآت ال�شحية للتاأكد من توافر ال�شرتاطات املحددة.	•
املواد املحظورة ت�شمل العقاقري والو�شائل واأية مواد اأخرى حمظورة حتددها الالئحة التنفيذية للقانون .	•
�شرورة اأن ي�شمل تعريف الرقابة على الفح�س .	•
التفرقة بني التداول وال�شتخدام للمواد املحظورة يف جمال ريا�شة �شباقات اخليل والفرو�شية.	•
�شرورة وجود جلنة فنية ملنح املوافقات ل�شتخدام املواد املقيدة  لالأغرا�س العالجية والبحثية	•
حتديد العقاقري واملواد والو�شائل الأخرى املحظورة من خالل قائمة معتمدة	•
ان�شاء برنامج وطني لر�شد املواد املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة	•
ال�شرر البيئي هو اأي تاأثري �شلبي على البيئة �شواء كانت اآثاره نوعيه اأو كمية دائمة اأو موؤقتة .	•
احلادثـــة هـــي اأي حدث اأو �شل�شلة اأحـــداث ذات من�شاأ واحد ت�شبب �شرراَ بيئياً اأو تن�شئ تهديداً خطرياً اأو و�شيكاً 	•

بالبيئة .
اإلزام ربان ال�شفينة باتخاذ التدابري الوقائية  للحماية من اآثار التلوث، واأن يبلغ فوراً باحلادثة يف حالة وقوع 	•

حادثة الإحدى الو�شائل البحرية.
يحـــق لـــكل �شخ�ـــس اأو جمعيات النفع العام املعنيـــة بتقدمي بالغ اإلى اجلهات املخت�شـــة يف حال معرفتها بوقوع 	•

اأي �شرر بيئي .
اإن�شـــاء �شنـــدوق )�شناديـــق اأو مراكـــز بحثيـــة( للتمويل وت�شجيـــع البحث والدرا�شـــة العلمية ملـــا تتطلبه حماية 	•

البيئة.
�شرورة اإدخال الو�شائل الإلكرتونية يف اإجراءات التقا�شي.	•
نق�س الكادر الق�شائي يف حماكم الدولة.	•
بطء اإجراءات التقا�شي والتاأخري يف �شرعة الف�شل يف الق�شايا.	•
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منح احلق للخ�شوم يف التفاق على كيفية حتديد الإعالن.	•
مراعاة املنازعات التجارية يف النظام اخلا�س لالإعالن الذي ي�شدره جمل�س الوزراء.	•
ت�شمني ورقة الإعالن يف ملف الدعوى .	•
اعتبار العلم باإجراءات الإعالن قرينة ق�شائية على حتقق العلم للمعلن اإليه مبوعد اجلل�شة.	•
التعامل ببطاقة الهوية يف بع�س اإجراءات التقا�شي.	•
اآليات التحقق من �شن املعلن اإليه.	•
تنظيم الإعالن الذي يتم من خالل الربيد الإلكرتوين .	•
ت�شديد الإعالن باخلارج ل�شمان و�شوله للمعلن اإليه . 	•
اخت�شا�س الق�شاء الحتادي . 	•
تنظيم مهنة الرتجمة يف الق�شاء .	•
موؤ�شر الكفاءة التنظيمية للقوات امل�شلحة الإماراتية.	•
اأعداد القوات الع�شكرية لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي .	•
اأثر الرتكيبة ال�شكانية يف االأمن الداخلي لدولة االإمارات.	•
حتديد مدد للخدمة االإ�شافية االإلزامية.	•
عقوبة الغ�س باخلدمة.	•
مفهوم اخلدمة الوطنية.	•
ال�شتدعاء يف اخلدمة الوطنية لأغرا�س التدريب.	•
�شوابط الإعفاء من اخلدمة الوطنية.	•
�شوابط اإنهاء اخلدمة.	•
تكاليف �شم اخلدمة.	•
اآليات املوازنة بني التعليم والتجنيد.	•
عقوبة التخلف عن ال�شتدعاء لالحتياط اأو التجنيد.	•
املكافاآت املالية واإمكانية زيادتها لتتنا�شب مع الو�شع الجتماعي احلايل.	•
تعديل عنوان مادة و�شام الإمارات الع�شكري.	•
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ح�شر املقرتحات:

 بلغ اإجمايل املقرتحات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع القانوين ما يقارب من )95( مقرتحا. 
ومن اأهم هذه املقرتحات:

اإ�شافـــة بنـــد يتعلـــق  بال�شكل الإلكـــرتوين والرقمي  يف قانون غ�شـــل الأموال هو ا�شتخـــدام �شبكة الإنرتنت من 	•
خالل الإيداع الإلكرتوين، والتجارة الإلكرتونية وال�شراء الإلكرتوين وال�شحب الإلكرتوين. وذلك لأن  هذه 

الطريقة هي  الأكرث �شيوعاً يف جرائم غ�شل الأموال.
 ربط جرمية غ�شل الأموال باملال املتح�شل من جرائم حمددة ح�شرا ولي�س من كل اجلنايات واجلنح.	•
 اإ�شافة  اجلنح متى زادت متح�شالتها على  مبلغ معني كمعيار كمي ولي�س نوعي يحقق ما هدف اإليه امل�شروع.	•
اإن�شـــاء �شجـــل للمعلومـــات وقاعـــدة بيانات عن كل العمليات املاليـــة التي ي�شتبه يف اأنهـــا ذات �شلة بعمليات غ�شل 	•

االأموال. 
اإذا تخلف �شرط مدة اخلربة العملية يتم القيد ب�شجل مدققي احل�شابات املتدربني ل�شتيفاء املدة بعد تقدمي 	•

ما يفيد النت�شاب لإحدى �شركات ومكاتب التدقيق . 
اأن تلتزم �شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي ت�شعها الوزارة اأو تعتمدها للراغبني يف القيد .   	•
 اإعداد اآليات التدريب والتعليم والتاأهيل امل�شتمر للمهنة.	•
اأن يكون ملجل�س التاأديب وقف مدقق احل�شابات موؤقتا عن مبا�شرة املهنة حتى انتهاء حماكمته .	•
ا�شتحداث بند بو�شع نظام مل�شتوى وت�شنيف املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة وفقاً ملعايري املبنى وت�شميمه، والكفاءة 	•

الب�شرية، والتجهيزات واخلدمات الطبية.
تعديل املادة بحيث يتولى اإدارة املن�شاأة ال�شحية اخلا�شة طبيب مرخ�س له مبزاولة املهنة.	•
تعديـــل بنـــد التزامـــات املن�شـــاآت ال�شحيـــة اخلا�شة باإ�شافـــة متكني املر�شى مـــن الطالع على اأ�شعـــار اخلدمات 	•

ال�شحية، واأ�شعار الإقامة  بها من خالل الإعالن عنها يف مكان ظاهر باملن�شاأة.
ا�شتحـــداث بند يف التزامـــات املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة وهو ا�شتخدام اللغة العربية كاإحدى اللغات امل�شتخدمة 	•

يف الالفتات التو�شيحية والتوجيهية داخل وخارج املن�شاأة.
ا�شتحـــداث بنـــد يف التزامات املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة وهـــو التحديث امل�شتمر لالأجهزة الطبية وامل�شتخرجات 	•

لتقدمي خدمات عالجية ووقائية ذات جودة عالية.
ا�شتحـــداث بنـــد يف التزامـــات املن�شـــاآت ال�شحية اخلا�شة يتعلق بوجـــود  �شجالت منتظمـــة اإلكرتونية للمر�شى 	•

واالأدوية والعمليات.
تعديل تعريف املواد املحظورة لي�شمل : العقاقري والو�شائل واأية مواد اأخرى حمظورة  .	•
ا�شتحداث مادة  لت�شكيل اللجنة الفنية ملنح موافقات ا�شتخدام املواد املقيدة  لالأغرا�س العالجية والبحثية .	•
ا�شتحداث مادة باإن�شاء برنامج وطني لر�شد املواد املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة .	•
ا�شتحداث بند يف املحظورات، وهو اإف�شاء املخت�شني لبيانات العينات وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�شة بالفار�س 	•

اأو اخليل التي اأخذت منها تلك العينات ومالكها.
ا�شتحـــداث تعريـــف ال�شـــرر البيئـــي :- اأي تاأثري �شلبـــي على البيئة �شواء كانـــت اآثارها نوعيـــه اأو كميه دائمة اأو 	•

موؤقته
تعديـــل املـــادة بحيـــث يلتـــزم ربـــان الو�شيلـــة البحرية اأو امل�شـــوؤول عنهـــا باتخاذ التدابـــري الوقائيـــة  والإجراءات 	•

الالزمـــة للحمايـــة مـــن اآثار التلـــوث، واأن يبلغ فوراً باحلادثـــة يف حالة وقوع حادثة لإحـــدى الو�شائل البحرية 
التي حتمل مواًدا �شارة اأو خطرة يخ�شى منها تلوث البيئة البحرية، كما يلتزم بتنفيذ اأوامر مفت�شي اجلهات 
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الإدارية و ماأموري ال�شبط الق�شائي يف هذه احلالة.
ا�شتحداث بند باإعطاء احلق لكل �شخ�س اأو جلمعيات النفع العام املعنية بتقدمي بالغ اإلى اجلهات املخت�شة يف 	•

حال معرفتها بوقوع اأي �شرر بيئي.
اإ�شافة مادة للتاأكد من �شن املعلن اإليه اأو م�شتلم الإعالن وذلك بالتحقق من هويته وتدوينه يف املح�شر.	•
اإ�شافة مادة باإل�شاق الإعالن ب�شكل وا�شح على باب اآخر مكان كان يقيم فيه املراد اإعالنه.	•
اإ�شافة بند ين�س على اأن يتم ت�شمني ملف الق�شية ورقة الإعالن .	•
اإفراد بند خا�س على اأن يعترب الإعالن منتج لآثاره من تاريخ فتح الربيد الإلكرتوين.	•
تعديل الخت�شا�س القيمي للمحاكم بحيث يتنا�شب مع الدخل القومي للفرد والت�شخم القت�شادي للدولة.	•
اأ�شيف اإلى املواد رقم الهوية، لأن التفا�شيل املذكورة يف ن�س املادة غري كافية لالإحاطة ب�شمول ال�شم.	•
الن�س على اأن امل�شتندات املرتجمة يجب اأن تكون معتمده .	•
تعديـــل م�شمـــى م�شـــروع القانون لي�شبـــح م�شروع قانـــون احتـــادي يف �شـــــاأن اأداء اخلدمــة الع�شكريـــة الإلزامية 	•

واالحتياطية.
تعديل تعريف التعبئة العامة باإ�شافة حالة ال�شتعداد للحرب ليتوافق التعريف مع التعريف الوارد يف م�شروع 	•

قانون اخلدمة الحتياطية.
تعديل ) تعريف الطالب ( باإ�شافة التدريب اتفاقاً مع تعريف املوؤ�ش�شات التعليمية الوارد يف امل�شروع ولالعتداد 	•

بالتدريب ك�شبب لتاأجيل اخلدمة الوطنية.
تعديل تعريف اخلدمة الوطنية اإلى اخلدمة الع�شكرية الإلزامية ليتوافق مع الأحكام الواردة يف القانون.	•
اإ�شافـــة هيئـــة الهويـــة اإلـــى املوؤ�ش�شـــات التعليميـــة باعتبارهمـــا اجلهتـــني امللتزمتـــني مبوافاة اجلهـــات املخت�شة 	•

بالتجنيد باأ�شماء املكلفني.
اإ�شافـــة املعيـــل الوحيـــد  الـــذي تثبـــت اإعالته لبع�ـــس اأ�شولـــه اأو فروعه اأو اأقاربـــه امل�شابني بعاهـــة م�شتدمية اأو 	•

اأمرا�س، متنعهم من اإعالة اأنف�شهم حلالت الإعفاء النهائي.

ر�شم بياين يو�شح عدد افكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين
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1  
ا�شتحداث قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات 

القيمة واملعادن الثمينة ودمغها، لقانون غ�شل الأموال 
للديباجة. 

 اإ�شافة قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات القيمة 
واملعادن الثمينة ودمغها لديباجة قانون غ�شل الأموال، 

ل�شلته مبا ورد يف القانون ب�شاأن الإف�شاح عن املعادن 
الثمينة والأحجار ذات القيمة وكذلك ل�شلته بنظام 

االإف�شاح الذي ي�شدره امل�شرف املركزي.

2  
اإ�شافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

لديباجة قانون غ�شل الأموال.

 اإ�شافة  قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة 
قانون غ�شل الأموال ، باعتبار تقنية املعلومات  اإحدى 

الو�شائل احلديثة والهامة يف القيام بعمليات غ�شل 
الأموال ون�شرها يتم بوا�شطة تقنية املعلومات، بالإ�شافة 

اإلى ن�شر االأفكار االإرهابية، اأو متويلها.

ال�شكل االإلكرتوين والرقمي للأموال .  3

 اإ�شافة بند يتعلق  بال�شكل االإلكرتوين والرقمي  يف 
قانون غ�شل الأموال وهو ا�شتخدام �شبكة الإنرتنت 

من خلل االإيداع االإلكرتوين، والتجارة االإلكرتونية 
وال�شراء الإلكرتوين وال�شحب الإلكرتوين. وذلك لأن  

هذه الطريقة هي  الأكرث �شيوعاً يف جرائم غ�شل الأموال 
.

4  
ا�شتحداث مادة ب�شاأن ا�شتخدام تقنية املعلومات يف 

اجلرائم املالية. 
ربط جرمية غ�شل الأموال باملال املتح�شل من جرائم 

حمددة ح�شرا ولي�س من كل اجلنايات واجلنح.

5  
ا�شتحداث مادة تبني وتف�شل اجلرائم التي حت�شل 

فيها الأموال باأ�شكال غري �شرعية .
منع الغلو  يف العقوبة بالن�شبة لالأموال املتح�شلة  

مبا�شرة اأو غري مبا�شرة من جرائم قليلة الأهمية نوعيا.

6  
اإن�شاء قاعدة بيانات اأو �شجل خا�س ملا يتوافر لديها 

من معلومات.

مراعاة التو�شيات ال�شادرة من الأمم املتحدة و�شندوق 
النقد الدويل بربط جرمية غ�شل الأموال بذلك املال 

املتح�شل من جرائم على قدر من اخلطورة.

7  
ا�شتحداث بند متعلق بو�شع الالئحة التنظيمية لعمل 

اللجنة الوطنية ملواجهة غ�شل الأموال.

 مراعاة ذكر اجلرائم الواردة حاليا  يف قانون غ�شل 
االأموال ل�شنة 2002 واإجراء تطورات ب�شيطة عليها 

ا�شتلزمتها �شنة التطور.  

ا�شتحداث بند فيما يخ�س العقوبات.  8
اإ�شافة  اجلنح متى زاد ت متح�شالتها على  مبلغ معني 

كمعيار كمي ولي�س نوعي يحقق ما هدف اإليه امل�شروع.

ا�شتحداث فقرة متعلقة مبدقق احل�شابات.  9
اإن�شاء �شجل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل العمليات 

املالية التي ي�شتبه يف اأنها ذات �شلة بعمليات غ�شل 
االأموال. 

10  
تغري عنوان م�شروع القانون) تعديل م�شمى الهيئة 

الوطنية للموا�شالت(.

و�شع الالئحة التنظيمية اخلا�شة بعمل اللجنة 
باعتبار اأنه هو من قام بت�شكيلها وكما اأن هذه الالئحة 

التنظيمية تعد هامة يف عمل اللجنة لرتباطها باجلانب 
التنظيمي والالئحي.
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11  
ا�شتحداث قانون يف الديباجة )ديباجة قانون مدققي 

احل�شابات (.

 للمحكمة اأن تقدر اإعفاء اجلاين يف حال تعدد اجلناة 
من عقوبة احلب�س ، اإذا بادر باإبالغ ال�شلطات املخت�شة 

مبعلومات عن اجلرمية وباقي اجلناة قبل علم ال�شلطات 
املخت�شة.

12  
ا�شتحداث مادة  بخ�شو�س الهدف من القانون 

)مدققي احل�شابات(.
 اأنه اإذا اقرتف الأمر مدقق احل�شابات اأثناء مبا�شرته 

املهنة عوقب بذات العقوبة .

13  
ا�شتحداث مادة ب�شاأن تخلف �شرط مدة 

اخلربة)مدققي احل�شابات(.

 تعديل عنوان القانون من تعديل م�شمى الهيئة الوطنية 
للموا�شالت الى   قانون احتادي رقم )      ( ل�شنة 

2014  بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )1( 
ل�شنة 1972، ب�شاأن اخت�شا�شات الوزارات و�شالحيات 

الوزراء(.

14  
ا�شتحداث بند التدريب والتعليم والتاأهيل امل�شتمر 

ملهنة مدققي احل�شابات.

و�شع القانون الحتادي رقم ) 5 ( ل�شنة 1985 باإ�شدار 
قانون املعامالت املدنية وتعديالته، يف ديباجة قانون 

مدققي احل�شابات.

15  
ا�شتحداث بند ب�شاأن اإن�شاء اإدارة يف وزارة القت�شاد 

تعنى مبهنة مدققي احل�شابات.

و�شع القانون الحتادي رقم ) 8 ( ل�شنة 2011 يف �شاأن 
اإعادة تنظيم ديوان املحا�شبة، يف ديباجة قانون مدققي 

احل�شابات.

ا�شتحداث مادة ب�شاأن عدم عزل مدقق احل�شابات  .  16

اإ�شافة مادة تتعلق بهدف القانون وهي ان يهدف هذا 
القانون اإلى اإعادة تنظيم مهنة مدققي احل�شابات 

لالرتقاء بها وتطويرها وزيادة الثقة فيها عن طريق 
التدريب امل�شتمر والتاأهيل املهني.

17  
ا�شتحداث بند يف قانون مدققي احل�شابات ب�شاأن بذل 

العناية يف اأداء عمله.

اإذا تخلف �شرط مدة اخلربة العملية يتم القيد ب�شجل 
مدققي احل�شابات املتدربني ل�شتيفاء املدة بعد تقدمي ما 

يفيد النت�شاب لإحدى �شركات ومكاتب التدقيق . 

ا�شتحداث مادة يف العقوبات لقانون مدققي احل�شابات.  18
 ان تلتزم �شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج 

التدريب التي ت�شعها الوزارة اأو تعتمدها للراغبني يف 
القيد .   

ا�شتحداث بند ب�شاأن وقف مدقق احل�شابات.  19
 و�شع اإعداد اآليات التدريب والتعليم والتاأهيل امل�شتمر 

للمهنة.

20  
حتديد ا�شرتاطات �شحية يجب اأن تت�شمنها الالئحة 

التنفيذية 

 اأن تن�شاأ يف الوزارة اإدارة  تعني مبهنة مدققي احل�شابات  
ت�شتعني  يف اأعمالها مبمثلني من ذوي العالقة ، وتنظم 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون  نظام عمل هذه الإدارة.

ت�شنيف وحتديد م�شتويات للمن�شاآت ال�شحية اخلا�شة  21
اإ�شافة حق عدم العزل ملدققي احل�شابات خالل ال�شنة 

املالية التي يقوم مبهامه فيها، حتقيقا ملبداأ ال�شتقاللية 
بعمل املدقق وفق معايري االحتاد الدويل .
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22  
�شرورة اأن يكون مدير املن�شاأة طبيباً، و�شرعة تعيني 

مدير جديد �شمانا حل�شن اإدارة و �شري اخلدمة 
ال�شحية  

على مدقق احل�شابات بذل العناية الالزمة يف اأداء عمله.

23  

انتهاء ترخي�س ت�شغيل املن�شاأة ال�شحية اخلا�شة 
يف حالة ا�شتمرار عمل املن�شاأة التي ت�شر على تكرار 

ارتكاب املخالفة اأو التي تدير املن�شاأة لغر�س غري 
الغر�س الذي منحت من اأجله الرتخي�س.

اأن يكون ملجل�س التاأديب وقف مدقق احل�شابات موؤقتا عن 
مبا�شرة املهنة حتى انتهاء حماكمته .

24  
الإعالن عن اأ�شعار اخلدمات ال�شحية يف مكان ظاهر 

باملن�شاأة 

 يف حالة تكرار اجلرمية خالل �شنة من الت�شالح عليها اأو 
العودة اإلى اجلرمية بعد �شدور حكم بات فيها،  ت�شاعف 
الغرامة املن�شو�س عليها يف هذا الف�شل يف حديها الأدنى 

واالأق�شى.

25  
حت�شني اجلودة، و�شلمة املر�شى والعاملني يف املن�شاأة 
ال�شحية وتخزين املواد اخلطرة وتداولها وا�شتعمالها 

وال�شيطرة عليها خا�شة املواد ذات املخاطر العالية

اإ�شافة �شرط  ب�شرورة ت�شمن الالئحة التنفيذية 
ال�شرتاطات الأ�شا�شية املتعلقة بخطط الطوارئ و 
م�شتويات الداء للخدمات الطبية و كفاية الطاقم 

التمري�شي هي من ال�شرتاطات الأ�شا�شية التي لبد اأن 
حتتوي عليها اللئحة التنفيذية

26  

التزام  املن�شاآت ال�شحية بـ )برامج وقائية، واإعطاء 
الأولوية لذوي الحتياجات اخلا�شة يف التقييم 
واملعاجلة، اإزالة احلواجز اللغوية والثقافية بني 

املري�س واملعالج ،ا�شتخدام اللغة العربية يف الالفتات 
التو�شيحية والتوجيهية، حتديث االأجهزة الطبية، 

�شجالت منتظمة الكرتونيا للمر�شى والأدوية 
والعمليات، جتهيز غرف العمليات(.

ا�شتحداث بند بو�شع نظام مل�شتوى ت�شنيف املن�شاآت 
ال�شحية اخلا�شة وفقاً ملعايري املبنى وت�شميمه، والكفاءة 

الب�شرية، والتجهيزات واخلدمات الطبية.

27  
�شرورة التزام املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة بحقوق 

املر�شى الواردة يف قوانني واأنظمة الدولة.

تعديل املادة بحيث يتولى اإدارة املن�شاأة ال�شحية اخلا�شة 
طبيب مرخ�س له مبزاولة املهنة، وحتدد الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون ال�شروط الأخرى الالزمة 
لذلك ح�شب نوع وطبيعة املن�شاأة ال�شحية اخلا�شة، 

واإذا تغري مدير املن�شاأة وجب على مالك املن�شاأة اإخطار 
الإدارة املعنية خالل اأ�شبوعني واأن يعني مديراً جديداً 

خالل ثالثة اأ�شابيع من تاريخ الإخطار، ويخطر الإدارة 
املعنية با�شمه واإل وجب اإغالق املن�شاأة حلني تعيني مدير 

جديد.
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28  
حتديد عدد مرات التفتي�س على املن�شاآت ال�شحية 

للتاأكد من توافر ال�شرتاطات املحددة.

اإ�شافة ثلث حاالت جديدة العتبار الرتخي�س بت�شغيل 
املن�شاأة ال�شحية اخلا�شة منتهياً:)تكرار ذات املخالفة 

من املن�شاأة رغم توقيع العقوبات املقررة، تقدمي وثائق اأو 
الإدلء ببيانات غري �شحيحة اأو ا�شتخدام اأ�شاليب غري 

م�شروعة للح�شول على الرتخي�س، اإذا اأديرت املن�شاأة 
لغر�س اآخر غري الغر�س الذي منحت الرتخي�س من 

اأجله(.

29  

التفرقة بني املخالفات اجل�شيمة و املخالفات الب�شيطة 
يف املن�شاأة ال�شحية واإعطاء اللجنة �شلطة القرار يف 

املخالفات الب�شيطة لأن اللجنة هي املعنية بالتحقيق 
يف مو�شوع املخالفة، و نظرها لهذه املخالفات

تعديل بند التزامات املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة باإ�شافة 
متكني املر�شى من االطلع على ا�شعار اخلدمات 

ال�شحية واأ�شعار القامة  بها من خالل الإعالن عنها يف 
مكان ظاهر باملن�شاأة.

30  
اللجنة يف املن�شاأة ال�شحية اخلا�شة هي من يجب 

عليها و�شع نظام للممار�شات ال�شحية الآمنة داخل 
املن�شاأة .

ا�شتحداث بند يف التزامات املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة 
وهو و�شع اخلطط لتح�شني اجلودة، و�شالمة املر�شى 
والعاملني يف املن�شاأة وتخزين املواد اخلطرة وتداولها 

وا�شتعمالها وال�شيطرة عليها خا�شة املواد ذات املخاطر 
العالية.

31  

التعريف »بالو�شائل«  لأنها تختلف عن العقاقري 
املحظورة يف �شباقات اخليول لأنه وفق املعايري الدولية 

فاإن الو�شائل ت�شمل ا�شتخدام الأدوات الكهربائية 
وامليكانيكية و الإلكرتونية التي توؤثر يف نتيجة ال�شباق 

ا�شتحداث بند يف التزامات املن�شاأة ال�شحية اخلا�شة 
وهو اللتزام بربامج وقائية لل�شيطرة على العدوى 

مثل التنظيف املالئم للمعدات الطبية والتخل�س من 
النفايات.

32  
املواد املحظورة ت�شمل العقاقري والو�شائل واأية مواد 

اأخرى حمظورة حتددها الالئحة التنفيذية للقانون .

ا�شتحداث بند يف التزامات املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة وهو 
منح املر�شى ذوي الحتياجات الطبية الطارئة الأولوية 

يف التقييم واملعاجلة.

33  

�شرورة اأن ي�شمل تعريف الرقابة على الفح�س والذي 
يق�شد به الك�شف عن املواد املحظورة ، بالإ�شافة الى 

�شرورة تقدمي كلمة » التحقيق » قبل كلمة »النتيجة » 
نظراً لأن النتيجة هي املح�شلة النهائية جلمع العينات 

وفح�شها وحتليها خمربياً والتحقيق ب�شاأنها ثم 
اإعالن النتيجة. 

ا�شتحداث بند يف التزامات املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة 
وهو �شمان نظام ات�شال فعال يزيل احلواجز اللغوية 

والثقافية بني املر�شى واملعاجلني.

34  
املواد املقيدة هي املواد التي ت�شتخدم لعالج اخليل 

ويحظر ا�شتخدامها يف جمال ريا�شة �شباقات اخليل 
والفرو�شية لتاأثريها يف نتائج املناف�شات .

ا�شتحداث بند يف التزامات املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة 
وهو ا�شتخدام اللغة العربية كاأحد اللغات امل�شتخدمة يف 
الالفتات التو�شيحية والتوجيهية داخل وخارج املن�شاأة.

35  
التفرقة بني التداول وال�شتخدام للمواد املحظورة يف 

جمال ريا�شة �شباقات اخليل والفرو�شية.

ا�شتحداث بند يف التزامات املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة 
وهو التحديث امل�شتمر للأجهزة الطبية وامل�شتخرجات 

لتقدمي خدمات عالجية ووقائية ذات جودة عالية.



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي الــــمـــــجــلـــ�س الــوطــــــنـي التـــــحـــادي 240

املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة العامةاالأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة العامةم

36  
�شرورة وجود جلنة فنية ملنح املوافقات ل�شتخدام املواد 

املقيدة  لالأغرا�س العالجية والبحثية.

ا�شتحداث بند يف التزامات املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة 
تتعلق بوجود �شجالت اإلكرتونية للمر�شى والأدوية 

والعمليات.

37  
حتديد العقاقري واملواد والو�شائل الأخرى املحظورة 

من خلل قائمة معتمدة.

ا�شتحداث بند يف التزامات املن�شاأت ال�شحية اخلا�شة وهو 
جتهيز غرف العمليات بالتجهيزات واملعدات الالزمة وفق 

اال�شرتاطات املحددة يف اللئحة التنفيذية.

38  
اإن�شاء برنامج وطني لر�شد املواد املحظورة وفقاً 

لل�شرتاطات املعتمدة.

ا�شتحداث بند باإلزام املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة بحقوق 
املر�شى الواردة يف قوانني واأنظمة الدولة خا�شة ما 

ياأتي:)حماية خ�شو�شية املر�شى، بذل العناية الطبية 
الالزمة والالئقة يف كل الأوقات وحتت كل الظروف 

وعلى وجه اخل�شو�س كبار ال�شن والأطفال و ذوي 
الإعاقة، تزويد املر�شى باملعلومات الكافية وبلغة 

مفهومة حيال ت�شخي�س حالتهم والعالج وما ميكن اأن 
يكون عليه و�شع املري�س م�شتقباًل، متكني املري�س من 

تقدمي ال�شكاوى للجهة املخت�شة باملن�شاأة والرد عليه 
خالل اأ�شبوعني من تاريخ تقدمي ال�شكوى، احل�شول 

على موافقة املري�س امل�شبقة حال تلقيه معاجلة طبية 
لأغرا�س البحث العلمي(.

39  
من املحظورات اإف�شاء املخت�شني لبيانات العينات وكل 
ما يتعلق باملعلومات اخلا�شة بالفار�س اأو اخليل التي 

اأخذت منها تلك العينات ومالكها.

ا�شافة �شرط على مادة التفتي�س والعقوبات بالن�س على 
اأن التفتي�س على املن�شاآت ال�شحية يكون  مرة على الأقل 
�شنوياً للتثبت من توافر ال�شرتاطات املقررة يف القانون 

واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذاً للقانون.

40  
تعريف الكلنكر: هي  املادة اخلام الرئي�شية التي تدخل 

يف �شناعة ال�شمنت.

تعديل املادة باإ�شافة تبت اللجنة يف املخالفات غري 
اجل�شمية وتاأمر باإزالتها خالل اأ�شبوعني، ويف حال 
املخالفات اجل�شيمة حتدد اللئحة التنفيذية اأنواع 

وطبيعة املخالفات اجل�شيمة.

41  
ال�شرر البيئي هو اأي تاأثري �شلبي على البيئة �شواء 

كانت اآثاره نوعيه اأو كميه دائمة اأو موؤقته .

ا�شتحداث بند يوكل اللجنة و�شع نظام للممار�شات 
ال�شحية الآمنة داخل املن�شاأة ال�شحية اخلا�شة على 

اأن يت�شمن هذا النظام واجبات وم�شوؤوليات العاملني 
باملن�شاأة واإجراءات حماية حقوق املر�شى، والرعاية 

الطبية امللئمة وال�شجلت ال�شحية اللزمة، ومكافحة 
العدوى، واخلدمات ال�شيدلنية. وتعد اللجنة �شجاًل 

خا�شاً ب�شاأن التفتي�س على املن�شاآت يف تطبيق هذا النظام. 
ويزود موظفو اجلهة ال�شحية املخت�شني بالتفتي�س بهذا 

النظام.
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42  
احلادثة هي اأي حدث اأو �شل�شلة اأحداث ذات من�شاأ 

واحد ت�شبب �شرراَ بيئياً اأو تن�شئ تهديداً خطرياً اأو 
و�شيكاً بالبيئة .

ا�شتحداث تعريف للو�شائل: ت�شمل ا�شتخدام الأ�شاليب 
والأدوات الكهربائية وامليكانيكية و الإلكرتونية اأو غريها 

التي توؤثر يف نتيجة ال�شباق.

43  
حظر ت�شدير الطيور واحليوانات اإّل بعد احل�شول 

على ترخي�س من ال�شلطات املخت�شة.

تعديل تعريف املواد املحظورة: لي�شمل العقاقري 
والو�شائل واأية مواد اأخرى حمظورة حتددها الالئحة 

التنفيذية للقانون.

44  

عمليات ال�شتك�شاف وال�شتخراج وال�شتغالل م�شتقلة 
عن عملية النقل واإ�شافة النظام الوطني للر�شد 

البيئي ليتفق التعديل مع القانون الأ�شلي الذي األزم 
بوجود هذا النظام واملعنى بتحديد املوا�شفات واملعايري 

و ما من نظام للر�شد اإل ويتم ت�شجيله يف �شجالت 
منتظمة.

تعديل تعريف الرقابة : ت�شمل اإجراء الختبارات، وجمع 
العينات، وفح�شها ومعاجلتها، وحتليلها خمربياً، واإجراء 

التحقيق ب�شاأنها ثم اإعالن النتيجة.

45  
اإلزام ربان ال�شفينة باتخاذ التدابري الوقائية  للحماية 
من اآثار التلوث، واأن يبلغ فوراً باحلادثة يف حالة وقوع 

حادثة الإحدى الو�شائل البحرية.

ا�شتحداث تعريف للمواد املقيدة : هي املواد التي ت�شتخدم 
لعالج اخليل ويحظر ا�شتخدامها يف جمال ريا�شة 

�شباقات اخليل والفرو�شية لتاأثريها يف نتائج املناف�شات .

46  
يحق لكل �شخ�س اأو جمعيات النفع العام املعنية 

بتقدمي بالغ اإلى اجلهات املخت�شة يف حال معرفتها 
بوقوع اأي �شرر بيئي .

تعديل هدف القانون لي�شمل مكافحة تداول اأو 
ا�شتخدام املواد املحظورة يف جمال ريا�شة �شباقات اخليل 

والفرو�شية يف الدولة.

47  
اإن�شاء �شندوق )�شناديق اأو مراكز بحثية(للتمويل 

وت�شجيع البحث والدرا�شة العلمية ملا تتطلبه حماية 
البيئة.

ا�شتحداث مادة  لت�شكيل اللجنة الفنية ملنح موافقات 
ا�شتخدام املواد املقيدة  لالأغرا�س العالجية والبحثية 
وحتدد الالئحة التنفيذية للقانون ت�شكيلها واإجراءات 
عملها وا�شرتاطات منح املوافقات لالأغرا�س العالجية 

والبحثية ، وا�شرتاطات اإلغائها، ومدة الت�شريح  
واإجراءاته.

48  
�شرورة اإدخال الو�شائل اللكرتونية يف اإجراءات 

التقا�شي.

ا�شتحداث مادة )حتدد اللئحة التنفيذية قائمة 
املواد املحظورة واملواد املقيدة يف ريا�شة �شباقات اخليل 

والفرو�شية، تعدل القائمة امل�شار اإليها باحلذف اأو 
الإ�شافة بقرار من اللجنة الفنية تعتمد من الوزير(.

نق�س الكادر الق�شائي يف حماكم الدولة.  49
ا�شتحداث مادة باإن�شاء برنامج وطني لر�شد املواد 

املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة يف هذا ال�شاأن.

50  
بطء اإجراءات التقا�شي والتاأخري يف �شرعة الف�شل يف 

الق�شايا.

ا�شتحداث بند يف املحظورات، اإف�شاء املخت�شني لبيانات 
العينات وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�شة بالفار�س اأو 

اخليل التي اأخذت منها تلك العينات ومالكها.

51  
�شرورة القيام بالإعالن من قبل موظف املحكمة        

) القائم بالإعالن ( يف الق�شايا امل�شتعجلة.
ا�شتحداث تعريف تعريف الكلنكر: هي  املادة اخلام 

الرئي�شية التي تدخل يف �شناعة ال�شمنت.
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52  
منح احلق للخ�شوم يف التفاق على كيفية حتديد 

الإعالن.
ا�شتحداث تعريف ال�شرر البيئي :- اأي تاأثري �شلبي على 

البيئة �شواء كانت اآثاره نوعية اأو كمية دائمة اأو موؤقتة.

53  
مراعاة املنازعات التجارية يف النظام اخلا�س لالإعالن 

الذي ي�شدره جمل�س الوزراء.

ا�شتحداث تعريف للحادثة : اأي حدث اأو �شل�شلة اأحداث 
ذات من�شاأ واحد ت�شبب �شرراَ بيئياً اأو تن�شئ تهديداً 

خطرياً اأو و�شيكاً بالبيئة . 

ت�شمني ورقة الإعالن يف ملف الدعوى .  54

تعديل املادة باإ�شافة فعل الت�شدير، فُيحظر حيازة هذه 
الطيور واحليوانات اأو نقلها اأو ت�شديرها اأو التجول بها 
اأو بيعها اأو عر�شها للبيع حيًة اأو ميتًة اإّل بعد احل�شول 

على ترخي�س من ال�شلطات املخت�شة، كما ُيحظر اإتالف 
اأوكار الطيور املذكورة اأو اإعدام بي�شها.

55  
اعتبار العلم باإجراءات الإعالن قرينة ق�شائية على 

حتقق العلم للمعلن اإليه مبوعد اجلل�شة.

تعديل املادة لت�شبح تقوم ال�شلطة املخت�شة باإجراء ر�شد 
دوري للتاأثريات البيئية الناجتة عن عمليات ا�شتك�شاف 

وا�شتخراج وا�شتغالل ونقل النفط والغاز التي تتم يف 
حقول الإنتاج وممرات النقل الربية والبحرية وفق 

النظام الوطني للر�شد البيئي واملوا�شفات الإر�شادية 
بال�شالمة البيئية وو�شع احللول املنا�شبة للنتائج التي مت 

احل�شول عليها وحفظ �شجالت للر�شد واإخطار الوزارة 
بذلك �شمانا حلماية البيئة.«

التعامل ببطاقة الهوية يف بع�س اإجراءات التقا�شي.  56

تعديل املادة بحيث يلتزم ربان الو�شيلة البحرية اأو 
امل�شوؤول عنها باتخاذ التدابري الوقائية  والإجراءات 

الالزمة للحماية من اآثار التلوث، واأن يبلغ فوراً 
باحلادثة يف حالة وقوع حادثة لإحدى الو�شائل البحرية 

التي حتمل مواًدا �شارة اأو خطرة يخ�شى منها تلوث 
البيئة البحرية، كما يلتزم بتنفيذ اأوامر مفت�شي اجلهات 

الإدارية و ماأموري ال�شبط الق�شائي يف هذه احلالة.
وتقوم الوزارة بالتن�شيق مع ال�شلطة املخت�شة  بفح�س 

�شجل ال�شحن و اتخاذ التدابري الالزمة حيال ذلك.

اآليات التحقق من �شن املعلن اإليه.  57
ا�شتحداث بند باإعطاء احلق لكل �شخ�س اأو جمعيات 

النفع العام املعنية بتقدمي بالغ اإلى اجلهات املخت�شة يف 
حال معرفتها بوقوع اأي �شرر بيئي.

تعديل الخت�شا�س القيمي للمحاكم اجلزئية.  58

ا�شتحداث مادة، يوؤ�ش�س �شندوق ي�شمى �شندوق البيئة 
الوطني لدعم الأن�شطة البحثية والدرا�شية حلماية 
البيئة وتنميتها، واحلد من الآثار البيئية ال�شارة ، 

واحلفاظ على املوارد وحمميات الدولة ، ويتمتع ال�شندوق 
بال�شخ�شية املعنوية . وحتدد الالئحة التنفيذية ت�شكيل ، 

واإيرادات ، وعمل ال�شندوق .
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59  
تنظيم الإعالن الذي يتم من خالل الربيد 

االإلكرتوين .

تعديل تعريف التعبئة العامة باإ�شافة حالة ال�شتعداد 
للحرب ليتوافق التعريف مع التعريف الوارد يف م�شروع 

قانون اخلدمة الحتياطية.

60  
�شرورة اإ�شافة قانوين تنظيم مهنة املحاماة ومهنة 

الرتجمة اإلى ديباجة امل�شروع  لرتباطهما به.

تعديل ) تعريف الطالب ( باإ�شافة التدريب اتفاقاً مع 
تعريف املوؤ�ش�شات التعليمية الوارد يف امل�شروع ولالعتداد 

بالتدريب ك�شبب لتاأجيل اخلدمة الوطنية.

61  
الت�شدي لتعديل بع�س املواد التي ترتبط باملواد حمل 

التعديل حتى ينتج التعديل اأثره ويتحقق الن�شجام 
الت�شريعي . 

تعديل تعريف اخلدمة الوطنية اإلى اخلدمة الع�شكرية 
الإلزامية ليتوافق مع الأحكام الواردة يف القانون.

62  

و�شع مزيد من ال�شوابط والتف�شيل ب�شاأن املادة 8 
من امل�شروع واملتعلقة بالإعالن لأنها ركيزة اأ�شا�شية 

للم�شروع وتهدف لت�شهيل الإعالن والق�شاء على بطء 
اإجراءات التقا�شي . 

تعديل تعريف املجند يف اإطار التكليف الوارد له يف اأحكام 
هذا القانون.

ت�شديد الإعالن باخلارج ل�شمان و�شوله للمعلن اإليه .   63
ا�شتخدام تعريف للمتطوع لورود هذه الكلمة يف م�شروع 

القانون دون تعريف لها .

اخت�شا�س الق�شاء الحتادي .   64

تعديل حالت تاأجيل اخلدمة فيما يتعلق ببند فرتة 
الدرا�شة يف املعاهد ومراكز التدريب لت�شمل احلالت 

التي تكون فيها مدة الدرا�شة �شنتني اأو اأكرث عو�شاً عن 
الفرتة املقررة يف م�شروع القانون والتي كانت ت�شرتط 

اأن تكون اأكرث من ال�شنتني حتى ي�شمل التعديل  كل 
املراكز واملعاهد العلمية بالدولة والتي تكون الدرا�شة بها 
�شنتني فقط والتي تعادل الدبلومات املهنية بعد الثانوية 
العامة مثل: الدبلوم امل�شريف ) معهد االإمارات للدرا�شات 

امل�شرفية واملالية (.

تنظيم مهنة الرتجمة يف الق�شاء .  65

اإ�شافة مفهوم الن�شباط الع�شكري اإلى واجبات املجند  
باعتباره مفهوم اأ�شا�شي يف احلياة الع�شكرية يعني ال�شمع 

والطاعة للرتب الأعلى كما اأنه مفهوم يت�شمن العمل 
بروح الفريق، والقدرة على �شبط النف�س واملحافظة على 

الزي الع�شكري، والتفاين يف اأداء التدريبات والعمليات 
الع�شكرية، والروح املعنوية العالية.

66  
احلاجة حلماية اأجور العمال املنفذ بها مهما تكن 

قيمتها . 

اإ�شافة هيئة الهوية اإلى املوؤ�ش�شات التعليمية باعتبارهما 
اجلهتني امللتزمتني مبوافاة اجلهات املخت�شة بالتجنيد 

باأ�شماء املكلفني.
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موؤ�شر الكفاءة التنظيمية للقوات امل�شلحة الإماراتية.  67

اإ�شافة املعيل الوحيد  الذي تثبت اإعالته لبع�س اأ�شوله 
اأو فروعه اأو اأقاربه امل�شابني بعاهة م�شتدمية اأو اأمرا�س 
متنعهم من اإعالة اأنف�شهم حلالت الإعفاء النهائي لأنها 
من احلالت التي تنطبق عليها ذات الظروف الواردة يف 
احلالتني ال�شابقتني لها وت�شرتك معهما يف اأن ل يوؤدي 

غياب العائل اإلى ا�شطراب اأحوال هذه الأ�شر كما اأن هذا 
التعديل يتفق مع املقت�شيات الدولية يف مراعاة ذوي 

الحتياجات اخلا�شة ومكانة الإمارات الدولية يف حماية 
واإقرار حقوق ذوي الحتياجات اخلا�شة.

68  
اأعداد القوات الع�شكرية لدى دول جمل�س التعاون 

اخلليجي .

مت ا�شتحداث مادة تتعلق مبكافاآت اأ�شحاب احلرف 
والعاملني باملهن احلرة واأ�شحاب امل�شاريع الفردية لعدم 

ورود اأي حكم يتعلق بهم يف م�شروع القانون. وحيث اأن 
هوؤلء ممن �شيتم جتنيدهم باعتبار انطباق باقي �شروط 

القانون عليهم وحتى يتحقق مبداأ امل�شاواة املو�شوعية 
الوارد يف م�شروع القانون فكان لبد من ت�شمينهم 

م�شروع القانون.

69  
اأثر الرتكيبة ال�شكانية يف االأمن الداخلي لدولة 

االإمارات.
تعديل العقوبة الواردة يف املادة ) 38 ( لت�شبح ال�شجن 

املوؤقت.

حتديد مدد للخدمة االإ�شافية االإلزامية.  70
اإ�شافة بند ين�س على حتمل القوات امل�شلحة لتكاليف 

ال�شم للموظفني والعمال.

عقوبة الغ�س باخلدمة.  71
تعديل حالت تاأجيل اخلدمة الوطنية لي�شبح املعدل 

املطلوب للحا�شل على الثانوية العامة )80 %(

مفهوم اخلدمة الوطنية.  72
تعديل النظام اخلا�س بالإعالن الذي يحدده جمل�س 

الوزراء بحيث يراعى فيه الطبيعة اخلا�شة للمنازعات 
التجارية .

ال�شتدعاء يف اخلدمة الوطنية لأغرا�س التدريب.  73
اإ�شافة بند يتعلق بالأوامر امل�شتعجلة بحيث يتم الإعالن 

فيها من قبل موظف املحكمة .

74  
ارتباط القانون الحتادي يف �شاأن اإن�شاء املجل�س الأعلى 

لالأمن الوطني واملر�شوم بقانون احتادي باإن�شاء هيئة 
االإمارات للهوية بامل�شروع .

الت�شهيل من اأمر التغيري يف الإعالن وذلك بالكتفاء 
بعر�س االأمر على رئي�س الدائرة بدال من املحكمة 

جمتمعة .

�شبط مدة للتقدم للجهات املخت�شة للتجنيد.  75
اإ�شافة بند ين�س على جواز اتفاق الأطراف على كيفية 

الإعالن. 

�شوابط الإعفاء من اخلدمة الوطنية.  76
اإ�شافة املوطن املختار اإلى بيانات ورقة الإعالن كبديل 

عن املوطن .

�شوابط اإنهاء اخلدمة.  77
اإ�شافة حالة جديدة وهي رف�س ا�شتالم الإعالن من قبل 

املعلن اإليه.
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تكاليف �شم اخلدمة.  78
اإ�شافة فقرة  تن�س على اعتبار بع�س احلالت قرينه على 

علم املعلن اإليه باجلل�شة ما مل يدفع باإثبات العك�س.

اآليات املوازنة بني التعليم والتجنيد.  79
التاأكد من اأن �شن املعلن اإليه اأو م�شتلم الإعالن وذلك 

بالتحقق من هويته وتدوينه يف املح�شر.

عقوبة التخلف عن ال�شتدعاء لالحتياط اأو التجنيد.  80
اإل�شاق الإعالن ب�شكل وا�شح على باب اآخر مكان كان 

يقيم فيه املراد اإعالنه.

81  
املكافاآت املالية واإمكانية زيادتها لتتنا�شب مع الو�شع 

الجتماعي احلايل.
اإ�شافة الإعالن يف جريدة اأجنبية اإذا كان املراد اإعالنه 

اأجنبيا.

82  
عدم وجود مكافاآت مالية لغري العاملني بالقوات 

امل�شلحة من االأجانب واملدنيني.
اإ�شافة بند ين�س على اأن يتم ت�شمني ملف الق�شية ورقة 

الإعالن .

83  
اعتبار الإعالن منتجا لآثاره با�شرتاط ورود كتاب وزارة 

اخلارجية اأو البعثة الدبلوما�شية مبا يفيد ا�شتلم املعلن 
اإليه �شورة الإعالن اأو امتناعه عن ا�شتالمه.

84  
مت اأفراد بند خا�س على اأن يعترب الإعالن منتج لآثاره 

من تاريخ فتح الربيد اللكرتوين.

85  

التعديل باخت�شا�س املحاكم الحتادية بالنظر يف 
املنازعات ولي�س االبتدائية، وذلك لوجود �شبهة 

د�شتوريه وهي تتعار�س مع ما ن�شت عليه مادة الد�شتور 
باخت�شا�س ق�شائي اإلى الق�شاء الحتادي ، فال يجوز 

لغري ن�س د�شتوري اأن ي�شلب هذا الخت�شا�س منه.

86  
تعديل الخت�شا�س القيمي للمحاكم بحيث يتنا�شب مع 

الدخل القومي للفرد والت�شخم القت�شادي للدولة .

87  
اأ�شيف اإلى املواد رقم الهوية، لأن التفا�شيل املذكورة يف 

ن�س املادة غري كافية لالإحاطة ب�شمول ال�شم.

88  

الن�س على اأن امل�شتندات املرتجمة يجب اأن تكون معتمدة 
وجاء املقرتح بالتعديل ات�شاقاً مع م�شروع قانون تنظيم 
مهنة الرتجمة ل�شنة 2012 والذي اأكد على اأن تكون 

الرتجمة معتمدة من خالل مرتجم مقيد يف �شجل 
املرتجمني وي�شجل يف مكتب معتمد للرتجمة. 

89  
التاأكيد على اأن يرفق امل�شتاأنف  بكل �شورة امل�شتندات 

املوؤيدة لال�شتئناف حتى يطلع كل م�شتاأنف على �شحيفة 
ال�شتئناف وم�شتنداتها.

90  
و�شع ما يقابل املحكمة الحتادية العليا يف الإمارات �شواء 

كان النق�س اأو التمييز .
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91  

ا�شتبدال قيمة احلد الأق�شى حلكم امل�شادقة اأو البطالن 
على حكم املحكم  الغري قابل لال�شتئناف من خم�شني 

األف درهم اإلى ع�شرين األف درهم متا�شيا مع حدود 
الن�شاب لنتهائي ملحكمة اأول درجة.

92  

ا�شتبدال الغرامة املفرو�شة على امل�شت�شكل يف اال�شت�شكال 
املوقف للتنفيذ  يف حال خ�شر ا�شت�شكاله من الغرامة التي 

ل تزيد على ع�شرة اآلف درهم اإلى الغرامة التي ل تقل 
عن مائة درهم ول تزيد على خم�شة اآلف درهم .

93  
الن�س على اأن البينة الطبية يجب اأن تكون معتمدة  ملنع 

اأو تاأجيل اأمر احلب�س حتى يعتد بالبينة الر�شمية. 

94  
الكتفاء باحلمل فقط دون غريه لتاأجيل اإ�شدار اأمر 

احلب�س.

95  

اإ�شافة اأجرة العمل باملادة اإلى ال�شتثناء الوارد على 
الديون املنفذ بها التي تقل عن ع�شرة اآلف درهم ، 

ليحب�س املدين ب�شببها ل�شمان حقوق العمال بالن�شبة 
للمبالغ الب�شيطة .
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الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القانوين: فعالية   .4
مت قيا�ـــس فعاليـــة االأوراق الفنيـــة املعدة يف القطاع القانـــوين من خلل ح�شر االأفـــكار واملقرتحات التي طرحت يف 
االأوراق الفنية، والتي اأنتجتها االإدارات البحثية خلل الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر، 

ومدى ا�شتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�شكل عام.

اجلدول يو�شح فعالية الوراق الفنية املعدة يف املجال القانوين خالل الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر

ن�شبة الفعالية على م�شتوى املجل�سم�شروع القانون

م�شروع قانون احتادي ل�شنة 2014 بتعديل بع�س اأحكام القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2002 يف �شاأن مكافحة جرائم غ�شل 

االأموال.

حمموع االفكار 8 اخذت منه 8 افكار
جمموع املقرتحات 12 اخذت منه 10 مقرتحات

م�شروع قانون احتادي ل�شنة 2014 بتعديل م�شمى الهيئة 
الوطنية للموا�شالت.

%  100

م�شروع قانون احتادي يف �شاأن مكافحة املواد املحظورة يف جمال 
ريا�شات �شباقات اخليل والفرو�شية

%  100

 )58،8 %(م�شروع قانون احتادي يف �شاأن اخلدمة الوطنية والحتياطية

م�شروع  قانون احتادي ب�شان تعديل القانون الحتادي رقم )11( 
ل�شنة 1992م يف �شاأن الإجراءات املدنية

)% 76،9(
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اأ.فعالية الأفكار: 

بلغــت ن�شبة فعالية اأفــكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين )94 %( حيث بلغ اإجمايل الأفكار 
التــي وردت يف الأوراق الفنيــة لالأمانــة العامــة املطروحــة يف تقارير اللجــان ومت نقا�شها يف اجلل�شة 

)53(  فكرة ومت الأخذ بـ )50( فكرة، 
حيث يالحظ اأن من اأهم الأفكار التي مت الأخذ بها هي:

ال�شكل االإلكرتوين والرقمي للأموال .	•
اإن�شاء قاعدة بيانات اأو �شجل خا�س ملا يتوافر لديها من معلومات.	•
ا�شتحداث بند متعلق بو�شع الالئحة التنظيمية لعمل اللجنة الوطنية ملواجهة غ�شل الأموال.	•
تغيري عنوان م�شروع القانون) تعديل م�شمى الهيئة الوطنية للموا�شالت(.	•
�شرورة اأن ي�شمل تعريف الرقابة على الفح�س والذي يق�شد به الك�شف عن املواد املحظورة  .	•
التفرقة بني التداول وال�شتخدام للمواد املحظورة يف جمال ريا�شة �شباقات اخليل والفرو�شية.	•
�شرورة وجود جلنة فنية ملنح املوافقات ل�شتخدام املواد املقيدة  لالأغرا�س العالجية والبحثية	•
حتديد العقاقري واملواد والو�شائل الأخرى املحظورة من خالل قائمة معتمدة .	•
اإن�شاء برنامج وطني لر�شد املواد املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة .	•
ا�شتحداث بند يف الأفعال املحظورة يتعلق بحظر اإف�شاء املخت�شني لبيانات العينات وكل ما يتعلق باملعلومات.	•
منح احلق للخ�شوم يف التفاق على كيفية حتديد الإعالن.	•
مراعاة املنازعات التجارية يف النظام اخلا�س لالإعالن الذي ي�شدره جمل�س الوزراء.	•
ت�شمني ورقة الإعالن يف ملف الدعوى .	•
التعامل ببطاقة الهوية يف بع�س اإجراءات التقا�شي.	•
اآليات التحقق من �شن املعلن اإليه.	•
تنظيم الإعالن الذي يتم من خالل الربيد الإلكرتوين .	•
ت�شديد الإعالن باخلارج ل�شمان و�شوله للمعلن اإليه . 	•
احلاجة حلماية اأجور العمال املنفذ بها مهما تكن قيمتها . 	•
موؤ�شر الكفاءة التنظيمية للقوات امل�شلحة الإماراتية.	•
حتديد مدد للخدمة االإ�شافية االإلزامية.	•
عقوبة الغ�س باخلدمة.	•
ال�شتدعاء يف اخلدمة الوطنية لأغرا�س التدريب.	•
�شبط مدة للتقدم للجهات املخت�شة للتجنيد.	•
�شوابط الإعفاء من اخلدمة الوطنية.	•
�شوابط اإنهاء اخلدمة.	•
اآليات املوازنة بني التعليم والتجنيد.	•
عقوبة التخلف عن ال�شتدعاء لالحتياط اأو التجنيد.	•
املكافاآت املالية واإمكانية زيادتها لتتنا�شب مع الو�شع الجتماعي احلايل.	•
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ر�شم بياين لقيا�س ن�شبة فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين
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جدول فعالية االأفكار للقطاع القانوين:

م
االأفكار الرئي�شية يف االأوراق البحثية للأمانة 

العامة
االأفكار التي مت االأخذ فيها

1  
ا�شتحداث قانون الرقابة على الجتار بالأحجار 

ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها، لقانون غ�شل 
االأموال للديباجة. 

ا�شتحداث قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات القيمة 
واملعادن الثمينة ودمغها، لقانون غ�شيل الموال للديباجة. 

2  
اإ�شافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

لديباجة قانون غ�شل الأموال.
اإ�شافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة 

قانون غ�شل الأموال.

ال�شكل االإلكرتوين والرقمي للأموال .ال�شكل االإلكرتوين والرقمي للأموال .  3

4  
ا�شتحداث مادة ب�شاأن ا�شتخدام تقنية املعلومات يف 

اجلرائم املالية. 
ا�شتحداث مادة ب�شاأن ا�شتخدام تقنية املعلومات يف اجلرائم 

املالية. 

5  
ا�شتحداث مادة تبني وتف�شل اجلرائم التي حت�شل 

فيها الموال باأ�شكال غري �شرعية .
ا�شتحداث مادة تبني وتف�شل اجلرائم التي حت�شل فيها 

الموال باأ�شكال غري �شرعية .

6  
اإن�شاء قاعدة بيانات اأو �شجل خا�س ملا يتوافر 

لديها من معلومات.
اإن�شاء قاعدة بيانات اأو �شجل خا�س ملا يتوافر لديها من 

معلومات.

7  
ا�شتحداث بند متعلق بو�شع الالئحة التنظيمية 

لعمل اللجنة الوطنية ملواجهة غ�شل الأموال.
ا�شتحداث بند متعلق بو�شع الالئحة التنظيمية لعمل 

اللجنة الوطنية ملواجهة غ�شل الأموال.

ا�شتحداث بند فيما يخ�س العقوبات.ا�شتحداث بند فيما يخ�س العقوبات.  8

9  
تغيري عنوان م�شروع القانون) تعديل م�شمى 

الهيئة الوطنية للموا�شالت(.
تغيري عنوان م�شروع القانون) تعديل م�شمى الهيئة الوطنية 

للموا�شالت(.

10  

التعريف »بالو�شائل«  لأنها تختلف عن العقاقري 
املحظورة يف �شباقات اخليول لأنه وفق املعايري 
الدولية فاإن الو�شائل ت�شمل ا�شتخدام الأدوات 

الكهربائية وامليكانيكية و الإلكرتونية التي توؤثر 
يف نتيجة ال�شباق .

التعريف »بالو�شائل«  لأنها تختلف عن العقاقري املحظورة 
يف �شباقات اخليول لأنه وفق املعايري الدولية فاإن الو�شائل 

ت�شمل ا�شتخدام الأدوات الكهربائية وامليكانيكية و 
الإلكرتونية التي توؤثر يف نتيجة ال�شباق.

11  
املواد املحظورة ت�شمل العقاقري والو�شائل واأية 

مواد اأخرى حمظورة حتددها الالئحة التنفيذية 
للقانون .

املواد املحظورة ت�شمل العقاقري والو�شائل واأية مواد اأخرى 
حمظورة حتددها الالئحة التنفيذية للقانون .

12  

�شرورة اأن ي�شمل تعريف الرقابة على الفح�س 
والذي يق�شد به الك�شف عن املواد املحظورة ، 

بالإ�شافة الى �شرورة تقدمي كلمة » التحقيق « قبل 
كلمة »النتيجة « نظراً لأن النتيجة هي املح�شلة 

النهائية جلمع العينات  وفح�شها وحتليها خمربياً 
والتحقيق ب�شاأنها ثم اإعالن النتيجة. 

�شرورة اأن ي�شمل تعريف الرقابة على الفح�س والذي يق�شد 
به الك�شف عن املواد املحظورة ، بالإ�شافة الى �شرورة تقدمي 

كلمة » التحقيق « قبل كلمة »النتيجة « نظراً لأن النتيجة هي 
املح�شلة النهائية جلمع العينات وفح�شها وحتليها خمربياً 

والتحقيق ب�شاأنها ثم اإعالن النتيجة.
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13  
املواد املقيدة هي املواد التي ت�شتخدم لعالج اخليل 

ويحظر ا�شتخدامها يف جمال ريا�شة �شباقات 
اخليل والفرو�شية لتاأثريها يف نتائج املناف�شات .

املواد املقيدة هي املواد التي ت�شتخدم لعالج اخليل ويحظر 
ا�شتخدامها يف جمال ريا�شة �شباقات اخليل والفرو�شية 

لتاأثريها يف نتائج املناف�شات .

14  
التفرقة بني التداول وال�شتخدام للمواد املحظورة 

يف جمال ريا�شة �شباقات اخليل والفرو�شية.
التفرقة بني التداول وال�شتخدام للمواد املحظورة يف جمال 

ريا�شة �شباقات اخليل والفرو�شية.

15  
�شرورة وجود جلنة فنية ملنح املوافقات ل�شتخدام 

املواد املقيدة  لالأغرا�س العالجية والبحثية.
�شرورة وجود جلنة فنية ملنح املوافقات ل�شتخدام املواد 

املقيدة  لالأغرا�س العالجية والبحثية.

16  
حتديد العقاقري واملواد والو�شائل االأخرى 

املحظورة من خالل قائمة معتمدة.
حتديد العقاقري واملواد والو�شائل الأخرى املحظورة من 

خلل قائمة معتمدة.

17  
ان�شاء برنامج وطني لر�شد املواد املحظورة وفقاً 

لل�شرتاطات املعتمدة.
ان�شاء برنامج وطني لر�شد املواد املحظورة وفقاً 

لل�شرتاطات املعتمدة.

18  
من املحظورات اإف�شاء املخت�شني لبيانات العينات 

وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�شة بالفار�س اأو 
اخليل التي اأخذت منها تلك العينات ومالكها.

ا�شتحداث بند يف الأفعال املحظورة يتعلق بحظر اإف�شاء 
املخت�شني لبيانات العينات وكل ما يتعلق باملعلومات.

19  
�شرورة اإدخال الو�شائل الإ  لكرتونية يف اإجراءات 

التقا�شي.
�شرورة القيام بالإعالن من قبل موظف املحكمة ) القائم 

بالإعالن ( يف الق�شايا امل�شتعجلة.

منح احلق للخ�شوم يف التفاق على كيفية حتديد الإعالن.نق�س الكادر الق�شائي يف حماكم الدولة.  20

21  
بطء اإجراءات التقا�شي والتاأخري يف �شرعة الف�شل 

يف الق�شايا.
مراعاة املنازعات التجارية يف النظام اخلا�س لالإعالن الذي 

ي�شدره جمل�س الوزراء.

22  
�شرورة القيام بالإعالن من قبل موظف املحكمة  

) القائم بالإعالن ( يف الق�شايا امل�شتعجلة.
ت�شمني ورقة الإعالن يف ملف الدعوى .

23  
منح احلق للخ�شوم يف التفاق على كيفية حتديد 

الإعالن.
اعتبار العلم باإجراءات الإعالن قرينة ق�شائية على حتقق 

العلم للمعلن اإليه مبوعد اجلل�شة.

24  
مراعاة املنازعات التجارية يف النظام اخلا�س 

لالإعالن الذي ي�شدره جمل�س الوزراء.
التعامل ببطاقة الهوية يف بع�س اإجراءات التقا�شي.

اآليات التحقق من �شن املعلن اإليه.ت�شمني ورقة الإعالن يف ملف الدعوى .  25

26  
اعتبار العلم باإجراءات الإعالن قرينة ق�شائية 
على حتقق العلم للمعلن اإليه مبوعد اجلل�شة.

تعديل الخت�شا�س القيمي للمحاكم اجلزئية.

27  
التعامل ببطاقة الهوية يف بع�س اإجراءات 

التقا�شي.
تنظيم الإعالن الذي يتم من خالل الربيد الإلكرتوين .

اآليات التحقق من �شن املعلن اإليه.  28
�شرورة اإ�شافة قانوين تنظيم مهنة املحاماة ومهنة الرتجمة 

اإلى ديباجة امل�شروع  لرتباطهما به.
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تعديل الخت�شا�س القيمي للمحاكم اجلزئية.  29
احلاجة للت�شدي لتعديل بع�س املواد التي ترتبط باملواد 

حمل التعديل حتى ينتج التعديل اأثره ويتحقق الن�شجام 
الت�شريعي . 

30  
تنظيم الإعالن الذي يتم من خالل الربيد 

االإلكرتوين .

احلاجة ملزيد من ال�شوابط والتف�شيل ب�شاأن املادة 8 من 
امل�شروع واملتعلقة بالإعالن لأنها ركيزة اأ�شا�شية للم�شروع 

وتهدف لت�شهيل الإعالن والق�شاء على بطء اإجراءات 
التقا�شي . 

31  
�شرورة اإ�شافة قانوين تنظيم مهنة املحاماة ومهنة 

الرتجمة اإلى ديباجة امل�شروع  لرتباطهما به.
ت�شديد الإعالن باخلارج ل�شمان و�شوله للمعلن اإليه . 

32  
احلاجة للت�شدي لتعديل بع�س املواد التي ترتبط 

باملواد حمل التعديل حتى ينتج التعديل اأثره 
ويتحقق االن�شجام الت�شريعي . 

تنظيم اخت�شا�س الق�شاء الحتادي . 

33  

احلاجة ملزيد من ال�شوابط والتف�شيل ب�شاأن املادة 
من امل�شروع واملتعلقة بالإعالن لأنها ركيزة   8
اأ�شا�شية للم�شروع،  تهدف اإلى ت�شهيل الإعالن 

والق�شاء على بطء اإجراءات التقا�شي . 

تنظيم مهنة الرتجمة يف الق�شاء .

احلاجة حلماية اأجور العمال املنفذ بها مهما تكن قيمتها . ت�شديد الإعالن باخلارج ل�شمان و�شوله للمعلن اإليه .   34

موؤ�شر الكفاءة التنظيمية للقوات امل�شلحة الإماراتية.اخت�شا�س الق�شاء الحتادي .   35

اأعداد القوات الع�شكرية لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي .تنظيم مهنة الرتجمة يف الق�شاء .  36

37  
احلاجة حلماية اأجور العمال املنفذ بها مهما تكن 

قيمتها . 
اأثر الرتكيبة ال�شكانية يف االأمن الداخلي لدولة االإمارات.

38  
موؤ�شر الكفاءة التنظيمية للقوات امل�شلحة 

الإماراتية.
حتديد مدد للخدمة االإ�شافية االإلزامية.

39  
اأعداد القوات الع�شكرية لدى دول جمل�س التعاون 

اخلليجي .
عقوبة الغ�س باخلدمة.

40  
اأثر الرتكيبة ال�شكانية يف االأمن الداخلي لدولة 

االإمارات.
مفهوم اخلدمة الوطنية.

ال�شتدعاء يف اخلدمة الوطنية لأغرا�س التدريب.حتديد مدد للخدمة االإ�شافية االإلزامية.  41

عقوبة الغ�س باخلدمة.  42
ارتباط القانون الحتادي يف �شاأن اإن�شاء املجل�س الأعلى 

لالأمن الوطني واملر�شوم بقانون احتادي باإن�شاء هيئة 
االإمارات للهوية بامل�شروع .

�شبط مدد للتقدم للجهات املخت�شة للتجنيد.مفهوم اخلدمة الوطنية.  43
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�شوابط الإعفاء من اخلدمة الوطنية.ال�شتدعاء يف اخلدمة الوطنية لأغرا�س التدريب.  44

45  
ارتباط القانون الحتادي يف �شاأن اإن�شاء املجل�س 
الأعلى لالأمن الوطني واملر�شوم بقانون احتادي 

باإن�شاء هيئة الإمارات للهوية بامل�شروع .
�شوابط اإنهاء اخلدمة.

تكاليف �شم اخلدمة.�شبط مدة  للتقدم للجهات املخت�شة للتجنيد.  46

اآليات املوازنة بني التعليم والتجنيد.�شوابط الإعفاء من اخلدمة الوطنية.  47

عقوبة التخلف عن ال�شتدعاء لالحتياط اأو التجنيد.�شوابط اإنهاء اخلدمة.  48

تكاليف �شم اخلدمة.  49
املكافاآت املالية واإمكانية زيادتها لتتنا�شب مع الو�شع 

الجتماعي احلايل.

اآليات املوازنة بني التعليم والتجنيد.  50
عدم وجود مكافاآت مالية لغري العاملني بالقوات امل�شلحة من 

االأجانب واملدنيني.

51  
عقوبة التخلف عن ال�شتدعاء لالحتياط اأو 

التجنيد.

52  
املكافاآت املالية واإمكانية زيادتها لتتنا�شب مع 

الو�شع الجتماعي احلايل.

53  
عدم وجود مكافاآت مالية لغري العاملني بالقوات 

امل�شلحة من االأجانب واملدنيني.
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ب. فعالية املقرتحات: 

بلغــت ن�شبــة فعالية املقرتحات يف القطاع القانوين )78 %(، حيث بلغ عدد املقرتحات التي وردت يف 
الأوراق البحثية لالأمانة العامة )59( واأخذ املجل�س منها )46( مقرتحا ، 

ومن اأهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي ما يتعلق:

اإ�شافة بند يتعلق  بال�شكل الإلكرتوين والرقمي  يف قانون غ�شيل الموال 	•
يقرتح  ربط جرمية غ�شل الأموال باملال املتح�شل من جرائم حمددة ح�شرا ولي�س من كل اجلنايات واجلنح.	•
يقـــرتح  منـــع الغلـــو  يف العقوبة بالن�شبة لالأموال املتح�شلة  مبا�شرة اأو غري مبا�شرة من جرائم قليلة الأهمية 	•

نوعيا.
يقـــرتح اإن�شـــاء �شجـــل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل العمليات املالية التـــي ي�شتبه يف اأنها ذات �شلة بعمليات 	•

غ�شل الأموال.
يقـــرتح تعديـــل عنـــوان القانـــون من تعديل م�شمى الهيئة الوطنية للموا�شالت الى   قانون احتادي رقم )      ( 	•

ب�شاأن اخت�شا�شات الوزارات   ،1972 القانون الحتادي رقم )1( ل�شنة  اأحكام  ل�شنة 2014  بتعديل بع�س 
و�شالحيات الوزراء(.

ا�شتحـــداث تعريـــف للو�شائل: ت�شمـــل ا�شتخدام الأ�شاليـــب والأدوات الكهربائيـــة وامليكانيكيـــة و الإلكرتونية اأو 	•
غريها التي توؤثر يف نتيجة ال�شباق.

تعديـــل تعريـــف املـــواد املحظـــورة: لي�شمـــل العقاقـــري والو�شائل واأيـــة مواد اأخـــرى حمظورة حتددهـــا الالئحة 	•
التنفيذية للقانون .

ا�شتحداث مادة  لت�شكيل اللجنة الفنية ملنح موافقات ا�شتخدام املواد املقيدة  لالأغرا�س العالجية والبحثية .	•
ا�شتحداث مادة باإن�شاء برنامج وطني لر�شد املواد املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة يف هذا ال�شاأن.	•
ا�شتحـــداث بنـــد يف املحظورات، اإف�شاء املخت�شني لبيانات العينات وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�شة بالفار�س اأو 	•

اخليل التي اأخذت منها تلك العينات ومالكها
تعديـــل م�شمـــى م�شـــروع القانون لي�شبـــح م�شروع قانـــون احتـــادي يف �شـــــاأن اأداء اخلدمــة الع�شكريـــة الإلزامية 	•

واالحتياطية.
تعديل تعريف التعبئة العامة باإ�شافة حالة ال�شتعداد للحرب ليتوافق التعريف مع التعريف الوارد يف م�شروع 	•

قانون اخلدمة الحتياطية.
تعديل تعريف اخلدمة الوطنية اإلى اخلدمة الع�شكرية الإلزامية ليتوافق مع الأحكام الواردة يف القانون.	•
تعديل حالت تاأجيل اخلدمة.	•
اإ�شافة مفهوم الن�شباط الع�شكري.	•
اإ�شافـــة هيئـــة الهويـــة اإلـــى املوؤ�ش�شـــات التعليميـــة باعتبارهمـــا اجلهتـــني امللتزمتـــني مبوافاة اجلهـــات املخت�شة 	•

بالتجنيد باأ�شماء املكلفني.
اإ�شافـــة املعيـــل الوحيـــد  الـــذي تثبـــت اإعالته لبع�ـــس اأ�شولـــه اأو فروعه اأو اأقاربـــه امل�شابني بعاهـــة م�شتدمية اأو 	•

اأمرا�س متنعهم من اإعالة اأنف�شهم حلالت الإعفاء النهائي.
اإ�شافة بند ين�س على جواز اتفاق الأطراف على كيفية الإعالن .	•
اإ�شافة حالة جديدة وهي رف�س ا�شتالم الإعالن من قبل املعلن اإليه.	•
اإ�شافة مادة باإل�شاق الإعالن ب�شكل وا�شح على باب اآخر مكان كان يقيم فيه املراد اإعالنه.	•
اإفراد بند خا�س على اأن يعترب الإعالن منتج لآثاره من تاريخ فتح الربيد اللكرتوين.	•
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التعديـــل يف القانـــون بحيـــث تخت�ـــس املحاكم الحتاديـــة بالنظر يف املنازعـــات ولي�س البتدائيـــة، وذلك لوجود 	•
�شبهـــة د�شتوريـــة، وهي تتعار�س مع ما ن�شـــت عليه مادة الد�شتور باخت�شا�س ق�شائـــي اإلى الق�شاء الحتادي ، 

فال يجوز لغري ن�س د�شتوري اأن ي�شلب هذا الخت�شا�س منه.
الن�س على اأن امل�شتندات املرتجمة يجب اأن تكون معتمدة.	•

ر�شوم بيانية تو�شح ن�شب فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع القانوين
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جدول فعالية املقرتحات للقطاع القانوين:

املقرتحات الرئي�شية التي مت االأخذ بها املقرتحات الرئي�شية للأوراق البحثية م

1  

 اإ�شافة قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات 
القيمة واملعادن الثمينة ودمغها لديباجة قانون 
غ�شل الأموال، ل�شلته مبا ورد يف القانون ب�شاأن 

الإف�شاح عن املعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة 
وكذلك ل�شلته بنظام الإف�شاح الذي ي�شدره 

امل�شرف املركزي.

اإ�شافة قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات القيمة 
واملعادن الثمينة ودمغها لديباجة قانون غ�شل الأموال، 

ل�شلته مبا ورد يف القانون ب�شاأن الإف�شاح عن املعادن 
الثمينة والأحجار ذات القيمة وكذلك ل�شلته بنظام 

االإف�شاح الذي ي�شدره امل�شرف املركزي.

2  

 اإ�شافة  قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 
لديباجة قانون غ�شيل الموال ، باعتبار تقنية 

املعلومات اإحدى الو�شائل احلديثة والهامة يف القيام 
بعمليات غ�شل الأموال ون�شرها يتم بوا�شطة تقنية 

املعلومات بالإ�شافة اإلى اأن ن�شر الأفكار الإرهابية، اأو 
متويلها .

 اإ�شافة  قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة 
قانون غ�شل الأموال ، باعتبار تقنية املعلومات اإحدى 

الو�شائل احلديثة والهامة يف القيام بعمليات غ�شل الأموال 
ون�شرها يتم بوا�شطة تقنية املعلومات، بالإ�شافة اإلى ن�شر 

االأفكار االإرهابية، اأو متويلها .

3  

 اإ�شافة بند يتعلق  بال�شكل االإلكرتوين والرقمي  
يف قانون غ�شل الأموال هو ا�شتخدام �شبكة 

االإنرتنت من خلل االإيداع االإلكرتوين، والتجارة 
الإلكرتونية وال�شراء الإلكرتوين وال�شحب 

الإلكرتوين، وذلك لأن  هذه الطريقة هي  الأكرث 
�شيوعاً يف جرائم غ�شل الأموال .

اإ�شافة بند يتعلق  بال�شكل الإلكرتوين والرقمي  يف قانون 
غ�شل الأموال هو ا�شتخدام �شبكة الإنرتنت من خالل 

الإيداع الإلكرتوين، والتجارة الإلكرتونية وال�شراء 
الإلكرتوين وال�شحب الإلكرتوين، وذلك لأن  هذه 

الطريقة هي  الأكرث �شيوعاً يف جرائم غ�شل الأموال .

4  
ربط جرمية غ�شل الأموال باملال املتح�شل من 
جرائم حمددة ح�شرا ولي�س من كل اجلنايات 

واجلنح.

يربط جرمية غ�شل الأموال باملال املتح�شل من جرائم 
حمددة ح�شرا ولي�س من كل اجلنايات واجلنح.

5  
منع الغلو  يف العقوبة بالن�شبة لالأموال املتح�شلة  
مبا�شرة اأو غري مبا�شرة من جرائم قليلة الأهمية 

نوعيا.

  منع الغلو  يف العقوبة بالن�شبة لالأموال املتح�شلة  
مبا�شرة اأو غري مبا�شرة من جرائم قليلة الأهمية نوعيا.

6  

 مراعاة التو�شيات ال�شادرة من الأمم املتحدة 
و�شندوق النقد الدويل بربط جرمية غ�شل الأموال 

بذلك املال املتح�شل من جرائم على قدر من 
اخلطورة.

  مراعاة التو�شيات ال�شادرة من الأمم املتحدة و�شندوق 
النقد الدويل بربط جرمية غ�شل الأموال بذلك املال 

املتح�شل من جرائم على قدر من اخلطورة.

7  
مراعاة ذكر اجلرائم الواردة حاليا  يف قانون غ�شل 

االأموال ل�شنة 2002 واإجراء تطورات ب�شيطة 
عليها ا�شتلزمتها �شنة التطور.  

  مراعاة ذكر اجلرائم الواردة حاليا  يف قانون غ�شل 
االأموال ل�شنة 2002 واإجراء تطورات ب�شيطة عليها 

ا�شتلزمتها �شنة التطور.  

8  
 اإ�شافة  اجلنح متى زاد ت متح�شالتها على  مبلغ 

معني كمعيار كمي ولي�س نوعي يحقق ما هدف اإليه 
امل�شروع.

 اإن�شاء �شجل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل العمليات 
املالية التي ي�شتبه يف اأنها ذات �شلة بعمليات غ�شل الأموال.
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9  
 اإن�شاء �شجل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل 

العمليات املالية التي ي�شتبه يف اأنها ذات �شلة 
بعمليات غ�شل الأموال. 

 و�شع الالئحة التنظيمية اخلا�شة بعمل اللجنة باعتبار 
اأنه هو من قام بت�شكيلها وكما اأن هذه الالئحة التنظيمية 

تعد هامة يف عمل اللجنة لرتباطها باجلانب التنظيمي 
واللئحي.

10  

 و�شع الالئحة التنظيمية اخلا�شة بعمل اللجنة 
باعتبار اأنه هو من قام بت�شكيلها وكما اأن هذه 
الالئحة التنظيمية تعد هامة يف عمل اللجنة 

لرتباطها باجلانب التنظيمي والالئحي.

للمحكمة اأن تقدر اإعفاء اجلاين يف حال تعدد اجلناة 
من عقوبة احلب�س ، اإذا بادر باإبالغ ال�شلطات املخت�شة 

مبعلومات عن اجلرمية وباقي اجلناة قبل علم ال�شلطات 
املخت�شة.

11  

 للمحكمة اأن تقدر اإعفاء اجلاين يف حال تعدد 
اجلناة من عقوبة احلب�س ، اإذا بادر باإبالغ ال�شلطات 
املخت�شة مبعلومات عن اجلرمية وباقي اجلناة قبل 

علم ال�شلطات املخت�شة.

 تعديل عنوان القانون من تعديل م�شمى الهيئة الوطنية 
للموا�شالت الى   قانون احتادي رقم )      ( ل�شنة 

رقم )1(  القانون الحتادي  اأحكام  بع�س  بتعديل    2014
ل�شنة 1972، ب�شاأن اخت�شا�شات الوزارات و�شالحيات 

الوزراء(.

12  
 اإذا اقرتف الأمر مدقق احل�شابات اأثناء مبا�شرته 

املهنة عوقب بذات العقوبة .

ا�شتحداث تعريف للو�شائل: ت�شمل ا�شتخدام الأ�شاليب 
والأدوات الكهربائية وامليكانيكية و الإلكرتونية اأو غريها 

التي توؤثر يف نتيجة ال�شباق.

13  

 تعديل عنوان القانون من تعديل م�شمى الهيئة 
الوطنية للموا�شالت الى قانون احتادي رقم 

)      ( ل�شنة 2014  بتعديل بع�س اأحكام 
ب�شاأن   ،1972 ل�شنة  القانون الحتادي رقم )1( 

اخت�شا�شات الوزارات و�شالحيات الوزراء.

تعديل تعريف املواد املحظورة: لي�شمل العقاقري والو�شائل 
واأية مواد اأخرى حمظورة حتددها الالئحة التنفيذية 

للقانون.

14  
ا�شتحداث تعريف للو�شائل: ت�شمل ا�شتخدام 
االأ�شاليب واالأدوات الكهربائية وامليكانيكية و 

الإلكرتونية اأو غريها التي توؤثر يف نتيجة ال�شباق.

تعديل تعريف الرقابة : ت�شمل اإجراء الختبارات، وجمع 
العينات، وفح�شها ومعاجلتها، وحتليلها خمربياً، واإجراء 

التحقيق ب�شاأنها ثم اإعالن النتيجة.

15  
تعديل تعريف املواد املحظورة: لي�شمل العقاقري 

والو�شائل واأية مواد اأخرى حمظورة حتددها 
الالئحة التنفيذية للقانون.

ا�شتحداث تعريف للمواد املقيدة : هي املواد التي ت�شتخدم 
لعالج اخليل ويحظر ا�شتخدامها يف جمال ريا�شة �شباقات 

اخليل والفرو�شية لتاأثريها يف نتائج املناف�شات .

16  

تعديل تعريف الرقابة : ت�شمل اإجراء الختبارات، 
وجمع العينات، وفح�شها ومعاجلتها، وحتليلها 

خمربياً، واإجراء التحقيق ب�شاأنها ثم اإعالن 
النتيجة.

تعديل هدف القانون لي�شمل مكافحة تداول اأو ا�شتخدام 
املواد املحظورة يف جمال ريا�شة �شباقات اخليل والفرو�شية 

يف الدولة.

17  

ا�شتحداث تعريف للمواد املقيدة : هي املواد التي 
ت�شتخدم لعالج اخليل ويحظر ا�شتخدامها يف جمال 
ريا�شة �شباقات اخليل والفرو�شية لتاأثريها يف نتائج 

املناف�شات .

ا�شتحداث مادة  لت�شكيل اللجنة الفنية ملنح موافقات 
ا�شتخدام املواد املقيدة  لالأغرا�س العالجية والبحثية 
وحتدد الالئحة التنفيذية للقانون ت�شكيلها واإجراءات 
عملها وا�شرتاطات منح املوافقات لالأغرا�س العالجية 

والبحثية ، وا�شرتاطات اإلغائها، ومدة الت�شريح  واإجراءاته.
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18  
تعديل هدف القانون لي�شمل مكافحة تداول اأو 

ا�شتخدام املواد املحظورة يف جمال ريا�شة �شباقات 
اخليل والفرو�شية يف الدولة.

ا�شتحداث مادة:
حتدد الالئحة التنفيذية قائمة املواد املحظورة واملواد 	•

املقيدة يف ريا�شة �شباقات اخليل والفرو�شية . 
تعدل القائمة امل�شار اإليها باحلذف اأو الإ�شافة بقرار 	•

من اللجنة الفنية تعتمد من الوزير.

19  

ا�شتحداث مادة  لت�شكيل اللجنة الفنية ملنح موافقات 
ا�شتخدام املواد املقيدة  لالأغرا�س العالجية 

والبحثية وحتدد الالئحة التنفيذية للقانون 
ت�شكيلها واإجراءات عملها وا�شرتاطات منح املوافقات 

لالأغرا�س العالجية والبحثية ، وا�شرتاطات 
اإلغائها، ومدة الت�شريح  واإجراءاته .

ا�شتحداث مادة باإن�شاء برنامج وطني لر�شد املواد املحظورة 
وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة يف هذا ال�شاأن.

20  

ا�شتحداث مادة:)حتدد اللئحة التنفيذية قائمة 
املواد املحظورة واملواد املقيدة يف ريا�شة �شباقات 

اخليل والفرو�شية، تعدل القائمة امل�شار اإليها 
باحلذف اأو الإ�شافة بقرار من اللجنة الفنية تعتمد 

من الوزير(.

ا�شتحداث بند يف املحظورات، اإف�شاء املخت�شني لبيانات 
العينات وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�شة بالفار�س اأو 

اخليل التي اأخذت منها تلك العينات ومالكها

21  
ا�شتحداث مادة باإن�شاء برنامج وطني لر�شد املواد 

املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة يف هذا ال�شاأن.

تعديل م�شمى م�شروع القانون لي�شبح م�شروع قانون 
احتادي يف �شــاأن اأداء اخلدمــة الع�شكرية الإلزامية 

واالحتياطية.

22  

ا�شتحداث بند يف املحظورات، اإف�شاء املخت�شني 
لبيانات العينات وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�شة 

بالفار�س اأو اخليل التي اأخذت منها تلك العينات 
وملكها.

اإ�شافة القانون الحتادي يف �شاأن اإن�شاء املجل�س الأعلى 
لالأمن الوطني اإلى الديباجة لت�شاله باملو�شوع كون 

امل�شروع ن�س على دور للمجل�س االأعلى للأمن الوطني.

23  
تعديل تعريف التعبئة العامة باإ�شافة حالة 

ال�شتعداد للحرب ليتوافق التعريف مع التعريف 
الوارد يف م�شروع قانون اخلدمة الحتياطية.

تعديل تعريف التعبئة العامة باإ�شافة حالة ال�شتعداد 
للحرب ليتوافق التعريف مع التعريف الوارد يف م�شروع 

قانون اخلدمة الحتياطية.

24  

تعديل ) تعريف الطالب ( باإ�شافة التدريب اتفاقاً 
مع تعريف املوؤ�ش�شات التعليمية الوارد يف امل�شروع 

وللعتداد بالتدريب ك�شبب لتاأجيل اخلدمة 
الوطنية.

تعديل ) تعريف الطالب ( باإ�شافة التدريب اتفاقاً مع 
تعريف املوؤ�ش�شات التعليمية الوارد يف امل�شروع ولالعتداد 

بالتدريب ك�شبب لتاأجيل اخلدمة الوطنية.

25  
تعديل تعريف اخلدمة الوطنية اإلى اخلدمة 

الع�شكرية الإلزامية ليتوافق مع الأحكام الواردة يف 
القانون.

تعديل تعريف اخلدمة الوطنية اإلى اخلدمة الع�شكرية 
الإلزامية ليتوافق مع الأحكام الواردة يف القانون.

26  
تعديل تعريف املجند يف اإطار التكليف الوارد له يف 

اأحكام هذا القانون.
تعديل تعريف املجند يف اإطار التكليف الوارد له يف اأحكام 

هذا القانون.
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27  
ا�شتخدام تعريف للمتطوع لورود هذه الكلمة يف 

م�شروع القانون دون تعريف لها .
ا�شتخدام تعريف للمتطوع لورود هذه الكلمة يف م�شروع 

القانون دون تعريف لها .

28  

تعديل حالت تاأجيل اخلدمة فيما يتعلق ببند 
فرتة الدرا�شة يف املعاهد ومراكز التدريب لت�شمل 

احلالت التي تكون فيها مدة الدرا�شة �شنتني اأو 
اأكرث عو�شاً عن الفرتة املقررة يف م�شروع القانون 

والتي كانت ت�شرتط اأن تكون اأكرث من ال�شنتني حتى 
ي�شمل التعديل  كل املراكز واملعاهد العلمية بالدولة 

والتي تكون الدرا�شة بها �شنتني فقط والتي تعادل 
الدبلومات املهنية بعد الثانوية العامة مثل: الدبلوم 

امل�شريف ) معهد االإمارات للدرا�شات امل�شرفية 
واملالية (.

الن�س على حكم متديد اخلدمة الع�شكرية  واإحالة 
ا�شرتاطاته لالئحة التنفيذية عالوة على  اإ�شافة و�شف 

حلالت ل حتت�شب من مدة اخلدمة الفعلية.

29  

اإ�شافة مفهوم الن�شباط الع�شكري اإلى واجبات 
املجند  باعتباره مفهوما اأ�شا�شيا يف احلياة الع�شكرية 
، يعني ال�شمع والطاعة للرتب الأعلى كما اأنه مفهوم 

يت�شمن العمل بروح الفريق، والقدرة على �شبط 
النف�س واملحافظة على الزي الع�شكري، والتفاين يف 

اأداء التدريبات والعمليات الع�شكرية، والروح املعنوية 
العالية.

تعديل حالت تاأجيل اخلدمة فيما يتعلق ببند فرتة 
الدرا�شة يف املعاهد ومراكز التدريب لت�شمل احلالت التي 
تكون فيها مدة الدرا�شة �شنتني اأو اأكرث عو�شاً عن الفرتة 
املقررة يف م�شروع القانون ، والتي كانت ت�شرتط اأن تكون 

اأكرث من �شنتني، حتى ي�شمل التعديل  كل املراكز واملعاهد 
العلمية بالدولة والتي تكون الدرا�شة بها �شنتني فقط 

بحيث تعادل الدبلومات املهنية بعد الثانوية العامة.

30  
اإ�شافة هيئة الهوية اإلى املوؤ�ش�شات التعليمية 

باعتبارهما اجلهتني امللتزمتني مبوافاة اجلهات 
املخت�شة بالتجنيد باأ�شماء املكلفني.

اإ�شافة مفهوم الن�شباط الع�شكري اإلى واجبات املجند  
باعتباره مفهوما اأ�شا�شيا يف احلياة الع�شكرية يعني ال�شمع 

والطاعة للرتب الأعلى كما اأنه مفهوم يت�شمن العمل 
بروح الفريق، والقدرة على �شبط النف�س واملحافظة على 

الزى الع�شكري، والتفاين يف اأداء التدريبات والعمليات 
الع�شكرية، والروح املعنوية العالية.

31  

 اإ�شافة املعيل الوحيد  الذي تثبت اإعالته لبع�س 
اأ�شوله اأو فروعه اأو اأقاربه امل�شابني بعاهة م�شتدمية 

اأو اأمرا�س متنعهم من اإعالة اأنف�شهم حلالت 
الإعفاء النهائي لأنها من احلالت التي تنطبق 

عليها ذات الظروف الواردة يف احلالتني ال�شابقتني 
لها وت�شرتك معهما يف اأن ل يوؤدي غياب العائل اإلى 

ا�شطراب اأحوال هذه الأ�شر كما اأن هذا التعديل 
يتفق مع املقت�شيات الدولية يف مراعاة ذوي 

الحتياجات اخلا�شة ومكانة الإمارات الدولية يف 
حماية واإقرار حقوق ذوي الحتياجات اخلا�شة.

اإ�شافة هيئة الهوية اإلى املوؤ�ش�شات التعليمية باعتبارهما 
اجلهتني امللتزمتني مبوافاة اجلهات املخت�شة بالتجنيد 

باأ�شماء املكلفني.
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32  

 مت ا�شتحداث مادة تتعلق مبكافاآت اأ�شحاب احلرف 
والعاملني باملهن احلرة واأ�شحاب امل�شاريع الفردية، 

لعدم ورود اأي حكم يتعلق بهم يف م�شروع القانون. 
وحيث اأن هوؤلء ممن �شيتم جتنيدهم باعتبار 

انطباق باقي �شروط القانون عليهم وحتى يتحقق 
مبداأ امل�شاواة املو�شوعية الوارد يف م�شروع القانون 

فكان لبد من ت�شمينهم م�شروع القانون.

اإ�شافة املعيل الوحيد  الذي تثبت اإعالته لبع�س اأ�شوله 
اأو فروعه اأو اأقاربه امل�شابني بعاهة م�شتدمية اأو اأمرا�س 

متنعهم من اإعالة اأنف�شهم حلالت الإعفاء النهائي، لأنها 
من احلالت التي تنطبق عليها ذات الظروف الواردة يف 
احلالتني ال�شابقتني لها وت�شرتك معهما يف اأن ل يوؤدي 

غياب العائل اإلى ا�شطراب اأحوال هذه الأ�شر كما اأن هذا 
التعديل يتفق مع املقت�شيات الدولية يف مراعاة ذوي 

الحتياجات اخلا�شة.

33  
تعديل العقوبة الواردة يف املادة ) 38 ( لت�شبح 

ال�شجن املوؤقت.

تعديل النظام اخلا�س بالإعالن الذي يحدده جمل�س 
الوزراء بحيث يراعى فيه الطبيعة اخلا�شة للمنازعات 

التجارية .

34  
اإ�شافة بند ين�س على حتمل القوات امل�شلحة 

لتكاليف ال�شم للموظفني والعمال.
اإ�شافة بند يتعلق بالأوامر امل�شتعجلة بحيث يتم الإعالن 

فيها من قبل موظف املحكمة.

35  
تعديل حالت تاأجيل اخلدمة الوطنية لي�شبح املعدل 

املطلوب للحا�شل على الثانوية العامة )80 %(.
اإ�شافة بند ين�س على جواز اتفاق الأطراف على كيفية 

الإعالن .

36  
تعديل النظام اخلا�س بالإعالن الذي يحدده 

جمل�س الوزراء بحيث يراعى فيه الطبيعة اخلا�شة 
للمنازعات التجارية .

اإ�شافة حالة جديدة وهي رف�س ا�شتالم الإعالن من قبل 
املعلن اإليه.

37  
اإ�شافة بند يتعلق بالأوامر امل�شتعجلة بحيث يتم 

الإعالن فيها من قبل موظف املحكمة .
اعتبار بع�س احلالت قرينه على علم املعلن اإليه باجلل�شة 

ما مل يدفع باإثبات العك�س.

38  
الت�شهيل من اأمر التغيري يف الإعالن وذلك بالكتفاء 

بعر�س االأمر على رئي�س الدائرة بدال من املحكمة 
جمتمعة .

اإ�شافة مادة للتاأكد من �شن املعلن اإليه اأو م�شتلم الإعالن 
وذلك بالتحقق من هويته وتدوينه يف املح�شر.

39  
 اإ�شافة بند ين�س على جواز اتفاق الأطراف على 

كيفية الإعالن. 
اإ�شافة مادة باإل�شاق الإعالن ب�شكل وا�شح على باب اآخر 

مكان كان يقيه فيه املراد اإعالنه.

40  
اإ�شافة املوطن املختار اإلى بيانات ورقة الإعالن 

كبديل عن املوطن .
اإ�شافة بند ين�س على اأن يتم ت�شمني ملف الق�شية ورقة 

الإعالن .

41  
اإ�شافة حالة جديدة وهي رف�س ا�شتالم الإعالن من 

قبل املعلن اإليه.

اعتبار الإعالن منتجا اآثاره با�شرتاط ورود كتاب وزارة 
اخلارجية اأو البعثة الدبلوما�شية مبا يفيد ا�شتلم املعلن 

اإليه �شورة الإعالن اأو امتناعه عن ا�شتالمه.

42  
اإ�شافة فقرة  تن�س على اعتبار بع�س احلالت قرينه 

على علم املعلن اإليه باجلل�شة ما مل يدفع باإثبات 
العك�س.

اأفراد بند خا�س على اأن يعترب الإعالن منتج لآثاره من 
تاريخ فتح الربيد اللكرتوين.
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43  
 التاأكد من �شن املعلن اإليه اأو م�شتلم الإعالن وذلك 

بالتحقق من هويته وتدوينه يف املح�شر.

التعديل يف القانون بحيث تخت�س املحاكم الحتادية 
بالنظر يف املنازعات ولي�س البتدائية وذلك لوجود �شبهة 
د�شتوريه وهي تتعار�س مع ما ن�شت عليه مادة الد�شتور 

باخت�شا�س ق�شائي اإلى الق�شاء الحتادي ، فال يجوز لغري 
ن�س د�شتوري اأن ي�شلب هذا الخت�شا�س منه.

44  
اإل�شاق الإعالن ب�شكل وا�شح على باب اآخر مكان كان 

يقيم فيه املراد اإعالنه.
تعديل الخت�شا�س القيمي للمحاكم بحيث يتنا�شب مع 

الدخل القومي للفرد والت�شخم القت�شادي للدولة.

45  
اإ�شافة الإعالن يف جريدة اأجنبية اإذا كان املراد 

اإعالنه اأجنبيا .
اأ�شيف اإلى املواد رقم الهوية، لأن التفا�شيل املذكورة يف 

ن�س املادة غري كافية لالإحاطة ب�شمول ال�شم.

46  
اإ�شافة بند ين�س على اأن يتم ت�شمني ملف الق�شية 

ورقة الإعالن .
الن�س على اأن امل�شتندات املرتجمة يجب اأن تكون معتمدة.

47  

اعتبار الإعالن منتجا لآثاره با�شرتاط ورود كتاب 
وزارة اخلارجية اأو البعثة الدبلوما�شية مبا يفيد 
ا�شتالم املعلن اإليه �شورة الإعالن اأو امتناعه عن 

ا�شتالمه .

48  
مت اإفراد بند خا�س على اأن يعترب الإعالن منتج 

لآثاره من تاريخ فتح الربيد الإلكرتوين.

49  

التعديل باخت�شا�س املحاكم الحتادية بالنظر يف 
املنازعات ولي�س االبتدائية، وذلك لوجود �شبهة 

د�شتوريه وهي تتعار�س  باخت�شا�س ق�شائي اإلى 
الق�شاء الحتادي ، فال يجوز لغري ن�س د�شتوري اأن 

ي�شلب هذا الخت�شا�س منه.

50  
تعديل الخت�شا�س القيمي للمحاكم بحيث يتنا�شب 

مع الدخل القومي للفرد والت�شخم القت�شادي 
للدولة .

51  
اأ�شيف اإلى املواد رقم الهوية، لأن التفا�شيل املذكورة 

يف ن�س املادة غري كافية لالإحاطة ب�شمول ال�شم.

52  

الن�س على اأن امل�شتندات املرتجمة يجب اأن تكون 
معتمده وجاء املقرتح بالتعديل ات�شاقاً مع م�شروع 
والذي  قانون تنظيم مهنة الرتجمة ل�شنة 2012 

اأكد على اأن تكون الرتجمة معتمدة من خالل 
مرتجم مقيد يف �شجل املرتجمني وي�شجل يف مكتب 

معتمد للرتجمة. 

53  
التاأكيد على اأن يرفق امل�شتاأنف  بكل �شورة امل�شتندات 

املوؤيدة لال�شتئناف حتى يطلع كل م�شتاأنف عليه 
على �شحيفة ال�شتئناف وم�شتنداتها.
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54  
و�شع ما يقابل املحكمة الحتادية العليا يف الإمارات 

�شواء كان النق�س اأو التمييز .

55  

ا�شتبدال قيمة احلد الأق�شى حلكم امل�شادقة اأو 
البطالن على حكم املحكم  الغري قابل لال�شتئناف 

من خم�شني األف درهم اإلى ع�شرين األف درهم 
متا�شيا مع حدود الن�شاب النتهائي ملحكمة اأول 

درجة .

56  

ا�شتبدال الغرامة املفرو�شة على امل�شت�شكل يف 
ال�شت�شكال املوقف للتنفيذ  يف حال خ�شر ا�شت�شكاله 

من الغرامة التي ل تزيد على ع�شرة اآلف درهم اإلى 
الغرامة التي ل تقل عن مائة درهم ول تزيد على 

خم�شة اآلف درهم .

57  
الن�س على اأن البينة الطبية يجب اأن تكون معتمدة  

ملنع اأو تاأجيل اأمر احلب�س حتى يعتد بالبينة 
الر�شمية .

58  
الكتفاء باحلمل فقط دون غريه لتاأجيل اإ�شدار اأمر 

احلب�س.

59  

اإ�شافة اأجرة العمل باملادة اإلى ال�شتثناء الوارد على 
الديون املنفذ بها التي تقل عن ع�شرة اآلف درهم ، 

ليحب�س املدين ب�شببها ل�شمان حقوق العمال بالن�شبة 
للمبالغ الب�شيطة .
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القانوين : القطاع  اأعمال  نتائج  تقدير   .5
ت�شـــري نتائـــج املوؤ�شـــرات ال�شابقـــة اإلى اأهمية الدور الـــذي �شكلته الأوراق الفنيـــة يف هذا القطاع، والـــذي بلغت فعالية 
الأفـــكار واملقرتحـــات فيـــه متو�شـــط ما ن�شبته )86.15 %( ، ويعود ذلـــك اإلى املنهجية التي اتبعت يف حتديد ماهية 
امل�شكلـــة البحثيـــة يف تلـــك الأوراق وبنـــاء املقرتحات املنا�شبـــة لها.اأما ما يتعلـــق مبوقف احلكومة وتفاعلهـــا،اإزاء تلك 
االأفـــكار واملقرتحـــات فيمكـــن اال�شرت�شـــاد بن�شبة الفعالية التـــي بلغت ن�شبتهـــا )78 %( للمقرتحات و)94.3 %( 

للأفكار.
ومبالحظـــة مقـــدار متو�شط الهدر يف الأفكار واملقرتحات والتي مل تت�شمنهـــا الفعالية فنجد اأنها ت�شكل ما ن�شبته 

)13.8 %( ويعود ذلك للمربرات التالية:
اأن الن�شبة ال�شابقة تقي�س مقدار الفعالية على م�شتوى اجلل�شة العامة، وتفاعل احلكومة مع طرح اأع�شاء املجل�س، 
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك فقد حقق املجل�س ن�شبة بلغـــت )100 %( على م�شتوى م�شروعات القوانني داخل اجلل�شة 
العامة )بتعديل م�شمى الهيئة الوطنية للموا�شالت( و )مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�شات �شباقات اخليل 

والفرو�شية(،) مكافحة جرائم غ�شل الأموال(.
اأن مـــا رف�شتـــه احلكومـــة مـــن اأفكار يف اجلانـــب الت�شريعي ان�شرف اإلـــى اأفكار فرعية ومل مي�ـــس تعديالت جوهرية 

اأدخلها املجل�س.

جدول تاأثري الأوراق والدرا�شات البحثية على القطاع القانوين

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثراإيجابيغري موؤثرالقطاع

القانوين

النتيجة العامة : اأن ن�شبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية، وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�شباب 
امل�شكالت، عالوة على مقدار التوافق الذي اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�شات العامة، ومدى 

توافق ما ي�شدر من قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات، يوؤكد اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً 
جوهرياً باأعمال املجل�س بن�شبة فعالية تبلغ )86.15 %(.
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1.موؤ�شرات عامة للقطاعات الأخرى:
بلغ اإجمايل االأوراق الفنية املعدة من قبل االإدارات البحثية يف االأمانة العامة خلل دور االنعقاد العادي الثالث من 
الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف القطاعات االأخرى )7( اأعمال بحثية ، ومت اإعداد جميع الأوراق الفنية املعدة 

يف القطاعات الأخرى من قبل اإدارة اللجان بعدد )7( اأوراق بحثية .

جدول ح�شر االأوراق الفنية املعدة يف جمال )القطاعات االخرى (

�شنة االعداداالإدارة املعدةمو�شوع الورقةم

1
تقرير اللجنة املوؤقتة ملناق�شة �شيا�شة وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 

الحتادي حول مو�شوع �شيا�شة وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 
االحتادي  ) الن�شخة االأخرية( .

2014اإدارة اللجان

تقرير اللجنة املوؤقتة ملناق�شة وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 2
االحتادي.

2014اإدارة اللجان

تقرير اللجنة املوؤقتة ملناق�شة وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 3
االحتادي.

2014اإدارة اللجان

2014اإدارة اللجانبطاقات تعليق �شيا�شة وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي .4

تقرير اللجنة املوؤقتة ب�شاأن �شيا�شة وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 5
االحتادي.

2014اإدارة اللجان

2014اإدارة اللجانجدول الفكار والآراء واملقرتحات لروؤية الإمارات 6.2021

2014اإدارة اللجانمنهجية وخطة عمل اللجان ملناق�شة روؤية الإمارات 2021 .7
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات االأوراق الفنية يف جمال )القطاعات االأخرى (

م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

جمال القطاعات االأخرى
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف جمال 

القطاعات االأخرى

1

ا�شرتاتيجية الوزارة يف �شاأن تعزيز فعالية 	•
التن�شيق بني احلكومة واملجل�س الوطني 

االحتادي.
تعزيز ثقافة امل�شاركة ال�شيا�شية.	•
ن�شر الوعي بدور املجل�س الوطني االحتادي 	•

وطبيعة عمله.
عدم و�شوح دور الوزارة يف عملية ال�شعي نحو 	•

تعزيز عملية التن�شيق بني احلكومة واملجل�س 
الوطني االحتادي.

الوزارة و�شعت ن�شبة م�شتهدفة لر�شا املجل�س 	•
الوطني الحتادي عن خدمة التن�شيق مع 
الوزارات بلغت )75 %( يف عام 2011م  

و)80 %( يف عام 2012م و)85 %( يف عام 
2013م.

انخفا�س موؤ�شرات الأداء الت�شغيلية لقيا�س 	•
الدعم لعمليات التن�شيق بني احلكومة  

واملجل�س الوطني االحتادي.
ا�شتمرار وجود العوائق والتحديات يف  تفعيل 	•

دور املجل�س الوطني الحتادي ومتكينه من 
خالل العمل على اأن يكون جمل�شا اأكرب قدرة 

وفاعلية والت�شاقا بق�شايا الوطن وهموم 
املواطنني.

قيادة قطاع )التنمية ال�شيا�شية( يجب اأن تكون من قبل 	•
الوزارة.

عمل ت�شويت مبكر للع�شكريني وامل�شاجني واملر�شى.	•
متديد الت�شويت الأكرث من يوم.	•
حتديد يوم النتخابات على اأن يكون يف غري اأيام الجازة 	•

)يوم عمل(.
التعاون مع ال�شفارات لإدلء امل�شافرين املواطنني 	•

باأ�شواتهم.
الف�شل بني اأماكن الرجال والن�شاء.	•
يجب اأن تكون خمارج قاعات النتخابات خمتلفة.	•
زيادة مراكز االقرتاع.	•
يجب اأن يكون هناك توجيه مبكر للمنتخبني ويكون هناك 	•

دعم وتوجيه.
تخفي�س ر�شوم ال�شقف الأعلى لالإعالنات 	•

)2000000درهم( اأو اإعفاء املر�شحني من ر�شوم 
العمليات االنتخابية.

اإ�شراك  املجل�س الوطني االحتادي يف العملية االنتخابية.	•
من املفرت�س اأن يكون هناك جل�شات اإذاعية لالأع�شاء 	•

ال�شابقني قبل العمليات النتخابية بفرتة، لن�شر املفاهيم 
ال�شيا�شية.

اإعطاء نظام ال�شوت الواحد لالأع�شاء، يجب اأن يكون 	•
النظام وفقا لإجراءات تنظيمية.

اإ�شدار قانون النتخابات بحيث يكون هناك �شفافية يف 	•
العملية االنتخابية.
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

جمال القطاعات االأخرى
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف جمال 

القطاعات االأخرى

2

�شعف امليزانيات االحتادية املعتمدة .	•
تعزيز عملية التن�شيق بني احلكومة واملجل�س 	•

الوطني االحتادي
املعاهدات والتفاقيات .	•
طلب املعلومات .	•
طول الفرتة الزمنية للمرا�شلت.	•
مناق�شة املو�شوعات العامة .	•
انخفا�س ن�شبة التوطني.	•
التمكني ال�شيا�شي .	•
انخفا�س ن�شبة امل�شاركة من الناخبني.	•
ن�شر الثقافة ال�شيا�شية .	•
ن�شر الوعي بدور املجل�س الوطني االحتادي 	•

وطبيعة عمله .
اآليات تنفيذ الروؤية يف قطاع البنية التحتية 	•

واملوارد االقت�شادية.
اآلية تنفيذ الروؤية يف قطاع التنمية 	•

االجتماعية .
كيفية تقييم ومتابعة تنفيذ الروؤية.	•

اإعداد تقرير دوري من الوزارة يرفع ملجل�س الوزراء عن  	•
اأعمال املجل�س.

اإ�شراك املجل�س فيما يتعلق باالإعلم الربملاين من خلل 	•
جلنة للتن�شيق ما بني الوزارة واملجل�س.

و�شع برنامج  مع احلكومة خلطة ت�شريعية ورقابية خالل 	•
ال�شنة القادمة .

التن�شيق يف مواعيد اجلل�شات واإلزام الوزارات للح�شور 	•
�شمن اخلطط الت�شريعية والرقابية.

بناء اإطار للتفاهم حول �شكل املعلومة وم�شمونها 	•
وتوقيتها .

م�شاركة املجل�س يف تنظيم العملية النتخابية اإلى جانب 	•
وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي .
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

جمال القطاعات االأخرى
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف جمال 

القطاعات االأخرى

3

قيـــام الـــوزارة باإعـــداد تقريـــر دوري يتـــم رفعـــه اإلـــى جمل�ـــس 	•
الـــوزراء يف نهايـــة كل دور انعقاد عن اأعمال املجل�س ، واأن�شطته 
الت�شريعيـــة ، والرقابيـــة وال�شيا�شيـــة، و اأن يتـــم التن�شيـــق مـــع 

الأمانة العامة للمجل�س يف �شاأن اإعداد هذا التقرير.
املعنيـــة 	• واملبـــادرات  واخلطـــط  الربامـــج  يف  املجل�ـــس  اإ�شـــراك 

العمليـــة  اأو  املجل�ـــس  بـــدور  التوعيـــة  اأو  الربملـــاين  باالإعـــلم 
النتخابية من خالل اإن�شاء جلنة تن�شيق دائمة بني اجلانبيني 

يف هذا ال�شاأن.
اإعداد الوزارة ملوؤ�شرات قيا�س وا�شحة لأهدافها ال�شرتاتيجية 	•

وخططهـــا ب�شاأن تعزيـــز التن�شيق بني الـــوزارة واملجل�س، ون�شر 
الوعـــي ال�شيا�شـــي ومبا يوؤدي اإلى قيا�س نتائـــج هذه املوؤ�شرات، 
وحتديد اآثارها وفق اأ�شا�شيات علم التخطيط ال�شرتاتيجي.

العمل على اإعداد خطة ت�شريعية، اأو برنامج ت�شريعي حكومي 	•
�شنـــوي، اأو ن�شف �شنوي، واإبـــالغ املجل�س به ليت�شنى له ترتيب 
جداول اأعمال جل�شاته وفق اأولويات هذه الت�شريعات اأ�شوة مبا 
يحدث يف الكثري من برملانات العامل وحتى توؤدي هذه اخلطة 

اإلى التن�شيق امل�شبق مع الوزراء حل�شور جل�شات املجل�س.
اإعـــداد »مذكـــرة تفاهم وتعـــاون« بني الـــوزارة واملجل�س يف �شاأن 	•

املعلومـــات املطلوبـــة مـــن جلان املجل�ـــس علـــى اأن تت�شمن هذه 
املذكـــرة توقيت الرد، وم�شمون املعلومـــة، واآليات التحقق من 

توافق املعلومة اأو عدم الرد عليها.
ت�شكيـــل هيئة انتخابيـــة ذات ا�شتقالل مايل  واإداري لالإ�شراف 	•

علـــى العمليـــة النتخابيـــة وكل مـــا يت�شـــل ب�شـــوؤون تنظيمهـــا، 
واإعالن نتائجها، والإ�شراف عليها.

العمليـــة 	• لت�شمـــني كل جوانـــب  ت�شريـــع لالنتخابـــات  اإعـــداد 
النتخابيـــة �شـــواء مـــن حيـــث تنظيمهـــا، اأو الإ�شـــراف عليهـــا، 
الدعايـــة  اأو  النتخابيـــة،  اجلرائـــم  اأو  النتخابـــات،  نظـــام  اأو 

االنتخابية.
قيام الوزارة باإبالغ  املجل�س بالقوانني واملرا�شيم املعتمدة فور 	•

�شدورها. وكذلك التفاقيات واملعاهدات الدولية.
االجتماعـــات 	• يف  للم�شاركـــة  املجل�ـــس  بدعـــوة  الـــوزارة  قيـــام 

الربملانية الدولية اأو الإقليمية التي تدعى حل�شورها للتاأكيد 
على فعالية دور ال�شعبة يف املجال ال�شيا�شي.

اإعـــداد ا�شرتاتيجيـــة عمـــل، اأو برنامـــج حمـــدد ب�شـــاأن خطوات 	•
الـــوزارة وم�شاهماتهـــا يف تطبيـــق الربنامج الوطنـــي ل�شاحب 

ال�شمو رئي�س الدولة »التمكني ال�شيا�شي«.
قيـــام الـــوزارة بتاأهيـــل كوادرهـــا الوطنيـــة البحثيـــة يف خمتلف 	•

كل   اإ�شنـــاد  يجـــب  ذلـــك  ا�شتيفـــاء  وحلـــني  املعنيـــة،  اإداراتهـــا 
م�شروعاتها البحثية اإلى كوادر وبيوت خربة وطنية.
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م
االأفكار الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف 

جمال القطاعات االأخرى
املقرتحات الرئي�شية الأوراق االأمانة املطروحة يف جمال 

القطاعات االأخرى

4

اتخاذ اإجراءات حلل الإ�شكالية بالتن�شيق مع وزارة املالية .	•
تفعيل دور الوزارة لتعزيز التن�شيق بينها وبني املجل�س.	•
حل الإ�شكاليات املتعلقة بتو�شيل املعلومة يف الوقت 	•

املنا�شب ودعم املجل�س باملعلومات املهمة يف اعداد الدرا�شات 
والتقارير الفنية.

و�شع خطة لرفع ن�شبة التوطني يف الوزارة .	•
و�شع خطة حول برنامج التمكني ال�شيا�شي .	•

مالحظة ) فكره ن�شر الوعي + تعزيز ثقافة+ ا�شرتاتيجية الوزارة ( مت تكرارها يف التقارير الثالث الأولى. 

الأخرى: للقطاعات  املعدة  الفنية  الأوراق  ومقرتحات  اأفكار  ح�شر   .2

اأ. ح�شر الأفكار:

بلـــغ اإجمـــايل االأفـــكار التـــي طرحـــت يف االأوراق الفنيـــة املعـــدة للقطاعـــات االأخرى )21( فكـــرة، بينما بلـــغ اإجمايل 
املقرتحات التي طرحت يف االأوراق الفنية املعدة للقطاعات االأخرى )36( مقرتحا.

 ومل يتم مناق�شة هذه الأوراق يف جل�شات املجل�س حتى الآن ، الأمر الذي تعذر فيه قيا�س الفعالية لهذا القطاع.
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عا�شرًا: القطاع الدبلوما�شي الربملاين
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الربملانية: الدبلوما�شية  لقطاع  عامة  موؤ�شرات   .1
تتعـــدد اأق�شـــام قطاع الدبلوما�شية الربملانية بني الحتادات، واجتمـــاع روؤ�شاء املجال�س اخلليجية، والزيارات واأخريا 

االجتماعات املتخ�ش�شة. 

قطاع الدبلوما�شية 
الربملانية

االحتادات
اجتماع روؤ�شاء 

املجال�س 
اخلليجية

الزيارات
املوؤمترات 

واالجتماعات 
املتخ�ش�شة

املجموع

6044713124عدد االأوراق

10248425215عدد االأفكار

1701410040310عدد املقرتحات

%فعالية االأفكار  88%  100%  79%  100

%فعالية املقرتحات  97%  100%  90% املتو�شط 95 

الحتادات الربملانية:

موؤ�شرات عامة للحتادات الربملانية: 
بلـــغ اإجمـــايل الأوراق الفنيـــة املعدة من قبـــل اإدارات الأمانة يف القطاع الدبلوما�شي الربملـــاين يف ق�شم الحتادات ما 
يبلغ )60 ( عماًل فنياً ما بني اأوراق ودرا�شات وغريهما من اأعمال فنية. وجاءت جميع الأوراق الفنية املعدة يف هذا 

الق�شم من اإدارة ال�شعبة الربملانية، كما ي�شري اجلدول التايل .

ال�شنةاالإدارة املعدةالورقةم

1  
مذكرة تعليق ب�شاأن م�شودة قرار اللجنة الدائمة الثالثة حول »دور الربملانات 
يف حماية حقوق الأطفال ، وخا�شة الأطفال املهاجرين دون �شحبة اأهاليهم 

وحمايتهم من ال�شتغالل يف احلروب والأزمات«.

2013

2  
مذكرة تعليق ب�شاأن »مذكرة تعاون بني جمموعة دول اأمريكا الالتينية 

والكاريبي ودولة االإمارات العربية املتحدة   يف االحتاد الربملاين الدويل«.
2014

3  
مداخلة حول التعديالت على القوانني والقواعد اخلا�شة  باللجنة امل�شكلة حول 

حقوق الإن�شان للربملانيني.
2014

2014مرئيات ال�شعبة الربملانية ب�شاأن مو�شوع احلروب الإلكرتونية.  4

5  
مداخلة حول » امل�شاهمة الربملانية يف جهود الأمم املتحدة ل�شياغة الأهداف 

االألفية التنموية «.
2014

6  
مالحظات ال�شعبة الربملانية على عر�س الحتاد الربملاين الدويل ب�شاأن تطوير 

الدميقراطية، وحقوق املراأة وال�شحة.
2014
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7  
مالحظات ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول » مذكرة الأمانة العامة لالحتاد 

حول الهيكل التنظيمي للعاملني يف  الأمانة العامة لالحتاد الربملاين.
2014

8  
مالحظات ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�شاأن »دار�شة معايري واآليات اإعفاء بع�س 

ال�شعب الأع�شاء من الديون املرتتبة عليها«
2014

9  
مالحظات ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�شاأن مذكرة الأمانة العامة لالحتاد 
الربملاين العربي حول »حتديد طريقة انتخاب الأمني العام اجلديد لالحتاد 

الربملاين العربي«
2014

10  
مالحظات ال�شعبة الربملانية الماراتية على  »م�شروع التعديالت على الالئحة 

التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العربي«
2014

11  
تعديالت ال�شعبة الربملانية الإماراتية على م�شروع لئحة اإجراءات موؤمتر 

الربملانيات امل�شلمات.
2014

12  
مذكرة تو�شيحية يف �شاأن م�شروع الالئحة التنظيمية جلائزة »و�شام الربملان 

العربي للتميز الربملاين«
2014

13  
مذكرة تف�شريية ب�شاأن املقرتح املقدم من ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�شاأن 

»تعزيز اللغة العربية يف الدول العربية الأقل مناء«
2014

14  
مذكرة تو�شيحية ب�شاأن توحيد رخ�شة القيادة يف الدول العربية

)الربملان العربي (    
2013

15  
تعليق ال�شعبة الربملانية الإماراتية على جدول اأعمال الجتماع احلادي 

والثالثني للجنة التنفيذية لحتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون 
االإ�شلمي.

2014

16  
مداخلة حول » القد�س « اللجنة الدائمة لل�شوؤون الفل�شطينية يف احتاد جمال�س  

الدول الأع�شاء يف منظمة ااملوؤمتر الإ�شالمي.
2014

17  
مذكرة للعر�س يف �شاأن مذكرة التعاون بني جمموعة دول اأمريكا الالتينية 

والكاريبي واملجل�س الوطني االحتادي يف االحتاد الربملاين الدويل.
2014

18  
مداخلة »دور الربملانات يف عامل خال من الأ�شلحة النووية« 

 اللجنة الدائمة الأولى )الأمن وال�شلم الدوليني(،الحتاد الربملاين الدويل.
2014

19  
مذكرة التعليق على م�شودة قرار اللجنة الدائمة ب�شاأن ال�شلم والأمن الدويل 

»نحو عامل خال من الأ�شلحة النووية«، الحتاد الربملاين الدويل.
2014

20  
مذكرة التعليق على قواعد العمل املقرتحة ملنتدى ال�شباب الربملانيني، الحتاد 

الربملاين الدويل.
2014

21  
التعليق على م�شروع نظام جمموعات التعاون وال�شداقة الربملاين، الربملان 

العربي.
2014

2014جدول مقارن مبواد الالئحة التنظيمية جلائزة و�شام الربملان العربي .  22
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23  
مداخلة بعنوان »م�شكالت حقوق املراأة ال�شحية والجتماعية« يف الدول العربية، 

الربملان العربي.
2014

2014ورقة مقرتحة حول الربملانات والأمم املتحدة.  24

25  
تقرير املجموعة الربملانية لالحتاد الربملاين الدويل باملجل�س الوطني الحتادي 

يف �شاأن وثيقة الأمم املتحدة وو�شعية الحتاد الربملاين الدويل.
2014

26  
مذكرة ب�شاأن تطوير املناهج التعليمية يف الدول العربية والعمل على التقريب 

فيما بينها.
2014

27  
مــــداخلة حول » دور الربملانات يف حماية حقوق الأطفال ، وخا�شة الأطفال 

املهاجرين من غري �شحبة اأهاليهم وحمايتهم من ال�شتغالل يف احلروب 
واالأزمات «

2014

2014ورقة تو�شيحية ب�شاأن » حقوق الإن�شان يف دولة الإمارات العربية املتحدة «  28

2014مـــداخلــة ب�شـــــاأن« اأولويات ) مقرتحات ( لتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني «  29

2014مداخلــــة ب�شـــــــاأن » اتفاقية التعاون بني الحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة «  30

31  
اأفكار بحث مقرتحة مع املجموعات الإفريقية والآ�شيوية ب�شاأن مقرتح ال�شعبة 

الربملانية الإماراتية يف �شـــاأن » اإن�شاء الربملان الإ�شالمي «
2014

32  
خطة التحرك » اأفكار مقرتحة للتباحث مع املجموعات اجليو�شيا�شية »  ملقرتح 

ال�شعبة الربملانية حول » عقد اتفاق �شراكة بني الحتاد الربملاين الدويل والأمم 
املتحدة » يف اللجنة التنفيذية الــ )267(.

2014

2014مداخلة وفد ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول البند الطارئ املقرتح من املغرب.  33

34  

ورقة حمور للحتاد الربملاين الدويل، اللجنة الدائمة الثالثة )جلنة 
الدميقراطية وحقوق الإن�شان( اجلمعية 129 بعنوان (دور الربملانات يف حماية 
حقوق الأطفال، وخا�شة الأطفال املهاجرين من غري �شحبة اأهاليهم وحمايتهم 

من ال�شتغالل يف احلروب والأزمات(  

2014

35  
مداخلة حول م�شتقبل اجتماع الن�شاء الربملانيات وكيفية تطويره وتاأثريه 

وتطلعات املراأة يف املجال ال�شيا�شي،الحتاد الربملاين الدويل.
2014

36  
ورقة حمور ملوؤمتر الربملانيني ال�شاد�س »�شاأن تطورات الت�شريعات الإيجابية 

ب�شاأن ق�شايا احلقوق اجلن�شية«
2014

37  
ورقة املداخلة ملوؤمتر الربملانيني ال�شاد�س »�شاأن تطورات الت�شريعات الإيجابية 

ب�شاأن ق�شايا احلقوق اجلن�شية«
2014

38  
ورقة حمور حول » ت�شكيل نظام جديد لإدارة املياه : تعزيز العمل الربملاين » 

اللجنة الدائمة الثانية، االحتاد الربملاين الدويل.
2014

39  
مرئيات ال�شعبة الربملانية الإماراتية  حول » ت�شكيل نظام جديد لإدارة املياه : 

تعزيز العمل الربملاين » اللجنة الدائمة الثانية، الحتاد الربملاين الدويل.
2014
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40  
مذكرة تف�شريية   ملقرتحات ال�شعبة الإماراتية الربملانية حول م�شروع اتفاقية 

مزايا وح�شانات الربملان العربي 
2014

41  
اجتماع فريق عمل معني بتطوير البعد ال�شعبي للعمل العربي امل�شرتك و دور 

الربملان العربي
2014

42  
مذكرة تف�شريية   ملقرتحات ال�شعبة الإماراتية الربملانية حول م�شروع اتفاقية 

مزايا وح�شانات الربملان العربي يف م�شر
2014

43  

ورقة مقرتحات للجنة الدائمة الثانية التوجه نحو القدرة على مواجهة 
املخاطر

 الأخذ يف العتبار التوجهات الدميغرافية والقيود الطبيعية،
االحتاد الربملاين الدويل 

2014

44  
مذكرة على م�شروع نظام جمموعات التعاون وال�شداقة الربملانية، الربملان 

العربي.
2014

2014ورقة املخطط للم�شاركة يف املوؤمتر الع�شرين لالحتاد الربملاين العربي   45

2014ورقة حول » مدينة القد�س ، عا�شمة دولة فل�شطني«- الحتاد الربملاين العربي   46

47  
مالحظات ال�شعبة الربملانية الماراتية على الهيكل التنظيمي للعاملني يف 

االحتاد الربملاين العربي.
2014

48  
التعليق على وثيقة املراأة امل�شلمة احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة 

التعاون ال�شالمي .
2014

49  
مذكرة التعليق على م�شودة قرار التوجه نحو القدرة على مواجهة املخاطر : 

الأخذ يف العتبار التوجهات الدميغرافية والقيود الطبيعية  -اللجنة الدائمة 
الثانية-اجلمعية  العامة املائة والثالثون لالحتاد الربملاين الدويل- جنيف. 

2014

50  
مقرتحات ال�شعبة الربملانية الإماراتية فيما يتعلق مبوا�شيع على اللجان 

الدائمة الثلث يف االحتاد الربملاين الدويل.
2013

51  
مداخلة ور�شة : التمثيل ال�شعبي يف الربملانات ) ا�شتبدال الأع�شاء(، الحتاد 

الربملاين الدويل .
2013

52  
مقرتحات ال�شعبة الربملانية الإماراتية فيما يتعلق مبوا�شيع على اللجان 

الدائمة الثلث يف االحتاد الربملاين الدويل
2013

53  
مداخلة التوجه نحو القدرة على مواجهة املخاطر : 

الأخذ يف العتبار التوجهات الدميغرافية والقيود الطبيعية 
 اللجنة الدائمة الثانية

2013

54  
مذكرة تف�شريية لـ مقرتح مو�شوع اللجنة الدائمة الأولى ) جلنة ال�شلم والأمن 

الدوليني(- االحتاد الربملاين الدويل
2013
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55  
مذكرة تف�شريية لـ مقرتح مو�شوع اللجنة الدائمة الثانية ) جلنة التنمية 

امل�شتدامة والتمويل والتجارة(
االحتاد الربملاين الدويل

2013

56  
مذكرة تف�شريية لـ مقرتح مو�شوع اللجنة الدائمة الثالثة ) جلنة الدميقراطية 

وحقوق الإن�شان(
2013

57  
مداخلة حول » تطورات ال�شوؤون الفل�شطينية «

اجتماع اللجنة التنفيذية يف احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون 
االإ�شلمي

2013

58  
الراأي الفني حول واقعة تالوة القراآن باملعازف لإحدى الطوائف امل�شيحية يف 

اإندوني�شيا .
2013

59  
مذكرة بالراأي حول م�شروع » اتفاقية مزايا وح�شانات الربملان العربي لدى 

الدول الأع�شاء «
2013

60  
م�شروع الربنامج الربملاين ال�شنوي – دور االنعقاد العادي الثالث            

– للربملان العربي  2015  /2014
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ربملانية
حتادات ال

ل
جدول ح�شر االأعمال الفنية املعدة ل

الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

مــــذكــــرة تــعــلــيــق 
بـــ�ـــشـــاأن مــ�ــشــودة 
قـــــــــرار الـــلـــجـــنـــة 
الدائمة الثالثة 
»دور 

حـــــــــــــــول 
ربملـــــانـــــات يف 

الـــــ
حـــمـــايـــة حــقــوق 
االطـــــــــــــــفـــــــــــــــال، 
وخــــــــــــا�ــــــــــــشــــــــــــة 
االأطــــــــــــــــفــــــــــــــــال 
املــهــاجــريــن دون 
�شحبة اأهاليهم 
وحــمــايــتــهــم من 
لل 

اال�ــــــشــــــتــــــغــــــ
حلــــــــــــــروب 

ا
يف 

واالأزمـــــــــــــــــــــــــات« 
حتـــــــــــــــــاد 

اال
يف 

ين 
ربملـــــــــــــــا

الـــــــــــــــ
يل

الدو

حتـــــــــــــديـــــــــــــد مـــــا 
االأخــــــــذ 

مت 
اإذا 

رتحـــــــــات 
مبـــــــــقـــــــــ

ربملانية 
ال�شعبة ال

يف مـــ�ـــشـــودة قـــرار 
الــلــجــنــة الــدائــمــة 

الثالثة اأم ال.

رتحات 
مت الأخذ به من مق

ني الورقة ما 
تب

رتحات 
مبق

ال�شعبة حيث تقدمت ال�شعبة 
مبنية على االأفكار التالية: 

•	
ربملانات على مراجعة 

�شرورة حث ال
حلماية الأطفال 

املــبــادئ القانونية 
املــهــاجــريــن بـــدون �شحبة اأهاليهم 
يف 

يف الــبــنــود الــتــي وردت 
وخــا�ــشــة  

طفل والتفاقية 
حقوق ال

اتفاقية 
حلماية حقوق جميع العمال 

الدولية 
املــهــاجــريــن. بــاالإ�ــشــافــة اإلــــى دعــوة 
ربملانات اإلــى مراجعة ت�شريعاتها 

ال
حقوق االأطفال 

حماية 
يف 

الوطنية 
مبــــا يــتــ�ــشــمــن حـــمـــايـــة االأطــــفــــال 

	•املهاجرين دون �شحبة اأهاليهم.
ربملــــانــــات عــلــى الــعــمــل مع 

حــــث الــــ
على 

حلكومية املحلية 
املوؤ�ش�شات ا

و�شع برامج اإعادة تاأهيل واإعادة اإدماج 
الأطـــفـــال املــهــاجــريــن دون �شحبة 
اأهاليهم بالإ�شافة اإلـــى تخ�شي�س 
الل و�ــشــائــل 

بـــرامـــج تــوعــيــة مـــن خــــ
ين 

الم ومنظمات املجتمع املــد
الإعـــ

حلماية حقوق 
الزم 

حل�شد التاأييد ال
االأطفال املهاجرين. باالإ�شافة اإلى  
عــقــد ور�ـــــس عــمــل وحــلــقــات نقا�س 

وندوات بهذا ال�شاأن .

مت 
ني اأنـــه 

بــعــد تـــدار�ـــس املــ�ــشــودة، تــبــ
رتحات ال�شعبة 

% من مق
 80

اأخذ 
مت 

جلوهرية و
ربملانية الماراتية ا

ال
ت�شمينها يف م�شودة القرار.

ط التالية 
رتحت ال�شعبة و بعد درا�شة امل�شودة الأولى للقرار اأن يتم اإ�شافة النقا

اق
على م�شودة القرار:

•	
ربملانات ملوازنة تراعي 

ربملانية الإماراتية ب�شاأن تخ�شي�س ال
رتح ال�شعبة ال

مق
ني.

	•م�شالح الأطفال املهاجرين والفقراء واملهم�ش
يف �شاأن �شرورة وجود برامج للمحافظة على الهوية الثقافية 

رتح ال�شعبة 
مق

الأطفال املهاجرين دون �شحبة اأهاليهم
ل
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

مــــذكــــرة تــعــلــيــق 
بــ�ــشــاأن »مـــذكـــرة 
ني 

تـــــــــــعـــــــــــاون بــــ
جمــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 
اأمــــريــــكــــا 

دول 
التــــــيــــــنــــــيــــــة 

الــــــ
والـــــــكـــــــاريـــــــبـــــــي 
ودولــة االإمـــارات 
العربية املتحدة   
حتـــــــــــــــــاد 

اال
يف 

ين 
ربملـــــــــــــــا

الـــــــــــــــ
يل«، 

الــــــــــــــــــــــــــــــدو
حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

اال
ين 

ربملـــــــــــــــا
الـــــــــــــــ

يل
الدو

اأن 
�ــــــــــــشــــــــــــرورة 

تــتــ�ــشــمــن مــذكــرة 
الــــــتــــــعــــــاون عـــلـــى 
ط ومــــــــــواد 

نــــــقــــــا
تــــــــــــوؤكــــــــــــد عــــلــــى 
رتكة 

امل�شالح امل�ش
ني

طرف
ني ال

ب

تــركــزت فــكــرة الــتــعــلــيــقــات املــقــدمــة من 
الــ�ــشــعــبــة عــلــى اإ�ـــشـــافـــة بـــنـــود تت�شمن 

يل: 
التا
•	

رتام املــتــبــادل 
االإ�ــــشــــارة اإلــــى االحــــــ

ملبادئ والقواعد الد�شتورية لدولة 
التينية .

	•الإمارات ودول امريكا ال
ني 

حتدد عدد االجتماعات باجتماع
ك لتفعيل ومــتــابــعــة 

ً وذلــــ �ــشــنــويــا 
	•تو�شيات املجموعة. 

رتكة 
جلنة عمل م�ش

�شرورة وجود 
ري 

ني تــتــولــى التح�ش
جلــانــبــ

مــن ا
لجتماعات ال�شنوية.

ل

ني بــنــود مــن �ــشــاأنــهــا التعزيز 
ت�شم

ظ 
حلــفــا

ني وا
طــرفــ

ني الــ
الــتــعــاون بـــ

رتكة.
على امل�شالح امل�ش

التينية 
جمموعة دول اأمريكا ال

ني 
اإ�شافة البنود التالية اإلــى مذكرة التعاون ب

والكاريبي ودولة االإمارات :
•	

رتام املتبادل ملبادئ والقواعد الد�شتورية لدولة الإمــارات 
الإ�شارة اإلــى الحــ

التينية .
	•ودول امريكا ال

ك لتفعيل ومــتــابــعــة تو�شيات 
ً وذلـــ ني �شنويا 

اأن تعقد املــجــمــوعــة اجــتــمــاعــ
	•املجموعة. 

الجتماعات 
ري ل

ني تتولى التح�ش
جلانب

مــن ا
رتكة 

م�ش
عمل 

جلنة 
ت�شكيل 

ال�شنوية.
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مـــداخـــلـــة حـــول 
لت 

الــــــتــــــعــــــديــــــ
ني 

عـــلـــى الـــقـــوانـــ
والـــــــــقـــــــــواعـــــــــد 
خلـــــــــــا�ـــــــــــشـــــــــــة  

ا
بـــــــالـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة 
املـــ�ـــشـــكـــلـــة حـــول 
حــقــوق الإنــ�ــشــان 
ني. 

ربملــــانــــيــــ
لــــلــــ

حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
اال

ين 
ربملـــــــــــــــا

الـــــــــــــــ
يل

الدو

اأهــــمــــيــــة تـــعـــديـــل 
ني 

بــعــ�ــس الــقــوانــ
والـــــــــــقـــــــــــواعـــــــــــد 
خلـــا�ـــشـــة بلجنة 

ا
حـــقـــوق الإنـــ�ـــشـــان 

ني.
ربملان

لل

اأن دور اللجنة يتعلق بتعزيز الدفاع عن 
حقوقه من 

ك 
مت انتها

ين الــذي 
ربملــا

الــ
الل الإجراءات القانونية والق�شائية 

خ
وبع�س الإجراءات الدولية.

ك مواءمة وتوافق 
�شرورة اأن  يكون هنا

يل والو�شع 
ني الــو�ــشــع الـــدو

وتنا�شق بــ
ك 

املحلي. فعلى �شبيل املــثــال، فــاإن هنا
حتفظات 

مل اأيــدت 
ري من دول العا

الكث
حمــــددة عــلــى اتــفــاقــيــة الــ�ــشــيــداو وهــي 

متحفظة على بع�س بنودها.

ني العـــتـــبـــار األ 
اأن يــتــم الأخـــــذ بــعــ

خلا�شة 
ني والقواعد ا

ف القوان
تخال

يل العام.
باللجنة القانون الدو

اأن يتم تعديل بع�س بــنــود وقــواعــد 
اللجنة للتنا�شق مع الو�شع الداخلي 

للدول. 

رتحت ال�شعبة اأن يتم: 
اق

•	
حلقوق 

حول املبادئ الأ�شا�شية 
ف اللجنة 

اإيراد مادة منف�شلة قبل مادة اأهدا
ني انتهاكاتها.

ني هذه املبادئ وب
ط ب

ني بحيث يتم الرب
ربملان

	•الإن�شان لل
خلا�شة باللجنة القانون 

ني والقواعد ا
ف القوان

ني العتبار األ تخال
الأخذ بع

يل العام.
	•الدو

تعديل بعد بنود وقواعد اللجنة للتنا�شق مع الو�شع الداخلي للدول
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) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
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مرئيات ال�شعبة 
ربملـــــــانـــــــيـــــــة 

الـــــــ
بــ�ــشــاأن مــو�ــشــوع 
حلــــــــــــــــــــــــــــــــروب 

ا
رتونــــيــــة، 

االإلــــكــــ
حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

اال
ين 

ربملـــــــــــــــا
الـــــــــــــــ

يل
الدو

حلـــــروب 
تــــزايــــد ا

رتونــــــيــــــة 
االإلــــــكــــــ

و�ـــشـــرورة العمل 
عـــــــلـــــــى اإيــــــــجــــــــاد 
رادعـــه 

ت�شريعات 
لــــهــــا ملـــــا تــ�ــشــكــلــه 
طـــر عــلــى 

مـــــن خـــ
الأمــــــــن والــ�ــشــلــم 

ني. 
الدولي

ني الدول 
رتونية ب

حلروب الإلك
تزايد ا

ى يـــوؤثـــر عــلــى الأمــــــن والــ�ــشــلــم 
رب

الـــكـــ
رب �ــشــمــن العـــتـــداءات 

ني ويــعــتــ
الــدولــيــ

حلروب 
طورة ا

خ
طورتها 

خ
التي توازي 

ظل 
يف 

ني الــــدول خــا�ــشــة 
الــتــقــلــيــديــة بــ

ني الدولية الــرادعــة لهذه 
غياب القوان

رتونية. 
الهجمات االإلك

ني 
�ــشــرورة العمل على اإيــجــاد قوان

دولية رادعة. 

•	
يل مثل  اتفاقية دولية ، اأو ت�شريع 

ين دو
�شرورة العمل على و�شع اإطار قانو

متثل 
رتونية، الأنها 

منوذجي يجرم مثل هذا النوع من العمليات االإلك
يل 

دو
يف 

رياٌ 
ط

خ
ً طورا 

حتــدث ت
رتونية 

حلــرب الإلك
انتهاكاً ل�شيادة الــدول؛ ولأن ا

رب تهديد 
ك مفاهيم ال�شيادة الوطنية ع

حيث  انتها
القات الدولية من 

الع
رتونية التي ل تقل خ�شائرها عن الأعمال 

ممار�شة الأعمال العدائية الإلك
اأو 

	•الع�شكرية التقليدية.
ط وبرامج عمل 

ط
الل خ

التاأكيد على حث الدول بالتعاون فيما بينها من خ
يف 

ين بحيث يتم ا�شتخدامه 
رتو

جمــال الف�شاء الإلــكــ
يف 

رتكة للتعاون 
م�ش

ك.
رت

يل امل�ش
جمالت تبادل املنافع لتحقيق الأمن الدو

•	
رتكة للتوازن 

حــول مفاهيم م�ش
يل اأو تفاهم 

اأهمية التو�شل اإلــى اتفاق دو
حلرب 

حيث اإن اأ�ــشــرار ا
ظ على الأمــن 

حلفا
الم وا

ري والإعـــ
حرية التعب

ني 
ب

ميكن 
ني 

الأمن وال�شلم الدولي
متثله من تفوي�س ل

ميكن اأن 
رتونية وما 

الإلك
يف 

ك اأ�شا�س 
حرية ا�شتخدام و�شائل املعلومات باعتبار اأن ذل

يف اإطــار 
اأن تتم 

حقوق الإن�شان.
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مـــداخـــلـــة حـــول 
»املــــــ�ــــــشــــــاهــــــمــــــة 
ربملــــانــــيــــة يف 

الــــ
جـــــهـــــود الأمــــــــم 
املتحدة ل�شياغة 
ف 

االأهــــــــــــــــــــــــــــــدا
االألــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــة 
الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة « 
حتـــــــــــــــــاد 

اال
يف 

ين 
ربملـــــــــــــــا

الـــــــــــــــ
يل

الدو

عـــــــلـــــــى الـــــــرغـــــــم 
مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــ�ــشــخــمــة الــتــي 
تــــــواجــــــه الأمــــــــم 
املــــــتــــــحــــــدة وكـــــل 
املنظمات الدولية 
ى يف 

االأخـــــــــــــــــــــــــــر
ف 

حتـــقـــيـــق اأهـــــــدا
االألفية التنموية 
مل تــبــلــغ 

والــــتــــي 
مراميها النهائية 
ظــل 

يف 
خــــا�ــــشــــة 

تـــــــزايـــــــد اأعـــــــــــداد 
الــــــــــفــــــــــقــــــــــراء يف 

مل.
العا

ربملانات 
ترتكز فكرة الــورقــة على اأن ال

يف مواجهة 
عليها مــ�ــشــوؤولــيــة اأ�ــشــا�ــشــيــة 

ف االألفية التنموية.
حتقيق اأهدا

�ــشــرورة 
رتح ترتكز على 

ماهية املــقــ
مل 

حــول العا
ربملــانــات 

تفعيل دور الــ
ف 

ني االأهدا
للتقلي�س من الفجوة ب

حتقيقه 
مت 

التنموية املو�شوعة وما 
من منجزات يف هذا ال�شاأن. 

•	
ب 

يف ميزانيات الدول بحيث يتم توجيه ن�ش
زيادة املقدرات املالية الجتماعية 

ب ال�شحة والإ�شكان والتعليم والمــن الغذائي 
يف امليزانيات بجوان

متزايدة 
منائية.

ف الألفية الإ
متثل ال�شا�س لتحقيق اأهدا

	•باعتبار اأن هذه املجالت 
ني باعتبار اأن هذه العدالة 

رتكيز على مفاهيم العدالة الجتماعية يف القوان
ال

ب ال�شكان 
طبيعي لتحقيق ال�شتقرار الداخلي وتخفي�س ن�ش

متثل الأ�شا�س ال
مب�شتويات املعي�شة .

حلدود الدنيا 
	•الذين يقل دخلهم اليومي عن ا

الزمــة ومنها 
حكوماتها على اتــخــاذ كــل الإجـــــراءات الــ

ربملــانــات 
حتــث الــ

اأن 
ني، باعتبار اأن 

جلن�ش
ني ا

الن�شمام اإلى التفاقيات الدولية لتعزيز امل�شاواة ب
ميثل مرتكزاً اأ�شا�شياً للتنمية امل�شتدامة وحث املراأة على امل�شاركة بفعالية 

ك 
ذل

جمتمعها.
	•يف تنمية 

خا�شة ما 
ربملانات على اإدمــاج مبادئ التنمية امل�شتدامة 

�شرورة اأن تعمل ال
خا�شة عن 

حلكومية 
ط ا

ط
خل

يف ال�شيا�شات وا
يتعلق منها با�شتدامة البيئة 

حلكومية.
ربملانات للميزانيات اأو ال�شيا�شات ا

مناق�شة ال
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الحــــــــظــــــــات 
مــــــــ

الــــــــ�ــــــــشــــــــعــــــــبــــــــة 
ربملــانــيــة على 

الــ
حتــــاد 

عـــر�ـــس اال
ين 

ربملـــــــــــــــا
الـــــــــــــــ

يل 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو

طــويــر 
بـــ�ـــشـــاأن تــ

ميــقــراطــيــة، 
الــد

وحــــقــــوق املــــــراأة 
والـــــــ�ـــــــشـــــــحـــــــة، 
حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

اال
ين 

ربملـــــــــــــــا
الـــــــــــــــ

يل
الدو

مــــا 
حتــــــــديــــــــد 

  
ميــكــن اأن ت�شهم 
فـــــيـــــه الـــ�ـــشـــعـــبـــة 
طـــــة 

مـــــــــن اأنـــــ�ـــــشـــــ
طوير 

بت
متعلقة 

ميـــقـــراطـــيـــة، 
الـــد

وحـــــقـــــوق املـــــــــراأة 
والـــــــــ�ـــــــــشـــــــــحـــــــــة 
لل 

مــــــــــــــــــن خــــــــــــ
رتاتــــيــــجــــيــــة 

ا�ــــشــــ
ين 

ربملا
حتــاد ال

اال
جلديدة. 

يل ا
الدو

حتاد عر�شا ً حول 
ل

قدمت االأمانة العامة ل
رتاتيجية 

الروؤية التي ت�شتمل عليها ا�ش
يل وتــركــز على 

ين الـــدو
ربملــا

حتـــاد الــ
ال

حمددة. 
حماور 

اأربعة 
ميقراطية من 

طوير الد
اأوال ً : ت

الل الت�شالت الفعالة على 
           خ

رتنت
           االإن

الد 
ثانيا : بناء برملانات قوية يف الب

مبرحلة انتقالية
متر 

           التي 
ني 

جلن�ش
ني ا

طوير امل�شاواة ب
ثالثا ً : ت

            وحقوق املراأة
رابعاً : دعم �شحة الأمهات والأطفال 

�ــــشــــرورة تــعــزيــز الآلــــيــــات املــتــعــلــقــة 
ف 

والتعري
ميــقــراطــيــة 

طوير الــد
بت

مل 
يف العا

يل 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

بال
الل و�شائل التوا�شل 

خ
العربي من 

حلديثة.
ا

�ــشــرورة التاأكيد على وجـــود برامج 
ظــفــي 

تــخــ�ــشــيــ�ــشــيــة لأعـــ�ـــشـــاء ومــو
ربامـــج 

ف عـــن الـــ
ربملـــانـــات تــخــتــلــ

الـــ
التثقيفية. 

على اأهمية تعزيز الأدوار   
التاأكيد 

ربملانات، 
الت�شريعية والــرقــابــيــة  لل

حلـــقـــوق 
يف �ــــشــــاأن تـــعـــزيـــز ا

خـــا�ـــشـــة 
لأمهات واالأطفال.

ال�شحية ل

حتقيق اأق�شى ا�شتفادة 
ربملانية الإماراتية اأنه من الأهمية يف اإطار 

تعتقد ال�شعبة ال
حتقيق 

حتــاد باللغة العربية هــو كيفية 
ال

ين لــ
رتو

ممكنة مــن بــنــاء املــوقــع الإلــكــ
الل الآتي:

ك من خ
الفعالية لهذا املوقع وذل

•	
ط كاإطار توثيقي ملعلومات 

ربملانات العربية من هذا املوقع لي�س فق
ا�شتفادة ال

ك بال�شتفادة الفنية من 
منا فيما يتعلق كذل

حتاد وبياناته واجتماعاته ، واإ
ال

ربات.
خل

ب هذا املوقع وتبادل ا
	•جوان

الله ت�شكيل �شبكة 
خ

ميكن من 
حلد الــذي 

طور هذا املوقع اإلــى ا
ناأمل اأن يت

ف واملعلومات.
ري وا�شع يف تبادل املعار

	•معلومات برملانية دولية ذات تاأث
ميكن 

ري بحيث 
جلماه

ك ، فاإنه من املهم لهذا املوقع اأن يكون متفاعل مع ا
كذل

يل. و نعتقد 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ال
جتاهات الراأي العام ل

ري نب�س وا
نقل تاأث

جناح 
ميكن التاأكيد على اأهمية 

الث فاإنه 
اأنه اإذا ما حققنا الأطر ال�شيا�شية الث

ربامج.
ال
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الحــــــــظــــــــات 
مــــــــ

الــــــــ�ــــــــشــــــــعــــــــبــــــــة 
ربملـــــــانـــــــيـــــــة 

الـــــــ
حول 

الإماراتية 
» مذكرة االأمانة 
حتاد 

ل
العامة ل

حـــــــول الـــهـــيـــكـــل 
الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــي 
ني 

لــــــلــــــعــــــامــــــلــــــ
يف  االأمــــــــانــــــــة 
حتاد 

ل
العامة ل

ين، 
ربملـــــــــــــا

الـــــــــــــ
حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

اال
ين 

ربملـــــــــــــــا
الـــــــــــــــ

العربي«

تــ�ــشــمــن الــهــيــكــل 
الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــي 
ني يف 

لـــــلـــــعـــــامـــــلـــــ
حتــــاد بــاإ�ــشــافــة 

اال
ني العام 

اإلــى االأمــ
ومــكــتــبــه اأمــانــتــان 
رئـــــيـــــ�ـــــشـــــيـــــتـــــان: 
ني الـــــعـــــام 

االأمـــــــــــــ
لل�شوؤون 

امل�شاعد 
الــــ�ــــشــــيــــا�ــــشــــيــــة ، 
ني الـــعـــام 

واالأمــــــــــ
لل�شوؤون 

امل�شاعد 
االإدارية واملالية. 

يف 
ني 

ني متخ�ش�ش
ظف

�شرورة وجود مو
اإعــداد البحوث االإداريـــة باالإ�شافة اإلى 
�ــشــرورة تركيز الهيكل الأمــانــة العامة 
ب الــفــنــي ب�شفته 

جلــانــ
حتــاد عــلــى ا

ال
لــ

الــــداعــــم لأعــــمــــال الأعـــ�ـــشـــاء بــــدل من 
ب االإدارية. 

جلوان
رتكيز على ا

ال

ربملانية الإمــاراتــيــة 
بــتــدار�ــس ال�شعبة ال

ني 
رتح للعامل

الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي املـــقـــ
ربملــــان الـــعـــربـــي فـــاإنـــنـــا نــود 

حتـــاد الــــ
ال

لـــ
التاأكيد على حقائق اأ�شا�شية: 

•	
اأن الإ�شكاليات الأ�شا�شية التي قد 
رتح 

تواجه الهيكل التنظيمي املق
هــي ذات االإ�ــشــكــاالت الــتــي واجهت 
حتاد يف ال�شنوات املا�شية ، حيث 

اال
رتح ركز 

|ن الهيكل التنظيمي املق
جلانب الإداري دون الهتمام 

على ا
جلانب الفني .

	•با
ال الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي مـــن اأي 

خـــ
اإ�ــشــارة اإلــى اإدارات بحثية اأو فنية 
ري والإعــداد امل�شبق 

تتولى التح�ش
حتاد ، واكتفى 

مترات وقرارات اال
ملوؤ

القات 
الهيكل باأن ين�شئ وحدة للع

ربملــــانــــيــــة الــــعــــربــــيــــة ووحـــــــدة 
الــــ

ربملــانــيــة االأجــنــبــيــة ، 
لقــات الــ

الــعــ
رتكــز يف 

ال اأن هـــذه الـــوحـــدات �ــشــ
جلانب اللوج�شتي، 

اأعمالها على ا
ممــا يعني �ــشــرورة اأن تتكامل مع 
اإدارات فنية وبحثية حتى تقدم لها 
لزمة 

رتحات الفنية ال
الروؤى واملق

حتاد. 
لتطوير اأعمال اال

•	
ربملانية 

حتاد ، واملنظمات ال
ني ال

القات ب
اأن يتم اإن�شاء وحدة متخ�ش�شة للع

ربملانية 
القات ال

ني يتم اإلغاء وحــدة الع
ح

يف 
ظرة  

الدولية والإقليمية  املنا
ب اأن 

ربملانات العربية يج
حتــاد مع ال

القات ال
العربية ، باعتبار اأن �شوؤون ع

حتاد . 
	•تكون يف اإطار وحدة املتابعة والتنفيذ لقرارات ال

الل 
خ

طوير اأدائها من 
ربملانية الدولية والإقليمية على ت

درجت املنظمات ال
ربملانات الوطنية تقدم لها امل�شورة 

ربة لل
الهيكل التنظيمي بحيث تكون بيت خ

القات 
مما يعك�س الع

ين 
ربملا

الزم لآليات العمل ال
طوير ال

واملعونة الفنية والت
ربملانية الإقليمية، اإل 

ربملانات الوطنية واملنظمات ال
ني ال

الوثيقة والقوية ب
القة القائمة 

ظ لدينا اأن الع
الح

رتح ت
اأنه بعد النظر اإلى الهيكل التنظيمي املق

جمرد 
ط على 

ين العربي تقت�شر فق
ربملا

حتــاد ال
ربملانات العربية وال

ني ال
ب

ربملانات 
حتـــاد وال

ني ال
ى بــ

ط اأخـــر
متــرات والفعاليات دون اأي روابـــ

عقد املــوؤ
رتح اأن يت�شمن الهيكل التنظيمي ما يوؤكد على 

ك فاإنه من املق
الوطنية ، ولذل

ف على املعهد 
الإ�شرا

ربملانات العربية ، كاإن�شاء وحدة ل
ربة لل

ميثل بيت خ
اأنه 

ف 
ظ اأن غياب اإ�شرا

ى التي لوح
ريه من الوحدات الأخر

ب وغ
العربي للتدري

ربملانات 
يف ال

ريها 
ى اإلــى ه�شا�شة دورهــا وعــدم تاأث

حتــاد الفعلي عليها اأد
ال

العربية
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

الأمـــــــانـــــــة 
واأن 

امل�شاعدة لل�شوؤون 
الـــــ�ـــــشـــــيـــــا�ـــــشـــــيـــــة 
تت�شمن الإدارات 
الــتــالــيــة : اإدارة 
لقـــــــــــات 

الـــــــــــعـــــــــــ
ربملــــــــانــــــــيــــــــة 

الــــــــ
الــــدولــــيــــة، اإدارة 
لقات العامة 

الع
لم. اأمــــا 

واالإعــــــــــــ
االأمــــانــــة الــعــامــة 
امل�شاعدة لل�شوؤون 
االداريــــــــــــــــة فــقــد 
ت�شمنت الإدارات 
التالية : االإدارة 
واالإدارة 

املـــالـــيـــة 
االإدارية.

ال الهيكل التنظيمي مــن اأي اإ�ــشــارة 
خــ

خلدمات والدار�شات 
الى وحدة تتعلق با

الــقــانــونــيــة والت�شريعية ، اإل اأن هناك 
حتـــاد �شواء 

جــزءا رئي�شيا مــن اأعــمــال ال
ذلــك املتعلق بالنظام الأ�شا�شي ، ونظم 
ربملانية  

عمله، اأو التعاون مع املنظمات ال
الأخــــــرى ، ومــــا يــتــطــلــبــه مـــن مــذكــرات 
ين اأو �ــشــيــاغــة 

تـــفـــاهـــم وتــــعــــاون قــــانــــو
ميثل 

ممــا 
متطلبات قــانــونــيــة مــتــعــددة 

رتح. 
نق�شا يف الهيكل التنظيمي املق

ظ اأي�شا غياب الوحدة القادرة على 
الح

ت
حتـــاد ونتائج 

متابعة تنفيذ قــــرارات ال
اأعماله ، وهي ذات الإ�شكالية التي عانى 
حتاد على مدار �شنواته املا�شية 

منها ال
ري من القرارات 

من حيث اأن هناك الكث
خلتامية التي ل يتم تنفيذها 

والبيانات ا
الزم ب�شاأن تنفيذ 

حتقيق  التعاون الــ
اأو 

متطلباتها ، ونــرى اأن تلك الوحدة من 
الزمة التي 

اأهم الوحدات الأ�شا�شية و ال
يف الهيكل التنظيمي 

ينبغي اأن تــكــون 
حتاد . 

ل
رتح ل

املق



دور االنعقاد الثالث من الفـ�شل التـ�شـريعـي 
287اخلام�س عـ�شـر  )2014-2013(

الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

رتح من 
ال الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي املـــقـــ

خـــ
ط 

اأيـــــــة اإ�ــــــشــــــارة الــــــى وحـــــــدة الــتــخــطــيــ
خا�شة اأن هــذه الــوحــدة 

رتاتيجي 
ال�ش

مترات 
ط بالإعداد امل�شبق ملوؤ

مهمة وترتب
ين الــعــربــي ، وفعالياته 

ربملــا
حتــــاد الــ

ال
حمددة �شنويا كما اأن 

املختلفة التي هي 
	•هذه الوحدة �شتعمل على الآتي: 

حتقيق االأهداف املتعلقة بامل�شاركة يف 
	•كل فعالية. 

رتاتــيــجــيــة 
حتـــديـــد الأهـــــــــداف ال�ــشــ

ربملـــانـــيـــة 
متـــــرات الـــ

املـــتـــعـــلـــقـــة بـــــاملـــــوؤ
حتاد. 

ل
	•ل

رتاتــيــجــيــة 
حتـــديـــد الأهـــــــــداف ال�ــشــ

املــتــعــلــقــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع املــنــظــمــات 
ربملانية الدولية واالإقليمية وكذلك 

ال
ربملانات االأجنبية. 

	•ال
الزمة 

حتديد اآليات العمل املنا�شبة وال
	•لتحقيق مثل هذه االأهداف . 

رتاتيجي للميزانية 
ط ال�ش

التخطي
رتاتيجية واآليات 

ط ا�ش
وربطها بخط

رتحة بــدال مــن االإ�شكاليات 
عمل مق

مبيزانية الأداء التقليدية. 
املتعلقة 
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

الحــــــــظــــــــات 
مــــــــ

الــــــــ�ــــــــشــــــــعــــــــبــــــــة 
ربملـــــــانـــــــيـــــــة 

الـــــــ
الإماراتية ب�شاأن 
ري 

»دار�ــشــة معاي
واآلـــــيـــــات اإعـــفـــاء 
ب 

بــعــ�ــس الــ�ــشــعــ
الأعــــــــــ�ــــــــــشــــــــــاء 
مــــــــن الــــــديــــــون 
عليها« 

رتتبة 
امل

حتـــــــــــــــــاد 
اال

يف 
ين 

ربملـــــــــــــــا
الـــــــــــــــ

العربي

تــــرتــــكــــز الـــفـــكـــرة 
على اإيجاد اآليات 
حمــــــددة لإعـــفـــاء 
ب 

بـــعـــ�ـــس الـــ�ـــشـــعـــ
ربملـــانـــيـــة الــتــي 

الـــ
مل تـــتـــمـــكـــن مــن 
دفـــــــــــع الـــــــديـــــــون 
امل�شتحقة عليها. 

ري 
يف مــذكــرة االأمــانــة العامة معاي

ورد 
ب الأع�شاء من 

واآليات اإعفاء بع�س ال�شع
يل: 

رتتبة عليها وهي كالتا
الديون امل

•	
ربملانية. 

	•زوال اأهلية ال�شعبة ال
رث يف ال�شداد جراء اأزمة مالية 

التع
طرابات. 

	•اأو ا�ش
ب اإعــفــاء 

طــلــ
ط درا�ــشــة اأي 

رتا
ا�ــشــ

حتاد 
ل

لم االأمــانــة العامة ل
با�شت

طي مــن رئــا�ــشــة ال�شعبة 
خ

لكتاب 
ف والأ�شباب 

املعنية بت�شمن الظرو
ب. 

طل
	•الداعية لل

عدم اإمكانية ال�شداد نظراً لوجود 
بــعــ�ــس الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة على 

لت امل�شرفية.
التموي

ري 
حتـــديـــد املــعــايــ

�ــــشــــرورة اأن يــتــم 
يف 

ب الأع�شاء 
ف ال�شع

ب توقي
لتجن

ين العربي.
ربملا

حتاد ال
اال

•	
ين اأن تكون �شياغته على 

ربملانية الإماراتية ب�شاأن املعيار الثا
رتح ال�شعبة ال

تق
يف ال�شداد جراء اأزمة 

رث 
حتاد »التع

ف ما ورد من اأمانة ال
يل، وحذ

النحو التا
رية تهدد وحــدة  واأركــان الدولة 

ط
خ

طرابات �شيا�شية 
طاحنة، اأو ا�ش

مالية 
ين العربي«. 

ربملا
حتاد ال

	•ويقدرها اال
حمدد 

ف 
ك تعري

ربملانية الإمــاراتــيــة �ــشــرورة اأن يكون هنا
ى ال�شعبة ال

وتــر
ف العامة ذريعة 

حتى ل تكون هذه الأو�شا
طرابات ، 

الأزمة املالية، اأو ال�ش
ل

لبع�س الدول لعدم �شداد التزاماتها املالية. فقد تتذرع اأي دولية باأن لديها 
الل موارد امليزانية، اأو اأزمة يف بع�س مداخيلها القومية 

اأزمة مالية تتعلق باخت
حمدودة من 

يف مناطق 
ك مظاهرات 

ب عدم ال�شداد. واأن تكون هنا
طل

مما يت
الدولة، اأو اعت�شامات، اأو اجتماعات قليلة الأهمية، اإل اأن الدولة تتذرع باأن 
متتنع عن �شداد  م�شاهماتها املالية 

طرابات« ومن ثم فاإنها 
ك ي�شكل »ا�ش

ذل
حتاد.

ل
	•ل

ف 
ربملانية الإماراتية و�شع تعري

ى ال�شعبة ال
ريها، تر

اإزاء هذه العتبارات وغ
حتاد اأن يدر�س 

طرابات ال�شيا�شية. واأن على ال
الأزمة املالية ، وال�ش

حمدد ل
طرابات اأو الأزمــة املالية ت�شتدعي الإعفاء اأم 

ويقدر ما اإذا كانت هذه ال�ش
حتــاد ب�شاأن 

ط عقد ال
ط العام انفرا

ب على هذا ال�شر
رتت

ل. واإل فاإنه قد ي
الأع�شاء.

امل�شاهمات املالية ل
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

الحــــــــظــــــــات 
مــــــــ

الــــــــ�ــــــــشــــــــعــــــــبــــــــة 
ربملـــــــانـــــــيـــــــة 

الـــــــ
الإماراتية ب�شاأن 
مــذكــرة االأمــانــة 
حتاد 

ل
العامة ل

ين 
ربملـــــــــــــــا

الـــــــــــــــ
الــــعــــربــــي حــــول 
طريقة 

حتديد 
«

ني 
انــتــخــاب الأمــ

جلـــديـــد 
الــــعــــام ا

حتــــــــــــــــاد 
ل

لــــــــــــــــ
ين 

ربملـــــــــــــــا
الـــــــــــــــ

الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي« 
حتـــــــــــــــــاد 

اال
يف 

ين 
ربملـــــــــــــــا

الـــــــــــــــ
العربي

تــــرتــــكــــز مـــاهـــيـــة 
الـــــــفـــــــكـــــــرة عـــلـــى 
�ـــــشـــــرورة اإيــــجــــاد 
ري 

اآلــــيــــات ومــعــايــ
لنتخاب 

حمــددة 
ني الـــــعـــــام 

االأمـــــــــــــ
حتاد. 

ل
جلديد ل

ا

ال ت�شمن 
رث تف�شي

ري اأكـــ
مي معاي

تــقــد
ب 

يف من�ش
تــر�ــشــح الأ�ــشــخــا�ــس الأكـــفـــاء 

ني العام .
االأم

ني العام 
ظ ب�شاأن موا�شفات الأم

الح
ي

يف مذكرة االأمانة 
حتديدها 

مت 
التي 

حتــديــد مــوا�ــشــفــات عــامــة ل 
مت 

اأنــــه 
ريهــا اأو الــتــاأكــد 

حتــديــد مــعــايــ
ميــكــن 

مـــن وجـــودهـــا مــثــل » الــتــ�ــشــبــع بـــروح 
ين 

ربملــا
حتـــــاد الــ

ف مــيــثــاق اال
واأهــــــدا

على 
على تكري�شها 

العربي والعمل 
ى ال�شعبة 

ك ، تر
اأر�س الواقع«. ولذل

ف هــذا 
ربملـــانـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة حــــذ

الـــ
حمله »اإملام املر�شح 

ط واأن يحل 
ال�شر

ين 
ربملا

حتاد ال
مبيثاق اال

اإملاماً كافياً 
حيث 

حتـــاد« ، 
العربي ونظم عمل ال

حتــديــد 
ميــكــن 

ط 
يف هـــذا الــ�ــشــر

اإنــــه 
موؤ�شرات فعلية وواقعية ب�شاأن معرفة 
حتــاد ، واأعماله، 

لأعــرا�ــس ال
املر�شح 

ب اأن يــوؤديــهــا  
طــلــبــات الــتــي يــجــ

واملــتــ
ب. 

املر�شح يف هذا املن�ش
يف 

ين 
ط الــثــا

رتا
ال�ــشــ

اأمـــا بالن�شبة لــ
ً جـــاءت  املــوا�ــشــفــات ، فــاإنــهــا اأيـــ�ـــشـــا  
حمددة القيا�س 

ري 
ب�شياغات عامة غ

ً التاأكد من وجودها  ب عمليا 
وي�شع

يف املر�شح من عدمه مثل ما اأوردتــه 
ف بـــروح 

الأمــــانــــة الـــعـــامـــة »التـــ�ـــشـــا
الــقــيــادة والــتــفــاو�ــس والــتــحــلــي بقيم 
ميقراطية وامل�شاواة..«. فمثل هذه 

الد
املوا�شفات هي موا�شفات �شخ�شية ل 

متامها .
ميكن التاأكد من اإ

ربملانية الإماراتية بهذا ال�شاأن الآتي: 
رتح ال�شعبة ال

تق
•	

ربملانية الوطنية، والإقليمية، 
ً بعمل املوؤ�ش�شات ال ملما 

اأن يــكــون املــر�ــشــح 
حتكم عمل 

ك خ�شائ�س هذه الأعمال، واملبادئ الأ�شا�شية التي 
والدولية، وكذل

ربملانية. 
حتادات ال

ربملانات واال
	•هذه ال

ط الرابع يف املوا�شفات  الوارد يف مذكرة الأمانة  » التمتع بروح 
رتا

اإلغاء ال�ش
ك يتميز 

ف ب�شلو
يف امل�شوؤوليات والت�شا

حل�س الرفيع 
جلماعي وبا

العمل ا
ميكن 

حلياد ال�شيا�شي املقرون بروح املبادرة والديناميكية«   لأنه ل 
بالنزاهة وا

يف اأداء عمله 
 ً حمايدا 

تقديره اأو  التاأكد منه و ا�شتبداله بالآتي: » اأن يكون 
ين 

ربملا
طور اآليات التعاون ال

مبا يعزز وي
بغ�س النظر عن جن�شيته الوطنية و

ط على ال�شعيد 
حلياد �شرورية لي�شت فق

حيث اأن فكرة ا
ك«. 

رت
العربي امل�ش

حياد اإداري 
ك 

ً هنا يف عبارة الأمانة العامة، ولكن اأي�شا 
جاء 

ال�شيا�شي كما 
رتقيات 

يف �شاأن التعيينات اأو ال
ني العام لدولة املقر 

يتعلق بعدم خ�شوع الأم
ربملانية الإماراتية اأن تكون 

مما ي�شر بعمل هذه املوؤ�ش�شة. وارتاأت ال�شعبة ال
يف املوؤ�ش�شات الإقليمية والدولية يعد من الواجبات 

حلياد 
عبارته عامة لأن ا

ب القيادية. 
	•الأ�شا�شية للمر�شح ملثل هذه املنا�ش

حلد 
يف هذه ال�شاأن يحقق ا

رتحها 
ربملانية الإماراتية اأن مق

ى ال�شعبة ال
تر

رتطت الأمانة العامة 
ً ا�ش ال 

ني العام، مث
ظيفية الأم

طلوب ل�شغل املر�شح و
امل

ني اأن 
ري يف العلوم القانونية يف ح

حتاد اأن يحوز املر�شح على �شهادة ماج�شت
ال

ل
ب اإداري و�شيا�شي يعتمد باأ�شا�س على مهارات 

ني العام هو من�ش
ب االأم

من�ش
الغ 

حتاد، بالإ�شافة اإلى اإب
جناز الأعمال الإدارية بال

الت�شال وقدرته على اإ
ب من باب اأولى 

طل
مما يت

ى، 
حتــاد للموؤ�ش�شات الدولة الأخــر

وجهة نظر ال
ك، 

مبجال العلوم ال�شيا�شية اأو الإدارية اأو الت�شالية. ومع ذل
�شهادات تتعلق 

ني العام على 
جلامعي متعلقا ً بقدرة الأم

فاإن ال�شعبة ارتاأت اأن يكون املوؤهل ا
مزاولة العمل. 
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الحــــــــظــــــــات 
مــــــــ

الــــــــ�ــــــــشــــــــعــــــــبــــــــة 
ربملـــــــانـــــــيـــــــة 

الـــــــ
الإمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة 
عـــلـــى  »مــ�ــشــروع 
لت 

الــــــتــــــعــــــديــــــ
لئـــحـــة 

عـــلـــى الـــ
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة 
جلـــائـــزة التميز 
ين 

ربملـــــــــــــــا
الـــــــــــــــ

الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي« 
حتـــــــــــــــــاد 

اال
يف 

ين 
ربملـــــــــــــــا

الـــــــــــــــ
العربي

تــقــدمــت ال�شعبة 
بـــــــــــــــعـــــــــــــــدد مــــــن 
رتحــــــــــات 

املــــــــــقــــــــــ
لئــــحــــة 

عــــلــــى الــــ
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة 
جلــــائــــزة الــتــمــيــز 
ين العربي. 

ربملا
ال

رتحات التي تــراهــا ال�شعبة 
مق

اإ�شافة 
لئـــحـــة جـــــائـــــزة الــتــمــيــز 

�ــــشــــروريــــة لـــ
ين. 

ربملا
ال

�ـــشـــرورة االإ�ـــشـــارة اإلــــى الــــدور الــذي 
ربملانية .

تلعبه الدبلوما�شية ال
�ــــشــــرورة تــعــديــل بــعــ�ــس الــ�ــشــيــاغــة 
رث 

لـــتـــكـــون �ـــشـــيـــاغـــات قـــانـــونـــيـــة اأكــــ
حتديدا ً .

•	
ربملــانــيــة« اإلـــى البند )2( مــن املـــادة )2( 

اإ�ــشــافــة عــبــارة »والــدبــلــومــا�ــشــيــة الــ
ربملــانــيــة الــعــربــيــة لــدعــم الأدوار 

طــويــر املــمــار�ــشــات الــ
فاأ�شبحت الــعــبــارة » تــ

ربملانية.
	•الت�شريعية والرقابية والدبلوما�شية ال

التاأكيد على �شرورة الإبــقــاء على املــادة كما وردت ب�شيغة املفرد التي تعني 
حتتمل اأي عدد .

جلمع 
	•بال�شياغة الت�شريعية ا

ط 
ربملانية فيما يخ�س البند )د( من املادة )7( وهي �شواب

رتح ال�شعبة ال
مق

ربملانية الإماراتية اأن 
رتحت ال�شعبة ال

ني ، حيث اق
ربملاني

ني ال
تر�شيح الباحث

ًل 
ني الواردين »اأن ل يقل عدد اأعماله البحثية عن 20 عم

ف ال�شرط
يتم حذ

طة 
10 من اأعماله البحثية بوا�ش

حتكيم 
الل دور النعقاد« و«يتم 

خ
بحثياً 

مت ا�شتبدالهما بـ« اأن تر�شل اأمانته العامة قائمة باأعماله 
جلائزة » و

جلنة ا
ى 

حول مد
ربرات تر�شيحه« و »اأن تقدم اأمانته العامة مذكرة 

البحثية، ومــ
ري اأعماله يف اأحد املجالت الت�شريعية، اأو الرقابية، اأو ال�شيا�شية«.

تاأث
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الت 
تــــــــــعــــــــــديــــــــــ

الــــــــ�ــــــــشــــــــعــــــــبــــــــة 
ربملـــــــانـــــــيـــــــة 

الـــــــ
الإمــاراتــيــة على 
مــ�ــشــروع الئــحــة 
متر 

اإجراءات موؤ
ربملــــــانــــــيــــــات 

الــــــ
املــــ�ــــشــــلــــمــــات يف 
جمــالــ�ــس 

حتـــــاد 
ا

الــدول الأع�شاء 
مـــــنـــــظـــــمـــــة 

يف 
الــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاون 

لمي
االإ�ش

رتحات 
اإ�شافة مق

عــــــــلــــــــى الئــــــحــــــة 
متر 

اإجــــراءات موؤ
ربملـــــــانـــــــيـــــــات 

الـــــــ
امل�شلمات. 

الت ال�شعبة على 
تتمحور فــكــرة تــعــديــ

يف  و�شع اآليات وا�شحة 
اأهمية امل�شاركة 

لــلــو�ــشــول اإلـــى لئــحــة اإجـــــراءات دقيقة 
يف الــ�ــشــيــاغــة 

خــالــيــة مـــن الــعــمــومــيــات 
القانونية. 

حتـــديـــد مـــ�ـــشـــاركـــة املــــــراأة 
�ــــشــــرورة 

متــر 
يف مــوؤ

متــثــيــل املـــــــراأة 
لــ�ــشــمــان 

ربملانيات امل�شلمات.
ال

ظ عـــلـــى اأن يــكــون 
حلــــفــــا

اأهــــمــــيــــة  ا
جــزءا 

ربملــانــيــات امل�شلمات 
متــر الــ

مــوؤ
يف 

حتــــاد واقــتــ�ــشــادا ً 
متــر اال

مــن مــوؤ
ف. بالإ�شافة اإلى اإجراء ما هو 

التكالي
ربملانية 

حتادات ال
يف ال

معمول عليه 
حتاد 

حيث اإن اأجهزة اأي ا
ى ، 

الأخــر
يف 

ربملــانــيــات 
متــر الن�شاء الــ

مثل مــوؤ
يل تنعقد 

ين الـــــدو
ربملـــا

حتـــــاد الـــ
ال

حتاد. 
متر ال

اأثناء اجتماعات موؤ
جـــــدول 

�ـــــشـــــرورة اأن يـــتـــم عــــر�ــــس 
متر 

متــر على ترويكا موؤ
اأعــمــال املــوؤ

ربملــانــيــات املــ�ــشــلــمــات قــبــل عر�شه 
الــ

ك 
عـــلـــى الــلــجــنــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  وذلــــ

لـــ�ـــشـــرورة املـــوافـــقـــة عــلــيــه مـــن قبل 
رتويــكــا الــتــي تــعــد اأحــــد الأجــهــزة 

الــ
ربملانيات 

متر ال
الرئي�شية داخــل موؤ

لأجهزة هذا 
حتى يكون 

امل�شلمات  و 
يف اإقرار اأو حتى 

متر دورا ً رئي�شاً 
املوؤ

تعديل جدول اأعماله. 

تعديل على البند )1( من القاعدة )1( بحيث يكون :
•	

يف منظمة 
ممثلي املجال�س الأع�شاء 

ربملانيات امل�شلمات من 
متر ال

ي�شكل موؤ
جمال�شهم، على اأن ي�شم وفد كل �شعبة 

ني من قبل 
المي املر�شح

التعاون الإ�ش
	•برملانية ع�شوة على االأقل. 

	•تعديل البند )1( من القاعدة )2( بحيث يكون: 
جمال�س الدول 

حتاد 
متر ا

ربملانيات امل�شلمات على هام�س موؤ
متر ال

يعقد موؤ
متر 

يف موعد ومكان انعقاد موؤ
المي �شنوياً 

يف منظمة التعاون الإ�ش
الأع�شاء 
حتاد. 

	•اال
	•تعديل البند )1( من القاعدة )4(

ربملانات الأع�شاء 
جميع ال

ربملانيات امل�شلمات اإلى 
مترات ال

تر�شل الدعوة ملوؤ
جمال�س الدول الأع�شاء 

حتاد 
متر ا

ني واملدعوين تزامناً مع دعوة موؤ
واملراقب

المي
	•يف منظمة التعاون الإ�ش

	•تعديل  البند )1( من القاعدة )12( بحيث يكون: 
متــر وتعر�شه على ترويكا 

جـــدول اأعــمــال املــوؤ
تعد الأمــانــة الــعــامــة مــ�ــشــروع 

ربملانيات امل�شلمات . ويف حال املوافقة عليه يتم عر�شه على اللجنة 
متر ال

موؤ
حتاد الإقراره. 

ل
التنفيذية واللجنة العامة ل
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مـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــرة 
تـــو�ـــشـــيـــحـــيـــة يف 
�ـــــشـــــاأن مـــ�ـــشـــروع 
لئـــــــــــحـــــــــــة 

الـــــــــــ
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة 
جلـــائـــزة »و�ـــشـــام 
ربملـــــــــــــــــان 

الـــــــــــــــــ
الــعــربــي للتميز 
ين« يف 

ربملـــــــا
الـــــــ

ربملان العربي
ال

تـــــركـــــز املـــــذكـــــرة 
�شرح ما تت�شمنه 
لئــــــحــــــة مـــن 

الــــــ
ط 

ري و�ــشــرو
معاي

مـــــن �ـــشـــاأنـــهـــا اأن 
يف 

طاء 
ت�شجع الع

ين.
ربملا

املجال ال

ربملــان 
ف مــ�ــشــروع جــائــزة »و�ــشــام الــ

يــهــد
حتفيز 

ين« اإلـــى 
ربملــا

العربي للتميز الــ
ربملــــان الـــعـــربـــي، واأعـــ�ـــشـــاء 

اأعـــ�ـــشـــاء الــــ
ربملانات العربية بعمومهم ،والأمانات 

ال
ربملانات العربية على االلتزام 

العامة لل
مــ�ــشــوؤولــيــاتــهــم 

ك 
وادرا

بـــواجـــبـــاتـــهـــا، 
جتــاه الأعــمــال، واملمار�شات، 

ربملانية 
ال

ربملــانــيــة الــتــي مـــن �ــشــاأنــهــا 
واالأدوار الــ

ين 
ربملــا

طــويــر الــعــمــل الــ
يف تــ

اأن ت�شهم 
على 

العربي، وتلقي بــاآثــاره الإيجابية 
مــفــهــوم الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي �ـــشـــواء على 

ال�شعيد العربي، اأو ال�شعيد الوطني.  

الئحة 
�شرورة اأن تت�شمن ال

ري تــعــمــل عــلــى اإذكــــاء 
اآلـــيـــات ومــعــايــ

جمــــال االأعـــمـــال 
يف 

روح الــتــنــافــ�ــس 
ربملانية 

رتحــات والــدرا�ــشــات ال
واملــقــ

متثل لبنة 
ميكن اأن 

املتميزة والتي 
ربملـــان الــعــربــي 

طــويــر اأدوار الـــ
يف تــ

جلــائــزة 
ومــ�ــشــوؤولــيــاتــه. واأن تعمل ا

ربملــان  العربي 
التاأكيد على دور الــ

لأبــنــاء 
يف اإبـــداء التقدير والــعــرفــان 

ني باأدوارهم ، 
مل العربي امل�شاهم

العا
ين 

ربملا
طوير الأداء ال

يف ت
واأفكارهم 

العربي ب�شفة عامة.

جمالت 
ف تركز على 

حتقيق اأهدا
رتحة  

جلائزة املق
رتحت ال�شعبة اأن تت�شمن لئحة ا

اق
حمددة مثل: 

عمل 
•	

رتك، و ثوابته. 
ين امل�ش

ربملا
رية العمل ال

جلهود وامل�شاهمات الفعالة يف دعم م�ش
	•ا

ين عربي، والأمــانــات العامة العربية ب�شاأن اأعمالها، 
لأي برملا

الأدوار الريادية 
ربملانات العربية 

ين يف ال
ربملا

طوير العمل ال
رت�شيخ ت

واأفكارها، وروؤاها املج�شدة  ل
ين العربي 

ربملا
رية العمل ال

ربملان العربي اأو م�ش
مبا يحقق اآثارا اإيجابية على ال

، و
رتك. 

	•امل�ش
جمالت العمل الوطني، اأو الثقايف، اأو الجتماعي، اأو 

ني العرب يف 
ربملاني

التميز لل
ريه من املجالت الأخرى .

ميي اأو غ
	•القت�شادي، اأو العلمي ، اأو الأكاد

ني اإلى تكري�س التنمية امل�شتدامة، وال�شتقرار 
ني العرب ال�شاع

ربملاني
التميز  لل

ين.
ربملا

ك غاية اأ�شا�شية للعمل ال
والتقدم يف �شتى املجالت باعتبار اأن ذل
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مـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــرة 
ريية ب�شاأن 

تف�ش
رتح املـــقـــدم 

املــــقــــ
مـــــــن الـــ�ـــشـــعـــبـــة 
ربملـــــــانـــــــيـــــــة 

الـــــــ
الإماراتية ب�شاأن 
»تــــعــــزيــــز الــلــغــة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة يف 
الــــدول العربية 
يف 

منــاء » 
الأقـــل 

ربملان العربي
ال

رتح 
يــتــمــحــور املــقــ

املقدم من ال�شعبة 
حول اآليات تعزيز 
يف 

اللغة العربية 
الــــــدول الــعــربــيــة 
ك 

مناء، وذل
الأقل 

لــــــزيــــــادة تـــفـــاعـــل 
ك الـــــــــــــدول 

تـــــــلـــــــ
وتوا�شل �شعوبها 
مــــــــع الــــ�ــــشــــعــــوب 
ى. 

العربية االأخر

اأن الــلــغــة الــعــربــيــة تـــواجـــه اإ�ــشــكــالــيــات 
يف الـــــدول الــعــربــيــة 

طــورهــا ونــ�ــشــرهــا 
تــ

ف الدعم 
ب تكثي

مما ي�شتوج
مناء، 

الأقل 
املادي واللوج�شتي لها. 

ك دول 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اأن هــــنــــا

جامعة الــدول العربية ، 
تنتمي اإلــى 

ك الــدول يواجهون 
اإل اأن �شعوب تل

حتــدث اللغة الر�شمية 
يف  

�شعوبات 
جامعة الدول العربية، 

يف 
االأ�شا�شية 

ني 
مما يعني عدم التوا�شل الفكري ب

�شعوب.
اأن اللغة العربية تــواجــه اإ�شكاليات 
يف الــدول العربية 

طورها ون�شرها 
ت

منــــــاء بــــالإ�ــــشــــافــــة اإلـــــــى مــا 
الأقــــــــل 

اأكـــدت عليه الــعــديــد مــن الــدرا�ــشــات 
طـــور الــلــغــة 

املــتــخــ�ــشــ�ــشــة مـــن اأن تـــ
طــور 

ط بــتــ
ط فــقــ

الــعــربــيــة ل يــرتــبــ
مــفــرداتــهــا الــلــغــويــة، اأو تــراكــيــبــهــا 

النحوية .

•	
منــاء لتعلم اللغة 

يف الـــدول الأقـــل 
ربملــانــيــة 

ب ال�شيا�شية والــ
ت�شجيع النخ

طوة 
خل

ك ا
متثل ال�شعوب العربية ومن �شاأن تل

ب 
ك النخ

العربية، حيث اإن تل
	•زيادة الوعي بجهود تعزيز اللغة العربية وتعلمها.

متر دعم الدول العربية الأقل 
جدول اأعمال »موؤ

حمور رئي�شي على 
اإ�شافة 

ربملــان العربي بحيث يعنى املحور ببحث 
حتت رعاية الــ

منــاء« املزعم عقده 
الت 

الع على م�شك
ك الط

مناء، وكذل
جهود دعم اللغة العربية يف الدول الأقل 

ني 
رباء متخ�ش�ش

رث عمقاً، حيث يتم دعوة خ
ك الدول ب�شكل اأك

يف تل
التعليم 

مناء.
ف على واقع اللغة العربية يف الدول الأقل 

	•يف �شوؤون اللغة العربية للوقو
ري و�شائل تكنولوجية لتعليم اللغة العربية ب�شكل خا�س ولتعليم 

درا�شة توف
طوير التعليم 

جمال ت
جلهود يف 

ك ا
ب تل

ك ، �شت�ش
ى. وبذل

املواد العلمية الأخر
ك الدول. 

ني موؤ�شرات التنمية الب�شرية لتل
حت�ش

	•و
يف الدول 

ني بها 
ري الناطق

العمل على اإن�شاء مراكز  لتعليم اللغة العربية لغ
ف هذه املراكز اإلى 

ربملان العربي، بحيث تهد
حتت رعاية ال

مناء 
العربية الأقل 

ني 
مما �شي�شهم يف تعزيز التقارب ب

تعليم اللغة العربية ون�شر الثقافة العربية، 
مناء. 

الدول العربية والدول العربية الأقل 
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مـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــرة 
تو�شيحية ب�شاأن 
تــوحــيــد رخ�شة 
الـــــــــقـــــــــيـــــــــادة يف 
الــــدول العربية 
ربملـــــــــــــان 

.)الـــــــــــــ
العربي (

اإمكانية 
تو�شيح 

توحيد الرخ�شة 
.يف الدول العربية 

ني الـــــورقـــــة بـــحـــ�ـــشـــب  املــــــــادة )7( مــن 
تـــبـــ

ربملــان الــعــربــي، وتن�س 
الــنــظــام الــداخــلــي لــلــ

املـــادة على الآتــــي: يحق لكل ع�شو توجيه 
الأ�شئلة كتابة اإلى روؤ�شاء املجال�س الوزارية 
ني العام للجامعة، والروؤ�شاء واملدراء 

،والأم
يف اأي 

يف املنظمات العربية، وذلــك 
ني 

العام
مبراعاة 

يف اخت�شا�شاتهم، و
مو�شوع يدخل 

ط الآتية:
ال�شواب
•	

اأن يكون ال�شوؤال بغر�س ا�شتي�شاح اأمر 
ربملان، اأو التحقق 

ما يت�شل باأن�شطة ال
ري 

من حدوث واقعة، اأو معرفة التداب
التي اتخذتها جهة معينة يف اأمر من 

	•االأمور.
خا�شة 

مب�شلحة 
األ يتعلق الــ�ــشــوؤال 

لل�شائل اأو بــاأحــد ذويـــه حتى الــدرجــة 
	•الرابعة.

األ يكون ال�شوؤال متعلقاً باأمر معرو�س 
	•على املحاكم الوطنية اأو الدولية.

األ ينطوي ال�شوؤال على توجيه اتهام 
ري دلــيــل وا�ــشــح، واأل يخرج 

لأحـــد بغ
على مقت�شيات اللياقة، اأو ي�شئ اإلى 
�ــشــخــ�ــس �ــــشــــواًء كـــانـــت هــــذه الإ�ــــشــــاءة 

بالت�شريح اأو بالتلميح.

ك 
رتح يـــواجـــه �ــشــعــوبــة وذلـــ

اأن املـــقـــ
يف 

ني والإجـــــراءات 
ف الــقــوانــ

ال
باخت

مل العربي .  
رخ�شة القيادة يف العا

ني وياأتي هذا 
من املمكن اإ�شدار رخ�شة قيادة عربية بتن�شيق الإجــراءات والقوان

ى اإمكانية 
مبــد

الل توجيه �شوؤال اإلــى روؤ�ــشــاء املجال�س الــوزاريــة  
خــ

التن�شيق من 
توحيد الرخ�شة . 
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•	
يف ال�شوؤون 

ال 
األ ي�شكل ال�شوؤال تدخ

الداخلية للدول الأع�شاء، اأو م�شا�شاً 
اللها و�شيادتها. ويقدم ال�شوؤال 

با�شتق
اإلى الرئي�س الذي يعر�شه على املكتب 
ط 

لــتــقــريــر مـــدى ا�ــشــتــيــفــائــه لل�شواب
املقررة. فــاإذا وافــق املكتب على توجيه 
جلهة املوجه 

ال�شوؤال، يخطر الرئي�س  ا
الل 

الإجــابــة عــنــه خــ
اإلــيــهــا الـــ�ـــشـــوؤال لــ

رث مــن تاريخ 
ني يــومــا على الأكـــ

الثــ
ثــ

و�شوله اإليها. وتعر�س الإجــابــة حال 
ورودهــــــا عــلــى املــكــتــب لــتــقــديــر مــدى 
جـــــدوى اإدراجـــــهـــــا يف جـــــدول اأعـــمـــال 
جل�شة عامة. 

يف 
ربملان، ومناق�شتها 

ال
ويف كل الأحـــوال تــزود الأمــانــة العامة 

الأع�شاء بن�شخة من الإجابة.
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) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

تــعــلــيــق ال�شعبة 
ربملـــــــانـــــــيـــــــة 

الـــــــ
الإمــاراتــيــة على 
جــــــدول اأعـــمـــال 
االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع 
حلـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 

ا
ني 

لثــــــــ
والــــــــثــــــــ

لــــــــــلــــــــــجــــــــــنــــــــــة 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة 
جمال�س 

حتــاد 
ال

الــدول الأع�شاء 
مـــــنـــــظـــــمـــــة 

يف 
الــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاون 

لمي.
االإ�ش

الحظات 
اإبـــداء امل

على جدول اأعمال 
حلادي 

الجتماع ا
ني للجنة 

لث
والث

حتاد 
التنفيذية ال

جمــالــ�ــس الــــدول 
الأعـــــــــ�ـــــــــشـــــــــاء يف 
منظمة الــتــعــاون 

لمي.
االإ�ش

جدول 
يف 

ط التالية 
التعليق على النقا

االأعمال:
حتاد 

ال
ني العام ل

- تقرير الأم
- متابعة تنفيذ القرارات ال�شادرة عن 

حتاد ب�شكل عام
   اال

- اللجان املتخ�ش�شة الدائمة
حتديث م�شروع جدول |اأعمال الدورة 

 -
ربملانيات امل�شلمات

متر ال
   الثالثة ملوؤ

حتديث م�شروع جدول اعمال 
 -

   االجتماع الثالث للجنة الدائمة 
طينية

    لل�شوؤون الفل�ش

رتحـــات تــعــلــيــق مــن 
مت و�ــــشــــع مـــقـــ

ربملــانــيــة بــعــد مــراجــعــة 
الــ�ــشــعــبــة الــ

ني 
يف تقرير الأمــ

خلا�شة 
املرئيات ا

حتــــاد ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
ال

الــــعــــام لــــ
حتـــــاد 

الـــــقـــــرارات الــــ�ــــشــــادرة عــــن اال
الحـــظـــات بـــ�ـــشـــاأن جـــدول 

واإبــــــــداء املـــ
اأعــمــال اللجان املتخ�ش�شة الدائمة 
جدول اأعمال الدورة 

واأي�شا م�شروع 
ربملانيات امل�شلمات 

متر ال
الثالثة ملوؤ

ومــ�ــشــروع جــــدول اأعـــمـــال االجــتــمــاع 
الــثــالــث لــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لــلــ�ــشــوؤون 

طينية.
الفل�ش

ربملانية الإماراتية :
رتحات التالية من ال�شعبة ال

و�شع املق
•	

رتحــت ال�شعبة ان يت�شمن 
حتــاد ، اقــ

ال
ني الــعــام لــ

بخ�شو�س تــقــريــر الأمــــ
حتققت 

طة والفعاليات املختلفة والنتائج التي 
ري اإلى الأن�ش

التقرير ما ي�ش
حتاد يف تنفيذ قراراته وفعاليته حتى يتمكن 

منها وال�شعوبات التي تواجه ال
رت�شاد يف هذه العنا�شر ملناق�شة التقرير باأ�ش�س واقعية وفق ما هو معمول 

ال�ش
ربملانية الدولية والإقليمية

	•به يف املنظمات ال
ربملانية الإماراتية بحث 

رتحت ال�شعبة ال
بخ�شو�س متابعة تنفيذ القرارات اق

حيث 
حتاد والدول الأع�شاء 

ال
ني الأمانة العامة ل

القات ب
طوير الع

كيفية ت
رتح الأمانة 

ترتكز على  الإفادات املتبادلة والردود ، مع الأخذ بالعتبار اأن تق
ميكن اإبداء الراأي ب�شاأنها.

حمددة حتى 
رتحات 

	•العامة مق
ربملانية 

بخ�شو�س اللجان املتخ�ش�شة الــدائــمــة  �شبق اأن اأبـــدت ال�شعبة ال
رتكيز على ق�شايا 

حتاد وال
جلان ال

جداول اأعمال 
الإماراتية اأهمية تر�شيد 

ميكن تنفيذها على اأر�س الواقع.
حمددة 

خلروج بقرارات 
ال با

	•بعينها اأم
ربملانيات امل�شلمات، �شيتم 

متر ال
اما بخ�شو�س جدول اأعمال الدورة الثالثة ملوؤ

ربملانية الإماراتية.
الت ال�شعبة ال

	•درا�شة وثيقة املراأة امل�شلمة لو�شع تعدي
جـــدول اأعــمــال الجــتــمــاع الثالث للجنة الــدائــمــة لل�شوؤون 

حتــديــث م�شروع 
ني 

ط
يف اللجنة الدائمة ل�شوؤون فل�ش

طينية حيث �شتتم امل�شاركة بورقة 
الفل�ش

طينية.
طورات يف ال�شاحة الفل�ش

خلا�س يف مناق�شة اآخر الت
والبند ا
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ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

مـــداخـــلـــة حـــول 
»القد�س «

اللجنة الدائمة 
لـــــــــلـــــــــ�ـــــــــشـــــــــوؤون 
طــيــنــيــة 

الــفــلــ�ــشــ
حتــــــــــــــــــــاد 

ا
يف 

جمال�س  الدول 
الأعـــــــ�ـــــــشـــــــاء يف 
متر 

منظمة ااملوؤ
لمي.

االإ�ش

الـــــتـــــاأكـــــيـــــد عــلــى 
اأهــــــمــــــيــــــة هــــويــــة 

القد�س

التاأكيد على الرف�س  القاطع ل�شيا�شات 
ري 

ني، وازدواجـــيـــة املعاي
مبــكــيــالــ

الــكــيــل 
جتعل من اإ�شرائيل دول 

الدولية التي 
يل، 

فــــوق قــيــم املــــبــــادئ الـــقـــانـــون الـــــدو
ف 

والـــــتـــــاأكـــــيـــــد  عـــلـــى اأن ال�ـــشـــتـــخـــفـــا
يل 

جتاهل املجتمع الدو
الإ�شرائيلي ، و

رب بذات الوقت 
منا يع

لتنفيذ قراراته اإ
ف دولـــنـــا ومــنــظــمــات الــعــمــل 

عـــن �ــشــعــ
يف الــــدفــــاع اأو 

ك 
رت

لمــــي املـــ�ـــشـــ
االإ�ــــشــــ

ري ملنع 
ف مــوحــدة �شد الــغــ

اتــخــاذ مــواقــ
حــق مدينة 

يف 
الــتــجــاوزات واالنتهاكات 

القد�س والدعوة  اإلى �شرورة اأن يكون 
ري 

لمــيــة دورهــــا لتوف
ربملــانــات االإ�ــشــ

لــلــ
المــيــة مل�شاندة 

�شبكة اأمــــان مــالــيــة اإ�ــشــ
ني

ط
فل�ش

ربملانية الإماراتية :
رتحت ال�شعبة ال

اق
•	

ك ب�شاأن طرح هذه الق�شية يف اجتماعات 
رت

المي م�ش
ين اإ�ش

ف برملا
اتخاذ موق

ري برملانية 
يل القادم و�شرورة اأن يتم التفاق على تداب

ين الدو
ربملا

حتاد ال
ال

يف 
ف النتهاكات الإ�شرائيلية ملا حدث 

مل على وق
حلث حكومات العا

المية 
اإ�ش

	•القد�س . 
من 

عما ارتكبته وترتكبه 
حتميل اإ�شرائيل امل�شوؤولية القانونية والدولية 

مل 
مبعا

مبا يتعلق 
خا�شة 

ين 
يل والإن�شا

ك مبادئ القانون الــدو
جرائم تنته

	•املدينة املقد�شة.
ربملــانــات الإقليمية 

حتـــاد اإلــى روؤ�ــشــاء الــ
توجيه ر�شائل عاجلة مــن رئي�س ال

حلثهم على 
التيني والإفريقي 

ربملان الأوروبــي وال
خا�شة رئي�س كل من  ال

المية للدفاع عن ق�شية القد�س.
الت�شامن الفعال مع ال�شعوب الإ�ش
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) م�شكلة املق

رتح
املق

مذكرة للعر�س 
يف �ــشــاأن مــذكــرة 
ني 

الــــــتــــــعــــــاون بــ
جمــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 
اأمــــريــــكــــا 

دول 
التــــــيــــــنــــــيــــــة 

الــــــ
والـــــــكـــــــاريـــــــبـــــــي 
واملــــــــجــــــــلــــــــ�ــــــــس 
الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــي 
حتــــــــــــــــــــــــــــادي 

اال
حتـــــــــــــــــاد 

اال
يف 

ين 
ربملـــــــــــــــا

الـــــــــــــــ
يل

الدو

مــــذكــــرة تــعــر�ــس 
مناق�شته 

مت 
مـــا 

مــــــــــع اأعـــــــ�ـــــــشـــــــاء 
حتاد 

جمموعة اال
يل 

ين الدو
ربملا

ال
بـــــ�ـــــشـــــاأن مــــذكــــرة 
ني 

الـــــــتـــــــعـــــــاون بـــ
جمــــمــــوعــــة دول 
التينية 

اأمريكا ال
والــــــــكــــــــاريــــــــبــــــــي 
واملجل�س الوطني  
حتــــــــــــــــــــــــــــادي ، 

اال
لــــيــــتــــم عـــر�ـــشـــهـــا 
جلـــمـــعـــيـــة 

عــــلــــى ا
الـــــــعـــــــمـــــــومـــــــيـــــــة 
ربملانية 

لل�شعبة ال
للموافقة عليها.

حتــــاد 
جمــمــوعــة اأعـــ�ـــشـــاء ال

تـــدار�ـــشـــت 
ربملانية 

يف ال�شعبة ال
يل 

ين الــدو
ربملا

ال
لــلــمــجــلــ�ــس  مـــ�ـــشـــروع  املــــذكــــرة املـــعـــدة 
التينية 

جمــمــوعــة دول امــريــكــا ال
مــن 

مــع املجل�س 
والكاريبي، ب�شاأن التعاون 

مت عر�س االأفكار 
حتـــادي، و

الوطني اال
رتحـــات بـــ�ـــشـــاأن مـــذكـــرة الــتــعــاون 

واملـــقـــ
جلمعية العمومية 

على ا
عر�شها 

ليتم 
لل�شعبة.

القــات مـــع دول اأمــريــكــا 
تــقــويــة الــعــ

التــيــنــيــة والـــكـــاريـــبـــي واملــجــلــ�ــس 
الــ

حتـــــــاد 
يف اال

حتـــــــــــادي 
الــــوطــــنــــي اال

يل.
ين الدو

ربملا
ال

جمموعة دول اأمريكا 
1 - قدرت املجموعة اأهمية بناء مذكرة تفاهم وتعاون مع 

طوة مهمة لتعزيز م�شالح الدولة .
ميثل خ

ك 
التينية والكاريبي باعتبار اأن  ذل

ال
مبــا يعزز عمل 

مــذكــرة الــتــعــاون والتفاهم، 
عقد 

2 - قــدرت املجموعة اأهمية 
حتادي .

ربملانية للمجل�س الوطني اال
الدبلوما�شية ال

القــات الــتــعــاون فيما 
يف كافة املــجــالت مثل عــ

3 - تــدار�ــشــت املجموعة الــتــعــاون 
الل 

خ
ني والتعليم والعلوم وال�شحة والتكنولوجيا والتنمية، من 

يتعلق بالقوان
يل، 

ين الــدو
ربملــا

حتــاد الــ
ك على هام�س اجتماعات اال

رت
عقد اجتماع �شنوي م�ش

التينية.
ني الدولة ، ودول اأمريكا ال

ى متبادلة ب
واجتماعات اأخر

مبا ي�شمن الآتي:
4 - ارتاأت املجموعة تعديل هذه املذكرة 

•	
و�شع اآلية عملية يف مذكرة التعاون ت�شمن عدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية 
خل�شو�شية 

الل التاأكيد على ا
خ

الء مبداأ ال�شيادة الوطنية من 
للدول ، واإع

رتام املتبادل للقواعد الد�شتورية يف الدولة.
	•الوطنية باإ�شافة ما يحقق االح

ف الأمــم املتحدة تتعلق 
رتام مبادئ واأهــدا

يف احــ
ف بعينها 

التاأكيد على اأهــدا
يل وحقوق الإن�شان.

الم والتعاون الدو
	•بال�ش

يف 
ب الق�شايا الـــواردة 

جان
رتحة لت�شمل اإلــى 

جمــالت التعاون املق
تو�شيع 

التينية 
ف الق�شايا العربية وال

خمتل
يف 

م�شروع مذكرة التعاون، والت�شاور 
ك، وقد ارتاينا اأن هذا التعديل �شيحقق املزيد 

رت
يل امل�ش

ذات الهتمام الــدو
مما يتيح 

يل، و
ين الــدو

ربملا
حتــاد ال

يف داخــل ال
من التوا�شل املوؤثر والفعال 

رب قدر من التوافق مع هذه املجموعة ب�شاأن 
حتقق اأك

ربملانية اأن 
لل�شعبة ال

رب من 
ب الأك

جلان
طروحة خا�شة من ا

رتحاتها امل
مو�شوعاتها وق�شاياها ومق

يل.
	•هذه الق�شايا يتعلق باملو�شوع العربي والدو

رتحة على عقد اجتماع على هام�س اجتماعات 
لت املق

يف التعدي
مت التاأكيد 

ني 
يل، باعتبار اأن الغر�س الرئي�شي تن�شيق التعاون ب

ين الــدو
ربملا

حتاد ال
ال

ك 
يل على اإمكانية اأن يكون هنا

ين الدو
ربملا

حتاد ال
ني اأثناء فعاليات ال

جلانب
ا

ى.
اجتماعات اأخر
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مـــداخـــلـــة  »دور 
ربملـــــانـــــات يف 

الـــــ
مل خـــــــــال 

عـــــــــــــــــا
مـــــن االأ�ـــشـــلـــحـــة 
الـــــــنـــــــوويـــــــة« يف 
اللجنة الدائمة 
االأولـــــى)االأمـــــن 
والـــــــــ�ـــــــــشـــــــــلـــــــــم 

ني(
الدولي

حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
اال

ين 
ربملـــــــــــــــا

الـــــــــــــــ
يل

الدو

ك 
ل

طــورة امــتــ
خــ

االأ�شلحة النووية، 
ريهــــا عــلــى 

وتــــاأثــــ
الـــ�ـــشـــلـــم والأمــــــن 
واال�ـــــــشـــــــتـــــــقـــــــرار 
يل و�ــشــرورة 

الـــدو
الء الـــ�ـــشـــرق 

اإخـــــــــ
ط مـــن 

الأو�ــــــــــشــــــــــ
لح النووي.

ال�ش

ط : 
الل املداخلة على عدة نقا

رتكيز خ
ال

•	
عــدم عاملية معاهدة الأمــم املتحدة 
مما يعني 

حلظر النت�شار النووي و
مل اإليها .

	•عدم اإن�شمام كل دول العا
خمــــزونــــات 

اإمـــــكـــــانـــــيـــــة   و�ـــــشـــــول 
وتــر�ــشــانــات ال�شلحة الــنــوويــة الى 
طرفة 

جلماعات االإرهابية املت
اأيدي ا

طــورتــهــا وتــداعــيــات 
الــتــي تــــزداد خــ

اعــمــالــهــا عــلــى االأمــــن واال�ــشــتــقــرار 
ني . 

الدولي
  

طــقــة الــ�ــشــرق 
الء مــنــ

�ــــشــــرورة اإخـــــــ
ط مـــن الأ�ـــشـــلـــحـــة الــنــوويــة 

الأو�ــــشــــ
مل املــتــقــدم 

ربملـــانـــات الـــعـــا
ودعـــــوة الـــ

حلكومات على تبني �شيا�شات 
حلث ا

جــديــدة لن�شر اال�ــشــتــخــدام ال�شلمي 
طاقة النووية.

لل

•	
ط مــن الأ�شلحة الــنــوويــة ويــاتــي هذا 

طقة ال�شرق الأو�ــشــ
الء من

�ــشــرورة اإخـــ
مل وخــا�ــشــة دول الإقليم 

جميع دول الــعــا
ني 

الء بــتــبــادل اللــتــزامــات بــ
الإخــــ

ربنامج النووي 
جتاهل ال

يل من التقاع�س و
الواحد، كما نحذر املجتمع الدو

ني. كما ن�شجع 
طرا على ال�شلم والأمــن الدولي

خ
ميثل 

الإ�شرائيلي ،والــذي 
طقة 

حتى تنعم املن
ني اإيــران والــدول الغربية 

ا�شتمرار املفاو�شات ال�شلمية ب
	•باالأمن واال�شتقرار.

حكوماتها ودفعهم على تبني �شيا�شات 
حلث 

مل املتقدم 
 دعــوة برملانات العا

لزمة لن�شر اال�شتخدام ال�شلمي 
لت ال

من �شاأنها نقل التكنولوجيا والت�شهي
متثل م�شدراً 

طاقة 
مل النامي، باعتبار اأن هذه ال

يف دول العا
طاقة النووية 

لل
طاقة 

م�شدر ال
ال لنق�س 

يف �شنواتها املقبلة وحـــ
لأمـــان الب�شرية 

رئي�شياً 
يف عـــام 2009 

الــتــقــلــيــديــة. حــيــث قــامــت دولـــة االمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة 
طاقة املتجددة 

لأمانة العامة للوكالة الدولية لل
با�شت�شافة املقر الرئي�شي ل

ف اإلى ت�شجيع الدول على التحول ال�شريع نحو ال�شتخدام 
»اأيرينا« والتي تهد

طاق عاملي . 
طاقة املتجددة على ن

	•الوا�شع وامل�شتدام لل
يل بـــاإعـــداد ملخ�س تــنــفــيــذي يو�شح 

ين الــــدو
ربملـــا

حتــــاد الـــ
 قــيــام اأمـــانـــة ال

يف 
يل 

ين الــدو
ربملا

حتــاد ال
الإجـــراءات املــراد اتباعها للدليل الــذي اأ�شدره ال

جلهود 
ل�شتكمال ا

ميكن اتباعها 
جليدة التي 

2012 ب�شاأن املمار�شات ا
عام 

مل خال من ال�شلحة النووية ، واعتبار قرار 
ربملانية ل�شمان عا

حلكومية وال
ا

طلقاً رئي�شياً ملاهية العمل 
يف اأدي�س اأبابا 2009 من

يل 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

اال
مل خال من 

الل عا
ني من خ

الم والأمــن الدولي
يف �شاأن اإ�شاعة ال�ش

ين 
ربملا

ال
االأ�شلحة النووية.
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مــذكــرة التعليق 
عــــلــــى مــــ�ــــشــــودة 
قـــــــــرار الـــلـــجـــنـــة 
الـــدائـــمـــة بــ�ــشــاأن 
الــ�ــشــلــم والأمــــن 

يل
الدو

خال 
مل 

»نحو عا
مـــــن االأ�ـــشـــلـــحـــة 
الــــــــــنــــــــــوويــــــــــة«، 
حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

اال
ين 

ربملـــــــــــــــا
الـــــــــــــــ

يل
الدو

مــذكــرة ت�شرح ما 
مت الأخــــــــــذ فــيــه 
رتحـــات 

مـــــن مـــقـــ
الـــــــــ�ـــــــــشـــــــــعـــــــــبـــــــــة 
الإمــــــــــاراتــــــــــيــــــــــة 
مبـــــ�ـــــشـــــودة قــــــرار 
الــلــجــنــة الــدائــمــة 
بـــــ�ـــــشـــــاأن الـــ�ـــشـــلـــم 
يل 

واالأمــــــن الــــدو
مبـــو�ـــشـــوع »نــحــو 
مل خـــــــــــال 

عـــــــــــــــــــــا
مــــــن االأ�ــــشــــلــــحــــة 

النووية«

مت االأخــذ بغالبية االأفكار املقدمة 
فقد 

مبا 
ربملانية الإمــاراتــيــة 

مــن ال�شعبة ال
رتحات املقدمة 

% من املق
 85

يقارب 
من ال�شعبة 

•	
ربملانات دورها على ال�شعيد العاملي يف اإن�شاء عامل خال من الأ�شلحة النووية 

�شرورة اأن يكون لل
يل 

ين الدو
ربملا

حتــاد ال
ني ال

رب اإن�شاء  رابطة تعاون ب
من خالل التعاون مع الأمــم املتحدة ع

متثل هذه الرابطة برملانات من 
والأمــم املتحدة  باإن�شاء عامل خال من الأ�شلحة النووية واأن 

ني مــن الأمـــم املتحدة واأن تــكــون اإحـــدى املهام 
ني حكومي

ممثل
خمتلف دول الــعــامل يقابلهم 

رتاتيجية ) خم�شية اأو ع�شرية ( اأي ملدة خم�س اأو ع�شر �شنوات 
الأ�شا�شية للرابطة هي : اإعداد ا�ش

حتديد برامج وخطط عمل تعنى بتخلي�س العامل من املخزونات القائمة 
قادمة يتم من خاللها 

لالأ�شلحة النووية على اأن ين�شم اإلى هذه الرابطة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ربملانات على 

. فقد اأكد م�شروع القرار يف ديباجته ويف م�شودة القرار عدة نقاط حول دور ال
ربملانات على ال�شعيد العاملي يف اإن�شاء عامل خال من الأ�شلحة النووية، 

ال�شعيد العاملي يف  دور ال
	•متت ال�شارة يف الديباجة يف النقطة رقم )2( )18(ويف م�شودة القرار بالنقطة رقم )1(

ربملانات يف هذا ال�شاأن حيث اأن هناك 
ربملانات اإلى حث حكوماتها بعدم تقلي�س دور ال

دعوة ال
ني يف تطوير وتعزيز اخت�شا�شاتهم الت�شريعية والرقابية املتعلقة بعدم 

ربملاني
حتديات تواجه ال

ربملان 
ال�شفافية حول ق�شايا اأ�شلحة الدمار ال�شامل  ، ومن هذه التحديات : تقلي�س دور ال

ربملانات بالتعر�س للم�شائل النووية بتاتاً، كما 
بتحديد اأوجه ال�شيا�شة النووية ،وعدم ال�شماح لل

ربملانات 
ربة ال

حمدودية خ
مما اأدى اإلى 

ني ال�شرية يف ال�شوؤون النووية ، 
حتد  من حركتها بقوان

جمالت اأخرى . وقد ت�شمنت م�شودة القرار 
ربتها وفعاليتها يف 

يف ال�شوؤون النووية مقارنة بخ
ربملانية الإماراتية.

رتح ال�شعبة ال
مبق

	•النقاط رقم )14،13،12،11،10(. املرتبطة 
ربملانات اأن تلعب دورا يف عملية نزع ال�شالح من خالل  حث حكوماتها على الت�شديق 

ميكن لل
ربملانات لخت�شا�شاتها الت�شريعية والرقابية ل�شمان التنفيذ الكامل 

على املعاهدات وا�شتخدام ال
ربتوكولت املتعلقة بنزع ال�شالح  ومراجعة اللتزامات 

للتزامات حكوماتها يف املعاهدات وال
حلكومية يف هذا ال�شاأن. وقد ت�شمنت م�شودة القرار النقاط رقم )14،15،13،12،11،10(. 

ا
ربملانية الإماراتية. 

رتح ال�شعبة ال
مبق

املرتبطة 
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•	
ربملانات اإلــى حث حكوماتها  اإلــى اتخاذ الإجـــراءات املنا�شبة  لإعــالن منطقة ال�شرق 

دعــوة ال
متر مراجعة معاهدة 

الأو�شط منطقة خالية من كافة اأ�شلحة الدمار ال�شامل ، تنفيذا لقرار موؤ
حظر النت�شار النووي  لعام 1995 ، ويوؤكد على �شرورة  ان�شمام اإ�شرائيل اإلى معاهدة عدم 
يل التابع للوكالة 

انت�شار الأ�شلحة النووية، واإخ�شاع كافة ُمن�شاآتها النووية للتفتي�س الــدو
رب ذلك اإحدى املطالب الرئي�شية  لتحقيق االأمن وال�شلم يف 

الدولية للطاقة الذرية حيث يعت
رتح 

منطقة ال�شرق الأو�شط . وقد ت�شمنت م�شودة القرار النقاط رقم )4،16،6( املرتبطة مبق
ربملانية الإماراتية.

	•ال�شعبة ال
جمــال ق�شايا  اأ�شلحة الدمار 

جمموعات تعاون اإقليمية اأو دولية يف 
ربملانات يف 

رتاك ال
ا�ــشــ

خمتلف برملانات العامل بهدف تبادل اأف�شل املمار�شات 
مترات منتظمة من 

ال�شامل، كاإقامة موؤ
جمــال الت�شريع والرقابة على ق�شايا اأ�شلحة الــدمــار ال�شامل حيث يدعم هذا 

ربملانية يف 
ال

يل يف الق�شايا املتعلقة باأ�شلحة 
ين على امل�شتوى الإقليمي والــدو

ربملا
رتح فكرة التعاون ال

املق
حمدد. وقد اأكدت م�شودة م�شروع القرار على ذلك فيما جاء يف 

الدمار ال�شامل وذلك يف اإطار 
	•النقطة رقم )16(

يل ملزم لل�شمانات 
جلــهــود  الدولية الرامية اإلــى اإيــجــاد �شك دو

ربملانات اإلــى دعــم ا
دعــوة  ال

حلائزة على الأ�شلحة النووية من احتمال ا�شتخدام الأ�شلحة 
حلماية الــدول غري ا

الأمنية، 
النووية �شدها اأو التهديد بها. وقد اأكدت م�شودة م�شروع القرار على ذلك فيما جاء يف النقطة 

	•رقم )5 ،6(
الدعوة اإلى اإن�شاء �شبكة اأو منظمة برملانية عاملية ملناه�شة انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ، حيث 
ربملانية املتخ�ش�شة 

ربملانية يف تاأ�شي�س ال�شبكات واملنظمات ال
ت�شاير هذه الدعوة  التوجهات ال

ربملانية العاملية يف اإطار 
جلهود ال

مما يتطلب ر�شد ا
حمــددة تت�شم بخطورتها، 

لدعم ق�شايا 
يل«  و«منظمة 

ربملانية املعنية بالبنك الدو
موحد ، ومن الأمثلة على تلك ال�شبكات » ال�شبكة ال

برملانيون من اأجل التحرك العاملي يف ال�شرق الأو�شط » وقد اأكدت م�شودة م�شروع القرار على 
	•ذلك فيما جاء يف النقطة رقم )2(

يل للكني�شت الإ�شرائيلي بال�شغط على حكومته من اأجل ان�شمام 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

مطالبة ال
ا�شرائيل اإلــى التفاقيات الدولية الرامية اإلــى خلو ال�شرق الو�ــشــط من الأ�شلحة النووية ، 
واأ�شلحة الدمار ال�شامل. وقد اأكدت م�شودة م�شروع القرار على ذلك فيما جاء يف النقطة رقم 

)6،16،18(
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مــذكــرة التعليق 
عـــــلـــــى قـــــواعـــــد 
رتحة 

العمل املق
ال�شباب 

ى 
ملنتد

ني 
ربملاني

ال
حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

اال
ين 

ربملـــــــــــــــا
الـــــــــــــــ

يل.
الدو

مــــــذكــــــرة تـــ�ـــشـــرح 
مـــ�ـــشـــروع قـــواعـــد 
ى 

الــــعــــمــــل ملـــنـــتـــد
الـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب 
ني 

ربملـــــــانـــــــيـــــــ
الـــــــ

جلديد 
ا

رتح الإمــــارات 
مبــقــ

ت�شمنت اإقـــــرارا 
ب�شان �شرورة اأن يحدد �شن الع�شوية 
ف اأعلى  وهو 

ى ب�شق
يف اأعمال املنتد

مت الأخــــــذ به 
45، وهــــو مـــا 

�ـــشـــن  
ني 

رية، اإل اأنــــه تب
يف املــ�ــشــودة الأخــــــ

مل اعــتــبــارات 
جلـــديـــد 

اأن املــ�ــشــروع ا
ربملانية قد 

اأ�شا�شية كانت ال�شعبة ال
طرحها 

مت اإعـــــادة 
رتحــتــهــا، وقـــد 

اقــ
ى يف املذكرة.

مرة اأخر

•	
ى 

مت �شياغتها للمنتد
ف التي 

ربملانية الإماراتية اأن الأهدا
ظ لل�شعبة ال

الح
ت

مما يوؤدي اإلى �شعوبة تنفيذها 
حمددة، 

ري 
جاءت بعبارات عامة واإن�شائية غ

يف 
متثيل وحــ�ــشــور ال�شباب 

ً مــا يتعلق بــزيــادة  ال 
على اأر�ـــس الــواقــع . فمث

ف جديداً. كما اأنه ل يحدد اآليات 
ك ل ي�شي

حتاد ، فاإن ذل
مترات واأعمال ال

املوؤ
	•هذه الزيادة اأو حتى الروؤية الكمية لها. 

ى واملنظمات 
ني املنتد

ف اأغرا�س التوا�شل ب
حتدد الأهدا

كما اأنه من املهم اأن 
ين 

ربملا
حتــاد ال

ف ال
حتت اإ�ــشــرا

ك 
مل ، واأن يتم ذلــ

يف العا
ى 

ال�شبابية الأخــر
رتح الإمــاراتــي هو اأن ي�شكل ال�شباب 

لأن الغر�س الرئي�شي من املق
يل 

الــدو
يف 

مل 
ى الأقاليم والعا

ني نواه لتجميع م�شالح ال�شباب على م�شتو
ربملاني

ال
حلهم. ومن 

ري عن اأنف�شهم وم�شا
ميكنهم  من التعب

حتى 
لحقة 

مراحل 
الق لهذا الغر�س. اإل 

ط
ى قاعدة الن

ف ال�شعبة اأن يكون للمنتد
ثم فاإن هد

حول 
مي روؤيــة ال�شباب 

ى �شيكون معنياً بالأ�شا�س بتقد
ظ اأن املنتد

اأنــه لوح
جلمعية. وكان من الأولــى اأن يكون 

جدول اأعمال ا
املو�شوعات املدرجة على 

حول ق�شايا ومو�شوعات ال�شباب 
ى مو�شوعاته امل�شتقلة و روؤاه 

لهذا املنتد
ين 

ربملا
حتــاد ال

يف تو�شيات ال
حتى يتم ترجمتها 

مل املختلفة 
يف اأقاليم العا

يل. 
	•الدو

ميثلون 
ربملانيون 

ب�شفة عامة، فاإنه من املتوقع واملاأمول اأن يكون ال�شباب ال
ميلكون اأدوات 

ني ، كما اأنهم 
جلموع ال�شباب املواطن

يف دولهم 
قادة فكر و راأي 

يف برملاناتهم 
ف وتوعية ال�شباب خا�شة واأنهم منتخبون 

يف تثقي
ري مهمة 

تاأث
ف الــعــامــة اإلــــزام ال�شباب 

ك، فــاإنــه كــان واحـــدا ً مــن الأهــــدا
الــوطــنــيــة. ولــذلــ

طلعات 
الت وت

يف كــل دولــة بــاأن تكون لهم تقاريرهم عــن م�شك
ربملانيون 

ال
حتاد من اأن 

ى ومن ثم ال
يل حتى يتمكن هذا املنتد

ى الدو
ال�شباب على امل�شتو

تكون له روؤية واقعية وعاملية حول م�شاكل ودور وطموحات ال�شباب. 
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•	
ب 

مت �شياغتها على النحو امل�شار اإليه، كان من ال�شع
ف قد 

ملا كانت الأهــدا
ى وهـــذا الـــذي و�ــشــح من 

طــريــقــة عــمــل هـــذا املــنــتــد
حتــديــد اخت�شا�شات اأو 

ى 
رتحة با�شتثناء ما تعلق باختيار املقرر وعر�س تقارير املنتد

الئحة املق
ال

ربملانية الإماراتية تود اأن توؤكد على اأن 
حتاد. اإل اأن ال�شعبة ال

على اأجهزة ال
يف اجتماعات 

مت القيام بها 
جت اأعمال واخت�شا�شات 

رب عن نا
التقارير هي تع

رتحة. 
مل ت�شر اإليه لئحة قواعد العمل املق

ى، وهذا ما 
	•املنتد

ربملانية 
رتح ال�شعبة ال

جاء بها النظام اأكدت على مق
ف التي 

ملا كانت الأهــدا
يف 

ك ت�شجيع ال�شباب 
متر بانكو

ى لقرارات موؤ
الإماراتية ب�شاأن تنفيذ املنتد

رتحها ال�شابق قدمت اآليات عمل 
يف مق

ميقراطية، اإل اأن ال�شعبة 
العملية الد

مترات والتوا�شل فكان من 
حمددة يف هذا ال�شاأن ومنها اإعداد اأدلة العمل واملوؤ

ف 
ريه من الأهدا

ف وغ
حتقيق هذا الهد

ال�شروري اأن يتم الإ�شارة اإلى كيفية 
له. 

الواردة اأع

الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
مـــ�ـــشـــروع نــظــام 
جمــــــــمــــــــوعــــــــات 
الــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاون 
والــــــ�ــــــشــــــداقــــــة 
ربملــــــــــــــــان، 

الــــــــــــــــ
ربملان العربي

ال

الــــتــــعــــلــــيــــق عـــلـــى 
مـــــ�ـــــشـــــروع نـــظـــام 
جمــــــــــمــــــــــوعــــــــــات 
الــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاون 
والــــــــ�ــــــــشــــــــداقــــــــة 
ربملــــــانــــــيــــــة يف 

الــــــ
ربملان العربي

ال

ربملانية الإماراتية اأن يتم مراجعة املــادة امل�شتحدثة من ال�شعبة 
تاأمل ال�شعبة ال

ربملانية الإماراتية ب�شاأن :
ال

•	
مبا ليزيد عن 22 

جمموعة تعاون و �شداقة برملانية 
يف ت�شكيل كل 

»يراعى 
ف اأعلى لع�شوية 

جمموعة«. وتاأتي اأهمية هذه املادة لتحديد �شق
ع�شوا لكل 

متثيل عــادل ومــتــوازن على 
ك �شيوؤدي اإلــى 

حتديد ذلــ
حيث اإن 

املجموعات. 
ربملان العربي.

	•اأع�شاء ال
ربملانية الإماراتية على اأهمية املادة امل�شتحدثة ب�شاأن:

	•كما توؤكد ال�شعبة ال
طة عمل �شنوية ، على اأن تعر�س 

جمموعة تعاون و�شداقة برملانية خ
»تعد كل 

ربملان للموافقة عليها، على اأن يتم اعتمادها من 
ب ال

طة على مكت
خل

هذه ا
طة عمل 

جمموعة برملانية باعداد خ
ك ل�شرورة  اأن تلتزم كل 

ربملان«. وذل
ال

ميكن اإدراج مثل 
رتحة ، وبرامج تعاونها حتى 

حتدد فيها زياراتها املق
�شنوية 

ربملان
طة يف ميزانية ال

هذه الأن�ش
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جــــــدول مـــقـــارن 
لئحة 

مبـــواد ال
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة 
جلـــــائـــــزة و�ـــشـــام 
ربملـــــــــــــــــان 

الـــــــــــــــــ
العربي.

الــــتــــعــــلــــيــــق عـــلـــى 
مت الأخــــــذ به  

مـــا 
رتحـــات 

مـــــن مـــقـــ
الـــــــــ�ـــــــــشـــــــــعـــــــــبـــــــــة 

الإماراتية.

مت  الأخذ بـامل�شروع املقدم 
ني اأنه 

فقد تب
ال 

ربملانية الإماراتية كام
من ال�شعبة ال

ني من قبل اللجنة
مع ا�شتحداث مادتي

جلـــــائـــــزة« الــى  
ري مــ�ــشــمــى »ا

مت تــغــيــ
ممــا يــنــدرج عليه 

م�شمى »الــو�ــشــام« 
جلمل من موؤنثة اإلى مذكرة

ري ا
تغي

•	
ري 

ممــا يــنــدرج عليه تغي
جلــائــزة« اإلـــى  م�شمى »الــو�ــشــام« 

ري م�شمى »ا
مت تغي

جلمل من موؤنثة الى مذكرة.
	•ا

ب اللجنة( وهما:
ب ترتي

ف بندين من املادة الثامنة )الثامنة ح�ش
مت حذ

كما 
جلائزة.

جمل�س اأمناء ا
- قيمة مالية يحددها 

	•- ميدالية تقديرية.
ب اللجنة( وهو  و�شام قادة 

ب ترتي
مت اإ�شافة بند اإلى املادة ال�شابعة  )ح�ش

كما 
	•الدول

ربملــان للفائز 
جلملة التي تتعلق بــاإلــقــاء بيان اأمـــام الــ

ف ا
حــذ

مت اأيــ�ــشــاً 
كما 

	•بالو�شام باملادة التا�شعة.
ني يف امل�شروع هما:

مت ا�شتحداث مادتي
كما 

ط ا�شتحقاقه ) املادة الثالثة(
ب الو�شام يف حال عدم توافر �شرو

- يحج
ربملان       

الئحة اعتباراً من تاريخ اإقــراره من ال
- ي�شري العمل باأحكام هذه ال

) املادة ال�شاد�شة ع�شرة(
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مداخلة بعنوان 
لت 

»مـــــــ�ـــــــشـــــــكـــــــ
حـــــقـــــوق املـــــــــراأة 
الـــــــ�ـــــــشـــــــحـــــــيـــــــة 
واالجــتــمــاعــيــة« 
الــــــــــــــــــــدول 

يف 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة . 

ربملان العربي
ال

ين املـــــــــــــراأة 
تـــــــعـــــــا

الــعــربــيــة الــعــديــد 
مـــــــــن املـــــ�ـــــشـــــاكـــــل 
حـــــقـــــوقـــــهـــــا 

يف 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والــــــ�ــــــشــــــحــــــيــــــة، 
وخـــــا�ـــــشـــــة فــيــمــا 
ب 

يــتــعــلــق بــجــوانــ
والــــزواج 

التعليم 
حلـــــــ�ـــــــشـــــــانـــــــة 

وا
ري مـــن 

والـــــــكـــــــثـــــــ
حلقوق الأ�شرية

ا

ري الــبــيــئــات 
الت املـــــــراأة هـــي تـــاأثـــ

مــ�ــشــكــ
واالجتماعية 

واالقت�شادية 
ال�شيا�شية 

والثقافية العربية على حقوق املراأة

حقوق 
لت 

ب اال�شا�شية مل�شك
جلوان

ا
ط 

املراأة ال�شحية والجتماعية  ترتب
بعدة عنا�شر:

مبا يتعلق بالثقافة الذكورية 
اوال: 

طــقــة الــعــربــيــة 
يف املــنــ

املــنــتــ�ــشــرة 
طــرة الـــرجـــال 

والــــتــــي تــعــنــي �ــشــيــ
عـــلـــى كـــــل مـــقـــالـــيـــد واعــــتــــبــــارات 
حلــيــاة ال�شيا�شية والقــتــ�ــشــاديــة 

ا
ك 

والجــــتــــمــــاعــــيــــة وانــــتــــ�ــــشــــار تــلــ
ممـــا ي�شع 

يف املــجــتــمــع، 
الــثــقــافــة 

طالبة 
ف من امل

يف و�شع اأ�شع
املراأة 

ري 
بحقوقها �شواء تكفلها الد�شات

ني الوطنية.
اأو القوان

ري 
وعــلــى هـــذا الأ�ــشــا�ــس فـــاإن الكث

ري الـــدول العربية ، اأو 
مــن د�ــشــاتــ

قــوانــيــنــهــا �ــشــمــنــت لــلــمــراأة اأرقـــى 
حلقوق اإل اأنه عملياً ل يتم 

اأنواع ا
يف اإطــار 

طبيقها اأو تفعيلها اإل 
ت

ني املنظمات 
ال�شغوطات املتبادلة ب

حلكومات 
الدولية اأو املحلية على ا

حلقوق.
يف كفالة ا

ثـــانـــيـــاً: عــــدم تـــوافـــر ال�ــشــتــقــرار 
مــن البلدان 

ري 
يف الكث

ال�شيا�شي 
رياً عــلــى حقوق 

الــعــربــيــة اأُثــــر كــثــ
املراأة 

•	
حقوق املــراأة 

رتحات ال�شعبة على اأنــه من الأولــى اأن ل نناق�س 
متحورت مق

 
رتحات تعزز هذه 

حلقوق اأو مق
ف هذه ا

يف اإطــار ي�ش
ال�شحية والجتماعية 

ري البيئات ال�شيا�شية والقت�شادية 
منا من الأف�شل اأن نناق�س تاأث

حلقوق، واإ
ا

ني 
القة ب

حقوق املــراأة، واأن نبحث الع
والجتماعية والثقافية العربية على 

حلقوق يف ظل 
ين اأو الت�شريعي ملثل هذه ا

ريات ثم نبحث الأثر القانو
هذه املتغ

خ�شائ�س البيئات العربية.
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

�شرورياً لكفالة 
فاال�شتقرار �شرطاً 

حلقوقهم 
جــمــيــع اأعــ�ــشــاء املــجــتــمــع 

ويف مقدمتهم املـــــراأة، كــمــا اأن عــدم 
اال�ـــشـــتـــقـــرار الــ�ــشــيــا�ــشــي يــــــوؤدي الــى 
حلكومات واملجتمع بق�شايا 

ان�شغال ا
حقوق املــراأة تتعلق 

رث تعقيداً من 
اأك

ريهــا 
بــقــ�ــشــايــا الأمـــــن الــوطــنــي وغــ

طريق 
يف 

ف 
مــن الــقــ�ــشــايــا الــتــي تــقــ

طور املجتمعات، بالإ�شافة 
توجهات ت

يف نف�س 
اإلـــى انــ�ــشــغــال املــــراأة بــذاتــهــا 

طــور 
ممـــا يــعــيــق تــقــدم وتــ

الــقــ�ــشــايــا 
املراأة.

ين الــبــلــدان العربية من 
ثــالــثــاً: تــعــا

الت القــتــ�ــشــاديــة الـــتـــي تعد 
املــ�ــشــكــ

ني اأو �ــشــيــا�ــشــات، 
قـــــــرارات اأو قـــوانـــ

ط بــبــيــئــة اجــتــمــاعــيــة 
منـــــــا تـــرتـــبـــ

واإ
واقت�شادية 

معينة ،وبيئة �شيا�شية 
الث 

حمــــددة، حــيــث اإن الــبــيــئــات الــثــ
حلقوق وهي 

حلا�شن ملثل هذه ا
هي ا

رث 
اللها اإمــا ان تتقدم او تتع

خ
من 

طلبات 
حلد الأدنى من مت

حتقيق ا
يف 

طبيعية.
حقوقها ال
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ربملانية:
حتادات ال

ل
رتحات االأوراق الفنية املعدة ل

ح�شر اأفكار ومق

حتــــــاد 
ل

ورقــــــــــــــة لــــــ
يل، 

ين الــــدو
ربملـــا

الـــ
الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 
جلــــنــــة 

الـــــثـــــالـــــثـــــة )
ميـــــقـــــراطـــــيـــــة 

الـــــد
وحـــقـــوق الإنـــ�ـــشـــان( 
 129

جلــــمــــعــــيــــة 
ا

ف، مـــــار�ـــــس 
جـــــنـــــيـــــ

2014 بــعــنــوان (
ربملــــــانــــــات 

الــــــ
دور 

حـــقـــوق 
حـــمـــايـــة 

يف 
الأطــــفــــال، وخــا�ــشــة 
االأطفال املهاجرين 
ري �ــشــحــبــة 

مـــــن غـــــ
وحمايتهم 

اأهاليهم 
لل يف 

مـــن اال�ــشــتــغــ
حلروب والأزمات(  

ا

اإلـــــــقـــــــاء الـــــ�ـــــشـــــوء عــلــى 
لت االأطـــــــفـــــــال 

مــــ�ــــشــــكــــ
املــــهــــاجــــريــــن وخـــا�ـــشـــة 
املــــهــــاجــــريــــن مـــــن دون 
�شحبة اأهاليهم، والآثار 
جلــرائــم 

رتتــبــة عــلــى ا
املــ

لأطفال.
حتدث ل

التي 

اأعــداد االأطفال املهاجرين 
جرائم 

واإلقاء النظر على 
جتـــار بالب�شر والنتائج 

ال
رتتـــــــبـــــــة عــــــلــــــى هــــــذه 

املـــــــ
حلوادث.

ا
جــــهــــود دولـــــــة االإمــــــــــارات 
حلد 

يف ا
العربية املــتــحــدة 

ري 
من هذه الظاهرة وتوف

حلياة الإن�شانية 
مقومات ا

لأطــــــفــــــال 
لزمـــــــــة لــــــ

الـــــــــ
لل 

املــــهــــاجــــريــــن مـــــن خــــ
الت�شريعات التي اأ�شدرتها 
حتــد مــن ا�ــشــتــخــدام 

الــتــي 
  االأطفال يف �شوق العمل .

ربملــــــانــــــات 
تــــ�ــــشــــجــــيــــع الــــــ

حلـــــد مــــن جـــرائـــم 
عـــلـــى ا

الل بــكــل اأنـــواعـــه 
ال�ــشــتــغــ

�شد االأطفال. 

رتحات لتعزيز حماية حقوق الأطفال املهاجرين كما يلي:
اأهم املق
•	

يف 
حلماية الأطفال املهاجرين بدون �شحبة اأهاليهم وخا�شة  

مراجعة املبادئ القانونية 
حلماية حقوق جميع العمال 

طفل والتفاقية الدولية 
البنود التي وردت يف اتفاقية حقوق ال

ربملانات 
طفولة ودعــوة ال

الل منظمة الأمــم املتحدة لل
خــ

املهاجرين واأفـــراد اأ�شرهم من 
حماية الأطفال 

مبا يت�شمن 
حقوق الأطفال 

حماية 
يف 

اإلى مراجعة ت�شريعاتها الوطنية 
	•املهاجرين دون �شحبة اأهاليهم.

حلكومية املحلية على و�شع برامج اإعادة تاأهيل 
ربملانات على العمل مع املوؤ�ش�شات ا

حث ال
واإعادة اإدماج الأطفال املهاجرين دون �شحبة اأهاليهم بالإ�شافة اإلى تخ�شي�س برامج توعية 
حقوق 

حلماية 
الزم 

حل�شد التاأييد ال
ين 

الم ومنظمات املجتمع املد
الل و�شائل الإعــ

خ
من 

	•الأطفال املهاجرين. بالإ�شافة اإلى  عقد ور�س عمل وحلقات نقا�س وندوات بهذا ال�شاأن.
خا�شة مع هيئات الأمــم املتحدة 

ربملانات على زيــادة التعاون مع املنظمات الدولية 
حث ال

ظاهرة الأطفال امل�شردين دون 
حلكومية ملواجهة 

يل واملنظمات ا
ين الــدو

ربملا
حتــاد ال

وال
�شحبة اأهاليهم.
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حول 
اإعداد مداخلة 

مــ�ــشــتــقــبــل اجــتــمــاع 
ربملانيات 

ال
الن�شاء 

طـــويـــره 
وكـــيـــفـــيـــة تـــ

طلعات 
ريه، وت

وتــاأثــ
يف املــــجــــال 

املــــــــــــراأة 
حتـــاد 

ال�شيا�شي. اال
يل

ين الدو
ربملا

ال

اأهــمــيــة اجــتــمــاع الــنــ�ــشــاء 
حتــــاد 

يف اال
ربملــانــيــات 

الــ
يل، 

ين الــــــــــــدو
ربملـــــــــا

الـــــــــ
والـــعـــوائـــق والــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــهــهــا املــــراأة يف 

العمل ال�شيا�شي.

م�شتقبل 
مناق�شة 

اأهــمــيــة 
ربملانيات 

اجتماع الن�شاء ال
طويره.

والبحث يف اآليات ت

ن�شبة املـــــراأة الــعــاملــيــة من 
املـــ�ـــشـــاركـــة الــ�ــشــيــا�ــشــيــة ال 
متثل ن�شبة �شعيفة، 

تزال 
ووجــوب الهتمام ملناق�شة 
مـــ�ـــشـــتـــقـــبـــل اجــــتــــمــــاعــــات 

ربملانيات.
الن�شاء ال

ربملانيات 
ب توافرها يف اجتماعات الن�شاء ال

رتحات يف مناق�شتها لبع�س الأولويات الواج
متثلت املق

يف امل�شتقبل:
•	

يل 
ى الدو

ريا ملناق�شة ق�شايا املراأة وهمومها على امل�شتو
مل يخ�ش�س وقتا كث

اأن هذا الجتماع 
يل، على الرغم 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
وان�شغل بالق�شايا العامة واملو�شوعات املثارة يف اأجهزة ال

ى، 
حتاد الأخر

يف اأجهزة ال
يف هذه الق�شايا واملو�شوعات 

رب عن اآرائنا 
يف اأن نع

من قدرتنا 
ري موؤثر بالقدر 

ربملانيات �شعيفا ً اأو غ
مما جعل املردود والنتائج النهائية لجتماع الن�شاء ال

لزم فيما يخ�س ق�شايا املراأة ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية.
	•ال

ربملانيات تتعلق بكيفية تنفيذ 
حلقيقية التي تواجه اجتماع الن�شاء ال

ى اأن الإ�شكالية ا
نر

منــا تتعلق 
ط بهذا الجتماع واإ

ل تتعلق فق
حلقيقة اإ�شكالية 

يف ا
قراراته وتو�شياته وهي 

ريية 
مما يجعل هذا الجتماع مفتقدا ً القدرة التاأث

يل يف م�شمونه ، 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

بال
	•الواجبة.

ربملانيات واإبراز دور املراأة يف 
الئمة لجتماع الن�شاء ال

المية املنا�شبة وامل
طية الإع

غياب التغ
مل بهذا الجتماع.

ى اإلى هام�شية معرفة ن�شاء العا
مما اأد

يل، 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

	•ال
حمــددة تواجه العمل ال�شيا�شي 

حتى الآن على اأن يتبنى ق�شية 
عدم قــدرة هذا الجتماع 

طرحه على املحافل الن�شائية 
ميكن 

يل واأن يتو�شل بها اإلى راأي موحد 
على ال�شعيد الدو

رتحات والت�شريعات والتفاقات الدولية ب�شاأن 
جعل املبادرات واملق

مما 
ى، 

الدولية الأخــر
ى.

املراأة تنبع من خارج هذا الجتماع ومن منظمات اأخر
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حمــــــــــور 
ورقــــــــــــــــــــــــة 

ني 
ربملــانــيــ

متــر الــ
ملــوؤ

الــــ�ــــشــــاد�ــــس »�ـــــشـــــاأن 
طورات الت�شريعات 

ت
اليـــجـــابـــيـــة بـــ�ـــشـــاأن 
حلــــقــــوق 

قــــ�ــــشــــايــــا ا
جلن�شية«  

ا

بالت�شريعات 
ف 

الــتــعــريــ
حلــــقــــوق 

الإيــــجــــابــــيــــة وا
الــــتــــي و�ـــشـــعـــت لـــلـــمـــراأة 

ولتمكينها �شيا�شياً.
الت�شريعات الدولية التي 
يف حــقــوق 

تــعــنــي بــــاملــــراأة 
العمل، ال�شحة، التعليم، 
ني الـــرجـــل 

واملــــ�ــــشــــاواة بــــ
واملراأة.

اأهـــمـــيـــة تـــقـــدم املـــــــراأة يف 
املـــــيـــــاديـــــن الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــيـــة 
والثقافية 

واالجتماعية 
واالقت�شادية. 

مـــــفـــــهـــــوم الــــتــــ�ــــشــــريــــعــــات 
االإيجابية.

و�ـــشـــع املــــــــراأة �ــشــيــا�ــشــيــا ً، 
حــ�ــشــة 

ً، و  اإجــــتــــمــــاعــــيــــا 
يف املقاعد 

م�شاركة الن�شاء 
ربملانية

ال
نظرة املجتمع للمراأة

ت�شريعات الأمــــم املتحدة 
والتفاقيات الدولية التي 

تعنى باملراأة.
جــــهــــود دولـــــــة االإمــــــــــارات 
حــقــوقــهــا 

يف مـــنـــح املـــــــــراأة 
واالجتماعية، 

ال�شيا�شية، 
واالقت�شادية.

ف 
اأهـــمـــيـــة و�ـــشـــع الأهــــــدا

الـــــــــتـــــــــي تــــــفــــــعــــــل هــــــــذه 
والتفاقيات 

الت�شريعات 
الدولية للمراأة.

حتقيق الت�شريعات االإيجابية للمراأة:
ني و

جلن�ش
ني ا

رتحات التي و�شعت لتحقيق امل�شاواة ب
املق

•	
على بحث الو�شائل املنا�شبة لتفعيل التفاقيات الدولية املتعلقة بالت�شريعات 

التاأكيد 
	•االيجابية للمراأة.

الت القائمة حاليا ً.
ك ت�شريعات جديدة تراعي امل�شك

	•اأهمية اأن تكون هنا
�شعي املجتمعات اإلى تعزيز دور املــراأة ال�شيا�شي، والقت�شادي، والجتماعي، والثقايف من 

لم.
لل التوعية املجتمعية واالإع

خ

ورقــــــــــــة املـــــداخـــــلـــــة 
ني 

ربملــانــيــ
متــر الــ

ملــوؤ
الــــ�ــــشــــاد�ــــس »�ـــــشـــــاأن 
طورات الت�شريعات 

ت
اليـــجـــابـــيـــة بـــ�ـــشـــاأن 
حلــــقــــوق 

قــــ�ــــشــــايــــا ا
جلن�شية«

ا

طـــــورات الــتــ�ــشــريــعــات 
تـــــ

ق�شايا 
الإيجابية ب�شاأن 

جلن�شية.
حلقوق ا

ا
التاأكيد على التفاقيات 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تــعــنــى 

باملراأة.

م�شاركات املــراأة ال�شيا�شية 
واالقت�شادية واالجتماعية 

مل.
يف العا

يف دولـــــة 
حــــقــــوق املـــــــــــراأة 

االإمارات.

قـــــــــــــــــدرة املـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات 
حلـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــات عــــلــــى 

وا
لل 

ني املــــــراأة مـــن خــ
متــكــ

التفاقيات الدولية.

التاأكيد على بحث الو�شائل املنا�شبة لتفعيل التفاقيات الدولية املتعلقة بالت�شريعات الإيجابية 
الت القائمة حاليا ً واأن 

ك ت�شريعات جديدة تراعي امل�شك
للمراأة، بالإ�شافة اإلى اأهمية اأن تكون هنا

الل 
ت�شعى املجتمعات اإلى تعزيز دور املراأة ال�شيا�شي، والقت�شادي، والجتماعي، والثقايف من خ

لم.
التوعية املجتمعية واالإع
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حمــور حــول » 
ورقــة 

جديد 
ت�شكيل نظام 

لإدارة املياه : تعزيز 
ين 

ربملــــا
الــــعــــمــــل الــــ

» الــلــجــنــة الــدائــمــة 
حتــــــاد 

الــــثــــانــــيــــة، اال
يل- 

ين الـــدو
ربملــا

الــ
ف

جني

مـــفـــهـــوم اإدارة املــــيــــاه، 
ظل الأو�شاع 

يف 
واأهميته 

ى 
حلـــــــــالـــــــــيـــــــــة، ومــــــــــد

ا
ف الـــدول مل�شادر 

ا�شتنزا
املياه 

يف 
ربملــــان 

مـــاهـــيـــة دور الــــ
جديد لإدارة 

ت�شكيل نظام 
املياه

مفهوم اإدارة املياه
نتائج �شوء ادارة املياه حول 

مل
العا

لإدارة 
الـــو�ـــشـــع الــــراهــــن 

املياه
اأهمية ادارة املياه  

جلــهــود الوطنية لتعزيز 
ا

ادارة املياه

ربملـــانـــات 
اأهـــمـــيـــة دور الـــ

يف اإدارة املياه، 
للم�شاهمة 

حتـــــــاول هــــــذه الــــورقــــة 
و 

ف على اأبــرز االأدوار 
التعر

رت�ـــس اأن 
الـــتـــي مــــن املـــفـــ

مل  
تقوم بها برملانات العا

لــتــ�ــشــكــيــل نــــظــــام جـــديـــد 
الإدارة املياه.



دور االنعقاد الثالث من الفـ�شل التـ�شـريعـي 
311اخلام�س عـ�شـر  )2014-2013(

مــــرئــــيــــات الــ�ــشــعــبــة 
ربملـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة 

الـــــــــــ
الإمـــــاراتـــــيـــــة  حـــول       
» تـــ�ـــشـــكـــيـــل نـــظـــام 
الإدارة املــيــاه 

جــديــد 
-  تـــعـــزيـــز الــعــمــل 
ين « اللجنة 

ربملــا
الــ

الـــدائـــمـــة الــثــانــيــة، 
ين 

ربملـــا
حتـــــــاد الـــ

اال
ف 

يل- جني
الدو

اأهمية اإدارة املياه وو�شع 
لزم 

رتحـــــــات الــــــــــ
املـــــــقـــــــ

حتقيق 
يف �شوء 

تفعيلها 
التنمية املتعلقة بـــاإدارة 

املياه

رتحات ال�شعبة 
متثلت مق

ربملــانــيــة الإمـــاراتـــيـــة يف 
الــ

يف 
ربملــانــات 

تــعــزيــز دور الــ
اإدارة املياه

رتحات الآتية:
تقدمت ال�شعبة الإماراتية باملق

ري على �شيا�شات الإنفاق الوطنية 
الل التاأث

ربملانات يف نظام اإدارة املياه من خ
اأوًل: التاأكيد على دور ال

خلتامية.
حل�شابات ا

مبناق�شات وقرار امليزانيات وا
ربملانات، وخا�شة فيما يتعلق 

رب الأدوار الرقابية لل
ع

ف 
جلفا

ري املناخ التي تهدد با
جلة م�شكلة تغ

ط اإدارة املياه الر�شيدة ب�شرورة معا
ثانياً: الإ�شارة اإلى ارتبا

رتاليا واآ�شيا واأوروبا و�شرورة اأن تقوم 
رث من 2 مليار ن�شمة وخا�شة يف اإفريقيا واأ�ش

يف مناطق يقطنها اأك
حلكومات 

ط على ا
ط عمل برملانية لل�شغ

ربملانات الوطنية بتبني خط
ربملانات الإقليمية بالتعاون مع ال

ال
ريات 

حلرارية والتغ
حلماية البيئة، ومواجهة النبعاثات ا

من اأجل القبول باللتزامات الدولية املقررة 
متــرات 

املناخية، وفــق ما اأكــدت عليه التفاقيات والــقــرارات الدولية ال�شادرة من الأمــم املتحدة واملــوؤ
الدولية االأخرى.

حلد 
ثالثاً:التاأكيد على اأن اإدارة املياه الر�شيدة �شتوؤدي اإلى ارتفاع م�شتوى ال�شحة الإن�شانية العاملية وا

رتة القادمة، وخا�شة اأن هناك 
خماطرها يف الف

ميكن اأن تتزايد 
رية التي 

خلط
ري من الأمرا�س ا

من الكث
حل�شرية والريفية تعتمد على املياه امل�شتعملة لأغرا�س الإنتاج الزراعي، 

ري من املجتمعات املحلية وا
الكث

ريا، وحمى التيفوئيد، واأمرا�س معدية اأخرى. 
ري من االأمرا�س مثل الكول

مما اأدى اإلى زيادة الكث
رتك للدول ب�شاأن 

يل ينظم ال�شتخدام امل�ش
ين دو

 رابعاً: التاأكيد على اأهمية اأن يكون هناك اإطــار قانو
ني الدول خا�شة يف اإطار تزايد 

حلدود التي �شتتزايد  ب�شاأنها النزعات ب
جلوفية العابرة ا

م�شتودعات املياه ا
حل�شرية 

جمالت ال�شناعة، والزراعة، والطاقة والتنمية ا
ندرة مياه الأنهار وا�شتخداماتها املتعددة يف 

مل تقريباَ.
رث من خم�س �شكان العا

يل �شح املياه التي يتاأثر بها حاليا اأك
والريفية، بالإ�شافة اإ

خلا�س 
ين والقطاع ا

ربملــانــات، ومنظمات املجتمع املــد
ني الــ

خام�شاً: اأهمية بناء حــوار وتــعــاون فعال ب
ط للموارد املائية وكيفية و�شع اآليات عمل تنفيذية لتطبيق 

ممثلي التجمعات ال�شكانية ب�شاأن التخطي
و

مبادىء الإدارة املتكاملة للموارد املائية.
�شاد�شاً: اأهمية تبني مفهوم ) اإدارة الطلب على املياه( بدًل من ) اإدارة اإمــدادات املياه( ك�شبيل رئي�شي 

رتكيز يف املفهوم على الآتي :- 
رتة القادمة مع ال

لإدارة املياه يف الف
حتديث البيئة الأ�شا�شية للري ، واإدماج الري �شمن مفاهيم حماية البيئة. 

ط اإدارة املياه بال�شتدامة الجتماعية والقت�شادية للمناطق الريفية. 
رب

حلوكمة، وامل�شوؤولية ، وتبني موؤ�شرات نوعية ب�شاأن ال�شتخدام الأمثل للموارد 
مببادئ ا

ط اإدارة املياه 
رب

جلودة البيئية.  
لقتها با

املائية ومدى ع
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رباء متخ�ش�شون باإدارة 
ني خ

ربملاني
�شابعاً: الدعوة اإلى عقد ور�شة عمل دولية ي�شارك فيها اإلى جانب ال

يل ( ب�شاأن ال�شتخدام الأمثل ملوارد املياه 
ين دو

ممثلو هيئات دولية واإقليمية لإعداد ) دليل برملا
املياه ، و

جلديدة على اأن يت�شمن هذا الدليل �شرحا مب�شطا لأ�ش�س الت�شريعات التي يجب 
واإدارتها وفق املفاهيم ا

منوذج عمل 
رتاح 

ربملانات ب�شاأن ال�شيا�شات املائية والأمن الغذائي والبيئي، بالإ�شافة اإلى اق
اأن تراعيها ال

جليدة للمياه والبيئة والأمن 
ربملانية، لتعظيم التفاق على برامج تتعلق بــالإدارة ا

حول ال�شيا�شات ال
حلكومات اأو امليزانيات اأو الأدوات الرقابية، بالإ�شافة اإلى 

ط وبرامج ا
الغذائي �شواء عند مناق�شة خط

جليدة والتجارب التي يو�شى بتطبيقها يف هذا ال�شاأن.
املمار�شات العاملية ا
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عمل 
اجتماع فريق 

طوير البعد 
معني بت

الـــ�ـــشـــعـــبـــي لــلــعــمــل 
ك و 

رت
الــعــربــي املــ�ــشــ

ربملان العربي
دور ال

رتحـــات 
يف مـــقـــ

الـــنـــظـــر 
الـــ�ـــشـــعـــبـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة 
لجــــتــــمــــاع الـــ�ـــشـــابـــق 

لــــ
الح 

لإ�ش
للجنة امل�شتقلة 

جلــــامــــعــــة 
طــــــويــــــر ا

وتــــــ
العربية.

ى 
حول مد

جدول مقارنة 
ف والـــــتـــــوافـــــق 

ل
االخـــــــتـــــــ

رتحـــات الــ�ــشــعــبــة 
ني مـــقـــ

بـــ
الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة والـــــــــــدول 
ى لــــفــــريــــق عــمــل 

االأخـــــــــــر
طـــويـــر الـــبـــعـــد الــ�ــشــعــبــي 

تـــ
ك

رت
للعمل العربي امل�ش

رتحـــــات 
اخــــتــــ�ــــشــــت املـــــقـــــ

بالنتخاب املبا�شر وزيادة 
ني الأع�شاء 

ربملاني
عدد ال

وتـــو�ـــشـــيـــع اخــتــ�ــشــا�ــشــات 
ربملان العربي

ال

رتحات، و�شعت مــن قبل اللجنة 
الثة مق

رتحاتها لث
و�شعت ال�شعبة الإمــاراتــيــة اآراءهـــا ومق

جلامعة بال�شعوب العربية 
القة ا

جلامعة العربية، فيما يخ�س ع
طوير ا

الح وت
لإ�ش

امل�شتقلة 
ني الأع�شاء وتو�شيع 

ربملاني
رتحات بالنتخاب املبا�شر وزيادة عدد ال

ربملان العربي وتخت�س املق
وال

ربملان العربي:
اخت�شا�شات ال

يف 
ب التذبذب 

ري واقعية ب�شب
ى ال�شعبة الإماراتية باأنها عملية غ

النتخاب املبا�شر تر
بالن�شبة ل

غالبية ال�شعوب العربية، واإن 
ى 

ريها لد
حلالة الفكرية والثقافية والتعليمية وغ

م�شتويات ا
ربملان العربي واأعماله واأهدافه، واإن 

غالبية ال�شعوب العربية لي�س لها الدراية الكافية والعلم بال
ظل وقت 

يف 
حتقيقها 

ميكن 
الت د�شتورية لبد اأن تقوم بها وهي م�شاألة ل 

ك اجراءات وتعدي
هنا

حلالية.
ف ا

�شيق ويف الظرو
رتحت ال�شعبة الإماراتية:

اق
•	

رب واأو�ــشــع 
ط اأكــ

يف الـــدول بن�شا
ربملــانــات الوطنية 

مبــعــاونــة الــ
ربملــان العربي و

اأن يقوم الــ
رب ووقتا ً اأطول للو�شول اإلى 

ب جهدا ً اأك
طل

ف بنف�شه واآليات عمله واأهدافه وهذا يت
للتعري

	•مرحلة النتخاب املبا�شر.
رتة 

الل الف
خ

ب 
ربملانات الوطنية هو الأن�ش

ربملان العربي من قبل ال
اإن اختيار اأع�شاء ال

يف 
يف اأ�شل الأع�شاء 

يف كل دولة لأن الأ�شل 
ب الإجراءات الد�شتورية املتبعة 

حلالية وبح�ش
ا

ميثلون �شعوبهم.
ربملانات هم 

ك ال
	•تل

ري 
ربملان الوطني م�شاألة غ

ربملان العربي وال
ني ع�شوية ال

جلمع ب
ط تفادي ا

رتا
كما اإن ا�ش

ب بع�س الإجراءات القانونية والد�شتورية 
طل

ك يت
ف الراهنة، ولأن ذل

واقعية يف ظل الظرو
رب من الوقت.

جنازها مت�شع اأك
حتتاج لإ

	•التي 
ربملان العربي 

جناح عمل ال
ى ال�شعبة باأنه لإ

ني، تر
ربملاني

يف عدد ال
بخ�شو�س اإعادة النظر 

ف م�شتوياتها مفاهيم 
مبختل

ب ال�شعوب العربية 
ممار�شة ن�شاطه بكل اأريحية وحتى ت�شتوع

و
رتحت ال�شعبة :

ربملان العربي ب�شكل اأو�شح، اق
	•وعمل ال

ني الدول الأع�شاء.
ربملان العربي ب�شكل مت�شاوي ب

حتديد عدد اأع�شاء ال
	•اأن يتم 

ربملان وب�شكل ي�شمن م�شاركة املراأة.
	•زيادة عدد الأع�شاء لكل دولة ع�شو يف ال

ربملان 
ى ال�شعبة اأن اخت�شا�شات ال

رت
ربملان العربي، ف

يف �شاأن تو�شيع اخت�شا�شات ال
اأمــا 

الل هذه املرحلة.
ب خ

يل ي�شكل الإطار املنا�ش
حلا

ودوره ا
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رييــة   
مــــذكــــرة تــفــ�ــشــ

رتحــات ال�شعبة 
ملــقــ

الإمـــــــــــــاراتـــــــــــــيـــــــــــــة 
ربملـــــانـــــيـــــة حــــول 

الـــــ
مــــ�ــــشــــروع اتـــفـــاقـــيـــة 
مــــزايــــا وحـــ�ـــشـــانـــات 
ربملــان الــعــربــي يف 

الــ
م�شر

يف بــنــود اتفاقية 
الــنــظــر 

ربملان 
مزايا وح�شانات ال

مــــ�ــــشــــر، 
يف 

الــــــعــــــربــــــي 
ري بع�س 

رتاح تــغــيــ
واقـــــــ

البنود فيما راأته ال�شعبة 
يف درا�شتها للبنود.

مـــــذكـــــرة بـــــــالـــــــراأي حــــول 
مـــ�ـــشـــروع اتــفــاقــيــة مــزايــا 
ربملــــــان 

وحـــــ�ـــــشـــــانـــــات الــــــ
العربي يف جمهورية م�شر 

العربية

رتحــــــت الــــ�ــــشــــعــــبــــة 7 
اقــــــ

 37
رتحات مــن اأ�ــشــل 

مق
بند يف التفاقية.

رتحات ال�شعبة 
متثلت مق

ري 
يف تــغــيــ

الإمــــــاراتــــــيــــــة 
�ـــشـــيـــاغـــة بـــعـــ�ـــس الـــبـــنـــود 
ربيـــــر، اأهـــمـــهـــا 

مــــــع الـــــتـــــ
اخـــتـــ�ـــشـــت بـــبـــنـــود حــرمــة 
حرمة 

ربملــان، و 
ين الــ

مبا
ظـــات والـــوثـــائـــق، 

املـــحـــفـــو
يف 

و ا�ـــشـــتـــخـــدام الــــرمــــز 
لت الـــر�ـــشـــمـــيـــة، 

املــــرا�ــــشــــ
حلقيبة الدبلوما�شية.

وا

ربملانية الماراتية يف 
الت ال�شعبة ال

تعدي
•	

الآتي:
ربملان العربي« ليكون البند كال

 املادة )3( التي تتعلق بال�شخ�شية القانونية للمكتب، مت اإ�شافة »ال
خل�شو�س الأهلية 

ربملــان العربي واملكتب بال�شخ�شية القانونية، وتــكــون لــه على وجــه ا
يتمتع الــ

متلك االأموال الثابتة واملنقولة والت�شرف بها، -2 التعاقد، -3التقا�شي.
	•القانونية ملا يلي: -1 

ربملان،
ين ال

 املادة )4(: تبعية مبا
ري 

ميثله اأمام الغ
ربملان نف�شه، وتخ�شع لإدارته ورقابته وحده، و

ربملان وموجوداته لل
ين ال

تتبع مبا
	•رئي�شه اأو من يفو�شه بذلك كتابة.

الء 
مت اإ�شافة » ول تفتي�شها اأو م�شادرتها اأو ال�شتي

ربملان، 
ين ال

مادة )5( التي تتعلق بحرمة مبا
ربير باأهمية اأن يراعي التعديل 

ربية« للبند مع الت
جل

مياثل ذلــك من الإجـــراءات ا
عليها ، اأو ما 

	•القاعدة القانونية القا�شية ب�شرورة �شمول املعنى واإحاطته باأفعاله املن�شرفة.
ربملان من ال�شرائب.

	•ارتاأى تعديل املادة 8 التي تتعلق باإعفاء اأموال ال
الآتية:

	•لتكون املادة بال�شيغة ال
ربملان ، الثابتة واملنقولة ، وموجوداته من ال�شرائب املبا�شرة عدا ما يكون منها مقابل 

تعفى اأموال ال
ربملان.  

	•خدمات للمرافق العامة ،خا�شة ال�شرائب والر�شوم على العقارات املخ�ش�شة لأغرا�س عمل ال
حمليا لأعماله 

رتيه 
ربملان �شريبة املبيعات و�شريبة النتاج ور�شم ونقل امللكية على ما ي�ش

وي�شدد ال
ري 

ربملان . كما ي�شدد ال�شرائب غ
الر�شمية ، وليعفى منها اإل اإذا بلغت قيمتها مبلغا يقدره مكتب ال

رتيات 
خلدمات املوؤداة اإل اإذا كانت �شرائب تتعلق بامل�ش

املبا�شرة التي تدخل يف اأ�شعار ال�شلع املباعة اأو ا
ربملان ل�شتعماله الر�شمي. 

	•اأو ال�شفقات التي يعقدها ال
مت اإ�شافة ال�شياغة القانونية للمادة 10 التي تتعلق بحرمة املحفوظات والوثائق لتكون » حرمة 
املحوظات والوثائق بكافة اأنواعها م�شونة، ول يجوز انتهاكها وامل�شا�س بها يف اأي وقت ويف اأي مكان 

ربملان اأم كانت يف حيازته الفعلية.«
	•�شواء اأكانت خا�شة بال

ربير 
مت الت

ال�شلكية« و
مت اإ�شافة » اأو ر�شائله الكتابية اأو ال

ربملان و
الت ال

املادة 12 تعلقت بحرمة مرا�ش
حلماية القانونية.

ربملان لتحقيق ا
	•باأهمية ح�شر الرقابة من كل ر�شائل ال

الت على ا�شتخدام 
ربملانية تعدي

الت الر�شمية، اإ�شافة ال�شعبة ال
املادة 15 ا�شتخدام الرمز يف املرا�ش

الآتي:
الت ليكون البند بال�شكل ال

	•الرمز يف املرا�ش
حمطة 

الته الر�شمية، واأن ين�شئ وي�شغل 
ربملان اأن ي�شتعمل رمزاً )�شفرة( خا�شة به يف مرا�ش

يجوز لل
طريق 

الت عن 
حلكومة، وله اأن ير�شل ويتلقى املرا�ش

الإر�شال وال�شتقبال بعد موافقة ا
ل�شلكية ل

حلقائب الدبلوما�شية من مزايا وح�شانات 
ر�شول خا�س اأو بحقائب، يكون لها وللر�شول ما للر�شل وا

القات الدبلوما�شية املوقعة بتاريخ 18 ابريل 1961م ، خا�شة وفق 
وفق اأحكام اتفاقية فيينا للع

ط الآتية : 
	•ال�شواب

حلقيبة الدبلوما�شية اأو حجزها . 
	•عدم جواز فتح ا

ل�شتعمال الر�شمي. 
حلقيبة من الوثائق واملواد املعدة ل

اقت�شار ا�شتعمال ا
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رتحـــات 
ورقـــــــــة مـــقـــ

لـــلـــجـــنـــة الــــدائــــمــــة 
الثانية التوجه نحو 
القدرة على مواجهة 
املــخــاطــر: االأخـــذ يف 
االعتبار التوجهات 
ميــــــغــــــرافــــــيــــــة 

الــــــد
طبيعية

والقيود ال
ين 

ربملا
حتــاد ال

- اال
يل 

الدو

اإر�ــــشــــال اأفــــكــــار الــ�ــشــعــبــة 
ربملانية لــلــقــرار الــذي 

ال
ف يــ�ــشــدر حـــول هــذا 

�ــشــو
حتـــــــاد 

يف اال
املـــــو�ـــــشـــــوع 

يل. 
ين الدو

ربملا
ال

عــنــا�ــشــر امل�شكلة 
حتـــديـــد 

يف 
يف مـــو�ـــشـــوع الـــدرا�ـــشـــة 

الــلــجــنــة الــدائــمــة الثانية 
حمــــــاولــــــة طــــــرح نــتــائــج 

و
رتحـــة تــعــزز 

وبــــدائــــل مـــقـــ
يف هذا 

ربملانات 
من دور ال

املجال. 

ربملـــانـــات 
تـــعـــزيـــز دور الـــ

حـــلـــول عملية 
يف اإيــــجــــاد 

ملــــــواجــــــهــــــة الـــــتـــــحـــــوالت 
ميـــغـــرافـــيـــة والـــقـــيـــود 

الـــد
طبيعية . 

ال

•	
حتديات التنمية 

ربملانات الأع�شاء ب�شاأن 
الع راأي يتم توزيعه على ال

ط
حتاد ا�شت

اإعــداد ال
يف تنفيذ برنامج 

ى التقدم 
الع مد

ط
امل�شتدامة البيئية وال�شكانية ، واأن يقي�س هذا ال�شت

يل للتنمية وال�شكان. 
متر الدو

ني واملوؤ
	•عمل بك

يف اأولــويــات عملها الوطني اأثناء مراجعة اأو تقييم �شيا�شات الدولة 
ربملانات 

اأن ت�شع ال
ف ا�شتخدام 

مبا يوؤدي اإلى تكثي
الأمن الغذائي امل�شتدام ،

طا وم�شروعات برامج ل
ط

الوطنية خ
	•التكنولوجيا الزراعية وزيادة امل�شاحات املزروعة . 

ين . واأن 
خلا�شة بالإ�شكان والبنى التحتية والتمويل الإ�شكا

مراجعة الت�شريعات الوطنية ا
ك يف اإطار موازنات الدول. 

الزمة لذل
يتم ر�شد املخ�ش�شات املالية ال

التعليق على م�شروع 
جمـــمـــوعـــات 

نــــظــــام 
وال�شداقة 

التعاون 
ربملان 

ربملانية- ال
ال

العربي 

جـــــــاء تـــعـــلـــيـــق الــ�ــشــعــبــة 
ربملـــانـــيـــة الإمـــاراتـــيـــة 

الـــ
عــــلــــى مـــــ�ـــــشـــــروع نـــظـــام 
جمـــــمـــــوعـــــات الــــتــــعــــاون 
والـــ�ـــشـــداقـــة ملــــراعــــاة اأن 
يت�شمن امل�شروع العربي 
ري واأ�ش�س وا�شحة 

معاي
مهام 

مــن 
للعمل.ت�شهل 

ك املجموعات 
عمل تل

ربملانية 
تعليق ال�شعبة ال

تـــ�ـــشـــمـــن طـــــــرح الأفـــــكـــــار 
التالية : 
•	

ري تـــ�ـــشـــكـــيـــل 
مـــــعـــــايـــــ

جمــــــــــــــمــــــــــــــوعــــــــــــــات 
الــتــعــاون والــ�ــشــداقــة 

ربملانية. 
	•ال

جمــمــوعــات 
ف 

اأهـــــــدا
الــتــعــاون والــ�ــشــداقــة 

ربملانية
ال

ربملــانــيــة 
ى الــ�ــشــعــبــة الــ

تـــر
الت وخا�شة 

اأهمية التعدي
ري الت�شكيل 

جمال معاي
يف 

ف  التي قدمتها 
واالأهــــدا

جمموعات 
ملــ�ــشــروع نــظــام 

حتى 
التعاون وال�شداقة  

جمــــمــــوعــــات 
ى 

تــــــتــــــفــــــاد
ال�شداقة االإ�شكاليات ، كما 
اأنـــه مــن الأفــ�ــشــل مــراعــاة 

ربة والتخ�ش�س.  
خل

ا

ربملانية الإماراتية  وخا�شة فيما 
10 تقدمت بها ال�شعبة ال

مت االأخذ بـ6 اأفكار من اأ�شل 
وقد 

يل : 
ربملانية والتي جاءت كالتا

ف املجموعات ال
يتعلق باأهدا

•	
ربملانية  الإقليمية اأو الدولية 

تعزيز التعاون والتن�شيق وامل�شالح املتبادلة مع املجموعات ال
ظرة . 

	•املنا
ى 

رتويج لها لد
ف العربية، وال

ظرة و ت�شجيعها يف تبني املواق
ربملانية املنا

حث املجموعات ال
ف العربية ، ومبادئها ، 

ى ، على االلتزام بثوابت املواق
ف االأقليمية والدولية االأخر

االأطرا
حلها. 

	•وم�شا
ف 

مبــا يحقق اأهــدا
ظرة ، و

ربملانية املنا
رتكة من املجموعات ال

ال�شعي لعقد فعاليات م�ش
ك. 

رت
ربملان العربي ، و�شائر موؤ�ش�شات العمل العربي امل�ش

جلامعة العربية وال
	•ا

ظرة ، خا�شة اأثناء الأزمات، 
ربملانية املنا

بناء ج�شور التعاون والتفاهم ،مع هذه املجموعات ال
ريية.

وفيما يتعلق بالق�شايا العربية امل�ش
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ط 
طــــ

ورقــــــــــــــة املــــخــــ
متر 

للم�شاركة يف املوؤ
حتــاد 

ل
الــعــ�ــشــريــن لــ

ين العربي 
ربملا

ال
الكويت / 19 20- 

يناير 2014

ف 
حتــــــــديــــــــد االأهــــــــــــــــــدا

مــــن مـــ�ـــشـــاركـــة الــ�ــشــعــبــة 
يف 

ربملانية الإمــاراتــيــة 
ال

ين 
ربملا

حتــاد ال
اأعمال اال
العربي. 

ف م�شاركة 
حتديد اأهدا

مت 
ربملــانــيــة على 

الــ�ــشــعــبــة الــ
اأ�شا�س : 

لقـــــــــــــة الــــــــدولــــــــة 
اأ -عـــــــــــــ

جلــــاريــــة يف 
طـــورات ا

بـــالـــتـــ
طقة 

خا�شة ، ومن
طقة 

املن
ط ب�شفة 

الــ�ــشــرق الأو�ــــشــــ
عامة. 

ب -املـــ�ـــشـــالـــح الأ�ــشــا�ــشــيــة 
ربملـــــانـــــيـــــة 

لــــلــــ�ــــشــــعــــبــــة الـــــ
يف 

يف امل�شاركة 
المــاراتــيــة 

حتاد، �شواء فيما 
اأعمال ال

خلارجية 
يتعلق بالبيئة ا

حتـــــــاد، اأو الـــبـــيـــئـــة 
ل

لـــــــ
طوير اأعمال 

الداخلية ، وت
حتاد.

اال

ين عربي 
ف برملا

تبني موق
جتـــــاه اأحــــــداث 

ك 
رت

مـــ�ـــشـــ
رية ، 

طـــــورات االأخـــــــــــ
الـــــتـــــ

طقة العربية.
باملن

ك فيما يتعلق بالآتي: 
رت

ين عربي م�ش
ف برملا

تبني موق
•	

ف والعمليات االإرهابية 
	•زيادة اأحداث العن

طان الإ�شرائيلي يف القد�س. 
طقة ، خا�شة فيما يتعلق بال�شتي

الم يف املن
طورات عمليات ال�ش

	•ت
مب�شائل الأمن وال�شتقرار . 

جلغرايف ، خا�شة فيما يتعلق 
جلوار ا

القة مع دول ا
	•الع

يف 
يف الأزمــة ال�شورية ، اإزاء ا�شتفحال الأو�شاع 

ين 
ب الإن�شا

جلان
رتكيز على الهتمام با

ال
االأرا�شي ال�شورية.
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حول » مدينة 
ورقة 

الــقــد�ــس ، عــا�ــشــمــة 
ني«

ط
دولة فل�ش

ين 
ربملــا

حتــــاد الــ
-اال

العربي 
الـــــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة 
عــــــ�ــــــشــــــرة لـــلـــجـــنـــة 
متر 

واملوؤ
التنفيذية 

الع�شرون
يـــنـــايـــر 

 20-18
2014
الكويت

باعتبار اأن ق�شية القد�س  
لأمة

الق�شية املركزية ل
حتـــاد 

الــعــربــيــة.  واأن ال
جلهاز 

ين العربي ا
ربملا

ال
رث فعالية 

ين االأكــ
ربملا

ال
حـــــــول هـــــــذه الـــقـــ�ـــشـــيـــة 
لبـــد مــن 

االإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــ
اأن تقوم ال�شعبة باإعداد 
ف على اآخر 

اأوراق للتعر
طورات التي ت�شهدها 

الت
الق�شية.  

يف 
وردت االأفـــكـــار الــتــالــيــة 

الورقة : 
•	

عن 
خلفية تاريخية 

طان 
ال�شتي

عمليات 
اال�ــــــشــــــرائــــــيــــــلــــــي يف 

ربراته.
	•القد�س وم

الـــــو�ـــــشـــــع الـــــراهـــــن 
يف مـــديـــنـــة الــقــد�ــس 

	•املحتلة.
ربملــــــانــــــات 

الــــــ
دور 

حــمــايــة 
يف 

الــعــربــيــة 
	•مدينة القد�س.

رتحـــــات لـــدعـــم 
مـــــقـــــ

ق�شية القد�س. 

رتح  الــ�ــشــعــبــة 
جــــــاء مـــــقـــــ

ربملـــانـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة 
الـــ

لــيــوؤكــد على �ــشــرورة بناء 
ك 

طــــة عــــمــــل لـــلـــتـــحـــر
خــــ

ربملــانــات الــدولــيــة 
اإزاء الــ

ربملــانــيــة 
حتـــــــــــادات الــ

واال
طورة 

ى للتنويه بخ
الأخر

رتتـــبـــة على 
الأو�ـــــشـــــاع املـــ

ا�ــــشــــتــــمــــرار الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــات 
يف مــديــنــة 

االإ�ــشــرائــيــلــيــة 
القد�س.

جمال الدول الأع�شاء 
حتاد 

ين العربي و ا
ربملا

حتاد ال
ني ال

يف مذكرة تفاهم وتعاون ب
ال�شروع 

منا الدول 
ب واإ

مل العربي فح�ش
المي ، باعتبار اأن الق�شية ل تخ�س العا

يف منظمة التعاون الإ�ش
ني 

ني املجموعت
رتكة ب

ك م�ش
حتر

ط عمل و
ط

ف هذه املذكرة اإلى بناء خ
ك ، وتهد

المية كذل
الإ�ش

رتتبة على الإجراءات الإ�شرائيلية 
طورة الآثار امل

المية ، لإبراز  ق�شية القد�س وخ
ني وال�ش

العرب
ربملانات التالية : 

جتاه ال
ك 

والتن�شيق بينهما فيما يتعلق بالتحر
•	

ربملانات الأوروبية الوطنية يف الدول الأوروبية.  
ربملان الأوروبي ، وال

	•ال
التينية. 

ربملانات الوطنية يف دول اأمريكا ال
التينية ، وال

	•برملان اأمريكا ال
ربملانات الوطنية يف اإفريقيا. 

ربملان الإفريقي ، وال
	•ال

ربملانات الوطنية الآ�شيوية. 
	•ال

يف عدم 
يل الإبــراز الدور ال�شلبي للكني�شت االإ�شرائيلي 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
ى اال

ال�شعي لد
ين 

ربملا
حتاد ال

ى ال
تنفيذ القرارات الدولية املتعلقة بق�شية القد�س  ، ومنها ما�شدر لد

الزمة �شد الكني�شت الإ�شرائيلي 
جلزاءات ال

ك من و�شع ا
ب على ذل

رتت
يل ذاته. وماي

الدو
يل. 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
	•وتعليق ع�شويته يف ال

يف زعزعة ال�شتقرار 
ربملان الأوروبي لإبراز النتهاكات ال�شرائيلية ودورها 

ى ال
ال�شعي لد

طالبة بتجميد 
ني ، وامل

ط، ومن ثم تهديد الأمــن وال�شلم الدولي
يف ال�شرق الأو�ش

والأمــن 
حتاد الأوروبي واإ�شرائيل نظراً لتجاوزها القرارات الدولية. 

ني ال
القات القت�شادية ب

	•الع
جمل�س 

حتاد ر�شالة الى كل من رئي�س 
ين العربي ، با�شم ال

ربملا
حتاد ال

اأن ير�شل رئي�س ال
ني العرب 

ربملاني
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي ، يوؤكد فيها اإدانة ال

النواب الأمريكي ، ورئي�س 
متثل رمزا 

يف مدينة القد�س ، التي 
طوات والإجــراءات الت�شعيدية الإ�شرائيلية 

خل
، لكل ا

لزدواجــيــة 
ين العربي 

ربملــا
حتـــاد الــ

ني، والــتــاأكــيــد على رفــ�ــس ال
تاريخيا للعرب وامل�شلم

ف ، 
يف هــذا املل

جنر�س الأمريكي ب�شاأن التعامل مع اإ�شرائيل 
الــقــرارات ال�شادرة من الكو

الل 
خ

القات ال�شداقة والتعاون العربي والأمريكي من 
والتنويه على اأهمية ا�شتمرار ع

حلق 
ف والنت�شار ملبادئ ا

حلياد ، اأو الوقو
جنر�س با

اإلزام الوليات املتحدة الأمريكية والكو
وال�شرعية الدولية.  
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الحـــــــــــــظـــــــــــــات 
مـــــــــــــ

ربملــانــيــة 
الــ�ــشــعــبــة الــ

الإمــــــاراتــــــيــــــة عــلــى 
الــهــيــكــل التنظيمي 
حتاد 

يف اال
ني 

للعامل
ين العربي

ربملا
ال

الــغــر�ــس مـــن طـــرح هــذا 
املـــو�ـــشـــوع ، هــــو تـــفـــادي  
االإ�ــشــكــالــيــات االأ�ــشــا�ــشــيــة 
الــــتــــي تـــــواجـــــه الــهــيــكــل 
ربملـــان 

يف الـــ
الــتــنــظــيــمــي 

حمـــــاولـــــة 
الـــــعـــــربـــــي ، و

طـــويـــر اأعــــمــــال اأمـــانـــة 
تـــ

ين 
ربملـــــــا

حتـــــــــــــــــاد الـــــــ
اال

العربي. 

االإ�شارة اإلى �شرورة وجود 
فنية 

بــحــثــيــة اأو 
اإدارات 

ري والإعداد 
تتولى التح�ش

متــرات وقــرارات 
امل�شبق ملــوؤ
حتاد. 

اال
االإ�ــشــارة اإلــى اأهمية وجود 
خلــدمــات 

وحــــدة تــتــعــلــق بــا
والـــــدار�ـــــشـــــات الــقــانــونــيــة 

والت�شريعية. 
االإ�ـــــــــشـــــــــارة اإلــــــــــى وحــــــدة 

رتاتيجي
ط ال�ش

طي
التخ

رتح 
جـــــاء املـــقـــ

رتح : 
املــــقــــ

ل 
خ

لــيــعــزز دور اإدارات 
جلـــديـــد 

مـــنـــهـــا الـــهـــيـــكـــل ا
ين العربي 

ربملا
حتاد ال

ل
ل

•	
رتحات 

ى واملق
ين العربي  الــروؤ

ربملا
حتاد ال

ال
حتى تقدم ل

لبــد من وجــود اإدارات بحثية 
حتاد. 

طوير اأعمال اال
لزمة لت

	•الفنية ال
ك 

خلدمات والدار�شات القانونية والت�شريعية ، خا�شة اأن هنا
لبد من وجود وحدة تتعلق با

ك املتعلق بالنظام الأ�شا�شي ، ونظم عمله  ، اأو 
حتــاد �شواء ذلــ

جــزءا رئي�شيا من اأعمال ال
ين 

طلبه من مذكرات تفاهم وتعاون قانو
ى ، وما يت

ربملانية  الأخر
التعاون مع املنظمات ال

طلبات قانونية متعددة. 
	•اأو �شياغة مت

حتــاد ونتائج اأعماله ، وهي ذات 
لبد من وجود وحدة قــادرة على متابعة تنفيذ قــرارات ال

ري من 
ك الكث

حيث اإن هنا
حتــاد على مــدار �شنواته املا�شية 

الإ�شكالية التي عانى منها ال
الزم ب�شاأن تنفيذ 

حتقيق  التعاون ال
خلتامية التي ل يتم تنفيذها اأو 

القرارات والبيانات ا
الزمة التي ينبغي اأن 

ك الوحدة من اأهم الوحدات الأ�شا�شية و ال
ى اأن تل

طلباتها ، ونر
مت

حتاد . 
ال

رتح ل
	•تكون يف الهيكل التنظيمي املق

ط بالإعداد 
رتاتيجي خا�شة اأن هذه الوحدة مهمة وترتب

ط ال�ش
طي

الإ�شارة اإلى وحدة التخ
ين العربي ، وفعالياته املختلفة.

ربملا
حتاد ال

مترات ال
امل�شبق ملوؤ

التعليق على وثيقة 
املراأة امل�شلمة 

جمــــالــــ�ــــس 
حتـــــــــــــاد 

ا
الـــدول الأعــ�ــشــاء يف 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 

لمي 
اال�ش

�شيغة 
الهتمام باإيجاد 

لمــــــيــــــة مـــــوحـــــدة 
اإ�ــــــشــــــ

حتــمــي املـــــــراأة املــ�ــشــلــمــة. 
طـــور دون 

وتــــراعــــي الـــتـــ
بتعاليم الدين 

امل�شا�س 
لمي. 

االإ�ش

يف املــــــ�ــــــشــــــاركــــــة 
حلــــــــــــق 

ا
ال�شيا�شية. 

ب عــلــى 
يف الـــتـــدريـــ

حلـــــق 
ا

ا�شتخدام التكنولوجيات. 
حلـــ�ـــشـــول على 

يف ا
حلــــق 

ا
الــغــذاء ويف تلقي الرعاية 

ال�شحية. 
يف �شنع الــقــرار 

املــ�ــشــاركــة 
االقت�شادي.

ب الوثيقة  
لبــد اأن تخاط

حكومات الــدول الأع�شاء 
الت�شريعية 

وموؤ�ش�شاتها 
مل 

يف العا
ومنظمات املراأة 

المــــي ولبـــــــــد  اأن 
ال�ــــشــــ

تــتــمــا�ــشــى مـــع  مــوؤ�ــشــ�ــشــات 
حتى يتم 

يل 
املجتمع الدو

تــنــفــيــذ قـــراراتـــهـــا ب�شكل 
عملي وفعال.

•	
المية واملواثيق والعهود الدولية . 

ني مبادئ ال�شريعة الإ�ش
ط ب

	•�شرورة الرب
جهاز خا�س 

يف اإطار اإما ت�شكيل 
يف الوثيقة باأن يكون 

جاء 
من ال�شروري متابعة تنفيذ ما 

المي ي�شمن 
يف منظمة التعاون الإ�ش

جمال�س الــدول الأع�شاء 
حتــاد 

للمراأة منبثق عن ا
مل 

يف العا
ظ اأدوار املـــراأة 

يف  الوثيقة ، ويحف
جــاء 

حلقيقية والفعلية لتنفيذ ما 
املتابعة ا

يف �شوء 
ربملانيات امل�شلمات الفر�شة لتعزيز م�شاركتهن ال�شيا�شية 

مينح  لل
المي . و

الإ�ش
حتويل وثيقة املــراأة امل�شلمة مل�شروع 

لم املــراأة، اأو 
ف التي يكرم بها االإ�ش

العدالة واالإن�شا
المي ، ولبد 

يف منظمة التعاون الإ�ش
جمال�س الدول الأع�شاء 

حتاد 
يف اإطار ا

اتفاقية يقدم 
ب 

طل
يف التفاقيات الدولية التي تت

ك اآلية تتوافق فيها الوثيقة مع ما يرد 
اأن تكون هنا

حلقوق واللتزامات ب�شورة وا�شحة و�شريحة. 
و�شع ا
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مـــــذكـــــرة الــتــعــلــيــق 
عــلــى مــ�ــشــودة قـــرار 
التوجه نحو القدرة 
عـــــــلـــــــى مــــــواجــــــهــــــة 
يف 

املخاطر : االأخــذ 
االعتبار التوجهات 
ميــــــغــــــرافــــــيــــــة 

الــــــد
طبيعية 

والقيود ال
 الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة 

الثانية 
جلـــمـــعـــيـــة  الــعــامــة 

ا
الثـــون 

املــــائــــة والـــثـــ
ين 

ربملــا
حتـــاد الــ

ل
لـــ

ف 
يل- جني

الدو
مار�س/ 

 /20-16
2014

مـــذكـــرة التعليق 
جــــاءت 

على م�شودة قرار اللجنة 
الدائمة الثانية لتو�شح 
مقرري 

ى ا�شتخدام 
مــد

حتـــــــــاد 
يف اال

الــــلــــجــــنــــة 
يل  

ين الــــــــــــدو
ربملــــــــــا

الــــــــــ
رتحـــــات الــــتــــي 

لـــــلـــــمـــــقـــــ
هذا 

يف 
قدمتها ال�شعبة 

ال�شاأن. 

مت االأخذ بها: 
االأفكار التي 

يف 
ربملـــانـــات 

-اأن تــ�ــشــع الـــ
اأولـــويـــات عملها الــوطــنــي 
اأثـــنـــاء مــراجــعــة اأو تقييم 
�شيا�شات الدولة الوطنية 
ط ومـــــ�ـــــشـــــروعـــــات 

طـــــ
خـــــ

وطــنــيــة خــا�ــشــة بــالإ�ــشــكــان 
والبنى التحتية والتمويل 

ين.
االإ�شكا

حلكومات على -دمج 
حث ا

ط 
ط

ين بخ
العامل ال�شكا

جمها.
التنمية وبرا

-حث البلدان املانحة الى 
تعزيز فعالية امل�شاعدات

مت االأخـــــــــــــــذ بـــغـــالـــبـــيـــة 
رتحــات الــتــي قدمتها 

املــقــ
ربملــــانــــيــــة 

الــــ�ــــشــــعــــبــــة الــــ
المــاراتــيــة ، �ــشــواء ب�شكل 
لل االأخذ 

كامل اأو من خ
مب�شمون الأفــكــار بن�شبة 

  . %
تراوحت 80 

•	
ربملانات باإجراءات ملراجعة ال�شيا�شات 

ط على �شرورة اأن تقوم ال
اأكد م�شروع القرار يف عدة نقا

خماطر الكوارث .  
حتد من 

	•والأنظمة الوطنية التي 
ف 

مبعزل عن الهد
ميوغرايف 

ف د
اأ�شار م�شروع القرار ب�شرورة عدم ال�شروع بتحقيق اأي هد

	•التنموي. 
ني 

ني املانح
الل زيــادة التن�شيق ب

خ
حث البلدان املانحة على تعزيز فعالية امل�شاعدات من 

ف. 
جلفا

والتفاعل مع الأمم املتحدة مل�شاعدة الدول التي تعي�س وطاأة املجاعات وا
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رتحـــــــــــــات 
مـــــــــــــقـــــــــــــ

ربملــانــيــة 
الــ�ــشــعــبــة الــ

الإمـــــاراتـــــيـــــة فــيــمــا 
مبــوا�ــشــيــع 

يــتــعــلــق 
عــــــــلــــــــى الــــــلــــــجــــــان 
يف 

الــدائــمــة الثالثة 
ين 

ربملـــا
حتـــــــاد الـــ

اال
يل

الدو

ربملانية 
قدمت ال�شعبة ال

عـــلـــى 
رتحــــــات 

مــــــقــــــ
 3

موا�شيع اللجان الدائمة 
ين 

ربملــــا
حتـــــــــاد الــــ

يف اال
يل ، لـــتـــعـــزز مــن 

الـــــــــدو
حتـــــاد 

يف اال
مــ�ــشــاركــتــهــا 

يل.  
ين الدو

ربملا
ال

جلــــنــــة الـــ�ـــشـــلـــم 
رتح 

مـــــقـــــ
ني. 

واالأمن الدولي
رتح مــو�ــشــوع اللجنة 

مــقــ
جلنة 

الــدائــمــة الــثــانــيــة ) 
الــــتــــنــــمــــيــــة املــــ�ــــشــــتــــدامــــة 

والتمويل والتجارة(.
رتح مــو�ــشــوع اللجنة 

مــقــ
جلنة 

الـــدائـــمـــة الــثــالــثــة) 
ميـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 

الـــد
الإن�شان(. 

ني(: 
جلنة ال�شلم والأمن الدولي

رتح مو�شوع اللجنة الدائمة الأولى ) 
اأوًل: مق

ط اأو ت�شوية املنازعات وال�شراعات الدولية ، 
يل على �شب

جلماعي الدو
قدرة نظام الأمن ا

القات الدولية. 
حلد من املخاطر ال�شيا�شية والع�شكرية يف الع

وا
جلنة التنمية امل�شتدامة والتمويل والتجارة(:

رتح مو�شوع اللجنة الدائمة الثانية ) 
ثانياً: مق

طار 
رتاتيجيات الوطنية ملواجهة الأخ

الل ال�ش
التوجه نحو تنمية م�شتدامة دولية من خ

مل، 
ني دول العا

طالة ، والتفاوت الجتماعي املتزايد ب
ال�شحية والوبائية العاملية ، والب

ومكافحة املجاعة والفقر. 
ميقراطية وحقوق الإن�شان(:

جلنة الد
رتح مو�شوع اللجنة الدائمة الثالثة) 

ثالثاً: مق
يف ال�شوؤون الداخلية للدول 

ني املفاهيم الوطنية لل�شيادة ، وعدم التدخل 
يل ب

القانون الدو
، وحقوق الإن�شان. 
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مــــداخــــلــــة الـــتـــوجـــه 
نــــــــحــــــــو الــــــــــقــــــــــدرة 
عـــــــلـــــــى مــــــواجــــــهــــــة 
املــخــاطــر: االأخـــذ يف 
االعتبار التوجهات 
ميــــــغــــــرافــــــيــــــة 

الــــــد
طبيعية 

والقيود ال
 الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة 

الثانية 
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جلــــمــــعــــيــــة 
ا

ين 
ربملــا

حتـــاد الــ
ل

لـــ
ف 

يل- جني
الدو

مار�س 2014

اإبــــــــــراز املــــخــــاطــــر الـــتـــي 
يل 

تــواجــه املجتمع الــدو
مـــــــن جـــــــــــراء املــــخــــاطــــر 
ميــغــرافــيــة والــقــيــود 

الــد
طبيعية. 

ال

تـــنـــامـــي اأزمــــــــــات الـــقـــيـــود 
طــــــبــــــيــــــعــــــيــــــة، حــــيــــث 

الــــــ
�ــشــيــتــوا�ــشــل ارتــــفــــاع عــدد 
مليار 

 7
مل من 

�شكان العا
 2011

يف الـــعـــام 
نــ�ــشــمــة  

يف 
9.3 مليار ن�شمة 

الــى 
العام 2050 . 

ب 
كــمــا يــ�ــشــكــل ارتـــفـــاع ن�ش

جلـــــــــوع بـــ�ـــشـــكـــل حــــــــاد يف 
ا

مــــنــــاطــــق عــــــديــــــدة حــــول 
ممــاثــلــة 

طـــورة 
مل  خـــ

الـــعـــا
مـــلـــيـــون 

 925
ك 

فــــهــــنــــا
جلــــوع 

�ــشــخــ�ــس يـــعـــانـــون ا
ميوت �شنويا 

مل و
حول العا

ني �ـــشـــتـــة اإلـــــــى ثــمــانــيــة 
بـــــ

ني �شخ�س مــن اآثــار 
اليــ

مــ
الــكــوارث واالأمـــرا�ـــس ذات 

ال�شلة باملياه.
2025 فاإن 

وبحلول عام 
مــلــيــار ن�شمة 

 1.8
نــحــو 

�ـــشـــيـــجـــدون اأنـــفـــ�ـــشـــهـــم يف 
طلقة 

ين ندرة م
بلدان تعا

يف املياه.

ربملـــــانـــــات 
دعــــــــم دور الـــــ

الـــوطـــنـــيـــة واالإقـــلـــيـــمـــيـــة 
خماطر 

والدولية ملواجهة 
ميــغــرافــيــة 

ريات الــد
الــتــغــ

طبيعية. 
والتحوالت ال

•	
الل زيادة 

طبيعية والبيئة من خ
ربملانات عليها م�شوؤولية اأ�شا�شية يف مواجهة املخاطر ال

اأن ال
ميغرافية التي تعد 

يف ميزانيات الدول ب�شاأن العتبارات البيئية والد
املخ�ش�شات املقررة 

يف هذا ال�شاأن 
طاء اأولوية لنفقات امليزانية 

ال من برامج التنمية امل�شتدامة ، واإع
جزءا اأ�شي

ميغرافية القائمة. 
خللل البيئية والد

مبا يوؤدي اإلى ت�شحيح بع�س اأو�شاع ا
	•و

يف اأولــويــات عملها الوطني اأثناء مراجعة اأو تقييم �شيا�شات الدولة 
ربملانات 

اأن ت�شع ال
ين . 

ط وم�شروعات وطنية خا�شة بالإ�شكان والبنى التحتية والتمويل الإ�شكا
ط

الوطنية خ
ك يف اإطار موازنات الدول.

الزمة لذل
	•واأن يتم ر�شد املخ�ش�شات املالية ال

ني 
ني املانح

الل زيــادة التن�شيق ب
خ

حث البلدان املانحة على تعزيز فعالية امل�شاعدات من 
ري 

ف. وتوف
جلفا

والتفاعل مع الأمم املتحدة مل�شاعدة الدول التي تعي�س وطاأة املجاعات وا
رتام الكامل ل�شيادة الــدول ووحدتها 

حلياد ، مع الحــ
امل�شاعدات الإن�شانية وفقاً ملبادئ ا

الوطنية.
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مداخلة ور�شة : 
يف 

التمثيل ال�شعبي 
ربملانات

ال
)ا�ـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــدال 

الأع�شاء(
ين 

ربملا
حتــاد ال

- اال
يل 

الدو

تــــــوؤكــــــد الـــــفـــــكـــــرة الـــتـــي 
طــرحــتــهــا املـــداخـــلـــة اإن 
فــكــرة التمثيل ال�شعبي 
جــوهــرهــا على 

يف 
تــقــوم 

ربملــــــان 
الــــتــــاأقــــيــــت ،والــــــ

ميثل 
طــبــيــعــتــه مـــوؤقـــت 

بــ
ب الـــــذي 

اإرادة الـــ�ـــشـــعـــ
التـــه 

ف مـــ�ـــشـــكـــ
تــــخــــتــــلــــ

ف 
ال

وطـــمـــوحـــاتـــه بــاخــتــ
ق�شاياه . 

ى قـــدرة الع�شو 
اأوال: مــد

اأثـــنـــاء مــدتــه الــنــيــابــيــة يف 
حلـــقـــيـــقـــي عــن 

ري ا
الـــتـــعـــبـــ

م�شالح الإرادة ال�شعبية.
ظــــل الــتــنــامــي 

يف 
ثـــانـــيـــاً: 

الت 
الــــ�ــــشــــريــــع لـــلـــمـــ�ـــشـــكـــ

املجتمعية ومــا تفرزه من 
طورات مت�شارعة تتعر�س 

ت
لــلــعــديــد مـــن الــتــحــديــات، 
طة 

خا�شة التحديات املرتب
بالتوا�شل مع املجتمع .

ري 
ظـــاهـــرة تغ

ثـــالـــثـــاً: اإن 
ين قــد 

ربملـــــا
الـــتـــمـــثـــيـــل الـــــ

يكون لها ماآخذ �شلبية.
رابعاً:اإل اأن هذه الظاهرة 
يـــنـــبـــغـــي الــــنــــظــــر اإلــــيــــهــــا 
مبنظور اإيجابي حيث اإنها 
مبحا�شبة الأع�شاء 

تتعلق 
ربملــانــيــة 

عــلــى اأعــمــالــهــم الــ
يف التمثيل 

وعلى وكالتهم 
ال�شعبي.

اأن هـــذه الــظــاهــرة ينبغي 
مبــنــظــور 

الـــنـــظـــر اإلـــيـــهـــا 
حيث اإنــهــا تتعلق 

اإيجابي 
مبحا�شبة الأعــ�ــشــاء على 
ربملانية وعلى 

اأعمالهم ال
يف الــتــمــثــيــل 

وكــــالــــتــــهــــم 
ال�شعبي.

•	
ب اأقل ، 

ربملانات اأو ن�ش
ب مرتفعة من اأع�شاء ال

ري ن�ش
اإن هذه الظاهرة �شواء اأدت اإلى تغي

ري عن امل�شلحة املجتمعية العامة. التي 
يف التعب

ربملان 
حقيقًة على دور ال

ل توؤثر 
فاإنها 

حتقيق 
حــول و�شائل 

الحظات 
ك بع�س امل

منـــا قــد تكون هنا
ري الأعــ�ــشــاء ، واإ

ري بتغ
لتتغ

ري اأعداد الأغلبية 
يف حال تغ

النتخابات 
امل�شلحة املجتمعية العامة وفقا للنتائج النهائية ل

ربملان. 
اأو الأقلية داخل ال
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رييــة 
مــــذكــــرة تــفــ�ــشــ

رتح مــو�ــشــوع 
لــــ مــقــ

الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 
جلــنــة 

االأولــــــــــــــى ) 
الــــ�ــــشــــلــــم والأمــــــــــن 
ني(:يف 

الـــــــــدولـــــــــيـــــــــ
ين 

ربملـــا
حتـــــــاد الـــ

اال
يل 

الدو

رتح : قـــدرة 
مي مــقــ

تــقــد
جلــمــاعــي 

نــظــام الأمـــــن ا
يل عـــلـــى تــ�ــشــويــة 

الـــــــــدو
املـــنـــازعـــات والــ�ــشــراعــات 
حلـــــــد مــن 

الــــدولــــيــــة، وا
املــــخــــاطــــر الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــيـــة 
لقات 

يف الع
والع�شكرية 

الدولية

ك .
رت

النظام الأمني امل�ش
جلماعي ال�شلمي. 

االأمن ا
حــركــة الــ�ــشــراعــات 

ط 
�شب

مل. 
والنزاعات يف العا

مــعــاقــبــة الـــــدول املنتهكة 
ملـــبـــادئ واأ�ـــشـــ�ـــس الــقــانــون 

يل
الدو

ى ال�شعبة الإمــاراتــيــة 
تــر

ى 
�ـــــشـــــرورة تـــــدار�ـــــس مـــد

قـــــــــــــدرة نـــــــظـــــــام الأمــــــــــن 
يل عــلــى 

جلـــمـــاعـــي الـــــــدو
ا

وت�شوية املنازعات 
ط 

�شب
والــــ�ــــشــــراعــــات الـــدولـــيـــة 
حلــديــث عن 

ميكن ا
حتى 

والأمـــن 
م�شتقبل ال�شلم 

ظـــل تــزايــد 
يف 

ني 
الــدولــيــ

الـــ�ـــشـــراعـــات الـــدولـــيـــة يف 
العقود القادمة. 

•	
حلماية 

ك 
رت

ك نظام اأمني م�ش
لبد اأن يكون هنا

ربملانية الإماراتية اأنــه 
اأكــدت ال�شعبة ال

يل 
جلماعي الدو

خلارجية ، ونظام الأمن ا
حلهم واأهدافهم ومنجزاتهم الداخلية وا

م�شا
حلرب العاملية الأولــى، ثم الأمــم املتحدة 

يف ع�شبة الأمــم املتحدة التي ت�شكلت بعد ا
متثل 

ف الرئي�شي مــن هــذه املنظمة هو 
حلــرب العاملية الثانية ، وكــان الــهــد

التي ت�شكلت بعد ا
ني واأن يكون 

مبا يكفل ال�شلم والأمــن الدولي
ك ، و

رت
يل امل�ش

جلماعي الــدو
حتقيق الأمــن ا

حركة ال�شراعات واملنازعات الدولية، وهذا 
ط 

ى هذا النظام القدرة على التدخل ل�شب
لد

حتقيق ال�شلم 
يف ميثاق الأمم املتحدة الذي اأكد �شمن اأهدافه الأ�شا�شية 

ري عنه 
مت التعب

ما
ني الــدول بالو�شائل ال�شلمية ، واأن يكون 

الفــات ب
خلــ

ني وحــل املنازعات وا
والأمــن الدولي

ف اأو منازعات ، ومعاقبة الدول 
ال

خ
ط اأي 

يف �شاحة العمل الدولية �شب
ف الرئي�شي 

الهد
مت ترجمتها يف ميثاق الأمم املتحدة

يل التي 
املنتكهة ملبادئ واأ�ش�س القانون الدو

رييــة 
مــــذكــــرة تــفــ�ــشــ

رتح مــو�ــشــوع 
لــــ مــقــ

الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 
جلــنــة 

الــــثــــانــــيــــة ) 
امل�شتدامة 

التنمية 
والتمويل والتجارة(

ين 
ربملـــا

حتـــــــاد الـــ
اال

يل 
الدو

الــــتــــوجــــه نــــحــــو تــنــمــيــة 
مـــ�ـــشـــتـــدامـــة دولــــيــــة مــن 
رتاتــيــجــيــات 

الل ال�ــشــ
خـــ

الـــــوطـــــنـــــيـــــة ملـــــواجـــــهـــــة 
طــــــــار الـــ�ـــشـــحـــيـــة 

االأخــــــــ
والــــوبــــائــــيــــة الـــعـــاملـــيـــة ، 
طـــالـــة ، والـــتـــفـــاوت 

والـــبـــ
ني 

االجتماعي املتزايد ب
مل، ومكافحة 

دول الـــعـــا
املجاعة والفقر

حتـــقـــيـــق االنـــــتـــــقـــــال مــن 
املفاهيم الوطنية للتنمية 
املــ�ــشــتــدامــة اإلـــــى انــتــ�ــشــار 
جــــديــــد 

يل 
دو

مـــــفـــــهـــــوم 
لت املتجددة 

يراعي امل�شك
مل.  

حول العا

•	
جلنة التنمية امل�شتدامة والتمويل والتجارة( 

رتاح هذا العنوان يف اللجنة الدائمة الثانية ) 
مت اق

حتتاج 
مل التي 

رث املفاهيم القت�شادية يف العا
باعتبار اأن مفهوم التنمية امل�شتدامة يعد من اأك

الل املوارد 
اإلى املزيد من الدرا�شة باعتبارها املكون الرئي�شي يف تنمية املوارد الب�شرية، وا�شتغ

ف الوثائق، وعقد 
املادية دون الإ�شرار بحاجات اأجيال امل�شتقبل، وعلى الرغم من �شدور اآل

مترات املتخ�ش�شة باالإ�شافة اإلى مئات املنتديات العاملية التي انعقدت لغر�س بحث 
ع�شرات املوؤ

ى من دول 
رب

حتديات ، وطموحات التنمية امل�شتدامة، اإل اأن الغالبية الك
و�شائل ، وعوائق ، و

ف امل�شتوحاه من التنمية امل�شتدامة، بالإ�شافة اإلى 
حتقيق الأهدا

مل مازالت عاجزة عن 
العا

رتاتيجية 
عدم اللتزام باملبادرات الدولية املتعددة التي اأطلقتها الأمــم املتحدة لتنفيذ ا�ش

منائية التي ركزت ب�شفة اأ�شا�شية على مفاهيم التنمية امل�شتدامة.
الألفية الإ
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رييــة 
مــــذكــــرة تــفــ�ــشــ

رتح مــو�ــشــوع 
لــــ مــقــ

الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 
جلـــنـــة 

الـــــثـــــالـــــثـــــة) 
ميـــــقـــــراطـــــيـــــة 

الـــــد
وحقوق الإن�شان(:

ني 
يل بــ

الــــقــــانــــون الــــــــدو
املـــــفـــــاهـــــيـــــم الــــوطــــنــــيــــة 
لل�شيادة ، وعدم التدخل 
يف الـــ�ـــشـــوؤون الــداخــلــيــة 
للدول ، وحقوق الإن�شان

ط واللتبا�س 
خلل

نتيجة ا
ني الــتــزام 

الــــذي يــحــدث بــ
ري حــقــوق 

مبـــعـــايـــ
الـــــــدول 

ني مــفــهــوم 
النــــ�ــــشــــان وبــــــ

يف الـــــ�ـــــشـــــوؤون 
الـــــتـــــدخـــــل 

الداخلية للدول. 

�ـــــشـــــرورة عــــــدم املـــ�ـــشـــا�ـــس 
مبقومات االأمن وال�شيادة  

•	
ربملانية الإماراتية املو�شوع على اأجندة اأعمال اللجنة الدائمة الثالثة ،  

طرحت ال�شعبة ال
ف املحافل واملنتديات واملنظمات الدولية اأ�شبحت تتخذ 

خمتل
يف 

ك العديد من الدول 
فهنا

ى وخا�شة الدول النامية  
من حقوق الإن�شان ذريعة للتدخل يف ال�شاأن الداخلي للدول الأخر

القات الدولية .
مبقومات  الأمن وال�شيادة ويهدد ا�شتقرار الع

مي�س 
الأمر الذي 

مـــــداخـــــلـــــة حــــــــول » 
طــــورات الـــ�ـــشـــوؤون 

تــــ
طينية »

الفل�ش
اجـــــتـــــمـــــاع الـــلـــجـــنـــة 
حتاد 

يف ا
التنفيذية 

جمــــالــــ�ــــس الــــــــدول 
يف منظمة 

الأع�شاء 
المي 

التعاون الإ�ش

طــــــورات 
نــــتــــيــــجــــة الــــــتــــــ

متـــر بــهــا الق�شية 
الــتــي 

طينية والتي تنذر 
الفل�ش

طــر عــلــى م�شتقبل 
خلــ

بــا
يف الــــ�ــــشــــرق 

لم 
الـــــ�ـــــشـــــ

ط، طــرحــت هــذه 
الأو�ــــشــــ

الفكرة . 

مت طرح االأفكار التالية : 
لم يف ال�شرق 

م�شتقبل ال�ش
ط.

الأو�ش
ري املــــــــفــــــــاو�ــــــــشــــــــات 

�ــــــــشــــــــ
 –

طـــــيـــــنـــــيـــــة 
الـــــفـــــلـــــ�ـــــشـــــ

االإ�شرائيلية.
 –

طينية 
حلة الفل�ش

امل�شا
طينية

الفل�ش

يف 
ربملانات 

تعزيز عمل ال
المية لدعم 

الـــدول ال�ش
طينية. 

الق�شية الفل�ش

•	
ني امل�شاعدات وحماية 

ري لتاأم
ك ب�شاأن و�شع تــدابــ

رت
المي م�ش

ين ا�ش
ف بــرملــا

اتــخــاذ موق
ك 

لل التحر
ك من خ

يل وذل
ين الدو

ربملا
حتاد ال

طيني يف اجتماعات اال
ب الفل�ش

حقوق ال�شع
ط على ا�شرائيل 

الدبلوما�شي للمجموعات العربية والآ�شيوية والإفريقية من اأجل ال�شغ
ف 

طيني وفق املبادئ الدولية املتعار
ب الفل�ش

جتاه ال�شع
ف انتهاكاتها 

حتمل م�شوؤولية وق
يف 

	•عليها. 
ك 

جرائم تنته
حتميل اإ�شرائيل امل�شوؤولية القانونية والدولية عما ارتكبته وترتكبه من 
مل املدينة املقد�شة

مبعا
مبا يتعلق 

ين خا�شة 
يل والإن�شا

مبادئ القانون الدو
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الراأي الفني حول
الوة 

 » واقــــــعــــــة تــــــ
ف 

الـــــقـــــراآن بـــاملـــعـــاز
ف 

طــوائــ
ى الــ

الإحــــــد
املــــــ�ــــــشــــــيــــــحــــــيــــــة يف 

اإندوني�شيا  «

طـــــاء راأي الــ�ــشــعــبــة 
اإعـــــ

ربملـــانـــيـــة حـــــول هـــذه 
الـــ

الواقعة 

ف 
حمــــاولــــة اتــــخــــاذ مــوقــ

دبــلــومــا�ــشــي لــلــتــعــامــل مع 
رتكــيــز 

هـــذه الــواقــعــة. والــ
عـــــلـــــى �ـــــــــشـــــــــرورة تـــبـــنـــي 
طـــة عــمــلــه 

يف خـــ
حتــــــــاد 

ال
»دعــــــوة حـــكـــومـــات الــــدول 
مي 

المـــيـــة اإلـــــى تــقــد
الإ�ـــشـــ

يل 
مـــــ�ـــــشـــــروع قــــــانــــــون دو

�ــشــادر عــن الأمـــم املتحدة 
مي امل�شا�س 

يق�شي بــتــحــر
ب ال�شماوية 

والإ�شاءة للكت
و املــــقــــد�ــــشــــات والـــــرمـــــوز 

والثوابت الدينية«. 

رتحــــــــــت الــــ�ــــشــــعــــبــــة 
اقــــــــــ

ربملـــانـــيـــة  عـــــدم اإدانــــــة 
الـــ

الوة الـــــقـــــراآن 
واقـــــعـــــة تــــــــ

ى 
ف الإحـــــــــــــد

بـــــــــاملـــــــــعـــــــــاز
ف ال�شنية ، خا�شة 

طوائ
ال

طـــائـــفـــة اعــــتــــذرت ، 
اأن الـــ

واأن الإدانــــــــــة قــــد تــ�ــشــر 
القـــات الإمــــاراتــــيــــة 

بـــالـــعـــ
الإماراتية 

•	
رتكيز على الواقعة التي حدثت يف اإندوني�شيا 

ربملانية اأنه بدًل من ال
رتحت اأمانة ال�شعبة ال

اق
يف 

ري عن خيبة الأمل من الت�شريحات التي اأثارها الرئي�س الت�شيكي 
، فانه من املهم التعب

ف 
المية هي من تق

حول ما اأكد عليه من الأيدولوجية واملفاهيم الإ�ش
 2014

26 مايو 
ني املعادين 

ني والعن�شري
ني النازي

ني من يوؤمنون بالقراآن وب
ط ب

ف ، والرب
وراء اأعمال العن

	•لل�شامية . 
ل ت�شاعد على بناء الثقة والفهم املتبادل وحوار 

والتاأكيد على اأن مثل هذه الت�شريحات 
ب ر�شمية 

ني يتقلدون منا�ش
حل�شارات  والثقافات الإن�شانية ، خا�شة اإذا �شدرت من م�شوؤول

ا
	•يف دولهم . 

جمال�س الــدول الأع�شاء 
حتــاد 

متر ا
يف قـــرارات الـــدورة العا�شرة ملوؤ

ك 
ني ذلــ

واأن يتم ت�شم
المي.

مبنظمة التعاون ال�ش
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حمــــــــــور  يف 
ورقــــــــــة 

حــــــمــــــايــــــة حـــــقـــــوق 
الأطــــفــــال، وخــا�ــشــة 
االأطفال املهاجرين 
ري �ــشــحــبــة 

مـــــن غـــــ
وحمايتهم 

اأهاليهم 
لل يف 

مـــن اال�ــشــتــغــ
حلروب والأزمات .

ا

ك ا�ــشــبــاب عــديــدة 
هــنــالــ

هـــذه 
ظــــهــــور 

يل 
اأدت اإ

الظاهرة منها :
•	

حلــــــــــــــروب 
تـــــــعـــــــد ا

ب 
وال�شراعات ك�شب

مــن اأ�ــشــبــاب هجرة 
	•االأطفال.

ب 
يـــعـــد الـــفـــقـــر �ــشــبــ

هـــــــــــــام  النــــتــــ�ــــشــــار 
ري 

ظـــــــاهـــــــرة تـــهـــجـــ
	•االأطفال.

زيــــــــــــــادة الحــــــيــــــاء 
املـــــهـــــمـــــ�ـــــشـــــة عـــلـــى 

مل .
	•م�شتوي العا

ب 
زيـــــــــــــــــــــــادة نــــ�ــــشــــ

	•االأطفال ال�شوارع.
حل�شول 

الرغبة يف ا
ممــيــز 

عــــلــــى عــــمــــل 
حلـــــ�ـــــشـــــول عــلــى 

وا
دخل مر�شي.

   تتمحور الفكرة الرئي�شة 
حــــــــــول   حــــمــــايــــة حـــقـــوق  
الأطفال وخا�شة الأطفال  
لل 

املهاجرين من اال�شتغ
والــ�ــشــعــي لــلــحــد مـــن هــذه 

الظاهرة.

رتتـــبـــة عــلــى 
الـــنـــتـــائـــج املـــ

ري 
هــجــرة الأطــفــال مــن غ

�شحبة اأهاليهم:
جلرائم 

زيادة حدة واأنواع ا
يف املــجــتــمــعــات الـــتـــي يتم 
الـــهـــجـــرة الـــيـــهـــا؛ نــتــيــجــة 
عدم قدرة  املهاجرين على 
الــتــجــانــ�ــس والــتــاأقــلــم مع 
هذه املجتمعات، باالإ�شافة 
اإلى عدم قدرة املهاجرين 
عــلــى النــــدمــــاج مـــع هــذه 
املجتمعات التي يهاجرون 
اإلــيــهــا، والــتــي تــــوؤدي اإلــى 

مية ال�شرقة.
زيادة جر

زيــــــــــــادةاأعــــــــــــداد واأنــــــــــــواع 
الــــعــــ�ــــشــــابــــات الــــدولــــيــــة 
املــــ�ــــشــــلــــحــــة )الــــــعــــــابــــــرة 
لــــلــــحــــدود( ؛العـــتـــمـــادهـــا 
هـــــــــوؤلء الـــقـــا�ـــشـــريـــن يف 
اأعـــمـــالـــهـــا ذات االإجـــــــرام 

يل.
الدو

انت�شار حالة من الفو�شى 
الب الأمـــنـــي، اأو 

اأو النـــقـــ
طــيــات الأمــــن 

تــهــديــد مــعــ
الـــوطـــنـــي لـــهـــذه الــــــدول، 
لأن الــقــا�ــشــريــن 

نــــظــــراً 
املهاجرين اإلى هذه الدول 
ل يــحــمــلــون اأي قــيــم اأو 
حمددة،ت�شاعدهم 

اأفــكــار 
على التاأقلم مع املجتمعات 

التي يتم الهجرة اإليها.

ري �شحبة اأهاليهم : 
ربملانات يف حماية الأطفال املهاجرين من غ

رتحات لتعزيز دور ال
مق

•	
يل اتخاذ 

اللهم،  حيث يتم تو
جتنيد الأطفال وا�شتغ

ظاهرة 
حلد من  

جلنة لتنفيذ ا
ت�شكيل 

جتنيد الأطفال.
ظاهرة 

جتاه 
	•كافة  الإجراءات لتنفيذ التزامات الدول 

ميكنهم من 
مبا 

يف املجتمع وتاأهيلهم 
ني واإعــادة اإدماجهم 

حماية الأطفال امل�شرح
�شمان 

جمتمعهم.
جتاه 

	•امل�شاركة الإيجابية  
ظاهرة 

جتــاه 
خللق راأي عــام 

القة ؛
جلهات ذات الع

تنفيذ برامج توعوية بالتن�شيق مع ا
اللهم والآثار ال�شلبية التي تلحقها هذه الظاهرة بالأطفال واملجتمع 

جتنيد الأطفال وا�شتغ
	•ب�شورة عامة.

الل املنظمات 
ربملانات، ومن خ

ني الدول الأع�شاء  يف ال
دعم جميع اأ�شكال التعاون امللمو�س ب

ك بق�شد بناء �شبكات اإجرائية؛ ترمي اإلى ت�شهيل 
حلكومية ، و ذل

ري ا
الدولية و املنظمات غ

يف 
ني العتبار اأهمية العودة 

عودة القا�شرين اإلى بلدانهم الأ�شلية ،يف اإطار اإجراء ياأخذ بع
ظ الكرامة للقا�شرين.

حتف
ط اإن�شانية م�شمونة 

	•ظل �شرو
ك تو�شيع 

حلكومات اأن تقوم باإن�شاء وتاأ�شي�س وحــدة ملكافحة الظاهرة ،وكذل
ب على ا

يج
طر اإلــى دفع 

رية التي ت�ش
�شبكات ال�شمان الجتماعي بحيث ت�شمل معظم الأ�ــشــر الفق

ب اأي�شا على 
ك فاإن من الواج

الوة على ذل
الزم لها. ع

ري الدخل ال
اأطفالها اإلى الهجرة لتوف

ني الو�شع املعي�شي والقت�شادي 
حت�ش

ط واآليات ملكافحة الفقر و
ط

خ
حلكومات اأن تتبنى 

ا
ين منه عامة ال�شعوب

رتدي، الذي يعا
امل
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حمــــور حــول 
ورقـــــة 

ب االإن�شانية 
العواق

لأزمات االإقليمية 
ل

للجمعية 
الــتــابــعــة 

ف 
حلــلــ

ربملــــانــــيــــة 
الــــ

الناتو.

تعد ال�شراعات من اأهم 
مييز الب�شر لتحقيق 

ما 
اأهدافهم ، ولقد اتخذت 
ني الـــدول 

الــ�ــشــراعــات بـــ
ني: اأحدهما ال�شراع 

�شكل
ري املـــبـــا�ـــشـــر 

خلــــفــــي غـــــ
ا

على امل�شالح ، وال�شراع 
حلـــــــروب 

املـــــبـــــا�ـــــشـــــر بـــــــا
وافـــــتـــــعـــــال االأزمــــــــــــــات ، 
ريهـــــــا ، ونـــتـــيـــجـــة 

وغـــــــ
ني الـــدول 

لــلــ�ــشــراعــات بــ
املــخــتــلــفــة ومــــن اأ�ــشــبــاب 
ب االإنـــ�ـــشـــانـــيـــة 

الــــعــــواقــــ
لأزمات االإقليمية

ل
•	

انــــتــــ�ــــشــــار الـــفـــ�ـــشـــاد 
ف 

�ــشــعــ
ب 

: بـــ�ـــشـــبـــ
وامل�شاءلة 

الــرقــابــة 
	•يف بع�س الدول.

جلــمــود ال�شيا�شي 
ا

ك 
: ويــــــــعــــــــود ذلــــــ

ممــــار�ــــشــــة 
لــــــعــــــدم 

ميـــــقـــــراطـــــيـــــة 
الـــــد

ري 
يف كث

حلقيقية 
ا

من الدول العربية.
و�ـــــــشـــــــوء  الإدارة 

	•والفهم والتقدير.
 نــ�ــشــر الــعــديــد من 
طــرفــة 

االأفــــكــــار املــتــ
داخــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــذا 

جلماعات
ا

الــفــكــرة الرئي�شة ملو�شوع 
الورقة التدخل ال�شريع اأو 
العاجل لإعادة التوازن اإلى 
حلد من 

طبيعي وا
امل�شار ال

هذه االأزمات.

الـــتـــحـــديـــات اأو الــنــتــائــج 
حلــروب 

الــتــابــعــة  لــزيــادة ا
واالأزمـــــــــــــــات والــــــكــــــوارث 
االإقليمية اأدت اإلــى زيــادة 
مل، 

يف العا
ى الفقر 

م�شتو
بـــالإ�ـــشـــافـــة اإلـــــى اأن هــذه 
يف هروب 

الأزمــات ت�شببت 
روؤو�ـــس االأمـــوال والعقول 
ى، 

الوطنية اإلى بلدان اأخر
خ�شائر 

ب عليه 
رتت

مما ي
يف الأ�شول املادية 

وطنية 
والب�شرية. باالإ�شافة اإلى 
جتــــارة الأ�ــشــلــحــة 

انــتــ�ــشــار 
حلــــــــدود الــوطــنــيــة 

ني ا
بــــ

جلـــــمـــــاعـــــات 
متــــــــركــــــــز ا

و
يف املناطق التي 

االإرهابية 
ت�شهد مثل هذه الأزمــات. 
ط اأنـــظـــمـــة 

ك �ـــشـــقـــو
كــــذلــــ

ى اإلـــى 
بــعــ�ــس الــــــدول اأد

ني 
المي

ت�شاعد دور الإ�ش
جتاهاتهم املختلفة . 

با

رتحات املقدمة
ومن املق

الح ال�شيا�شي والقت�شادي.
اأول: الإ�ش

حلة الوطنية. 
مترات امل�شا

ثانياً: عقد موؤ
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ورقة حول منظمات 
ين 

املــــجــــتــــمــــع املـــــــد
رية الــعــمــل 

يف مـــ�ـــشـــ
ك

رت
العربي امل�ش

رتكز هذه الورقة على 
ت

ف عــلــى منظمات 
الــتــعــر

رية 
ين يف م�ش

املجتمع املد
ك 

رت
العمل العربي امل�ش

ب 
ري الــــتــــي يــجــ

واملــــعــــايــــ
يف  منظمات 

اأن تــتــوافــر 
ك 

ين ،وكذل
املجتمع املــد

ب 
االإ�ــشــكــالــيــات والــعــواقــ

الـــتـــي تـــواجـــه مــنــظــمــات 
ف 

ين، وكــيــ
املــجــتــمــع املـــــد

ميكن ملنظمات املجتمع 
يف 

ين اأن تـــ�ـــشـــهـــم 
املـــــــــد

رية الــعــمــل الــعــربــي 
مــ�ــشــ

ك ؟ 
رت

امل�ش

تتمحور الفكرة الرئي�شة 
يف الــــورقــــة عـــلـــى  تــعــزيــز 
رية الـــعـــمـــل الــعــربــي 

مـــ�ـــشـــ
ك.

رت
امل�ش

ك الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
هـــــــنـــــــا

ب التي 
التحديات والعواق

رية  منظمات 
تــعــيــق مــ�ــشــ

ك 
رت

الــعــمــل الــعــربــي املــ�ــشــ
منها:

ف املـــــقـــــدرة املــالــيــة 
 �ــشــعــ

الزمــة لهذه املنظمات، 
الــ

ري مــن 
ممــــا يـــغـــري الـــكـــثـــ

خلارجية بتمويل 
الــدول ا

هذه املنظمات.
ف الـــكـــوادر الب�شرية 

�شع
املــوؤهــلــة واملـــدربـــة بالقيام 

ين.  
باأدوار املجتمع املد

رتحات اأهمها : 
ك العديد من املق

هنال
•	

رية العمل العربي 
يف م�ش

ين 
ى تعزيز عمل منظمات املجتمع املــد

اأن ال�شعبة الإمارتية تر
ين �شواء 

ني منظمات املجتمع املد
الل التكامل الراأ�شي والأفقي  ب

خ
ك من 

ك ، وذل
رت

امل�ش
الل تكامل 

يف الدول العربية كافة، اأما التكامل الراأ�شي يتم  من خ
يف الدولة الواحدة اأو 

ك والجتماعات 
رت

الل التعاون امل�ش
خ

يف داخل الدولة من 
ين 

عمل منظمات املجتمع املد
ين 

التن�شيقية  بينهم. و اأمــا التكامل الأفــقــي  يحدث عندما تتفق منظمات املجتمع املد
طلبات املجتمع 

حاجات و مت
ري عن 

يف القدرة على التعب
مما  ي�شاعد 

يف البلدان العربية، 
يف الوطن العربي من 

ين 
ني عمل منظمات املجتمع املد

طري ككل . كما يتم التكامل ب
الق

ى.
ني املنظمات املعنية كل على حد

الل التوا�شل ب
خ

جهود 
ورقـــة بــ�ــشــاأن  

دولة الإمارات ب�شاأن 
ال�شباب

تتدار�س هذه الورقة:
ني 

متك
جهود االإمارات يف 

الـــ�ـــشـــبـــاب ومــــــا تــقــدمــه 
حلـــــكـــــومـــــة مـــــــن اأجـــــــل 

ا
ال�شباب املواطن 

حتــفــيــز طـــاقـــات الــ�ــشــبــاب 
وت�شجيعها لتبدع يف جميع 

املجاالت

قــ�ــشــايــا الــ�ــشــبــاب املتعلقة 
بالتحديات التي تواجههم 

من جميع النواحي 

•	
ف 

ربامج التي تهد
مت ذكر العديد من الت�شريعات  التي اأ�شدرت من الدولة ب�شاأن ال�شباب وال

حتــادي لل�شباب واملبادرات ال�شادرة  
طوير م�شاريع ال�شباب وجهود املجل�س الوطني ال

يف ت
حلكومة يف الدولة .

من ا
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ورقة
مـــــــداخـــــــلـــــــة حــــــول 

الت�شرد الداخلي

رتكز هذه الورقة على 
ت

املــ�ــشــرديــن داخــلــيــاَ ب�شاأن  
النزاع امل�شلح  .

ربز هذه الورقة:
ت

حلماية 
 تعزيز امل�شوؤولية 

ني .
املدني

ارتـــفـــاع عــــدد الــ�ــشــراعــات 
ف 

املـــــ�ـــــشـــــلـــــحـــــة والــــــعــــــنــــــ
وانتهاكات حقوق الإن�شان، 
ف 

نــتــيــجــة لــفــ�ــشــل اأطــــــرا
الـــــنـــــزاعـــــات املـــ�ـــشـــلـــحـــة يف 
رتام حـــقـــوق الــ�ــشــكــان 

احــــــ
ني.

املدني

ربملانية :
رتاحات التي قدمتها ال�شعبة ال

االق
•	

متثل 
الأنها 

طرق ال�شليمة،  
ف املتنازعة بال

ني االأطـــرا
حل النزاعات  ب

التاأكيد على مبداأ 
ني من اآثار املنازعات امل�شلحة و�شمان التزام 

حلماية املدني
ري وقائي 

ال�شبيل الأ�شا�شي وكتدب
طات الوطنية ال�شعي 

يل ملنع النزوح الق�شري، وتقت�شي ال�شل
ف النزاعات بالقانون الدو

اأطرا
	•اإلى عودة مواطنيها وحماية حقوقهم.

طبيعية 
خماطر الــكــوارث ال

حلكومة للحد مــن 
الزمــة مــن ا

ري الــ
اللــتــزام واتــخــاذ التداب

ى 
الء اأو بكلمة اأخر

ك الإجراءات على الإخ
طوي تل

ممتلكاتهم، وقد تن
حلماية حياة النا�س و

طبيعية 
ني ور�شم ال�شيا�شات املتعلقة باإدارة الكوارث ال

طات املحلية �شن القوان
ب على ال�شل

يج
ى 

طر ورفع الوعي لد
خل

جمالت ا
الحظة 

الزمة كم
ري الإداريــة ال

واإنفاذها واتخاذ التداب
الء ال�شكان الذين يحتمل تاأثرهم باملخاطر.

طار واإخ
	•ال�شكان باملخاطر والأخ

خماطر الكوارث 
حلد من 

جمالت حقوق الإن�شان وا
ني يف 

ني الفاعل
لتعزيز فعالية التن�شيق ب

يف بناء الإرادة ال�شيا�شية 
مي العون 

ني تقد
منـــاء اإذا ما اأريــد لهوؤلء الفاعل

طبيعية والإ
ال

ك القانونية وتنفيذها 
حلكومات على توقيع ال�شكو

مــن ت�شجيع ا
ل بــد 

وامل�شاءلة، كما 
طبيعية وحقوق الإن�شان. 

خماطر الكوارث ال
	•بخ�شو�س النزوح الداخلي و

حــالت الت�شرد 
جلة 

حماية وطنية فعالة ملعا
ربملانية �شرورة  اإن�شاء نظم 

ى ال�شعبة ال
تر

الئم .
ين م

الل و�شع اإطار قانو
	•الداخلي وتعزيز ال�شتجابات الوطنية  من خ

يف اإطــار متكافئ 
منــا تتقرر 

ط واإ
حلكومات فق

ل ينبغي اأن تنفرد بها ا
اأن هــذه امل�شوؤولية 

يف 
ب الولية 

ربملان هو �شاح
ربملــان، باعتبار اأن ال

حلكومة والــ
ني م�شوؤوليات ا

ومــتــوازن ب
ني 

حلروب، ومن ثم فهو م�شوؤول عن حماية املدني
املوافقة على قرار العمليات الع�شكرية اأو ا

خا�شة اأثناء النزاعات امل�شلحة .
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حول  
ورقــة مداخلة 

ربملــــــانــــــات 
الــــــ

دور 
حـــقـــوق 

حـــمـــايـــة 
يف 

الأطــفــال ، وخا�شة 
االأطفال املهاجرين 
ري �ــشــحــبــة 

مـــــن غـــــ
وحمايتهم 

اأهاليهم 
لل يف 

مـــن اال�ــشــتــغــ
حلروب والأزمات »

ا

زيادة معدالت املهاجرين 
مــــــن الأطـــــــفـــــــال بــــــدون 
�ــشــحــبــة اأهــالــيــهــم ، من  
املـــ�ـــشـــاكـــل االجــتــمــاعــيــة 
ريتها 

التي ت�شاعدت وت
ى 

ب�شكل م�شتمر على مد
ال�شنوات املا�شية

اإيجاد طريقة 
حلـــــــــــــد مــــن  

لـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ ا
جتــنــيــد الأطـــفـــال 

ظـــاهـــرة 
اللهم.

وا�شتغ

 
ت�شكل هذه الهجرات خرقا 
حقيقيا للمواثيق الدولية 
بـــ�ـــشـــاأن حـــقـــوق الأطــــفــــال 
والإنــــــ�ــــــشــــــان، ملـــــا تــ�ــشــبــبــه 
ف تـــهـــدد حــيــاة 

مـــن مـــواقـــ
لل 

االأطــــفــــال ، كــاال�ــشــتــغــ
جلـــنـــ�ـــشـــي 

والعــــــــــتــــــــــداء ا
يف الــــقــــوات 

والـــتـــجـــنـــيـــد 
يف 

اللهم 
وا�شتغ

امل�شلحة 
حلــــــرمــــــان مــن 

الـــعـــمـــل وا
حلرية

ا

ربملانية :
رتحات التي اأعدتها ال�شعبة ال

من املق
•	

يل وبالتعاون مع هيئة الأمم املتحدة 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

يف ال
جلنة دولية 

اأهمية ت�شكيل 
يل اتــخــاذ كافة  

حيث يتم تــو
اللهم،  

جتنيد الأطــفــال وا�شتغ
ظــاهــرة 

حلــد مــن  
،  لتنفيذ ا

اللهم باأي 
جتنيد الأطفال ،ومنع ا�شتغ

ظاهرة 
جتاه 

الإجـــراءات لتنفيذ التزامات الــدول 
يف املجتمع 

ني واإعــادة اإدماجهم 
حماية الأطفال امل�شرح

ك �شمان 
�شكل من الأ�شكال، وكذل

جمتمعهم.
جتاه 

ميكنهم من امل�شاركة الإيجابية  
مبا 

	•وتاأهيلهم 
الل املنظمات 

ربملانات، من خ
يف ال

ني الدول الأع�شاء  
دعم جميع اأ�شكال التعاون امللمو�س ب

ك بق�شد بناء �شبكات اإجرائية؛ ترمي اإلى ت�شهيل 
حلكومية ، وذل

ري ا
الدولية و املنظمات غ

يف 
ني العتبار اأهمية العودة 

يف اإطار اإجراء ياأخذ بع
عودة القا�شرين اإلى بلدانهم الأ�شلية، 

ظ الكرامة للقا�شرين.
حتف

ط اإن�شانية م�شمونة 
	•ظل �شرو

ك تو�شيع 
حلكومات اأن تقوم باإن�شاء وتاأ�شي�س وحــدة ملكافحة الظاهرة ،وكذل

ب على ا
يج

طر اإلــى دفع 
رية التي ت�ش

�شبكات ال�شمان الجتماعي بحيث ت�شمل معظم الأ�ــشــر الفق
ب اأي�شا على 

ك فاإن من الواج
الوة على ذل

الزم لها. ع
ري الدخل ال

اأطفالها اإلى الهجرة لتوف
ني الو�شع املعي�شي والقت�شادي 

حت�ش
ط واآليات ملكافحة الفقر و

ط
خ

حلكومات اأن تتبنى 
ا

ين منه عامة ال�شعوب.
رتدي، الذي يعا

	•امل
الأمم 

طفولة التابع ل
�شندوق ال

ربملانية الماراتية اأهمية اأن يتبنى 
ى ال�شعبة ال

كما تــر
يف 

حلماية الأطفال املهاجرين بــدون �شحبة اأهاليهم وخا�شة  
املتحدة املبادئ القانونية 

حلماية حقوق جميع العمال 
طفل والتفاقية الدولية 

البنود التي وردت يف اتفاقية حقوق ال
املهاجرين واأفراد اأ�شرهم.
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ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية:

اأ. الأفكار 

بلـــغ اإجمـــايل االأفكار التي طرحت يف االأوراق الفنيـــة املعدة للحتادات الربملانية عدد )102( فكرة، ومن اأهم هذه 
االأفكار:
التعديل على النظام الداخلي للربملان العربي لتطوير اأعمال الربملان من خالل اأدوات رقابية واإجراءات عمل 	•

جديدة والذي خال منه النظام الداخلي، وذلك من خالل بناء اأهداف م�شتوحاة مبا�شرة من النظام الأ�شا�شي 
والبناء عليها يف حتديد الخت�شا�شات الواردة يف النظام .

اأهميـــة تطويـــر العمل الربملاين العربـــي امل�شرتك من خالل تقدمي م�شاهمات برملانية جـــادة واأعمال ودرا�شات 	•
ميكن اأن ت�شاهم يف حتقيق غايات الربملان العربي من خالل حتفيز اأع�شاء الربملان العربي واأع�شاء الربملانات 
العربيـــة بعمومهـــم و الأمانـــات العامـــة للربملانات العربيـــة على اللتـــزام بواجباتها جتاه الأعمـــال واملمار�شات 

والأدوار الربملانية، التي ت�شهم يف تطوير العمل الربملاين العربي .
كيفيـــة حتقيـــق ال�شلـــم والأمن الدوليني من خالل ا�شتقرار العالقـــات الدولية حيال اخللط الذي يحدث بني 	•

التـــزام الـــدول مبعايري حقوق الإن�شان وبني مفهوم التدخل يف ال�شـــوؤون الداخلية للدول وال�شيادة الوطنية يف 
م�شـــودة قـــرار اللجنة الدائمـــة الثالثة حول » القانون الدويل بني املفاهيم الوطنيـــة وعدم التدخل يف ال�شوؤون 

الداخلية للدول وحقوق الإن�شان »
م�شروع عمل حول ال�شراكة بني الحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة ، وقد ت�شمن هذا امل�شروع عدة نقاط 	•

اأ�شا�شيـــة : تو�شيـــح التحديـــات والفر�ـــس لكل اخليـــارات املطروحة ب�شـــاأن التغلب على الإ�شكاليـــات التي تواجه 
الحتـــاد حيـــث كانـــت اخليـــارات املطروحة هي اخليار الأول : حتويـــل الحتاد الربملاين الـــدويل اإلى منظمة اأو 
برنامج تابع لالأمم املتحدة ، اخليار الثاين : الحتفاظ باتفاقية التعاون احلالية وعقد اتفاقية ) اتفاقيات ( 

تكميلية ، اخليار الثالث : حتويل الحتاد الربملاين الدويل اإلى منظمة حكومية دولية .
»م�شـــروع التعديـــالت علـــى الالئحـــة التنظيميـــة جلائـــزة التميز الربملـــاين  العربـــي« بغر�س تطويـــر وحتفيز 	•

العاملـــني يف املجـــال الربملـــاين �شواء مـــن اأع�شاء اأو مـــن موظفي الربملانـــات،  وذلك لغر�س تطويـــر املمار�شات 
الربملانية العربية لدعم الأدوار الت�شريعية والرقابية والدبلوما�شية الربملانية .

»م�شـــروع الهيـــكل التنظيمي للعاملني يف الحتاد الربملاين العربي« الـــذي يهدف اإلى تطوير العمل من خالل 	•
تخ�شي�س وحدات بحثية مثل »وحدة البحوث والدرا�شات« و »الوحدة القانونية« ولكن مت دمج تلك الوحدات  

لت�شبح »وحدة البحوث والدرا�شات القانونية، بالإ�شافة اإلى حتديد مهام واخت�شا�شات كل اإدارة .
جائزة » و�شام الربملان العربي« التي  تهدف اإلى الت�شجيع وامل�شاهمة يف اإجناح م�شرية العمل الربملاين امل�شرتك 	•

من خالل تقدمي م�شاهمــــات برملانية جادة واأعمال ودرا�شات ميكن اأن ت�شاهم يف حتقيق غايات الربملان العربي 
مـــن خـــالل حتفيز اأع�شاء الربملان العربـــي واأع�شاء الربملانات العربية بعمومهـــم والأمانات العامة للربملانات 
العربيـــة علـــى اللتـــزام بواجباتهـــا جتاه الأعمـــال واملمار�شـــات والأدوار الربملانية التي ت�شهـــم يف تطوير العمل 

الربملاين العربي.
م�شـــروع » نظـــام جمموعات التعاون وال�شداقة الربملانية » يهـــدف اإلى  تعزيز التعاون والتن�شيق مع الربملانات 	•

الوطنيـــة العربيـــة، والتن�شيـــق مع الربملانـــات الإقليمية ب�شـــاأن الق�شايا ذات الهتمام امل�شـــرتك وتنظيم متثيل 
الربملان يف الجتماعات واملوؤمترات الربملانية الدولية والإقليمية .

م�شـــروع ال�شبكـــة املعلوماتيـــة الربملانيـــة اخلليجية الذي اقرتحتـــه ال�شعبة الربملانية منذ عـــام 2011، والتي 	•
متحـــورت فكرتـــه حول اإن�شـــاء �شبكة معلوماتيـــة برملانية خليجية ت�شانـــد عمل املجال�ـــس الت�شريعية اخلليجية 
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وتعمل على اأ�شا�س تبادل اخلربات بني املجال�س ، وتعد م�شدرا لالأبحاث واملعلومات الربملانية اخلليجية وذلك 
لأهمية وجود هذه ال�شبكة بني املجال�س الت�شريعية اخلليجية يف ظل عدم وجود التقنيات املعلوماتية احلديثة 

وزيادة عدد �شبكات تبادل املعلومات وال�شبكات الربملانية الدولية والإقليمية .
التعديـــل علـــى » م�شـــروع الالئحـــة التنظيميـــة للمجموعـــات الربملانيـــة اخلليجيـــة التخ�ش�شيـــة يف املجالـــني 	•

الت�شريعـــي والقت�شـــادي » باعتبـــار اأن الالئحـــة تعرب عن اجلوهر الذي ي�شعى اإلى حتقيـــق التكامل والرتابط 
بـــني الـــدول يف جمل�ـــس التعاون اخلليجـــي ، حيث لوحظ يف الالئحة عـــدم التوافق بـــني الخت�شا�شات الواردة 
يف لئحـــة الخت�شا�شـــات واآليـــة عمـــل املجموعـــات الربملانيـــة اخلليجيـــة التخ�ش�شيـــة يف املجالـــني الت�شريعـــي 

والقت�شادي وبني اخت�شا�س الجتماع الدوري .

املقرتحات:

بلـــغ اإجمـــايل املقرتحـــات والتو�شيـــات التـــي قدمـــت يف الأوراق الفنيـــة املعـــدة لالحتـــادات الربملانية عـــدد  )170( 
مقرتحاً، ومن اأهم هذه املقرتحات:

التعليـــق علـــى النظـــام الداخلي للربملان العربي حيث اأكدت على اأن النظـــام مل يراع اللتزام باأ�ش�س معينة وفق 	•
منهاجيـــة » البنيـــة املو�شوعيـــة » عنـــد و�شع القوانـــني الإجرائية كتف�شيـــل اإجراءات العمـــل يف كل ف�شل داخل 
النظـــام اأو الالئحــــــة واأن كل اإجـــراء يجـــب اأن يقابله عـــدة اختيـــارات، فمثاًل يف حال املوافقــــــة على قرار ما ، ما 
هـــو احلـــل يف حالـــة الرف�ـــس ؟ ومـــا هو م�شـــري املمتنعني عـــن الت�شويت ؟  ويف اأحيـــان اأخرى مل ينظـــم النظام  
اإجـــراءات لأفعـــال اأخـــرى مثل اإ�شقـــاط الع�شوية التـــي وردت يف �شلب النظـــام الأ�شا�شي، وكذلـــك كيفية النظر 
والدرا�شـــة مل�شروعـــات القوانـــني والتفاقيـــات العربية اجلماعيـــة املحالة من اجلامعة العربيـــة ، اأو كيفية عمل 
جلـــان ال�شتمـــاع ،وكذلك فاإن النظام قل�س من اخت�شا�س رقابـــي وا�شع كفله النظام الأ�شا�شي للربملان العربي 
وهـــو حـــق ال�شوؤال ، حيـــث اعتمد على الإجابات الكتابيـــة لالأ�شئلة دون الإجابات ال�شفهيـــة، اأي اأن النظام و�شع 
قيـــودا ً مل يتـــم و�شعهـــا يف النظـــام الأ�شا�شي وغريها من التعليقـــات واملقرتحات التي �شاهمـــت يف اإثراء النظام 

الداخلي يف تفعيل اإجراءات عمله مبا يتنا�شب مع الخت�شا�شات الواردة يف النظام الأ�شا�شي للربملــان .
اقـــرتاح ال�شعبـــة الربملانية على اإن�شاء جائزة يطلق عليها » و�شام الربملاين العربي للتميز الربملاين » للت�شجيع 	•

وامل�شاهمـــة يف اإجنـــاح م�شـــرية العمـــل الربملـــاين العربـــي امل�شرتك من خـــالل تقـــدمي م�شاهمـــات برملانية جادة 
واأعمـــال ودرا�شـــات التـــي ميكـــن اأن ت�شاهم يف حتقيق غايات الربملـــان العربي من خالل حتفيـــز اأع�شاء الربملان 
العربـــي واأع�شـــاء الربملانـــات العربية بعمومهم و الأمانـــات العامة للربملانات العربية علـــى اللتزام بواجباتها 

جتاه الأعمال واملمار�شات والأدوار الربملانية التي ت�شهم يف تطوير العمل الربملاين العربي .
مت القـــرتاح يف م�شـــودة م�شـــروع قـــرار اللجنـــة الدائمـــة الثالثة حول » القانـــون الدويل بـــني املفاهيم الوطنية 	•

وعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول وحقوق الإن�شان »  تدوين مبادئ وقواعد القانون الدويل ، وتطوير 
اتفاقـــات التعـــاون بني الأمم املتحدة والحتاد الربملانني الـــدويل ، واإ�شالح نظام الأمم املتحدة واإ�شدار اإعالن 
برملاين دويل حول تعزيز ال�شلم والأمن الدوليني من خالل احرتام مبادئ ال�شيادة ، وعدم التدخل يف ال�شوؤون 

الداخلية للدول الأخرى وحماية حقوق الإن�شان يف م�شودة م�شروع القرار.
م�شروع عمل حول ال�شراكة بني الحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة ، وقد ت�شمن هذا امل�شروع عدة نقاط 	•

اأ�شا�شيـــة : تو�شيـــح التحديـــات والفر�ـــس لكل اخليـــارات املطروحة ب�شـــاأن التغلب على الإ�شكاليـــات التي تواجه 
الحتـــاد حيـــث كانـــت اخليـــارات املطروحة هي اخليار الأول : حتويـــل الحتاد الربملاين الـــدويل اإلى منظمة اأو 
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برنامـــج تابـــع لالأمم املتحـــدة ، اخليار الثاين : الحتفاظ باتفاقية التعاون احلاليـــة وعقد اتفاقية ) اتفاقيات 
( تكميليـــة ، اخليـــار الثالـــث : حتويـــل الحتـــاد الربملاين الـــدويل اإلى منظمـــة حكومية دولية واقـــرتح اإمكانية 
تطويـــر اخليـــار الثاين املتعلق بالتفاقيـــات التكميلية بحيث ل يقت�شر الأمر على جمرد عقد اتفاقيات خا�شة 
بالمتيـــازات واملنح وال�شتثناءات والت�شهيالت، ولكن اأي�شـــا عقد اتفاق �شراكة ا�شرتاتيجية متكافئة ومتوازنة 
بـــني الحتـــاد الربملـــاين الدويل والأمم املتحـــدة خا�شة اأن اجلمعية العامة لالأمم املتحـــدة اأكدت على مثل هذا 
التوجـــه يف قراراتهـــا ال�شابقـــة ، كما اأنه ميكن م�شتقبـــال تطوير اتفاقية ال�شراكـــة ال�شرتاتيجية بحيث ميكن 
لالحتـــاد اأن ين�شـــئ وحـــدة اأخرى تابعة له متثـــل اجلهاز الت�شريعي لالأمم املتحدة ، والـــذي ميكن اأن يكون من 
خالل رعاية الحتاد الربملاين الدويل وذلك بني كل الربملانات الإقليمية يف العامل لبحث روؤية م�شتقبلية عن 
كيفيـــة حتقيـــق الرتباط والتكامـــل بني هذه الربملانات الإقليمية لت�شكل نواة ملـــا ميكن اأن نطلق عليه الربملان 

العاملي .
»م�شـــروع التعديـــالت علـــى الالئحـــة التنظيميـــة جلائـــزة التميز الربملـــاين  العربـــي« بغر�س تطويـــر وحتفيز 	•

العاملـــني يف املجـــال الربملـــاين �شواء مـــن اأع�شاء اأو مـــن موظفي الربملانـــات،  وذلك لغر�س تطويـــر املمار�شات 
الربملانية العربية لدعم الأدوار الت�شريعية والرقابية والدبلوما�شية الربملانية .

»م�شروع الهيكل التنظيمي للعاملني يف الحتاد الربملاين العربي« اقرتحت ال�شعبة  تخ�شي�س وحدات بحثية 	•
مثل »وحدة البحوث والدرا�شات« و »الوحدة القانونية«، ولكن مت دمج تلك الوحدات  لت�شبح »وحدة البحوث 

والدرا�شات القانونية بالإ�شافة اإلى حتديد مهام واخت�شا�شات كل اإدارة .
جائـــزة » و�شـــام الربملـــان العربـــي« اقرتحـــت ال�شعبة نظـــام متكامل ب�شاأن اجلائـــزة والذي هدف اإلـــى   الت�شجيع 	•

وامل�شامـــة يف اإجنـــاح م�شـــرية العمـــل الربملـــاين امل�شـــرتك من خـــالل تقـــدمي م�شاهمـــــــات برملانية جـــادة واأعمال 
ودرا�شـــات التـــي ميكـــن اأن ت�شاهم يف حتقيـــق غايات الربملان العربـــي من خالل حتفيز اأع�شـــاء الربملان العربي 
واأع�شـــاء الربملانـــات العربيـــة بعمومهـــم والأمانـــات العامـــة للربملانـــات العربية علـــى اللتـــزام بواجباتها جتاه 

الأعمال واملمار�شات والأدوار الربملانية التي ت�شهم يف تطوير العمل الربملاين العربي.
التعديـــل علـــى » م�شـــروع الالئحـــة التنظيميـــة للمجموعـــات الربملانيـــة اخلليجيـــة التخ�ش�شيـــة يف املجالـــني 	•

الت�شريعـــي والقت�شـــادي » اأكـــدت ال�شعبـــة اأن نظـــام العمـــل يف املنظمـــة الأم ل يتحمـــل الخت�شا�شـــات الـــواردة 
يف م�شـــروع الالئحـــة ، خا�شـــة اأنـــه ل توجـــد يف القواعـــد املنظمـــة لالأجهزة الأخـــرى مواد تو�شـــح العالقة بني 
املجموعات الربملانية ) الت�شريعية والقت�شادية ( وبني الأجهزة الربملانية الأخرى ) الجتماع الدوري لروؤ�شاء 
املجال�ـــس الت�شريعيـــة ، الأمانـــة العامة ملجل�س التعـــاون لدول اخلليج العربية ، املجل�ـــس الأعلى (، مما ا�شتدعى 
ال�شعبـــة الربملانيـــة اأن تقرتح تعديل الأنظمة الأخرى حتى تتوافق مع ما هو مطروح على لئحة اخت�شا�شات 
املجموعات الربملانية اخلليجية يف املجالني الت�شريعي واالقت�شادي ،  كما واأكدت ال�شعبة الربملانية على �شرورة 
مراجعـــة القواعـــد التنظيمية لالجتماع الدوري لروؤ�شـــاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية، حيث اإن هناك موادا 
يف الخت�شا�شـــات الـــواردة يف لئحـــة عمـــل املجموعات الربملانيـــة التخ�ش�شية تقرتب مـــن القواعد التنظيمية 
للجـــان وهنـــاك اختـــالف كبري بـــني اخت�شا�شات اللجان وبـــني اخت�شا�شات املجموعات الربملانيـــة ، وعليه فقد 
اقرتحـــت ال�شعبـــة اأن تكون منهجية الخت�شا�شات وا�شحة ومعربة عن  الدور الرئي�شي للمنظمة الأم حتى ل 

تكون هذه املجموعات التخ�ش�شية عبئا م�شافا لأع�شاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية . 
» التعليـــق علـــى م�شـــروع النظـــام الأ�شا�شي للمحكمـــة العربية حلقوق الإن�شـــان » الذي هدف اإلـــى اإ�شفاء بع�س 	•

التعديـــالت علـــى م�شروع عمل املحكمـــة العربية حلقوق الإن�شان حيث اقرتحت ال�شعبـــة الربملانية اأن يت�شمن 
امل�شروع على اإ�شافة هدف حول  كفالة احرتام احلقوق واحلريات باعتبار اأن ميثل الهدف الرئي�شي للمحكمة 
لي�ـــس فقـــط يف تعزيـــز رغبة الدول يف تنفيـــذ التزاماتها، لأن تنفيـــذ اللتزامات يتعلق اأ�شا�شـــا بالإطار الوطني 
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املقـــرر لـــكل دولـــة يف حـــني اأن كفالة احرتام هـــذه احلقوق واحلريـــات يخرج مـــن النطاق الوطني اإلـــى النطاق 
الإقليمـــي باعتبـــار اأن املحكمة �شتطبق قواعـــد العدالة والق�شاء الف�شل يف امل�شائل املثـــارة اأمامها ب�شاأن ق�شايا 
حقـــوق الإن�شـــان، �شواء مت ذلك مـــن خالل الأطراف ال�شاكني اأو من خالل تطبيـــق القواعد الدولية املقررة يف 
هـــذا ال�شـــاأن  ، كذلك اأ�شارت ال�شعبة اإلى �شرورة اإن�شاء اأمانــــــة عامـــــــة للمحكمة  تنظم ت�شكيلها واخت�شا�شاتها 
وطريقـــة العمـــل بهـــا مـــن خالل نظـــام تعتمده اجلمعيـــة، بالإ�شافة اإلـــى التعديـــالت الأخرى املتعلقـــة بالتزام 
الق�شاة باملحافظة على �شرية اأعمالهم فيما يتعلق باملداولت اأو املعلومات ال�شرية التي يح�شلون عليها، حيث 
ارتاأى التعديل اأن يكفل الق�شاة التاأكيد على اعتبارات �شرية يف اأداء اأعمالهم ومداولتهم، ومبا ي�شمن البعد 
عن اأية تاأثريات من الدول ال�شاكية اأو امل�شكو يف حقها اأو الأطراف الأخرى يف املحكمة ، ف�شال عن التعديالت 

الإجرائية املتعلقة باملقر وطريقة انتخاب الق�شاة للمحكمة .

�شكل بياين حل�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لقطاع الدبلوما�شية الربملانية 
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ربملانية
حتادات ال

ال
رتحات الأوراق الفنية املعدة ل

جدول ح�شر اأهم اأفكار ومق

م
اأهم الأفكار الرئي�شية لأوراق 

االأمانة
رتحات الرئي�شية لأوراق الأمانة

اأهم املق

1

على النظام الداخلي 
التعديل 

طوير اأعمال 
ربملان العربي لت

لل
الل اأدوات رقابية 

ربملان من خ
ال

جديدة والــذي 
واإجـــراءات عمل 

ال مـــنـــه الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي، 
خــــ

ف 
الل بــنــاء اأهــــدا

ك مــن خـــ
وذلــــ

مــن النظام 
مبا�شرة 

م�شتوحاة 
الأ�ـــشـــا�ـــشـــي والـــبـــنـــاء عــلــيــهــا يف 
حتديد الخت�شا�شات الواردة يف 

النظام .

ربملان العربي والتي ت�شمنت :
الت على النظام الداخلي لل

رتاح العديد من التعدي
اق

ف وتتوافق مع  
ب عليها اأن تتكي

رتت
ربة التاريخية �شي

خل
رب ملزماً للم�شرع باعتبار اأن ا

ربة التاريخية القانونية الذي يعت
خل

ال من ا
مبا اأن النظام الداخلي خ

ف 
ك يخال

يف داخل ن�شو�س النظام ،اإل اأن ذل
ربة التاريخية 

خل
ربة ، و�شعي  النظام لأن يجعل بع�س م�شادر ا

خل
يف النظام الداخلي وفق هذه ا

اإجــراءات العمل 
ربملان 

رب الأب ال�شرعي للنظام الأ�شا�شي لل
جلامعة العربية الذي يعت

ال من الإ�شارة اإلى ميثاق ا
الأ�شول القانونية العامة يف اأ�ش�س ال�شياغات الت�شريعية، كما اأنه خ

الفيه .
رتحة ت

الت املق
العربي ، وهذا ما حاولت التعدي

ني الإجرائية منها:
مل يراع النظام اللتزام باأ�ش�س معينة وفق منهاجية » البنية املو�شوعية » عند و�شع القوان

•	
الئحة. 

	•تف�شيل اإجراءات العمل يف كل ف�شل داخل النظام اأو ال
ني عن الت�شويت؟ 

ري املمتنع
يف حالة الرف�س؟ ، وما هو م�ش

حلل 
يف حال املوافقة على قرار ما ، فما هو ا

ال 
ب اأن يقابله عدة اختيارات فمث

اأن كل اإجراء يج
ب النظام 

ط الع�شوية التي وردت يف �شل
ى مثل اإ�شقا

مل ينظم اإجراءات لأفعال اأخر
ى 

ني للفعل؟  ويف اأحيان اأخر
ني ، اأو الراف�ش

هل �شيتم �شمهم الى املوافق
جلان ال�شتماع 

جلامعة العربية ، اأو كيفية عمل 
جلماعية املحالة من ا

ني والتفاقيات العربية ا
الأ�شا�شي، ومثل كيفية النظر و الدرا�شة مل�شروعات القوان

ريها من الأمثلة. 
	•وغ

ميكن اأن تتحقق 
ب اأن يعقبها اأقرب قاعدة 

ب زمني ومتدرج، بحيث  اأن كل قاعدة  اإجرائية يج
ري وفق ترتي

ب اأن ت�ش
اأن القواعد الإجرائية يف لوائح العمل يج

ربملان، و�شعت 
ممار�شة اخت�شا�شات ال

ال منه النظام، خا�شة يف 
ك حتى ن�شل يف النهاية اإلى اإجراء القرار اأو الت�شويت. وهذا ماخ

بعدها، ون�شتمر هكذا دوالي
ربملان . 

طبيق هذه القاعدة يف كل اخت�شا�شات ال
رتحة لت

الت املق
التعدي
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•	
حل�شانة تكون 

ربملانية على اأن اإجراءات رفع ا
ال ا�شتقرت القاعدة ال

ين عن النظام . فمث
ربملا

ربملانية امل�شتقرة يف بع�س قواعد العمل ال
غياب بع�س املفاهيم ال

ال 
ك خ

ال منه النظام ، وكذل
حل�شانة وهذا ما خ

ب رفع ا
طل

الل امل�شتندات املوؤيدة ل
ميكن اأن يتم تباينه اإل من خ

ك ل 
يف اإطار الكيدية اأو عدم الكيدية، واأن ذل

ريها. 
ف اأو ا�شتمرار الأدوات الرقابية مثل ال�شوؤال، اأو طلبات املناق�شة وغ

ط اأو ا�شتئنا
	•النظام من �شقو

ربملان العربي.
الن قرار ال

	•كيفية اإع
	•اإجراءات تعديل النظام الداخلي.

الئحة.
ربملان لأحكام ال

ريات التي يقرها ال
	•التف�ش

جلل�شة.
الم اأثناء ا

	•قواعد الأولوية يف الك
جلل�شة.

	•االمتناع عن الراأي يف ا
ربملانات الإقليمية.

ب ت�شجيع الأع�شاء على القيام باأدوارهم يف ال
جلل�شة خا�شة اأنه يج

	•اعتذار الأع�شاء عما بدر منهم اإذا اأخلو بنظام العمل يف ا
جلزاءات ولي�س 

طبق ا
ف ن

جلزاءات التي ت�شبقه، وكي
ط الع�شوية الذي يعني جزاًء نهائيا ً فما هي ا

واجبات الع�شوية خا�شة اأن النظام الأ�شا�شي اأ�شار اإلى اإ�شقا
ك ن�س يف �شاأن واجبات الع�شوية. 

	•هنا
طة واملح�شر فالأولى ت�شجل الوقائع والأحــداث، 

ني امل�شب
ين ب

ربملا
يف املفهوم ال

ف 
ال

ك اخت
حما�شر، وهنا

ط ول تعدلها 
جلل�شات العامة تعدلها م�شاب

ا
ين يلخ�س الوقائع والأحداث.

	•والثا
ط ح�شور اأو غياب الأع�شاء عن اأعمال اللجان. 

	•كيفية �شب
ب. 

ال النظام اأي�شا من الإ�شارة اإلى اخت�شا�شات اللجان واكتفى النظام باأنه يف حال التنازع ي�شدر الرئي�س القرار املنا�ش
	•خ

الأ�شئلة دون الإجابات 
ربملان العربي وهو حق ال�شوؤال. حيث اعتمد على الإجابات الكتابية ل

قل�س النظام من اخت�شا�س رقابي وا�شع كفله النظام الأ�شا�س لل
ربملان 

حلق ال�شوؤال باعتباره اأداة رقابية هامة لل
ين 

مل يتم و�شعها يف النظام الأ�شا�شي، فكان لبد من اإعادة العتبار القانو
ال�شفهية، اأي اأن النظام و�شع قيودا ً 

ربملانية امل�شتقرة لأن ال�شوؤال حق �شخ�شي لل�شائل.  
ك ال�شوؤال حق لكل ع�شو، وهو من القواعد ال

ال من اأن يكون ذل
	•العربي، بالإ�شافة اإلى اأن النظام خ

الل اإعداد الدرا�شات والكتيبات اأو 
ربملانات الوطنية اأو من خ

الل دورات تدريبية لأع�شاء ال
ربملانات الوطنية �شيتم من خ

اأ�شار النظام اإلى اأن التعاون مع ال
الفى 

الت اأن تت
ك حاولت التعدي

ربملان العربي، ولذل
ميكن اعتباره واحدا من اخت�شا�شات ال

ك ل 
ى ال�شعبة اأن ذل

ني تر
يف ح

الل اللقاءات ال�شعبية ، 
من خ

طة اأن يتبناها عدد من 
ربملانات الوطنية �شري

رتحات لل
مي املق

الل تقد
ربملانات الوطنية اأو من خ

ّطلع عليها ال
ب اأن ت

الل التقارير الدورية التي يج
ك منخ

ذل
ربملانات الوطنية .

الله يف مواجهة ال
ربملان العربي على ا�شتق

ظ ال
ربملانات العربية، حتى يحاف

اأع�شاء ال
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حتقيق ال�شلم والأمـــن 
 كيفية 

لل ا�شتقرار 
خـــ

ني مــن 
الــدولــيــ

ط 
خلل

القات الدولية حيال ا
الع

ني التزام الــدول 
الــذي يحدث ب

ني 
حــقــوق الإنــ�ــشــان وب

ري 
مبعاي

يف الـــ�ـــشـــوؤون 
مــفــهــوم الـــتـــدخـــل 

الـــداخـــلـــيـــة لــــلــــدول والـــ�ـــشـــيـــادة 
الوطنية

•	
يف ال�شوؤون الداخلية للدول وحقوق الإن�شان »  تدوين 

ني املفاهيم الوطنية وعدم التدخل 
يل ب

يف م�شودة م�شروع القرار حول » القانون الدو
رتاح 

مت الق
ين 

الن برملا
الح نظام الأمم املتحدة واإ�شدار اإع

يل ، واإ�ش
ني الدو

ربملان
حتاد ال

ني الأمم املتحدة وال
طوير اتفاقات التعاون ب

يل ، وت
مبادئ وقواعد القانون الدو

يف 
ى وحماية حقوق الإن�شان 

يف ال�شوؤون الداخلية للدول الأخر
رتام مبادئ ال�شيادة ، وعدم التدخل 

الل اح
ني من خ

يل حول تعزيز ال�شلم والأمن الدولي
دو

م�شودة م�شروع القرار .

4

ني 
حــول ال�شراكة ب

م�شروع عمل 
يل والأمــم 

ين الــدو
ربملا

حتــاد ال
ال

املتحدة ، وقد ت�شمن هذا امل�شروع 
ط اأ�شا�شية :

عدة نقا
تو�شيح التحديات والفر�س لكل 
خليارات املطروحة ب�شاأن التغلب 

ا
عــلــى الإ�ـــشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي تــواجــه 
خلــــيــــارات 

حتـــــــاد حـــيـــث كـــانـــت ا
اال

خلـــيـــار االأول : 
املـــطـــروحـــة هـــي ا

يل 
ين الدو

ربملا
حتــاد ال

حتويل اال
اإلــــــى مــنــظــمــة اأو بـــرنـــامـــج تــابــع 
ين 

خلــيــار الــثــا
الأمــم املــتــحــدة ، ا

لــ
ظ بــاتــفــاقــيــة الــتــعــاون 

: الحــتــفــا
حلالية وعقد اتفاقية )اتفاقيات( 

ا
حتويل 

خليار الثالث : 
تكميلية ، ا

يل اإلـــى 
ين الــــــدو

ربملــــا
حتــــــاد الــــ

اال
منظمة حكومية دولية .

•	
خا�شة بالمتيازات واملنح 

جمرد عقد اتفاقيات 
ل يقت�شر الأمــر على 

ين املتعلق بالتفاقيات التكميلية بحيث 
خليار الثا

طوير ا
التاأكيد على اإمكانية ت

جلمعية 
يل والأمم املتحدة خا�شة اأن ا

ين الدو
ربملا

حتاد ال
ني ال

رتاتيجية متكافئة ومتوازنة ب
الت، ولكن اأي�شا عقد اتفاق �شراكة ا�ش

وال�شتثناءات والت�شهي
الأمم املتحدة اأكدت على مثل هذا التوجه يف قراراتها ال�شابقة.

	•العامة ل
الأمم املتحدة 

جلهاز الت�شريعي ل
متثل ا

ى تابعة له 
حتاد اأن ين�شئ وحدة اأخر

ال
ميكن ل

رتاتيجية بحيث 
طوير اتفاقية ال�شراكة ال�ش

ال ت
ميكن م�شتقب

كما اأنه 
حتقيق 

مل لبحث روؤية م�شتقبلية عن كيفية 
يف العا

ربملانات الإقليمية 
ني كل ال

ك ب
يل وذل

ين الدو
ربملا

حتاد ال
الل رعاية ال

ميكن اأن يكون من خ
، والذي 

ربملان العاملي .
طلق عليه ال

ميكن اأن ن
ربملانات الإقليمية لت�شكل نواة ملا 

ني هذه ال
ط والتكامل ب

الرتبا
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لت عــلــى 
»مــــ�ــــشــــروع الــــتــــعــــديــــ

جلــائــزة 
الئــحــة الــتــنــظــيــمــيــة 

الــ
ين  الـــعـــربـــي« 

ربملـــــا
الـــتـــمـــيـــز الـــــ

حتـــفـــيـــز 
طـــــويـــــر و

بـــــغـــــر�ـــــس تـــــ
ين 

ربملــا
يف املـــجـــال الــ

ني 
الــعــامــلــ

�ـــــشـــــواء مـــــن اأعـــــ�ـــــشـــــاء اأو مــن 
ك 

ربملــــانــــات  ،وذلـــــ
ظـــفـــي الــــ

مـــو
طـــويـــر املـــمـــار�ـــشـــات 

لـــغـــر�ـــس تـــ
ربملــــانــــيــــة الــــعــــربــــيــــة لـــدعـــم 

الــــ
والرقابية 

الت�شريعية 
االأدوار 

ربملانية .
والدبلوما�شية ال

رتحات منها : 
رتحت ال�شعبة العديد من املق

اق
•	

ين العربي«. 
ربملا

يل:  » تن�شاأ جائزة �شنوية ت�شمى جائزة التميز ال
رتحت ال�شعبة اأن يتم �شياغة املادة )1( كالتا

ري �شياغة املادة )1 ( حيث اق
	•تغي

ربملانية العربية لدعم الأدوار الت�شريعية 
طوير املمار�شات ال

ربملانية« اإلى البند )2( من املادة )2( فاأ�شبحت العبارة » ت
باإ�شافة عبارة »والدبلوما�شية ال

ربملانية«.
	•والرقابية والدبلوما�شية ال

جلمع 
رتحت ال�شعبة  �شرورة الإبقاء على املادة كما وردت ب�شيغة املفرد التي تعني بال�شياغة الت�شريعية ا

جلائزة« اق
فيما يخ�س املادة )6( وهي »فئات ا

حتتمل اأي عدد . 
•	

ب 
ى ال�شع

ط الأول »اأن يكون م�شتمراً يف عمله كرئي�س لإحد
رتح ال�شعبة ب�شاأن اإلغاء ال�شر

مبق
رت�شيح للجائزة، فتم الأخذ 

ط ال
اأما ب�شاأن املادة )7( من �شرو

ين العربي«.
ربملا

حتاد ال
	•الأع�شاء يف ال

ربملانية الإماراتية اأن 
رتحت ال�شعبة ال

ني ، حيث اق
ربملاني

ني ال
ط تر�شيح الباحث

ربملانية فيما يخ�س البند )د( من املادة )7( وهي �شواب
رتحت  ال�شعبة ال

اق
طة 

حتكيم 10 من اأعماله البحثية بوا�ش
الل دور النعقاد« و«يتم 

ال بحثياً خ
ني الواردين »اأن ل يقل عدد اأعماله البحثية عن 20 عم

ف ال�شرط
يتم حذ

ري 
ى تاأث

ربرات تر�شيحه« و »اأن تقدم اأمانته العامة مذكرة حول مد
مت ا�شتبدالهما بـ« اأن تر�شل اأمانته العامة قائمة باأعماله البحثية، وم

جلائزة » و
جلنة ا

اأعماله يف اأحد املجالت الت�شريعية، اأو الرقابية، اأو ال�شيا�شية«. 
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»مـــ�ـــشـــروع الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي 
ين 

ربملــا
حتـــاد الــ

يف اال
ني 

للعامل
ف اإلــــى 

الــــعــــربــــي« الـــــــذي يــــهــــد
الل 

طـــــويـــــر عـــــمـــــل مــــــــن خـــــ
تـــــ

تخ�شي�س وحـــدات بحثية مثل 
»وحــدة البحوث والــدرا�ــشــات« و 
مت 

»الـــوحـــدة الــقــانــونــيــة« ولــكــن 
ك الــــوحــــدات  لت�شبح 

دمــــج تــلــ
»وحــــــدة الـــبـــحـــوث والـــدرا�ـــشـــات 
حتديد 

القانونية، باالإ�شافة اإلى 
مهام واخت�شا�شات كل اإدارة .

•	
ك الوحدات  لت�شبح »وحدة البحوث والدرا�شات القانونية«. 

مت دمج تل
تخ�شي�س وحدات بحثية مثل »وحدة البحوث والدرا�شات« و »الوحدة القانونية« ولكن 

	•واإ�شافة »وحدة املتابعة والتنفيذ« . 
الم. 

القات العامة عن الإع
ك بف�شل الع

الم،  وذل
القات العامة والإع

ربملانية الإماراتية فيما يخ�س »اإدارة الع
رتح ال�شعبة ال

	•مق
حتتها »وحدة 

مت دمج اإدارة املــوارد الب�شرية مع الإدارة املالية لتندرج 
ني العام امل�شاعد لل�شوؤون الإداريــة واملالية« ، فقد 

حتت »الأمــ
فيما يخ�س الإدارات 

ني العام. 
ب الأم

حتت مكت
يل 

مت اإ�شافة اخت�شا�س متابعة التدقيق املا
رتاتيجي » و

ط ال�ش
طي

التخ
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م�شروع النظام 
على 

» التعليق 
االأ�ــشــا�ــشــي للمحكمة الــعــربــيــة 
ف 

حلــقــوق الإنــ�ــشــان » الـــذي هد
الت 

اإلـــى اإ�ــشــفــاء بع�س التعدي
عـــلـــى مـــ�ـــشـــروع عـــمـــل املــحــكــمــة 
حلقوق الإن�شان لتعزيز 

العربية 
دور املحكمة يف الدول العربية .

•	
ف الرئي�شي للمحكمة 

ميثل الهد
حلريات باعتبار اأن 

حلقوق وا
رتام ا

ف حول  كفالة اح
ربملانية اأن يت�شمن امل�شروع على اإ�شافة هد

رتحت ال�شعبة ال
حيث اق

رتام هذه 
ني اأن كفالة اح

يف ح
يف تنفيذ التزاماتها، لأن تنفيذ اللتزامات يتعلق اأ�شا�شا بالإطار الوطني املقرر لكل دولة 

يف تعزيز رغبة الدول 
ط 

لي�س فق
يف امل�شائل املثارة اأمامها 

طبق قواعد العدالة والق�شاء الف�شل 
طاق الإقليمي، باعتبار اأن املحكمة �شت

طاق الوطني اإلى الن
حلريات تخرج من الن

حلقوق وا
ا

ك اأ�شارت ال�شعبة 
يف هذا ال�شاأن، كذل

طبيق القواعد الدولية املقررة 
الل ت

ني اأو من خ
ف ال�شاك

الل الأطرا
ك من خ

مت ذل
ب�شاأن ق�شايا حقوق الإن�شان �شواء 

الت 
جلمعية، بالإ�شافة اإلى التعدي

الل نظام تعتمده ا
اإلى �شرورة اإن�شاء اأمانــــــة عامـــــــة للمحكمة  تنظم ت�شكيلها واخت�شا�شاتها وطريقة العمل بها من خ

ى التعديل اأن 
ى املتعلقة بالتزام الق�شاة باملحافظة على �شرية اأعمالهم فيما يتعلق باملداولت اأو املعلومات ال�شرية التي يح�شلون عليها، حيث ارتاأ

الأخر
ف 

ريات من الدول ال�شاكية اأو امل�شكو يف حقها اأو الأطرا
مبا ي�شمن البعد عن اأية تاأث

يكفل الق�شاة التاأكيد على اعتبارات �شرية يف اأداء اأعمالهم ومداولتهم، و
الت الإجرائية املتعلقة باملقر وطريقة انتخاب الق�شاة للمحكمة .

ال عن التعدي
ى يف املحكمة ، ف�ش

الأخر
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لئحة 
التعديل على » م�شروع ال

الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات 
خلــــلــــيــــجــــيــــة 

ربملــــــــانــــــــيــــــــة ا
الــــــــ

ني 
يف املـــجـــالـــ

الـــتـــخـــ�ـــشـــ�ـــشـــيـــة 
الـــتـــ�ـــشـــريـــعـــي واالقــــتــــ�ــــشــــادي » 
رب عن 

الئــحــة تع
باعتبار اأن الــ

حتقيق 
جلوهر الذي ي�شعى اإلى 

ا
ني الدول يف 

ط ب
رتاب

التكامل وال
خلليجي ، حيث 

جمل�س التعاون ا
الئحة عدم التوافق 

ظ يف ال
لوح

ني الخــتــ�ــشــا�ــشــات الـــــواردة يف 
بــ

لئحة الخت�شا�شات واآلية عمل 
خلليجية 

ربملانية ا
املجموعات ال

ني 
يف املـــجـــالـــ

الـــتـــخـــ�ـــشـــ�ـــشـــيـــة 
ني 

الت�شريعي واالقــتــ�ــشــادي وب
اخت�شا�س الجتماع الدوري .

•	
ني 

يف املجال
خلليجية التخ�ش�شية 

ربملانية ا
لئحة الخت�شا�شات واآلية عمل املجموعات ال

يف 
ني الخت�شا�شات الــواردة 

الئحة عدم التوافق ب
يف ال

ظ 
لوح

الئحة ، 
يف م�شروع ال

يف املنظمة الأم ل يتحمل الخت�شا�شات الــواردة 
ني اخت�شا�س الجتماع الــدوري باعتبار اأن نظام العمل 

الت�شريعي والقت�شادي وب
ربملانية 

ني الأجهزة ال
ربملانية ) الت�شريعية والقت�شادية ( وب

ني املجموعات ال
القة ب

ى مواد تو�شح الع
الأجهزة الأخر

خا�شة اأنه ل توجد يف القواعد املنظمة ل
مما ا�شتدعى لل�شعبة 

خلليج العربية ، املجل�س الأعلى ( 
ى ) الجتماع الدوري لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية ، الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول ا

الأخر
ني الت�شريعي 

خلليجية يف املجال
ربملانية ا

طروح على لئحة اخت�شا�شات املجموعات ال
ى حتى تتوافق مع ما هو م

رتح تعديل الأنظمة الأخر
ربملانية اأن تق

ال
خلليجية بحيث 

الجتماع الدوري لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية ا
ربملانية على �شرورة مراجعة القواعد التنظيمية ل

رتحت ال�شعبة ال
والقت�شادي ،  كما واق

ني 
ري ب

ف كب
ال

ك اخت
رتب من القواعد التنظيمية للجان وهنا

ربملانية التخ�ش�شية تق
يف لئحة عمل املجموعات ال

يف الخت�شا�شات الواردة 
ك موادا 

اإن هنا
ربة عن  الدور 

رتحت ال�شعبة اأن تكون منهجية الخت�شا�شات وا�شحة ومع
ربملانية ، وعليه فقد اق

ني اخت�شا�شات املجموعات ال
اخت�شا�شات اللجان وب

خلليجية . 
الرئي�شي للمنظمة الأم حتى ل تكون هذه املجموعات التخ�ش�شية عبئا م�شافا لأع�شاء املجال�س الت�شريعية ا
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ين 
ربملا

طوير العمل ال
اأهمية ت

لل 
ك مــــن خـــ

رت
الـــعـــربـــي املـــ�ـــشـــ

مي مـــ�ـــشـــاهـــمـــات بــرملــانــيــة 
تــــقــــد

ميكن 
جـــادة واأعـــمـــال ودرا�ـــشـــات 

حتــقــيــق غــايــات 
يف 

اأن تــ�ــشــاهــم 
الل 

ربملـــــان الـــعـــربـــي مــــن خـــ
الـــــ

ربملان العربي 
حتفيز اأع�شاء ال

ربملـــانـــات الــعــربــيــة 
واأعـــ�ـــشـــاء الـــ

بــعــمــومــهــم و الأمـــانـــات الــعــامــة 
ربملانات العربية على االلتزام 

لل
جتـــــــاه الأعـــــمـــــال 

بــــواجــــبــــاتــــهــــا 
ربملانية 

واالأدوار ال
واملمار�شات 

طــويــر العمل 
يف تــ

الــتــي ت�شهم 
ين العربي .

ربملا
ال

•	
ين 

ربملا
رية العمل ال

جناح م�ش
يف اإ

ين » للت�شجيع وامل�شاهمة 
ربملا

ين العربي للتميز ال
ربملا

طلق عليها » و�شام ال
جائزة ي

ربملانية اإن�شاء 
رتحت  ال�شعبة ال

اق
ك .

رت
العربي امل�ش
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف الحتادات الربملانية:

مت قيا�ـــس فعاليـــة االأوراق الفنيـــة املعدة يف االحتـــادات الربملانية من خلل ح�شر االأفـــكار واملقرتحات التي طرحت 
يف االأوراق الفنية التي اأنتجتها االإدارات البحثية خلل الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر 

ومدى ا�شتخدامها اأثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.

فعالية الأفكار:

بلغــت ن�شبــة فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية ) 88 % ( حيث بلغ عدد اأفكار 
اأوراق ال�شعبة الربملانية املطروحة يف الحتادات الربملانية ) 102( فكرة.  )امل�شار اإليها يف ال�شفحة 

)332 و   331

فعالية املقرتحات:

بلغــت ن�شبــة فعاليــة مقرتحات الأوراق الفنية املعــدة لالحتادات الربملانيــة ) 97 %( حيث بلغ عدد 
مقرتحات اأوراق ال�شعبة الربملانية املطروحة يف الحتادات الربملانية ) 170  ( مقرتحا، ويالحظ اأن 

من اأهم املقرتحات التي مت الأخذ بها اأثناء امل�شاركة الربملانية هي : 

مقـــرتح » الإعـــالن الربملـــاين الإ�شالمـــي « وذلك تاأكيـــدا على تعزيز دور الحتـــادات الربملانيـــة  باعتبار اأن هذا 	•
امل�شـــروع هـــو غايـــة ل تبتغـــي من ورائه ال�شعبـــة �شوى حتقيق م�شلحـــة �شرورية وملحة لأن يكـــون للربملانيني 
الإ�شالميـــني م�شـــروع م�شتقبلـــي يتكاتفـــون حوله، لتعزيـــز اأدوارهـــم الربملانية، وذلك من خـــالل �شياغة روؤية 
برملانيـــة  تعنـــى اأن يكون هناك عمل ذاتي متطور ميكن اأن ي�شارك فيه الربملانيون بالراأي والتاأثري يف مواجهة 

التحديات، التي تواجه ال�شعوب الإ�شالمية خا�شة اأنهم ممثلو هذه ال�شعوب.
» م�شـــروع التعديـــالت علـــى الالئحـــة التنظيميـــة جلائـــزة التميـــز الربملاين  العربـــي « حيث مت الأخـــذ بجميع 	•

املقرتحات على البنود الواردة يف امل�شروع .
» م�شروع الهيكل التنظيمي للعاملني يف الحتاد الربملاين العربي « اقرتحت ال�شعبة تخ�شي�س وحدات بحثية 	•

مثل : »وحدة البحوث والدرا�شات« و »الوحدة القانونية« ولكن مت دمج تلك الوحدات  لت�شبح »وحدة البحوث 
والدرا�شات القانونية« بالإ�شافة اإلى حتديد مهام واخت�شا�شات كل اإدارة .

جائـــزة » و�شـــام الربملـــان العربي«،وهو م�شروع  اقرتحته ال�شعبة الربملانيـــة الإماراتية . ومت الأخذ باملقرتحات 	•
الواردة فيه .  

»تعديـــل النظـــام الداخلـــي للربملـــان العربي« مت تعديل النظام من خـــالل بناء اأهداف م�شتوحــــــاة مبا�شـــرة من 	•
النظـــام الأ�شـــا�شـــي والبنـــاء عليهـــا يف حتديد الخت�شـــا�شـــات الواردة يف النظام والـــذي مت الأخذ بـ  80 % من 

املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية . 
م�شـــروع » ال�شبكـــة املعلوماتيـــة الربملانيـــة اخلليجية « حيث مت املوافقة على قيـــام املجل�س الوطني الحتادي – 	•

مقرتح امل�شروع -  مبتابعة مراحل تنفيذ ال�شبكة، وذلك بالتن�شيق مع فريق العمل امل�شار اإليه يف امل�شروع .
مقرتح » تفعيل الخت�شا�شـــات الواردة يف القواعد التنظيمية لالجتمــــاع الدوري لروؤ�شاء املجالـــ�س الت�شريعيـــة 	•

بـــدول جمل�ـــس التعـــاون لـــدول اخلليج العربيـــة والقواعـــد التنظيميـــة للجنة التن�شيـــق الربملـــاين والعالقــــات 
اخلارجيـــة« مت الأخذ بجميع املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية بهذا ال�شاأن .
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اجتماع روؤ�شاء املجال�س اخلليجية

موؤ�شرات عامة لجتماع روؤ�شاء املجال�س اخلليجية:

بلـــغ اإجمـــايل االأوراق الفنيـــة املعـــدة خـــلل الف�شـــل الت�شريعـــي اخلام�ـــس ع�شـــر مـــن قبـــل اإدارات االأمانـــة يف قطـــاع 
الدبلوما�شية الربملانية يف م�شاركات اجتماع روؤ�شاء املجال�س اخلليجية عدد  )4( اأعمال  فنية ما بني اأوراق ودرا�شات 
وغريهمـــا مـــن الأعمـــال الفنية. وجاءت جميع الأوراق الفنية املعدة يف هـــذا الق�شم من اإدارة ال�شعبة الربملانية، كما 

ي�شري اجلدول التايل.
 

جدول ح�شر الأوراق الفنية املعدة لجتماع روؤ�شاء املجال�س اخلليجية

ال�شنةاالإدارة املعدةعنوان الورقةم

1

االحتــــــــادي  الــــوطــــنــــي  لــلــمــجــلــ�ــس  الــــربملــــانــــيــــة  الـــ�ـــشـــعـــبـــة  راأي 
ـــاأن مــــقــــرتح جمـــلـــ�ـــس الــــ�ــــشــــورى بــ�ــشــلــطــنــة عــــمــــان لإعـــــــداد  ـــش ـــ� ب
لئـــحـــة لخــتــ�ــشــا�ــشــات واآلــــيــــات عــمــل املـــجـــمـــوعـــات الــربملــانــيــة 
. والـــرقـــابـــي  الــتــ�ــشــريــعــي  املــجــالــني  يف  التخ�ش�شية  اخلــلــيــجــيــة 

2014

2

التنظيمية  القواعد  يف  الـــواردة  الخت�شا�شـــات  تفعيل   « مقرتح 
بـــدول  الت�شريعيـــة  املــجــالـــــــــــ�ــس  لـــروؤ�ـــشـــاء  الـــــدوري  لــالجــتــمــــــــــــــاع 
التنظيمية  والــقــواعــد  العربية  اخلليج  لـــدول  الــتــعــاون  جمل�س 
ـــة »  ــــ ــــ ـــات اخلـــارجـــيــــ ــــ ــــ ــــ لــلــجــنــة الــتــنــ�ــشــيــق الـــــربملـــــاين والـــعـــلقــــ

2013

3

االحتــــــــادي  الــــوطــــنــــي  لــلــمــجــلــ�ــس  الــــربملــــانــــيــــة  الـــ�ـــشـــعـــبـــة  راأي 
بـــ�ـــشـــاأن:املـــقـــرتح الــبــحــريــنــي فــيــمــا يــخــ�ــس تــنــ�ــشــيــق الــ�ــشــيــا�ــشــة 
االإعـــلمـــيـــة اخلــارجــيــة لــلــمــجــالــ�ــس الــتــ�ــشــريــعــيــة بــــدول جمل�س 
ــــعــــاون، وتـــقـــويـــة عـــالقـــاتـــهـــا مــــع املـــنـــظـــمـــات احلـــقـــوقـــيـــة . ــــت ال

2013

مالحظات ال�شعبة الربملانية الإماراتية على الالئحة التنظيمية 4
الت�شريعي. املجال  يف  التخ�ش�شية  اخلليجية  الربملانية  للجنة 

2014
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خلليجية:
رتحات الأوراق الفنية املعدة لجتماع روؤ�شاء املجال�س ا

ح�شر اأفكار ومق

الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
) م�شكلة املق

رتح
املق

رتح » تـــفـــعـــيـــل 
مــــــقــــــ

الخـــتـــ�ـــشـــا�ـــشـــــــــــــــات 
يف الــقــواعــد 

الــــــواردة 
الـــــــتـــــــنـــــــظـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة 
لجتمــــاع الـــدوري 

ل
لـــروؤ�ـــشـــاء املــجــالـــــــــــ�ــس 
الــتــ�ــشــريــعــيـــــــــــة بـــدول 
جمــــلــــ�ــــس الـــــتـــــعـــــاون 
خلليج العربية 

لدول ا
والقواعد التنظيمية 
لـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــ�ـــشـــيـــق 
لقــــات 

ين والع
ربملا

ال
خلارجيـــة« 

ا

الــــــــــتــــــــــعــــــــــديــــــــــل عـــــلـــــى 
الخــتــ�ــشــا�ــشــات الــــواردة 
يف الــقــواعــد التنظيمية 
لجــتــمــــــــــــــاع الـــــــدوري 

لــ
لـــــروؤ�ـــــشـــــاء املـــجـــالـــــــــــــــ�ـــس 
الـــتـــ�ـــشـــريـــعـــيـــــــــــــــة بـــــدول 
جمــــــلــــــ�ــــــس الـــــــتـــــــعـــــــاون 
خلــلــيــج الــعــربــيــة 

لــــدول ا
والـــقـــواعـــد الــتــنــظــيــمــيــة 
لـــــلـــــجـــــنـــــة الــــتــــنــــ�ــــشــــيــــق 
لقــــــــــــــات 

ين والــعــ
ربملـــا

الـــ
خلــارجــيـــــــــــة بــاعــتــبــار اأن 

ا
مل 

بع�س الخت�شا�شات 
يتم تنفيذها عملياً

يف القواعد 
التعديل على الخت�شا�شات الــواردة 

الجتمــــاع الدوري لروؤ�شاء املجالـــ�س 
التنظيمية ل

خلليج 
جمل�س التعاون لدول ا

الت�شريعيـــة بدول 
العربية والــقــواعــد التنظيمية للجنة التن�شيق 

خلارجيـــة
لقــــات ا

ين والع
ربملا

ال

يف اخــتــ�ــشــا�ــشــات الــقــواعــد 
اإعـــــــادة الــنــظــر 

التنظيمية  

•	
يف القواعد التنظيمية 

كا�شتحداث مواد جديدة 
لقــات 

ين والــعــ
ربملـــا

جلــنــة الــتــنــ�ــشــيــق الـــ
لــعــمــل 

ك لتفعيل بع�س الخت�شا�شات 
خلارجية وذلــ

ا
ف املــــــادة الـــرابـــعـــة مـــن الــقــواعــد 

ك حــــذ
وكـــذلـــ

جمال 
يف 

ين 
ربملا

التنظيمية للجنة التن�شيق ال
–  وتــفــعــيــل نــظــام عمل 

خلــارجــيــة 
لقــات ا

الــعــ
االجتماعات التن�شيقية للمجال�س الت�شريعية 
ربملانية 

يف املــحــافــل ال
جمل�س الــتــعــاون 

لـــدول 
عمل لبع�س مــواد نظام عمل 

– بو�شع اآلــيــة 
لل عقد 

خ
ك من 

االجتماعات التن�شيقية، وذل
خلــلــيــجــيــة بــدول 

وفــــود املــجــالــ�ــس الت�شريعية ا
جمل�س الــتــعــاون اجــتــمــاعــا تن�شيقيا  قــبــل اأيــة 
ربملانية 

حتـــــادات ال
متـــرات واال

يف املـــوؤ
مــ�ــشــاركــة 

ف واأن يتم اإحاطة املجال�س الت�شريعية 
بوقت كا

بجدول اأعمال الجتماع التن�شيقي لإبداء راأيها 
حول الق�شايا 

رتكة 
، واإعــداد اأوراق العمل امل�ش

حتـــادات 
واملو�شوعات التي �شيتم مناق�شتها يف ال

ك 
حــيــال تل

رتكة 
ى م�ش

ربملــانــيــة وتــكــويــن روؤ
الــ

ك التن�شيق بتوزيع 
الق�شايا واملو�شوعات، وكذل

الإثـــــارة اأو 
خلــلــيــجــيــة 

ربملــانــات ا
ني الــ

االأدوار بــ
جداول اأعمال 

مناق�شة الق�شايا املعرو�شة على 
جميع 

مبا يخدم م�شالح 
ربملانية 

حتــادات ال
ال

املجال�س الت�شريعية .
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
) م�شكلة املق

رتح
املق

الـــــ�ـــــشـــــعـــــبـــــة 
راأي 

ربملــانــيــة للمجل�س 
الــ

حتــــــادي 
الـــوطـــنـــي اال

جمل�س 
رتح 

ب�شاأن مق
طــنــة 

ى بــ�ــشــلــ
الــــ�ــــشــــور

لئحة 
لإعـــداد 

عمان 
لخت�شا�شات واآليات 
عــــمــــل املــــجــــمــــوعــــات 
خلليجية 

ربملانية ا
ال

الــــتــــخــــ�ــــشــــ�ــــشــــيــــة يف 
ني الت�شريعي 

املــجــالــ
والرقابي 

ربملانية 
ارتــاأت ال�شعبة ال

لـــلـــمـــجـــلـــ�ـــس الــــوطــــنــــي 
حتـــــــــــــــــادي �ـــــــشـــــــرورة 

اال
هذا 

اإعـــادة النظر ب�شاأن 
رتح. 

املق

ل تتوافق الخت�شا�شات الواردة يف لئحة اخت�شا�شات 
خلــلــيــجــيــة 

ربملـــانـــيـــة ا
واآلـــــيـــــة عـــمـــل املـــجـــمـــوعـــات الـــ

ني الــتــ�ــشــريــعــي واالقــتــ�ــشــادي 
يف املــجــالــ

التخ�ش�شية 
ين مع  اخت�شا�شات الجتماع 

رتح العما
الواردة يف املق

خلليجية ، وخا�شة فيما 
الـــدوري لروؤ�شاء املجال�س ا

خلليجية .  
ني ا

يتعلق بدرا�شة القوان
يف املنظمة الأم ل يتحمل الخت�شا�شات 

نظام العمل 
الع بها ، خا�شة 

الواردة ، وفعلياً ل يتمكن من ال�شط
الأجــهــزة الأخـــرى 

اأنـــه لتــوجــد يف الــقــواعــد املنظمة لــ
ربملــانــيــة ) 

ني املــجــمــوعــات الــ
القــة بــ

مـــواد تــو�ــشــح الــعــ
ربملانية 

ني االأجــهــزة ال
الت�شريعية واالقت�شادية( وبــ

خلــلــيــجــيــة الأخــــــرى ) الجــتــمــاع الــــــدوري لــروؤ�ــشــاء 
ا

خلليجية ، الأمــانــة العامة ملجل�س التعاون 
املجال�س ا

خلليج العربية، املجل�س الأعلى(. 
لدول ا

يف القواعد 
يف ن�س املـــادة العا�شرة 

بــنــاًء على مــا جــاء 
الجــتــمــاع الــــــدوري لـــروؤ�ـــشـــاء املــجــالــ�ــس 

الــتــنــظــيــمــيــة لــ
ح�شبما 

جلانا فنية 
الجتماع اأن تن�شاأ 

خلليجية  » ل
ا

متثل املجال�س يف 
تقت�شيه املو�شوعات املعرو�شة عليه و

هذه اللجان باأعداد مت�شاوية ، ويحدد رئي�س الجتماع 
الــــدوري مــوعــد الجــتــمــاع الأول للجان الفنية على 
حتدد اللجان مواعيد الجتماعات التالية« ، بعد 

اأن 
الــرجــوع لن�س املـــادة ،  يت�شح لنا اأن اللجان الفنية 

املوؤقتة تفي بالغر�س.  

ين. 
رتح العما

اإعادة النظر يف املق

•	
ك 

ربملانية الإمــاراتــيــة اأن هنا
ارتـــاأت ال�شعبة ال

تعار�شا مع عمل املجموعات التخ�ش�شية الواردة 
ين ، وعمل الهيئة اال�شت�شارية 

رتح العما
يف املق

جمل�س التعاون لدول 
للمجل�س الأعلى لــدول 

خلليج العربية املخولة بعمل الدرا�شات يف كافة 
ا

املوا�شيع �شواء القت�شادية اأو الجتماعية اأو 
الثقافية. 
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
) م�شكلة املق

رتح
املق

الـــــ�ـــــشـــــعـــــبـــــة 
راأي 

ربملــانــيــة للمجل�س 
الــ

حتــــــادي 
الـــوطـــنـــي اال

ب�شاأن:
رتح الــبــحــريــنــي 

املــــقــــ
تن�شيق 

يخ�س 
فيما 

لمية 
االإع

ال�شيا�شة 
خلارجية للمجال�س 

ا
الــتــ�ــشــريــعــيــة بــــدول 
جمـــلـــ�ـــس الــــتــــعــــاون ، 
القاتها مع 

وتقوية ع
حلقوقية

املنظمات ا

ربملانية 
ارتــاأت ال�شعبة ال

لـــلـــمـــجـــلـــ�ـــس الــــوطــــنــــي 
حتـــــــادي فــيــمــا يتعلق 

اال
رتح الــبــحــريــنــي : 

بـــاملـــقـــ
اأن تــكــون املــوافــقــة  عليه 

م�شروطة . 

خلليجية 
المية ا

�شعوبة تن�شيق ال�شيا�شات الإع
لأن املنظمات 

ك 
حلــقــوقــيــة،وذلــ

مــع املــنــظــمــات ا
حقوق الإن�شان مع 

حالة 
حلقوقية تتعامل مع 

ا
كــل دولـــة ب�شكل مــنــفــرد ، واالأو�ـــشـــاع الداخلية 

ف من بلد خليجي اإلى بلد خليجي اآخر. 
تختل

رتح البحريني 
يف املـــقـــ

�ــشــعــوبــة تــنــفــيــذ مـــا ورد 
العات الراأي 

ط
وخا�شة فيما يتعلق باإجراء ا�شت

والدرا�شات والبحوث التحليلية حول امل�شتجدات 
حلكومات 

ى بع�س ا
حل�شا�شيته لــد

خلليجية. 
ا

ط بق�شايا �شيا�شية. 
خا�شة اأنه مرتب

•	
رت�ـــشـــادي وفــقــاً 

رتح الــبــحــريــنــي ا�ـــشـــ
جــعــل املـــقـــ

يف كل دولة خليجية ، كل 
الأنظمة املعمول بها 

ل
على حدة. 
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
) م�شكلة املق

رتح
املق

الحــظــات الــ�ــشــعــبــة 
مــ

ربملانية الإماراتية 
ال

لئـــــــحـــــــة 
عـــــــلـــــــىالـــــــ

الــتــنــظــيــمــيــة لــلــجــنــة 
خلليجية 

ربملانية ا
ال

الــــتــــخــــ�ــــشــــ�ــــشــــيــــة يف 
املجال الت�شريعي

ربملانية 
قدمت ال�شعبة ال

الحــــــظــــــاتــــــهــــــا عـــلـــى 
مــــــ

الئــــحــــة الــتــنــظــيــمــيــة 
الــــ

ربملـــــانـــــيـــــة 
لــــلــــجــــنــــة الـــــ

التخ�ش�شية 
خلليجية 

ا
يف املـــجـــال الــتــ�ــشــريــعــي، 
ك الأهـــــمـــــيـــــة هــــذه 

وذلـــــــــ
لئحة . 

ال

ربملــانــيــة 
رتحـــات الــ�ــشــعــبــة الــ

جـــــاءت اأفــــكــــار مـــقـــ
يل: 

الإماراتية  كالتا
•	

الئحة. 
	•تعديل م�شمى ال
	•ت�شكيل اللجنة . 

اخت�شا�شات اللجنة. 

ربملانية تعديل هذا امل�شمى، 
ارتاأت ال�شعبة ال

رتح الأ�شلي فان 
يف املق

حيث اإنه وفق ما ورد 
ني هـــذه اللجنة 

ط بــ
ال مــن الــربــ

خــ
امل�شمى 

ني الجــتــمــاع الـــدوري الـــذي تعد اللجنة 
وبــ

اأحد مكوناته.
ف التخ�ش�شية 

حــــذ
ى الــتــعــديــل 

كــمــا ارتــــــاأ
باعتبار اأن عبارة ال�شوؤون الت�شريعية تفيد 
هــذا املعنى ، بالإ�شافة اإلــى اأن تعديلنا اأكد 
مل ي�شر 

على عبارة ال�شوؤون الت�شريعية ، و
مبا�شرة باعتبار اأن اللجنة 

اإلـــى الت�شريع 
يف املادة الثانية 

معنية اأ�شا�شاً بتنفيذ ما ورد 
الئــحــة االجــتــمــاع الـــــدوري »يف ال�شعي 

مــن 
ف 

خمــتــلــ
يف 

لـــو�ـــشـــع تـــ�ـــشـــريـــعـــات مــتــمــاثــلــة 
جمل�س التعاون 

ف 
املــجــالت لتحقيق اأهـــدا

ك فــهــي 
خلـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة«. ولــــذلــــ

لــــــدول ا
حق 

رتاح الت�شريعي ولي�س لها 
القــ

تــبــادر لــ
الت�شريع. 

ب 
ملــــا كـــــان الجــــتــــمــــاع الـــــــــدوري هــــو �ــشــاحــ

يف اعـــتـــمـــاد هـــذه 
الخـــتـــ�ـــشـــا�ـــس الأ�ــــشــــيــــل 

طراأ عليها 
ك ما ي

لئحة واإقرارها ، وكذل
ال

الت ، فانه هو املعني لت�شكيل هذه 
من تعدي

ب 
اللجنة باعتباره الفاعل الرئي�شي امل�شتوج

يف قــرار الإن�شاء، كما ارتــاأت ال�شعبة 
وجــوده 

مت ذكره من 
اأن تعدل م�شمى اللجنة وفق ما 

ربرات يف تعديل العنوان. 
م

•	
الئــحــة 

الئـــحـــة )الــ
رتح : اأ�ـــشـــبـــح ا�ـــشـــم الـــ

املـــقـــ
الجتماع 

التنظيمية للجنة ال�شوؤون الت�شريعية ل
خلــلــيــج 

يف دول ا
الـــــــدوري لـــروؤ�ـــشـــاء املــجــالــ�ــس 

	•العربية(.
مت تعديل طريقة الت�شكيل : لي�شبح الجتماع 

و
الدوري هو امل�شوؤول عن ت�شكيل هذه اللجنة. 
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الأفكار:

بلــغ اإجمــايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة لجتماع روؤ�شاء املجال�س اخلليجية ) 4 ( اأفكار، 
ومن هذه الأفكار:

التعديـــل علـــى الخت�شا�شات الواردة يف القواعد التنظيمية لالجتمـــــــاع الدوري لروؤ�شاء املجالـــ�س الت�شريعيـــة 	•
بـــدول جمل�ـــس التعاون لـــدول اخلليـــج العربية، والقواعـــد التنظيميـــة للجنة التن�شيـــق الربملـــاين والعالقــــات 

اخلارجيـــة، باعتبار اأن بع�س الخت�شا�شات مل يتم تنفيذها عملياً.
عدم توافق الخت�شا�شات الواردة يف لئحة اخت�شا�شات واآلية عمل املجموعات الربملانية اخلليجية التخ�ش�شية 	•

يف املجالـــني الت�شريعـــي والقت�شـــادي، الواردة يف املقرتح العمـــاين مع  اخت�شا�شات الجتمـــاع الدوري لروؤ�شاء 
املجال�س اخلليجية، فكانت الفكرة التعديل على الالئحة خا�شة فيما يتعلق بدرا�شة القوانني اخلليجية . 

 املقـــرتح البحرينـــي فيما يخ�ـــس تن�شيق ال�شيا�شـــة الإعالمية اخلارجيـــة للمجال�س الت�شريعيـــة بدول جمل�س 	•
التعـــاون، وتقويـــة عالقاتها مـــع املنظمات احلقوقية فكانت الأفكار حول �شعوبـــة تن�شيق ال�شيا�شات الإعالمية 
اخلليجيـــة مـــع املنظمـــات احلقوقية ، وذلـــك لأن املنظمات احلقوقيـــة تتعامل مع حالة حقـــوق الن�شان مع كل 
دولـــة ب�شـــكل منفـــرد ، والأو�شاع الداخلية تختلف من بلد خليجي اإلى بلد خليجـــي اآخر. �شعوبة تنفيذ ما ورد 
يف املقـــرتح البحرينـــي وخا�شـــة فيما يتعلـــق باجراء ا�شتطالعات الـــراأي والدرا�شات والبحـــوث التحليلية حول 

امل�شتجدات اخلليجية. حل�شا�شيته لدى بع�س احلكومات خا�شة اأنه مرتبط بق�شايا �شيا�شية. 
مالحظـــات ال�شعبـــة الربملانية الإماراتية علـــى » الالئحة التنظيمية للجنة الربملانيـــة اخلليجية التخ�ش�شية 	•

يف املجـــال الت�شريعـــي » فجاءت الأفـــكار حول تعديل م�شمى الالئحة وت�شكيلهـــا  واخت�شا�شاتها، وذلك لأهمية 
هذه اللئحة .

املقرتحات:

بلــغ اإجمــايل املقرتحات والتو�شيــات التي قدمــت يف الأوراق الفنية املعدة لجتمــاع روؤ�شاء املجال�س 
اخلليجية ما يقرب من )  14 ( مقرتحًا،  ومن اأهم هذه املقرتحات:

ا�شتحـــداث مـــواد جديـــدة يف القواعد التنظيميـــة لعمل جلنة التن�شيـــق الربملاين والعالقـــات اخلارجية، وذلك 	•
لتفعيـــل بع�ـــس الخت�شا�شات وكذلك حذف املادة الرابعة من القواعد التنظيمية للجنة التن�شيق الربملاين يف 
–  وتفعيل نظام عمل الجتماعات التن�شيقية للمجال�س الت�شريعية لدول جمل�س  جمال العلقات اخلارجية 
التعـــاون يف املحافـــل الربملانيـــة – بو�شع اآليـــة عمل لبع�س مواد نظام عمل الجتماعـــات التن�شيقية، وذلك من 
خـــالل عقـــد وفـــود املجال�ـــس الت�شريعية اخلليجية بـــدول جمل�س التعـــاون اجتماعا تن�شيقيا  قبـــل اأية م�شاركة 
يف املوؤمتـــرات والحتـــادات الربملانيـــة بوقت كاف، واأن يتم اإحاطة املجال�س الت�شريعيـــة بجدول اأعمال الجتماع 
التن�شيقـــي لإبـــداء راأيهـــا ، واإعـــداد اأوراق العمل امل�شرتكة حول الق�شايـــا واملو�شوعات التي �شيتـــم مناق�شتها يف 
الحتـــادات الربملانية وتكوين روؤى م�شرتكة حيال تلك الق�شايا واملو�شوعات ، وكذلك التن�شيق بتوزيع الأدوار 
بـــني الربملانـــات اخلليجيـــة الإثـــارة اأو مناق�شة الق�شايا املعرو�شـــة على جداول اأعمال االحتـــادات الربملانية مبا 

يخدم م�شالح جميع املجال�س الت�شريعية.
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الت�شريعـــي 	• املجالـــني  يف  التخ�ش�شيـــة  اخلليجيـــة  الربملانيـــة  للمجموعـــات  التنظيميـــة  الالئحـــة  م�شـــروع   «
والقت�شـــادي » والتـــي اأكـــدت فيها اأن الالئحة التنظيميـــة حتتاج اإلى مزيد من الدرا�شـــة والتدقيق حتى يعرب 
عن اجلوهر الذي ي�شعى اإلى حتقيق التكامل والرتابط بني الدول يف جمل�س التعاون اخلليجي ، حيث لوحظ 
يف الالئحـــة عدم التوافق بـــني الخت�شا�شات الواردة يف لئحة الخت�شا�شات واآلية عمل املجموعات الربملانية 
اخلليجية التخ�ش�شية يف املجالني الت�شريعي والقت�شادي وبني اخت�شا�س الجتماع الدوري باعتبار اأن نظام 
العمـــل يف املنظمـــة الأم ل يتحمـــل الخت�شا�شات الـــواردة يف م�شروع الالئحة ، خا�شة اأنـــه ل توجد يف القواعد 
املنظمـــة لالأجهـــزة الأخرى مـــواد تو�شح العالقة بني املجموعات الربملانيـــة ) الت�شريعية والقت�شادية ( وبني 
الأجهـــزة الربملانيـــة الأخرى ) الجتماع الدوري لروؤ�شاء املجال�ـــس الت�شريعية ، الأمانة العامة ملجل�س التعاون 
لـــدول اخلليـــج العربية ، املجل�ـــس الأعلى (، مما ا�شتدعى ال�شعبة الربملانية اأن تقـــرتح تعديل الأنظمة الأخرى 
حتى تتوافق مع ما هو مطروح على لئحة اخت�شا�شات املجموعات الربملانية اخلليجية يف املجالني الت�شريعي 
والقت�شـــادي ،  كمـــا واقرتحت ال�شعبة الربملانية علـــى �شرورة مراجعة القواعد التنظيمية لالجتماع الدوري 
لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية،حيث اإن هناك موادا يف الخت�شا�شات الواردة يف لئحة عمل املجموعات 
الربملانيـــة التخ�ش�شيـــة تقرتب من القواعد التنظيمية للجان، وهناك اختالف كبري بني اخت�شا�شات اللجان 
وبني اخت�شا�شات املجموعات الربملانية، وعليه فقد اقرتحت ال�شعبة اأن تكون منهجية الخت�شا�شات وا�شحة 
ومعـــربة عـــن  الـــدور الرئي�شي للمنظمة الأم، حتى ل تكون هذه املجموعـــات التخ�ش�شية عبئا م�شافا لأع�شاء 

املجال�س الت�شريعية اخلليجية . 
املقـــرتح البحرينـــي فيمـــا يخ�س تن�شيـــق ال�شيا�شـــة الإعالمية اخلارجيـــة للمجال�س الت�شريعيـــة بدول جمل�س 	•

التعاون، وتقوية عالقاتها مع املنظمات احلقوقية ، فقد اقرتحت ال�شعبة �شعوبة تن�شيق ال�شيا�شات الإعالمية 
اخلليجيـــة مـــع املنظمـــات احلقوقيـــة، وذلك لأن املنظمـــات احلقوقية تتعامل مـــع حالة حقـــوق الإن�شان مع كل 
دولـــة ب�شـــكل منفـــرد ، والأو�شاع الداخلية تختلف من بلد خليجي اإلـــى بلد خليجي اآخر و�شعوبة تنفيذ ما ورد 
يف املقـــرتح البحرينـــي، وخا�شـــة فيما يتعلق باإجـــراء ا�شتطالعات الراأي والدرا�شات والبحـــوث التحليلية حول 

امل�شتجدات اخلليجية، حل�شا�شيته لدى بع�س احلكومات خا�شة اأنه مرتبط بق�شايا �شيا�شية. 

�شكل بياين حل�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية لجتماع روؤ�شاء املجال�س اخلليجية 
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف اجتماع روؤ�شاء املجال�س اخلليجية:

مت قيا�ـــس فعاليـــة الأوراق الفنية املعـــدة يف اجتماع روؤ�شاء املجال�س اخلليجية من خـــالل ح�شر الأفكار واملقرتحات 
التـــي طرحـــت يف االأوراق الفنيـــة التـــي اأنتجتهـــا االإدارات البحثيـــة خلل الف�شـــل الت�شريعي اخلام�ـــس ع�شر ومدى 

ا�شتخدامها اأثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.

فعالية الأفكار 

بلغــت ن�شبــة فعالية الأفــكار يف الأوراق الفنيــة املعدة لجتماع روؤ�شــاء املجال�س اخلليجيــة ما يقارب 
)100 %(، حيــث بلــغ عدد اأفكار اأوراق الأمانة املطروحة يف اجتماع روؤ�شاء املجال�س اخلليجية )4 ( 

اأفكار. )امل�شار اإليها يف ال�شفحة 349(

 

فعالية املقرتحات:

بلغــت ن�شبــة فعالية مقرتحــات الأوراق الفنيــة املعدة لجتماع روؤ�شــاء املجال�س اخلليجيــة )  100 % (،  
حيــث بلغ عدد املقرتحــات لأوراق الأمانة املطروحة يف اجتماع جمال�س روؤ�شاء املجل�س اخلليجية )  14 ( 

مقرتحا. )امل�شار اإليها يف ال�شفحة 349 و 350(
 

الربملانية: 3.الزيارات 
موؤ�شرات عامة لقطاع الزيارات:

بلـــغ اإجمـــايل االأوراق الفنيـــة املعـــدة خلل الف�شـــل الت�شريعي اخلام�ـــس ع�شر من قبـــل اإدارات االأمانـــة فيما يخ�س 
الزيـــارات الربملانيـــة مـــا يبلـــغ )47( عمـــاًل فنياً ما بـــني اأوراق ودرا�شـــات وغريهما من اأعمال فنيـــة. وجاءت غالبية 

االأوراق الفنية املعدة يف الزيارات الربملانية من قبل اإدارة ال�شعبة الربملانية بن�شبة )100 %( .

جدول ح�شر االأعمال الفنية املعدة للزيارات الربملانية

ال�شنةاالإدارة املعدةعنوان الورقةم

2014ورقة تاريخية حول العالقات الإماراتية العمانية 1

2014ورقة حول موقف �شلطنة عمان من اأبرز الق�شايا الإقليمية2

ورقة اآنية يف �شاأن التطورات الربملانية وال�شيا�شية والثقافية يف �شلطنة 3
عمان

2014

2013تقرير عن و�شع املراأة  يف دولة الإمارات العربية املتحدة4

2014نبذة عن »وفد العالقات مع �شبه اجلزيرة العربية«5

2014ورقـة تو�شيحيـة ملو�شوع »امل�شاواة بني اجلن�شني«6
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ال�شنةاالإدارة املعدةعنوان الورقةم

2014الورقة الآنية للربملان الأوروبي 7

2014ورقة املباحثات مع رئي�س الربملان الهندي 8

2014ورقة املباحثات مع رئي�س الربملان ال�شيني 9

2014ورقة املباحثات مع رئي�س الربملان الباراجواي  10

2014ورقة  مباحثات مع رئي�س الربملان الألباين 11

نقاط مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي مع رئي�س املجل�س 12
الوطني الباك�شتاين

2014

2014الورقة الآنية لزيارة املجل�س الوطني الحتادي للجمهورية الإيرانية13

نقاط مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي مع رئي�س الحتاد 14
الربملاين الدويل

2014

نقاط املباحثات ال�شيا�شية بني املجل�س الوطني الحتادي  واجلانب 15
ال�شيني  

2014

2014ورقة نقاط املباحثات مع اجلانب الرو�شي16

امللف الفني ملقابلة رئي�س املجل�س الوطني الحتادي مع �شفراء جنوب �شرق 17
اآ�شيا)اآ�شيان(

2014

مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي مع وفد برملان جمهورية 18
بوت�شوانا

2014

2014نقاط املباحثات مع الوفد البلغاري19

ورقة املباحثات حول العالقات الإماراتية املاليزية20
ال�شعبة 
الربملانية

2014

ورقة املباحثات ب�شاأن مقابلة معايل رئي�س املجل�س مع جمموعة �شفراء 21
دول جنوب �شرق اآ�شيا

ال�شعبة 
الربملانية

2014

ورقة مباحثات مع نائب رئي�س الربملان ال�شرتايل22
ال�شعبة 
الربملانية

2014

ورقة مباحثات زيارة ع�شوة من برملان كوريا اجلنوبية 23
ال�شعبة 
الربملانية

2014

ورقة تعريفية ب�شلطنة عمان24
ال�شعبة 
الربملانية

2014

ورقة مقارنة للمجال�س الت�شريعية يف �شلطنة عمان25
ال�شعبة 
الربملانية

2014

ورقة العلقات الثنائية بني دولة االإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت26
ال�شعبة 
الربملانية

2014
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ال�شنةاالإدارة املعدةعنوان الورقةم

ورقة حول مواقف احلكومة الكويتية جتاه اأبرز الق�شايا الإقليمية 27
والدولية

ال�شعبة 
الربملانية

2014

2013نقاط اأفكار مقرتحة للقاء مع الوفد الربيطاين28

نقاط مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي مع جان فرن�شوا 29
كوبيه رئي�س حزب الحتاد من اأجل احلركة  ال�شعبية 

2013

2014الورقة الآنية للربملان الأوروبي30

2014ورقة حول اأبرز النقاط املتوقع اإثارتها من الربملان الأوروبي 31

مباحثات رئي�س املجل�س الوطني االحتادي32
 مع رئي�س الربملان الأوروبي

2014

نقاط مثارة يف اجتماع رئي�س املجل�س الوطني الحتادي مع مواطني 33
الدولة يف بلجيكا

2014

ملف مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي 34
مع رئي�س جمل�س ال�شورى الإ�شالمي الإيراين 

2014
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ح�شر اأفكار ومقرتحات االأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية:

الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

ورقـــــــــــــــــــــــــــة 
تــــاريــــخــــيــــة 
حـــــــــــــــــــــــــــول 
الــــعــــلقــــات 
الإمــاراتــيــة 

العمانية 

تــــــعــــــر�ــــــس هــــــذه 
خمت�شراً  الــورقــة 
لـــتـــاريـــخ الــــدولــــة 
الــعــمــانــيــة، ابــتــداء 
مــــــــــن انـــــتـــــ�ـــــشـــــار 
االإ�ـــــشـــــلم فــيــهــا ، 
بــانــتــ�ــشــار  مـــــرورا ً 
ــيــة وقــيــام  االإبــا�ــش
ـــــــة الــنــبــاهــنــة  دول
ودولـــة الــيــعــاربــة ، 
و�شوًل بقيام دولة 
الــبــو�ــشــعــيــد الــتــي 
حتى  عمان  حتكم 
الــــيــــوم. كما  هــــذا 
الــورقــة  �شتعر�س 
امل�شرتك  الــتــاريــخ 
بـــــــــــــــــني عـــــــــمـــــــــان 
ودولــــــة االإمــــــارات 
الــتــعــاون  ، واأطـــــر 
املختلفة ، وكذلك 
الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــه الــعــالقــات 
الإمـــــــــــاراتـــــــــــيـــــــــــة 

العمانية.

تـــــــرتـــــــبـــــــط دولــــــــــة 
ب�شلطنة  االإمــــــارات 
عـــــمـــــان بــــعــــالقــــات 
قـــــــــــويـــــــــــة بـــــحـــــكـــــم 
بالتاريخ  اال�شرتاك 
 ، والرتاث والعادات 
باالإ�شافة اإلى طول 
احلــــــدود املــ�ــشــرتكــة 
بني البلدين ، حيث 
متــتــد احلـــــدود بني 
اأكــرث  اإلـــى  البلدين 
من 400 كلم ، هذا 
عـــدا عــن الــعــلقــات 
االأ�ـــــــشـــــــريـــــــة الــــتــــي 

جتمع ال�شعبني

الــتــقــ�ــشــيــمــات  يف ظـــل 
الــتــي قامت  االإداريـــــة 
بــــهــــا بــــريــــطــــانــــيــــا يف 
ــــــــــرزت  املــــــنــــــطــــــقــــــة ب
اخلــالفــات احلــدوديــة 
ـــيـــج  اخلـــل دول  بـــــــني 
برز  كما   . عــام  ب�شكل 
نـــــــــــزاع ثــــــلثــــــي بـــني 
وال�شعودية  االإمـــارات 
عــلــى منطقة  وعــمــان 

الربميي. 

ل تعر�س هذه الورقة مقرتحات حيث اأنها 
ورقة تاريخية ت�شتعر�س تطور العالقات 

الإماراتية العمانية عرب التاريخ.

ورقــــة حــول 
مـــــــــــوقـــــــــــف 
�ــــشــــلــــطــــنــــة 
عـــــــــــــمـــــــــــــان 
مــــــن اأبــــــــرز 
الـــقـــ�ـــشـــايـــا 

االإقليمية

تــ�ــشــتــعــر�ــس هـــذه 
الـــــورقـــــة مـــواقـــف 
�ـــشـــلـــطـــنـــة عـــمـــان 
اأبــرز الق�شايا  من 

االإقليمية

تـــــرتـــــكـــــز الــــــورقــــــة 
موجز  اإعــطــاء  على 
بــاأهــم املــواقــف التي 
اتـــخـــذتـــهـــا �ــشــلــطــنــة 
عـــمـــان ِبـــ�ـــشـــاأن عــدد 
مـــــــــن الــــقــــ�ــــشــــايــــا 

االإقليمية مثل : 
االأزمة ال�شورية

ال�شيا�شية  االأو�شاع 
يف البحرين

ـــــــووي  ـــــــن ـــــــف ال ـــــــل امل
االإيراين 

ال�شفراء من  �شحب 
قطر 

اأوجــه  الــورقــة  تو�شح 
االخـــــــــــــتـــــــــــــلف بــــني 
ـــــواقـــــف الــر�ــشــمــيــة  امل
الــعــمــانــيــة واملــــواقــــف 
الر�شمية الإماراتية .

ل تــوجــد مــقــرتحــات بــهــذه الــورقــة حيث 
اأنها تقع �شمن الإطار الو�شفي للمواقف 
الق�شايا  اأبـــرز  حــيــال  العمانية  الر�شمية 

االإقليمية.
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الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

ورقـــــة اآنــيــة 
�ـــــــشـــــــاأن  يف 
الـــتـــطـــورات 
الـــربملـــانـــيـــة 
وال�شيا�شية 
والــثــقــافــيــة 
�شلطنة  يف 

عمان

تــ�ــشــتــعــر�ــس هـــذه 
الــورقــة االأحــــداث 
ـــــتـــــجـــــدات  واملـــــ�ـــــش
�شلطنة  يف  الآنــيــة 

عمان

تــــتــــطــــرق الـــــورقـــــة 
ـــــــطـــــــورات يف  ـــــــت ـــــــل ل

املحاور التالية: 
الـــتـــطـــورات  اأواًل: 

الربملانية
ــــوؤون  ــــش �  : ثــــانــــيــــا ً 

البالط ال�شلطاين
الـــلـــقـــاءات   : ثــالــثــا ُ

الر�شمية العمانية
: االقــتــ�ــشــاد  رابـــعـــاً 

العماين
اجلــانــب   : خام�شا ً 

الثقايف

ل تــوجــد مــقــرتحــات بــهــذه الــورقــة حيث 
اأنها تقع �شمن الإطار الو�شفي للتطورات 

على كافة ال�شعد يف �شلطنة عمان. 

تــقــريــر عن 
املــراأة   و�شع 
دولـــــــــــة  يف 
االإمــــــــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة 

املتحدة

يــنــاقــ�ــس الــتــقــريــر 
اأو�ــــشــــاع املـــــــراأة يف 
دولـــــــة االإمــــــــــارات 

العربية املتحدة.

تــاأتــي اأهــمــيــة اإعـــداد 
تــقــريــر عــن اأو�ــشــاع 
دولـــــــة  يف  املــــــــــــــــراأة 
االإمـــــــــــــــــــــــــارات مـــن 
واقـــــــع الـــتـــغـــيـــريات 
الـــــ�ـــــشـــــيـــــا�ـــــشـــــيـــــة يف 
املـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة ومـــــــا 
يــــ�ــــشــــاحــــبــــهــــا مـــن 
الأدوار  يف  تغيريات 
املـــراأة،  تلعبها  الــتــي 
واأهـــــمـــــيـــــة مـــعـــرفـــة 
اآثــــــــــار الـــتـــغـــيـــريات 
الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــيـــة عــلــى 
اأو�شاع املراأة يف هذا 

املجال.

بـــــالـــــرغـــــم  و  اأنـــــــــــــــه 
مـــــن تـــــوافـــــر الأطـــــــر 
الـــتـــ�ـــشـــريـــعـــيـــة الـــتـــي 
كــثــري  يف   ، تـــ�ـــشـــمـــن 
مــن الأحــيــان ، حقوق 
ق�شايا  اأن  اإل  ـــــراأة  امل
املـــراأة ما زالــت تواجه 
العديد من التحديات 
املتعلقة اإما بالتطبيق  
الـــفـــعـــلـــي لـــلـــقـــوانـــني 
حمـــدوديـــة  حـــتـــى  اأو 
االإحــــــــ�ــــــــشــــــــائــــــــيــــــــات 
واملوؤ�شرات ذات ال�شلة 
املـــــــراأة  دور  بـــتـــعـــزيـــز 

وحماية حقوقها.

اإبراز جهود الدولة يف جمال حماية 	•
املــراأة ودعــم متكينها يف كافة  حقوق 
املـــجـــاالت. بــاالإ�ــشــافــة اإلــــى الــتــطــرق 
جانب  مــن  تبذل  التي  اجلــهــود  على 
اأجل  الوطني االحتــادي من  املجل�س 
مـــراجـــعـــة الــتــ�ــشــريــعــات والـــقـــوانـــني 

اخلا�شة باملراأة. 

نـــــبـــــذة عــن 
»وفـــــــــــــــــــــــــــد 
الــــعــــلقــــات 
مــــــــع �ـــشـــبـــه 
اجلـــــــزيـــــــرة 

العربية«

الورقة  ت�شتعر�س 
نــــبــــذة عــــــن  وفـــد 
ــــــعــــــالقــــــات مـــع  ال
�ــــشــــبــــه اجلـــــزيـــــرة 
عـــام  الـــعـــربـــيـــة يف 
1979 بالتزامن 
انتخابات  اأول  مع 
للربملان  مبا�شرة 

االأوروبي.

حول  الفكرة  ترتكز 
اإعـــــطـــــاء نــــبــــذة عــن 
�شبة اجلــزيــرة  وفــد 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــــذي 
�ـــشـــيـــ�ـــشـــتـــقـــبـــل وفــــد 
املـــجـــلـــ�ـــس الـــوطـــنـــي 

االحتادي.

ل تــوجــد مــقــرتحــات بــهــذه الــورقــة حيث 
الــو�ــشــفــي لوفد  تــقــع �شمن الإطــــار  اأنــهــا 

العالقات مع �شبه اجلزيرة العربية. 
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الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

ـــــــــــــة  ورقــــــــــــــ
�شيحيـة  تو
ملــــــو�ــــــشــــــوع 
»املـــــ�ـــــشـــــاواة 
بــــــــــــــــــــــــــــــــني 

اجلن�شني«

تـــو�ـــشـــح الــــورقــــة 
مــفــهــوم املـــ�ـــشـــاواة 
التي  والت�شريعات 
امل�شاواة بني  تكفل 
الــرجــل واملــــراأة يف 

دولة االإمارات.

تـــــرتـــــكـــــز الــــــورقــــــة 
عـــلـــى ا�ـــشـــتـــعـــرا�ـــس 
جــــهــــود الـــــدولـــــة يف 
ـــــاواة  جمــــــــال املـــــ�ـــــش
التي  والــتــ�ــشــريــعــات 
تــــكــــفــــل املـــــ�ـــــشـــــاواة 
ــــني  ــــ�ــــش بــــــــــني اجلــــن
،وبــــاالإ�ــــشــــافــــة اإلــــى 
املــراأة يف  بيان و�شع 
الـــدولـــة عــلــى كــافــة 
ال�شيا�شية  ال�شعد 
واالقــــــتــــــ�ــــــشــــــاديــــــة 

واالجتماعية. 

ل تــوجــد مــقــرتحــات بــهــذه الــورقــة حيث 
اإنها تقع �شمن الإطار التو�شيحي جلهود 

امل�شاواة بني اجلن�شني يف دولة االإمارات. 

الــــــــــورقــــــــــة 
الآنــــــــــــيــــــــــــة 
ـــــان  ـــــربمل ـــــل ل

االأوروبي 

تــــــ�ــــــشــــــتــــــعــــــر�ــــــس 
هــــــــــــذه الـــــــورقـــــــة 
الأحـــــــداث الآنــيــة 
بالربملان  املتعلقة 
ب�شكل  االأوروبــــــــي 
وال�شيا�شة  خا�س 
ـــــــــــة  اخلـــــــــــارجـــــــــــي
للحتاد االأوروبي

تــركــز الـــورقـــة على 
العنا�شر التالية:

اخلارجية  ال�شيا�شة 
للربملان الأوروبي

التي  الق�شايا  اأهــم 
تــنــاقــ�ــس حــالــيــا ً يف 

الربملان الأوروبي
املثارة  الق�شايا  اأهم 
حــــــــــــول الـــــــربملـــــــان 
االأوروبي يف االإعلم 

ل تــوجــد مــقــرتحــات بــهــذه الــورقــة حيث 
اأنها تقع �شمن الإطار الو�شفي للتطورات 
ــــي،  الأوروب بــالــربملــان  املتعلقة  ال�شيا�شية 
واأهم ما يناق�س فيه من م�شاريع وموا�شيع 
، بالإ�شافة اإلى اأهم ما يثار حول الربملان 

الأوروبي و�شيا�شته يف الإعالم. 
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الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

املـــبـــاحـــثـــات 
مــــع رئــيــ�ــس 
الــــــــربملــــــــان 

الهندي 

حتــــــــــــــــدد ورقــــــــــــة 
النقاط  املباحثات 
للنقا�س  املقرتحة 
والــــتــــبــــاحــــث مــع 

اجلانب الهندي 

تــــــــــــركــــــــــــز ورقــــــــــــــة 
املـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات مـــع 
اجلـــــانـــــب الـــهـــنـــدي 
عــــــلــــــى اجلـــــــوانـــــــب 

التالية: 
العلقات الثنائية 

الــــــــــــــعــــــــــــــلقــــــــــــــات 
االقت�شادية

العلقات القن�شلية 
العلقات ال�شيا�شية 

ــــــــــرورة تــــعــــزيــــز  �ــــــــــش
الــعــلقــات عــلــى كافة 

ال�شعد. 

االإ�ــــشــــارة اإلــــى دور الــهــنــد الـــهـــام يف 	•
يف  والأمـــن  ال�شتقرار  على  احلفاظ 
اأيــة  اإبــعــادهــا عــن  منطقة اخلــلــيــج و 

تهديدات اإقليمية.
التاأكيد على عمق العلقات التجارية 	•

بني دولة االإمارات والهند حيث يبلغ 
مليار   75 الــتــجــاري  الــتــبــادل  حجم 
اإلى  2012 واال�ــشــارة  دوالر يف عــام 
اللجنة  تــلــعــبــه  الــــذي  الـــهـــام  الـــــدور 
التي  امل�شرتكة  الهندية  الإمــاراتــيــة 
تعمل على تطوير العالقات الثنائية 
الــدولــتــني مــن خــلل التن�شيق  بــني 

والتفكري والت�شاور بني اجلانبني .
الإ�ـــــــشـــــــارة اإلــــــــى اأهــــمــــيــــة الـــتـــعـــاون 	•

ال�ــشــرتاتــيــجــي بــني دولـــة الإمــــارات 
والهند خا�شة على امل�شتوى الدويل 

اأن ي�شود �شبه 	• التعبري عن الأمــل يف 
الـــقـــارة الــهــنــديــة الــ�ــشــالم وخــا�ــشــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــلقــات الــهــنــديــة 
�شرورة  على  والتاأكيد  الباك�شتانية 
تــهــدئــة  اإلــــــى  يــ�ــشــعــى اجلـــانـــبـــان  اأن 
التوتر وخلق بيئة اإيجابية للعالقات 
التجارية  العلقات  ال�شيما  الثنائية 

مما ي�شهم يف ا�شتقرار املنطقة. 
التعاون 	• تعزيز  اأهمية  على  التاأكيد 

الـــــربملـــــاين بــــني املـــجـــلـــ�ـــس الــوطــنــي 
الحتـــــــادي والــــربملــــان الـــهـــنـــدي  يف 

املرحلة القادمة.
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الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

ــــــــــــقــــــــــــاط  ن
مـــبـــاحـــثـــات 
مــــقــــرتحــــة 

مع الوفد
ال�شيني

حتــــــــــــــــدد ورقــــــــــــة 
النقاط  املباحثات 
للنقا�س  املقرتحة 
والــــتــــبــــاحــــث مــع 

اجلانب ال�شيني.

تــــــــــــركــــــــــــز ورقــــــــــــــة 
املـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات مـــع 
اجلــــانــــب الــ�ــشــيــنــي 
عــــــلــــــى اجلـــــــوانـــــــب 

التالية: 
العلقات الثنائية 

الــــــــــــــعــــــــــــــلقــــــــــــــات 
االقت�شادية

العلقات الثقافية 
العلقات ال�شيا�شية

الــداعــم 	• ال�شيني  بــاملــوقــف  الإ�ـــشـــادة 
للجانب الإماراتي يف ق�شية احتالل 
اجلــــزر الإمـــاراتـــيـــة الـــثـــالث )طــنــب 
اأبـــو  الــ�ــشــغــرى و طــنــب الـــكـــربى و 
ال�شني من خلل  مو�شى( و مبادرة 
يف  ال�شيني  العربي  التعاون  منتدى 

.2009
التبادل 	• زيـــادة  اأهــمــيــة  على  الــتــاأكــيــد 

التجاري بني االإمارات وال�شني حيث 
�شريك  اأفــ�ــشــل  تعترب  الإمـــــارات  اإن 
ال�شرق  منطقة  يف  لل�شني  جتـــاري 
التجارة  قيمة  بلغت  حيث  الأو�ــشــط 
املتبادلة بني البلدين يف عام 2013 
ما يقارب 40 مليار دوالر مما يجعل 
الــ�ــشــني ثـــاين اأكــــرب �ــشــريــك جتــاري 
ت�شديرية  �ــشــوق  واأكــــرب  لـــالإمـــارات، 

اإلى الدولة.
الــــتــــاأكــــيــــد عــــلــــى عــــمــــق الــــعــــلقــــات 	•

الــتــجــاريــة و�ــــشــــرورة تــعــزيــزهــا من 
الت�شغيلية وفتح  القيود  اإزالــة  خالل 
الجــواء وزيــادة الرحالت اإلى بع�س 
املناطق ال�شينية مثل بكني، �شنغهاي 

، وغواجنو. 
الوطني 	• املجل�س  رغبة  على  التاأكيد 

الحتادي يف تعزيز التعاون الربملاين 
وتــــبــــادل املـــعـــلـــومـــات واخلــــــــربات يف 

املجال الت�شريعي .
الوطني 	• املجل�س  رغبة  اإلــى  ال�ــشــارة 

االحتــــــادي يف زيــــــادة الــتــنــ�ــشــيــق بني 
املــجــلــ�ــس وجمـــلـــ�ـــس نــــــواب الــ�ــشــعــب 
الدبلوما�شية  �شعيد  على  ال�شيني 

الربملانية يف املحافل الدولية. 
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الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

ورقـــــــــــــــــــــــــــة 
مـــبـــاحـــثـــات 
مــــع رئــيــ�ــس 
بــــــــــــرملــــــــــــان 
الباراجواي

حتــــــــــــــــدد ورقــــــــــــة 
النقاط  املباحثات 
للنقا�س  املقرتحة 
والــــتــــبــــاحــــث مــع 
رئـــــيـــــ�ـــــس بـــــرملـــــان 

الباراجواي. 

تــــــــــــركــــــــــــز ورقــــــــــــــة 
املباحثات مع رئي�س 
بــرملــان الــبــاراجــواي 
عــــــلــــــى اجلـــــــوانـــــــب 

التالية: 
العلقات الثنائية 

الــــــــــــــعــــــــــــــلقــــــــــــــات 
االقت�شادية

العلقات ال�شيا�شية

ــــــــــرورة تــــعــــزيــــز  �ــــــــــش
الــــــــــعــــــــــلقــــــــــات بــــني 
الباراجواي واالإمارات 

على كافة ال�شعد.

االإ�شارة اإلى اأهمية الزيارات املتبادلة 	•
بني البلدين.

التاأكيد على �شرورة تعزيز العالقات 	•
بلغ  حيث  البلدين  بني  االقت�شادية 
حجم التبادل التجاري بني البلدين 
اأمــريــكــي  دولر  مــلــيــون   5 حـــــوايل 
من  اأنـــه  كما   .2012 عــام  يف  فقط 
املفاو�شات  اإلــى  التطرق  الــ�ــشــروري 
جمموعة  مــع  الــدولــة  جتريها  التي 
املــريكــ�ــشــور الــتــي تــ�ــشــم الـــربازيـــل ، 
، الأورغواي، الباراجواي  الأرجنتني 
للتوقيع على اتفاقية التجارة احلرة 

مع املجموعة. 
االإ�ــــشــــارة اإلــــى مــوقــف الـــبـــاراجـــواي 	•

اإن  من امللف النووي الإيــراين حيث 
يقوم  لــلــبــاراجــواي  الر�شمي  املــوقــف 
على نزع الت�شلح وعدم ن�شر الأ�شلحة 
الــنــوويــة، مــع حــق الـــدول با�شتخدام 

الطاقة النووية لأغرا�س �شلمية. 



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي الــــمـــــجــلـــ�س الــوطــــــنـي التـــــحـــادي 360

الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

ورقـــــــــــــــــــــــــــة  
مـــبـــاحـــثـــات 
مــــع رئــيــ�ــس 
الــــــــربملــــــــان 

االألباين 

حتــــــــــــــــدد ورقــــــــــــة 
النقاط  املباحثات 
للنقا�س  املقرتحة 
والــــتــــبــــاحــــث مــع 
رئـــــيـــــ�ـــــس بـــــرملـــــان 

األبانيا.  

تــــــــــــركــــــــــــز ورقــــــــــــــة 
املباحثات مع رئي�س 
بــرملــان األــبــانــيــا على 

اجلوانب التالية: 
العلقات الثنائية 

الــــــــــــــعــــــــــــــلقــــــــــــــات 
االقت�شادية

العلقات ال�شيا�شية

الإ�شادة مبوقف األبانيا  الداعم حلل 	•
الإمــاراتــيــة  اجلــــزر  احــتــالل  ق�شية 
الـــثـــلث )طــنــب الــ�ــشــغــرى و طنب 
الكربى و اأبو مو�شى( من قبل اإيران 
اإحــالــة  اأو  عـــرب الــتــفــاو�ــس املــبــا�ــشــر 
الق�شية اإلى حمكمة العدل الدولية. 

الإ�ــشــارة اإلــى التــفــاق الــذي تو�شلت 	•
اإيران والوكالة الذرية الدولية  اإليه 
حول خارطة طريق تت�شمن ال�شماح  
ي�شمل  الــذي  »اأراك«  موقع  بتفتي�س 
من�شاأة لإنتاج املياه الثقيلة.  والتنويه 
اإلى تقارب وجهات النظر بني األبانيا 
اإيجاد   ودولة الإمارات ب�شاأن �شرورة 
حــل مللف اإيــــران الــنــووي عــن طريق 
اإلــى حل  والتو�شل  والتعاون  احلــوار 
الأطــراف  م�شالح  يخدم  دبلوما�شي 

الدولية. 
التنويه اإلى اأهمية توقيع التفاقيات 	•

الــعــالــقــة بـــني الـــطـــرفـــني كــمــ�ــشــروع 
»اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــعــــاون القـــتـــ�ـــشـــادي 
والــــتــــجــــاري بــــني دولـــــــة االإمـــــــــارات 
جتنب  اتفاقية  »م�شروع  و  واألبانيا« 
اإن  حـــيـــث  الـــ�ـــشـــريـــبـــي«،  الزدواج 
التفاقيات  هــذه  مثل  على  التوقيع 
الــتــجــاري  الــتــعــاون  ــــادة  زي يف  ي�شهم 
اأن حــجــم  خـــا�ـــشـــة  الـــطـــرفـــني  بــــني 
األبانيا   يف  الإمــاراتــيــة  ال�ــشــتــثــمــارات 

بلغ 12.3 مليون دولر فقط.
الوطني 	• املجل�س  رغبة  على  التاأكيد 

الحتادي يف تعزيز التعاون الربملاين 
وتــــبــــادل املـــعـــلـــومـــات واخلــــــــربات يف 
التن�شيق  زيـــادة  و  الت�شريعي  املــجــال 
بــني املجل�س الــربملــان الألــبــاين على 
يف  الــربملــانــيــة  الدبلوما�شية  �شعيد 

املحافل الدولية. 
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الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

ــــــــــــقــــــــــــاط  ن
مـــبـــاحـــثـــات 
مـــــــــــعـــــــــــايل 
رئــــــــيــــــــ�ــــــــس 
املـــــجـــــلـــــ�ـــــس 
الـــــوطـــــنـــــي 
االحتـــــــــادي 
مــــع رئــيــ�ــس 
املـــــجـــــلـــــ�ـــــس 
الـــــوطـــــنـــــي 
الباك�شتاين 

حتــــــــــــــــدد ورقــــــــــــة 
النقاط  املباحثات 
للنقا�س  املقرتحة 
والـــــــــتـــــــــبـــــــــاحـــــــــث 
مــــــــــــع اجلــــــــانــــــــب 

الباك�شتاين

تــــــــــــركــــــــــــز ورقــــــــــــــة 
املـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات مـــع 
اجلانب الباك�شتاين 
على النقاط التالية 

:
العلقات الربملانية 

العلقات الثقافية
العلقات ال�شيا�شية 

واالقت�شادية

�شرورة  على  التاأكيد 
تطوير العالقات على 
كـــافـــة الأ�ـــشـــعـــدة بني 

البلدين

ــــاأكــــيــــد عــــلــــى اأهــــمــــيــــة املــــوقــــف 	• الــــت
الــبــاكــ�ــشــتــاين مـــن قــ�ــشــيــة احــتــلل 
للجزر  الإ�شالمية  اإيــران  جمهورية  
 ، ال�شغرى  طنب  الثالث  الإماراتية 
طنب الكربى و اأبو مو�شى و الداعم 
و  ال�شلمية   بالطرق  النزاع  اإلــى حل 
دوراً  بــاكــ�ــشــتــان  تــلــعــب  اأن  يف  الأمـــــل 
اأكرباً يف حل هذه الق�شية من خلل 
الــتــاأيــيــد الــكــامــل حلــق الإمــــــارات يف 
اإيران لإجراء  اجلزر الثالث و دعوة 

مباحثات مبا�شرة.
الباك�شتانية 	• بالدبلوما�شية  االإ�شادة 

ــــووي الإيــــــــراين،  ــــن جتـــــاه قــ�ــشــيــة ال
وذلـــــك عـــن طـــريـــق املـــفـــاو�ـــشـــات مع 
اإيران وعدم زعزعة ا�شتقرار املنطقة 
وعــــدم ا�ــشــتــخــدام احلـــل الــعــ�ــشــكــري، 
والـــــرتحـــــيـــــب بـــــالتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي 

االإيراين الغربي.
االإمـــارات 	• دولــة  وقــوف  التاأكيد على 

�شعباً  و  حــكــومــة  املــتــحــدة  الــعــربــيــة 
بـــجـــانـــب الـــ�ـــشـــعـــب الـــبـــاكـــ�ـــشـــتـــاين يف 
مواجهة اآثار الكوارث التي حتدث يف 

باك�شتان
يف 	• االإمــــــــــــارات  دور  اإلـــــــى  ــــــارة  االإ�ــــــش

تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــقــايف الإمـــاراتـــي 
الــبــاكــ�ــشــتــاين، حــيــث يــذكــر اأن دولــة 
االإمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة قدمت 
مــ�ــشــاريــع اإلـــــى بــاكــ�ــشــتــان يف يــنــايــر 
لبناء  م�شروعا   43 عددها   2013
و�ــشــيــانــة واإعــــــــادة اإعــــمــــار وتــاأهــيــل 
مـــدار�ـــس الـــطـــالب والــطــالــبــات من 
املرحلة  املــرحــلــة االبــتــدائــيــة وحــتــى 
الـــثـــانـــويـــة . ومـــ�ـــشـــاريـــع مــ�ــشــتــوى 
وت�شمل  والــعــايل  املــتــو�ــشــط  التعليم 
مــ�ــشــروعــات لــعــدد مــن املــعــاهــد   10
والــكــلــيــات الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة الــتــي 
مرحلة  وطالبات  طلبة  فيها  يدر�س 
والتدريبي  العلمي  للتاأهيل  الدبلوم 

املهني واحلريف
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الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

الــــــــــورقــــــــــة 
الآنــــــــــــيــــــــــــة 
لـــــــــــزيـــــــــــارة 
املـــــجـــــلـــــ�ـــــس 
الــــــوطــــــنــــــي 
االحتــــــــــادي 
للجمهورية 

االإيرانية

تــــتــــ�ــــشــــمــــن هـــــذه 
الورقة م�شتجدات 
االأو�ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاع 
ـــــيـــــة  ـــــيـــــا�ـــــش الـــــ�ـــــش
واالقــــتــــ�ــــشــــاديــــة 
واالجــتــمــاعــيــة يف 

ايران

تــــنــــاولــــت الـــــورقـــــة 
النقاط التالية :

ال�شيا�شية  االأو�شاع 
يف اإيران 

االأو�ـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــاع 
االقت�شادية

البطالة يف اإيران
الــقــ�ــشــايــا االأخــــرية 
ال�شورى  جمل�س  يف 

االإيراين.

ل توجد مقرتحاتل توجد مقرتحات

ــــــــــــقــــــــــــاط  ن
مـــبـــاحـــثـــات 
مـــــــــــعـــــــــــايل 
رئــــــــيــــــــ�ــــــــس 
املـــــجـــــلـــــ�ـــــس 
الـــــوطـــــنـــــي 
االحتـــــــــادي 
مــــع رئــيــ�ــس 
االحتـــــــــــــــــاد 
الــــــربملــــــاين 

الدويل 

تـــتـــ�ـــشـــمـــن ورقــــــة 
املــــبــــاحــــثــــات اأهـــــم 
الـــــنـــــقـــــاط الــــتــــي 
مناق�شتها  �شيتم 
مع رئي�س الحتاد 

الربملاين الدويل

تــركــز الـــورقـــة على 
عدة نقاط واأهمها : 
عـــــلقـــــات الــ�ــشــعــبــة 
الـــــــــــربملـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة 
الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة مــع 
االحتـــــــاد الـــربملـــاين 
الـــــــــــــــدويل و�ــــشــــبــــل 

تطويرها 
عـــــلقـــــات املــجــلــ�ــس 
الــوطــنــي االحتــــادي 
الــنــواب  مــع جمل�س 

املغربي .  
ا�ـــــشـــــتـــــعـــــرا�ـــــس   -  
م�شتجدات االأو�شاع 

يف العامل.

الــتــاأكــيــد عــلــى اأهــمــيــة 
مع  العالقات  تطوير 
االحتـــــــــــاد الـــــربملـــــاين 

الدويل.
تــــطــــويــــر الــــعــــالقــــات 
مــــع جمــلــ�ــس الـــنـــواب 

املغربي .

الـــتـــاأكـــيـــد عــلــى اأهـــمـــيـــة بــحــث روؤيــــة 	•
االحتــــاد  دور  لــتــطــويــر  مــ�ــشــتــقــبــلــيــة 
واالإ�ــــــشــــــارة اإلــــــى اهـــتـــمـــام الــ�ــشــعــبــة 
�شاأن  الحتـــاد يف  بوثيقة  الإمــاراتــيــة 
تطوير العالقات مع الأمم املتحدة، 

وحتويل الحتاد اإلى منظمة دولية
الإ�ـــشـــارة اإلــــى اأهــمــيــة بــنــاء عــالقــات 	•

�ــشــراكــة ا�ــشــرتاتــيــجــيــة بـــني الحتـــاد 
الــــدويل، والأمــــم املتحدة  الــربملــاين 
منذ  القائم  التعاون  اتفاق  وتطوير 

عام 1996.
عالقات 	• تعزيز  اأهمية  على  التاأكيد 

الــــتــــعــــاون الـــــربملـــــاين بــــني املــجــلــ�ــس 
النواب  الحتــادي، وجمل�س  الوطني 
وتـــطـــور  اأن منــــو  املـــغـــربـــي، خـــا�ـــشـــة 
الــعــالقــات بــني الإمــــارات واملــغــرب ل 
يعك�شه الرتباط والتعاون الربملاين 

بني املجل�شني.
اأن يــحــافــظ 	• اأهــمــيــة  الــتــاأكــيــد عــلــى 

االحتــــــــاد الـــــربملـــــاين الــــــــدويل عــلــى 
قــرارتــه  وا�شتقاللية   ، ا�شتقالليته 
الراهنة  الــدولــيــة  الــتــغــريات  يف ظــل 
والتعبري عن اخل�شية من اأن يتحول 
اإلــى منظمة دولية حكومية  الحتــاد 

ت�شيطر عليه حكومات العامل.
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الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

ــــــــــــقــــــــــــاط  ن
املـــبـــاحـــثـــات 
الــ�ــشــيــا�ــشــيــة 
بني املجل�س 
الـــــوطـــــنـــــي 
االحتـــــــــادي  
واجلــــــانــــــب 

ال�شيني  

تـــتـــ�ـــشـــمـــن ورقــــــة 
املــــبــــاحــــثــــات عــلــى 
التي  النقاط  اأهــم 
مناق�شتها  �شيتم 
مــــــــــــع اجلــــــــانــــــــب 

ال�شيني

تــــــــــــركــــــــــــز ورقــــــــــــــة 
املـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات مـــع 
اجلــــانــــب الــ�ــشــيــنــي 
على النقاط التالية 

:
الـــــــــــعـــــــــــلقـــــــــــات   

الربملانية 
العلقات الثقافية

العلقات ال�شيا�شية 
واالقت�شادية

تطوير العالقات على 
كافة الأ�شعدة

الــداعــم 	• ال�شيني  بــاملــوقــف  الإ�ـــشـــادة 
للجانب الإماراتي يف ق�شية احتالل 
اجلــــزر الإمـــاراتـــيـــة الـــثـــالث )طــنــب 
اأبـــو  الــ�ــشــغــرى و طــنــب الـــكـــربى و 
ال�شني من خلل  مو�شى( و مبادرة 
ال�شيني  الــعــربــي  الــتــعــاون  مــنــتــدى 
الإمـــارات  بني  بالتو�شط   2009 يف 
و جـــمـــهـــوريـــة اإيــــــــران حلــــل الـــنـــزاع 
مع  املتوافقة  ال�شلمية  الــطــرق  عــرب 
اأن  الــدولــيــة و الأمـــــل يف  الــقــوانــني 
تلعب ال�شني دورا ً هاماً يف حل هذه 
الق�شية وخا�شة يف املحافل الدولية 
والإقليمية. خالل ا�شتثمار عالقاتها 
الطبية مع اإيــران، والإ�ــشــارة اإلــى اأن 
مــوقــف الإمـــــــارات يــقــوم عــلــى احلــل 

ال�شلمي للق�شية. 
بني 	• املتنامية  العلقة  اإلــى  االإ�ــشــارة 

بــكــني وطـــهـــران، وخــا�ــشــة يف جمــال 
ال�شتثمار النفطي ال�شيني يف اإيران، 
والتفاهم  التعاون  ي�شتمر  اأن  وناأمل 
بــــني الـــ�ـــشـــني والـــــــــدول اخلــلــيــجــيــة 
والإمـــــارات، خــا�ــشــة  يف  اأطـــر تعزيز 
مــفــاهــيــم املــ�ــشــلــحــة املــ�ــشــرتكــة بني 

الطرفني 
التنويه اإلى نتائج الزيارات الر�شمية 	•

وال�شيني  الإمــاراتــي  الطرفني  بــني 
الــزيــارات  اأن تلعب هــذه  و الأمـــل يف 
تــبــادل اخلـــربات  الــربملــانــيــة دورا يف 
يخدم  مبا  الدولتني   بني  الربملانية 
مــ�ــشــالــح الــدولــتــني و الــتــعــبــري عن 
الأمل يف اإن�شاء جلان �شداقة برملانية 
التعاون الربملاين  و  التفاهم  لتعزيز 
بني البلدين. خا�شة اأن �شيادة نائب 
رئي�س الربملان ال�شيني يل جيان قوه 
 2010 الــعــام  مــن  �شبتمرب  اأكـــد يف 
لـــــدى زيــــارتــــه لــلــمــجــلــ�ــس الــوطــنــي 
الحتادي �شرورة  تطوير العالقات 
بني  �شداقة  جلنة  اإن�شاء  خــالل  من 

الربملانني .
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الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

نقاط  ورقة 
املـــبـــاحـــثـــات 
اجلانب  مع 

الرو�شي

تـــتـــ�ـــشـــمـــن ورقــــــة 
املــــبــــاحــــثــــات عــلــى 
التي  النقاط  اهــم 
مناق�شتها  �شيتم 
مــــــــــــع اجلــــــــانــــــــب 

الرو�شية

املباحثات  ورقــة  تركز 
الرو�شي  مــع اجلــانــب 
على النقاط التالية :
 العلقات الربملانية 

العلقات الثقافية
ال�شيا�شية  الــعــلقــات 

واالقت�شادية

تــقــويــة الــعــالقــات مع 
رو�شيا وبحث الق�شايا 

امل�شرتكة

دعــــوة رو�ــشــيــا لــتــاأيــيــد مــطــلــب دولـــة 	•
الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة حلــل 
املــحــتــلــة عن  الــثــلث  اجلــــزر  ق�شية 
اإحــالــة  اأو  املبا�شر  الــتــفــاو�ــس  طــريــق 
املو�شوع اإلى حمكمة العدل الدولية. 

الإمـــــــارات 	• ـــــة  اأن دول ـــــى  اإل الإ�ـــــشـــــارة 
العربية املتحدة دائما ت�شعى اإلى حل 
والتعبري  �شلمية،  بطريقة  امل�شكلت 
عن الأمل يف حل م�شكلة »القرم« مع 

اأوكرانيا �شلمياً.
االإ�ـــــشـــــارة اإلــــــى الـــعـــلقـــة املــتــنــامــيــة 	•

بــني الإمــــارات ورو�ــشــيــا ، وخا�شة يف 
جمال ال�شتثمار، يذكر اأن ويل عهد 
ابوظبي قام بزيارة ملو�شكو يف �شبتمرب 
تفاهم  بتوقيع مذكرة  وقام   2013
ــنــدوق ا�ــشــتــثــمــارات  حــــول اإنـــ�ـــشـــاء �ــش
بقيمة خم�شة مليارات دوالر، وناأمل 
بني  والــتــفــاهــم  الــتــعــاون  ي�شتمر  اأن 
الإمــــارات ورو�ــشــيــا ، خا�شة يف  اأطــر 
امل�شرتكة  امل�شلحة  مفاهيم  تعزيز 

بني الطرفني. 
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الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

الفني  املــلــف 
ملقابلة رئي�س 
املــــــجــــــلــــــ�ــــــس 
الـــــــوطـــــــنـــــــي 
االحتـــــــــــــــادي 
مـــــع �ـــشـــفـــراء 
�شرق  جــنــوب 
اآ�شيا)اآ�شيان(

ت�شمن امللف :
ورقـــــــة تــعــريــفــيــة 
بجنوب �شرق ا�شيا

التجاري  التبادل 
اخلليج  دول  بـــني 

وا�شيان
نقاط املباحثات

ركــــــــــــــزت الـــــــورقـــــــة 
الـــتـــعـــريـــفـــيـــة عــلــى 

نبذة عن اآ�شيان 
ـــــادل  ـــــب ـــــت ورقــــــــــــة ال
ت�شمنت  الــتــجــاري 
الــتــجــارة بني  حجم 

اآ�شيان واخلليج 
نــــقــــاط املـــبـــاحـــثـــات 
ركـــــــــــــــــــــــــــزت عــــــلــــــى 
الــــــــــــــعــــــــــــــلقــــــــــــــات 
االقـــــــتـــــــ�ـــــــشـــــــاديـــــــة 

وال�شيا�شية

تــــقــــويــــة الــــعــــالقــــات 
وبحث الق�شايا املهمة  
مـــــع �ــــشــــفــــراء جـــنـــوب 

�شرق اآ�شيا

الـــتـــاأكـــيـــد عــلــى اأهـــمـــيـــة الــعــمــل من 	•
اأجـــل تــعــزيــز الــ�ــشــراكــة القــتــ�ــشــاديــة 
والثقافية والعلمية بني دول جمل�س 
التعاون وجنوب �شرق اآ�شيا )الآ�شيان( 
من اأجل تعميق العالقات، وتاأطريها 
مــــن خـــــلل اأنـــ�ـــشـــطـــة فـــــرق الــعــمــل 
االجتماع  اإن�شاوؤها يف  التي مت  ال�شت 
الــــــــوزاري الـــثـــاين ملــجــلــ�ــس الــتــعــاون 
اأمم  ورابــطــة  العربية  اخلليج  لــدول 
»�شنغافورة«  يف  عقد  الــذي  الآ�ــشــيــان 
العمل  فريق  خا�شة  2010م،  عــام 
فريق  و  واال�شتثمار،  التجارة  حــول 
الثقافة  عمل  فــريــق  التعليم،  عمل 
واالإعـــــــــــلم، و فـــريـــق عـــمـــل االأمـــــن 
الغذائي واال�شتثمار الزراعي، وفريق 

عمل الطاقة، وفريق عمل ال�شياحة
االإ�شارة اإلى مراجعة االأ�ش�س الثلثة 	•

اجتماع  يف  عليها  التـــفـــاق  مت  الــتــي 
التعاون  جمل�س  دول  خارجية  وزراء 
ـــيـــان يف نــوفــمــرب  ـــش ورابــــطــــة امـــــم اآ�
اتــفــاقــيــة  اإبـــــــرام   « وهــــي    2013
املنطقتني  بــني  اقــتــ�ــشــاديــة  اإطـــاريـــة 
، واإبـــــرام اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة احلـــرة ، 
التعليمي  املجال  اتفاقيات يف  واإبــرام 

والثقايف.
التاأكيد على اأن الإمــارات داأبــت على 	•

احرتام حقوق الإن�شان ورعاية ذلك 
وتــ�ــشــريــعــاتــهــا، وعملت  د�ــشــتــورهــا  يف 
عــلــى تــوقــيــع التـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 
العمالية  حــقــوق  بــحــمــايــة  اخلــا�ــشــة 
الـــــوافـــــدة ، وخـــا�ـــشـــة الـــقـــادمـــة مــع 
على  منها  حر�شا  الآ�شيوية  الـــدول 
واأن  الوافدة.  العمالة  حقوق  حماية 
كاملة  بحقوق  تتمتع  العمالة  هــذه 
الــدولــة  ،واأن  متييز  دون  الــدولــة  يف 
دولــيــة يف هذا  اإ�ــشــادات  على  ح�شلت 

ال�شاأن.
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الورقة
ماهية الفكرة 

) م�شكلة الفكرة(
الفكرة

ماهية املقرتح
)م�شكلة املقرتح (

املقرتح

مـــبـــاحـــثـــات 
مـــــــــــعـــــــــــايل 
رئــــــــيــــــــ�ــــــــس 
املـــــجـــــلـــــ�ـــــس 
الـــــوطـــــنـــــي 
االحتـــــــــادي 
مــــــــــع وفـــــــد 
بــــــــــــرملــــــــــــان 
جــمــهــوريــة 

بوت�شوانا

حتــــــــــــــــدد ورقــــــــــــة 
النقاط  املباحثات 
للنقا�س  املقرتحة 
والـــــــــتـــــــــبـــــــــاحـــــــــث 
مــــــــــــع اجلــــــــانــــــــب 

البوت�شواين.

ركــــــــــــــزت الـــــــورقـــــــة 
عـــــلـــــى الـــــعـــــلقـــــات 

االقت�شادية

تطوير العالقات 

الــتــاأكــيــد عــلــى اأهــمــيــة زيـــــادة حجم 	•
التبادل التجاري بني دولة االإمارات 
حجم  بلغ  حيث  بت�شوانا  وجمهورية 
التبادل التجاري بني البلدين يف عام 
2012 ما يقارب 17 مليون دولر.

الــتــعــبــري عـــن الأمـــــل حلـــل مــو�ــشــوع 	•
املــلــف الــنــووي االإيــــراين  عــن طريق 
احلوار   والتعاون والتو�شل اإلى حل 
الأطــراف  م�شالح  يخدم  دبلوما�شي 
تــوؤكــد على  الإمــــــارات  واأن  الــدولــيــة 
املنطقة ل  ال�شلمي لأن  اأهمية احلل 
حتتمل اأية نزاعات ع�شكرية جديدة. 

ــــــــــــقــــــــــــاط  ن
املـــبـــاحـــثـــات 
مــــع الـــوفـــد 

البلغاري

حتــــــــــــــــدد ورقــــــــــــة 
النقاط  املباحثات 
للنقا�س  املقرتحة 
والــــتــــبــــاحــــث مــع 
اجلانب االبلغاري

املباحثات  ورقــة  تركز 
الرو�شي  مــع اجلــانــب 
على النقاط التالية :
 العلقات الربملانية 

العلقات الثقافية
ال�شيا�شية  الــعــلقــات 

واالقت�شادية

تــــطــــويــــر الــــعــــالقــــات 
عــلــى كــافــة الأ�ــشــعــدة 

واملجاالت.

الربملانية 	• الــعــالقــات  تــعــزيــز  اأهــمــيــة 
بني البلدين خا�شة يف اإطار الق�شايا 
امل�شرتكة  والهتمامات  امل�شالح  ذات 
واملـــتـــبـــادلـــة مـــثـــل قـــ�ـــشـــايـــا الــ�ــشــرق 

الأو�شط ،وامللف النووي الإيراين.
دعـــــوة رجـــــال االأعــــمــــال الــبــلــغــاريــني 	•

لـــل�ـــشـــتـــثـــمـــار يف دولـــــــة االإمــــــــــارات 
من  بــه  تتمتع  ملــا   ، املــتــحــدة  العربية 
حتتية  وبنية  ممتاز  ا�شتثماري  مناخ 
حقوق  ت�شمن  وت�شريعات  متطورة 

امل�شتثمرين. 
يف 	• االأو�ــشــاع  م�شتجدات  ا�شتعرا�س 

املــنــطــقــة، وخــا�ــشــة تــطــورات الأزمـــة 
ال�شورية، والتعبري عن االأمل يف اإمتام 
امل�شروعة  املطالب  لتحقيق  امل�شاعي 
عمليات  والإيــقــاف  الــ�ــشــوري  لل�شعب 
الإبادة اليومية والق�شاء على جتنيد 
مقاتلني احلرب يف �شوريا، والتاأكيد 
تــدعــم  الإمــــــــــــارات   اأن دولــــــة  عـــلـــى 
اجلهود االإقليمية والدولية لتحقيق 
ال�شتقرار والأمن يف بلدان املنطقة ، 
كما اأن دولة المــارات تدعم اجلهود 
الكارثة  الدولية للتخفيف من حدة 
الإن�شانية التي يتعر�س لها املدنيون 

ال�شوريون.
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ورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
املـــــبـــــاحـــــثـــــات 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
الـــــــعـــــــلقـــــــات 
الإمــــــاراتــــــيــــــة 

املاليزية 

حتــــــــــــــدد ورقـــــــــــة 
املــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــات 
النقاط املقرتحة 
لــــــــلــــــــنــــــــقــــــــا�ــــــــس 
والــــتــــبــــاحــــث مــع 
اجلانب املاليزي.

تـــــــــركـــــــــز ورقـــــــــــة 
املـــبـــاحـــثـــات عــلــى 
اجلوانب التالية: 
الـــــــــــعـــــــــــلقـــــــــــات 
الــثــنــائــيــة و�ــشــبــل 
تــعــزيــز وتــطــويــر 
الـــــــــــعـــــــــــلقـــــــــــات 
املــــــــــجــــــــــاالت  يف 
الــــــــربملــــــــانــــــــيــــــــة،  
الـــــ�ـــــشـــــيـــــا�ـــــشـــــيـــــة، 
االقـــــتـــــ�ـــــشـــــاديـــــة، 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 

والثقافية.

الــــــتــــــاأكــــــيــــــد عـــلـــى 
تــعــزيــز الــعــالقــات 
مـــــــــــــع اجلـــــــــانـــــــــب 

املاليزي

مناق�شة املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك 	•
وبــحــث �ــشــبــل تــعــزيــز الــتــعــاون وتــطــويــر 
الــــعــــالقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة مبـــــا يـــ�ـــشـــهـــم يف 
البلدين  بني  امل�شرتكة  امل�شالح  حتقيق 
ال�شديقني وخا�شة ً يف املجال الربملاين 

وغريها من امليادين الهامة.
اإبــــــداء الــتــفــهــم ملـــوقـــف مــالــيــزيــا بــ�ــشــاأن 	•

الكربى،  )طنب  الثلث  اجلــزر  احتلل 
ورغبتها  مو�شى(،  واأبــو  ال�شغرى،  طنب 
يف اأن تكون و�شيطا ً حمايدا ً اإذا ما طلب 
الإماراتي  اخلالف  حلل  الو�شاطة  منها 
والـــتـــاأكـــيـــد عــلــى مــوقــف  ــــــــراين،  – االإي
اإما  ال�شلمي  اإلى احلل  الداعم  الإمــارات 
لإنهاء  الـــدويل  التحكيم  اأو  بالتفاو�س 

هذا االحتلل.
االإ�ــــشــــادة بــاملــواقــف املــالــيــزيــة الــداعــمــة 	•

اخلليج  وال�ــشــتــقــرار يف منطقة  لــالأمــن 
العربي، ودعم ماليزيا جهود دول اخلليج 
لالأو�شاع  ال�شلمية  للحلول  التو�شل  يف 

يف اليمن.
اإر�شاء �شيا�شات 	• الإ�شادة بدور ماليزيا يف 

ال�شالم وال�شتقرار يف العامل، من خالل 
دعمها ملواقف منظمة التعاون الإ�شالمي 
الفل�شطينية   للق�شية  دعمها  بخ�شو�س 
وحق ال�شعب الفل�شطيني وتاأييدها حلل 

قيام الدولتني.
الإ�شارة اإلى موقف ماليزيا الداعم حلق 	•

امتالك اإيران الطاقة النووية لأغرا�س 
�شف  يف  وقوفها  وتــوؤكــد  �شلمية،  مدنية 
املــجــتــمــع الـــــدويل يف �ـــشـــرورة اللـــتـــزام 
ب�شاأن  الـــدويل  الأمـــن  بــقــرارات جمل�س 

امللف النووي.
االإ�ـــــشـــــارة اإلـــــى اأهـــمـــيـــة زيــــــادة الــتــبــادل 	•

حيث  وماليزيا،  االإمـــارات  بني  التجاري 
اأكــرب �شريك جتاري  اإن الإمـــارات تعترب 
بلغ  وقــد  اآ�شيا،  غــرب  ملاليزيا يف منطقة 
حجم ال�شتثمارات الإماراتية يف ماليزيا 

.2010 عام  يف  دوالر  مليار   22
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الــتــجــارة بني 	• اإلــى تعزيز حجم  الإ�ــشــارة 
االإمـــــــــارات ومـــالـــيـــزيـــا، حــيــث بــلــغ عــدد 
وعــدد  �شركة   25 الإمــاراتــيــة  ال�شركات 
العربية  االإمــارات  يف  املاليزية  ال�شركات 

املتحدة بلغت 64 �شركة.
منظمة 	• يف  املــالــيــزي  بالن�شاط  الإ�ـــشـــادة 

يف  القت�شادي  التعاون  واأهمية  اإيرينا، 
جماالت الطاقة املتعددة.

الــتــاأكــيــد عــلــى رغــبــة املــجــلــ�ــس الــوطــنــي 	•
الحتــــادي يف تــعــزيــز الــتــعــاون الــربملــاين 
املجال  يف  واخلـــربات  املعلومات  وتــبــادل 
الت�شريعي، واإبــداء الرغبة يف املزيد من 
التن�شيق الربملاين مع ماليزيا يف املحافل 

الدولية مثل االحتاد الربملاين الدويل.
بني 	• الــ�ــشــيــاحــة  وتن�شيط  تــعــزيــز  اأهــمــيــة 

دولـــــة االإمــــــــارات ومـــالـــيـــزيـــا، حــيــث بلغ 
عـــدد الــزائــريــن املــالــيــزيــني اإلـــى الــدولــة 
وعدد   ،  )2014( عــام  �شخ�شا   458
 18 بلغ  ملاليزيا  الزائرين  الإمــاراتــيــني 

األفا يف عام 2012.
التعبري عن اأهمية تعزيز التبادل الثقايف 	•

ال�شتثمارات  زيــادة  البلدين يف ظل  بني 
املـــتـــبـــادلـــة وذلـــــك مـــن خــــلل مـــذكـــرات 
ــيــم الـــعـــايل  الـــتـــفـــاهـــم يف جمـــــال الــتــعــل
وثقافية  علمية  ن�شاطات  عقد  وتكثيف 

بني البلدين.
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ورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
املـــــبـــــاحـــــثـــــات 
مقابلة  بــ�ــشــاأن 
رئي�س  مــعــايل 
املـــجـــلـــ�ـــس مــع 
جمـــــــمـــــــوعـــــــة 
دول  �ــــشــــفــــراء 
جـــنـــوب �ــشــرق 

اآ�شيا 

حتــــــــــــــدد ورقـــــــــــة 
املــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــات 
النقاط املقرتحة 
لــــــــلــــــــنــــــــقــــــــا�ــــــــس 
والــــتــــبــــاحــــث مــع 
رئـــيـــ�ـــس �ـــشـــفـــراء 
�شرق  جنوب  دول 

اآ�شيا.

تـــــــــركـــــــــز ورقـــــــــــة 
املـــبـــاحـــثـــات عــلــى 
اجلوانب التالية: 
الـــــــــــعـــــــــــلقـــــــــــات 
الــثــنــائــيــة و�ــشــبــل 
تــعــزيــز وتــطــويــر 
الـــــــــــعـــــــــــلقـــــــــــات 
املـــــــــجـــــــــاالت،   يف 
الـــــ�ـــــشـــــيـــــا�ـــــشـــــيـــــة، 
االقـــــتـــــ�ـــــشـــــاديـــــة، 

االجتماعية.

الــــــتــــــاأكــــــيــــــد عـــلـــى 
الثنائية  العلقات 

بني اجلانبني.

�شرق 	• جنوب  جمموعة  بوفد  الرتحيب 
اإلـــى اأهمية  اآ�ــشــيــا )اآ�ــشــيــان( ، والإ�ـــشـــارة 
الآ�شيوية  الإمــاراتــيــة  الــعــالقــات  تــطــور 

خلل الفرتة القادمة.
 الإ�ـــشـــارة اإلـــى اأهــمــيــة  تــبــادل الــزيــارات 	•

الربملانية بني املجل�س الوطني االحتادي 
يف دولــــة االإمــــــارات وبـــني جمــالــ�ــس دول 
اآ�ــشــيــا ممــا يعزز  �ــشــرق  جمموعة جــنــوب 

تبادل اخلربات الربملانية.
االحتـــادي 	• الــوطــنــي  باملجل�س  الــتــعــريــف 

الإمــاراتــيــة  ال�شيا�شية  احلــيــاة  يف  ودوره 
التدريجي  ال�شيا�شي  بالتطور  والتنويه 
بدولة الإمارات العربية املتحدة وبرنامج 
التمكني ال�شيا�شي الذي يهدف اإلى زيادة 
دور املجل�س الوطني االحتادي، واالإ�شارة 
اإلى اخل�شائ�س املميزة للحتاد يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة .
التعبري عن االأمــل يف حل امللف النووي 	•

واالبتعاد  ال�شلمية،  بالو�شائل  االإيــراين 
عـــن اخلــــيــــارات الــعــ�ــشــكــريــة الــتــي تــزيــد 

الأو�شاع تاأزماً يف ال�شرق الأو�شط.
ا�ــشــتــعــرا�ــس مــ�ــشــتــجــدات االأو�ـــــشـــــاع يف 	•

املـــنـــطـــقـــة، وخـــا�ـــشـــة تــــطــــورات الأزمــــــة 
ال�شورية، واأهمية توحيد قوى املعار�شة ، 
وتقدمي امل�شاعدات الإن�شانية لل�شوريني 
�شواء يف احلدود مع الأردن اأو يف الداخل 

ال�شورى. 
الإ�شارة اإلى اأهمية تبادل زيارات الطلبة 	•

والعمل  الثقايف  املجال  يف  البلدين  بني 
على اإن�شاء تبادل علمي بني اجلامعات

دعوة ال�شركات يف جمموعة جنوب �شرق 	•
ال�شناعية  املناطق  يف  لال�شتثمار  اآ�شيا 
الت�شهيلت  الــدولــة واال�ــشــتــفــادة مــن  يف 
واحلـــوافـــز الــتــي تــوفــرهــا هـــذه املــنــاطــق 

االقت�شادية وال�شناعية املتخ�ش�شة.
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ورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مــبــاحــثــات مع 
نـــائـــب رئــيــ�ــس 
الـــــــــــــربملـــــــــــــان 

اال�شرتايل

حتــــــــــــــدد ورقـــــــــــة 
املــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــات 
النقاط املقرتحة 
لــــلــــنــــقــــا�ــــس مـــع 
نــــائــــب الــــربملــــان 

اال�شرتايل

االإ�ـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــادة 
بــــــــالــــــــعــــــــلقــــــــات 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة – 
اال�ــــــشــــــرتالــــــيــــــة، 
ـــــعـــــزيـــــز �ـــشـــبـــل  وت
العالقات  تطوير 
ـــــــان  بـــــــــني الـــــــربمل
ــــــــــــــرتايل  اال�ــــــــــــــش
الوطني  واملجل�س 

االحتادي.

ا�ــشــتــعــرا�ــس رغــبــة 
املــجــلــ�ــس الــوطــنــي 
الحتادي يف تعزيز 
الربملاين  التعاون 
مـــــــــــع الـــــــــربملـــــــــان 

اال�شرتايل.

الربملان 	• رئي�س  نائب  مبعايل  الرتحيب 
الإ�ـــشـــرتايل والــتــعــبــري عــن الأمــــل يف اأن 
العالقات  تعزيز  يف  الــزيــارة  هــذه  ُت�شهم 
بني  ال�شرتاتيجية  وال�شراكة  الثنائية، 
املــجــلــ�ــس الــوطــنــي الحتـــــادي والـــربملـــان 

اال�شرتايل.
االإ�ـــــشـــــادة بـــاملـــواقـــف االإ�ـــشـــرتالـــيـــة على 	•

الــ�ــشــاحــة الـــدولـــيـــة مـــن خــــلل جمل�س 
االأمـــــــن ودورهــــــــا الــــبــــارز ومــ�ــشــاهــمــتــهــا 
الـــفـــاعـــلـــة يف الــتــخــفــيــف مــــن االأزمـــــــات 

االإن�شانية العاملية.
ا�ــشــتــعــرا�ــس مــ�ــشــتــجــدات االأو�ـــــشـــــاع يف 	•

بال�شاأن  يتعلق  مــا  يف  وخــا�ــشــة  املنطقة 
الـــ�ـــشـــوري ومــ�ــشــاعــدة املــتــ�ــشــرريــن من 
الــ�ــشــراع، وقـــد بــلــغ اإجــمــايل املــ�ــشــاعــدات 
اإلــى  الآن  حتى  ا�شرتاليا  قدمتها  الــتــي 
�شوريا 112.8 مليون دولر منذ بداية 
امل�شاعدات  وحجم   ،2011 عــام  االأزمــة 
الإنــ�ــشــانــيــة الإمــــاراتــــيــــة املـــوجـــهـــة اإلـــى 
ما  بلغ  ال�شورية  االأزمــة  من  املت�شررين 
خــالل  دولر  مــلــيــون   83.53 قــيــمــتــه 

و2013. العامني 2012 
الــتــاأكــيــد عــلــى رغــبــة املــجــلــ�ــس الــوطــنــي 	•

الحتــــادي يف تــعــزيــز الــتــعــاون الــربملــاين 
وتـــبـــادل املــعــلــومــات واخلــــــربات، واإبــــداء 
املجل�س  بــني  التن�شيق  زيـــادة  يف  الرغبة 
والــــــربملــــــان ال�ــــــشــــــرتايل عـــلـــى �ــشــعــيــد 
الــدبــلــومــا�ــشــيــة الــربملــانــيــة يف املــحــافــل 

الدولية.
االإ�ـــشـــادة اإلـــى اأهــمــيــة الــتــبــادل الــتــجــاري 	•

بـــني دولــــة االإمـــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة 
وا�ـــشـــرتالـــيـــا، حــيــُث اإن دولــــة الإمــــــارات 
جتاريا ً  �شريكا ً  نفت �شمن اأكرب 13  �شُ
يف ا�شرتاليا، وقد بلغ حجم ال�شتثمارات 
مليار   1.6 االإمـــــــارات  يف  اال�ــشــرتالــيــة 

دوالر يف العام 2012.
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ــــارة اإلـــــى اأهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 	• الإ�ــــش
يف املـــجـــاالت االقــتــ�ــشــاديــة والــ�ــشــنــاعــيــة 
بــتــعــزيــز عجلة  الــكــفــيــلــة  ــيــاحــيــة  والــ�ــش
التنمية االقت�شادية لدى البلدين، حيث 
الإمــارات  التجاري بني دولة  التبادل  اإن 
وا�شرتاليا بلغ 6 مليارات درهم 2012.

الــتــعــبــري اإلــــى اأهــمــيــة تــعــزيــز الــتــوا�ــشــل 	•
وتبادل اخلربات والتجارب التي ت�شهم يف 
التنمية والتطوير الثقايف واالقت�شادي.

االإ�شارة اإلى اأهمية ال�شياحة بني البلدين 	•
حيث بلغ عدد الزوار اال�شرتاليني 130 
األف �شائح يف عام 2013، واإن اأكرث من 
يف  يعي�شون  ا�شرتايل  مواطن  األف   15
دولــة االإمـــارات واأكــرث من 600 �شركة 
خمتلف  يف  ن�شاطها  متــار�ــس  ا�ــشــرتالــيــة 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة واالقــتــ�ــشــاديــة 
االإ�شبوعية  الــرحــلت  اأمـــا  وال�شياحية، 
لطريان الحتاد فقد بلغت 35 رحلة، و 
اإلى  13 رحلة يومية لطريان الإمارات 

ا�شرتاليا.
بني 	• الثقايف  التبادل  اأهمية  عن  التعبري 

العلمي،  التبادل  زيـــادة  ظــل  يف  البلدين 
ا�شرتاليتني  جامعتني  هــنــاك  اإن  حيث 
 300 اأكــرث من  يف الدولة ووجــود نحو 
ــقــون الــتــعــلــيــم يف  ـــ طـــالـــب وطـــالـــبـــة يــتــلَ

ا�شرتاليا.
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ورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مــــــبــــــاحــــــثــــــات 
ع�شوة  زيـــــارة 
ـــــان  ـــــرمل مــــــــن ب
كـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــا 

اجلنوبية 

حتــــــــــــــدد ورقـــــــــــة 
املــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــات 
النقاط املقرتحة 
لــــــــلــــــــنــــــــقــــــــا�ــــــــس 
والــــتــــبــــاحــــث مــع 
عــــ�ــــشــــوة بــــرملــــان 

كوريا اجلنوبية.

املباحثات  تركزت 
عـــلـــى الـــعـــلقـــات 
ــــائــــيــــة بـــني  ــــن الــــث
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن يف 
اجلانب ال�شيا�شي 
واجلــــــــــــــــــانــــــــــــــــــب 

االقت�شادي.

التعبري عن الأمل يف تعزيز العالقات الثنائية 	•
بني دولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
كــوريــا اجلــنــوبــيــة،  يف كــافــة املـــجـــالت خا�شة 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  العالقات  تطور  مع 
وجمهورية  االإمـــــارات  دولـــة  بــني  والع�شكرية 

كوريا اجلنوبية.
احتلل 	• الــكــوري يف ق�شية  بــاملــوقــف  االإ�ـــشـــادة 

اجلـــزر الإمــاراتــيــة الــثــالث )طــنــب ال�شغرى 
وطـــنـــب الـــكـــربى واأبـــــو مــو�ــشــى( ، حــيــث اأكـــد 
اجلــانــب الـــكـــوري مــن خـــالل تــ�ــشــريــح رئي�س 
الربملان الكوري يف عام 2009 على تاأييد حل 
اإلى  املفاو�شات واحلــوار، والإ�شارة  النزاع عرب 
ال�شلمي  احلــل  يقوم على  الإمـــارات  اأن موقف 

للق�شية.
يف 	• ال�شتقرار  ي�شود  اأن  يف  الأمــل  عن  التعبري 

الإمــــارات  واأن دولـــة  الــكــوريــة،  �شبه اجلــزيــرة 
ال�شلمي واحلوار  املتحدة تدعم احلل  العربية 
بني كوريا اجلنوبية وال�شمالية، والتاأكيد على 
جتريها  التي  املــتــكــررة  ال�شاروخية  الــتــجــارب 
اإلى  الداعية  بامل�شاعي  ت�شر  ال�شمالية  كوريا 
الــ�ــشــالم وال�ــشــتــقــرار يف �شبه اجلــزيــرة  حفظ 

الكورية.
الداعم 	• كوريا  جمهورية  موقف  اإلــى  الإ�ــشــارة 

اإلى حل ملف اإيران النووي، عن طريق احلوار 
دبلوما�شي يخدم  اإلى حل  والتو�شل  والتعاون 
م�شالح الأطراف الدولية، واأن الإمارات توؤكد 
عــلــى اأهــمــيــة احلـــل الــ�ــشــلــمــي، لأن املــنــطــقــة ل 

حتتمل اأية نزاعات ع�شكرية جديدة.
املنطقة، 	• يف  االأو�ــشــاع  م�شتجدات  ا�شتعرا�س 

وخــا�ــشــة تــطــورات الأزمــــة الــ�ــشــوريــة، واأهمية 
تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية لل�شوريني.

الــتــاأكــيــد عــلــى اأهــمــيــة  زيـــــادة حــجــم الــتــبــادل 	•
التجاري بني دولة االإمارات وجمهورية كوريا 
التجاري  التبادل  حجم  بلغ  حيث  اجلنوبية، 
 21 يــقــارب  مــا   2012 عــام  البلدين يف  بــني 
مليار دولر، فيما بلغت �شادرات الإمارات 15 
بلغ  كوريا  ووارداتها من جهورية  دولر  مليار 
ال�شركات  وبلغ عدد  7 مليار دوالر،  يقارب  ما 
الإمــاراتــيــة 9 اأمـــا عــدد ال�شركات الــكــوريــة يف 

االإمارات فقد بلغت 170 �شركة.
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الثنائية 	• امل�شاريع  عــدد  تــزايــد  اإلــى  التنويه 
البلدين، ولذلك ت�شعى دولة الإمــارات  بني 
لـــل�ـــشـــتـــفـــادة مــــن اخلــــــــربات الــــكــــوريــــة يف 
املــــجــــاالت الـــطـــبـــيـــة، حـــيـــث وقـــعـــت �ــشــركــة 
انديك�س القاب�شة الإماراتية مذكرة تفاهم 
ال�شحة،  �شناعة  لتنمية  الكوري  املعهد  مع 
لإقامة �شراكة بني اجلانبني خا�شة باإدخال 

ال�شناعة الطبية الكورية اإلى االإمارات.
اأن حجم التبادل التجاري بني 	• اإلى  الإ�شارة 

الــبــلــديــن يــعــزز مــن اإمــكــانــيــة اإيــجــاد حلول 
للم�شكلت االقت�شادية بني بع�س ال�شركات 
�شركة  النزاع بني  والكورية مثل  الإماراتية 
)اآيبيك(  الدولية  البرتولية  ال�شتثمارات 

و�شركة هيونداي الكورية.
التاأكيد على اأهمية عمق العلقات التجارية 	•

بـــني الــبــلــديــن خــا�ــشــة يف املـــجـــال اجلــــوي، 
حيث  البلدين  بــني  ال�شياحة  دعــم  واأهــمــيــة 
بلغت الرحالت الإ�شبوعية لطريان الإمارات 
اإلى  اأ�شبوعيا ً 14 رحلة  للطريان  والحتــاد 
الإماراتيني لكوريا  الزوار  كوريا، وبلغ عدد 
عـــدد الإمــاراتــيــني  وبــلــغ  �ــشــائــحــا،   2623
عــدد اجلالية  اأمــا   ،168 املقيمني يف كوريا 

الكورية يف االإمارات فقد بلغ 8726.
التاأكيد على رغبة املجل�س الوطني الحتدي 	•

يف تعزيز التعاون الربملاين وتبادل املعلومات 
واخلــربات، واإبــداء لرغبة يف زيادة التن�شيق 
الــكــوري على �شعيد  والــربملــان  املجل�س  بني 
الدبلوما�شية الربملانية يف املحافل الدولية.

الــتــعــبــري عــن اأهــمــيــة الــتــبــادل الــثــقــايف بني 	•
البلدين، والتعبري عن رغبة دولة الإمارات 
الدولة  املتدربني من  اأعـــداد  زيــادة  يف بحث 
يف العديد من املجاالت ال�شناعية املتقدمة، 
لل�شتفادة من اخلربة الكورية يف املجالني 
الــطــالب  بــلــغ عـــدد  الإداري والــفــنــي، حــيــث 
الإماراتيني يف جمهورية كوريا 61 طالبا ً.

التعبري عن الأمل يف اأن يكون هناك تن�شيقا 	•
االأخ�شر،  للنمو  العاملي  املعهد  بني  وثيقا ً   ً
الذي مت انتخاب دولة الإمارات ع�شوا ً فيه 
ووكالة  كوريا  جمهورية  يف  يف عام 2012 
الطاقة  ووكالة  )اإيرينا(  املتجددة  الطاقة 

الدولية.
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ورقة تعريفية 
بــــ�ــــشــــلــــطــــنــــة 

عمان

تــــعــــرف الــــورقــــة 
بــ�ــشــلــطــنــة عــمــان 
مـــــــــــــــن جــــــــانــــــــب 
وثقايف  اقت�شادي 

و�شيا�شي.

ـــت الــــورقــــة  اخـــتـــ�ـــش
ب�شلطنة  بالتعريف 
الـــنـــقـــاط  يف  عــــمــــان 

الآتية:
اجلغرافيا وال�شكان.
اجلانب االقت�شادي.
اجلانب االجتماعي.

اإنها  حيث  الــورقــة  لهذه  مقرتحات  توجد  ل 
تــقــع �ــشــمــن الإطـــــــار الــتــعــريــفــي والــو�ــشــفــي 

ل�شلطنة عمان.

مقارنة  ورقـــة 
لـــلـــمـــجـــالـــ�ـــس 
يف  الت�شريعية 

�شلطنة عمان

تـــــــو�ـــــــشـــــــح هـــــــذه 
التعريف  الــورقــة 
بــــــــاملــــــــجــــــــلــــــــ�ــــــــس 
الــــتــــ�ــــشــــريــــعــــي يف 
�ـــشـــلـــطـــنـــة عـــمـــان 
والذي يتكون من 
جمل�شني«جمل�س 
وجمل�س  الــدولــة 
ـــورى« وتــتــم  ـــش ـــ� ال
املــــقــــارنــــة بــيــنــهــم 
مــــــــــــــــــــن حـــــــيـــــــث 
الخـــتـــ�ـــشـــا�ـــشـــات 

وعدد الأع�شاء.

ورقــة  ا�شتعر�شت 
الروؤ�شاء  املقارنة 
احلــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــني 
لـــــلـــــمـــــجـــــالـــــ�ـــــس 
الــــتــــ�ــــشــــريــــعــــيــــة 
الــعــمــانــيــة، فــرتة 
ــــ�ــــس، عــــدد  املــــجــــل
الأع�شاء، ومتثيل 

املراأة.
وو�ـــشـــحـــت ورقــــة 
املـــقـــارنـــة طــريــقــة 
تـــــ�ـــــشـــــكـــــيـــــل كــــل 
مـــــن املــجــلــ�ــشــني، 
ـــــــــجـــــــــان، و  ـــــــــل وال
اآخــــر املــ�ــشــروعــات 
والـــقـــوانـــني الــتــي 

متت مناق�شتها.

اإنها  حيث  الــورقــة  لهذه  مقرتحات  توجد  ل 
للمجال�س  ومــقــارنــة  تو�شيحية  ورقــة  تعترب 

الت�شريعية يف �شلطنة عمان.

ورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـــــــعـــــــلقـــــــات 
الــثــنــائــيــة بني 
دولة االإمارات 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة 
املتحدة ودولة 

الكويت

تــ�ــشــتــعــر�ــس هــذه 
العلقات  الورقة 
الــــثــــنــــائــــيــــة بــني 
دولــــــة االإمــــــــارات 
املتحدة  العربية 
والــــــكــــــويــــــت مــن 
اجلـــــــــــــــــوانـــــــــــــــــب 
الـــــ�ـــــشـــــيـــــا�ـــــشـــــيـــــة 
واالقــــتــــ�ــــشــــاديــــة 

والثقافية.

ا�ـــــشـــــتـــــعـــــر�ـــــشـــــت 
العلقات  الورقة 
الــثــنــائــيــة مـــا بني 
دولــــــة االإمـــــــــارات 
ــــــــــــت  ــــــــــــكــــــــــــوي وال
اجلــــــــــانــــــــــب  يف 
الــــــ�ــــــشــــــيــــــا�ــــــشــــــي، 
االقــــــتــــــ�ــــــشــــــادي، 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
الــــثــــقــــايف، واأهــــــم 
التـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات 
ومــــــــــــــــذكــــــــــــــــرات 
امل�شدق  التفاهم 
عـــلـــيـــهـــا والــــغــــري 

م�شدق عليها.

اإنها  حيث  الــورقــة  لهذه  مقرتحات  توجد  ل 
تــقــع �ــشــمــن الإطــــــار الــتــو�ــشــيــفــي لــلــعــالقــات 
املتحدة  العربية  االإمـــارات  دولــة  الثنائية بني 

ودولة الكويت.
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ورقـــــــــــة حـــــول 
مــــــــــــــواقــــــــــــــف 
احلـــــــكـــــــومـــــــة 
جتاه  لكويتية 
الق�شايا  اأبــرز 
االإقــــلــــيــــمــــيــــة 

والدولية

تــ�ــشــتــعــر�ــس هــذه 
الــــورقــــة مــواقــف 
حــكــومــة الــكــويــت 
مــــــــــــن اأحــــــــــــــــدث 
احلالية  امل�شاهد 
الــــــ�ــــــشــــــاحــــــة  يف 

ال�شيا�شية.

ركزت هذه الورقة 
عــلــى ا�ــشــتــعــرا�ــس 
مـــواقـــف الــكــويــت 
الــــــ�ــــــشــــــاحــــــة  يف 
الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــيـــة يف 

النقاط الآتية:
الإماراتية  اجلزر 
الــــثــــلث املــحــتــلــة 
)طــنــب الــكــربى، 
طــنــب الــ�ــشــغــرى، 

واأبو مو�شى(.
املـــــــظـــــــاهـــــــرات يف 
الــــبــــحــــريــــن عــــام 

.2012
اأمن اخلليج.

ـــفـــراء  ـــش ـــحـــب � ـــش �
الـــــــــدول الـــثـــلث 
العربية  )اململكة 
ــــــعــــــوديــــــة،  الــــــ�ــــــش
دولــــــة االإمـــــــــارات 
املتحدة،  العربية 
والــــــبــــــحــــــريــــــن( 
�ــــشــــفــــرائــــهــــا مــن 

دولة قطر.
الو�شع يف اليمن.
االأزمة ال�شورية.

ـــــــــــــاع يف  االأو�ـــــــــــــش
م�شر.

الــــــــقــــــــ�ــــــــشــــــــيــــــــة 
الـــفـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيـــة 

وعملية ال�شلم.
ـــــف الـــــنـــــووي  املـــــل

االإيراين.

ل توجد مقرتحات لهذه الورقة حيث اإن هذه 
الكويتية  ت�شتعر�س مواقف احلكومة  الورقة 

جتاه اأبرز الق�شايا الإقليمية والدولية.



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي الــــمـــــجــلـــ�س الــوطــــــنـي التـــــحـــادي 376

ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاط  ن
مــــــبــــــاحــــــثــــــات 
رئي�س  مــعــايل 
ـــــــ�ـــــــس  املـــــــجـــــــل
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي 
االحتـــــــــــــــــــادي 
مـــــــــــــــع جــــــــــان 
فرن�شوا كوبيه 
رئـــيـــ�ـــس حـــزب 
االحتــــــــــاد مــن 
اأجــــل احلــركــة  

ال�شعبية 

تــــــقــــــدمي نــــقــــاط 
اأفــــكــــار مــقــرتحــة 
للقاء مع اجلانب 

الفرن�شي. 

االأفــكــار  مناق�شة 
التالية : 

املتميزة  ال�شراكة 
الــــــــــتــــــــــي جتــــمــــع 
بــــــني االإمـــــــــــــارات 
الــتــي  وفــرنــ�ــشــا و 
تت�شمن  املجالت 
الـــــ�ـــــشـــــيـــــا�ـــــشـــــيـــــة 
واالقــــتــــ�ــــشــــاديــــة 

واالجتماعية. 
الــــــتــــــعــــــرف عـــلـــى   
مــــــــوقــــــــف حــــــزب 
االحتـــاد مــن اأجــل 
احلركة  ال�شعبية 
ب�شاأن  الفرن�شي  
ـــــــــــــاع يف  االأو�ـــــــــــــش

املنطقة. 
اجلــهــود الــدولــيــة 
الإرهـــاب  ملكافحة 
والــــــقــــــر�ــــــشــــــنــــــة 

البحرية. 

تــعــزيــز الــعــالقــات 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بـــني 

الطرفني

تعزيز العالقات الثنائية والربملانية بني 	•
دولة االإمارات وبريطانيا 

تعزيز العالقات التجارية والثقافية بني 	•
البلدين

التعريف بو�شع املراأة الماراتية	•
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الآنية  الورقة 
لـــــــــلـــــــــربملـــــــــان 

االأوروبي

الــتــعــريــف بــاأهــم 
االأحـــــــــــــــــــــــــــــــــداث 
واملـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــف 
الــــــــــربملــــــــــان  يف 

االأوروبي 

ت�شلط الورقة الآنية 
الـــ�ـــشـــوء عـــلـــى اأهــــم 
الــقــ�ــشــايــا الــراهــنــة 
ـــــاأن الــــــربملــــــان  ـــــش ـــــ� ب
حــيــث   ، االأوروبـــــــــــي 
تناولت يف حمورها 
ال�شيا�شة   / الأول 
للربملان  اخلارجية 
الأوروبـــــــــــــــــي جتــــاه 
ــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة   ال
م�شر  كــجــمــهــوريــة 
الــعــربــيــة و�ــشــوريــا ، 
اأما يف املحور الثاين 
تــــنــــاولــــت  فــــقــــد   /
م�شتجدات  الــورقــة 
�ـــشـــيـــا�ـــشـــة الــــربملــــان 
ــــــــــــي بـــ�ـــشـــاأن  الأوروب
ممــلــكــة الــبــحــريــن 
ـــغـــرب ، واأخـــــريا  وامل
اأهــــــم  تـــــنـــــاولـــــت   /
الـــقـــ�ـــشـــايـــا املــــثــــارة 
الــــتــــي تـــنـــاقـــ�ـــس يف 
الــــــوقــــــت الـــــراهـــــن 
اأروقــــــة الــربملــان  يف 

االأوروبي.

 



تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي الــــمـــــجــلـــ�س الــوطــــــنـي التـــــحـــادي 378

ورقـــــــــــة حـــــول 
اأبـــــرز الــنــقــاط 
املــــــــــتــــــــــوقــــــــــع 

اثارتها من 
 مـــن الــربملــان 

االأوروبي 

ــــــع تــــ�ــــشــــور  و�ــــــش
مقرتحة  الأفــكــار 
تـــثـــار  اأن  ميـــكـــن 
اأثــــــنــــــاء مــقــابــلــة 
اأعــــــــ�ــــــــشــــــــاء مـــن 
الـــــــــــــــــــربملـــــــــــــــــــان 

االأوروبي. 

احــــتــــوت الـــورقـــة 
ـــــــى اأفـــــــــكـــــــــار  عـــــــل
للمناق�شة ت�شمن 
عــــــــــدة اأ�ـــــشـــــعـــــدة 

جاءت كالتايل: 
الــ�ــشــعــيــد  اأوال: 
والو�شع  الوطني 

الداخلي : 
حقوق الإن�شان يف 

دولة االمارات
و�شع املراأة 

حقوق العمالة 
التمكني  مــراحــل 

ال�شيا�شي
ال�شعيد  ثـــانـــيـــاً: 

االقليمي : 
اإيران

امللف النووي 
م�شر 

�شوريا 

راأي  تـــــــــقـــــــــدمي 
الربملانية  ال�شعبة 
الإمــــاراتــــيــــة جتــاه 
اأبــــــــــرز الـــقـــ�ـــشـــايـــا 
ــــــــــة  ــــــــــي ــــــــــوطــــــــــن ال

واالإقليمية . 

ال�شعيد الوطني: 
تــلــتــزم الإمــــــارات بــالتــفــاقــيــات الــدولــيــة 	•

اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اإلــى  الرامية 
التمييز �شد املراأة وحماية حقوق الطفل 
العن�شرية  اأ�شكال  جميع  على  والق�شاء 

والتمييز العرقي .
تتبنى دولة الإمارات العربية املتحدة نهجا 	•

العمالة،  وا�شحا يف جمال حماية حقوق 
فــهــي تــعــمــل  عــلــى تــطــويــر تــ�ــشــريــعــاتــهــا 
بيئة تكفل حماية هذه  العمالية ل�شمان 
احلقوق. واملجل�س الوطني الحتادي اأقر 
قانون عمال اخلدمة امل�شاعدة يف منت�شف 
العام 2013، وتعمل وزارة العمل خالل 
هذا العام على اتخاذ املزيد من التدابري 
حماية  ا�شرتاتيجية  لتنفيذ  واملـــبـــادرات 
امل�شتويني  على  املتعاقدة  العمالة  حقوق 
الت�شريعي واالإجرائي، لتوفري املزيد من 
ال�شمانات حلماية حقوق العمال يف دولة 

االإمارات.
ال�شعيد االإقليمي: 

ترحب دولة المارات بالتفاق التمهيدي 	•
الذي وقعته جمموعة 5 + 1 مع اإيران يف 
24 نوفمرب 2013 يف جنيف، باعتباره 
خطوة اأولية نحو اتفاق �شامل ودائم ب�شاأن 
القلق  ُينهي  الإيــراين،  النووي  الربنامج 
الربنامج،  هــذا  والإقليمي حــول  الــدويل 
وي�شهم  وا�شتقرارها،  املنطقة  اأمن  ويعزز 
يف اإخـــلئـــهـــا مـــن كــافــة اأ�ــشــلــحــة الــدمــار 
الــ�ــشــامــل، مبــا فــيــهــا االأ�ــشــلــحــة الــنــوويــة، 
وتوؤكد دولة المارات على اأهمية التنفيذ 
باإ�شراف  التفاق  لهذا  والكامل  الدقيق، 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تــديــن الإمـــــــارات بــ�ــشــدة ا�ــشــتــمــرار نــظــام 	•

على  اإبــادة جماعية  �شن عملية  االأ�شد يف 
ال�شعب ال�شوري ال�شقيق، ودعت االإمارات 
للتو�شل  الهادفة  الدولية  اجلهود  كافة 
اإلــى اتــفــاق داخــل جمل�س االأمـــن الــدويل 
لإ�شدار قرار حتت الف�شل ال�شابع لتاأمني 
و�شول امل�شاعدات الإن�شانية للمت�شررين 

من ال�شعب ال�شوري ال�شقيق
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مــــــبــــــاحــــــثــــــات 
رئي�س املجل�س 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي 

االحتادي
رئـــيـــ�ـــس  مــــــع   
الـــــــــــــربملـــــــــــــان 

االأوروبي 

تــــــقــــــدمي نــــقــــاط 
اأفــــكــــار مــقــرتحــة 
للقاء مع اجلانب 

االأوروبي.

الـــــرتكـــــيـــــز عـــلـــى 
االأفكار التالية: 

جلــنــة الــ�ــشــداقــة  
بــــــــــني الـــــــطـــــــرف 
ــــــــــــــــي  الإمــــــــــــــــارات
والـــــــــــــــــربملـــــــــــــــــان 

االأوروبي.
قـــ�ـــشـــايـــا  االأمـــــن 
واال�ــــشــــتــــقــــرار يف 
الــ�ــشــرق الأو�ــشــط 

واخلليج. 
تاأ�شرية ال�شنغن.
حقوق الإن�شان.

ــــف  ــــل اإيــــــــــــــران وامل
النووي. 

تــعــزيــز الــعــالقــات 
الثنائية. 

اأن 	• الــذي من املتوقع  الــدور  الإ�شارة الى 
تلعبه مبادرة اإن�شاء جلنة ال�شداقة  بني 

الطرف الإماراتي والربملان الأوروبي، 
الإ�ـــشـــارة اإلـــى الــــدور املــهــم الـــذي يلعبه 	•

الحتـــــــاد الأوروبــــــــــي مــــن خـــــالل دعــمــه  
ال�شرق  يف  واال�ــشــتــقــرار  االأمـــن  لق�شايا  
بــ�ــشــكــل عــــام واخلــلــيــج ب�شكل  الأو�ــــشــــط 

خا�س. 
الــتــاأكــيــد عــلــى مــتــانــة وعــمــق الــعــلقــات 	•

بني  والتعاون  ال�شرتاتيجية  وال�شراكة 
االإمارات واالحتاد االأوروبي.  

مـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــف 
مــــــبــــــاحــــــثــــــات 
رئي�س  مــعــايل 
ـــــــ�ـــــــس  املـــــــجـــــــل
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي 

االحتادي 
مــــــــع رئــــيــــ�ــــس 
جمــــــــــلــــــــــ�ــــــــــس 
ــــــــورى  الــــــــ�ــــــــش
االإ�ــــــشــــــلمــــــي 

االإيراين 

اإعـــــــــــــــــــداد مـــلـــف 
مباحثات لرئي�س 
الوطني  املجل�س 
لزيارة  االحتــادي 

اإيران. 

الــــــتــــــعــــــرف عـــلـــى  
الـــــــــــعـــــــــــلقـــــــــــات 
الـــــ�ـــــشـــــيـــــا�ـــــشـــــيـــــة 
واالقــــتــــ�ــــشــــاديــــة 
بــــني الـــطـــرفـــني ، 
والــــتــــعــــرف عــلــى 
ــــــــرز االأحــــــــداث  اأب
الدائرة يف اإيران . 

تــعــزيــز الــعــالقــات 
الثنائية

الرتحيب  بالتوجهات اجلديدة للقيادة 	•
الــتــعــاون،  دول جمل�س  الإيــرانــيــة جتـــاه 
والأمل اأن تتبع هذه التوجهات خطوات 
ملمو�شة، مبا ينعك�س اإيجاباً على ال�شلم 

واالأمن واال�شتقرار يف املنطقة.
الــرتحــيــب بــالتــفــاق الــتــمــهــيــدي الـــذي 	•

وقــعــتــه جمــمــوعــة 5 + 1 مــع اإيـــــران يف 
24 نوفمرب 2013 يف جنيف، باعتباره 
اتــفــاق �شامل ودائــم  اأولــيــة نحو  خــطــوة 

ب�شاأن الربنامج النووي الإيراين.
اإيــــران الــداعــم للق�شية 	• بـــدور  الإ�ـــشـــادة 

الفل�شطينية وحق ال�شعب الفل�شطيني يف 
تقرير م�شريه، بعد التمادي الإ�شرائيلي 

يف التهويد.

مـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــف 
مــــــبــــــاحــــــثــــــات 
رئي�س  مــعــايل 
ـــــــ�ـــــــس  املـــــــجـــــــل
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي 

االحتادي 
مــــــــــــــــع وفـــــــــــد 

االأكوادور

اإعـــــــــــــــــــداد مـــلـــف 
مباحثات لرئي�س 
الوطني  املجل�س 
االحتــــــــادي لـــدى 
مـــــ�ـــــشـــــاركـــــتـــــه يف 
اأعــــمــــال االحتـــــاد 
الـــــــــــــــــربملـــــــــــــــــاين 

الدويل. 

الــــــتــــــعــــــرف عـــلـــى  
الـــــــــــعـــــــــــلقـــــــــــات 
الـــــ�ـــــشـــــيـــــا�ـــــشـــــيـــــة 
واالقــــتــــ�ــــشــــاديــــة 
بــــني الـــطـــرفـــني ، 
والــــتــــعــــرف عــلــى 
ــــــــرز االأحــــــــداث  اأب
الـــــــــــــــدائـــــــــــــــرة يف 

االأكوادور .

تــعــزيــز الــعــالقــات 
الثنائية 

التاأكيد على اأن اإبرام مذكرة تفاهم بني 	•
والكاريبي  الالتينية  اأمريكا  جمموعة 
املتحدة،  العربية  والإمـــارات  )غــرولك( 
�شمن االحتاد الربملاين الــدويل، يهدف  
اأوا�شر ال�شداقة والعالقات  اإلى توطيد 

امل�شرتكة.
الــتــاأكــيــد عــلــى اأهـــمـــيـــة  تــعــزيــز وتــنــويــع 	•

فتح  واأهمية  البلدين  بني  ال�شتثمارات 
والتبادل  اال�شتثمار  يف  اأرحـــب  جمــاالت 

االقت�شادي
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ورقـــــــــــة حـــــول 
الـــــــعـــــــلقـــــــات 
االقــتــ�ــشــاديــة 
والــــتــــجــــاريــــة 
الإمــــــاراتــــــيــــــة 

العمانية  

الـــــــــتـــــــــعـــــــــريـــــــــف 
بـــــــالـــــــعـــــــلقـــــــات 
بني  االقت�شادية 

البلدين  

اأواًل: 
اال�شتثمارات بني 

اجلانبني
التبادالت  ثــانــيــاً: 

التجارية: 
ثــالــثــاً:الــتــبــادل يف 

جمال الطاقة:

املــــــــــــــواقــــــــــــــف 
الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــيـــة 
لــــ�ــــشــــلــــطــــنــــة 
ـــــمـــــان جتــــاه  ُع
الق�شايا  اأبــرز 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة 

والدولية

الـــــتـــــعـــــرف عـــلـــى 
ال�شلطنة  مواقف 
ـــــــــــــــرز  جتـــــــــــــــاه اأب
العربية  الق�شايا 
واالإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 

والدولية . 

ــــوقــــف  امل اأواًل: 
الـــــعـــــمـــــاين جتــــاه 
ال�شراع الدائر يف 

�شوريا:
من  ثانياً:املوقف 
ـــــف الـــــنـــــووي  املـــــل

االإيراين
ثــالــثــاً:الــعــلقــات 

مع اإيران
رابـــــعـــــاً:ُعـــــمـــــان و 
الــ�ــشــراع الــعــربــي 

االإ�شرائيلي
ــاً:املــوقــف  خــامــ�ــش
من ثورات الربيع 

العربي.
�ــشــاد�ــشــاً:املــواقــف 
الــعــالقــات مع  يف 

باك�شتان.
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ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاط  ن
بني  املباحثات 
وفــــد املــجــلــ�ــس 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي 
االحتـــــــــــــــــــادي 
مــــــــعــــــــايل   و 
الــــــدكــــــتــــــور / 
فرانك-فالرت 
�ـــشـــتـــايـــنـــمـــايـــر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وزي
اخلــــــارجــــــيــــــة 
االحتـــــــــادي يف 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
اأملــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــا 
االحتـــــــــاديـــــــــة 
ــــــــــــــوفــــــــــــــد  وال

املرافق له

تــــــقــــــدمي نــــقــــاط 
اأفــــكــــار مــقــرتحــة 
للقاء مع اجلانب 

االأملاين. 

اأهـــــــــــم الأفـــــــكـــــــار 
املـــــــطـــــــروحـــــــة يف 
نقاط املباحثات: 

تــعــزيــز الــعــالقــات 
الثنائية. 

الـــــــــــعـــــــــــلقـــــــــــات 
االقـــــتـــــ�ـــــشـــــاديـــــة 
والــــــــ�ــــــــشــــــــراكــــــــة 

ال�شرتاتيجية.
تــعــزيــز الــعــالقــات 
الــــربملــــانــــيــــة بــني 
الوطني  املجل�س 
االحتــــــــــــــــــــــادي يف 
دولـــة االإمـــــارات و 
الربملان الأملاين .

الـــــــــتـــــــــعـــــــــريـــــــــف 
الوطني  باملجل�س 
االحتـــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
احلــيــاة  يف  ودوره 
الـــــ�ـــــشـــــيـــــا�ـــــشـــــيـــــة 

الإماراتية.
ــــــعــــــرا�ــــــس  ــــــت ا�ــــــش
مــــــ�ــــــشــــــتــــــجــــــدات 
ـــــــــــــاع يف  االأو�ـــــــــــــش

املنطقة.
مــنــاقــ�ــشــة نــتــائــج 
ــــات يف  ــــخــــاب ــــت االن
الربملان الأوروبي 
، والـــذي فــاز فيه 
املتطرف  اليمني 
املــــــنــــــاهــــــ�ــــــس   (
لـــفـــكـــرة االحتــــــاد 
االأوروبــــــــــــــــــــــــــــي(، 
عن  واال�شتف�شار 
تـــداعـــيـــات نــتــائــج 
االنــتــخــابــات على 
�ــشــيــا�ــشــات اأوروبـــــا 
االقـــــتـــــ�ـــــشـــــاديـــــة 
وال�شيا�شية ب�شكل 
عام وعلى املنطقة 
الـــعـــربـــيـــة بــ�ــشــكــل 

خا�س.  

تــعــزيــز الــعــالقــات 
الثنائية . 

التاأكيد على اأن  دولة المــارات العربية 	•
احــرتام  على  داأبــت  ن�شاأتها  منذ  املتحدة 
ذلك  الإنــ�ــشــان و�شمنت  ورعــايــة حــقــوق 
يف د�شتورها وت�شريعاتها الداخلية وكان 
الن�شمام  اخلارجية  اأهــدافــهــا  اأهــم  مــن 
لتلك  املت�شمنة  الــدولــيــة  لــالتــفــاقــيــات 
احلــــقــــوق،  كــمــا متــكــنــت الإمـــــــــارات اأن 
الإن�شان.  تكون ع�شوا يف جمل�س حقوق 
يـــكـــون حــقــوق  اأن  الإمـــــــــارات  وتـــرفـــ�ـــس 
الإنـــ�ـــشـــان  مـــــربراً لــلــتــدخــل يف �ــشــوؤونــهــا 
بــربامــج  يتعلق  فيما  خــا�ــشــة  الــداخــلــيــة 

تطوير نظامها ال�شيا�شي.
اأن دولــة الإمـــارات  تدعم 	• والتاأكيد على 

اجلــهــود االإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة لتحقيق 
ال�شتقرار والأمن يف بلدان املنطقة ، كما 
اأن دولة الإمارات تدعم اجلهود الدولية 
االإن�شانية  الــكــارثــة  حــدة  مــن  للتخفيف 

التي يتعر�س لها املدنيون ال�شوريون. 
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الأفكار: 

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية عدد )84( فكرة،
 ومن اأهم هذه الأفكار:

طـــرح ق�شيـــة اجلـــزر الإماراتيـــة يف كافـــة الزيـــارات الربملانية �شـــواء من خـــالل اللقـــاءات الداخليـــة اأو الزيارات 	•
اخلارجية .

طرح اأهمية العلقات االقت�شادية والثقافية بني دولة االإمارات والدول االأخرى .	•
اأهميـــة  تعزيـــز العالقـــات الربملانية بني املجل�س الوطني الحتـــادي يف دولة الإمـــارات والربملانات الأخرى، مما 	•

يعزز تبادل اخلربات الربملانية بني املجال�س الربملانية .
التاأكيـــد علـــى اأن دولـــة المارات العربية املتحدة منذ ن�شاأتها داأبت على احـــرتام ورعاية حقوق الإن�شان و�شمنت 	•

ذلـــك يف د�شتورهـــا وت�شريعاتهـــا الداخليـــة، وكان مـــن اأهـــم اأهدافهـــا اخلارجية الن�شمـــام لالتفاقيـــات الدولية 
املت�شمنة لتلك احلقوق .

ا�شتعرا�ـــس م�شتجـــدات الأو�شاع يف املنطقـــة، وخا�شة تطورات الأزمة ال�شورية ، وامللف النووي الإيراين وعملية 	•
ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط .

املقرتحات :

بلــغ اإجمايل املقرتحــات والتو�شيات التــي قدمــت يف الأوراق الفنية املعدة للزيــارات الربملانية عدد 
)100( مقرتحًا، 

ومن اأهم هذه املقرتحات : 

تعزيـــز التعـــاون الربملاين وتبـــادل املعلومات واخلربات، واإبـــداء الرغبة يف زيادة التن�شيق بـــني املجل�س الوطني 	•
الحتادي واملجال�س الربملانية الأخرى على �شعيد الدبلوما�شية الربملانية يف املحافل الدولية .

تكثيـــف الزيـــارات الربملانيـــة بـــني املجل�س واملجال�ـــس الربملانيـــة الأخرى وتوقيع مذكـــرات تفاهم ب�شـــاأن تعزيز 	•
العلقات الربملانية. 

تن�شيـــق املواقـــف والـــروؤى والق�شايا مع الربملانـــات اخلليجية خا�شة اأثنـــاء طرح البنود الطارئـــة يف الحتادات 	•
الربملانية، مما اأدى اإلى االأخذ بهذا املقرتح من املجال�س الربملانية اخلليجية .

 

�شكل بياين حل�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية للزيارات الربملانية 
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فعالية الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية:

مت قيا�ـــس فعاليـــة االأوراق الفنيـــة املعـــدة للزيارات الربملانية من خـــلل ح�شر االأفكار واملقرتحـــات التي طرحت يف 
الأوراق الفنيـــة، التـــي اأنتجتها الإدارات البحثية خالل الف�شل الت�شريعي اخلام�ـــس ع�شر، ومدى ا�شتخدامها اأثناء 

امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.

فعالية الأفكار:

بلغــت ن�شبــة فعالية اأفــكار الأوراق الفنية املعدة  للزيارات الربملانيــة )79 %(، حيث بلغ عدد اأفكار 
اأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية )84( فكرة، 

ومن الأفكار التي مت الأخذ بها يف الزيارات الربملانية:

طـــرح ق�شيـــة اجلـــزر الإماراتيـــة يف كافـــة الزيـــارات الربملانية �شـــواء من خـــالل اللقـــاءات الداخليـــة اأو الزيارات 	•
اخلارجية .

طرح اأهمية العالقات القت�شادية والثقافية بني دولة الإمارات والدول الأخرى حيث مت توطيد هذه العالقات 	•
بني دولة االإمارات والوفود االأخرى بعد الزيارات الر�شمية .

اأهميـــة تعزيـــز العالقـــات الربملانية بني املجل�ـــس الوطني الحتادي يف دولة الإمـــارات والربملانات الأخرى، مما 	•
يعـــزز تبـــادل اخلربات الربملانية بـــني املجال�س الربملانية وهذا ما متثل يف الأخـــذ بالعديد من املقرتحات التي 

قدمتها ال�شعبة يف املحافل الربملانية نتيجة طرحها يف معظم الزيارات الربملانية .

�شكل بياين لفعالية اأفكار االأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية
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فعالية املقرتحات:

بلغــت ن�شبــة فعاليــة مقرتحــات الأوراق الفنية املعدة للزيــارات الربملانيــة )90 %(، حيث بلغ عدد 
مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية )100( مقرتح ، 

ويالحظ اأن اأهم املقرتحات التي مت الأخذ بها اأثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية : 

تعزيـــز التعـــاون الربملاين وتبـــادل املعلومات واخلربات، واإبـــداء الرغبة يف زيادة التن�شيق بـــني املجل�س الوطني 	•
الحتادي واملجال�س الربملانية الأخرى على �شعيد الدبلوما�شية الربملانية يف املحافل الدولية .

تكثيـــف الزيـــارات الربملانيـــة بـــني املجل�س واملجال�ـــس الربملانيـــة الأخرى وتوقيـــع مذكرات تفاهم ب�شـــان تعزيز 	•
العلقات الربملانية. 

تن�شيـــق املواقـــف والـــروؤى والق�شايا مع الربملانـــات اخلليجية خا�شة اأثنـــاء طرح البنود الطارئـــة يف الحتادات 	•
الربملانية  .

املتخ�ش�شة:  والجتماعات  4.املوؤمترات 
موؤ�شرات عامة للموؤمترات والجتماعات املتخ�ش�شة:

بلغ اإجمايل االأوراق الفنية املعدة خلل الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر من قبل االإدارات الفنية يف االأمانة العامة 
يف املوؤمتـــرات واالجتماعـــات املتخ�ش�شـــة عـــدد )13( عماًل فنياً ما بـــني اأوراق ودرا�شات وغريهما مـــن اأعمال فنية. 

وجاءت جميع الأوراق الفنية املعدة يف هذا الق�شم من قبل اإدارة ال�شعبة الربملانية، كما ي�شري اجلدول التايل:

جدول ح�شر االأعمال الفنية املعدة للموؤمترات واالجتماعات املتخ�ش�شة

ال�شنةاالإدارة املعدةعنوان الورقةم

1
ورقة تعريف حول الو�شع ال�شيا�شي والقت�شادي يف م�شر يف املوؤمتر 

الدويل الذي تنظمه اجلمعية الربملانية حللف الناتو بالتعاون مع 
الربملان الإيطايل

2013ال�شعبة الربملانية

2
ورقة تعريف حول الو�شع ال�شيا�شي والع�شكري يف �شوريا يف املوؤمتر 
الدويل الذي تنظمه اجلمعية الربملانية حللف الناتو بالتعاون مع 

الربملان الإيطايل
2014ال�شعبة الربملانية

3

مداخلة حول »نظرة الغرب لدول جمل�س التعاون يف جمال تطبيق 
حقوق الإن�شان  وكيفية التاأثري على دور الإعالم الغربي لإظهار 

اجلانب الإيجابي جلهود دول جمل�س التعاون يف الندوة عما حققته 
دول املجل�س من اإجنازات يف جمال حقوق الإن�شان بهدف اإبرازها 

واإظهارها للعامل بال�شكل ال�شحيح

2014ال�شعبة الربملانية

اجلل�شة الرابعة يف املنتدى العاملي للمراأة يف الربملانات » متكني املراأة 4
للعي�س يف �شلم واأمن  » يف القمة ال�شنوية 27 للن�شاء الربملانيات

2014ال�شعبة الربملانية
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ال�شنةاالإدارة املعدةعنوان الورقةم

مداخلة جمموعة العمل الأولى حول جتاوز اأرقام تاأثري الن�شاء 5
املنتخبات يف الربملانات يف املنتدى العاملي للن�شاء الربملانيات

2014ال�شعبة الربملانية

مداخلة : اآفاق ت�شغيل املراأة العربية ودورها يف حتقيق التنمية 6
منظمة العمل العربية .

2014ال�شعبة الربملانية

2014ال�شعبة الربملانيةمداخلة حول » القد�س » موؤمتر الطريق اإلى القد�س »7

مداخلة حول »حتديات ال�شيا�شة املالية والنقدية فى جمل�س التعاون 8
لدول اخلليج العربية«

2014ال�شعبة الربملانية

مداخلة حول  »انعكا�شات ال�شيا�شات املالية الدولية على ال�شوق 9
اخلليجية«

2014ال�شعبة الربملانية

2014ال�شعبة الربملانيةمداخلة حول » تنوع الن�شاط القت�شادي يف دول اخلليج العربي10

2014ال�شعبة الربملانيةورقة حول مكافحة التمييز و�شبل تعزيز حرية التعبري والتجمع 11

مداخلة حول » تعزيز فر�س العمل لل�شباب - خلق وظائف منا�شبة 12
من اأجل م�شتقبل اأف�شل »

2014ال�شعبة الربملانية

2014ال�شعبة الربملانيةمداخلة ب�شاأن » الن�شاء يف املراكز القيادية واأثر ذلك على املجتمع » 13
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة 
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

ف 
ورقة تعري

حول الو�شع 
ال�شيا�شي 

واالقت�شادي يف 
متر 

م�شر يف املوؤ
يل الذي 

الدو
جلمعية 

تنظمه ا
ف 

حلل
ربملانية 

ال
الناتو بالتعاون 

ربملان 
مع ال

يل
طا

االإي

تت�شمن الورقة 
ف للو�شع 

تو�شي
ال�شيا�شي 

واالقت�شادي 
مب�شر والتحديات 
التي تواجه م�شر 

رتة 
لل الف

خ
االنتقالية.

�شهدت ال�شاحة امل�شرية 
ريات �شيا�شية جذرية 

تغي
الن القوات 

بعد اإع
امل�شلحة ت�شامنها مع 

املتظاهرين الذين 
خرجوا  يف 30 يونيو 

طالبة بعزل الرئي�س 
للم

حممد مر�شي.

ني يف العملية ال�شيا�شية 
�شعوبة دمج الإخوان امل�شلم

رتتبة عن ثورة 30 
رتافهم باأي اآثار م

نظراً لعدم اع
مببداأ ال�شرعية وعودة الرئي�س 

مت�شكهم 
يونيو، و

حممد مر�شي.
املعزول 

حتديات 
ميقراطي يف م�شر 

طورات امل�شار الد
تواجه ت

رتا�س بع�س تيارات ال�شيا�شية يف م�شر 
متمثلة باع

ني املعنية بو�شع د�شتور 
خلم�ش

جلنة ا
على ت�شكيل 

لد.
جديد للب

حتديد ذكر 
يف 

ربملانية الإماراتية 
رتحات التي قدمتها ال�شعبة ال

تتلخ�س املق
ب على ا�شتمرار تدهور الو�شع ال�شيا�شي والقت�شادي 

رتت
حتديد النتائج التي ت

و
يل: 

ميكن تلخ�شيها يف التا
يف م�شر و

•	
ينعك�س الو�شع ال�شيا�شي امل�شري على القت�شاد امل�شري وقدرته على العودة 
اإلى عجلة الإنتاج، حيث كما ذكر �شابقا ً اأنه بالرغم من امل�شاعدات العربية 
حدود 

منو القت�شاد امل�شري اإلــى 
30 يونيو ، اإل اأن انخفا�س 

مل�شر بعد 
يل يف حال انخف�شت هذه الن�شبة 

% يوؤثر على امل�شتويات املعي�شية بالتا
 2

مب�شر. 
ك اإلى عدم ا�شتقرار االأو�شاع ال�شيا�شية 

	•�شيوؤدي ذل
يف م�شر واإجــراء انتخابات ت�شريعية 

رتة النتقالية 
جتاوز الف

اإلى اأن يتم 
يف 

جتــاه الأحــــداث ال�شيا�شية 
يل 

حلـــذر الـــدو
ورئــا�ــشــيــة �شي�شتمر القلق وا

يف اإلــغــاء 
خلــارجــيــة على م�شر املتمثلة 

ط ا
ممــا يــزيــد مــن ال�شغو

م�شر، 
خم�ش�شة للم�شروعات 

بع�س امل�شاعدات االقت�شادية االأوروبية التي كانت 
التنموية يف م�شر.
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة 
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

ف 
ورقة تعري

حول الو�شع 
ال�شيا�شي 

والع�شكري يف 
متر 

�شوريا يف املوؤ
يل الذي 

الدو
جلمعية 

تنظمه ا
ف 

حلل
ربملانية 

ال
الناتو بالتعاون 

ربملان 
مع ال

يل
طا

االإي

تت�شمن الورقة 
ف للو�شع 

تو�شي
ال�شيا�شي و 
الع�شكري يف 

�شوريا .

يت�شم بالتعقيد ال�شديد 
رثة 

ب ك
ك ب�شب

وذل
ف امل�شاركة يف 

االأطرا
االأزمة ال�شورية التي 

بداأت �شرارتها من 
الها 

احتجاجات يف درعا ت
رد حكومي ع�شكري 
ى اإلى زيادة 

ف اأد
عني

االحتجاجات وحدة 
ف .

العن

ط على  اأبعادها 
مل تقت�شر فق

اإن الأزمة ال�شورية 
يل حيث 

الإقليمية املتوترة ، بل امتدت اإلى البعد الدو
ب 

ني يف جان
ني كل من رو�شيا وال�ش

بدا �شراعا ًدولياً ب
والواليات املتحدة االأمريكية والدول االأوروبية يف 

جمل�س الأمن، ل�شت�شدار قرار ب�شاأن 
ب اأخر يف 

جان
�شوريا.

•	
يف �شوريا هو املخرج الرئي�شي والأ�شا�شي لتداعيات 

حلل ال�شيا�شي 
اعتبار ا

متر 
يف عقد موؤ

حلــل قد تكون بدايته متمثلة 
مثل هــذه الأزمـــة واأن هــذا ا

ك 
التفاق على ترتيبات املرحلة النهائية والو�شع الدائم بعد ذل

ف 2 ل
جني

	•يف �شوريا. 
ني 

الجئ
م�شكلة ال

حــل 
يف 

يل بفعالية 
�ــشــرورة اأن ي�شاهم املجتمع الــــدو

الت 
خا�شة اأن زيــادة اأعــدادهــم اأدت اإلــى م�شك

يف الــدول املجاورة 
ني 

ال�شوري
ال 

ب تدخ
طل

ك يت
ري من البلدان املجاورة. واأن ذل

يف الكث
اأمنية واقت�شادية 

ال من املنظمات الإقليمية والدولية.
	•عاج

يف الأزمة ال�شورية 
 ً ريا 

رث تاأث
ني الدول الأك

�شرورة عقد اجتماع اإقليمي ب
ف 

مبا ي�شمن وق
ب الدعم بكل �شوره للجماعات املقاتلة و

التفاق على �شح
ل

ني قوات النظام واملعار�شة. 
العمليات الع�شكرية ب
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�شكلة الفكرة 
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�شكلة املق

رتح
املق

مداخلة حول 
»نظرة الغرب 
جمل�س 

لدول 
جمال 

التعاون يف 
طبيق حقوق 

ت
الإن�شان  و كيفية 
ري على دور 

التاأث
لم الغربي 

االإع
ب 

جلان
ظهار ا

لإ
جلهود 

االإيجابي 
جمل�س 

دول 
التعاون يف الندوة 

عن ما حققته 
دول املجل�س من 

جمال 
جنازات يف 

اإ
حقوق الإن�شان 
ف اإبرازها 

بهد
مل 

ظهارها للعا
واإ

بال�شكل ال�شحيح

تركز املداخلة على 
�شرورة تعزيز 

خلليجي 
التعاون ا

ظهار 
من اأجل اإ

جهود دول املجل�س 
يف حماية حقوق 

الإن�شان على 
يل. 

ى الدو
امل�شتو

جمل�س التعاون 
اإن دول 

خلليجي تعمل مع 
ا

يل من اأجل 
املجتمع الدو

تعزيز حقوق الإن�شان، 
ك ات�شاقا ًمع 

وذل
املعاهدات والتفاقيات 
الدولية الكافلة لهذه 

حلقوق ولكن بالرغم من 
ا

جلهود التي تبذلها دول 
ا

جمال 
جمل�س التعاون يف 

تعزيز حقوق الإن�شان 
التي تكفلها اأي�شا ً جميع 

ري الوطنية يف 
الد�شات

خلليجي 
جمل�س التعاون ا

ك 
، اإل اأنه مازالت هنا

العديد من التحديات 
جلهود

التي تواجه هذه ا

ف قدرة العديد من املنظمات الدولية املخت�شة 
�شع

بحقوق الإن�شان على فهم الواقع الوطني لدول 
طوراته والتحديات الأمنية 

جمل�س التعاون وت
مت�س اأمن 

التي تواجهها واملتمثلة يف الق�شايا التي 
الدول القومي وا�شتقرارها ال�شيا�شي واالقت�شادي 

واالجتماعي. 
طية لأو�شاع حقوق الإن�شان 

النظرة الغربية النم
جمل�س التعاون يف هذا املجال، حيث 

وجهود دول 
ري من 

جلهود يف الكث
تت�شم النظرة الغربية لهذه ا

جتة عن تفاوت 
حليادية وال�شلبية النا

الأحيان بعدم ا
الم الغربية على ا�شتيعاب املبادئ 

قدرات و�شائل الإع
حتكم عملية تعزيز حقوق 

واملواثيق الدولية التي 
ط يف الدول العربية بل اأي�شا ً يف 

الإن�شان لي�س فق
الدول الغربية.

•	
جلهود 

طية 
ري ال�شورة النم

جمال العمل على تغي
يف 

ربملانات 
تفعيل دور ال

ك 
الل اإ�ــشــرا

ك مــن خـــ
جمـــال تــعــزيــز حــقــوق الإنــ�ــشــان وذلـــ

يف 
دول املجل�س 

خلا�شة بحقوق الإن�شان 
يف مناق�شة الت�شريعات ا

ين 
منظمات املجتمع املد

جلهود املبذولة 
ين با

يف زيادة وعي منظمات املجتمع املد
ك 

حيث �شي�شهم ذل
طي املجال لتبادل الآراء  والأفكار التي قد 

لتعزيز حقوق الإن�شان، كما �شيع
ني اأو�شاع حقوق الإن�شان. 

حت�ش
	•ت�شهم يف 

يف دول املجل�س على امل�شاركة  
حقوق الإن�شان الر�شمية 

جمعيات 
ت�شجيع 

حللقات النقا�شية والفعاليات التي قد تنظمها املنظمات 
يف ور�س العمل وا

جنازات 
ب وجهات النظر وا�شتعرا�س اإ

ك لتقري
حلقوق الإن�شان وذل

الدولية 
	•دول املجل�س يف هذا املجال. 

ف 
الم العربية و الغربية بهد

المية بالتعاون مع و�شائل الإع
عقد ندوات اإع

جمال حقوق الإن�شان 
يف 

جمل�س التعاون 
جنازات دول 

ط ال�شوء على اإ
ت�شلي

المية العربية من اأجل فتح قنوات توا�شل مع و�شائل 
وبناء القدرات الإع

ري على 
لم الغربية والفعاليات الثقافية الغربية التي من �شاأنها التاأث

االع
ري ال�شائدة. 

منهاجية وطرق التفك
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ح�شر اأفكار ومقرتحات االأوراق الفنية املعدة للموؤمترات واالجتماعات املتخ�ش�شة:

اجلل�شة 
الرابعة يف 

املنتدى 
العاملي 

للمراأة يف 
الربملانات
» متكني 

املراأة للعي�س 
يف �شلم 
واأمن  »
القمة 

ال�شنوية 
للن�شاء   27
الربملانيات

 29 –  27
نوفمرب 
2013

التعريف 
بامل�شكلت التي 

تعانيها املراأة 
اأثناء احلروب 

واالأزمات 

االأفكار التي وردت يف املداخلة : 
 املراأة فى العامل دائما �شحية 

النزاعات وال�شراعات. حيث ي�شكل 
الن�شاء والأطفال 80 %من 

لجئي العامل، فهن عر�شة  للعنف 
و لالغت�شاب والتهجري الإجباري.   

كما اأن هناك اآثارا مدمرة 
للنزاعات امل�شلحة جتاه املراأة، حيث 

توؤدي اإلى تراجع اأو�شاع الن�شاء 
يف خمتلف املجاالت االجتماعية 
واالقت�شادية وال�شحية، االأمر 
الذي ينعك�س بدوره يف  خطط 

التنمية يف البلدان.
كما اأنه �شبب رئي�شي لرتفاع  

ن�شبة الأمية بني الن�شاء ،خا�شة  
اأن الن�شاء ما زلن يعانني من ن�شب 

اأقل يف التعليم حيث تبلغ معدل 
االأمية للإناث الن�شف مقارنة 

بالثلث فقط للذكور، واأي�شا ن�شب 
اأقل من فر�س اللتحاق مبراحل 
التعليم املختلفة خا�شة التعليم 
العايل مقارنة بالرجال  ، لكن 

وميتد احلرمان الن�شبي الأعلى 
للبنات من فر�شة التعليم اإلى 

جميع مراحل التعليم يف جممل 
البلدان النامية، فن�شيب الإناث 
من اللتحاق بالتعليم ما يزال 
اأقل من ن�شيب الذكور، حيث 

يبلغ ثلثة اأرباع االإناث مقابل 
اأربعة اأخما�س الذكور(. وبالطبع 
هذا املوؤ�شر �شوف يزداد اإبان حالة 

ال�شراع واالأزمات. 

حث الربملانات 
للتعامل مع هذه 

الق�شية. 

حث الربملانات حلكوماتها 	•
بالت�شديق  االإ�ـــشـــراع  على 
عــلــى املـــعـــاهـــدات الــدولــيــة 
ـــكـــان  ـــش ـــ� الـــــتـــــي حتــــمــــي ال
املــدنــيــني اأثـــنـــاء الــنــزاعــات 

خا�شة الأطفال والن�شاء. 
جــعــل الــتــعــلــيــم والــ�ــشــحــة 	•

مـــــــرتـــــــكـــــــزات رئــــيــــ�ــــشــــيــــة 
الـــــنـــــوع  مــــــيــــــزانــــــيــــــات  يف 
نقرتح  التي   ، االجتماعي 
و�شع  اأ�ــشــا�ــشــا يف  تــكــون  اأن 

امليزانيات يف الدول.  
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مداخلة 
جمموعة 

العمل 
االأولى
جتاوز 

اأرقام تاأثري 
الن�شاء 

املنتخبات يف 
الربملانات
املنتدى 
العاملي 
للن�شاء 

الربملانيات
 29-27
نوفمرب 
2013

التعرف على 
و�شع املراأة يف 
خمتلف مراكز 

القرار ال�شيا�شية  
 .

اأهم الأفكار التي وردت يف املداخلة : 
حمدودية ح�شور املراأة يف 

خمتلف مراكز القرار و متثيلها 
يف املجال�س الت�شريعية، فبلغ 
متو�شطها 21.3 % يف عام 

اأن هذه الن�شبة  حني  يف   ،2013
لتزال بعيدة عن الن�شبة 

امل�شتهدفة يف منهاج عمل بيجني 
والتي ت�شل اإلى 30 % .  

اتخاذ تدابري 
حقيقية وفعالة 

عن طريق 
متكني املراأة 

�شيا�شياً، حيث 
يعد ذلك  

مدخل مهما 
ملعاجلة اإ�شكاالت 

ومع�شلت 
�شيا�شية 

واجتماعية 
واقت�شادية 
كربى يف 
املجتمعات

ـــــهـــــج مــــتــــكــــامــــل 	• تـــــبـــــنـــــي ن
لــــــالإ�ــــــشــــــالح الــــقــــانــــوين 
تكامل  يحقق  والت�شريعي 
تكري�س  بــ�ــشــاأن  الــقــوانــني 
 ، ال�شيا�شية  املــــراأة  حــقــوق 
والثقافية   ، واالجتماعية 
لأن حقوق   . والقت�شادية 
املـــراأة ل يتم اإقــرارهــا من 
واإمنا  خالل قانون واحــد، 
النظام  ي�شمن  اأن  ينبغي 
داخــل  يف  برمته  القانوين 

الدولة حقوق املراأة.
ال�شيا�شية 	• الأحـــزاب  دعــوة 

�شيا�شات ت�شمن  تبني  الى 
مــ�ــشــاركــة املـــــــراأة بــفــعــالــيــة 
الــ�ــشــيــا�ــشــيــة  املـــنـــا�ـــشـــب  يف 
ـــيـــة الـــتـــي تــوؤهــلــهــا  احلـــزب
ـــى مـــواقـــع  احلــــ�ــــشــــول عـــل

نيابية متقدمة. 
اأهــــمــــيــــة تـــر�ـــشـــيـــخ ثــقــافــة 	•

�ــشــيــا�ــشــيــة لـــدى الــنــاخــبــني 
يف  املـــراأة  م�شاركة  باأهمية 
خا�شة   ، الربملانية  احلياة 
الــنــ�ــشــائــي يف  الــتــمــثــيــل  اأن 
زحما  �شيعطي  الــربملــانــات 
كبريا لتطوير الت�شريعات 
التي حتقق فر�س امل�شاواة 

بني اجلن�شني. 
لبد من   تكثيف حتركات 	•

وتطوير  لتو�شيع  الن�شاء،  
م�شاركتهن الربملانية �شواء 
اأو من  الرت�شح  من خالل 
خــــلل عــمــلــيــة الــتــ�ــشــويــت 
منهجية  على   تبنى  التي 

عمل ن�شوي م�شرتك. 
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مداخلة : 
اآفاق ت�شغيل 
املراأة العربية 

ودورها 
يف حتقيق 

التنمية
منظمة 
العمل 

العربية – 
�شرم ال�شيخ

التعرف على 
و�شع املراأة 
العاملة يف 

املنطقة العربية. 

االأفكار التي وردت يف املداخلة : 
ح�شة املراأة العربية يف املنا�شب 

العليا و يف الت�شريع والإدارة 
والعمل ال�شيا�شي. 

التغرّيات ال�شيا�شية واالقت�شادية 
التي تع�شف باملنطقة وكيفية 

اأثرها على و�شع املراأة العربية . 
و�شع املراأة العربية يف الت�شريعات. 

اأهمية تفعيل دور 
املراأة العربية 

�شرورة متثيل املراأة يف البنى 	•
ــيــة واالقـــتـــ�ـــشـــاديـــة  ــيــا�ــش الــ�ــش
اأمــــاكــــن  لــــلــــدول خـــا�ـــشـــة يف 
ت�شمن  حــتــى   ، الــقــرار  �شنع 
جميع  على  م�شاحلها  اإدراج  
املـــ�ـــشـــتـــويـــات وحـــتـــى تــ�ــشــمــن 
عملية  يف  الفعالة  م�شاركتها 

التنمية ب�شكل من�شف. .
تــبــنــي نـــهـــج  عـــربـــي مــتــكــامــل 	•

لــــــــالإ�ــــــــشــــــــالح الــــــقــــــانــــــوين 
لـــقـــواعـــد عمل  والــتــ�ــشــريــعــي 
املــــــــــــــــــراأة،  والــــــتــــــي تــ�ــشــمــن 
خ�شو�شية الطبيعة الفطرية 
لــلــمــراأة مـــن خـــلل الــتــاأكــيــد 
عــلــى �ـــشـــرورة احلـــفـــاظ على 
�شالمة املــراأة من خالل بيان 
الأعمال التي ل يجوز ت�شغيل 
الــنــ�ــشــاء فــيــهــا، مـــع مـــراعـــاة 
تــطــبــيــق ذلــــك يف الــقــطــاعــات 

احلكومية واخلا�شة. 
عـــلـــى الــــربملــــانــــات يف الـــــدول 	•

و�ــشــع  تــنــتــهــج  اأن  الـــعـــربـــيـــة 
تـــ�ـــشـــريـــعـــات فـــعـــالـــة حلــمــايــة 
،والبــد  العاملة  املـــراأة  حــقــوق 
قـــدوة  ـــانـــات  الـــربمل تـــكـــون  اأن 
ن�شرة  طــريــق  عــن  للمجتمع 
املـــــــراأة مـــن خــــلل �ــشــيــا�ــشــات 
تــ�ــشــغــيــلــيــة وداعــــمــــة تـــراعـــي 

حقوق املراأة العاملة.  
اتباع �شيا�شة اإعالمية وا�شحة 	•

والتلفزيون  الإذاعة  مبا فيها 
الإعــالم  و�شائل  من  وغريها 
وخلق  الفكر  على  التاأثري  يف 
يحقق  مبــا  للنا�س  اجتــاهــات 
ـــة مـــ�ـــشـــاويـــة  ــــمــــراأة فـــر�ـــش لــــل
للرجل يف التنمية وخا�شة يف 
 ، القرار  �شنع  ملواقع  تقلدها 
احلقيقية  املــراأة  �شورة  ونقل 
ونــ�ــشــر الــوعــي لـــدى االأفــــراد 
وتبني  املــراأة  م�شاركة  باأهمية 
احلـــوارات  واإجــــراء  ق�شاياها 

والندوات.
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مداخلة 
حول 

»القد�س «
موؤمتر 

الطريق الى 
القد�س 
الربملان 
العربي 

اإعطاء فكرة 
للم�شاركني يف 

املوؤمتر خلطورة 
الو�شع التي 

متر به مدينة 
القد�س. 

اأهم الأفكار التي وردت يف املداخلة : 
القرارات الدولية ب�شاأن القد�س 

ال�شريف ومدى فعاليتها. 
ازدواجية املعايري الدولية يف 
التعامل مع اأطراف الق�شية. 
التجاوزات واالنتهاكات يف حق 

مدينة القد�س

�شرورة تبني 
موقف عربي 

وا�شح جتاه اأزمة 
القد�س. 

اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف بــــرملــــاين 	•
عــــربــــي مـــ�ـــشـــرتك بـــ�ـــشـــاأن 
طــــــرح هــــــذه الـــقـــ�ـــشـــيـــة يف 
االجـــتـــمـــاعـــات  الــربملــانــيــة 
اأن  و�ـــــشـــــرورة  الــــدولــــيــــة، 
يــتــم التــفــاق عــلــى تــدابــري 
بــــرملــــانــــيــــة عــــربــــيــــة حلــث 
حكومات العامل على وقف 
ملا  االإ�شرائيلية  االنتهاكات 

حدث يف القد�س
حتميل اإ�شرائيل امل�شوؤولية 	•

عما  والــدولــيــة  القانونية 
ارتـــكـــبـــتـــه وتـــرتـــكـــبـــه مــن 
جــــرائــــم تــنــتــهــك مـــبـــادئ 
القانون الدويل والإن�شاين 
مبعامل  يتعلق  مبا  خا�شة 

املدينة املقد�شة.
من 	• عاجلة  ر�شائل  توجيه 

رئــيــ�ــس الــــربملــــان الــعــربــي 
اإلــــــى روؤ�ـــــشـــــاء الـــربملـــانـــات 
رئي�س  خا�شة  الإقليمية، 
كال من  الربملان الأوروبي 
والـــالتـــيـــنـــي والإفـــريـــقـــي 
حلــثــهــم عـــلـــى الــتــ�ــشــامــن 
الـــــفـــــعـــــال مــــــع الـــ�ـــشـــعـــوب 
العربية للدفاع عن ق�شية 

القد�س.
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مداخلة 
حول 

»حتديات 
ال�شيا�شة 

املالية 
والنقدية 

فى جمل�س 
التعاون 
لدول 

اخلليج 
العربية«
موؤمتر 
�شندوق 
النقد 

الدويل 
الكويت 

التعريف 
بالتحديات التي 
تواجه ال�شيا�شة 
النقدية لدول 

جمل�س التعاون 
اخلليجي. 

تفتقر دول املجل�س حالياً اإلى 
نظام موحد يحكم جمال الأعمال 

امل�شرفية واملعاملت التجارية 
فيما بينها ويوحد الت�شريعات 
والقواعد امل�شرتكة اللزمة 

لذلك، ولذا فاملطلوب تطوير 
نظم املدفوعات وت�شهيل العمليات 

امل�شرفية بني بنوك املنطقة، 
وي�شتوعب جميع الدول الأع�شاء 

مبا فيها التي مل تدخل يف 
م�شروع الوحدة النقدية.

تباين جتربة كل دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية 
فيما يخ�س تطبيقها حلزمة 

اإ�شالحات »بازل3«، ول�شيما اأن 
هناك اختلفا يف املراحل التي 

و�شلت لها كل دولة من الدول يف 
تطبيق هذه املعايري. 

تواجه دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية م�شكلة زيادة 

االعتماد على املوارد النفطية يف 
متويل املوازنات العامة.

مازالت تتداعى اآثار ونتائج 
االأزمة املالية العاملية على 

الكثري من اأوجه ال�شيا�شة املالية 
والنقدية لدول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية، خا�شة 
اأن هذه الدول تاأثرت كثرياً ، 

وكانت هناك خ�شائر مالية وا�شعة 
النطاق ، مما اأدى اإلى بناء بع�س 
ال�شيا�شات املالية املحافظة خ�شية 

تكرر مثل هذه الأزمات. 

اأهمية اأن 
ت�شعى دول 

اخلليج ملواجهة 
التحديات 

ال�شيا�شية املالية 
والنقدية لدول 
جمل�س التعاون. 

دول 	• تــ�ــشــعــى  اأن  اأهـــمـــيـــة 
الــ�ــشــت يف حتقيق  اخلــلــيــج 
اقت�شادية  ا�شتفادة  اأق�شى 
ـــالـــيـــة يف  مــــن الــــعــــوائــــد امل

ميزانياتها ال�شنوية.  
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مداخلة 
حول 

»انعكا�شات 
ال�شيا�شات 

املالية 
الدولية 

على ال�شوق 
اخلليجية«

التعرف على 
و�شع الأ�شواق 
اخلليجية يف 

ظل النعكا�شات 
الدولية. 

الأفكار التي جاءت يف املداخلة: 
تاأثري ال�شيا�شات املالية الدولية 
على ال�شوق املحلية اخلليجية . 

الفورات املالية وامليزات التناف�شية 
لل�شوق اخلليجية. 

ح�شا�شية و�شع ال�شيا�شة املالية 
الدولية خا�شة يف ال�شنوات 
الأخرية، وما ارتبط بها من 

م�شائل نحو تكري�س ال�شيا�شات 
املالية الجتماعية وتخفي�س 
النفقات املالية اال�شتثمارية.

اأهمية تقدمي 
درا�شات تفيد 
يف حل االأزمة 

وتفاديها 
م�شتقبل. 

اقت�شادية 	• درا�ــشــات  اإعـــداد 
مـــتـــكـــامـــلـــة حــــــول كــيــفــيــة 
الـــنـــهـــو�ـــس بــالــ�ــشــيــا�ــشــات 
املالية  �ــشــواء  القت�شادية 
جمل�س  لــدول  النقدية  اأو 
ـــيـــجـــي يف  الـــــتـــــعـــــاون اخلـــل
الأو�ــشــاع  ا�شطرابات  ظــل 
االقت�شادية العاملية خلل 
اأن  الــقــادمــة، على  الــفــرتة 
نتائج  مــن  ال�ــشــتــفــادة  يتم 
وت�شمينها  الدرا�شات  هذه 
ـــات  ـــيـــا�ـــش اخلـــــطـــــط والـــ�ـــش
ـــاديـــة الــــعــــامــــة .  ـــ�ـــش االقـــت
اأن تتجه احلكومات  ولبد 
واملــــــوؤ�ــــــشــــــ�ــــــشــــــات املــــالــــيــــة 
�شيا�شات  لو�شع  اخلليجية 
الأ�شواق  من  جتعل  متينة 
اخلليجية اأ�شواقا م�شتقرة 
اأن تتجه  واآمنة ، كما لبد 
احلـــــكـــــومـــــات اخلــلــيــجــيــة 
وتوفري  القت�شاد  لتنويع 
فــــر�ــــس عـــمـــل مــنــتــجــة يف 
تكون  املختلفة  القطاعات 

ذا كفاءة وخربة. 
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مداخلة 
حول » تنوع 

الن�شاط 
االقت�شادي 

يف دول 
اخلليج 
العربي »

التعرف على 
طبيعة االأن�شطة 

االقت�شادية 
يف املنطقة 
اخلليجية. 

املداخلة احتوت على االأفكار التالية : 
الإجراءات التي تتخذها  دول جمل�س 

التعاون يف بناء  اقت�شاد متنوع  
)يوا�شل القطاع النفطي انخفا�س 

م�شاهمته يف القت�شاد اخلليجي من 
41 % يف العام 2000 اإلى 27 % 

يف 2013(. 
التحديات تواجه النتقال اإلى 

اقت�شاد متنوع يف دول املنطقة ومنها : 
اأنظمة التعليم يف الدول امل�شدرة 

للنفط ل ت�شتطيع اأن توؤهل 
اخلريجني مبا يحقق التنوع 

االقت�شادي الذي يقوم ب�شفة اأ�شا�شية 
على كيفية تطويع مناهج التعليم 

للهتمام باجلانب التطبيقي ولي�س 
النظري يف خمتلف العلوم، ومبا 

يحقق التوافق بني احتياجات التنمية 
القت�شادية والتعليم.  

�شعف احلوافز القت�شادية 
والت�شجيعية لل�شتثمار يف القطاعات 

غري النفطية، ي�شكل اأحد العوامل 
الهامة اأمام التنوع االقت�شادي، 
خا�شة يف اإطار اهتمام  مواطني 

جمل�س التعاون اخلليجي بالعمل 
لدى الأجهزة احلكومية باعتبارها 

احلا�شن لرفاهيتهم وتلبية 
احتياجاتهم. ونرى اأن مثل هذه 

املفاهيم يجب اأن تتغري من ثقافة 
املجتمعات اخلليجية ) من الثقافة 
اال�شتهلكية اإلى ثقافة املجتمعات 
املنتجة(، لأن التنوع القت�شادي 
اليعتمد على االإمكانات العملية، 

واإمنا اأي�شا الثقافة املجتمعية التي 
تعزز هذا التوجه. 

عدم وجود ا�شرتاتيجيات اأو �شيا�شات 
عامة م�شتقبلية حول توجه 

القطاعات املالية الكربى يف معظم 
دول جمل�س التعاون اخلليجي 

نحو متويل امل�شروعات االقت�شادية 
العمالقة، تعد جزءا من تنوع املوارد 

االقت�شادية. 

و �شع اآليات 
وا�شحة لتحقيق 
اقت�شاد خليجي 

متنوع 

منفتحة 	• اأعــمــال  بيئة  بناء 
وفاعلة وموؤثرة ومندجمة 

يف االقت�شاد العاملي.
تـــبـــنـــي �ـــشـــيـــا�ـــشـــات مــالــيــة 	•

مــنــ�ــشــبــطــة وقــــــــادرة عــلــى 
اال�ــــشــــتــــجــــابــــة لــــــلــــــدورات 

االقت�شادية.
ومرنة 	• فاعلة  بيئة  اإر�ــشــاء 

والنقدية  املالية  للأ�شواق 
ت�شخم  مبـــعـــدلت  تــتــ�ــشــم 

خا�شعة لل�شيطرة.
اإحداث حت�شينات ملمو�شة 	•

يف كفاءة �شوق العمل.
كافية 	• حتتية  بنية  تطوير 

وقـــويـــة وقـــــادرة عــلــى دعــم 
النمو القت�شادي املتوقع.
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ورقة حول 
مكافحة 
التمييز 
و�شبل 

تعزيز حرية 
التعبري 

والتجمع 

املوؤمتر 
االقليمي 
حلماية 
وتعزيز 
حقوق 

الن�شان  
القاهرة 
 20- /

مايو   22
2014

ركزت ورقة 
العمل على 

مفاهيم مبادئ 
مكافحة 

التمييز وتعزيز 
حرية التعبري 

والتجمع 
ال�شلمي  وقدمت 
بع�س املقرتحات 

يف �شاأن تعزيز 
هذه املبادئ. 

واأهم الأفكار التي وردت يف الورقة : 
البد من حتديد دقيق ملاهية 

الأفعال والأعمال التي تدخل يف 
نطاق اأعمال التمييز �شد الغري 

يف الت�شريعات العربية. 
الت�شديد على العقوبات املقررة 
فيما يتعلق مبكافحة التمييز 
والتي طالبت بها العديد من 

التفاقيات الدولية. 
الت�شريعات مطالبة باأن تتيح 

لالأفراد امل�شت�شعفني يف املجتمع 
احلق يف تقدمي ال�شكاوى ، واأن 

تنظم اآليات عمل حمددة .
 

و�شع مقرتحات 
يف �شاأن تعزيز 

مبادئ مكافحة 
التمييز و�شبل 
تعزيز حرية 

التعبري 
والتجمع. 

• الــتــعــبــري 	 اأو  الــــــراأي  حـــريـــة  اأن 
يجب اأن تكون مقبولة ومتفقه 
مــع قــيــم وثــقــافــة املــجــتــمــع فال 
ميكن اتخاذ هذا احلق كذريعة 
لـــــــالإخـــــــالل بــــقــــيــــم املـــجـــتـــمـــع 
تـــوجـــهـــاتـــه  عـــلـــى  الــــتــــعــــدي  اأو 
بالعقائد  امل�شا�س  اأو  االأ�شا�شية 
الدينية  ، اأو التحقري من �شاأن 

الأديان الأخرى. 
• �ــــشــــرورة الـــبـــحـــث عــــن االأطـــــر 	

القانونية ل�شمان فكرة احلرية 
امل�شوؤولة التي توؤدي اإلى تنظيم 
اأن  دون  الإلــــكــــرتوين  الإعـــــالم 
الأ�شا�شية  بــاملــبــادئ  ذلـــك  يــخــل 
بـــحـــريـــة الــتــعــبــري ، كـــمـــا  اأنــــه 
الــ�ــشــروري حــمــايــة القيم  مــن 
واخلــــ�ــــشــــو�ــــشــــيــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
يــتــم  بـــحـــيـــث ل  لــلــمــجــتــمــعــات 
عليها  التاأثري  اأو  بها  التلعب 
بـــدعـــوى حـــريـــة الــتــعــبــري على 
امل�شائل  هــذه  فمثل  االإنــرتنــت، 
باملجتمعات  بـــالإ�ـــشـــرار  تـــــوؤدي 

وا�شتقرار الدول.  
• و�ــــشــــع مـــيـــثـــاق �ــــشــــرف الــعــمــل 	

العمل  اأخلقيات  اأو  االإعــلمــي 
الـــوطـــنـــي الـــتـــي تــ�ــشــمــن عـــدم 
تــاأجــيــج املــ�ــشــاعــر الــعــدائــيــة بني 
اجلــــمــــاعــــات وبـــعـــ�ـــشـــهـــا داخـــــل 
املــجــتــمــع. ممـــا يـــوؤثـــر جــوهــريــا 
اأو  على خلق ال�شعور بالكراهية 
العداء اأو الت�شرذم وهي جميعها 
حق  تخ�س  اأعــمــال  اأو  مقدمات 
عـــدم الــتــمــيــيــز ، فـــاالإعـــلم هو 
املراقبة حلماية مثل هذه  اآلية 
احلــقــوق كما اأنـــه اأحـــد الآلــيــات 
الأ�ـــشـــا�ـــشـــيـــة الــــتــــي تــــعــــزز مــن 

متا�شك املجتمع وت�شامنه. 
• اأو 	 قــانــوين  ن�شق  على  احلــفــاظ 

تــ�ــشــريــعــي داخــــل الـــدولـــة مينع 
ــارب فــيــمــا بــيــنــهــا، حيث  الــتــ�ــش
اإنـــه يف الــوقــت الـــذي تــوؤكــد فيه 
الكثري من القوانني على حرية 
ال�شلمي،  الــتــجــمــع  اأو  الــتــعــبــري 
خا�شة ما يتم اإقراره يف د�شاتري 
هذه الدول ، ال اأن هناك قيودا 
كــثــرية حتـــد مـــن تــطــبــيــق هــذه 

االأو�شاع القانونية . 
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مداخلة 
حول » 
تعزيز 
فر�س 
العمل 

لل�شباب 
- خلق 
وظائف 
منا�شبة 
من اأجل 
م�شتقبل 
اأف�شل »

ت�شليط ال�شوء 
على و�شع 

ال�شباب حاليا 
يف �شوق العمل 
وكيفية خلق 

وظائف منا�شبة 
لهم . 

اأهم الأفكار التي وردت: 
يعاين ال�شباب يف �شن العمل من 
اأزمة لمثيل لها حول العامل ، 
ففي نهاية العام 2013 كان 

هناك 74.5 مليون �شاب عاطل 
عن العمل ، وقد بلغ معدل بطالة 
ال�شباب على ال�شعيد العاملي ما 

ن�شبته 13 % ، وهو ما يعادل 3 
اأ�شعاف معدل بطالة البالغني . 
ن�شبة ال�شباب يف البطالة طويلة 
الأجل اآخذة يف التزايد، والتي 
كانت اأحد العوامل امل�شاهمة يف 
حركة الحتجاجات يف العامل. 
و يف املقابل ي�شهد العمل املوؤقت 
ارتفاعا يف القت�شادات املتقدمة، 

مما يعني تهديدا لالأمن 
الوظيفي لل�شباب العاملني، كما 
اأن منو اقت�شادات الدول  ليزال 
�شعيفا ومتاأثرا بارتفاع معدلت 

البطالة وق�شية ال�شيخوخة 
ال�شكانية. 

اتخاذ اإجراءات 
حقيقية حلل 

هذه االإ�شكالية. 

اتــــــخــــــاذ تـــــــدابـــــــير وطـــنـــيـــة 	•
م�شاهمني   ال�شباب  جلعل 
الــــ�ــــشــــيــــا�ــــشــــات  ر�ــــــشــــــم  يف 
وال�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــات الــتــي 
تــــ�ــــشــــمــــن مـــ�ـــشـــتـــقـــبـــلـــهـــم 
الوظيفي، وبالطبع الإرادة 
الــــــــدول،  يف  الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــيـــة 
فــاحلــكــومــات لبـــد مــن اأن 
يف  ال�شباب  م�شاركة  تدعم 

�شنع العملية ال�شيا�شية. 
تــوجــيــه مـــراكـــز الــبــحــوث 	•

الــــوطــــنــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة ، 
لدرا�شة �شيا�شات االقت�شاد 
و�ــــشــــوق الـــعـــمـــل ، لــتــوجــه 
ب�شرورة  النا�شئة  االأ�شواق 
تــــوفــــري فــــر�ــــس عــــمــــل يف 
قــــطــــاعــــات تـــتـــنـــا�ـــشـــب مــع 
خا�شة  التعليم.  خمرجات 
نــ�ــشــبــة  ارتـــــــفـــــــاع  ظــــــل  يف 
املتعلمني يف دول اجلنوب. 

منا�شبة 	• عمل  فر�س  خلق 
ملـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــ�ــــشــــبــــاب 
بـــاخـــتـــالف مــ�ــشــتــويــاتــهــم 
التي  واملــنــاطــق  التعليمية 
يــعــيــ�ــشــون فــيــهــا ) ريــــف / 
املــهــارات  لـــذوي  اأو  ح�شر( 
ـــبـــاب  الـــ�ـــش اأو  املــــتــــدنــــيــــة 
فـــلبـــد  االإعـــــــاقـــــــة.  ذوي 
مــــن االهـــتـــمـــام بـــكـــل هـــذه 
التباينات عند ر�شم خطط 

�شوق العمل يف الدول. 
 البـــــــد مـــــن الـــربملـــانـــيـــني 	•

ـــات  ـــيـــا�ـــش مـــــراجـــــعـــــة الـــ�ـــش
والــتــ�ــشــريــعــات الــتــي تــقــوم 
عمل  لتعزيز  بلدانهم  بها 
الــ�ــشــبــاب �ــشــواء الإنـــــاث اأو 
تت�شم  اأن  فالبد   ، الــذكــور 
املعايري بامل�شاواة ، فالعديد 
من الن�شاء ال�شابات يف �شن 
العمل يتعر�شن للحرمان 
اأكــرث  والتهمي�س  والــفــقــر 
الذكور. كما البد من  من 
ميــار�ــشــوا  اأن  الــربملــانــيــني 
اأدوراهــــــــــــــم الــتــ�ــشــريــعــيــة 
الـــرقـــابـــيـــة مــــن خـــلل  و 
مــراقــبــة املــيــزانــيــات الــتــي 
خللق  حكوماتهم  ت�شعها 

فر�س عمل لهذه الفئة. 
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الأفكار:

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للموؤمترات والجتماعات املتخ�ش�شة  عدد 
) 25 ( فكرة، 

ومن اأهم هذه الأفكار:

تو�شيف الو�شع ال�شيا�شي والقت�شادي مب�شر والتحديات التي تواجه م�شر خالل الفرتة النتقالية.	•

�شـــرورة تعزيـــز التعـــاون اخلليجي مـــن اأجل اإظهار جهـــود دول املجل�س يف حماية حقوق الإن�شـــان على امل�شتوى 	•
الدويل. 

املـــراأة يف العـــامل دائمـــا �شحية النزاعات وال�شراعـــات حيث ي�شكل الن�شاء والأطفـــال 80 %من لجئي العامل، 	•
فهـــن عر�شـــة  للعنـــف و لالغت�شاب والتهجـــري الإجباري ، كما اأن هنـــاك اآثارا مدمرة للنزاعـــات امل�شلحة جتاه 
املـــراأة حيـــث تـــوؤدي اإلى تراجع اأو�شـــاع الن�شاء يف خمتلف املجـــالت الجتماعية والقت�شاديـــة وال�شحية، الأمر 
الـــذي ينعك�ـــس بـــدوره يف  خطـــط التنمية يف البلـــدان ، كما اأنه �شبب رئي�شـــي لرتفاع  ن�شبة الأميـــة بني الن�شاء 
،خا�شـــة  اأن الن�شـــاء مـــا زلـــن يعانني من ن�شب اأقـــل يف التعليم حيث تبلغ معدل الأميـــة لالإناث الن�شف مقارنة 
بالثلـــث فقـــط للذكور، واأي�شا ن�شب اأقل مـــن فر�س اللتحاق مبراحل التعليم املختلفـــة خا�شة التعليم العايل 
مقارنـــة بالرجـــال  ، وميتـــد احلرمان الن�شبـــي الأعلى للبنات من فر�شة التعليم اإلـــى جميع مراحل التعليم يف 
جممـــل البلـــدان الناميـــة، فن�شيب الإناث مـــن اللتحاق بالتعليم مـــا يزال اأقل من ن�شيـــب الذكور، حيث يبلغ 
ثالثة اأرباع الإناث مقابل اأربعة اأخما�س الذكور. وبالطبع هذا املوؤ�شر �شوف يزداد اإبان حالة ال�شراع والأزمات. 

حمدودية ح�شور املراأة يف خمتلف مراكز القرار و متثيلها يف املجال�س الت�شريعية، فبلغ متو�شطها 21.3 % 	•
يف عام 2013، يف حني اأن هذه الن�شبة لتزال بعيدة عن الن�شبة امل�شتهدفة يف منهاج عمل بيجني والتي ت�شل 

اإلى 30 % .  

ح�شة املراأة العربية يف املنا�شب العليا ويف الت�شريع والإدارة والعمل ال�شيا�شي والتغرّيات ال�شيا�شية والقت�شادية 	•
التي تع�شف باملنطقة، وكيفية اأثرها على و�شع املراأة العربية  وو�شع املراأة العربية يف الت�شريعات.

القـــرارات الدوليـــة ب�شاأن القد�س ال�شريف ومدى فعاليتها وازدواجية املعايـــري الدولية يف التعامل مع اأطراف 	•
الق�شية والتجاوزات واالنتهاكات يف حق مدينة القد�س.

افتقـــار دول املجل�ـــس حالياً اإلـــى نظام موحد يحكم جمال الأعمـــال امل�شرفية واملعامـــالت التجارية فيما بينها 	•
ويوحـــد الت�شريعـــات والقواعـــد امل�شرتكـــة الالزمـــة لذلـــك، ولـــذا فاملطلـــوب تطوير نظـــم املدفوعـــات وت�شهيل 
العمليـــات امل�شرفيـــة بني بنـــوك املنطقة، وي�شتوعب جميع الدول الأع�شاء مبا فيهـــا التي مل تدخل يف م�شروع 
الوحـــدة النقديـــة وتبايـــن جتربة كل دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيـــة فيما يخ�س تطبيقها حلزمة 
اإ�شالحات »بازل3«، ول�شيما اأن هناك اختالفا يف املراحل التي و�شلت لها كل دولة من الدول يف تطبيق هذه 
املعايـــري وتواجـــه دول جمل�ـــس التعـــاون لـــدول اخلليج العربيـــة م�شكلة زيـــادة العتماد على املـــوارد النفطية يف 

متويل املوازنات العامة.

يعـــاين ال�شبـــاب يف �شـــن العمـــل من اأزمة لمثيل لها حـــول العامل ، ففي نهاية العـــام 2013 كان هناك 74.5 	•
مليـــون �شـــاب عاطـــل عـــن العمل ، وقد بلـــغ معدل بطالة ال�شباب علـــى ال�شعيد العاملي مـــا ن�شبته 13 % ، وهو 
مـــا يعـــادل 3 اأ�شعـــاف معدل بطالة البالغني، حيث اإن ن�شبة ال�شبـــاب يف البطالة طويلة الأجل اآخذة يف التزايد 
والتـــي كانـــت اأحد العوامل امل�شاهمة يف حركة الحتجاجـــات يف العامل. و يف املقابل ي�شهد العمل املوؤقت ارتفاعا 
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يف القت�شـــادات املتقدمـــة، مما يعني تهديدا لالأمن الوظيفي لل�شبـــاب العاملني، كما اأن منو اقت�شادات الدول  
ليزال �شعيفا ومتاأثرا بارتفاع معدلت البطالة وق�شية ال�شيخوخة ال�شكانية.

املقرتحات:

بلــغ اإجمايل املقرتحــات والتو�شيات التي قدمــت يف الأوراق الفنية املعدة للموؤمتــرات والجتماعات 
املتخ�ش�شة عدد ) 40  ( مقرتحًا، 

ومن اأهم هذه املقرتحات:

اتخـــاذ تدابـــري وطنيـــة جلعل ال�شباب م�شاهمني  يف ر�شـــم ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات التـــي ت�شمن م�شتقبلهم 	•
الوظيفـــي ، وبالطبـــع هذا لن يتحقـــق اإل من خالل الإرادة ال�شيا�شية يف الدول ،فاحلكومات لبد من اأن تدعم 
م�شاركـــة ال�شبـــاب يف �شنـــع العمليـــة ال�شيا�شية وتوجيـــه مراكز البحوث الوطنيـــة والدوليـــة ، لدرا�شة �شيا�شات 
القت�شاد و�شوق العمل ، لتوجه الأ�شواق النا�شئة ب�شرورة توفري فر�س عمل يف قطاعات تتنا�شب مع خمرجات 
التعليـــم، خا�شـــة يف ظـــل ارتفـــاع ن�شبة املتعلمني يف دول اجلنـــوب وخلق فر�س عمل منا�شبـــة ملجموعات ال�شباب 
باختـــالف م�شتوياتهـــم التعليميـــة واملناطـــق التـــي يعي�شـــون فيها ) ريـــف / ح�شـــر( اأو ذوي املهـــارات املتدنية اأو 
ال�شبـــاب ذوي العاقـــة، ولبـــد من الربملانيني مراجعة ال�شيا�شـــات والت�شريعات التي تقوم بهـــا بلدانهم لتعزيز 
عمـــل ال�شبـــاب �شـــواء الإناث اأو الذكـــور، فالبد اأن تت�شم املعايري بامل�شاواة ، فالعديد مـــن الن�شاء ال�شابات يف �شن 
العمـــل يتعر�شـــن للحرمان والفقر والتهمي�س اأكرث من الذكور. كما لبد من الربملانيني اأن ميار�شوا اأدوراهم 

الت�شريعية و الرقابية من خالل مراقبة امليزانيات التي ت�شعها حكوماتهم خللق فر�س عمل لهذه الفئة.

اأن حرية الراأي اأو التعبري يجب اأن تكون مقبولة ومتفقة مع قيم وثقافة املجتمع، فال ميكن اتخاذ هذا احلق 	•
كذريعـــة لالإخـــالل بقيـــم املجتمع اأو التعدي على توجهاته الأ�شا�شية اأو امل�شا�س بالعقائد الدينية  ، اأو التحقري 
مـــن �شـــاأن الأديـــان الأخرى و�شـــرورة البحث عن الأطـــر القانونية ل�شمان فكـــرة احلرية امل�شوؤولـــة التي توؤدي 
اإلـــى تنظيـــم الإعالم الإلكـــرتوين دون اأن يخل ذلك باملبادئ الأ�شا�شية بحرية التعبري ، كما  اأنه من ال�شروري 
حمايـــة القيـــم واخل�شو�شيات الثقافية للمجتمعـــات بحيث ل يتم التالعب بها اأو التاأثري عليها بدعوى حرية 
التعبـــري علـــى الإنرتنت فمثل هـــذه امل�شائل توؤدي بالإ�شـــرار باملجتمعات وا�شتقرار الـــدول وو�شع ميثاق �شرف 
عمـــل اإعالمـــي اأو اأخالقيات العمل الوطني التي ت�شمن عدم تاأجيـــج امل�شاعر العدائية بني اجلماعات وبع�شها 
داخـــل املجتمـــع، مما يوؤثـــر جوهريا على خلق ال�شعور بالكراهيـــة اأو العداء اأو الت�شرذم وهـــي جميعها مقدمات 
اأو اأعمـــال تخ�ـــس حـــق عدم التمييز ، فالإعالم هو اآلية املراقبـــة حلماية مثل هذه احلقوق كما اأنه اأحد الآليات 
الأ�شا�شية التي تعزز من متا�شك املجتمع وت�شامنه واحلفاظ على ن�شق قانوين اأو ت�شريعي داخل الدولة مينع 
الت�شـــارب فيمـــا بينها، حيـــث اإنه يف الوقت الذي توؤكد فيه الكثري من القوانني علـــى حرية التعبري اأو التجمع 
ال�شلمـــي خا�شـــة ما يتم اإقـــراره يف د�شاتري هذه الدول، اإل اأن هناك قيودا كثرية حتد من تطبيق هذه الأو�شاع 

القانونية . 

اإعـــداد درا�شـــات اقت�شادية متكاملة حول كيفية النهو�س بال�شيا�شات القت�شادية �شواء املالية اأو النقدية لدول 	•
جمل�ـــس التعـــاون اخلليجـــي يف ظل ا�شطرابـــات الأو�شـــاع القت�شادية العاملية خـــالل الفرتة القادمـــة، على اأن 
يتـــم ال�شتفـــادة من نتائج هذه الدرا�شات وت�شمينها اخلطط وال�شيا�شـــات القت�شادية العامة . ولبد اأن تتجه 
احلكومـــات واملوؤ�ش�شـــات املالية اخلليجية لو�شع �شيا�شات متينة جتعل من الأ�شـــواق اخلليجية اأ�شواقا م�شتقرة 
واآمنـــة ، كمـــا لبـــد اأن تتجه احلكومـــات اخلليجية لتنويـــع القت�شاد وتوفري فر�س عمـــل منتجة يف القطاعات 

املختلفة تكون ذا كفاءة وخربة. 
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اتخـــاذ موقـــف برملاين عربي م�شرتك ب�شـــاأن طرح ق�شية القد�س يف الجتماعـــات  الربملانية الدولية، و�شرورة 	•
اأن يتـــم التفـــاق علـــى تدابري برملانية عربية حلـــث حكومات العامل على وقف النتهـــاكات الإ�شرائيلية ملا حدث 
يف القد�ـــس، وحتميـــل اإ�شرائيـــل امل�شوؤولية القانونيـــة والدولية عما ارتكبته وترتكبه مـــن جرائم تنتهك مبادئ 
القانون الدويل والإن�شاين خا�شة مبا يتعلق مبعامل املدينة املقد�شة، وتوجيه ر�شائل عاجلة من رئي�س الربملان 
العربـــي اإلـــى روؤ�شاء الربملانات الإقليمية خا�شة رئي�س كل من  الربملان الإوروبي والالتيني والإفريقي حلثهم 

على الت�شامن الفعال مع ال�شعوب العربية للدفاع عن ق�شية القد�س.

�شرورة متثيل املراأة يف البنى ال�شيا�شية والقت�شادية للدول خا�شة يف اأماكن �شنع القرار ، حتى ت�شمن اإدراج  	•
م�شاحلها على جميع امل�شتويات، وحتى ت�شمن م�شاركتها الفعالة يف عملية التنمية ب�شكل من�شف وتبني نهج  
عربي متكامل لالإ�شالح القانوين والت�شريعي لقواعد عمل املراأة  والتي ت�شمن خ�شو�شية الطبيعة الفطرية 
للمراأة من خالل التاأكيد على �شرورة احلفاظ على �شالمة املراأة من خالل بيان الأعمال التي ل يجوز ت�شغيل 
الن�شـــاء فيهـــا، مـــع مراعاة تطبيق ذلك يف القطاعات احلكومية واخلا�شـــة .  وعلى الربملانات يف الدول العربية 
اأن تنتهـــج و�شـــع ت�شريعـــات فعالـــة حلماية حقوق املراأة العاملـــة ،ولبد اأن تكون الربملانات قـــدوة للمجتمع عن 
طريـــق ن�شـــرة املراأة من خـــالل �شيا�شات ت�شغيلية وداعمة تراعـــي حقوق املراأة العاملة واتبـــاع �شيا�شة اإعالمية 
وا�شحة مبا فيها الإذاعة والتلفزيون وغريها من و�شائل الإعالم يف التاأثري على الفكر وخلق اجتاهات للنا�س 
مبا يحقق للمراأة فر�شة م�شاوية للرجل يف التنمية وخا�شة يف تقلدها ملواقع �شنع القرار ، ونقل �شورة املراأة 

احلقيقية، ون�شر الوعي لدى الأفراد باأهمية م�شاركة املراأة وتبني ق�شاياها واإجراء احلوارات والندوات.

�شكل بياين حل�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للموؤمترات والجتماعات املتخ�ش�شة
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فعالية الأوراق الفنية املعدة للموؤمترات والجتماعات املتخ�ش�شة:

مت قيا�ـــس فعاليـــة االأوراق الفنية املعدة للموؤمترات واالجتماعات املتخ�ش�شة، من خلل ح�شر االأفكار واملقرتحات 
التـــي طرحـــت يف االأوراق الفنيـــة التـــي اأنتجتهـــا االإدارات البحثيـــة خلل الف�شـــل الت�شريعي اخلام�ـــس ع�شر ومدى 

ا�شتخدامها اأثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.

فعالية الأفكار:

بلغــت ن�شبــة فعالية اأفــكار الأوراق الفنية املعدة للموؤمتــرات والجتماعــات املتخ�ش�شة )100 %(، 
حيــث بلــغ عدد اأفكار اأوراق الأمانة العامة املعدة للموؤمتــرات والجتماعات املتخ�ش�شة )25( فكرة، 

)امل�شار اإليها يف ال�شفحة 398(.

فعالية املقرتحات:

بلغــت ن�شبــة فعاليــة مقرتحــات الأوراق الفنية املعــدة للموؤمتــرات والجتماعــات املتخ�ش�شة )95 
%(، حيــث بلــغ عــدد مقرتحــات الأوراق الفنية املعــدة للموؤمترات والجتماعــات املتخ�ش�شة )40( 

مقرتحًا،)امل�شار اإليها يف ال�شفحة 399 و 400(
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