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الفـهــر�س

ال�ضـفـحةاملحتوياتاملو�ضوع

املقدمة

الإطــار العام لعمل 
اجلهــاز الفني يف 
الأمانــة العامة 

للمجل�ــس الوطني 
الحتادي 

موؤ�ضرات عامة للأعمال الفنية للجهاز الفني.

فعالية املوارد الب�ضرية.

اأو ًل: القـطاع 
القت�ضادي

موؤ�ضرات عامة للقطاع القت�ضادي

ح�ضر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القت�ضادي

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القت�ضادي

ثانيا: القـطاع 
الجتماعي

موؤ�ضرات عامة للقطاع الجتماعي

ح�ضر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الجتماعي

ثالثا: الـــقطاع 
التـــعليمي

موؤ�ضرات عامة للقطاع التعليمي

ح�ضر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي
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ال�ضـفـحةاملحتوياتاملو�ضوع

رابعــا: القـــطاع 
ال�ضـــحي

موؤ�ضرات عامة للقطاع ال�ضحي

ح�ضر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�ضحي

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع ال�ضحي

خام�ضــا: القطــاع 
الـــخدمي

موؤ�ضرات عامة للقطاع اخلدمي

ح�ضر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع اخلدمي

�ضاد�ضــا: القـــطاع 
ــيئي البـ

موؤ�ضرات عامة للقطاع البيئي

ح�ضر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي

�ضــابعاً: القطــاع 
مني الأ

موؤ�ضرات عامة للقطاع الأمني 

ح�ضر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني

ثامنــاً: القطـــاع 
القانـــوين

موؤ�ضرات عامة للقطاع القانوين

ح�ضر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القانوين
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ال�ضـفـحةاملحتوياتاملو�ضوع

تا�ضــعاً: قـــطاعات 
اأخرى

موؤ�ضرات عامة للقطاعات الأخرى

عا�ضــراً: قطــاع 
الدبلوما�ضــية 

الربملانيــة

الحتادات الربملانية

•  موؤ�ضرات عامة للحتادات الربملانية

•  ح�ضر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للحتادات 
الربملانية

•  فعالية الأوراق الفنية املعدة للحتادات الربملانية

الزيارات الربملانية 

•  موؤ�ضرات عامة للزيارات الربملانية

•  ح�ضر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للزيارات 
الربملانية

•  فعالية الأوراق الفنية املعدة  للزيارات الربملانية 

املوؤمترات والجتماعات املتخ�ض�ضة

•  موؤ�ضرات عامة للموؤمترات والجتماعات املتخ�ض�ضة

•  ح�ضر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للموؤمترات 
والجتماعات املتخ�ض�ضة

•  فعالية الأوراق الفنية املعدة  للموؤمترات والجتماعات 
املتخ�ض�ضة





الإطار العام لعمل اجلهاز الفني يف 

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

الف�ضل  من  الرابع  العادي  النعقاد  دور  خلل  العامة  الأمانة  يف  البحثية  للإدارات  الفنية  الأعمال  اإجمايل  بلغ 

اأنواعها،  واأوراق برملانية مبختلف  الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر عدد )233( عمل فنيا، تنوع ما بني درا�ضات وبحوث 

اإ�ضافة اإلى تقارير اللجان. وقد توزعت اأعمال اجلهاز الفني على )9( قطاعات، بالإ�ضافة اإلى القطاع الدبلوما�ضي 

الربملاين الذي اأعدت له )151( ورقة فنية، والتي ا�ضتملت على )170( فكرة و )244( مقرتحاً، وقد جاء ترتيب 

القطاعات الت�ضعة كما يلي:

من حيث حجم الأعمال الفنية يلحظ اأن القطاع القانوين ح�ضل على اأعلى عدد من الأعمال الفنية بعدد    .1

)85( عمل بحثيا. وقد ا�ضتملت هذه الأعمال الفنية على )129( فكرة و )141( مقرتحاً، تله يف املرتبة من 

حيث حجم الأعمال الفنية كل من القطاع الجتماعي بعدد )74( عمل بحثياً، والقطاع القت�ضادي بعدد 

)24( عمل بحثيا. ويرجع تفوق القطاع القانوين على بقية القطاعات بالن�ضبة حلجم الأوراق الفنية اإلى 

15 م�ضروع قانون،  الوزراء حيث كان جمموعها  اإر�ضالها من قبل جمل�س  التي مت  القوانني  كرثة م�ضاريع 

ولقد تنوعت اخت�ضا�ضات م�ضاريع القوانني ما بني اجتماعي واقت�ضادي واأمني وبيئي واأمور اإدارية، ويعترب 

الناجت  اإلى تطور  اأدت  التي  الأ�ضباب  اأهم  ال�ضابقة من  الفرتة  قانونية مكثفة يف  الباحثني لدورات  خ�ضوع 

الفني للأوراق القانونية.

من حيث عدد الأفكار اخلا�ضة بالقطاعات الت�ضع يلحظ اأن القطاع القت�ضادي ح�ضل على اأعلى عدد من    .2

الأفكار بعدد )253( فكرة، وتله يف املرتبة كل من القطاع الجتماعي بعدد )196( فكرة، والقطاع القطاع 

القانوين بعدد )129( فكرة .

من حيث عدد املقرتحات اخلا�ضة بالقطاعات الت�ضع فيلحظ اأن القطاع القانوين ح�ضل على اأعلى عدد من    .3

املقرتحات بعدد )141( مقرتحاً، وهذا يرجع حل�ضوله على  املرتبة الأولى من حيث عدد الأوراق الفنية،  

وتله يف املرتبة كل من القطاع الجتماعي بعدد )67( مقرتحاً والقطاع القت�ضادي بعدد )35( مقرتحا.

والأخرى(  والبيئي  )اخلدمي  القطاع  اأن  فيلحظ  الت�ضع  بالقطاعات  اخلا�ضة  الأفكار  فعالية  حيث  من    .4

جاء بن�ضبة فعالية وا�ضتخدام اأفكاره بن�ضبة 100% ، تله يف ذلك القطاع الجتماعي بن�ضبة 86 % والقطاع 

التعليمي بن�ضبة 85.8 %.

من حيث فعالية املقرتحات اخلا�ضة بالقطاعات الت�ضع فيلحظ اأن القطاع التعليمي جاءت بن�ضبة فعالية   .5

وا�ضتخدام املقرتحات اخلا�ضة باأوراقه الفنية بن�ضبة 100% ، تله يف ذلك القطاع الجتماعي بن�ضبة 98 % 

والقطاع البيئي بن�ضبة %86.7 .
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جدول ترتيب خمتلف القطاعات الفنية خالل دور النعقاد العادي الرابع من الف�شل الت�شريعي 

اخلام�س ع�شر )اأعداد الأوراق-الأفكار-املقرتحات(

عدد املقرتحاتعدد الأفكارعدد الأوراق الفنية

العددالرتتيبالقطاعاتالعددالرتتيبالقطاعاتالعددالرتتيبالقطاعات

1141القانوين1253القت�ضادي185القانوين

267الجتماعي2196الجتماعي274الجتماعي

335القت�ضادي3129القانوين324القت�ضادي

429الأمني465الأمني422ال�ضحي

517ال�ضحي542التعليمي512الأمني

615البيئي627ال�ضحي66التعليمي

714التعليمي711البيئي75البيئي

-8اخلدمي89اخلدمي83اخلدمي

-9اأخرى99اأخرى92اأخرى
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جدول ترتيب خمتلف القطاعات الفنية خالل دور النعقاد العادي الرابع من الف�شل الت�شريعي 

اخلام�س ع�شر )فعالية-الفكار-املقرتحات(

فعالية املقرتحاتفعالية الأفكار

الن�ضبةالرتتيبالقطاعاتالن�ضبةالرتتيبالقطاعات

100%1التعليمي100%1البيئي

98%2الجتماعي100%2اخلدمي

86.7%3البيئي100%3اأخرى

73%4القانوين86%4الجتماعي

71%5القت�ضادي85.8%5التعليمي

66.6%6ال�ضحي81.8%6ال�ضحي

-7اخلدمي80 %7القانوين

-8اأمني43%8القت�ضادي

-9اأخرى-9الأمني
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ثانيا: فعالية املوارد الب�شرية:

اأجنزت الأمانة العامة خلل دور النعقاد العادي الرابع من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر حوايل )233( ورقة 

وبحث ودرا�ضة، بالإ�ضافة اإلى )151( ورقة فنية اأعدت من قبل ادارة الدبلوما�ضية الربملانية، بالإ�ضافة اإلى عدد من 

م�ضروعات العمل الفنية التي مت طرحها يف املوؤمترات الربملانية الدولية ، و�ضارك يف اإجناز هذه الأوراق الفنية كل 

من الإدارات البحثية: مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية، اإدارة اجلل�ضات واللجان، اإدارة ال�ضعبة الربملانية، اإدارة 

ال�ضوؤون القانونية، ويجدر الإ�ضارة هنا اإلى اأن وراء هذا الإجناز ال�ضخم عدد من الباحثني ل يتجاوز عددهم )36( 

باحثا ، كما ي�ضري اجلدول التايل:

جدول اإجناز وفعالية املوارد الب�شرية يف كل اإدارة بحثية

ن�ضبة الإجناز البحثي لكل باحثحجم الأعمال الفنيةعدد الباحثنيالإدارات البحثية

5.6%1268مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية

10%770اإدارة اللجان

9.6%548اإدارة اجلل�ضات

25%6151اإدارة ال�ضعبة الربملانية

4.6%1047اإدارة ال�ضوؤون القانونية

40384املجموع

قام املكتب الفني بال�شراف على جميع الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل الدور العادي 

الرابع من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر، حيث يقوم املكتب الفني باملهام التالية:

ال�ضراف الفني على الأوراق البحثية.. 1

امل�ضاركة يف الإعداد.. 2

تدريب الباحثني على الإعداد العلمي كالدرا�ضات والبحوث.. 3

التوجيه البحثي.. 4

املراجعة والتدقيق.. 5

قيا�س فعالية الأعمال البحثية والفنية يف الأمانة العامة.. 6
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مما يجـدر ذكـره اأن نـ�شبة الإ�شـراف والـتوجيه واملعاونة والتدريب واملراجعة والتدقيق الفني على 

كل الأعمال الفنية ال�شابقة اأجنزها:

واللجان  والقانونية  الربملانية  والدرا�ضات  والأوراق  للبحوث   ) الفني  امل�ضت�ضار   ( واحد  دويل  برملاين  خبري   •
واجلل�ضات وال�ضعبة الربملانية واملكتب الفني، وتنفيذ الدورات التدريبية، وور�س العمل اللزمة لذلك.

ا�ضت�ضاريان قانونيان )للمذكرات القانونية، والفتاوى، وتقدمي الراأي القانوين يف اللجان، واجلل�ضات والأوراق    •
القانونية ذات الطبيعة اخلا�ضة، اأو  ال�ضرتاتيجية اأو  ذات اأهمية حمددة(. 

م�ضت�ضار اإعلمي واحد )للإعلم الربملاين من حيث الإ�ضراف الفني على اخلطط ال�ضرتاتيجية الإعلمية،    •
وتنفيذ الدورات التدريبية، وور�س العمل الإعلمية اللزمة لذلك، وكذلك ما يتعلق باإعداد الأوراق الإعلمية 

ذات الطبيعة اخلا�ضة، اأو  ال�ضرتاتيجية اأو  ذات اأهمية حمددة(.

لأعمال  الفنية  التقارير  وتطوير  وامل�ضابط  اجلل�ضات  اأعمال  على  الفني  للإ�ضراف  للجل�ضات  واحد  خبري    •
خمرجات اجلل�ضات.





اأوًل: القطاع القت�شادي 
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موؤ�شرات عامة للقطاع القت�شادي: 

الرابع من  العادي  الدور  العامة خلل  الأمانة  البحثية يف  الإدارات  قبل  املعدة من  الفنية  الأوراق  اإجمايل  بلغت 

الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر للقطاع القت�ضادي )24( عمل بحثيا، وتفاوتت هذه الأعمال البحثية بني: عدد 

)7( اأوراق تو�ضيحية )نوق�س منها عدد )6( اأوراق خلل جل�ضات املجل�س( وعدد )12( درا�ضة ميزانية، )5( درا�ضات 

بحثية.

اإعداد الأوراق الفنية من قبل مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية بعدد )16( ورقة بحثية بن�ضبة )%67(،  ومت 

واإدارة اجلل�ضات عدد )7( بن�ضبة )29 %(، ودرا�ضة واحدة معدة من قبل اإدارة اللجان  بن�ضبة )4%( كما يو�ضح الر�ضم 

البياين.

�ضكل بياين حل�ضر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القت�ضادي خلل الدور الرابع من الف�ضل الت�ضريعي 

اخلام�س ع�ضر

 

á«æØdG ¥GQhC’G OóY

äÉeƒ∏©ŸG õcôe
á«fÉŸÈdG äÉ°SGQódGh

áÑ°ùædG

äÉ°ù∏÷G IQGOEG ¿Éé∏dG IQGOEG
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7

%67 %29 1 %4
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املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع القت�شادي:

اأوًل: و�شف املوؤ�شر:

بلغت عدد الأوراق الفنية التي اأعدت للقطاع القت�ضادي )24( ورقة فنية ودرا�ضة، ت�ضمنت عدداً من الأفكار �ضواء 

التي مت طرحها اأو  التي مل يتم طرحها او مناق�ضتها )253( فكرة، مت طرح ومناق�ضة )62( فكرة ووردت يف )16( ورقة 

ومبعدل )4( اأفكار يف كل ورقة فنية مت اإعدادها. وبن�ضبة لفعالية اأفكار القطاع القت�ضادي فقد بلغت )43 %( بينما 

مل يتم قيا�س )107( اأفكار اأخرى من اأ�ضل)253( والتي وردت يف )8( اأوراق، نظرا لعدم اإدراج هذه الأوراق بت�ضريعاتها 

وموا�ضيعها يف هذا الدور.

كما بلغ اإجمايل املقرتحات املعدة يف القطاع القت�ضادي �ضواء التي مت مناق�ضتها اأو مل يتم مناق�ضتها )35( مقرتحا مت طرح 

ومناق�ضة )21( مقرتحا، وبن�ضبة فعالية بلغت )29 %(، بينما مل يتم قيا�س )14( مقرتحاَ اأخرى من اأ�ضل )35( مقرتحا 

والتي وردت يف )8( اأوراق فنية، نظرا لعدم اإدراج هذه الأوراق بت�ضريعاتها وموا�ضيعها يف هذا الدور. 

وقد قدمت جميع هذه الأوراق الفنية للجانب الرقابي، خ�ض�س عدد )7( منها للأ�ضئلة، وعدد )17( للمو�ضوعات العامة.

ثانيًا: الدللة الأفقية للموؤ�شر:

احتل القطاع القت�ضادي املرتبة الثالثة بني ت�ضعة قطاعات، بعدد اأوراق بلغ )24( ورقة وبن�ضبة و�ضلت لـ )10.3%( من 

اأ�ضل )233( ورقة اأعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات.

وت�ضمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغت )253( فكرة من اأ�ضل )741( فكرة ، اأي ما ن�ضبته )34%(، وعلى الرغم من 

احتللها املركز الثالث يف عدد الأوراق الفنية، اإل اأنها احتلت املرتبة الأولى يف عدد الأفكار املطروحة ،  وبلغت فعالية 

تلك الأفكار )43%( وجاءت يف املرتبة الثامنة من حيث الرتتيب مقارنة بفعالية الأفكار املطروحة يف باقي القطاعات.

اأما على م�ضتوى املقرتحات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً بلغ )35( مقرتحاً �ضكل ما ن�ضبته )11%( من اأ�ضل )318( 

مقرتحاً ميثل كافة القطاعات، حمتًل بذلك املرتبة الثالثة من حيث عدد املقرتحات، اإل اأن فاعلية هذه املقرتحات 

جاءت يف املرتبة اخلام�ضة مقارنة بفاعلية مقرتحات القطاعات الأخرى وبن�ضبة )%71(.

ثالثًا: الدللة الراأ�شية للموؤ�شر:

ت�ضمنت الأوراق الفنية البالغ عددها )24( ورقة فنية يف هذا القطاع وعدد )253( فكرة مبتو�ضط بلغ )11( فكرة  

لكل ورقة فنية ، وهو ما تقدر ن�ضبته بـ)34%( من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية يف كل القطاعات، 

وعدد مقرتحات بلغ )35( مبتو�ضط  مقرتحان لكل ورقة فنية ، وهو ما تقدر ن�ضبته بـ)11%( من جممل مقرتحات 

الأوراق الفنية.

كما نلحظ زيادة عدد الأفكار عن عدد املقرتحات بفارق ي�ضل اإلى )218( وبن�ضبة ت�ضل اإلى )%86(.



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

20

رابعًا : الدللت العامة للموؤ�شرات الفنية :

بلغت عدد الأوراق الفنية للقطاع القت�ضادي عدد )24( ورقة وجاءت يف الرتتيب الثالث من حيث عدد الأوراق بعد 

القطاع القانوين والجتماعي، اإل اأن كل ورقة فنية قد احتوت يف املتو�ضط على )11( فكرة ومقرتحان لكل ورقة، 

وحققت على م�ضتوى فعالية الأفكار ما ن�ضبته )43 %(، كما بلغ املهدر منها ن�ضبة )57 %( ، اأما بالن�ضبة للمقرتحات 

فقد بلغ م�ضتوى فعاليتها )71 %( وبلغ املهدر منها ن�ضبة )29 %(.

وقد تركزت الأوراق التي مل يتم اإدراجها مبوا�ضيعها وت�ضريعاتها يف هذا الدور على ما ورد �ضمن الأوراق الفنية 

املعدة لكل من درا�ضات امليزانية، حيث اإن املجل�س مل يناق�س جميع الوزارات والهيئات الحتادية، بالإ�ضافة اإلى درا�ضة 

�ضيا�ضة املركز الوطني للإح�ضاء وغريها من الأوراق والتي بلغ عددها )7( اأوراق فنية . و�ضمن عدد ورقة تو�ضيحية 

واحدة املقدمة لل�ضوؤال ب�ضاأن جهود الهيئة الحتادية للجمارك يف تفعيل اخت�ضا�ضاتها التي مل تناق�س اأي�ضا . مما 

اأثر على فاعلية اأفكار ومقرتحات القطاع.
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جدول ح�شر الأوراق الفنية املعدة يف املجال القت�شادي 

�ضنة الإدارة املعدةمو�ضوع الورقةم
الإعداد

التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية وزارة الرتبية والتعليم ل�ضنة 2015 م1

مركز املعلومات 

والدرا�ضات 

الربملانية

2014

2
التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة ل�ضنة 

2015 م
2014

3
التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ل�ضنة      

2015 م
2014

4
التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية وزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع ل�ضنة 

2015 م
2014

2014التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية وزارة ال�ضحة لل�ضنة املالية 2015 م5

6
التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�ضرية الوطنية 

لل�ضنة املالية 2015 م
2014

2014التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية وزارة الداخلية ل�ضنة 2015 م7

2014التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية وزارة ال�ضوؤون الجتماعية8

2014التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية وزارة القت�ضاد  ل�ضنة 2015 م  9

2014التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية وزارة البيئة ل�ضنة 2015 م10

2014التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية وزارة العمل  ل�ضنة 2015 م11

2014التقرير النهائي مل�ضروع خطة ميزانية وزارة الأ�ضغال ل�ضنة 2015 م12

2014درا�ضـة حـول مـو�ضـوع “�ضـيـا�ضـة املـركـز الـوطـني لـلإح�ضاء”13

2014درا�ضة اجتاه موؤ�ضر حول مو�ضوع “�ضيا�ضة املركز الوطني للإح�ضاء”14

2014درا�ضة حول �ضيا�ضة وزارة التنمية والتعاون الدويل15

2014درا�ضة حول مو�ضوع التجارة اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة16

ورقة تو�ضيحية ب�ضاأن “ب�ضاأن ا�ضتثمار مبالغ ال�ضمان امل�ضريف”17

اإدارة اجلل�ضات

2014

2014ورقة تو�ضيحية ب�ضاأن اإن�ضاء �ضجل احتادي حل�ضر ملك العقارات بالدولة18

2014ورقة تو�ضيحية حول “ حترير التجارة”19

20
تطبيق اأحكام لئحة املوارد الب�ضرية يف اجلهات الحتادية امل�ضتقلة على العاملني يف 

جمموعة بريد الإمارات
2014

2015الورقة التو�ضيحية حول جهود الهيئة الحتادية للجمارك  لتفعيل اخت�ضا�ضاتها  21

22
ورقة تو�ضيحية حول “ الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتطبيق تو�ضية 

املجل�س الوطني الحتادي ب�ضاأن تعديل قانون تنظيم علقات العمل ”
2015

2015الورقة التو�ضيحية انخفا�س اأ�ضعار النفط وتاأثريها على الأ�ضعار املحلية للوقود23

2015اإدارة اللجان�ضيا�ضة هيئة و�ضوق الإمارات للأوراق املالية وال�ضلع24
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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 )253( 

فكرة، ومن اأهم هذه الأفكار:

دعم جميع املرافق املدر�ضية وخدمات التعليم يف جميع الإمارات وجعلها بيئة جاذبة للطلب.  •

مواءمة خمرجات التعليم العام يف الدولة مع متطلبات التعليم العايل.  •

عدم و�ضوح املعايري لدى الوزارة حول اآلية حتديد وتوزيع وتنفيذ هذه الأن�ضطة مبراكزها الثقافية املختلفة   •
يف جميع اأرجاء الدولة . 

توفري جممعات ريا�ضية يف املناطق  ال�ضرقية حيث تغطي معظم الألعاب الأوملبية.   •

تاأهيل كوادر وطنية يف الطب الريا�ضي، وتنفيذ م�ضاريع متخ�ض�ضة يف الطب الريا�ضي.  •

معاجلة التلوث الناجت عن ا�ضتخدام املبيدات والأ�ضمدة الكيميائية للمحافظة على ال�ضلمة الغذائية.  •

الرقابة على  الأغذية املعدلة وراثياً.  •

حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة.  •

توفري ال�ضتقرار وزيادة الإنتاجية وخلق فر�س عمل.  •

افتتاح العديد من ال�ضركات اأفرع لها يف املناطق احلرة يف الدولة.  •

ا�ضتقدام العمالة الوافدة وغياب خطط التوطني لل�ضتثمارات القائمة يف املناطق احلرة.   •

ح�شر املقرتحات:

بلغ اإجمايل املقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القت�شادي ما يقرب من )35( 

مقرتحا ، ومن اأهم هذه املقرتحات:

الإ�ضراع يف تعديل قانون هيئة و�ضوق الإمارات للأوراق املالية وال�ضلع احلايل، مبا ي�ضمن تنظيم العلقة بني   •
اجلهات املعنية بقطاع اخلدمات املالية يف الدولة، وحتديد امل�ضوؤوليات وتوحيد اجلهات الرقابية، بالإ�ضافة 
اإلى اأهمية مواكبة هذه التعديلت تطورات الأ�ضواق املالية العاملية، وكذلك ت�ضديد اجلزاءات والعقوبات على 

املخالفات وامل�ضاربات املالية التي ميكن اأن تهدد ال�ضتقرار املايل والقت�ضادي يف ال�ضوق.

ال�ضتثمارية  وال�ضناديق  املالية  املحافظ  اإطلق  لت�ضجيع  اللزمة  والربامج  وال�ضيا�ضات  اخلطط  و�ضع   •
املحلية وزيادة ن�ضب تداولها، ومبا يوؤدي اإلى معاجلة اخللل القائم بني ا�ضتثمارات ال�ضناديق ال�ضتثمارية، 

وا�ضتثمارات امل�ضتثمرين الأفراد يف الأ�ضواق املالية وال�ضلع.
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البنك  عن  ال�ضادر  التقرير  اإليها  اأ�ضار  التي  والعوائق  ال�ضلبيات  لتليف  اللزمة  والربامج  اخلطط  و�ضع   •
حماية  موؤ�ضرات  اأهمها  من  كان  التي  الأجنبية  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتثمارات  تراجع  ب�ضاأن  2014م،  لعام  الدويل 

امل�ضتثمرين، وموؤ�ضرات الإف�ضاح املايل للم�ضتثمرين. 

درا�ضة تعديل �ضيا�ضات الإف�ضاح املطبقة حالياً ليكون الإف�ضاح اخلا�س بن�ضب امللكية التي تتجاوز 5% ب�ضكل   •
يومي بدًل من اأ�ضبوعي، اأ�ضوًة باأف�ضل املمار�ضات يف الأ�ضواق املالية املجاورة. 

دبي  و�ضوق  املالية  اأبوظبي للأوراق  �ضوق  تاأخر دمج  اإلى  اأدت  التي  الأ�ضا�ضية  الإ�ضكاليات  اإنهاء  العمل على   •
املايل، وو�ضع برنامج زمني لتحقيق عملية الدمج. 

و�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية عليا ل�ضمان عدم تاأثري �ضيا�ضات املناطق احلرة على اأن�ضطة الأ�ضواق املالية املحلية،   •
املحلية، ومبا  املالية  الأ�ضواق  باملناطق احلرة ب�ضكل ميثل تكامًل مع  املالية  الأ�ضواق  ب�ضاأن عمل  والتن�ضيق 

يخدم م�ضلحة القت�ضاد الوطني وفقا لتوجيهات قيادتنا الر�ضيدة. 

اإلى وقف جتاوز  يوؤدي  بالهام�س، ومبا  التداول  يتعلق بخدمة  وما  ال�ضتثمار  اإدارة  لنظام  الهيئة  مراجعة   •
لأف�ضل  وفقا  املجال  بهذا  احلوكمة  نظم  وتبني  املالية،  الأوراق  هيئة  عن  ال�ضادرة  للتعليمات  ال�ضركات 

املمار�ضات العاملية. 

تبني خطط وبرامج لو�ضع احلوافز الت�ضجيعية اللزمة جلذب املواطنني للعمل يف جمال الأ�ضواق املالية،   •
كما هو احلال يف الكثري من الأ�ضواق املالية الدولية. 

يف  العاملية  املمار�ضات  لأف�ضل  وفقا  فعالة  ب�ضورة  وتطبيقه  ال�ضركات  حوكمة  الدورية لنظام  املراجعة   •
اأ�ضواق املال، وو�ضع اجلزاءات املنا�ضبة عند الإخلل مبتطلبات الإف�ضاح التي توجبها القوانني اأو الأنظمة 
اتبعتها عند  التي  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضة  تف�ضح وحتدد  اأن  ال�ضركات  واإلزام  ال�ضادرة مبقت�ضاها،  القرارات  اأو 

اإعدادها للقوائم املالية. 

املخالفات  النزاعات واحلد من  لف�س  املايل  للقطاع  لإن�ضاء حمكمة متخ�ض�ضة  العدل،  وزارة  التن�ضيق مع   •
املالية يف الأ�ضواق املالية.

قيام الهيئة بالرقابة الفعالة على �ضركات الو�ضاطة للتحقق من التزامها بالقوانني والأنظمة والإجراءات   •
ملكافحة غ�ضل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب، وتطبيق معايري احلوكمة ل�ضمان اأف�ضل املمار�ضات. 

تطبيق الهيئة مليثاق خدمة املتعاملني، وو�ضع خط جماين للإبلغ عن ال�ضكاوى واملقرتحات.   •

ر�ضم بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القت�ضادي

QÉµaC’G OóY

äÉMÎ≤ŸG OóY
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القت�شادي

م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

تطوير املناهج التعليمية.1
ت�ضجيع االإح�ضائيني املواطنني على االنخراط يف ع�ضوية 

املنظمات العلمية الإح�ضائية العاملية وفروعها املختلفة.

توطني قطاع الرتبية والتعليم.2
زيادة املخ�ض�ضات املالية مليزانية املركز الوطني للإح�ضاء 

ومراكز الإح�ضاء املحلية.

زيادة الكادر املايل املخ�ض�س للمعلمني.3
اإعداد خطة لإعداد خرباء مواطنني متخ�ض�ضني يف املجال 

الإح�ضائي يتولون م�ضوؤولية تدريب واإعداد الإح�ضائيني 
اجلدد على ا�ضتخدام خمتلف املناهج الإح�ضائية.

4
دعم جميع املرافق املدر�ضية وخدمات التعليم يف جميع 

الإمارات وجعلها بيئة جاذبة للطلب.

اإن�ضاء وحدة خلدمات اجلمهور ونظام حوار بني املنتجني 
وامل�ضتخدمني للبيانات الإح�ضائية ي�ضاعد يف بناء القدرات 

الإح�ضائية.

5
مواءمة خمرجات التعليم العام يف الدولة مع 

متطلبات التعليم العايل.

و�ضع خطة اإعلمية بني مراكز الإح�ضاء يف الدولة و 
خمتلف املوؤ�ض�ضات الإعلمية لبناء برامج واأن�ضطة اإعلمية 

ذات حمتوى اإح�ضائي لرفع م�ضتوى الوعي باأهمية العمل 
الإح�ضائي.

6
توحيد ال�ضيا�ضات التعليمية على م�ضتوى اإمارات 

الدولة.

اإ�ضدار جملة علمية اإح�ضائية وطنية تهتم ب�ضكل خا�س 
بت�ضجيع البحوث الإح�ضائية النظرية والتطبيقية 

للإح�ضائيني املواطنني، ودعمها ماديا وحتفيز الباحثني 
املواطنني على الن�ضر بها واعتمادها دوليا ونذكر ب�ضكل 

خا�س املجلة العلمية الإح�ضائية التي ي�ضدرها احتاد 
الإح�ضائيني العرب )JASU ( من املعهد العربي للتدريب 

والبحوث الإح�ضائية.

7
و�ضع برنامج �ضامل لتقييم اأداء العاملني يف امليدان 

الرتبوي.
اإن�ضاء جمعية اإح�ضائية تعني بتن�ضيط العمل العلمي 

والبحثي الإح�ضائي يف الدولة.

و�ضع دليل موحد للتعليم اخلا�س يف دولة الإمارات.8
عقد املوؤمترات العلمية الوطنية التي تتناول مناق�ضة 
الق�ضايا الإح�ضائية والبحوث والدرا�ضات الإح�ضائية 

وامل�ضتجدات التي تطراأ يف هذا املجال.

9
مبادرات ت�ضجع املواطنني الذكور الدخول يف مهنة 

التدري�س.
و�ضع منهج لتدري�س مادة الإح�ضاء يف املدار�س.

الهتمام بالتعليم املهني.10
اإن�ضاء مراكز تدريب يف املوؤ�ض�ضات والإدارات الإح�ضائية التي 

ل تتوفر فيها هذه الن�ضاطات وتفعيل دور تلك املراكز يف 
الأجهزة التي تتوفر فيها مراكز تدريب اإح�ضائية.

11

عدم و�ضوح املعايري لدى الوزارة حول اآلية حتديد 
وتوزيع وتنفيذ هذه الأن�ضطة مبراكزها الثقافية 

املختلفة يف جميع اأرجاء الدولة . 

بناء اأر�ضيف ديناميكي للإح�ضاءات التي تنتجها اجلهات 
الإح�ضائية لت�ضمح للم�ضتخدمني اأفرادا وموؤ�ض�ضات من 

ال�ضتفادة منها ب�ضهولة.

12
توفري جممعات ريا�ضية يف املناطق  ال�ضرقية حيث 

تغطي معظم الألعاب الأوملبية. 

اإن�ضاء م�ضروع الربط الإلكرتوين بني قواعد البيانات 
ال�ضجلية بني املركز الوطني للإح�ضاء وبني اجلهات 

واملوؤ�ض�ضات احلكومية.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

13

عدم قدرة بع�س الأندية بالتحول ل�ضركات لزمن 

الحرتاف لنق�س املوارد املالية، وعدم الهتمام يف 

تطبيق الحرتاف للألعاب الفردية.

الإ�ضراع يف اإ�ضدار ت�ضريع احتادي ينظم متلك الأجانب 

للأرا�ضي والعقارات يف الدولة.

قلة اأعداد املواطنني الذين ميار�ضون الريا�ضة.14
�ضرف معونة مالية للعاطلني عن العمل حتى اإيجاد عمل 

لهم باعتبارهم يعي�ضون بطالة اإجبارية.

عدم وجود مراكز متخ�ض�ضة لريا�ضات املراأة. 15

الإ�ضراع يف تعديل قانون هيئة و�ضوق الإمارات للأوراق 

املالية وال�ضلع احلايل مبا ي�ضمن تنظيم العلقة بني 

اجلهات املعنية بقطاع اخلدمات املالية يف الدولة، وحتديد 

امل�ضوؤوليات وتوحيد اجلهات الرقابية، بالإ�ضافة اإلى 

اأهمية مواكبة هذه التعديلت تطورات الأ�ضواق املالية 

العاملية، وكذلك ت�ضديد اجلزاءات والعقوبات على املخالفات 

وامل�ضاربات املالية التي ميكن اأن تهدد ال�ضتقرار املايل 

والقت�ضادي يف ال�ضوق.

قلة املوازنات املر�ضودة للأندية ومراكز ال�ضباب.16

و�ضع اخلطط وال�ضيا�ضات والربامج اللزمة لت�ضجيع 

اإطلق املحافظ املالية وال�ضناديق ال�ضتثمارية املحلية، 

وزيادة ن�ضب تداولها ومبا يوؤدي اإلى معاجلة اخللل القائم 

بني ا�ضتثمارات ال�ضناديق ال�ضتثمارية، وا�ضتثمارات 

امل�ضتثمرين الأفراد يف الأ�ضواق املالية وال�ضلع.

17
تفاوت يف توزيع امليزانيات ما بني الحتادات 

الريا�ضية.

و�ضع اخلطط والربامج اللزمة لتليف ال�ضلبيات والعوائق 

التي اأ�ضار اإليها التقرير ال�ضادر عن البنك الدويل لعام 

2014م ب�ضاأن تراجع ا�ضتثمارات املوؤ�ض�ضات الأجنبية التي 

كان من اأهمها موؤ�ضرات حماية امل�ضتثمرين، وموؤ�ضرات 

الإف�ضاح املايل للم�ضتثمرين. 

�ضعف ميزانية احتاد الإمارات لريا�ضة املعاقني.18

درا�ضة تعديل �ضيا�ضات الإف�ضاح املطبقة حالياً ليكون 

الإف�ضاح اخلا�س بن�ضب امللكية التي تتجاوز 5% ب�ضكل يومي 

بدًل من اأ�ضبوعي، اأ�ضوًة باأف�ضل املمار�ضات يف الأ�ضواق املالية 

املجاورة. 

19
تاأهيل كوادر وطنية يف الطب الريا�ضي، وتنفيذ 

م�ضاريع متخ�ض�ضة يف الطب الريا�ضي.

العمل على اإنهاء الإ�ضكاليات الأ�ضا�ضية التي اأدت اإلى تاأخر 

دمج �ضوق اأبوظبي للأوراق املالية و�ضوق دبي املايل، وو�ضع 

برنامج زمني لتحقيق عملية الدمج. 
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

20
خطورة املن�ضطات الريا�ضية وخا�ضة يف ريا�ضة كمال 

الأج�ضام.

و�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية عليا، ل�ضمان عدم تاأثري �ضيا�ضات 

املناطق احلرة على اأن�ضطة الأ�ضواق املالية املحلية، والتن�ضيق 

ب�ضاأن عمل الأ�ضواق املالية باملناطق احلرة ب�ضكل ميثل تكامل 

مع الأ�ضواق املالية املحلية، ومبا يخدم م�ضلحة القت�ضاد 

الوطني وفقا لتوجيهات قيادتنا الر�ضيدة. 

التوطني يف قطاع التعليم العايل.21

مراجعة الهيئة لنظام اإدارة ال�ضتثمار وما يتعلق بخدمة 

التداول بالهام�س، ومبا يوؤدي اإلى وقف جتاوز ال�ضركات 

للتعليمات ال�ضادرة عن هيئة الأوراق املالية ، وتبني نظم 

احلوكمة بهذا املجال وفقا لأف�ضل املمار�ضات العاملية. 

22

تخ�ضي�س ميزانية اأكرب للكليات واجلامعات لتغطية 

كافة الحتياجات �ضواًء للبحث العلمي او للكادر 

التدري�ضي.

تبني خطط وبرامج لو�ضع احلوافز الت�ضجيعية اللزمة 

جلذب املواطنني للعمل يف جمال الأ�ضواق املالية، كما هو 

احلال يف الكثري من الأ�ضواق املالية الدولية. 

�ضمان حتقيق الت�ضال الداخلي واخلارجي.23

املراجعة الدورية لنظام حوكمة ال�ضركات وتطبيقه ب�ضورة 

فعالة وفقا لأف�ضل املمار�ضات العاملية يف اأ�ضواق املال، 

وو�ضع اجلزاءات املنا�ضبة عند الإخلل مبتطلبات الإف�ضاح 

التي توجبها القوانني اأو الأنظمة اأو القرارات ال�ضادرة 

مبقت�ضاها، واإلزام ال�ضركات اأن تف�ضح وحتدد ال�ضيا�ضة 

املحا�ضبية التي اتبعتها عند اإعدادها للقوائم املالية. 

24

تخ�ضي�س ميزانية خا�ضة وم�ضتقلة للبحث العلمي 

للم�ضاعدة على و�ضع ا�ضم اجلامعة يف لئحة 

الت�ضنيفات العاملية واملحلية .

التن�ضيق مع وزارة العدل، لإن�ضاء حمكمة متخ�ض�ضة للقطاع 

املايل لف�س النزاعات واحلد من املخالفات املالية يف الأ�ضواق 

املالية.

تخ�ضي�س مباين منف�ضلة للطلبة والطالبات .25

قيام الهيئة بالرقابة الفعالة على �ضركات الو�ضاطة للتحقق 

من التزامها بالقوانني والأنظمة والإجراءات ملكافحة غ�ضل 

الأموال ومكافحة متويل الإرهاب، وتطبيق معايري احلوكمة 

ل�ضمان اأف�ضل املمار�ضات. 

26
ا�ضتحداث تخ�ض�ضات جديدة ملواءمة  احتياجات �ضوق 

العمل.

تطبيق الهيئة مليثاق خدمة املتعاملني، وو�ضع خط جماين 

للإبلغ عن ال�ضكاوى واملقرتحات. 

اإن�ضاء قاعدة بيانات للنباتات املهددة بالنقرا�س.اخلطط الإعلمية لربامج املراكز الثقافية.27
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

حماية اللغة العربية.28
اإن�ضاء �ضبكات ال�ضرف ال�ضحي لتعزيز ال�ضتدامة للموارد 

املائية

الحت�ضام يف الأماكن العامة.29

ن�ضر الوعي الثقايف .30

تعزيز الهوية الوطنية.31

32
زيادة ميزانية القطاع ال�ضحي بن�ضبة 8 % خلل العام 

2015 مقارنة بالعام 2014.

تعديل الكادر املايل للكوادر الطبية لوزارة ال�ضحة.33

بناء املن�ضاآت الطبية.34

اإن�ضاء بنك جلينات املوارد الوراثية.الفح�س الطبي للعمالة.35

36
م�ضتوى اخلدمات الطبية يف مراكز الإمارات 

ال�ضمالية.

ارتفاع ن�ضبة ال�ضتهلك الفردي للدواء.37

انت�ضار العادات الغذائية ال�ضيئة لطلب املدار�س.38

الربنامج الوقائي لطب الأ�ضنان.39

الرعاية الغذائية العلجية والوقائية للمر�ضى.40

41
تطوير خدمات نقل الدم وفقاً لأف�ضل املمار�ضات 

الطبية.

تطوير خدمات الأ�ضعة الت�ضخي�ضية.42

تعزيز وتطوير التمري�س والقبالة.43

44

تاألف م�ضروع ميزانية وزارة ال�ضحة لل�ضنة املالية 

2015م من ق�ضمني رئي�ضني هما الباب الثاين 

)الرواتب، امل�ضروفات( الباب الثالث )الأ�ضول، 

امل�ضروعات(.

45

وجود قاعدة بيانات ت�ضتمل على معلومات كاملة عن 

املتقاعدين من اأجل اإمكانية ال�ضتفادة منهم كخرباء 

يف املوؤ�ض�ضات الحتادية اإن كانت يف حاجة لذلك.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

46
و�ضع ميزانية ل�ضيا�ضة الإحلل لتنفيذ خطط وبرامج 

التوطني �ضواء يف اجلهات املحلية او الحتادية  .

47

تعديل اأحكام قانون تنظيم علقات العمل اخلا�ضة 

ب�ضاعات العمل و اأيام الراحة ال�ضبوعية والإجازات 

ال�ضنوية مبا يقل�س بني القطاع احلكومي و القطاع 

اخلا�س املتعلقة بظروف العمل . 

48

ا�ضتحداث نظام تاأمني �ضد التعطل يعالج فجوة 

الأمن الوظيفي بني القطاعني احلكومي و اخلا�س 

و يحفز املواطنني على النتقال من من�ضاأة اإلى اأخرى 

�ضعيا اإلى التطوير الذاتي و اكت�ضاب املوؤهلت.

اخللل يف الرتكيبة ال�ضكانية.49

املخالفات املرورية.50

هروب اخلادمات.51

تكرار احلرائق.52

�ضرف مكافاآت وميداليات لل�ضباط املتقاعدين.53

54
�ضرورة الفحو�ضات الطبية للعمالة املنزلية قبل 

دخول الدولة.

55
�ضعف خدمات الإ�ضعاف على الطرق اخلارجية 

واملناطق النائية.

56
الوعي املروري لفئات املجتمع املختلفة وخا�ضة فيما 

يخ�س ال�ضرطة املجتمعية.

حقوق اأبناء املواطنات املتزوجات من اأجانب.57

58
اختلف معايري و اجراءات  ت�ضجيل املركبات بني 

اإمارات الدولة.

59
و�ضع خطط وبرامج لدعم احلالت املعر�ضة للعنف 

الأ�ضري والتنبيه مبخاطر تلك املمار�ضات.

للحد من الطلق.60

الهتمام باملراكز الجتماعية.61

الهتمام بفئة املعاقني .62
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

63
دعم الأ�ضر املنتجة من خلل �ضندوق امل�ضوؤولية 

الجتماعية.

64
تطوير �ضيا�ضة ال�ضمان الجتماعي من خلل اإ�ضافة 

فئات جديدة.

65
تعديل قانون التعاونيات مبا يتما�ضى مع م�ضالح 

املجتمع العامة و م�ضالح اجلمعيات التعاونية.

اإعداد برامج للمتابعة اللحقة للأحداث اجلانحني.66

67
زيادة عدد الباحثني الجتماعيني يف وزارة ال�ضوؤون 

الجتماعية.

الهتمام بفئة امل�ضنني وجمهويل الن�ضب .68

الهتمام بدور احل�ضانات.69

ت�ضجيع العمل التطوعي70

الهتمام بحقوق الطفل.71

72
و�ضع خطط وبرامج لدعم احلالت املعر�ضة للعنف 

الأ�ضري والتنبيه مبخاطر تلك املمار�ضات.

تنظيم ال�ضركات يف الدولة.73

مكافحة الغ�س التجاري.74

تنظيم مهنة مدققي احل�ضابات.75

مواجهة ظاهرة ارتفاع الأ�ضعار.76

تعزيز الأمن الغذائي.77

الرتكيز على امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدولة.78

تعزيز ال�ضتثمارات الأجنبية.79

تعزيز مفهوم املناف�ضة يف اقت�ضاد الدولة.80

حت�ضني القطاع ال�ضناعي.81

تعزيز التوطني يف القطاع القت�ضادي.82

تعزيز مفهوم امل�ضوؤولية الجتماعية.83

تطوير القت�ضاد الوطني.84
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

تنظيم ال�ضركات يف الدولة.85

86
�ضمان عدم ت�ضرب احلدث من العملية الرتبوية بعد 

اإعطائه ت�ضريح بالعمل.

87
ت�ضديق عقود املقاولة من الباطن و�ضهادات �ضباط 

ال�ضلمة املهني.

88
تعزيز التعاون اخلليجي يف جمال العلقات والأن�ضطة 

الدولية .

خدمات بطاقة من�ضاأة.89

زيادة الوعي البيئي.90

حماية وتنمية الرثوة ال�ضمكية .91

احلد من ال�ضتخدام اجلائر للموارد املائية.92

دعم ا�ضرتاتيجية المن الغذائي.93

حتقيق ال�ضلمة الغذائية. 94

حماية الرتبة والغطاء النباتي.95

املحافظة على ال�ضحة احليوانية.96

التخل�س من النفايات. 97

98

معاجلة التلوث الناجت عن ا�ضتخدام املبيدات 
والأ�ضمدة الكيميائية للمحافظة على ال�ضلمة 

الغذائية.

م�ضاريع ال�ضتفادة من مياه الأمطار.99

زيادة امليزانية املخ�ض�ضة لقطاع الرثوة ال�ضمكية.100

الرقابة على  الأغذية املعدلة وراثياً.101

102
حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك 

والزراعة.

احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية.103

تطبيق اأف�ضل ممار�ضات املوارد الب�ضرية.104

�ضمان تطبيق معايري اجلودة والتميز املوؤ�ض�ضي105
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

�ضمان حتقيق الت�ضال الداخلي واخلارجي.106

تطبيق اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف القيادة .107

و�ضع وتطوير اخلطة ال�ضرتاتيجية وقيا�س الأداء.108

توفري اأف�ضل اخلدمات القانونية 109

توفري اأحدث خدمات لتقنية املعلومات .110

111
توفري خدمات م�ضرتكة لكافة الوحدات التنظيمية 

بكفاءة عالية .

تطوير البنية التحتية.112

�ضيانة امل�ضاكن واإن�ضائها.113

114

احلاجة اإلى املعلومات الإح�ضائية نتيجة للتطور 
احلا�ضل يف الإمكانات املادية والب�ضرية يف دول العامل 

وتطور اأ�ضاليب الإح�ضاء اإقليمًيا ودولًيا.

اإعادة بناء ثقة اجلمهور يف الإح�ضاءات الر�ضمية.115

116
توفري الرقم الإح�ضائي الر�ضمي املبني على اأ�ض�س 

علمية دقيقة.

117
تلبية احتياجات را�ضمي ال�ضيا�ضات ومتخذي القرارات 

واملهتمني.

118
بناء موؤ�ض�ضة اإح�ضائية تلتزم بالعمل على حتقيق 

املتطلبات الإح�ضائية اللزمة خلطط التنمية.

119

احلاجة لن�ضر الوعي الإح�ضائي عن طريق تقدمي 
املعلومات من خلل و�ضائل الإعلم والتعاون مع 

اجلامعات وموؤ�ض�ضات البحث الأخرى.

120
املركز الوطني للإح�ضاء هو امل�ضدر الر�ضمي للبيانات 

واملعلومات الإح�ضائية يف الدولة.

121

قواعد بيانات اإح�ضائية وطنية ت�ضمل جميع املجالت 
املختلفة القت�ضادية، والجتماعية، وال�ضكانية، 

والبيئية والطاقة وغريها.

122
انخفا�س دقة البيانات ال�ضجلية اأدى اإلى عدم دقة 

املوؤ�ضرات الإح�ضائية امل�ضتخرجة منها.

123
غياب التن�ضيق بني اجلهات التي متلك ال�ضجلت 

الإدارية وجهاز الإح�ضاء الوطني.

124

حمدودية اإجراء تعديلت يف البيئة القانونية او 
اإ�ضدار القرارات التي تتيح ا�ضتخدام ال�ضجلت 

الإدارية ب�ضكل فعال.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

125
النق�س يف التمويل من اأهم املعوقات التي تواجه 

املوؤ�ض�ضة الإح�ضائية.

ل يحظى الإح�ضاء عادة بالهتمام الكايف.126

127

عدم اللتزام باملبادئ العلمية والآداب املهنية يف 
حتديد اأ�ضاليب واإجراءات جمع البيانات الإح�ضائية 

وجتهيزها وتخزينها وعر�ضها.

128

عدم اللتزام بال�ضفافية يف العمل الإح�ضائي 
من خلل عدم ن�ضر املعلومات املتعلقة مب�ضادر 
الإح�ضاءات والأ�ضاليب والإجراءات التي تطبق 

ب�ضاأنها.

129
عدم احلفاظ على �ضرية البيانات الفردية التي يتم 

جمعها للأغرا�س الإح�ضائية.

130
عدم وجود نظام تن�ضيق فعال بني موؤ�ض�ضات النظام 

الإح�ضائي الوطني.

131
عدم ا�ضتخدام املفاهيم والت�ضنيفات والأ�ضاليب 

الدولية يف العمل الإح�ضائي.

132

الغاية الرئي�ضية من الإح�ضاءات الر�ضمية هي 
ا�ضتخدامها يف معرفة الجتاهات العامة يف املجتمع 

و�ضنع القرار.

133
حتتاج احلكومة اإلى نظام اإح�ضاءات ر�ضمية لكي 

تعرف احلالت والظروف املعي�ضية للمواطنني.

134

يحتاج �ضناع القرار ال�ضيا�ضي واملخططون اإلى 
اإح�ضاءات مف�ضلة عند و�ضع ال�ضيا�ضات احلكومية يف 

املجالت املختلفة.

135

يحتاج الباحثون القت�ضاديون وباحثو العلوم 
الجتماعية اإلى بيانات دقيقة اأو بيانات اأولية على 

�ضكل �ضجلت م�ضوح تاأتي حتت ا�ضم م�ضتعار، لغر�س 
التحليل.

136
هناك ع�ضرة مبادئ اأ�ضا�ضية للإح�ضاءات الر�ضمية 

للأمم املتحدة.

137

اإن الإح�ضاءات الر�ضمية عن�ضر ل ميكن اأن يتم 
ال�ضتغناء عنه يف النظام الإعلمي لأي جمتمع 

دميقراطي.

138
حتديد اأ�ضاليب واإجراءات جمع البيانات الإح�ضائية 

وجتهيزها وتخزينها وعر�ضها.”

139
يجوز للوكالت الإح�ضائية اأن تعلق على اأي تف�ضري 

خاطئ اأو ا�ضتعمال غري �ضليم للإح�ضاءات.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

140

يجوز احل�ضول على البيانات من اأجل الأغرا�س 
الإح�ضائية من اأي م�ضدر كان، �ضواء كان ذلك من 

الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية الإح�ضائية اأو من ال�ضجلت 
الإدارية.

141

يتعنّي اإ�ضفاء ال�ضرية التامة على البيانات املتعلقة 
بالأفراد التي جتمعها الوكالت الإح�ضائية لأغرا�س 

اإعداد الإح�ضاءات.

142
تعلن على امللأ القوانني والإجراءات والتدابري التي 

تعمل مبوجبها النظم الإح�ضائية.

143

يعزز قيام الوكالت الإح�ضائية يف كل بلد من البلدان 
با�ضتخدام املفاهيم والت�ضنيفات والأ�ضاليب الدولية 

بان�ضجام النظم الإح�ضائية وكفاءتها على جميع 
امل�ضتويات الر�ضمية.

144

تعرف موؤ�ضرات بناء القدرات الإح�ضائية SCBIعلى 
اأنها موؤ�ضرات تقي�س احلالت الإح�ضائية يف دولة ما 
من خلل طريقة تاأخذ بعني العتبار كل العنا�ضر 
املمثلة لهذه احلالت. تتاألف هذه املوؤ�ضرات من 16 

موؤ�ضراً كمياً.

145

ي�ضتند عمل املركز الوطني للإح�ضاء اإلى املبادئ 
الأ�ضا�ضية الع�ضرة ال�ضادرة عن الأمم املتحدة لإعداد 

الإح�ضاءات الر�ضمية، اإلى جانب ا�ضتفادته من 
التجارب الدولية واملمار�ضات الف�ضلى من اأجل تعزيز 

عمله.

146

الإح�ضاءات الر�ضمية وقتية حيث تعتمد ال�ضلعة 
الإح�ضائية ب�ضكل كبري على توفرها يف الوقت امللئم 

لتخاذ القرار وبناء ال�ضيا�ضات.

147
ترتبط الإح�ضاءات الر�ضمية بالظواهر القت�ضادية 

والجتماعية والبيئية وغريها ب�ضكل واقعي.

148
الإح�ضاءات الر�ضمية غري منحازة وترتكز على مبادئ 

املو�ضوعية واحليادية بحكم مهنيتها.

149
الإح�ضاءات الر�ضمية تلتزم باملبادئ واملعايري 

الأخلقية واملمار�ضات الف�ضلى.

150

ميثل العن�ضر الب�ضري جوهر العمل الإح�ضائي، ولذا 
يلتزم املركز الوطني للإح�ضاء باعتماد املعايري املهنية 

وال�ضفافية كاأ�ضا�س للكفاءة املهنية والتوظيف.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

151
قام املركز الوطني للإح�ضاء باإ�ضدار ميثاق املمار�ضات 

الف�ضلى لإعداد الإح�ضاءات الر�ضمية يف الدولة.

152

اإن الإح�ضاءات الر�ضمية عن�ضر ل ميكن اأن يتم 
ال�ضتغناء عنه يف النظام الإعلمي لأي جمتمع 

دميقراطي، وذلك مبا تقدمه للحكومة والقت�ضاد 
واجلمهور من بيانات عن احلالة القت�ضادية 

والدميوغرافية والجتماعية والبيئية.

153
يجوز للوكالت الإح�ضائية اأن تعلق على اأي تف�ضري 

خاطئ اأو ا�ضتعمال غري �ضليم للإح�ضاءات.

154

يعترب التن�ضيق بني الوكالت الإح�ضائية داخل 
البلدان اأمرا �ضروريا من اأجل حتقيق التنا�ضق 

والفعالية يف النظام الإح�ضائي.

155

انخفا�س دقة البيانات ال�ضجلية قد يوؤدي اإلى عدم 
دقة املوؤ�ضرات الإح�ضائية امل�ضتخرجة منها مما يحد 

من ا�ضتخدمها.

156

نق�س التغطية للبيانات ال�ضجلية يعترب من اأبرز 
التحديات التي تواجه ا�ضتخدام ال�ضجلت الإدارية يف 

ا�ضتخراج املوؤ�ضرات الإح�ضائية.

157

يواجه العمل الإح�ضائي �ضعوبة تتمثل يف تاأمني 
البيانات للم�ضتخدمني وفقاً لحتياجاتهم املتزايدة، 

يف حني يتزايد الوعي باأهمية الإح�ضاءات من 
متخذي القرار ومنظمات املجتمع املدين.

158

الكلفة الباهظة جلمع البيانات تقف عائقا اأمام 
الإيفاء بالطلب على البيانات ون�ضرها باأ�ضكال ي�ضهل 

التعامل معها، الأمر الذي ي�ضكل بدوره عائقا اأمام 
دورية ن�ضر البيانات واملوؤ�ضرات التي تتعلق بر�ضد 
الظواهر التنموية يف الدولة والتي توليها اأهمية 

كبرية. 

159

كرب حجم البيانات وتوزيعها على اأكرث من قاعدة 
بيانات، وتعقيدات بنية قواعد البيانات، اأحد اأهم 

التحديات التي تواجه ا�ضتخدام البيانات ال�ضجلية.

160

عدم وجود توثيق دقيق لإجراءات العمل اخلا�ضة 
بالتعديلت والتغريات التي جتري على ال�ضجلت 
الإدارية ت�ضكل حتد كبري اأمام الإح�ضائيني يف فهم 

بنية ال�ضجلت الإدارية ب�ضكل دقيق.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

161
غياب التن�ضيق بني اجلهات التي متلك ال�ضجلت 

الإدارية وجهاز الإح�ضاء الوطني.

162

حمدودية اإجراء تعديلت يف البيئة القانونية او 
اإ�ضدار القرارات التي تتيح ا�ضتخدام ال�ضجلت 

الدارية ب�ضكل فعال، فهناك بع�س اجلهات التي متلك 
�ضجلت اإدارية متنع اأحيانا اأو ت�ضع قيود عديدة 
على ا�ضتخدام بياناتها ال�ضجلية لدرجة ل ميكن 

ا�ضتخدامها بالكفاءة املطلوبة.

163

�ضوء التن�ضيق بني جهة التدريب واملوؤ�ض�ضة امل�ضتفيدة 

من عملية التدريب اأو غياب املدرب من املعوقات 

املوؤثرة �ضلبياً.

164
عدم وجود حوافز اأو ت�ضجيع على اللتحاق بالدورات 

الإح�ضائية.

165

قلة الوعي باأهمية ودور الإح�ضاء يف احلياة العملية 

واأثره على التخطيط، حيث يقلل من رغبة املتدرب يف 

الإح�ضاء.

166

عدم ا�ضتعداد بيئة العمل لل�ضتفادة من املهارات التي 

يكت�ضبها املتدرب يف جمال الإح�ضاء �ضواء مادياً بعدم 

توفر الو�ضائل اللزمة لذلك اأو معنوياً نتيجة للعائق 

ال�ضابق اأي قلة الوعي باأهمية الإح�ضاء.

167
هناك ع�ضرة مبادئ اأ�ضا�ضية للإح�ضاءات الر�ضمية 

للأمم املتحدة.

168
دولة الإمارات من الدول ال�ضباقة يف تقدمي امل�ضاعدات 

الإن�ضانية يف خمتلف اأنحاء العامل.

169

اأن دولة الإمارات قد حققت املرتبة الأولى يف حجم 

م�ضاعداتها اخلارجية �ضمن الدول املانحة غري 

الأع�ضاء يف جلنة امل�ضاعدات الإمنائية التابعة 

للمنظم.

170

نفذت دولة الإمارات خلل العامني ) 2010م -2011م( 

عمليات �ضخمة لإغاثة منكوبي الأزمات والكوارث 

الطبيعية، من بينها م�ضاعدة النازحني من اأ�ضقائها 

الليبيني وكافة اجلن�ضيات باإن�ضاء املخيمات وامل�ضت�ضفيات 

امليدانية.

171
تتعدد  امل�ضاعدات اخلارجية التي تقدمها الدولة عن 

اأكرث من 21 جهة اإن�ضانية وخريية كربى يف الدولة.

172
اأن�ضاأت  دولة الإمارات جهات لتن�ضق عملية تقدمي 

امل�ضاعدات اخلارجية اأكرث من جهة داخل الدولة.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

173

تهدف روؤية الإمارات  حتقيق مكانة متميزة للإمارات 

العربية املتحدة يف جمال العمل التنموي والتعاون 

الدويل على امل�ضتويني الإقليمي والدويل.

174

اأن التنمية الدولية مرتبطة  مبفهوم امل�ضاعدات 
الدولية، والإغاثة يف حالت الكوارث وامل�ضاعدات 

الإن�ضانية ،فهذه امل�ضاعدات تخفف من انعدام 
التنمية يف هذه البلدان، وتعترب يف معظم الأحيان 

الإ�ضلحات على املدى الق�ضري.

175

ميثل التعاون الدويل)IC(  و�ضيلة واأداة م�ضاعدة 
لتعزيز التنمية الجتماعية والقت�ضادية، كما يعزز 

العلقات اخلارجية مع الدول ومع منظمات وهيئات 
التنمية الإقليمية والدولية.

176
تفعيل ال�ضلم والأمن وال�ضتقرار الدويل، كما ورد يف 

ميثاق الأمم املتحدة.

177

حتقيق التعاون الدويل على حل امل�ضائل الدولية 

ذات ال�ضبغة القت�ضادية والجتماعية والثقافية 

والإن�ضانية.

تعزيز دور وم�ضاركة الدولة يف ال�ضتجابة الإن�ضانية.178

179

تعزيز علقات التعاون مع الدول املانحة واملنظمات 
التنموية الإقليمية والدولية وامل�ضاهمة يف الق�ضايا 

العاملية.

180
�ضمان تقدمي كافة اخلدمات الإدارية وفق معايري 

اجلودة والكفاءة وال�ضفافية.

181
حركة تداول ال�ضلع واملنتجات املختلفة واخلدمات 

وروؤو�س الأموال بني دول العامل.

182
اختلف الدول يف املوارد الطبيعية، حيث يوجد دول 

غنية بها واأخرى تفتقر اإليها.

183
اختلف درجة التقدم التقني والتكنولوجي بني 

الدول.

184
عدم الت�ضاوي يف توزيع ال�ضكان بني الدول واختلف 

النمو الدميغرايف.

185
اختلف التكاليف بني الدول )نظرية التكاليف 

الن�ضبية(.

التزام الدولة بتخفي�س التعريفات اجلمركية.186

187

تطوير الت�ضريعات والقوانني الوطنية اخلا�ضة 
بحقوق امللكية الفكرية والتجارة باخلدمات 

والإجراءات الوقائية اخلا�ضة بحماية الإنتاج 
الوطني.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

188
يعترب قطاع التجارة اخلارجية من القطاعات 

القت�ضادية احليوية لتعزيز قدرة القت�ضاد الوطني.

189
تنظيم وتطوير قطاع امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة 

وريادة الأعمال الوطنية.
زيادة جاذبية الدولة لل�ضتثمارات190

191
�ضهد النمو القت�ضادي يف الإمارات زيادة وا�ضحة على 

مدار ال�ضنوات القليلة املا�ضية.

192

�ضهدت اأن�ضطة جمموعات ال�ضلع الأخرى كالإن�ضاءات 
وال�ضناعة والكهرباء واملياه والغاز زيادة يف م�ضاهمتها 

يف الناجت املحلي الإجمايل خلل العام 2010.

193
اأن �ضيا�ضة الدولة يف ت�ضدير ال�ضلع واخلدمات تعتمد 

على املناطق احلرة.

194

اأن  قطاع الزراعة �ضهد حتقيق تقدم ملحوظ برغم 
التكلفة املرتفعة فيما يتعلق بامل�ضاعدة املالية وا�ضتنفاذ 

املياه.

195

هدف  جتارة الدولة اخلارجية هو حت�ضني نفاذ 
املنتجات الإماراتية اإلى خمتلف الأ�ضواق العاملية 

�ضواء �ضمن الأطر الثنائية ، اأو الإقليمية، اأو متعددة 
الطراف.

196
تخت�س وزارة القت�ضاد باإن�ضاء قاعدة �ضاملة للبيانات 

واملعلومات ال�ضتثمارية بالدولة.

197

ت�ضتويف وزارة العمل مبلغ )3000( درهم ك�ضمان 
م�ضريف  ل�ضتقدام كل عامل للعمل داخل الدولة، 

وتعد هذه املبالغ �ضيولة راكدة  ل ت�ضتفيد منها 
الوزارة.

198
�ضاهم ال�ضمان البنكي يف اإنهاء اخللفات املتعلقة 

بعدم ت�ضديد الرواتب يف حال اإفل�س ال�ضركة.

199
ازدياد العبء املايل على اأ�ضحاب ال�ضركات اخلا�ضة  

نتيجة اإلزامهم بتقدمي مبلغ ال�ضمان  املايل  .

200

ل يجوز لوزارة العمل ت�ضييل ال�ضمان امل�ضريف اأو 
ا�ضتقطاع اأي مبالغ منه واأداوؤها للعامل اإل يف عدد من 

احلالت.

201

قيام بع�س ال�ضركات التي ميثل ال�ضمان امل�ضريف عبئاً 
عليها باإ�ضافته على تكلفة تنفيذ امل�ضاريع بالدولة مما 

يزيد من تكلفتها ويزيد من ارتفاع اأ�ضعار العقارات.

202
ازدياد الأعباء املالية على املواطنني اأثناء تاأ�ضي�ضهم  

امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية.

203
انخفا�س �ضعر الوقود اخلام يف الأ�ضواق العاملية ملا 

يقارب %50 .
 انخفا�س اأ�ضعار امل�ضتقات يف دول العامل.204
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

205
 ارتفاع موؤ�ّضر �ضعر �ضرف الدولر بالن�ضبة للعملت 

الرئي�ضية.

انخفا�س الطلب على البرتول.206

207
اأ�ضعار النفط حملياً مرتفعة يف دولة الإمارات على 

الرغم من اإنخفا�س اأ�ضعار النفط العاملية.

ارتفاع اأ�ضعار ال�ضلع ال�ضتهلكية.208

209

حاجة الدولة ل�ضجل حل�ضر ملك العقارات يف 
الدولة، نتيجة التطور العمراين الكبري الذي ت�ضهده 

الدولة.

210
الكتفاء بح�ضر العقارات وت�ضجليها من خلل 

اجلهات املحلية املخت�ضة يف الإمارات .

211

حت�ضني ثقة امل�ضتخدمني ونظرتهم للرقم الإح�ضائي 
وخف�س تكرار اجلهد والوقت وكلفة اإنتاج الإح�ضاءات 

لوجود العديد من اجلهات التي تقوم بالإح�ضاء.

212

اإن�ضاء املركز الوطني للإح�ضاء يف عام 2009م من 
اأجل تلبية متطلبات عملية التنمية يف الدولة ليتولى 

اإقامة واإدارة النظام الإح�ضائي يف الدولة.

213

مل يتم اإلى الآن  تكليف املركز الوطني للإح�ضاء 
باإن�ضاء �ضجل احتادي حل�ضر ملك العقارات يف 

الدولة وخا�ضة يف ظل وجود بع�س القوانني املحلية 
التي ت�ضمح بتملك الأجانب مثل اإمارتي اأبوظبي 

ودبي.

214
ازدياد الطلب على ال�ضتثمار يف قطاع العقارات بعد 
ال�ضماح للأجانب بالتملك  احلر يف بع�س الإمارات.

215

تعديل القانون الحتادي رقم 8 ل�ضنة 1980 
وتعديلته يف �ضاأن تنظيم علقات العمل مبا يحقق 
�ضريانه على العاملني باملناطق احلرة، ومبا ي�ضمن 

م�ضاركة اأكرب للمواطنني يف �ضوق العمل.

توفري ال�ضتقرار وزيادة الإنتاجية وخلق فر�س عمل.216

217

اأن ن�ضبة البطالة بني املواطنني يف الإمارات تناهز 
)13%( من اإجمايل القوى العاملة، اإذ ت�ضل اإلى 

)40( األف عاطل من اإجمايل )300( األف مواطن 
قادر على العمل يف الدولة.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

218

افتتاح العديد من ال�ضركات اأفرع لها يف املناطق احلرة 

يف الدولة حيث اإن هناك ما يقارب )40( منطقة حرة 

منها )10( حتت الإن�ضاء، والتي بدورها حتتوي على 

اآلف من الوظائف ميكن اأن ي�ضغلها مواطنون. 

219

ا�ضتقدام العمالة الوافدة وغياب خطط التوطني 

لل�ضتثمارات القائمة يف املناطق احلرة �ضاهم يف 

اخللل القائم يف الرتكيبة ال�ضكانية للدولة.

220

عدم وجود اآلية لل�ضراكة بني اجلهات الحتادية 

واملحلية والقطاع اخلا�س لتفادي بقاء اأعداد كبرية 

من اخلريجني عاطلني عن العمل.

221

ميلك جمل�س الوزراء �ضلطة حترير التجارة تبعاً 

للمادة )23( من القانون رقم )18( ل�ضنة 1987م 

وتعديلته ب�ضاأن تنظيم الوكالت التجارية.

222
حترير واإلغاء )12( وكالة جتارية بناًء على قرار 

جمل�س الوزراء يف 2012.

223

اأن الوكيل املعتمد ي�ضاهم يف  خف�س اأ�ضعار ال�ضلع 

يف ال�ضوق، نظراً اإلى اأن قرار اإلغاء الوكالت �ضيفتح 

املجال اأمام اإدخال �ضلع مماثلة موجودة يف اأ�ضواق دول 

جماورة .

224

تعزيز التناف�ضية و�ضمان تقدمي اأجود ال�ضلع باأف�ضل 

الأ�ضعار لتتلءم مع اأ�ضحاب الدخل املحدود وعدم 

جعلها مع اأ�ضخا�س معينني يتحكمون يف اأ�ضعارها.

225
حتكم �ضركات حمدودة يف توريد �ضلع معينة �ضاهم يف 

�ضهولة فر�س الزيادات ال�ضعرية.

226

عدم وجود حترك جماعي من قبل اجلمعيات 

التعاونية لل�ضتفادة من قرار حترير الوكالت 

التجارية.

227
رف�س بع�س  ال�ضركات الدولية توريد ال�ضلع 

للجمعيات ومنافذ البيع مبا�ضرة.

228
جتاهل العديد من منافذ البيع قرار الوزارة بعدم 

رفع اأي �ضلع دون موافقة الوزارة.

229
حتديد بع�س الوكلء التجاريني اأ�ضعار مواد غذائية 

تقارب اأو تتجاوز )5( اأ�ضعاف �ضعر ال�ضترياد.

230
توحيد اأ�ض�س وقواعد عمل املوارد الب�ضرية يف 

احلكومة الحتادية.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي( 
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

231

ورود �ضكاوى يف و�ضائل الإعلم من قبل بع�س 

موظفي بريد الإمارات من �ضوء اأو�ضاعهم الوظيفية 

واحلوافز املالية التي يح�ضلون عليها منذ �ضنوات.

232

وجود جهات م�ضتقلة لي�ضت لديها ت�ضريعات تنظم 

عمل املوارد الب�ضرية، مما يربك عمل اإدارات املوارد 

الب�ضرية.

233

اإ�ضدار جمل�س الوزراء القرار الوزاري رقم )15( 

ل�ضنة 2013م يف �ضاأن لئحة املوارد الب�ضرية يف 

اجلهات الحتادية امل�ضتقلة  لتكون كمرجعية موحدة.

234

التحقق من مدى التزام بع�س اجلهات الحتادية 

امل�ضتقلة بتعيني املواطنني يف وظائفها  من خلل 

اجلهات الرقابية املخت�ضة يف اإجراء تقييم للتوطني.

235
حت�ضني م�ضتوى الأداء اجلمركي على م�ضتوى 

الإمارات.

236
توحيد الإجراءات اجلمركية واإجراءات التفتي�س 

واملعاينة .

حل الق�ضايا املرتبطة بالحتاد اجلمركي اخلليجي .237

238
تي�ضري التجارة يف اإطار معايري منظمة التجارة 

العاملية.

239
تعزيز مكانة الدولة يف املحافل القت�ضادية 

واجلمركية العاملية.

240
دعم التناف�ضية ودعم اإدارات اجلمارك يف جمال 

التفتي�س واإدارة املخاطر.

 تعزيز اأمن املجتمع.241

242
�ضمان تقدمي كافة اخلدمات الإدارية وفق معايري 

اجلودة والكفاءة وال�ضفافية.

دعم  نظام املقا�ضة الإلكرتوين.243

244

اإتاحة الفر�ضة ل�ضتثمار املدخرات والأموال يف 

الأوراق املالية وال�ضلع مبا يخدم م�ضلحة القت�ضاد 

الوطني ويكفل �ضلمة املعاملت ودقتها. 

245

تداخل يف ال�ضلحيات بني هيئة الأوراق املالية 

وال�ضلع واملناطق احلرة التي يتم فيها تاأ�ضي�س 

ال�ضركات باأنظمة خا�ضعة لقوانني املناطق احلرة.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحــات الرئي�ضــية لأوراق الأمانــة املطروحــة يف 

املجال)القت�ضادي(

246
تذبذب حركة الأ�ضواق املالية ب�ضبب دخول وخروج 

امل�ضاربني وجني الأرباح.

247

تراجع عدد ال�ضناديق ال�ضتثمارية املحلية، مما 

انعك�س على ن�ضبة التداول بها لأ�ضباب تتعلق بتاأخر 

�ضدور قانون ال�ضناديق ال�ضتثمارية.

248
غياب دور هيئة الأوراق املالية وال�ضلع يف �ضاأن الوعي 

ال�ضتثماري يف �ضوق راأ�س املال.

249

�ضعف الوعي ال�ضتثماري والقانوين لدى امل�ضتثمرين 

املواطنني الذين يحق لهم مبوجب القانون تاأ�ضي�س 

�ضركات امل�ضاهمة اأو تداول اأ�ضهمها.

250
تباين الأنظمة والقرارات واللوائح املنظمة مل�ضرية 

ال�ضتثمار اأو التنمية يف كل اإمارة وبالتايل يف الدولة. 

251

تاأخر �ضدور قانون هيئة الأوراق املالية وال�ضلع 

اجلديد وا�ضتمرار التداخل الكبري يف امل�ضوؤوليات بني 

اجلهات املعنية بقطاع اخلدمات املالية يف الدولة، اأدى 

اإلى تعدد اجلهات الرقابية بالدولة. 

252

اجلزاءات والعقوبات الواردة يف قانون الهيئة احلايل 

�ضعيفة وغري رادعة يف �ضاأن منع املخالفات والتلعب 

يف التداول. 

253

انخفا�س الكفاءات الوطنية املتخ�ض�ضة، وذلك نتيجة 

لفتقار الهيئة للحوافز الت�ضجيعية التي ت�ضاهم يف 

جذب املواطنني للعمل يف جمال الأ�ضواق املالية. 
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القت�شادي:

مت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القت�ضادي من خلل ح�ضر الأفكار واملقرتحات، التي طرحت 

الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر،  الف�ضل  الرابع من  الدور  البحثية خلل  الإدارات  اأنتجتها  التي  الفنية  الأوراق  يف 

ومدى ا�ضتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�ضكل عام.

فعالية الأفكار: 

بلغت ن�ضبة فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع القت�ضادي )43%(، وبلغ اإجمايل الأفكار التي وردت يف 

هذه الأوراق والتي مت مناق�ضتها فعلياً )146( فكرة فقط من جمموع )253( فكرة، فهناك جمموعة من الأرواق 

الفنية التي مل تناق�س وهي ورقة  تو�ضيحية واحدة وعدد )7( اأوراق بحثية، وبالتايل مت ح�ضر اأفكارها ومل يتم 

ا�ضتخدامها يف اجلل�ضات ومل يتم قيا�س فعاليتها.

ر�ضم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع القت�ضادي

QÉµaC’G á«dÉ©a ΩóY áÑ°ùfQÉµaC’G á«dÉ©a áÑ°ùfQÉµaC’G OóY

253

%43 %57
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جدول قيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية للقطاع القت�شادي

م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

تطوير املناهج التعليمية.تطوير املناهج التعليمية.1

توطني قطاع الرتبية والتعليم.2
دعم جميع املرافق املدر�ضية وخدمات التعليم يف جميع 

الإمارات وجعلها بيئة جاذبة للطلب.

توحيد ال�ضيا�ضات التعليمية على م�ضتوى اإمارات الدولة.زيادة الكادر املايل املخ�ض�س للمعلمني.3

4
دعم جميع املرافق املدر�ضية وخدمات التعليم يف جميع 

الإمارات وجعلها بيئة جاذبة للطلب.

مبادرات ت�ضجع املواطنني الذكور الدخول يف مهنة 

التدري�س.

5
مواءمة خمرجات التعليم العام يف الدولة مع متطلبات 

التعليم العايل.
الهتمام بالتعليم املهني.

توحيد ال�ضيا�ضات التعليمية على م�ضتوى اإمارات الدولة.6
توفري جممعات ريا�ضية يف املناطق  ال�ضرقية حيث 

تغطي معظم الألعاب الأوملبية. 

7
و�ضع برنامج �ضامل لتقييم اأداء العاملني يف امليدان 

الرتبوي.

عدم قدرة بع�س الأندية بالتحول ل�ضركات لزمن 

الحرتاف للنق�س املوارد املالية. 

عدم وجود مراكز متخ�ض�ضة لريا�ضات املراأة. و�ضع دليل موحد للتعليم اخلا�س يف دولة الإمارات.8

�ضعف ميزانية احتاد الإمارات لريا�ضة املعاقني.مبادرات ت�ضجع املواطنني الذكور الدخول يف مهنة التدري�س.9

الهتمام بالتعليم املهني.10
تاأهيل كوادر وطنية يف الطب الريا�ضي، وتنفيذ م�ضاريع 

متخ�ض�ضة يف الطب الريا�ضي.

11

عدم و�ضوح املعايري لدى الوزارة حول اآلية حتديد وتوزيع 

وتنفيذ هذه الأن�ضطة مبراكزها الثقافية املختلفة يف جميع 

اأرجاء الدولة . 

تخ�ضي�س ميزانية اكرب للكليات واجلامعات لتغطية 

كافة الحتياجات �ضواَء للبحث العلمي او للكادر 

التدري�ضي.

12
توفري جممعات ريا�ضية يف املناطق  ال�ضرقية حيث تغطي 

معظم الألعاب الأوملبية. 
بلغت زيادة ميزانية القطاع ال�ضحي بن�ضبة 8% خلل 

العام 2015 مقارنة بالعام 2014.

13

عدم قدرة بع�س الأندية بالتحول ل�ضركات لزمن الحرتاف 

لنق�س املوارد املالية، وعدم الهتمام يف تطبيق الحرتاف 

للألعاب الفردية.

تخ�ضي�س ميزانية اكرب للكليات واجلامعات لتغطية 

كافة الحتياجات �ضواءا للبحث العلمي او للكادر 

التدري�ضي.

تعديل الكادر املايل للكوادر الطبية لوزارة ال�ضحة.قلة اأعداد املواطنني الذين ميار�ضون الريا�ضة.14

م�ضتوى اخلدمات الطبية يف مراكز الإمارات ال�ضمالية.عدم وجود مراكز متخ�ض�ضة لريا�ضات املراأة. 15

قلة املوازنات املر�ضودة للأندية ومراكز ال�ضباب.16
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

الرعاية الغذائية العلجية والوقائية للمر�ضى.تفاوت يف توزيع امليزانيات ما بني الحتادات الريا�ضية.17

�ضعف ميزانية احتاد الإمارات لريا�ضة املعاقني.18

تاألف م�ضروع ميزانية وزارة ال�ضحة لل�ضنة املالية    

2015م من ق�ضمني رئي�ضني هما الباب الثاين )الرواتب، 

امل�ضروفات( الباب الثالث )الأ�ضول، امل�ضروعات(.

19
تاأهيل كوادر وطنية يف الطب الريا�ضي، وتنفيذ م�ضاريع 

متخ�ض�ضة يف الطب الريا�ضي.

وجود قاعدة بيانات ت�ضتمل على معلومات كاملة عن 

املتقاعدين من اأجل اإمكانية ال�ضتفادة منهم كخرباء يف 

املوؤ�ض�ضات الحتادية اإن كانت يف حاجة لذلك.

20
خطورة املن�ضطات الريا�ضية وخا�ضة يف ريا�ضة كمال 

الأج�ضام.
�ضرف مكافاآت وميداليات لل�ضباط املتقاعدين

التوطني يف قطاع التعليم العايل.21
و�ضع خطط وبرامج لدعم احلالت املعر�ضة للعنف 

الأ�ضري والتنبيه مبخاطر تلك املمار�ضات.

22
تخ�ضي�س ميزانية اأكرب للكليات واجلامعات لتغطية كافة 

الحتياجات �ضواَء للبحث العلمي اأو للكادر التدري�ضي.

تطوير �ضيا�ضة ال�ضمان الجتماعي من خلل اإ�ضافة 

فئات جديدة.

الهتمام بفئة امل�ضنني وجمهويل الن�ضب .�ضمان حتقيق الت�ضال الداخلي واخلارجي.23

24

تخ�ضي�س ميزانية خا�ضة وم�ضتقلة للبحث العلمي 

للم�ضاعدة على و�ضع ا�ضم اجلامعة يف لئحة الت�ضنيفات 

العاملية واملحلية .

تطوير البنية التحتية، �ضيانة امل�ضاكن وان�ضائها.

زيادة امليزانية املخ�ض�ضة لقطاع الرثوة ال�ضمكية.تخ�ضي�س مباين منف�ضلة للطلبة والطالبات .25

26
ا�ضتحداث تخ�ض�ضات جديدة ملواءمة  احتياجات �ضوق 

العمل.

ت�ضتويف وزارة العمل مبلغ )3000( درهم ك�ضمان 

م�ضريف  ل�ضتقدام كل عامل للعمل داخل الدولة وتعد 

هذه املبالغ �ضيولة راكدة  ل ت�ضتفيد منها الوزارة.

اخلطط الإعلمية لربامج املراكز الثقافية.27
ازدياد الأعباء املالية على املواطنني اأثناء تاأ�ضي�ضهم  

امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية.

حماية اللغة العربية.28
انخف�س �ضعر الوقود اخلام يف الأ�ضواق العاملية ملا يقارب 

. %50

انخفا�س اأ�ضعار امل�ضتقات يف دول العامل.29

ن�ضر الوعي الثقايف .30
اأ�ضعار النفط حملياً مرتفعة يف دولة الإمارات على 

الرغم من اإنخفا�س اأ�ضعار النفط العاملية.

ارتفاع اأ�ضعار ال�ضلع ال�ضتهلكية.تعزيز الهوية الوطنية.31

32
زيادة ميزانية القطاع ال�ضحي بن�ضبة 8% خلل العام 

2015 مقارنة بالعام 2014.

يتم الكتفاء بح�ضر العقارات وت�ضجليها من خلل 

اجلهات املحلية املخت�ضة يف الإمارات .
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

تعديل الكادر املايل للكوادر الطبية لوزارة ال�ضحة.33
حاجة الدولة ل�ضجل حل�ضر ملك العقارات يف الدولة، 

نتيجة التطور العمراين الكبري الذي ت�ضهده الدولة.

بناء املن�ضاآت الطبية.34
اأن�ضئ املركز الوطني للإح�ضاء يف عام 2009م من اأجل 

تلبية متطلبات عملية التنمية يف الدولة ليتولى اإقامة 

واإدارة النظام الإح�ضائي يف الدولة.

الفح�س الطبي للعمالة.35

�ضرعة تعديل القانون الحتادي رقم ) 8 ل�ضنة 1980 

وتعديلته يف �ضاأن تنظيم علقات العمل مبا يحقق 

�ضريانه على العاملني باملناطق احلرة ، ومبا ي�ضمن 

م�ضاركة اأكرب للمواطنني يف �ضوق العمل .

م�ضتوى اخلدمات الطبية يف مراكز الإمارات ال�ضمالية.36

ميلك جمل�س الوزراء �ضلطة حترير التجارة تبعاً للمادة 

)23( من القانون رقم )18( ل�ضنة 1987م وتعديلته 

ب�ضاأن تنظيم الوكالت التجارية.

ارتفاع ن�ضبة ال�ضتهلك الفردي للدواء.37
حترير واإلغاء )12( وكالة جتارية بناًء على قرار جمل�س 

الوزراء يف 2012.

انت�ضار العادات الغذائية ال�ضيئة لطلب املدار�س.38

اأن الوكيل املعتمد ي�ضاهم يف  خف�س اأ�ضعار ال�ضلع يف 

ال�ضوق، نظراً اإلى اأن قرار اإلغاء الوكالت �ضيفتح املجال 

اأمام اإدخال �ضلع مماثلة موجودة يف اأ�ضواق دول جماورة .

الربنامج الوقائي لطب الأ�ضنان.39

ورود �ضكاوى يف و�ضائل الإعلم من قبل بع�س موظفي 

بريد الإمارات من �ضوء اأو�ضاعهم الوظيفية واحلوافز 

املالية التي يح�ضلون عليها منذ �ضنوات.

الرعاية الغذائية العلجية والوقائية للمر�ضى.40

التحقق من مدى التزام بع�س اجلهات الحتادية 

امل�ضتقلة بتعيني املواطنني يف وظائفها  من خلل 

اجلهات الرقابية املخت�ضة يف اإجراء تقييم للتوطني.

تطوير خدمات نقل الدم وفقاً لأف�ضل املمار�ضات الطبية.41

تداخل يف ال�ضلحيات بني هيئة الأوراق املالية وال�ضلع 

واملناطق احلرة التي يتم فيها تاأ�ضي�س ال�ضركات باأنظمة 

خا�ضعة لقوانني املناطق احلرة،

تطوير خدمات ال�ضعة الت�ضخي�ضية.42
تذبذب حركة الأ�ضواق املالية ب�ضبب دخول وخروج 

امل�ضاربني وجني الأرباح.

تعزيز وتطوير التمري�س والقبالة.43

تراجع عدد ال�ضناديق ال�ضتثمارية املحلية مما انعك�س 

على ن�ضبة التداول بها لأ�ضباب تتعلق بتاأخر �ضدور 

قانون ال�ضناديق ال�ضتثمارية.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

44

تاألف م�ضروع ميزانية وزارة ال�ضحة لل�ضنة املالية 2015م من 

ق�ضمني رئي�ضني هما الباب الثاين )الرواتب، امل�ضروفات( الباب 

الثالث )الأ�ضول، امل�ضروعات(.

غياب دور هيئة الأوراق املالية وال�ضلع يف �ضاأن الوعي 

ال�ضتثماري يف �ضوق راأ�س املال.

45

وجود قاعدة بيانات ت�ضتمل على معلومات كاملة عن 

املتقاعدين من اأجل اإمكانية ال�ضتفادة منهم كخرباء يف 

املوؤ�ض�ضات الحتادية اإن كانت يف حاجة لذلك.

�ضعف الوعي ال�ضتثماري والقانوين لدى امل�ضتثمرين 

املواطنني الذين يحق لهم مبوجب القانون تاأ�ضي�س 

�ضركات امل�ضاهمة اأو تداول اأ�ضهمها.

46
و�ضع ميزانية ل�ضيا�ضة الإحلل لتنفيذ خطط وبرامج 

التوطني �ضواء يف اجلهات املحلية او الحتادية.

تباين الأنظمة والقرارات واللوائح املنظمة مل�ضرية 

ال�ضتثمار اأو التنمية يف كل اإمارة وبالتايل يف الدولة. 

47

تعديل اأحكام قانون تنظيم علقات العمل اخلا�ضة ب�ضاعات 

العمل و اأيام الراحة الأ�ضبوعية والإجازات ال�ضنوية مبا 

يقل�س بني القطاع احلكومي و القطاع اخلا�س املتعلقة 

بظروف العمل . 

تاأخر �ضدور قانون هيئة الأوراق املالية وال�ضلع اجلديد 

وا�ضتمرار التداخل الكبري يف امل�ضوؤوليات بني اجلهات 

املعنية بقطاع اخلدمات املالية يف الدولة اأدى اإلى تعدد 

اجلهات الرقابية بالدولة. 

48

ا�ضتحداث نظام تاأمني �ضد التعطل يعالج فجوة الأمن 

الوظيفي بني القطاعني احلكومي و اخلا�س و يحفز 

املواطنني على النتقال من من�ضاأة اإلى اأخرى �ضعيا اإلى 

التطوير الذاتي و اكت�ضاب املوؤهلت.

اجلزاءات والعقوبات الواردة يف قانون الهيئة احلايل 

�ضعيفة وغري رادعة يف �ضاأن منع املخالفات والتلعب يف 

التداول. 

اخللل يف الرتكيبة ال�ضكانية.49

انخفا�س الكفاءات الوطنية املتخ�ض�ضة وذلك نتيجة 

لفتقار الهيئة للحوافز الت�ضجيعية التي ت�ضاهم يف 

جذب املواطنني للعمل يف جمال الأ�ضواق املالية. 

املخالفات املرورية.50

هناك مواطنني ي�ضتحقوا الإعانة ولكن ل توجد لهم 

مبالغ وذاك لعدم وجود خم�ض�س يف امليزانية ، فاإذا كان 

املواطن هو امل�ضتهدف وهوؤلء مواطنني ل يح�ضلوا على 

فر�ضتهم يف ميزانية 2015.

هروب اخلادمات.51
اأن ميزانية وزارة البيئة واملياه خلل العام 2015 

انخف�ضت بن�ضبة 2% عما كانت عليه يف العام 2014.

تكرار احلرائق.52
توحيد اأ�ض�س وقواعد عمل املوارد الب�ضرية يف احلكومة 

الحتادية.

�ضرف مكافاآت وميداليات لل�ضباط املتقاعدين.53
وجود جهات م�ضتقلة لي�ضت لديها ت�ضريعات تنظم عمل 

املوارد الب�ضرية مما يربك عمل اإدارات املوارد الب�ضرية.

54
�ضرورة الفحو�ضات الطبية للعمالة املنزلية قبل دخول 

الدولة.

اإ�ضدار جمل�س الوزراء القرار الوزاري رقم )15( ل�ضنة 

2013م يف �ضاأن لئحة املوارد الب�ضرية يف اجلهات 

الحتادية امل�ضتقلة  لتكون كمرجعية موحدة.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

55
�ضعف خدمات الإ�ضعاف على الطرق اخلارجية واملناطق 

النائية.
�ضمان حتقيق الت�ضال الداخلي واخلارجي.

56
الوعي املروري لفئات املجتمع املختلفة وخا�ضة فيما يخ�س 

ال�ضرطة املجتمعية.

تخ�ضي�س ميزانية خا�ضة وم�ضتقلة للبحث العلمي 

للم�ضاعدة على و�ضع ا�ضم اجلامعة يف لئحة الت�ضنيفات 

العاملية واملحلية .

حقوق اأبناء املواطنات املتزوجات من اأجانب.حقوق اأبناء املواطنات املتزوجات من اأجانب.57

58
اختلف معايري و اإجراءات  ت�ضجيل املركبات بني اإمارات 

الدولة.

اختلف معايري و اإجراءات  ت�ضجيل املركبات بني اإمارات 

الدولة.

59
و�ضع خطط وبرامج لدعم احلالت املعر�ضة للعنف الأ�ضري 

والتنبيه مبخاطر تلك املمار�ضات.

و�ضع خطط وبرامج لدعم احلالت املعر�ضة للعنف 

الأ�ضري والتنبيه مبخاطر تلك املمار�ضات.

احلد من الطلق.احلد من الطلق.60

الهتمام باملراكز الجتماعية.الهتمام باملراكز الجتماعية.61

الهتمام بفئة املعاقني .62
دعم الأ�ضر املنتجة من خلل �ضندوق امل�ضوؤولية 

الجتماعية.

دعم الأ�ضر املنتجة من خلل �ضندوق امل�ضوؤولية الجتماعية.63

64
تطوير �ضيا�ضة ال�ضمان الجتماعي من خلل اإ�ضافة فئات 

جديدة.

65
تعديل قانون التعاونيات مبا يتما�ضى مع م�ضالح املجتمع 

العامة و م�ضالح اجلمعيات التعاونية.

اإعداد برامج للمتابعة اللحقة للأحداث اجلانحني.66

67
زيادة عدد الباحثني الجتماعيني يف وزارة ال�ضوؤون 

الجتماعية.

الهتمام بفئة امل�ضنني وجمهويل الن�ضب .68

الهتمام بدور احل�ضانات.69

ت�ضجيع العمل التطوعي70

الهتمام بحقوق الطفل.71

72
و�ضع خطط وبرامج لدعم احلالت املعر�ضة للعنف الأ�ضري 

والتنبيه مبخاطر تلك املمار�ضات.

تنظيم ال�ضركات يف الدولة.73

مكافحة الغ�س التجاري.74
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

تنظيم مهنة مدققي احل�ضابات.75

مواجهة ظاهرة ارتفاع الأ�ضعار.76

تعزيز الأمن الغذائي.77

الرتكيز على امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدولة.78

تعزيز ال�ضتثمارات الأجنبية.79

تعزيز مفهوم املناف�ضة يف اقت�ضاد الدولة.80

حت�ضني القطاع ال�ضناعي.81

تعزيز التوطني يف القطاع القت�ضادي.82

تعزيز مفهوم امل�ضوؤولية الجتماعية.83

تطوير القت�ضاد الوطني.84

تنظيم ال�ضركات يف الدولة.85

86
�ضمان عدم ت�ضرب احلدث من العملية الرتبوية بعد اإعطائه 

ت�ضريح بالعمل.

87
ت�ضديق عقود املقاولة من الباطن و�ضهادات �ضباط ال�ضالمة 

املهني.

88
تعزيز التعاون اخلليجي يف جمال العلقات والن�ضطة 

الدولية .

خدمات بطاقة من�ضاأة.89

زيادة الوعي البيئي.90

حماية وتنمية الرثوة ال�ضمكية .91

احلد من ال�ضتخدام اجلائر للموارد املائية.92

دعم ا�ضرتاتيجية المن الغذائي.93

حتقيق ال�ضلمة الغذائية. 94

حماية الرتبة والغطاء النباتي.95
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

املحافظة على ال�ضحة احليوانية.96

التخل�س من النفايات. 97

98
معاجلة التلوث الناجت عن ا�ضتخدام املبيدات وال�ضمدة 

الكيميائية للمحافظة على ال�ضلمة الغذائية.

م�ضاريع ال�ضتفادة من مياه المطار.99

زيادة امليزانية املخ�ض�ضة لقطاع الرثوة ال�ضمكية.100

الرقابة على  الأغذية املعدلة وراثياً.101

102
حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك 

والزراعة.

احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية.103

تطبيق اأف�ضل ممار�ضات املوارد الب�ضرية.104

�ضمان تطبيق معايري اجلودة والتميز املوؤ�ض�ضي105

�ضمان حتقيق الت�ضال الداخلي واخلارجي.106

تطبيق اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف القيادة .107

و�ضع وتطوير اخلطة ال�ضرتاتيجية وقيا�س الأداء.108

توفري اأف�ضل اخلدمات القانونية 109

توفري اأحدث خدمات لتقنية املعلومات .110

111
توفري خدمات م�ضرتكة لكافة الوحدات التنظيمية بكفاءة 

عالية .

تطوير البنية التحتية.112

�ضيانة امل�ضاكن واإن�ضائها.113

114

احلاجة اإلى املعلومات الإح�ضائية نتيجة للتطور احلا�ضل 

يف الإمكانات املادية والب�ضرية يف دول العامل وتطور اأ�ضاليب 

الإح�ضاء اإقليمًيا ودولًيا.

115
توفري الرقم الإح�ضائي الر�ضمي املبني على اأ�ض�س علمية 

دقيقة.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

116
تلبية احتياجات را�ضمي ال�ضيا�ضات ومتخذي القرارات 

واملهتمني.

117
بناء موؤ�ض�ضة اإح�ضائية تلتزم بالعمل على حتقيق املتطلبات 

الإح�ضائية اللزمة خلطط التنمية.

118

احلاجة لن�ضر الوعي الإح�ضائي عن طريق تقدمي املعلومات 

من خلل و�ضائل الإعلم والتعاون مع اجلامعات وموؤ�ض�ضات 

البحث الأخرى.

119
املركز الوطني للإح�ضاء هو امل�ضدر الر�ضمي للبيانات 

واملعلومات الإح�ضائية يف الدولة.

120

قواعد بيانات اإح�ضائية وطنية ت�ضمل جميع املجالت 

املختلفة القت�ضادية، والجتماعية، وال�ضكانية، والبيئية 

والطاقة وغريها.

121
انخفا�س دقة البيانات ال�ضجلية اأدى اإلى عدم دقة املوؤ�ضرات 

الإح�ضائية امل�ضتخرجة منها.

122
غياب التن�ضيق بني اجلهات التي متلك ال�ضجلت الإدارية 

وجهاز الإح�ضاء الوطني.

123
حمدودية اإجراء تعديلت يف البيئة القانونية اأو اإ�ضدار 

القرارات التي تتيح ا�ضتخدام ال�ضجلت الإدارية ب�ضكل فعال.

124
النق�س يف التمويل من اأهم املعوقات التي تواجه املوؤ�ض�ضة 

الإح�ضائية.

ل يحظى الإح�ضاء عادة بالهتمام الكايف.125

126

عدم اللتزام باملبادئ العلمية والآداب املهنية يف حتديد 

اأ�ضاليب واإجراءات جمع البيانات الإح�ضائية وجتهيزها 

وتخزينها وعر�ضها.

127

عدم اللتزام بال�ضفافية يف العمل الإح�ضائي من خلل 

عدم ن�ضر املعلومات املتعلقة مب�ضادر الإح�ضاءات والأ�ضاليب 

والإجراءات التي تطبق ب�ضاأنها.

128
عدم احلفاظ على �ضرية البيانات الفردية التي يتم جمعها 

للأغرا�س الإح�ضائية.

129
عدم وجود نظام تن�ضيق فعال بني موؤ�ض�ضات النظام 

الإح�ضائي الوطني.



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

51

م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

130
عدم ا�ضتخدام املفاهيم والت�ضنيفات والأ�ضاليب الدولية يف 

العمل الإح�ضائي.

131
الغاية الرئي�ضية من الإح�ضاءات الر�ضمية هي ا�ضتخدامها يف 

معرفة الجتاهات العامة يف املجتمع و�ضنع القرار.

132
حتتاج احلكومة اإلى نظام اإح�ضاءات ر�ضمية لكي تعرف 

احلالت والظروف املعي�ضية للمواطنني.

133
يحتاج �ضناع القرار ال�ضيا�ضي واملخططون اإلى اإح�ضاءات 

مف�ضلة عند و�ضع ال�ضيا�ضات احلكومية يف املجالت املختلفة.

134

يحتاج الباحثون القت�ضاديون وباحثو العلوم الجتماعية 

اإلى بيانات دقيقة اأو بيانات اأولية على �ضكل �ضجلت م�ضوح 

تاأتي حتت ا�ضم م�ضتعار، لغر�س التحليل.

135
هناك ع�ضرة مبادئ اأ�ضا�ضية للإح�ضاءات الر�ضمية للأمم 

املتحدة.

136
الإح�ضاءات الر�ضمية عن�ضر ل ميكن اأن يتم ال�ضتغناء عنه 

يف النظام الإعلمي لأي جمتمع دميقراطي.

137
حتديد اأ�ضاليب واإجراءات جمع البيانات الإح�ضائية 

وجتهيزها وتخزينها وعر�ضها.”

138
يجوز للوكالت الإح�ضائية اأن تعلق على اأي تف�ضري خاطئ اأو 

ا�ضتعمال غري �ضليم للإح�ضاءات.

139

يجوز احل�ضول على البيانات من اأجل الأغرا�س الإح�ضائية 

من اأي م�ضدر كان، �ضواء كان ذلك من الدرا�ضات 

ال�ضتق�ضائية الإح�ضائية اأو من ال�ضجلت الإدارية.

140

يتعنّي اإ�ضفاء ال�ضرية التامة على البيانات املتعلقة بالأفراد 

التي جتمعها الوكالت الإح�ضائية لأغرا�س اإعداد 

الإح�ضاءات.

141
تعلن على امللأ القوانني والإجراءات والتدابري التي تعمل 

مبوجبها النظم الإح�ضائية.

142

يعزز قيام الوكالت الإح�ضائية يف كل بلد من البلدان 

با�ضتخدام املفاهيم والت�ضنيفات والأ�ضاليب الدولية بان�ضجام 

النظم الإح�ضائية وكفاءتها على جميع امل�ضتويات الر�ضمية.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

143

تعرف موؤ�ضرات بناء القدرات الإح�ضائية SCBIعلى اأنها 

موؤ�ضرات تقي�س احلالت الإح�ضائية يف دولة ما من خلل 

طريقة تاأخذ بعني العتبار كل العنا�ضر املمثلة لهذه 

احلالت. تتاألف هذه املوؤ�ضرات من 16 موؤ�ضراً كمياً.

144

ي�ضتند عمل املركز الوطني للإح�ضاء اإلى املبادئ الأ�ضا�ضية 

الع�ضرة ال�ضادرة عن الأمم املتحدة لإعداد الإح�ضاءات 

الر�ضمية، اإلى جانب ا�ضتفادته من التجارب الدولية 

واملمار�ضات الف�ضلى من اأجل تعزيز عمله.

145

الإح�ضاءات الر�ضمية وقتية حيث تعتمد ال�ضلعة الإح�ضائية 

ب�ضكل كبري على توفرها يف الوقت امللئم لتخاذ القرار 

وبناء ال�ضيا�ضات.

146
ترتبط الإح�ضاءات الر�ضمية بالظواهر القت�ضادية 

والجتماعية والبيئية وغريها ب�ضكل واقعي.

147
الإح�ضاءات الر�ضمية غري منحازة وترتكز على مبادئ 

املو�ضوعية واحليادية بحكم مهنيتها.

148
الإح�ضاءات الر�ضمية تلتزم باملبادئ واملعايري الأخلقية 

واملمار�ضات الف�ضلى.

149

ميثل العن�ضر الب�ضري جوهر العمل الإح�ضائي، ولذا يلتزم 

املركز الوطني للإح�ضاء باعتماد املعايري املهنية وال�ضفافية 

كاأ�ضا�س للكفاءة املهنية والتوظيف.

150
قام املركز الوطني للإح�ضاء باإ�ضدار ميثاق املمار�ضات 

الف�ضلى لإعداد الإح�ضاءات الر�ضمية يف الدولة.

151

اإن الإح�ضاءات الر�ضمية عن�ضر ل ميكن اأن يتم ال�ضتغناء 

عنه يف النظام الإعلمي لأي جمتمع دميقراطي، وذلك 

مبا تقدمه للحكومة والقت�ضاد واجلمهور من بيانات عن 

احلالة القت�ضادية والدميوغرافية والجتماعية والبيئية.

152
يجوز للوكالت الإح�ضائية اأن تعلق على اأي تف�ضري خاطئ اأو 

ا�ضتعمال غري �ضليم للإح�ضاءات.

153

يعترب التن�ضيق بني الوكالت الإح�ضائية داخل البلدان 

اأمرا �ضروريا من اأجل حتقيق التنا�ضق والفعالية يف النظام 

الإح�ضائي.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

154

انخفا�س دقة البيانات ال�ضجلية قد يوؤدي اإلى عدم دقة 

املوؤ�ضرات الإح�ضائية امل�ضتخرجة منها مما يحد من 

ا�ضتخدمها.

155

اأن نق�س التغطية للبيانات ال�ضجلية يعترب من اأبرز 

التحديات التي تواجه ا�ضتخدام ال�ضجلت الإدارية يف 

ا�ضتخراج املوؤ�ضرات الإح�ضائية.

156

يواجه العمل الإح�ضائي �ضعوبة تتمثل يف تاأمني البيانات 

للم�ضتخدمني وفقاً لحتياجاتهم املتزايدة، يف حني يتزايد 

الوعي باأهمية الإح�ضاءات من متخذي القرار ومنظمات 

املجتمع املدين.

157

الكلفة الباهظة جلمع البيانات تقف عائقا اأمام الإيفاء 

بالطلب على البيانات ون�ضرها باأ�ضكال ي�ضهل التعامل معها، 

الأمر الذي ي�ضكل بدوره عائقا اأمام دورية ن�ضر البيانات 

واملوؤ�ضرات التي تتعلق بر�ضد الظواهر التنموية يف الدولة 

والتي توليها اأهمية كبرية. 

158

كرب حجم البيانات وتوزيعها على اأكرث من قاعدة بيانات، 

وتعقيدات بنية قواعد البيانات، اأحد اأهم التحديات التي 

تواجه ا�ضتخدام البيانات ال�ضجلية.

159

عدم وجود توثيق دقيق لإجراءات العمل اخلا�ضة 

بالتعديلت والتغريات التي جتري على ال�ضجلت الإدارية 

ت�ضكل حتد كبري اأمام الإح�ضائيني يف فهم بنية ال�ضجلت 

الإدارية ب�ضكل دقيق.

160
غياب التن�ضيق بني اجلهات التي متلك ال�ضجلت الإدارية 

وجهاز الإح�ضاء الوطني.

161

حمدودية اإجراء تعديلت يف البيئة القانونية او اإ�ضدار 

القرارات التي تتيح ا�ضتخدام ال�ضجلت الدارية ب�ضكل فعال، 

فهناك بع�س اجلهات التي متلك �ضجلت اإدارية متنع اأحيانا 

اأو ت�ضع قيود عديدة على ا�ضتخدام بياناتها ال�ضجلية لدرجة 

ل ميكن ا�ضتخدامها بالكفاءة املطلوبة.

162
�ضوء التن�ضيق بني جهة التدريب واملوؤ�ض�ضة امل�ضتفيدة من 

عملية التدريب اأو غياب املدرب من املعوقات املوؤثرة �ضلبياً.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

163
عدم وجود حوافز اأو ت�ضجيع على اللتحاق بالدورات 

الإح�ضائية.

164
قلة الوعي باأهمية ودور الإح�ضاء يف احلياة العملية واأثره 

على التخطيط، حيث يقلل من رغبة املتدرب يف الإح�ضاء.

165

عدم ا�ضتعداد بيئة العمل لل�ضتفادة من املهارات التي 

يكت�ضبها املتدرب يف جمال الإح�ضاء �ضواء مادياً بعدم توفر 

الو�ضائل اللزمة لذلك اأو معنوياً نتيجة للعائق ال�ضابق اأي 

قلة الوعي باأهمية الإح�ضاء.

166
هناك ع�ضرة مبادئ اأ�ضا�ضية للإح�ضاءات الر�ضمية للأمم 

املتحدة.

167
دولة الإمارات من الدول ال�ضباقة يف تقدمي امل�ضاعدات 

الإن�ضانية يف خمتلف انحاء العامل.

168

اأن دولة الإمارات قد حققت املرتبة الأولى يف حجم 

م�ضاعداتها اخلارجية �ضمن الدول املانحة غري الأع�ضاء يف 

جلنة امل�ضاعدات الإمنائية التابعة للمنظم.

169

نفذت دولة الإمارات خلل العامني )2010م -2011م( 

عمليات �ضخمة لإغاثة منكوبي الأزمات والكوارث الطبيعية، 

من بينها م�ضاعدة النازحني من اأ�ضقائها الليبيني وكافة 

اجلن�ضيات باإن�ضاء املخيمات وامل�ضت�ضفيات امليدانية.

170
تتعدد  امل�ضاعدات اخلارجية التي تقدمها الدولة عن اأكرث 

من 21 جهة اإن�ضانية وخريية كربى يف الدولة.

171
ان�ضاأت  دولة الإمارات جهات لتن�ضق عملية تقدمي امل�ضاعدات 

اخلارجية اأكرث من جهة داخل الدولة.

172

تهدف روؤية الإمارات  حتقيق مكانة متميزة للإمارات 

العربية املتحدة يف جمال العمل التنموي والتعاون الدويل 

على امل�ضتويني الإقليمي والدويل.

173

اأن التنمية الدولية مرتبطة  مبفهوم امل�ضاعدات الدولية، 

والإغاثة يف حالت الكوارث وامل�ضاعدات الإن�ضانية ،فهذه 

امل�ضاعدات تخفف من انعدام التنمية يف هذه البلدان.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

174

ميثل التعاون الدويل)IC(  و�ضيلة واأداة م�ضاعدة لتعزيز 

التنمية الجتماعية والقت�ضادية، كما يعزز العلقات 

اخلارجية مع الدول ومع منظمات وهيئات التنمية 

الإقليمية والدولية.

175
تفعيل ال�ضلم والأمن وال�ضتقرار الدويل، كما ورد يف ميثاق 

الأمم املتحدة.

176
حتقيق التعاون الدويل على حل امل�ضائل الدولية ذات ال�ضبغة 

القت�ضادية والجتماعية والثقافية والإن�ضانية.

تعزيز دور وم�ضاركة الدولة يف ال�ضتجابة الإن�ضانية.177

178
تعزيز علقات التعاون مع الدول املانحة واملنظمات التنموية 

الإقليمية والدولية وامل�ضاهمة يف الق�ضايا العاملية.

179
�ضمان تقدمي كافة اخلدمات الإدارية وفق معايري اجلودة 

والكفاءة وال�ضفافية.

180
حركة تداول ال�ضلع واملنتجات املختلفة واخلدمات وروؤو�س 

الأموال بني دول العامل.

181
اختلف الدول يف املوارد الطبيعية، حيث يوجد دول غنية 

بها واأخرى تفتقر اإليها.

اختلف درجة التقدم التقني والتكنولوجي بني الدول.182

183
عدم الت�ضاوي يف توزيع ال�ضكان بني الدول واختلف النمو 

الدميغرايف.

اختلف التكاليف بني الدول )نظرية التكاليف الن�ضبية(.184

التزام الدولة بتخفي�س التعريفات اجلمركية.185

186

تطوير الت�ضريعات والقوانني الوطنية اخلا�ضة بحقوق 

امللكية الفكرية والتجارة باخلدمات والإجراءات الوقائية 

اخلا�ضة بحماية الإنتاج الوطني.

187
يعترب قطاع التجارة اخلارجية من القطاعات القت�ضادية 

احليوية لتعزيز قدرة القت�ضاد الوطني.

188
تنظيم وتطوير قطاع امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة وريادة 

الأعمال الوطنية

زيادة جاذبية الدولة لل�ضتثمارات189
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

190
�ضهد النمو القت�ضادي يف الإمارات زيادة وا�ضحة على مدار 

ال�ضنوات القليلة املا�ضية.

191

�ضهدت اأن�ضطة جمموعات ال�ضلع الأخرى كالإن�ضاءات 

وال�ضناعة والكهرباء واملياه والغاز زيادة يف م�ضاهمتها يف 

الناجت املحلي الإجمايل خلل العام 2010.

192
�ضيا�ضة الدولة يف ت�ضدير ال�ضلع واخلدمات تعتمد على 

املناطق احلرة.

193
قطاع الزراعة �ضهد حتقيق تقدم ملحوظ برغم التكلفة 

املرتفعة فيما يتعلق بامل�ضاعدة املالية وا�ضتنفاذ املياه.

194

هدف  جتارة الدولة اخلارجية هو حت�ضني نفاذ املنتجات 

الإماراتية اإلى خمتلف الأ�ضواق العاملية �ضواء �ضمن الأطر 

الثنائية ، اأو الإقليمية، اأو متعددة الطراف.

195
تخت�س وزارة القت�ضاد باإن�ضاء قاعدة �ضاملة للبيانات 

واملعلومات ال�ضتثمارية بالدولة.

196

ت�ضتويف وزارة العمل مبلغ )3000( درهم ك�ضمان م�ضريف  

ل�ضتقدام كل عامل للعمل داخل الدولة، وتعد هذه املبالغ 

�ضيولة راكدة  ل ت�ضتفيد منها الوزارة.

197
�ضاهم ال�ضمان البنكي يف اإنهاء اخللفات املتعلقة بعدم 

ت�ضديد الرواتب يف حال اإفل�س ال�ضركة.

198
ازدياد العبء املايل على اأ�ضحاب ال�ضركات اخلا�ضة  نتيجة 

اإلزامهم بتقدمي مبلغ ال�ضمان  املايل.

199
ل يجوز لوزارة العمل ت�ضييل ال�ضمان امل�ضريف اأو ا�ضتقطاع 

اأي مبالغ منه واأداوؤها للعامل اإل يف عدد من احلالت.

200

قيام بع�س ال�ضركات التي ميثل ال�ضمان امل�ضريف عبئاً عليها 

باإ�ضافته على تكلفة تنفيذ امل�ضاريع بالدولة مما يزيد من 

تكلفتها ويزيد من ارتفاع اأ�ضعار العقارات.

201
ازدياد الأعباء املالية على املواطنني اأثناء تاأ�ضي�ضهم  

امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية.

202
انخفا�س �ضعر الوقود اخلام يف الأ�ضواق العاملية ملا يقارب 

.%50

 انخفا�س اأ�ضعار امل�ضتقات يف دول العامل.203
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

204
 ارتفاع موؤ�ّضر �ضعر �ضرف الدولر بالن�ضبة للعملت 

الرئي�ضية.

انخفا�س الطلب على البرتول.205

206
اأ�ضعار النفط حملياً مرتفعة يف دولة الإمارات على الرغم 

من اإنخفا�س اأ�ضعار النفط العاملية.

ارتفاع اأ�ضعار ال�ضلع ال�ضتهلكية.207

208
حاجة الدولة ل�ضجل حل�ضر ملك العقارات يف الدولة، 

نتيجة التطور العمراين الكبري الذي ت�ضهده الدولة.

209
الكتفاء بح�ضر العقارات وت�ضجليها من خلل اجلهات 

املحلية املخت�ضة يف الإمارات .

210

حت�ضني ثقة امل�ضتخدمني ونظرتهم للرقم الإح�ضائي 

وخف�س تكرار اجلهد والوقت وكلفة اإنتاج الإح�ضاءات 

لوجود العديد من اجلهات التي تقوم بالإح�ضاء.

211

اإن�ضاء املركز الوطني للإح�ضاء يف عام 2009م من اأجل 

تلبية متطلبات عملية التنمية يف الدولة ليتولى اإقامة 

واإدارة النظام الإح�ضائي يف الدولة.

212

مل يتم اإلى الآن  تكليف املركز الوطني للإح�ضاء باإن�ضاء 

�ضجل احتادي حل�ضر ملك العقارات يف الدولة وخا�ضة 

يف ظل وجود بع�س القوانني املحلية التي ت�ضمح بتملك 

الأجانب مثل اإمارتي اأبوظبي ودبي.

213
اإزدياد الطلب على ال�ضتثمار يف قطاع العقارات بعد ال�ضماح 

للأجانب بالتملك  احلر يف بع�س الإمارات.

214

تعديل القانون الحتادي رقم 8 ل�ضنة 1980 وتعديلته يف 

�ضاأن تنظيم علقات العمل مبا يحقق �ضريانه على العاملني 

باملناطق احلرة، ومبا ي�ضمن م�ضاركة اأكرب للمواطنني يف 

�ضوق العمل.

توفري ال�ضتقرار وزيادة الإنتاجية وخلق فر�س عمل.215

216

اأن ن�ضبة البطالة بني املواطنني يف الإمارات تناهز )%13( 

من اإجمايل القوى العاملة، اإذ ت�ضل اإلى )40( األف عاطل 

من اإجمايل )300( األف مواطن قادر على العمل يف الدولة.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

217

افتتاح العديد من ال�ضركات اأفرع لها يف املناطق احلرة يف 

الدولة حيث اإن هناك ما يقارب )40( منطقة حرة منها 

)10( حتت الإن�ضاء، والتي بدورها حتتوي على اآلف من 

الوظائف ميكن اأن ي�ضغلها مواطنون. 

218

ا�ضتقدام العمالة الوافدة وغياب خطط التوطني 

لل�ضتثمارات القائمة يف املناطق احلرة �ضاهم يف اخللل 

القائم يف الرتكيبة ال�ضكانية للدولة.

219

عدم وجود اآلية لل�ضراكة بني اجلهات الحتادية واملحلية 

والقطاع اخلا�س لتفادي بقاء اأعداد كبرية من اخلريجني 

عاطلني عن العمل.

220

ميلك جمل�س الوزراء �ضلطة حترير التجارة تبعاً للمادة 

)23( من القانون رقم )18( ل�ضنة 1987م وتعديلته ب�ضاأن 

تنظيم الوكالت التجارية.

221
حترير واإلغاء )12( وكالة جتارية بناًء على قرار جمل�س 

الوزراء يف 2012.

222

اأن الوكيل املعتمد ي�ضاهم يف  خف�س اأ�ضعار ال�ضلع يف ال�ضوق، 

نظراً اإلى اأن قرار اإلغاء الوكالت �ضيفتح املجال اأمام اإدخال 

�ضلع مماثلة موجودة يف اأ�ضواق دول جماورة .

223
تعزيز التناف�ضية و�ضمان تقدمي اأجود ال�ضلع باأف�ضل 

الأ�ضعار لتتلءم مع اأ�ضحاب الدخل املحدود وعدم جعلها مع 

اأ�ضخا�س معينني يتحكمون يف اأ�ضعارها.

224
حتكم �ضركات حمدودة يف توريد �ضلع معينة �ضاهم يف �ضهولة 

فر�س الزيادات ال�ضعرية.

225
عدم وجود حترك جماعي من قبل اجلمعيات التعاونية 

لل�ضتفادة من قرار حترير الوكالت التجارية.

226
رف�س بع�س  ال�ضركات الدولية توريد ال�ضلع للجمعيات 

ومنافذ البيع مبا�ضرة.

227
جتاهل العديد من منافذ البيع قرار الوزارة بعدم رفع اأي 

�ضلع دون موافقة الوزارة.

228
حتديد بع�س الوكلء التجاريني اأ�ضعار مواد غذائية تقارب 

اأو تتجاوز )5( اأ�ضعاف �ضعر ال�ضترياد.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

229
توحيد اأ�ض�س وقواعد عمل املوارد الب�ضرية يف احلكومة 

الحتادية.

230
ورود �ضكاوى يف و�ضائل الإعلم من قبل بع�س موظفي بريد 

الإمارات من �ضوء اأو�ضاعهم الوظيفية واحلوافز املالية التي 

يح�ضلون عليها منذ �ضنوات.

231
وجود جهات م�ضتقلة لي�ضت لديها ت�ضريعات تنظم عمل 

املوارد الب�ضرية مما يربك عمل اإدارات املوارد الب�ضرية.

232
اإ�ضدار جمل�س الوزراء القرار الوزاري رقم )15( ل�ضنة 

2013م يف �ضاأن لئحة املوارد الب�ضرية يف اجلهات الحتادية 

امل�ضتقلة  لتكون كمرجعية موحدة.

233
التحقق من مدى التزام بع�س اجلهات الحتادية امل�ضتقلة 

بتعيني املواطنني يف وظائفها  من خلل اجلهات الرقابية 

املخت�ضة يف اإجراء تقييم للتوطني.

حت�ضني م�ضتوى الأداء اجلمركي على م�ضتوى الإمارات.234

توحيد الإجراءات اجلمركية واإجراءات التفتي�س واملعاينة .235

حل الق�ضايا املرتبطة بالحتاد اجلمركي اخلليجي .236

تي�ضري التجارة يف اإطار معايري منظمة التجارة العاملية.237

238
تعزيز مكانة الدولة يف املحافل القت�ضادية واجلمركية 

العاملية.

239
دعم التناف�ضية ودعم اإدارات اجلمارك يف جمال التفتي�س 

واإدارة املخاطر.

تعزيز اأمن املجتمع.240

241
�ضمان تقدمي كافة اخلدمات الإدارية وفق معايري اجلودة 

والكفاءة وال�ضفافية.

دعم  نظام املقا�ضة الإلكرتوين.242

243
اإتاحة الفر�ضة ل�ضتثمار املدخرات والأموال يف الأوراق املالية 

وال�ضلع مبا يخدم م�ضلحة القت�ضاد الوطني ويكفل �ضلمة 

املعاملت ودقتها. 
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف    

املجال ) القت�ضادي(
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية يف املجال )القت�ضادي(

244
تداخل يف ال�ضلحيات بني هيئة الأوراق املالية وال�ضلع 

واملناطق احلرة التي يتم فيها تاأ�ضي�س ال�ضركات باأنظمة 

خا�ضعة لقوانني املناطق احلرة،

245
تذبذب حركة الأ�ضواق املالية ب�ضبب دخول وخروج امل�ضاربني 

وجني الأرباح.

246
تراجع عدد ال�ضناديق ال�ضتثمارية املحلية مما انعك�س 

على ن�ضبة التداول بها لأ�ضباب تتعلق بتاأخر �ضدور قانون 

ال�ضناديق ال�ضتثمارية.

247
غياب دور هيئة الأوراق املالية وال�ضلع يف �ضاأن الوعي 

ال�ضتثماري يف �ضوق راأ�س املال.

248
�ضعف الوعي ال�ضتثماري والقانوين لدى امل�ضتثمرين 

املواطنني الذين يحق لهم مبوجب القانون تاأ�ضي�س �ضركات 

امل�ضاهمة اأو تداول اأ�ضهمها.

249
تباين الأنظمة والقرارات واللوائح املنظمة مل�ضرية ال�ضتثمار 

اأو التنمية يف كل اإمارة وبالتايل يف الدولة. 

250

تاأخر �ضدور قانون هيئة الأوراق املالية وال�ضلع اجلديد 

وا�ضتمرار التداخل الكبري يف امل�ضوؤوليات بني اجلهات املعنية 

بقطاع اخلدمات املالية يف الدولة اأدى اإلى تعدد اجلهات 

الرقابية بالدولة. 

251
اجلزاءات والعقوبات الواردة يف قانون الهيئة احلايل �ضعيفة 

وغري رادعة يف �ضاأن منع املخالفات والتلعب يف التداول. 
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فعالية املقرتحات:

بلغت ن�ضبة فعالية املقرتحات يف القطاع القت�ضادي )71%(، حيث بلغت املقرتحات التي وردت يف الأوراق البحثية 

للأمانة العامة يف املجال القت�ضادي )35( مقرتحاً ومت الأخذ بعدد )6( مقرتحا من اإجمايل املقرتحات، وهناك 

عدد )7( اأوراق بحثية مل تناق�س وعدد ورقة تو�ضيحية واحدة مل تناق�س ، وبالتايل مت ح�ضر املقرتحات التي مل يتم 

ا�ضتخدامها يف اجلل�ضات ومل يتم قيا�س فعاليتها.

ر�ضم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع القت�ضادي

  

  
äÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a ΩóY áÑ°ùf äÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a áÑ°ùfäÉMÎ≤ŸG OóY

35

% 29 % 71
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جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القت�شادي

م
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية

1

ت�ضجيع االإح�ضائيني املواطنني على االنخراط 
يف ع�ضوية املنظمات العلمية الإح�ضائية العاملية 

وفروعها املختلفة.

الإ�ضراع يف تعديل قانون هيئة و�ضوق الإمارات 
للأوراق املالية وال�ضلع احلايل مبا ي�ضمن تنظيم 

العلقة بني اجلهات املعنية بقطاع اخلدمات 
املالية يف الدولة، وحتديد امل�ضوؤوليات وتوحيد 
اجلهات الرقابية، بالإ�ضافة اإلى اأهمية مواكبة 

هذه التعديلت تطورات الأ�ضواق املالية العاملية، 
وكذلك ت�ضديد اجلزاءات والعقوبات على املخالفات 

وامل�ضاربات املالية التي ميكن اأن تهدد ال�ضتقرار 
املايل والقت�ضادي يف ال�ضوق.

2
زيادة املخ�ض�ضات املالية مليزانية املركز الوطني 

للإح�ضاء ومراكز الإح�ضاء املحلية.

و�ضع اخلطط وال�ضيا�ضات والربامج اللزمة 
لت�ضجيع اإطلق املحافظ املالية وال�ضناديق 

ال�ضتثمارية املحلية وزيادة ن�ضب تداولها ومبا 
يوؤدي اإلى معاجلة اخللل القائم بني ا�ضتثمارات 

ال�ضناديق ال�ضتثمارية، وا�ضتثمارات امل�ضتثمرين 
الأفراد يف الأ�ضواق املالية وال�ضلع.

3

اإعداد خطة لإعداد خرباء مواطنني متخ�ض�ضني 
يف املجال الإح�ضائي يتولون م�ضوؤولية تدريب 

واعداد الإح�ضائيني اجلدد على ا�ضتخدام 
خمتلف املناهج الإح�ضائية.

و�ضع اخلطط والربامج اللزمة لتليف ال�ضلبيات 
والعوائق التي اأ�ضار اإليها التقرير ال�ضادر عن 

البنك الدويل لعام 2014م ب�ضاأن تراجع ا�ضتثمارات 
املوؤ�ض�ضات الأجنبية التي كان من اأهمها موؤ�ضرات 

حماية امل�ضتثمرين، وموؤ�ضرات الإف�ضاح املايل 
للم�ضتثمرين. 

4

اإن�ضاء وحدة خلدمات اجلمهور ونظام حوار بني 
املنتجني وامل�ضتخدمني للبيانات الإح�ضائية 

ي�ضاعد يف بناء القدرات الإح�ضائية.

درا�ضة تعديل �ضيا�ضات الإف�ضاح املطبقة حالياً 
ليكون الإف�ضاح اخلا�س بن�ضب امللكية التي تتجاوز 

5% ب�ضكل يومي بدًل من اأ�ضبوعي، اأ�ضوًة باأف�ضل 

املمار�ضات يف الأ�ضواق املالية املجاورة. 
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م
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية

5

و�ضع خطة اإعلمية بني مراكز الإح�ضاء يف 
الدولة و خمتلف املوؤ�ض�ضات الإعلمية لبناء 

برامج واأن�ضطة اإعلمية ذات حمتوى اإح�ضائي 
لرفع م�ضتوى الوعي باأهمية العمل الإح�ضائي.

العمل على اإنهاء الإ�ضكاليات الأ�ضا�ضية التي اأدت 
اإلى تاأخر دمج �ضوق اأبوظبي للأوراق املالية و�ضوق 

دبي املايل، وو�ضع برنامج زمني لتحقيق عملية 
الدمج. 

6

اإ�ضدار جملة علمية اإح�ضائية وطنية تهتم 
ب�ضكل خا�س بت�ضجيع البحوث الإح�ضائية 

النظرية والتطبيقية للإح�ضائيني املواطنني، 
ودعمها ماديا وحتفيز الباحثني املواطنني على 
الن�ضر بها واعتمادها دوليا ونذكر ب�ضكل خا�س 
املجلة العلمية الإح�ضائية التي ي�ضدرها احتاد 

الإح�ضائيني العرب )JASU ( من املعهد العربي 
للتدريب والبحوث الإح�ضائية.

و�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية عليا ل�ضمان عدم تاأثري 
�ضيا�ضات املناطق احلرة على اأن�ضطة الأ�ضواق املالية 

املحلية، والتن�ضيق ب�ضاأن عمل الأ�ضواق املالية 
باملناطق احلرة ب�ضكل ميثل تكامل مع الأ�ضواق 

املالية املحلية ومبا يخدم م�ضلحة القت�ضاد 
الوطني وفقا لتوجيهات قيادتنا الر�ضيدة. 

7
اإن�ضاء جمعية اإح�ضائية تعني بتن�ضيط العمل 

العلمي والبحثي الإح�ضائي يف الدولة.

8

عقد املوؤمترات العلمية الوطنية التي تتناول 
مناق�ضة الق�ضايا الإح�ضائية والبحوث 

والدرا�ضات الإح�ضائية وامل�ضتجدات التي تطراأ 
يف هذا املجال.

و�ضع منهج لتدري�س مادة الإح�ضاء يف املدار�س.9

10

اإن�ضاء مراكز تدريب يف املوؤ�ض�ضات والإدارات 
الإح�ضائية التي ل تتوفر فيها هذه الن�ضاطات 
وتفعيل دور تلك املراكز يف الأجهزة التي تتوفر 

فيها مراكز تدريب اإح�ضائية.

11

بناء اأر�ضيف ديناميكي للإح�ضاءات التي تنتجها 
اجلهات الإح�ضائية لت�ضمح للم�ضتخدمني اأفرادا 

وموؤ�ض�ضات من ال�ضتفادة منها ب�ضهولة.
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م
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية

12

اإن�ضاء م�ضروع الربط اللكرتوين بني قواعد 
البيانات ال�ضجلية بني املركز الوطني للإح�ضاء 

وبني اجلهات واملوؤ�ض�ضات احلكومية.

13
 الإ�ضراع يف اإ�ضدار ت�ضريع احتادي ينظم متلك 

الأجانب للأرا�ضي والعقارات يف الدولة.

14

 �ضرف معونة مالية للعاطلني عن العمل حتى 
اإيجاد عمل لهم باعتبارهم يعي�ضون بطالة 

اإجبارية.

15

الإ�ضراع يف تعديل قانون هيئة و�ضوق الإمارات 
للأوراق املالية وال�ضلع احلايل مبا ي�ضمن 
تنظيم العلقة بني اجلهات املعنية بقطاع 

اخلدمات املالية يف الدولة، وحتديد امل�ضوؤوليات 
وتوحيد اجلهات الرقابية، بالإ�ضافة اإلى اأهمية 
مواكبة هذه التعديلت تطورات الأ�ضواق املالية 

العاملية، وكذلك ت�ضديد اجلزاءات والعقوبات 
على املخالفات وامل�ضاربات املالية التي ميكن اأن 

تهدد ال�ضتقرار املايل والقت�ضادي يف ال�ضوق.

16

و�ضع اخلطط وال�ضيا�ضات والربامج اللزمة 
لت�ضجيع اإطلق املحافظ املالية وال�ضناديق 

ال�ضتثمارية املحلية، وزيادة ن�ضب تداولها ومبا 
يوؤدي اإلى معاجلة اخللل القائم بني ا�ضتثمارات 

ال�ضناديق ال�ضتثمارية، وا�ضتثمارات امل�ضتثمرين 
الأفراد يف الأ�ضواق املالية وال�ضلع.
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م
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية

17

و�ضع اخلطط والربامج اللزمة لتليف 
ال�ضلبيات والعوائق التي اأ�ضار اإليها التقرير 

ال�ضادر عن البنك الدويل لعام 2014م، ب�ضاأن 
تراجع ا�ضتثمارات املوؤ�ض�ضات الأجنبية التي 

كان من اأهمها موؤ�ضرات حماية امل�ضتثمرين، 
وموؤ�ضرات الإف�ضاح املايل للم�ضتثمرين. 

18

درا�ضة تعديل �ضيا�ضات الإف�ضاح املطبقة حالياً 
ليكون الإف�ضاح اخلا�س بن�ضب امللكية التي 

تتجاوز 5% ب�ضكل يومي بدًل من اأ�ضبوعي، اأ�ضوًة 
باأف�ضل املمار�ضات يف الأ�ضواق املالية املجاورة. 

19

العمل على اإنهاء الإ�ضكاليات الأ�ضا�ضية التي 
اأدت اإلى تاأخر دمج �ضوق اأبوظبي للأوراق املالية 
و�ضوق دبي املايل، وو�ضع برنامج زمني لتحقيق 

عملية الدمج. 

20

و�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية عليا ل�ضمان عدم 
تاأثري �ضيا�ضات املناطق احلرة على اأن�ضطة 

الأ�ضواق املالية املحلية، والتن�ضيق ب�ضاأن عمل 
الأ�ضواق املالية باملناطق احلرة ب�ضكل ميثل 

تكامًل مع الأ�ضواق املالية املحلية، ومبا يخدم 
م�ضلحة القت�ضاد الوطني وفقا لتوجيهات 

قيادتنا الر�ضيدة. 

21

مراجعة الهيئة لنظام اإدارة ال�ضتثمار وما يتعلق 
بخدمة التداول بالهام�س، ومبا يوؤدي اإلى وقف 

جتاوز ال�ضركات للتعليمات ال�ضادرة عن هيئة 
الأوراق املالية، وتبني نظم احلوكمة بهذا املجال 

وفقا لأف�ضل املمار�ضات العاملية. 



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

66

م
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال ) القت�ضادي(
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 

واأخذت من الأوراق الفنية

22

تبني خطط وبرامج لو�ضع احلوافز الت�ضجيعية 
اللزمة جلذب املواطنني للعمل يف جمال 

الأ�ضواق املالية، كما هو احلال يف الكثري من 
الأ�ضواق املالية الدولية. 

23

املراجعة الدورية لنظام حوكمة ال�ضركات 
وتطبيقه ب�ضورة فعالة وفقا لأف�ضل املمار�ضات 

العاملية يف اأ�ضواق املال، وو�ضع اجلزاءات املنا�ضبة 
عند الإخلل مبتطلبات الإف�ضاح التي توجبها 

القوانني اأو الأنظمة اأو القرارات ال�ضادرة 
مبقت�ضاها، واإلزام ال�ضركات اأن تف�ضح وحتدد 
ال�ضيا�ضة املحا�ضبية التي اتبعتها عند اإعدادها 

للقوائم املالية. 

24

التن�ضيق مع وزارة العدل، لإن�ضاء حمكمة 
متخ�ض�ضة للقطاع املايل لف�س النزاعات واحلد 

من املخالفات املالية يف الأ�ضواق املالية.

25

قيام الهيئة بالرقابة الفعالة على �ضركات 
الو�ضاطة للتحقق من التزامها بالقوانني 

والأنظمة والإجراءات ملكافحة غ�ضل الأموال 
ومكافحة متويل الإرهاب، وتطبيق معايري 

احلوكمة ل�ضمان اأف�ضل املمار�ضات. 

26
تطبيق الهيئة مليثاق خدمة املتعاملني، وو�ضع 

خط جماين للإبلغ عن ال�ضكاوى واملقرتحات. 

اإن�ضاء قاعدة بيانات للنباتات املهددة بالنقرا�س.27

28
اإن�ضاء �ضبكات ال�ضرف ال�ضحي لتعزير 

ال�ضتدامة للموارد املائية

اإن�ضاء بنك جلينات املوارد الوراثية.29
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تقدير نتائج اأعمال القطاع القت�شادي :

بلغت فعالية  القطاع، والذي  الفنية يف هذا  الأوراق  �ضكلته  الذي  الدور  اأهمية  اإلى  ال�ضابقة  املوؤ�ضرات  نتائج  ت�ضري 

الأفكار واملقرتحات فيه متو�ضط ما ن�ضبته )57%(، ويعود ذلك اإلى املنهجية التي اتبعت يف حتديد ماهية امل�ضكلة 

البحثية يف تلك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�ضبة لها. 

ومبالحظة مقدار متو�شط الهدر يف الأفكار واملقرتحات ، والتي مل تت�شمنها الفعالية فنجد اأنها ت�شكل 

ما ن�شبته )43%( ويعود ذلك للمربرات التالية:

اأن الن�ضبة ال�ضابقة تقي�س مقدار الفعالية على م�ضتوى اجلل�ضة العامة وتفاعل احلكومة مع طرح اأع�ضاء املجل�س، 

وعلى الرغم من ذلك فقد حقق املجل�س ن�ضبة بلغت )71%( على م�ضتوى مناق�ضات اجلانب الرقابي، ويتمثل الهدر 

اأي�ضا يف عدم مناق�ضة )8( اأوراق فنية من اأ�ضل )24( ورقة فنية، لذلك فاإن متو�ضط الفعالية للأوراق الفنية املعدة 

يف اجلانب القت�ضادي جاءت متدنية.

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

موؤثراإيجابيغري موؤثرالقطاع
ارتباط جوهري  باأعمال 

املجل�س

القت�شادي

النتيجة العامة: اأن ن�ضبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�ضباب امل�ضكلت، علوة 

على مقدار التوافق الذي اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�ضات العامة، ومدى توافق ما ي�ضدر من 

قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات، يوؤكد اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً ايجابياً باأعمال املجل�س بن�ضبة 

فعالية تبلغ )%57(.





ثانيًا: القطاع الجتماعي
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موؤ�شرات عامة للقطاع الجتماعي:

بلغت اإجمايل عدد الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خلل دور النعقاد الرابع من 

الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر يف القطاع الجتماعي عدد )74( عملاً بحثياً، ومت اإعداد الأوراق الفنية املعدة يف 

اإدارة اللجان بعدد )44( ورقة بحثية وبن�ضبة بلغت )59.5 %(، واإدارة اجلل�ضات بعدد  القطاع الجتماعي من قبل 

)21( ورقة بحثية وبن�ضبة بلغت )28.4 %(، ومركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية بعدد )9( اأعمال بحثية وبن�ضبة 

بلغت )12.1 %(، كما هو مو�ضح يف ال�ضكل البياين.

�ضكل بياين يو�ضح عدد الأوراق الفنية املعدة يف املجال الجتماعي خلل الدور الرابع من الف�ضل الت�ضريعي 
اخلام�س ع�ضر
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املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع الجتماعي:

اأوًل: و�شف املوؤ�شر: 

بلغت عدد الأوراق الفنية التي اأعدت يف القطاع الجتماعي )74( ورقة فنية ت�ضمنت عدداً من الأفكار، حيث بلغ 

املعدة يف  املقرتحات  اإجمايل  بلغ  كما  فكرًة،  يتم مناق�ضتها )196(  اأو مل  التي مت مناق�ضتها  �ضواء  الأفكار  اإجمايل 

القطاع الجتماعي �ضواء التي مت مناق�ضتها اأو مل يتم مناق�ضتها )67( مقرتحاً.

ثانيًا : الدللة الأفقية للموؤ�شر:

 وت�ضمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغت )196( فكرة من اأ�ضل )741( فكرة اأي ما ن�ضبته )26.5%(، وقد احتلت 

املركز الثاين من حيث عدد الأوراق الفنية، كذلك املرتبة الثانية يف عدد الأفكار املطروحة بعد القطاع القت�ضادي 

الذي احتل املرتبة الأولى بن�ضبة 34%، وبلغت فعالية الأفكار)86%( وجاءت يف املرتبة الرابعة من حيث الرتتيب 

مقارنة بفعالية الأفكار املطروحة يف باقي القطاعات.

اأما على م�ضتوى املقرتحات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً بلغ )67( مقرتحاً �ضكل ما ن�ضبته )21%( من اإجمايل عدد 

)318( مقرتحاً مت طرحه يف كافة القطاعات، حمتًل بذلك املرتبة الثانية من حيث عدد املقرتحات، وقد جاءت 

فعالية املقرتحات يف املرتبة الثانية مقارنة بفاعلية مقرتحات القطاعات الأخرى وبن�ضبة )%98(.

ثالثًا: الدللة الراأ�شية للموؤ�شر:

ت�ضمنت الأوراق الفنية البالغة )74( ورقة فنية يف هذا القطاع وعدد اأفكارها )196( فكرة مبتو�ضط بلغ عدد )3( 

اأفكار يف كل ورقة فنية، وهو ما تقدر ن�ضبته بـ)26.5%( من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية يف كل 

القطاعات، وعدد مقرتحات بلغ )67( مبتو�ضط عدد )1( مقرتح لكل ورقة فنية وهو ما تقدر ن�ضبته بـ)21%( من 

جممل مقرتحات الأوراق الفنية.

رابعًا: الدللت العامة للموؤ�شرات الفنية:

اأنه على الرغم من اأن الأوراق الفنية مل تتجاوز )74( ورقة وجاءت يف املركز الثاين يف الرتتيب بعد القطاع القانوين 

من حيث عدد الأوراق الفنية اإل اأن كل ورقة فنية منها قد احتوت يف املتو�ضط على )3( اأفكار، وما يقارب املقرتح 

وحققت على م�ضتوى فاعلية الأفكار)86%(؛ اأي اأن املهدر مل يجاوز ن�ضبة )14%(، اأما بالن�ضبة للمقرتحات فقد 

بلغت )95%( ومل يجاوز املهدر ن�ضبة )%5(.
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جدول ح�شر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الجتماعي

�ضنة العدادالإدارة املعدةمو�ضوع الورقةم

1
ورقة تو�ضيحية حول الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتطبيق تو�ضية املجل�س 

الوطني الحتادي ب�ضاأن تعديل قانون تنظيم علقات العمل

اإدارة اجلل�ضات

2014م

2
ورقة تو�ضيحية حول دور وزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع يف تعزيز قيم الولء 

والنتماء بني اأفراد املجتمع
2014م

2014مورقة تو�ضيحية حول التوطني مبجال ال�ضباب والريا�ضة3

4
ورقة تو�ضيحية حول تو�ضية املجل�س الوطني الحتادي يف �ضاأن دعم اخلدمات 

احلكومية املقدمة للمتقاعدين
2014م

2014مورقة تو�ضيحية حول جترمي الت�ضول  5

2014مورقة تو�ضيحية خطط وبرامج �ضندوق الزواج يف تنفيذ ال�ضيا�ضة الجتماعية للدولة6

2014مورقة تو�ضيحية حول �ضروط ت�ضجيل قوارب و�ضفن النزهة يف الدولة7

2014مورقة تو�ضيحية حول تقوية التما�ضك الأ�ضري وذلك من خلل احلد من الطلق8

2015مورقة تو�ضيحية حول اإن�ضاء متحف تاريخي وطني للدولة9

10
ورقة تو�ضيحية الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة لل�ضوؤون الإ�ضلمية والأوقاف 

لتي�ضري اأداء منا�ضك احلج
2015م

2015مورقة تو�ضيحية حول التعريف مب�ضاهمات الدولة يف الإرث واحل�ضارة الإن�ضانية11

12
ورقة معلومات حول ت�ضجيل املواقع واملحميات الطبيعية يف لئحة الرتاث العاملي لدى 

منظمة اليون�ضكو
2015م

13
ورقة تو�ضيحية حول تطبيق قرار جمل�س الوزراء رقم )72/2و/39م( ل�ضنة 2014م يف 

�ضاأن الرد على تو�ضيات مو�ضوع �ضيا�ضة برنامج ال�ضيخ زايد للإ�ضكان
2015م

14
ورقة تو�ضيحية حول تعديل اأحكام القانون الحتادي رقم 7 ل�ضنة 1999م باإ�ضدار 

قانون املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية
2015م

2015مورقة تو�ضيحية حول مكافاأة بدل طبيعة عمل للعاملني مبهنة الكاتب العدل15

2015مورقة تو�ضيحية حول مراكز “ت�ضهيل”16

2015مورقة تو�ضيحية حول ا�ضتثمار مبالغ ال�ضمان امل�ضريف17

2015مورقة تو�ضيحية حول توظيف الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل18

2015مورقة تو�ضيحية حول اإ�ضدار قانون حلماية امل�ضنني19

20
ورقة تو�ضيحية حول تعديل املادة )145( من القانون الحتادي رقم )28( ل�ضنة 

2005م  يف �ضاأن الأحوال ال�ضخ�ضية
2015م

2015مورقة تو�ضيحية حول تعديل مقدار الدية ال�ضرعية للمتوفى خطاأ من الأ�ضخا�س21
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�ضنة العدادالإدارة املعدةمو�ضوع الورقةم

تقرير مو�ضوع �ضيا�ضة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية22

اإدارة اللجان

23
ا�ضتف�ضارات جلنة الرتبية والتعليم والثقافة وال�ضباب والإعلم حول مو�ضوع “�ضيا�ضة 

جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية”

تقرير احللقة النقا�ضية ملو�ضوع �ضيا�ضة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية24

25
جدول الآراء واملقرتحات والأفكار �ضيا�ضة جمل�س الوزراء يف �ضاأن مبادرات تعزيز اللغة 

العربية1

26
جدول الآراء واملقرتحات والأفكار �ضيا�ضة جمل�س الوزراء يف �ضاأن مبادرات تعزيز اللغة 

العربية 2

27
جدول الآراء واملقرتحات والأفكار �ضيا�ضة جمل�س الوزراء يف �ضاأن مبادرات تعزيز اللغة 

العربية 3

28
جدول الآراء واملقرتحات والأفكار �ضيا�ضة جمل�س الوزراء يف �ضاأن مبادرات تعزيز اللغة 

العربية 4

29
جدول الرد على ا�ضتف�ضارات اللجنة حول مو�ضوع  “�ضيا�ضة جمل�س الوزراء لتعزيز 

مكانة اللغة العربية”

بطاقات التعليق حول مو�ضوع “ �ضيا�ضة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية” 30

31
ورقة التحليل الرباعي مو�ضوع �ضيا�ضة اليئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف 

تطوير الأندية ومراكز ال�ضباب(
2015م

2014مورقة التحليل الرباعي اخلطة ال�ضرتاتيجية لوزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع32

33
ورقة ا�ضتف�ضارات موجهة للحتادات يف مو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب 

والريا�ضة يف تطوير الأندية ومراكز ال�ضباب
2014م

34
ورقة ا�ضتف�ضارات موجهة ملراكز ال�ضباب يف مو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب 

والريا�ضة يف تطوير الأندية ومراكز ال�ضباب
2014م

35
ورقة ا�ضتف�ضارات موجهة للأندية الريا�ضية يف مو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية 

ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية ومراكز ال�ضباب
2014م

36
ورقة ا�ضتف�ضارات موجهة للهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف مو�ضوع �ضيا�ضة 

الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية ومراكز ال�ضباب
2015م

37
جدول اأفكار ملو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية 

الريا�ضية ومراكز ال�ضباب )نادي العربي(
2014م

38
جدول اأفكار ملو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية 

الريا�ضية ومراكز ال�ضباب )راأ�س اخليمة(
2014م

39
جدول اأفكار ملو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية 

الريا�ضية ومراكز ال�ضباب )نادي م�ضفوت(
2014م
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40
جدول اأفكار ملو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية 

الريا�ضية ومراكز ال�ضباب )نادي الفجرية(

اإدارة اللجان

2014م

41
جدول اأفكار ملو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية 

الريا�ضية ومراكز ال�ضباب.)1(
2014م

42
جدول اأفكار ملو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية 

الريا�ضية ومراكز ال�ضباب.)2(
2014م

43
جدول اأفكار ملو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية 

الريا�ضية ومراكز ال�ضباب.)3(
2015م

44
جدول اأفكار ملو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية 

الريا�ضية ومراكز ال�ضباب.)4(
2015م

45
جدول اأفكار ملو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية 

الريا�ضية ومراكز ال�ضباب.)5(
2015م

46
التحليل التفريعي حول مو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة يف 

تطوير الأندية ومراكز ال�ضباب
2014م

47
جدول التحليل الرباعي حتليل اخلطة ال�ضرتاتيجية �ضيا�ضة الهيئة العامة لرعاية 

ال�ضباب والريا�ضة يف تطوير الأندية الريا�ضية ومراكز ال�ضباب
2015م

48
تقرير جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون الجتماعية  حول مو�ضوع “ �ضيا�ضة 

وزارة العمل يف �ضاأن �ضبط �ضوق العمل”
2015م

49
جدول الأفكار والآراء واملقرتحات حول مو�ضوع تو�ضيات �ضيا�ضة وزارة العمل يف �ضاأن 

�ضبط �ضوق العمل
2015م

50
ورقة ا�ضتف�ضارات الزيارة امليدانية للجنة حقوق الإن�ضان حول مو�ضوع �ضيا�ضة احلكومة 

يف مكافحة العنف الأ�ضري �ضد الن�ضاء والأطفال
2015م

51
ورقة ا�ضتف�ضارات الزيارة امليدانية للجنة حقوق الإن�ضان حول مو�ضوع �ضيا�ضة احلكومة 

يف مكافحة العنف الأ�ضري �ضد الن�ضاء والأطفال )جمعية الإمارات(
2015م

52
ورقة ا�ضتف�ضارات جلنة حقوق الإن�ضان حول مو�ضوع )�ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن مكافحة 

العنف الأ�ضري موجهه لوزارة الداخلية
2015م

53
تقرير الزيارة امليدانية للجنة حقوق الإن�ضان حول مو�ضوع �ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن 

مكافحة العنف الأ�ضري �ضد الن�ضاء والأطفال )1(
2015م

54
تقرير الزيارة امليدانية للجنة حقوق الإن�ضان حول مو�ضوع �ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن 

مكافحة العنف الأ�ضري �ضد الن�ضاء والأطفال )2( 
2015م

55
جدول اأفكار والآراء واملقرتحات ملو�ضوع �ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن مكافحة العنف 

الأ�ضري �ضد الن�ضاء والأطفال )1(
2015م
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56
جدول اأفكار والآراء واملقرتحات ملو�ضوع �ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن مكافحة العنف 

الأ�ضري �ضد الن�ضاء والأطفال )2(

اإدارة اللجان

2015م

57
جدول اأفكار والآراء واملقرتحات ملو�ضوع �ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن مكافحة العنف 

الأ�ضري �ضد الن�ضاء والأطفال )3(
2015م

58
جدول اأفكار والآراء واملقرتحات ملو�ضوع �ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن مكافحة العنف 

الأ�ضري �ضد الن�ضاء والأطفال )4(
2015م

59
جدول جدول اأفكار والآراء واملقرتحات ملو�ضوع �ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن مكافحة العنف 

الأ�ضري �ضد الن�ضاء والأطفال )5(
2015م

60
ورقة التحليل الرباعي يف �ضاأن مو�ضوع �ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن مكافحة العنف الأ�ضري 

�ضد الن�ضاء والأطفال
2015م

61
تقرير اللجنة املوؤقتة يف �ضاأن �ضيا�ضة وزارة ال�ضوؤون الجتماعية يف �ضاأن اجلمعيات 

التعاونية
2014م

62
التقرير التو�ضيحي ملو�ضوع �ضيا�ضة وزارة ال�ضوؤون الجتماعية يف �ضاأن اجلمعيات 

التعاونية
2014م

63
بطاقات تعليق حول مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة ال�ضوؤون الجتماعية يف �ضاأن اجلمعيات 

التعاونية
2014م

64
جدول الأفكار والآراء واملقرتحات ملناق�ضة �ضيا�ضة وزارة ال�ضوؤون الجتماعية يف �ضاأن 

اجلمعيات التعاونية
2014م

65
جدول الأفكار والآراء واملقرتحات ملناق�ضة مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة ال�ضوؤون الجتماعية يف 

�ضاأن اجلمعيات التعاونية
2014م

درا�ضة �ضيا�ضة وزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع يف �ضاأن التنمية الثقافية66

مركز 

املعلومات 

والدرا�ضات 

الربملانية

2015م

2014مدرا�ضة حتليلية لــ روؤية الإمارات )2021(67

2014مورقـة عمـل بـعنـوان “منظومة الت�ضريعات الجتماعية ودورها يف متكني الأ�ضرة”68

2014مدرا�ضة حتليلية حول �ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن مكافحة العنف الأ�ضري69

2014مدرا�ضة مقارنة لت�ضريعات الدول اخلليجية والعربية يف �ضاأن العنف الأ�ضري70

2015مورقة تطلعات احلكومات نحو التوازن بني اجلن�ضني71

72
درا�ضــة بـرلـمـانية حـــول “دور املجل�س الوطني الحتادي يف حماية وتعزيز حقوق 

الإن�ضان”
2015م

2015مورقة عمل حول الت�ضريعات الجتماعية وفاعليتها يف حماية الطفل )ذوي الإعاقة(73

2015ماملخطط التنفيذي لعقد ندوة حقوق الإن�ضان74
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3. ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي:

ح�شر الأفكار:

مت  التي  �شواء  الجتماعي  للقطاع  املعدة  الفنية  الأوراق  يف  طرحت  التي  الأفكار  اإجمايل  بلغ 

مناق�شتها اأو مل يتم مناق�شتها )196( فكرة، مت طرح ومناق�شة )168( فكرة وردت يف )74( ورقة 

مبعدل )3( اأفكار يف كل ورقة فنية مت اإعدادها، ومن اأهم هذه الأفكار:

 �ضعف التن�ضيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط واآليات حمددة ملتابعة املن�ضاأة املخالفة، 	
والعمال املخالفني، مما �ضيوؤدي اإلى عدم القدرة على �ضبط �ضيا�ضات وخطط �ضوق العمل.

 متعددة 	 املن�ضاآت  يف  خا�ضة  املهني،  والتوجيه  للتدريب  وطنية  �ضيا�ضات  و�ضع  �ضاأن  يف  الوزارة  دور  غياب 
اجلن�ضيات، �ضيوؤدي اإلى عدم تطوير الكوادر العاملة اأو تنمية مهاراتهم، مما �ضيوؤثر على حت�ضني الإنتاجية 

يف �ضوق العمل.
 تعدد اأ�ضواق العمل بالدولة، اأدى اإلى غياب روؤية م�ضرتكة لو�ضع ا�ضرتاتيجية  حمددة املعامل واخلطوات 	

ل�ضبط �ضوق العمل.
 عدم �ضبط �ضوق العمل، اأدى اإلى انخفا�س ن�ضيب املواطنني يف الرثوة الوطنية، ونزف اقت�ضاد الدولة، 	

خا�ضة اأن التحويلت املالية للعمالة الوافدة خارج الدولة بلغت 26 مليار دولر �ضنوياً.
 عدم قدرة الهيئة على تنفيذ العديد من متطلبات خططها ال�ضرتاتيجية؛ نتيجة لغياب جهات خا�ضة 	

املالية  ال�ضوؤون  اإدارة  وخا�ضة  الإدارات،  مديري  يف  امل�ضتمر  والتغيري  العليا  الإدارة  يف  والتغري  باملتابعة، 
والإدارية، وغياب امل�ضاركة الفعالة يف اإعداد اخلطة ال�ضرتاتيجية. 

 عدم متكن الهيئة من اأداء دورها يف ظل غياب املخ�ض�ضات املالية لتفعيل براجمها اجلديدة يف اخلطة 	
ال�ضرتاتيجية )2014- 2016(، وعدم القدرة على قيا�س مدى حتقيق الربامج والأن�ضطة.  

 غياب معايري وا�ضحة لتحقيق ا�ضتدامة املوارد املالية للهيئة، مما اأثر ذلك على فاعلية اخلدمات املقدمة.	
 اقت�ضار اخلدمات واملنافع واملزايا التاأمينية املقدمة للمتقاعدين يف �ضورة رواتب وخم�ض�ضات للتقاعد، 	

وحملت الإقرار ال�ضنوية. 
 التاأخر يف تقدمي اخلدمات اللزمة للمتقاعدين امل�ضتفيدين يف خمتلف مناطق الدولة واإطالة الوقت 	

الهيئة  تتبعها  التي  الآليات  �ضعف  ب�ضبب  املتقاعدين  بيانات  حتديث  اإجراءات  توا�ضع  نتيجة  عليهم؛ 
العامة للمعا�ضات من اأجل حتديث بيانات املوؤمن عليهم، ومتابعة حت�ضيل ال�ضرتاكات مل�ضتحقي املعا�ضات 

من جهات واأ�ضحاب العمل. 
 عدم معرفة العديد من امل�ضتحقني بالإجراءات املتبعة يف نظام املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية، كالتوعية 	

بالإجراءات اخلا�ضة بعملية حتديث البيانات اخلا�ضة باملتقاعدين وامل�ضتحقني للمعا�س التقاعدي. 
 عدم قدرة املواطن املتقاعد من اإيفاء وتاأمني احتياجاته املعي�ضية والتزاماته ال�ضحية والتعليمية، نتيجة 	

و  الغذائية  )املواد  مثل  الأ�ضا�ضية  كالحتياجات  الفئات  هذه  والتزامات  ظروف  مع  املعا�س  تلزم  لعدم 
امللب�س...الخ( واأ�ضعار الطاقة والغاز والكهرباء واملاء. 

 �ضعف التن�ضيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط واآليات حمددة ملتابعة املن�ضاأة املخالفة، 	
والعمال املخالفني، مما �ضيوؤدي اإلى عدم القدرة على �ضبط �ضيا�ضات وخطط �ضوق العمل.

 الآثار ال�ضلبية التي تنتج عن غياب املراأة العاملة ل�ضاعات طويلة عن اأ�ضرتها، نتيجة لرفع �ضن التقاعد 	
للمراأة من )15اإلى 20 �ضنة وربطه ببلوغ �ضن اخلم�ضني(
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 ت�ضجيع املراأة على العمل  وا�ضتمرار تعزيز دورها يف املجتمع.	
 القطاع 	 العاملة يف  املراأة  احتياجات  وتلبية  ودعم  العمل  بيئة  لتح�ضني  الوزارة  بها  قامت  التي  املبادرات 

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

)7( ل�ضنة 2007م بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )7( ل�ضنة 1999م باإ�ضدار قانون املعا�ضات 
والتاأمينات الجتماعية.

 اإعطاء املواطنني اأ�ضعار تف�ضيلية ت�ضجيعاً لل�ضياحة الداخلية واخلارجية.	
 تعدد ثقافات اجلن�ضيات املختلفة يف الدولة حيث بلغ عدد اجلن�ضيات املوجودة بالدولة )202( جن�ضية.	
 وجود اأكرث من )473( مدر�ضة خا�ضة تدر�س اأكرث من )500( األف طالب.	
 حتقيق بطولت يف الألعاب اجلماعية للمنتخبات الوطنية مثل »كرة اليد، كرة ال�ضلة، وكرة الطائرة »على 	

امل�ضتوى الإقليمي والدويل.
 عدم وجود درا�ضة تظهر نتائج  ال�ضتفادة من وجود اللعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية.	
 اإعداد درا�ضة  ملعرفة مدى ال�ضتفادة الفنية واملادية من م�ضاركة اللعب الأجنبي يف الألعاب اجلماعية.	
 عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.	
 اإعطاء الأولوية يف اإحلاق حالت الإعاقات ال�ضديدة مبراكز تاأهيل املعاقني يف احلكومية الحتادية.	
 يف 	 املعاقني  جمموع  من    %)12( ت�ضتوعب  الجتماعية  ال�ضوؤون  لوزارة  التابعة  املعاقني  تاأهيل  مراكز 

الدولة.
 وجود )5( مراكز تاأهيل للمعاقني  على امل�ضتوى الحتادي فقط منذ تاأ�ضي�س وزارة ال�ضوؤون الجتماعية.	
 مراكز تاأهيل املعاقني ل ت�ضتقبل حالت الإعاقات التي حتتاج للرعاية والتاأهيل  بعد بلوغ املعاق �ضن )18( 	

عاماً.
 اإمكانية ا�ضتقبال مراكز تاأهيل املعاقني الحتادية الأعداد املتزايدة حلالت الإعاقة ومر�ضى التوحد من 	

املواطنني وعدم و�ضعهم يف قوائم النتظار.
 من 	 التوحد  ومر�ضى  ال�ضديدة  الإعاقة  حلالت  الحتادي  امل�ضتوى  على  موحدة  اإح�ضائية  وجود  عدم 

املواطنني.
 اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س لتوطني القطاع ال�ضياحي يف الدولة.	
 تن�ضيق بني املجل�س الوطني لل�ضياحة والآثار واجلهات املحلية ب�ضاأن التوطني يف القطاع ال�ضياحي.	
 ا�ضتقالة )60(% من املواطنني العاملني يف القطاع ال�ضياحي، لأ�ضباب عديدة منها املزايا املمنوحة لهم.	
 حتديث 	 اإجراءات  لت�ضهيل  الإلكرتونية  اخلدمات  من  الكثري  اإلى  وتفتقر  روتيني  ب�ضكل  تعمل  الهيئة 

بيانات املتقاعدين، بينما اأطلقت احلكومة الر�ضيدة موؤخراً اأنها �ضتنتقل بخدماتها اإلى احلكومة الذكية 
وذلك خلل العام القادم.

 العمل على اإ�ضعاد املواطنني عرب ت�ضهيل تقدمي خدماتها، بينما مازال املتقاعدون يعانون من الإجراءات 	
الروتينية املتبعة يف الهيئة خلدمة املتقاعدين.

 الهيئة 	 �ضعي  املتقاعدين، ومدى  اإجراءات  لت�ضهيل  الهيئة  امل�ضتخدمة يف  الإجراءات والتقنيات احلديثة 
لقيا�س ر�ضا املتعاملني.

 العدل 	 كوزارة  الوفاة  حالت  تثبت  اأن  ميكن  التي  اجلهات  مع  الإلكرتوين  الربط  يف  بالتو�ضع  املطالبة 
ووزارة الداخلية، وذلك من اأجل تفادي اإيقاف معا�س امل�ضتحقني من ورثة املتويف.

 الآلية �ضتقوم بها الهيئة للربط  الإلكرتوين بني اجلهات ذات العلقة لت�ضجيل حالة وفاة �ضاحب املعا�س 	
التقاعدي.
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ح�شر املقرتحات:

�شواء  الجتماعي  القطاع  يف  الفنية  الأوراق  يف  قدمت  التي  والتو�شيات  املقرتحات  اإجمايل  بلغ 

التي مت مناق�شتها اأو التي مل يتم مناق�شتها )67( مقرتحًا، ومن اأهم هذه املقرتحات:

 تنفيذ القرارات ال�ضادرة من �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة – حفظه اهلل- بزيادة معا�ضات جميع املتقاعدين 	
الذين مل تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ �ضدور القرار .

 اإعادة النظر يف معا�ضات املتقاعدين القدامى مبن فيهم الع�ضكرين مبعا�ضات املتقاعدين اجلدد. 	
 املالية يف مرافق 	 منح املتقاعدين امتيازات خا�ضة ت�ضمح لهم يف احل�ضول على الإعفاءات واخل�ضومات 

لتمكينهم   بالإ�ضافة  اخلا�ضة(،  الحتياجات  وذوي  )كامل�ضنني  اأخرى؛  بفئات  اأ�ضوة  الدولة  وخدمات 
للح�ضول على مزايا عينية مثل توفري التاأمني ال�ضحي .

 يتعلق 	 فيما  خا�ضة  وتعديلته،  1999م  ل�ضنة   )7( رقم  الجتماعية  والتاأمينات  املعا�ضات  قانون  تعديل 
بالأمور الآتية:- 

 رفع �ضقف راتب ال�ضرتاك يف القطاع اخلا�س.	
 اجلمع بني املعا�س التقاعدي يف القطاع اخلا�س، وراتب اآخر. 	
 تخفي�س �ضن التقاعد للمراأة العاملة اإلى )15( �ضنة ، بدل من )20( �ضنة، وعدم ربطه بال�ضن. 	
 عدم  ربط التقاعد ببلوغ ال�ضن و�ضنوات اخلدمة جلميع امل�ضرتكني يف الهيئة. 	
 عدم الربط بني املكافاأة واملعا�س التقاعدي.	
 ت�ضوية رواتب املتقاعدين القدامى مبن فيهم الع�ضكرين برواتب املتقاعدين اجلدد بعد عام 2013.	
 توفري خدمة التنقل لكبار ال�ضن من املتقاعدين لتحديث بياناتهم التقاعدية.	
 �ضرورة ا�ضتثمار اأموال الهيئة ب�ضكل اآمن.	
 رفع �ضقف احلد الأدنى للمعا�س التقاعدي متا�ضيا مع معدلت الت�ضخم.	
 اإن�ضاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�ضتقطاع ن�ضبة معينه من راتبه اختياريا.	
 تفعيل الن�ضاط االجتماعي للجمعيات التعاونية من خالل ا�ضتقطاب اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية لت�ضويق 	

منتوجاتهم.
 ال�ضماح للم�ضاهمني الذين ل تقل اأعمارهم عن واحد وع�ضرين عاما، امل�ضاركة يف ع�ضوية جمل�س الإدارة 	

للجمعيات التعاونية.
 اإعداد نظام منوذجي للجمعيات بحيث توحد من خالله �ضروط الع�ضوية والرت�ضيح الإدارة جمل�س اإدارة 	

اجلمعيات.
 اإعلنات يف �ضحيفتني حمليتني، 	 ن�ضر  بعد  الإدارة  اأع�ضاء جمل�س  امل�ضاهمني من غري  اإلزامية ح�ضور 

بحيث ل ت�ضح الجتماعات اإل بوجودهم وو�ضع ا�ضتثناءات يف حال عدم وجودهم.
 تفعيل قرار ال�ضراء اجلماعي )ال�ضترياد اجلماعي( لتاأمني ال�ضعر املنخف�س لل�ضلع وعدم ال�ضماح برفع 	

الأ�ضعار.
 واأعمالها وح�ضاباتها 	 التعاونية  الدولة مبراقبة ن�ضاط اجلمعيات  التعاونية يف  تر�ضيح احتاد اجلمعيات 

للتحقق من �ضريها وفق اأحكام القانون والقرارات املنفذة له.
 اإعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية بحيث تغطي جميع املناطق ال�ضكنية ل�ضهولة توفري 	

ال�ضلع جلميع الأفراد.
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 عدم ال�ضماح للأفراد وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات التجارية بفتح حملت جتارية متار�س نف�س اأن�ضطة اجلمعيات 	
التعاونية كالدكاكني.

 من 	 وحتويلها  لإن�ضائها  املايل  والدعم  الأرا�ضي  توفري  خلل  من  التعاونية  للجمعيات  مميزات  اإعطاء 
جمرد جمعيات اإلى مراكز ت�ضويقية تخدم املنطقة التي تن�ضاأ بها.

 تنفيذ القرارات ال�ضادرة من �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة – حفظه اهلل- بزيادة معا�ضات جميع املتقاعدين 	
الذين مل تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ �ضدور القرار .

 و�ضع ا�ضرتاتيجية عمل موحدة للدولة لتوحيد اجلهود واملبادرات املختلفة ب�ضاأن حماية اللغة العربية، 	
واأن ترتبط هذه ال�ضرتاتيجية بخطط، وبرامج عمل حمددة زمنيا.

 اإ�ضدار قانون احتادي حلماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلل اإلزام جميع املوؤ�ض�ضات الحتادية 	
واملحلية واخلا�ضة با�ضتعمالها حتدثا وكتابة. 

 العربية يف 	 اللغة  اعتماد  �ضاأن  ال�ضلة يف  ذات  الوزارية  والقرارات  الد�ضتورية  الن�ضو�س  بتفعيل  اللتزام 
كافة الأن�ضطة واملعاملت. 

�ضكل بياين يو�ضح عدد اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي

م
الأفكار الرئي�ضية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال 

الجتماعي
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال الجتماعي

1
تو�ضيع دائرة العمل التطوعي يف خمتلف املجالت وعدم اقت�ضار 

هذا العمل على نوع معني.

تنفيذ القرارات ال�ضادرة من �ضاحب ال�ضمو رئي�س 
الدولة – حفظه اهلل- بزيادة معا�ضات جميع 

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

2
عدم مواكبة الت�ضريعات اخلا�ضة بوزارة ال�ضوؤون الجتماعية 

فيما يخ�س العمل التطوعي.
اإعادة النظر يف معا�ضات املتقاعدين القدامى مبن 

فيهم الع�ضكرين مبعا�ضات املتقاعدين اجلدد. 

عدم وجود مرجعية للعمل التطوعي على م�ضتوى الدولة.3

منح املتقاعدين امتيازات خا�ضة ت�ضمح لهم يف 
احل�ضول على الإعفاءات واخل�ضومات املالية يف مرافق 
وخدمات الدولة اأ�ضوة بفئات اأخرى؛ ) كامل�ضنني وذوي 
الحتياجات اخلا�ضة(، بالإ�ضافة لتمكينهم  للح�ضول 

على مزايا عينية مثل توفري التاأمني ال�ضحي .

4
عدم وجود الدعم املادي املنا�ضب للموؤ�ض�ضات واجلمعيات 

التطوعية يف الدولة.

تعديل قانون املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية رقم 
)7( ل�ضنة 1999م وتعديلته، خا�ضة فيما يتعلق 

بالأمور الآتية:- 

•  رفع �ضقف راتب ال�ضرتاك يف القطاع اخلا�س.

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

•  تخفي�س �ضن التقاعد للمراأة العاملة اإلى )15( 
�ضنة ، بدل من )20( �ضنة، وعدم ربطه بال�ضن. 

•  عدم  ربط التقاعد ببلوغ ال�ضن و�ضنوات اخلدمة 
جلميع امل�ضرتكني يف الهيئة. 

•  عدم الربط بني املكافاأة واملعا�س التقاعدي.

5
دور وزارة الرتبية والتعليم يف تعزيز العمل التطوعي يف نفو�س 

الطلب والعاملني يف هذا امليدان الرتبوي.
ت�ضوية رواتب املتقاعدين القدامى مبن فيهم 

الع�ضكرين برواتب املتقاعدين اجلدد بعد عام 2013.

6
دور جمل�س العمل التطوعي يف العمل التطوعي بالدولة، 

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

لتحديث بياناتهم التقاعدية.

7
احلوافز واملميزات التي متنحها الدولة لت�ضجيع العمل 

التطوعي. 
�ضرورة ا�ضتثمار اأموال الهيئة ب�ضكل اآمن.

قلة عدد املواطنني العاملني يف قطاع الإعلم.8
رفع �ضقف احلد الأدنى للمعا�س التقاعدي متا�ضيا 

مع معدلت الت�ضخم.
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م
الأفكار الرئي�ضية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال 

الجتماعي
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال الجتماعي

9

قلة عدد مراكز التدريب الإعلمية يف الدولة، حيث ل يوجد  
�ضوى مركزين متخ�ض�ضني بالتدريب الإذاعي والتلفزيوين على 

م�ضتوى الدولة.

اإن�ضاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�ضتقطاع ن�ضبة 
معينه من راتبه اختيارياً.

10
تناق�س امليزانية املعتمدة من املجل�س الوطني للإعلم لتدريب 

وتاأهيل املواطنني للعمل يف القطاع الإعلمي.

تفعيل الن�ضاط االجتماعي للجمعيات التعاونية من 
خلل ا�ضتقطاب اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية لت�ضويق 

منتوجاتهم.

عزوف الكثري من املواطنني عن العمل يف قطاع الإعلم.11
ال�ضماح للم�ضاهمني الذين ل تقل اأعمارهم عن واحد 

وع�ضرين عاما، امل�ضاركة يف ع�ضوية جمل�س الإدارة 
للجمعيات التعاونية.

12
كم تبلغ ن�ضبة التوطني باملوؤ�ض�ضات الإعلمية يف الدولة؟ وهل 	 

هي ن�ضبة مقبولة؟ 

اإعداد نظام منوذجي للجمعيات بحيث توحد من 
خالله �ضروط الع�ضوية والرت�ضيح الإدارة جمل�س 

ادارة اجلمعيات.

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

يف الدولة؟

اإلزامية ح�ضور امل�ضاهمني من غري اأع�ضاء جمل�س 
الإدارة بعد ن�ضر اإعلنات يف �ضحيفتني حمليتني، 
بحيث ل ت�ضح الجتماعات اإل بوجودهم، وو�ضع 

ا�ضتثناءات يف حال عدم وجودهم.

14
هل �ضتتم زيادة امليزانية املعتمدة لتاأهيل وتدريب الكادر 

الإعلمي املواطن من اأجل تطوير مهارته يف هذا املجال؟

تفعيل قرار ال�ضراء اجلماعي )ال�ضترياد اجلماعي( 
لتاأمني ال�ضعر املنخف�س لل�ضلع وعدم ال�ضماح برفع 

الأ�ضعار.

15
�ضيتم اإن�ضاء اأكادميية خمت�ضة لتاأهيل وتدريب الكوادر املواطنة 

يف املجال الإعلمي.

تر�ضيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة مبراقبة 
ن�ضاط اجلمعيات التعاونية واعمالها وح�ضاباتها، 

للتحقق من �ضريها وفق اأحكام القانون والقرارات 
املنفذة له.

16

ارتفاع ن�ضبة الن�ضاء العاملت يف الدولة، بينما ل يوجد ح�ضانة 
مفتوحة يف مقر اجلهات احلكومية يف اأم القيوين وراأ�س اخليمة 

والفجرية.

اإعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية، 
بحيث تغطي جميع املناطق ال�ضكنية ل�ضهولة توفري 

ال�ضلع جلميع الأفراد.

املحافظة على ال�ضتقرار الوظيفي للأمهات العاملت.17
عدم ال�ضماح للأفراد وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات التجارية 
بفتح حملت جتارية متار�س نف�س اأن�ضطة اجلمعيات 

التعاونية كالدكاكني.

18
تعر�س الأطفال  للعتداء من قبل بع�س اخلادمات اللتي 

يعملن على رعاية الأطفال عند خروج املراأة للعمل.

اإعطاء مميزات للجمعيات التعاونية من خلل توفري 
الأرا�ضي والدعم املايل لإن�ضائها، وحتويلها من 

جمرد جمعيات اإلى مراكز ت�ضويقية تخدم املنطقة 
التي تن�ضاأ بها.

اأ�ضباب عزوف اإن�ضاء احل�ضانات احلكومية.19

تنفيذ القرارات ال�ضادرة من �ضاحب ال�ضمو رئي�س 
الدولة – حفظه اهلل- بزيادة معا�ضات جميع 

املتقاعدين الذين مل تطبق عليهم الزيادة، وذلك من 
تاريخ �ضدور القرار.
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م
الأفكار الرئي�ضية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال 

الجتماعي
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال الجتماعي

خطة الوزارة لزيادة عدد هذه احل�ضانات.20

و�ضع ا�ضرتاتيجية عمل موحدة للدولة لتوحيد 
اجلهود واملبادرات املختلفة ب�ضاأن حماية اللغة 

العربية، واأن ترتبط هذه ال�ضرتاتيجية بخطط، 
وبرامج عمل حمددة زمنيا.

21
اخللل الوا�ضح يف الرتكيبة ال�ضكانية ما هي اجلهود التي قامت 

بها احلكومة لت�ضجيع املواطنني على الإجناب.

اإ�ضدار قانون احتادي حلماية اللغة العربية، وتعزيز 
مكانتها من خلل الزام جميع املوؤ�ض�ضات الحتادية 

واملحلية واخلا�ضة با�ضتعمالها حتدثا وكتابة. 

22

توجه احلكومة بزيادة علوة الأبناء من )600( درهم اإلى 
)1000( درهم يف ظل غلء الأ�ضعار وعدم تنا�ضب هذه العلوة 

مع م�ضتوى املعي�ضة يف الوقت احلايل.

اللتزام بتفعيل الن�ضو�س الد�ضتورية والقرارات 
الوزارية ذات ال�ضلة يف �ضاأن اعتماد اللغة العربية يف 

كافة الأن�ضطة واملعاملت. 

23
املبادرات املنفذة وغري املنفذة بح�ضب اخلطة ال�ضرتاتيجية 

لل�ضنوات) 2008- 2010( )2011- 2013(؟ 

زيادة الدعم املايل احلكومي لكافة املوؤ�ض�ضات 
وجمعيات النفع العام واملبادرات الوطنية يف �ضاأن 

تعزيز الدور بحماية اللغة  العربية باعتبارها العمود 
الفقري للهوية الوطنية.  

24
عدد املتقاعدين وامل�ضتفيدين من املعا�س التقاعدي، وما ن�ضبة 

فئة ذوي الدخل املحدود؟
تعزيز اللغة العربية كلغة تدري�س اأولى يف جميع 

موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف الدولة. 

25
اإجراءات الهيئة يف �ضاأن اآلية تق�ضيط املبالغ مقابل �ضم مدد 

اخلدمة ال�ضابقة.

دعم وتنمية املبادرات اخلا�ضة التي تقوم بن�ضر 
التوعية باأهمية اللغة العربية واملحافظة عليها يف 

مواقع ال�ضبكات الجتماعية، ويف مقدمتها الـ »في�س 
بوك«، و»تويرت«، لن�ضر التوعية حول اأهمية اللغة 

العربية.

26
ال�ضعوبات التي واجهت الهيئة اأثناء عملية تنفيذها للخطة 

ال�ضرتاتيجية لل�ضنوات )2010-2008(. 

تعديل القانون الحتادي رقم ) 13 ( ل�ضنة 
1976 مبا يتواكب مع التطورات وال�ضيا�ضات 

القت�ضادية للدولة، مع ال�ضماح للجمعيات التعاونية 
ال�ضتهلكية بامل�ضاركة يف تطويره لتتمكن من 
حتقيق اأهدافها مبا يخدم القت�ضاد الوطني؛ 

كما يجب اأن يراعى التعديل ال�ضماح للجمعيات 
بفتح فروعها يف اأي اإماره، وبالتايل تو�ضيع قاعدة 

م�ضاهميها عن طريق فتح باب الكتتاب مع مراعاة 
حقوق امل�ضاهمني القدامى وامل�ضلحة العليا للجمعية. 

27
النتائج الفعلية املحققة جراء تنفيذ ا�ضرتاتيجية الهيئة 

لل�ضنوات )2008- 2010(.

اإ�ضدار ت�ضريع لتحديد �ضقف املكافاآت ملجال�س اإدارات 
اجلمعيات من خلل ربطها بالعائد من امل�ضرتيات 

وب�ضكل ل يتجاوز املكافاآت املخ�ض�ضة للموؤ�ض�ضات 
احلكومية الربحية، وت�ضجيعها ل�ضم الكفاءات 

الن�ضائية يف جمال�س اإداراتها.

28

ما هي التحديات التي واجهت الهيئة يف �ضبيل حتقيق الهدف 
ال�ضرتاتيجي يف تطوير الأداء الإداري، والرتقاء باملوارد 

الب�ضرية وفق اأف�ضل املمار�ضات؟ 

حتفيز اجلمعيات التعاونية لتوظيف امل�ضتفيدين من 
برامج الرعاية الجتماعية والقادرين على العمل 

فيها، وو�ضع خطط وبرامج حمددة لتاأهيل وتدريب 
و توطني العاملني لديها، وتزويدهم باخلربات 

واملهارات اللزمة لإدارة وت�ضيري العمل التعاوين. 
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29

�ضعف التن�ضيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط 
واآليات حمددة ملتابعة املن�ضاأة املخالفة، والعمال املخالفني، مما 

�ضيوؤدي اإلى عدم القدرة على �ضبط �ضيا�ضات وخطط �ضوق 
العمل.

التن�ضيق مع اللجنة العليا حلماية 
امل�ضتهلك لتنظيم تاأجري الأرفف يف منافذ بيع 

املواد الغذائية وال�ضتهلكية، بحيث ل يتم 
ا�ضتغللها وبالتايل توؤدي لزيادة الأ�ضعار.

30

غياب دور الوزارة يف �ضاأن و�ضع �ضيا�ضات وطنية للتدريب 
والتوجيه املهني، خا�ضة يف املن�ضاآت متعددة اجلن�ضيات، �ضيوؤدي 

اإلى عدم تطوير الكوادر العاملة او تنمية مهاراتهم، مما �ضيوؤثر 
على حت�ضني الإنتاجية يف �ضوق العمل.

تنظيم الرقابة والإ�ضراف على اجلمعيات التعاونية 
،بحيث تقوم وزارة القت�ضاد بالرقابة والإ�ضراف على 

اجلمعيات التعاونية ال�ضتهلكية، وذلك لطبيعتها 
التجارية، ومن جهة اأخرى تقوم وزارة ال�ضوؤون 

الجتماعية بالرقابة والإ�ضراف على باقي اأنواع 
اجلمعيات ومبا يحقق اأهدافها.  

31
تعدد اأ�ضواق العمل بالدولة، اأدى اإلى غياب روؤية م�ضرتكة لو�ضع 

ا�ضرتاتيجية  حمددة املعامل واخلطوات ل�ضبط �ضوق العمل.

و�ضع خطة �ضنوية لن�ضر الوعي التعاوين من 
خلل التن�ضيق مع وزارة الرتبية والتعليم، وو�ضائل 

الإعلم لو�ضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية، 
ومواد درا�ضية لبث الوعي التعاوين يف املجتمع، 

بالإ�ضافة اإلى تبني مفهوم الإعلم التعاوين الذي 
يعتمد على اأ�ض�س حديثة لن�ضر املعرفة والوعي 

التعاوين.

32

عدم �ضبط �ضوق العمل، اأدى اإلى انخفا�س ن�ضيب املواطنني يف 
الرثوة الوطنية، ونزف اقت�ضاد الدولة، خا�ضة اأن التحويلت 

املالية للعمالة الوافدة خارج الدولة بلغت 26 مليار دولر 
�ضنوياً.

و�ضع خطة ا�ضرتاتيجية لت�ضجيع الحتاد التعاوين 
ال�ضتهلكي للقيام بدور رئي�ضي من خلل ال�ضراء 
املوحد لل�ضلع حمليا اأو بوا�ضطة ال�ضترياد املبا�ضر، 

علوة على قيامه بت�ضنيع بع�س ال�ضلع لتغطية 
معظم احتياجات اجلمعيات التعاونية مبا يوؤدي اإلى 

خف�س الأ�ضعار وتوحيدها.

33

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

يف الإدارة العليا والتغيري امل�ضتمر يف مديري الإدارات، وخا�ضة 
اإدارة ال�ضوؤون املالية والإدارية، وغياب امل�ضاركة الفعالة يف اإعداد 

اخلطة ال�ضرتاتيجية . 

�ضرورة اإخ�ضاع كافة املن�ضاآت القت�ضادية بالدولة 
بنظام تعدد الثقافات والر�ضوم املقررة ح�ضب ما هو 

متبع بوزارة العمل، مثل املناطق احلرة واملناطق 
ال�ضتثمارية وغريها.

34

عدم متكن الهيئة من اأداء دورها يف ظل غياب املخ�ض�ضات املالية 
لتفعيل براجمها اجلديدة يف اخلطة ال�ضرتاتيجية )2014- 

2016( وعدم القدرة على قيا�س مدى حتقيق الربامج والأن�ضطة.  

قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللزمة بالتن�ضيق مع 
كافة اجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط واآليات لزيادة 

ن�ضب التوطني يف املن�ضاآت اخلا�ضة. 

35
حتميل ورثة املتويف )املوؤمن عليه( �ضداد تكلفة �ضم اخلدمة 

باالأق�ضاط املتبقية. 

تفعيل املادة رقم )14( من القانون الحتادي رقم 
)8( ل�ضنة 1980، يف �ضاأن تنظيم علقات العمل 

وتعديلته، حول عدم ا�ضتخدام غري املواطنني يف 
اأعمال اأو وظائف ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 

36
غياب معايري وا�ضحة لتحقيق ا�ضتدامة املوارد املالية للهيئة، 

مما اأثر ذلك على فاعلية اخلدمات املقدمة .

اإلغاء نظام ال�ضمان امل�ضريف للقطاعات اخلدمية، 
والكتفاء بنظام حماية الأجور لت�ضجيع قطاع 

اخلدمات والتطور يف �ضوق العمل. 
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37

اقت�ضار اخلدمات واملنافع واملزايا التاأمينية املقدمة للمتقاعدين 
يف �ضورة رواتب وخم�ض�ضات للتقاعد، وحملت الإقرار 

ال�ضنوية. 

تبني خطط وبرامج تعمل على ت�ضييق الفوارق 
بني القطاعيني احلكومي واخلا�س يف المتيازات 

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

اخلا�س.

38

التاأخر يف تقدمي اخلدمات اللزمة للمتقاعدين امل�ضتفيدين 
يف خمتلف مناطق الدولة واإطالة الوقت عليهم؛ نتيجة توا�ضع 

اإجراءات حتديث بيانات املتقاعدين ب�ضبب �ضعف الآليات التي 
تتبعها الهيئة العامة للمعا�ضات من اأجل حتديث بيانات املوؤمن 

عليهم، ومتابعة حت�ضيل ال�ضرتاكات مل�ضتحقي املعا�ضات من 
جهات واأ�ضحاب العمل. 

اإعداد درا�ضات وو�ضع خطط عمل للربط بني 
خمرجات العملية التعليمية ، وخطط التنمية 

القت�ضادية والجتماعية؛ باعتبار اأن ذلك متطلباً 
�ضرورياً ل�ضبط �ضوق العمل، وعلج اختللته، 

خا�ضة فيما يتعلق بتخفي�س ن�ضب البطالة.

39

عدم معرفة العديد من امل�ضتحقني بالإجراءات املتبعة يف نظام 
املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية، كالتوعية بالإجراءات اخلا�ضة 

بعملية حتديث البيانات اخلا�ضة باملتقاعدين وامل�ضتحقني 
للمعا�س التقاعدي. 

قيام الوزارة بو�ضع اخلطط، والإجراءات، وال�ضوابط 
اللزمة بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية الأخرى، 

ب�ضاأن الرقابة واملتابعة امل�ضتمرة للمن�ضاآت والعمالة 
املخالفة خا�ضة فيما يتعلق باحلد من انت�ضار العمالة 

ال�ضائبة. 

40

عدم قدرة املواطن املتقاعد من اإيفاء وتاأمني احتياجاته 
املعي�ضية والتزاماته ال�ضحية والتعليمية ؛ نتيجة لعدم تلزم 

املعا�س مع ظروف والتزامات هذه الفئات كالحتياجات 
الأ�ضا�ضية مثل )املواد الغذائية- امللب�س...الخ(واأ�ضعار الطاقة 

والغاز والكهرباء واملاء. 

�ضرورة قيام وزارة العمل مبتابعة وحث وكالت 
التو�ضط للعمالة على تعديل اأو�ضاعها يف اأ�ضرع وقت 

ممكن، وحت�ضيل ر�ضوم التجديد والتاأخري امل�ضتحقة، 
واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوكالت التي ل 
تلتزم بتجديد تراخي�ضها يف املواعيد املقررة قانونا. 

41

�ضعف التن�ضيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط 
واآليات حمددة ملتابعة املن�ضاأة املخالفة، والعمال املخالفني، مما 

�ضيوؤدي اإلى عدم القدرة على �ضبط �ضيا�ضات وخطط �ضوق 
العمل.

اأهمية اقت�ضار العقود واملناق�ضات الحتادية واملحلية 
على ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة امللتزمة ب�ضيا�ضة 

التوطني.

ارتفاع اخللفات الأ�ضرية الناجتة عن عمل املراأة.42
�ضرورة قيام وزارة العمل بالتن�ضيق مع وزارة العدل 

للإ�ضراع يف الف�ضل بالق�ضايا العمالية. 

43

الآثار ال�ضلبية التي تنتج عن غياب املراأة العاملة ل�ضاعات طويلة 
عن اأ�ضرتها نتيجة لرفع �ضن التقاعد للمراأة من )15اإلى 20 

�ضنة وربطه ببلوغ �ضن اخلم�ضني(.

اإعادة النظر يف املادة الرابعة من القرار الوزاري 
رقم )757( ل�ضنة 2006م، يف �ضاأن نظام بطاقة 

املن�ضاأة، بحيث يتم ا�ضتبدال التعهد الذي يقدمه 
وكيل اخلدمات ب�ضمان بنكي تقدمه املن�ضاأة عند فتح 

بطاقة املن�ضاأة، وحتدد قيمته و�ضوابط واإجراءات 
تقدميه من قبل الوزارة. 

ت�ضجيع املراأة على العمل  وا�ضتمرار تعزيز دورها يف املجتمع.44

قيام وزارة العمل بدعم “مكاتب ت�ضهيل” يف توفري 
اخلدمات ال�ضاملة لت�ضهيل اإجناز املعاملت، مثل 

)خدمات �ضوؤون الإقامة والأجانب، والربيد ال�ضريع 
“امبو�ضت”، وهيئة الكهرباء واملياه(. 
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45
- هل هناك توجه باإعادة النظر يف احلزم الت�ضريعية املتعلقة 

بعمل املراأة يف الوقت احلايل ؟

عدم و�ضوح مقايي�س الأداء الت�ضغيلية، والنتائج 
امل�ضتهدفة ملبادرات واأن�ضطة اخلطة ال�ضرتاتيجية 

للهيئة، مما اأدى اإلى عدم فعاليتها يف حتقيق نتائج 
مر�ضية على اأر�س الواقع. 

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

ق�ضور مبادرات الهيئة يف تطوير ودعم ريا�ضة 
املعاقني ب�ضبب عدم اإجناز م�ضروع املركز الإقليمي 
لتاأهيل واإعداد الكوادر الريا�ضية للمعاقني، وعدم 

توحيد قاعدة البيانات اخلا�ضة بهذه الريا�ضة.

47
ما اخلطط اجلديدة التي �ضت�ضعها الوزارة  لتوفري بيئة عمل 

منا�ضبة للمراأة العاملة ؟

افتقار الكثري من املناطق واملدن ال�ضغرية للأن�ضطة 
ال�ضبابية خا�ضة يف اأوقات فراغ ال�ضباب، والإجازات 

املدر�ضية، مما اأدى اإلى تفاقم م�ضكلت انحراف 
�ضلوكيات املراهقني وجنوح ال�ضباب نحو بع�س 

العادات ال�ضيئة.

48

احلد الأدنى للمعا�س قد زاد حالياً اإلى )10000( درهم بينما   
تن�س املادة )36( من القانون الحتادي رقم )7( ل�ضنة 2007م 
بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )7( ل�ضنة 1999م 

باإ�ضدار قانون املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية.

عدم ا�ضتكمال الهيئة للوائح الحرتاف اخلا�ضة 
بريا�ضة كرة القدم، وغريها من الريا�ضات الأخرى، 

مما يوؤثر �ضلباً على م�ضتوى هذه الألعاب والتقدم 
الريا�ضي يف املناف�ضات الإقليمية والدولية.

49
م�ضاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو الع�ضكريني  يف املعا�س 

التقاعدي.

غياب الأطر الت�ضريعية اللزمة لن�ضر ثقافة 
الحرتاف الريا�ضي، وكذلك الأطر القت�ضادية 

خا�ضة ما يتعلق بدعم املوارد الذاتية للأندية.

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

2000م.

عدم قيام الهيئة باأدوارها املن�ضو�س عليها قانوناً 
باعتبارها اجلهاز الأعلى امل�ضوؤول عن ال�ضباب 

والريا�ضة ب�ضبب تداخل الخت�ضا�ضات بني الهيئة، 
واملجال�س الريا�ضية املحلية.

51
اإعطاء املواطنني اأ�ضعار تف�ضيلية ت�ضجيعاً لل�ضياحة الداخلية 

واخلارجية.

غياب اخلطط الإعلمية املدرو�ضة للت�ضويق 
الريا�ضي، ون�ضر ثقافة الحرتاف، والرتويج 

للريا�ضات اجلماعية والفردية مما يوؤثر �ضلباً على 
اهتمام املواطنني بالكثري من اأنواع الريا�ضات.

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

اجلن�ضيات املوجودة بالدولة )202( جن�ضية.

عدم تقييم جتربة احرتاف اللعب الأجنبي يف 
الألعاب اجلماعية )كرة الطائرة، كرة اليد، كرة 
ال�ضلة(، مما يوؤدي اإلى عدم ال�ضتفادة عملياً من 
املهارات الأجنبية يف تطوير مثل هذه الريا�ضات.

53
وجود اأكرث من )473( مدر�ضة خا�ضة تدر�س اأكرث من )500( 

األف طالب.

عدم وجود برامج وا�ضحة وحمددة ل�ضتكمال جتهيز 
املن�ضاآت الريا�ضية واإمدادها باملرافق واخلدمات 

اللزمة مما يوؤثر �ضلباً على اإمكانات تطوير 
الريا�ضات اجلماعية والفردية.
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54

حتقيق بطولت يف الألعاب اجلماعية للمنتخبات الوطنية مثل 
»كرة اليد، كرة ال�ضلة، وكرة الطائرة »على امل�ضتوى الإقليمي 

والدويل.

افتقاد مركز الطب الريا�ضي اإلى الكوادر الطبية 
املتخ�ض�ضة واملتفرغة، مما اأثر �ضلباً على عدم �ضمول 
املركز لكل اأنواع العلجات الطبيعية التي يحتاجها 

اللعبون امل�ضابون. بالإ�ضافة اإلى عدم ا�ضتقدام 
اخلربات الأجنبية املوؤهلة لتطوير العمل مبركز 

الطب الريا�ضي.

55
عدم وجود درا�ضة تظهر نتائج  ال�ضتفادة من وجود اللعبني 

الأجانب يف الألعاب اجلماعية.

عدم وجود بيانات دقيقة، وخطط وا�ضحة حول 
احتياجات املن�ضاآت الريا�ضية يف املدار�س، مما يوؤثر 

�ضلباً على التخطيط للربامج الريا�ضية يف خمتلف 
املراحل التعليمية.

56
اإعداد درا�ضة ملعرفة مدى ال�ضتفادة الفنية واملادية من م�ضاركة 

اللعب الأجنبي يف الألعاب اجلماعية.

عدم وجود خطط وطنية وا�ضحة وحمددة لتاأهيل 
واإعداد الكوادر الريا�ضية املواطنة، مما يوؤدي اإلى 

احلد من تواجد القيادات الوطنية يف املوؤ�ض�ضات 
الإقليمية والدولية الريا�ضية. بالإ�ضافة اإلى �ضعف 

برنامج الرواتب والأجور املخ�ض�ضة لدعم تعيني 
املدربني املواطنني.

عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.57

�ضعف املخ�ض�ضات والعتمادات املالية املقررة لتنمية 
املوارد املالية للأندية، مما اأدى اإلى عجز يف ميزانية 
الأندية، بالإ�ضافة اإلى ان�ضحابها من ممار�ضة بع�س 
اأنواع الريا�ضات نتيجة عدم توافر هذه املوارد املالية.

58
اإعطاء الأولوية يف اإحلاق حالت الإعاقات ال�ضديدة مبراكز 

تاأهيل املعاقني يف احلكومية الحتادية.

توا�ضع امليزانيات املخ�ض�ضة لدعم مراكز ال�ضباب 
واأن�ضطتها، مما اأدى اإلى عدم قدرة هذه املراكز على 

القيام بر�ضالتها واأهدافها الثقافية والجتماعية 
والريا�ضية. بالإ�ضافة اإلى عدم امتدادها للنت�ضار يف 

املناطق واملدن ال�ضغرية يف الدولة.

59
مراكز تاأهيل املعاقني التابعة لوزارة ال�ضوؤون الجتماعية 

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

اإن�ضاء �ضالت مغطاة ومكيفة متعددة الأغرا�س على 
م�ضتوى الدولة، ل�ضتخدامها يف تنظيم امل�ضابقات 

الريا�ضية والفعاليات الثقافية طوال العام. 

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

منذ تاأ�ضي�س وزارة ال�ضوؤون الجتماعية.

اعتماد اآلية تنفيذ ملوافقة جمل�س الوزراء على 
التو�ضيات ال�ضادرة من املجل�س الوطني الحتادي 

ذات العلقة مع حماور املو�ضوع العام. 

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

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

ت�ضكيل جلنة عليا تعمل على ت�ضجيع زواج املواطنني 
من املواطنات، واإزالة العقبات التي تواجه ذلك 

لتنفيذ ال�ضيا�ضة الجتماعية للدولة.

62

اإمكانية ا�ضتقبال مراكز تاأهيل املعاقني الحتادية الأعداد 
املتزايدة حلالت الإعاقة ومر�ضى التوحد من املواطنني، وعدم 

و�ضعهم يف قوائم النتظار.

�ضرورة اعتماد اآليات لتحديث دليل الت�ضنيف املهني 
ا�ضتناداً على اأ�ض�س ومعايري تواكب روؤية الإمارات 
)2020م -2021م(، ومبا يتوافق مع خ�ضو�ضية 

جمتمع دولة الإمارات.
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63
عدم وجود اإح�ضائية موحدة على امل�ضتوى الحتادي حلالت 

الإعاقة ال�ضديدة ومر�ضى التوحد من املواطنني.

الإ�ضراع يف تعديل القانون الحتادي رقم 7 ل�ضنة 
1999م باإ�ضدار قانون املعا�ضات والتاأمينات 

الجتماعية، مع الأخذ يف العتبار تو�ضيات املجل�س 
وطموحات امل�ضمولني به، وعدم امل�ضا�س بحقوقهم 

املكت�ضبة يف القانون احلايل، على اأن يتم عر�س 
م�ضروع القانون بعد النتهاء منه على املجل�س 

الوطني الحتادي، واأهمية ال�ضفافية عند تناوله 
لكونه مي�س م�ضالح املواطنني.

64
اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س لتوطني القطاع 

ال�ضياحي يف الدولة.

ا�ضتحداث مادة يف قانون املعا�ضات والتاأمينات 
الجتماعية يف �ضاأن منح املتقاعدين مزايا مالية، بناًء 

على تو�ضية املجل�س املوافق عليها من قبل جمل�س 
الوزراء املوقر.

65
التن�ضيق بني املجل�س الوطني لل�ضياحة والآثار واجلهات املحلية 

ب�ضاأن التوطني يف القطاع ال�ضياحي.
ال�ضعي يف ت�ضجيل بع�س املواقع الطبيعية يف الدولة 

بلئحة الرتاث العاملي لدى منظمة اليون�ضكو.

66
ا�ضتقالة )60(% من املواطنني العاملني يف القطاع ال�ضياحي 

لأ�ضباب عديدة منها املزايا املمنوحة لهم.

ت�ضكيل جلنة عليا برئا�ضة اأحد الوزراء ُتعنى ب�ضوؤون 
احلج ،ويكون اأع�ضاوؤها من اجلهات ذات العلقة بهذا 

املو�ضوع.

67

الهيئة تعمل ب�ضكل روتيني وتفتقر اإلى الكثري من اخلدمات 
الإلكرتونية لت�ضهيل اإجراءات حتديث بيانات املتقاعدين، بينما 

اأطلقت احلكومة الر�ضيدة موؤخراً اأنها �ضتنتقل بخدماتها اإلى 
احلكومة الذكية وذلك خلل العام القادم.

اللتزام بتطبيق قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم 
)2/72و/39م( ل�ضنة 2014م باأن يكون احلد الأدنى 

لقيمة الدعم ال�ضكني الذي يح�ضل عليه املواطن من 
برنامج ال�ضيخ زايد للإ�ضكان )800( األف  بدًل من 

)500( األف درهم.

68

العمل على اإ�ضعاد املواطنني عرب ت�ضهيل تقدمي خدماتها، بينما 
مازال املتقاعدون يعانون من الإجراءات الروتينية املتبعة يف 

الهيئة خلدمة املتقاعدين.

69
الإجراءات والتقنيات احلديثة امل�ضتخدمة يف الهيئة لت�ضهيل 

اإجراءات املتقاعدين، ومدى �ضعي الهيئة لقيا�س ر�ضا املتعاملني.

70

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

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

71
الآلية التي �ضتقوم بها الهيئة للربط  الإلكرتوين بني اجلهات 

ذات العلقة لت�ضجيل حالة وفاة �ضاحب املعا�س التقاعدي.

72
الإجراءات املتخذة يف �ضاأن ربط الراتب التقاعدي مب�ضتوى 

تكاليف املعي�ضة.

73
الإطار الزمني لتطبيق ربط الراتب التقاعدي مب�ضتوى تكاليف 

املعي�ضة.
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74

مدى توفري الهيئة لبع�س اخلدمات مل�ضاعدة املتقاعدين 
وتخفيف الأعباء عنهم كالتاأمني ال�ضحي اأو اخل�ضومات 

اخلا�ضة  حلني �ضدور القانون.

75
معاملة اجلمعيات التعاونية ك�ضركات خا�ضة من حيث الر�ضوم 

واملعاملت الإدارية.

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

اأخرى للجمعيات التعاونية يف اإمارات الدولة.

77
التزام اجلمعيات بدفع ر�ضوم الكهرباء بالإ�ضافة لعائد 

امل�ضاهمني، وكذلك امل�ضاهمة يف القطاعات املجتمعية املختلفة.

78

الرقابة على اجلمعيات التعاونية كانت من اخت�ضا�س وزارة 
ال�ضئون الجتماعية فاأ�ضبحت الرقابة من عمل اللجنة العليا 

حلماية امل�ضتهلك.

79
�ضيا�ضة الإدارة للحد من ظاهرة تفاقم الأ�ضعار لل�ضلع الغذائية 

يف اجلمعيات التعاونية يف املوا�ضم )�ضهر رم�ضان والأعياد(.

80
وجود اللجنة العليا حلماية امل�ضتهلك اإمنا هو تنبيه لل�ضركات 

التجارية بوجود اإدارة حلماية امل�ضتهلك.

81
منذ تاأ�ضي�س الوزارة وحتى عام 2006 كان هدفها دعم القطاع 

التجاري ، ولكن اأ�ضبح دور الوزارة ل�ضالح امل�ضتهلكني.

82

من �ضمن اخليارات التي اتبعتها الوزارة للحد من ارتفاع 
الأ�ضعار هي املخالفات ولكن مل تكن الأداة ال�ضحيحة ملعاجلة 

امل�ضكلة .

83

ال�ضتعانة باجلمعيات التعاونية للحد من ارتفاع الأ�ضعار 
لوجود مظلة حكومية بو�ضع �ضقف لأ�ضعار بع�س ال�ضلع؛ وذلك 

لل�ضيطرة على اأية زيادة غري مربرة.

84
توقيع مذكرات تفاهم �ضنة 2008 مع الحتاد التعاوين 

ال�ضتهلكي خلف�س اأ�ضعار بع�س ال�ضلع الأ�ضا�ضية.

85

خلق �ضراكة مع اجلمعيات التعاونية وكذلك )كارفور –لولو( 
كمبادرات �ضنوية لتثبيت الأ�ضعار؛ وذلك خللق نوع من ال�ضقف 

لعدم الزيادة ودعم ال�ضلع وعدم زيادتها لأي ظرف بحيث 
تتحمل تلك اجلهات ن�ضبة الزيادة.

ت�ضاءلت اللجنة حول الت�ضهيلت املقدمة للجمعيات التعاونية.86

87
تعديل القانون املتعلق بالوكلء كنوع من الت�ضهيلت املقدمة 

للجمعيات التعاونية.

88
اإ�ضكالية ارتباط الوكالء من اخلارج مع التجار من داخل 

الدولة وتف�ضيلهم التعامل مع وكيل واحد.

89
اإ�ضكالية ثقافة امل�ضتهلك يف الإ�ضرار على �ضراء نوع معني من 

املنتجات وعدم رغبته يف التغيري.
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90
اجلمعيات التعاونية تعمل كقطاع جتاري من خلل الأرباح التي 

يعلنون عنها.

91
دور الهيئة يف اإبراز ال�ضورة احل�ضارية للم�ضاجد وتفعيل دورها 

وتطوير العاملني فيها.

92
حمدودية املبالغ املخ�ض�ضة لنظافة امل�ضجد واإبراز �ضورته 

احل�ضارية.

93
�ضعف الرقابة والتفتي�س على اأعمال ال�ضيانة والتاأكد من 

�ضلمة املرافق.

عدم قيام الهيئة  باإجراءات ال�ضيانة الدورية للم�ضاجد.94

عدم وجود الأذان املوحد يف امارتي دبي وال�ضارقة.95

96
�ضعف دور الهيئة  يف ال�ضيطرة يف احلد من ق�ضايا ال�ضحر 

وال�ضعوذة يف املجتمع.

97

انخفا�س ن�ضب التوطني يف الهيئة يف عدة جمالت )كالأئمة 
واملوؤذنني والوعاظ واملفتني( والتي بلغت )9%( فقط يف عام 

.2012

98
�ضعف دور الهيئة لتطبيق اخت�ضا�ضها املتمثل يف )ن�ضر الثقافة 

الإ�ضلمية وتنمية الوعي الديني(.

99
غياب الدرا�ضات والبحوث الدينية املتعلقة مبعاجلة بع�س 

الظواهر الجتماعية

100

توا�ضع جهود الهيئة يف تطوير الر�ضالة الإعلمية املخ�ض�ضة 
بالوعظ والإر�ضاد لأفراد املجتمع واقت�ضارها على الو�ضائل 

التقليدية.

101

توا�ضع الهيئة يف ممار�ضة اخت�ضا�ضاتها الواردة يف قانون 
اإن�ضائها ب�ضاأن الإ�ضراف والرقابة على امل�ضاجد وتفعيل دورها، 

ون�ضر الثقافة الإ�ضلمية، وتنمية الوعي الديني، وتر�ضيخ 
الوقف والدعوة له.

102

قلة العتمادات املالية املخ�ض�ضة لإبراز ال�ضورة احل�ضارية 
للم�ضاجد، مما اأثر �ضلبا على اأعمال التطوير، وال�ضيانة 

ومتابعة احتياجات امل�ضاجد.

103

عدم وجود اأطر وا�ضحة واآليات تعاون حمددة بني الهيئة 
واجلهات الحتادية واملحلية، مما اأدى اإلى غياب برامج 

وجمالت التعاون امل�ضرتكة لتعظيم دور وقيمة امل�ضجد يف احلياة 
الجتماعية والوعظ الديني والتعريف باعتدال الإ�ضلم.
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104

حمدودية الدور الجتماعي للم�ضجد وغياب الوعظ الديني 
املتفاعل مع الق�ضايا الجتماعية، اأثر �ضلباً على قيمة واأهمية 

دور امل�ضجد يف جمتمع الإمارات الذي متيز بتعدد لغات 
وتوجهات وثقافة وجن�ضية قاطنيه. 

105

غياب النظم واللوائح املالية ولوائح العمل التف�ضيلية للأن�ضطة 
الدينية للهيئة؛ اأدى اإلى عدم قدرة الهيئة على اأداء الأدوار 

املنوطة بها وممار�ضة اخت�ضا�ضاتها بالفعالية والكفاءة اللزمة.

106

تدين ن�ضبة التوطني يف الهيئة وعزوف املواطنني عن العمل يف 
وظائف  )الأئمة والوعاظ واخلطباء(، �ضيوؤدي اإلى الكثري من 

الآثار ال�ضلبية املتعلقة بقيم وعادات وتقاليد املجتمع الإماراتي 
وتعريفها لدى املقيمني فيها.

107
توا�ضع التعاون والتن�ضيق بني الهيئة وو�ضائل الإعلم املختلفة، 

اأدى اإلى حمدودية دورها يف ن�ضر التوعية الدينية.

108

تاأخر تطوير مرجعية الإفتاء الر�ضمي بالدولة ، اأدى اإلى 
ازدواجية احللول الدينية املقرتحة ملعاجلة العديد من الظواهر 

الجتماعية.

109

حمدودية اإيرادات الأوقاف يعود ب�ضفة اأ�ضا�ضية اإلى عدم قدرة 
الهيئة على ا�ضتثمارها يف م�ضارف الوقف احلديثة، وعدم وجود 

الكادر املتخ�ض�س يف هذا ال�ضاأن، بالإ�ضافة اإلى غياب ثقافة 
الوعي بالوقف لدى اأفراد املجتمع، وعدم قدرة الهيئة على 
التعاون والتن�ضيق مع القطاع اخلا�س وغريه من موؤ�ض�ضات 

التوا�ضل املجتمعي.

110

عدم حو�ضبة العمليات املالية لأموال الوقف، �ضيوؤدي اإلى املزيد 
من الإ�ضكاليات املرتبطة يف تنمية وتنويع امل�ضاريع الوقفية، بناًء 

على تقارير ديوان املحا�ضبة.

111
عدم و�ضوح موؤ�ضرات الأداء الت�ضغيلية واآليات التطبيق 

للمبادرات والأهداف ال�ضرتاتيجية للهيئة.

112
زيادة الأعباء املالية على اأ�ضحاب املن�ضاآت اخلا�ضة، نتيجة 

اإلزامهم بدفع مبلغ ال�ضمان البنكي. 

113

عدم التزام العديد من املن�ضاآت اخلا�ضة بامل�ضتويات املهارية 
املطلوبة يف �ضوق العمل بالدولة، اأدى اإلى اإغراق �ضوق العمل 
بالعمالة الأجنبية املتدنية املهارة، مما �ضيرتتب عليه افتقاد 

�ضوق العمل للمميزات التناف�ضية العاملية، واملراكز الدولية 
املتقدمة يف التقارير العاملية. 
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114

�ضيا�ضة ال�ضتقدام املفتوح اأدت اإلى عدم اللتزام بن�ضب التوطني 
املقررة للمن�ضاآت )15%(، مما �ضيرتتب عليه �ضيطرة العمالة 

الأجنبية على حتديد توجه وحركة واأهداف �ضوق العمل 
بالدولة. 

115

عدم تقيد بع�س املن�ضاآت مبعيار تعدد الثقافات يف ت�ضنيف 
املن�ضاآت، �ضيرتتب عليه �ضيطرة جاليات اأجنبية بعينها على 

اأ�ضواق العمل، مما يوؤدي اإلى خماطر اأمنية واقت�ضادية 
واجتماعية، وكذلك زيادة حدة اإ�ضكالت الرتكيبة ال�ضكانية. 

116

زيادة معدلت البطالة بني املواطنني التي بلغت )15%(، تعود 
يف اأحد اأ�ضبابها الرئي�ضية اإلى عدم اللتزام بتطبيق املادة رقم 

)14( من القانون الحتادي رقم )8( ل�ضنة 1980، يف �ضاأن 
تنظيم علقات العمل وتعديلته يف �ضاأن عدم ا�ضتخدام غري 
املواطنني يف اأعمال اأو وظائف، ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 

117

�ضيطرة العمالة الأجنبية على القطاعات القت�ضادية املهمة يف 
الدولة بن�ضبة )82%(، �ضتوؤدي اإلى عدم قدرة الدولة م�ضتقبل 

على تنفيذ روؤاها امل�ضتقبلية، فيما يتعلق بتوطني الوظائف 
الفنية، والتخ�ض�ضية، ورفع قدرات املواطنني املهنية للتكيف مع 

بيئة العمل الدولية. 

118

اإقبال املواطنني على العمل يف القطاع احلكومي يعود ب�ضفة 
اأ�ضا�ضية اإلى الفروقات الكبرية يف المتيازات الوظيفية، واملالية 

بني القطاعيني العام واخلا�س. 

119

الختللت يف الربط بني التخطيط للعملية التعليمية، 
واحتياجات �ضوق العمل؛ اأدى اإلى اإغراقه بالكثري من 

التخ�ض�ضات العلمية الغري املطلوبة، وكذلك نق�س �ضديد يف 
التخ�ض�ضات العلمية الأخرى التي يتطلبها �ضوق العمل. 

120

غياب موؤ�ضرات ن�ضب الإجناز املتحققة من �ضيا�ضات وخطط 
وبرامج ومبادرات التوطني، �ضيوؤدي اإلى عدم القدرة على 

معرفة خ�ضائ�س �ضوق العمل للمواطنني، وقيا�س التغريات يف 
�ضوق العمل، والقطاعات امل�ضتهدفة يف التوطني، وعوامل القوة 

وال�ضعف يف احتياجات ومنو �ضوق العمل. 

121

عدم وجود �ضيا�ضة موحدة للعمل بالدولة، يعود يف اأحد اأ�ضبابه 
الرئي�ضية اإلى عدم وجود جهة تن�ضيقية عليا بني اجلهات 

الحتادية املحلية والقطاع اخلا�س. 

122

ارتفاع اأعداد ال�ضركات اخلا�ضة التي تقوم بالتعيني ال�ضوري 
للمواطنني، �ضيرتتب عليه تكري�س اختللت �ضوق العمل فيما 

يتعلق بالتوطني.
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123

تفاقم انت�ضار العمالة ال�ضائبة يف الأماكن العامة، �ضيرتتب عليه 
الإ�ضرار ب�ضورة املجتمع احل�ضارية، والأمنية، والجتماعية، 

والقت�ضادية، والثقافية. 

124

انتقال العمالة الأجنبية من من�ضاأة اإلى من�ضاأة اأخرى مناف�ضة 
بعد انتهاء مدة عقد العمل، �ضيرتتب عليه الإ�ضرار باأ�ضحاب 

املن�ضاآت، والتاأثري على معنى املناف�ضة العادلة والكاملة بني هذه 
املن�ضاآت وبع�ضها. 

125

انخفا�س اأعداد املتقاعدين يف القطاع اخلا�س بن�ضبة %2 
ومبجموع )305( متقاعدين مقارنة باإجمايل اأعداد املتقاعدين 

)14732( يف عام 2011م يف الوزارات الحتادية واحلكومات 
املحلية والقطاع اخلا�س.

126

عدم �ضرف املعا�س التقاعدي للموؤمن عليهم بانتهاء مدة 
اخلدمة املحددة ب )20( �ضنة وربطه ببلوغ �ضن اخلم�ضني 

نتيجة التقاعد املبكر.

127

ال�ضتف�ضار عن اأ�ضباب  وجود  ن�س مادة يف القانون  الحتادي 
رقم )7( ل�ضنة 1999م ب�ضاأن  املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية 

وتعديلته  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�ضماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�ضع �ضروط  
و�ضقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�ضاه من جهة عمله 

واملعا�س التقاعدي.   

129

ال�ضماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�ضع �ضروط  
و�ضقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�ضاه من جهة عمله 

واملعا�س التقاعدي.   

130

املنظمات الدولية هي جمعيات نفع عام ويتم اإ�ضدار تراخي�س 
لعمل جمعيات النفع العام داخل الدولة من قبل وزارة ال�ضوؤون 

الجتماعية لل�ضتفادة من اخلربات الدولية التي تقدمها 
جمعيات النفع العام الدولية يف خمتلف املجالت بالدولة.

131

م�ضاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو الع�ضكريني  يف املعا�س 
التقاعدي بغ�س النظر عن تاريخ التقاعد، تطبيقاً ملا ن�س عليه 

الد�ضتور يف املادة )14( التي تن�س على “امل�ضاواة، والعدالة 
الجتماعية، وتوفري الأمن والطماأنينة، وتكافوؤ الفر�س جلميع 
املواطنني، من دعامات املجتمع، والتعا�ضد والرتاحم �ضلة وثقى 

بينهم.

132

الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام 2000م، 
حيث يبلغ املعا�س التقاعدي الذي يتقا�ضاه وكيل الوزارة 

امل�ضاعد)14(األف درهم فقط.
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133
العمل التطوعي ي�ضاهم يف ق�ضاء اأوقات الفراغ يف اأمور تخدم 

املجتمع وخا�ضة من هم من فئتي ال�ضباب واملتقاعدين.

134

القانون الحتادي رقم )6( ل�ضنة 1974م ب�ضاأن اجلمعيات ذات 
النفع العام والعمل الأهلي ركز على تراخي�س اجلمعيات وعملها 

دون الت�ضجيع على العمل التطوعي.

135
عدم توافر الأماكن املخ�ض�ضة ملمار�ضة املتطوع العمل التطوعي 

يف الدولة.

136
ال�ضتف�ضار عن اإلزامية منح املوظف اإجازة اأثناء م�ضاركته يف 

العمل التطوعي خارج الدولة.

137
ال�ضتفهام عن منح جائزة العمل التطوعي لغري املوظفني 

الذين ي�ضاركون يف الأن�ضطة التطوعية.

138

انخفا�س �ضقف راتب ال�ضرتاك وعدم م�ضاواته بالقطاع اخلا�س 
اإلى )50.000 درهم( يف حني اأن يف القطاع احلكومي ي�ضل 

ال�ضقف اإلى )300.000 درهم(.

139

احت�ضاب متو�ضط راتب ح�ضاب ال�ضرتاك يف القطاع اخلا�س، عن 
اخلم�س �ضنوات الأخرية، يف حني اأن القطاع العام يحت�ضب على 

اآخر ثلث �ضنوات. 

140

تعذر اجلمع بني املعا�ضني يف القطاع اخلا�س يف حني اأن القطاع 
العام يف حال اجلمع ي�ضرتط اأن ال يقل الراتب عن )10.000 

درهم(.

141

تعذر النقل وعدم القدرة على النتقال من القطاع اخلا�س اإلى 
القطاع احلكومي، وخا�ضة عند �ضم اخلدمة ملا يرتتب عليه 

مبالغ طائلة.

142
غياب ا�ضرتاتيجية عمل موحدة للحفاظ على اللغة العربية اأو 

تعزيز مكانتها.

143

عدم وجود قانون حلماية اللغة العربية اأ�ضوًة بالدول العربية 
الأخرى، وتعزيز مكانتها من خلل الزام كل موؤ�ض�ضات الدولة 

)الوزارات، والهيئات الحتادية واملحلية واخلا�ضة با�ضتعمال 
اللغة العربية حتدثا وكتابة.

144
�ضيادة اللهجات العامية واملحلية والدعاء بعدم ملءمة اللغة 
العربية املي�ضرة مل�ضتحدثات الواقع املعا�ضر اأو التقدم املعومل.

145

غاب عن املبادرات املتعلقة بتعزيز اللغة العربية حتويل هذه 
اللغة اإلى لغة وظيفية تعك�س �ضيوع ا�ضتخداماتها يف كافة 

املجالت.

146
ا�ضتخدام اللغة الإجنليزية يف التعليم العايل واإحللها بدل عن 

اللغة العربية كلغة للتعليم.

147
عزوف ال�ضباب عن الجتاه ل�ضتخدام اللغة العربية على 

النرتنت.
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148
عزوف و�ضائل الإعلم عن ا�ضتخدام اللغة العربية الف�ضحى 

والتوجه نحو اللغات العامية واللهجات.

149
عدم الهتمام بتطوير كفاءة مدر�ضي اللغة العربية وحت�ضني 

ظروفهم الوظيفية واملهنية.

150

عزوف الطلبة عن تعلم اللغة العربية وقواعدها املنهج وطرق 
التدري�س وعدم وجود املهارات الكافية لدى املعلمني ب�ضبب 

الأعباء الوظيفية امللقاة على عاتق املعلم.

151

غياب التن�ضيق بني موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف �ضاأن حتديث 
الأ�ضاليب التعليمية لدرا�ضة اللغة العربية ومبا ينمي القدرات 

اللغوية للخريجني.

152

اأهمية اإ�ضدار قانون حلماية اللغة العربية اأ�ضوًة بالدول العربية 
الأخرى، وتعزيز مكانتها، من خلل اإلزام كل موؤ�ض�ضات الدولة  

الحتادية واملحلية واخلا�ضة با�ضتعمال اللغة العربية حتدثا 
وكتابة.

153

عدم وجود جممع للغة العربية يف الدولة ميكنه القيام بتعريب 
العلوم، وامل�ضطلحات العامة، وبناء ال�ضيا�ضات والأطر اللزمة 

للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها.

154

عدم وجود �ضيا�ضات وا�ضحة، وبرامج حمددة يف �ضاأن تطوير 
مهارات اكت�ضاب الأطفال اللغة العربية مما �ضيوؤدي اإلى اندثار 

اللغة العربية بني الأجيال القادمة.

155

غياب التخطيط اللغوي لتعزيز مكانة اللغة العربية وتنظيم 
اآليات تطورها، اأدى اإلى تراجع اللغة العربية لتحتل املرتبة 

الرابعة بعد اللغة الأوردية، واللغة الإجنليزية، والهجينة.

156

غياب الأبحاث والدرا�ضات وامل�ضطلحات واملفاهيم املعربة 
والتقنيات احلديثة، مما اأدى اإلى التباعد بني ا�ضتخدامات اللغة 

العربية واملعارف العلمية احلديثة.

157

تراجع مرتبة اللغة العربية يف �ضوق العمل لتحل حملها اللغات 
الأجنبية وت�ضبح هي جواز املرور للجدارة وال�ضتحقاق يف 

العمل.

158

تنازل املواطن طوعا عن ا�ضتخدام لغته الوطنية يف تعامله مع 
الأجانب وموؤ�ض�ضاتهم وا�ضتبدالها باللغة الأجنبية، دون اأن 

تكون هناك اأي �ضيا�ضات اأو برامج تلزم الأجانب بالتعامل باللغة 
العربية مع املواطنني.

159

غياب املعايري اللزمة يف موؤ�ض�ضات الدولة حلماية اللغة 
العربية بحيث تطبق هذه املعايري على جميع العاملني 

واملتعاملني مع املوؤ�ض�ضة، ومبا يوؤدي اإلى اتقان املوظف للغة 
كتابة وحتدثاً، خا�ضة يف اإطار غياب الدورات التدريبية وور�س 

العمل لرفع م�ضتوى الوعي باللغة العربية يف موؤ�ض�ضات الدولة.
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الأفكار الرئي�ضية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال 
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املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف 

املجال الجتماعي

160
غياب الربامج واخلطط وال�ضيا�ضات الكفيلة التي جترب العمالة 

الأجنبية على تعلم اللغة العربية اللغة الر�ضمية للدولة.

161

عدم التزام اجلامعات بالتدري�س باللغة العربية على الرغم 
من اأن )املادة ال�ضابعة( اأ�ضارت اإلى “اعتبار اللغة العربية مطلبا 

اأ�ضا�ضيا يف الدرا�ضة يف اجلامعات احلكومية مع الرتكيز على 
حتديث الأ�ضاليب التعليمية لتنمية القدرات اللغوية لدى 

اخلريجني”.

162

عدم الهتمام بتطوير كفاءة مدر�ضي اللغة العربية وحت�ضني 
ظروفهم الوظيفية واملهنية؛ اأدى اإلى غياب الوعي والهتمام 
واحلافز لدى هوؤلء املدر�ضني بتعميق املعرفة باللغة العربية 

وتنوع م�ضتوياتها واأ�ضكالها.

163

تقليدية اأ�ضاليب التدري�س للغة العربية خا�ضة القواعد 
النحوية؛ اأدى اإلى عزوف الطلبة عن تعلم اللغة العربية 

وقواعدها.

164

عدم التزام جميع الوزارات والهيئات با�ضتخدام اللغة العربية 
كلغة ر�ضمية يف جميع املعاملت؛ نظرا لعدم تفعيل القرارات 

الوزارية والن�ضو�س الد�ضتورية وعدم تطبيق املبادرات الوطنية 
املطروحة يف هذا ال�ضاأن.

165
عدم تن�ضيط حركة الرتجمة والتاأليف والن�ضر باللغة العربية، 

اأ�ضهم يف عدم تعريب التعليم العلمي اجلامعي.

166

عدم القدرة على تعزيز دور جمعية حماية اللغة العربية يف 
خدمة اللغة، نظرا لغياب الدعم املايل احلكومي واخلا�س، 

والذي من �ضاأنه اأن ي�ضاهم يف حتقيق اأهداف اجلمعية كافة، 
والعمل على تعزيز دورها يف حماية اللغة العربية يف املجتمع.

167

تراجع اللغة العربية يف موؤ�ض�ضات التعليم العام والعايل يقلل 
من دورها كوعاء ثقايف ح�ضاري، خا�ضة اأن اللغة مرتبطة 

بال�ضلوك والعادات والتقاليد والثقافة.

168

�ضعف تعزيز اللغة العربية يف املجال التعليمي والرتبوي 
ابتداء بالتاأهيل املمتاز ملعلمي اللغة العربية وتطوير مهاراتهم، 

بالإ�ضافة اإلى تقوية مناهج اللغة العربية لتمكني الطالب 
منها.

169

ن�ضبة التوطني يف القطاع الريا�ضي متدنية ول تتجاوز )%6(، 
نظراً لنعدام احلوافز فيه، واأن الو�ضع احلايل غري م�ضجع 

ل�ضتقطاب املواطنني.

170

عدم مطالبة الهيئة بتخ�ضي�س مبلغ 35 مليون درهم حتى 
تبا�ضر جهودها يف التوطني يف املجال الريا�ضي بالرغم من 

موافقة جمل�س الوزراء يف عام 2009م.
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171

عدم  قيام الهيئة بو�ضع اخلطط والربامج املنا�ضبة لتوطني 
الوظائف يف القطاع الريا�ضي وال�ضبابي �ضمن اخلطة 

ال�ضرتاتيجية.

172
املطالبة با�ضتغلل الأندية واملوؤ�ض�ضات ال�ضبابية يف ن�ضر قيم 

ومبادئ الولء والنتماء  بني فئة ال�ضباب يف املجتمع.

173

الكثري من املواطنني الراغبني يف الزواج ل ي�ضتطيعون الزواج، 
نظراً لوجود الكثري من العقبات التي تواجههم ومنها: كرثة 

متطلبات الزواج، يف حني اأن دور �ضندوق الزواج يبداأ بعد عقد 
القران.

174

وجود الكثري من م�ضكلت الزواج والتي لزال املجتمع يعاين 
منها كعزوف ال�ضباب املواطنني عن الزواج من مواطنات نظراً 
لرتفاع تكاليف الزواج ، وارتفاع ن�ضبة العنو�ضة، وارتفاع ن�ضب 
الطلق، انخفا�س عدد املواليد، وارتفاع ن�ضب زواج املواطنات 

من غري املواطنني.

175

احلكومة تعمل على اإطلق ودعم املبادرات التي ت�ضهم يف 
خف�س تكاليف زواج املواطنني من املواطنات وت�ضجع مثل هذه 

املبادرات.

176

ال�ضتف�ضار عن دور الوزارة يف ر�ضد وحتليل اأ�ضباب حالت 
الطلق يف الدولة ، وو�ضع اخلطط والربامج اللزمة للحد 

من هذه احلالت.

177

املطالبة بت�ضكيل فريق عمل للتوا�ضل مع اجلهات املخت�ضة 
ومنها موؤ�ض�ضة �ضندوق الزواج، واجلهات الأ�ضرية املخت�ضة من 

اأجل ال�ضتمرار يف العمل لإيجاد احللول املنا�ضبة للم�ضكلت 
الجتماعية كالطلق.

178
الحتكار الوظيفي هو اأمر مرفو�س وبالتايل اإتاحة الفر�س 

الوظيفية للمواطنني هو اأمر مطلوب.

179
ال�ضتف�ضار عن مدى ا�ضتفادة الوزارة من املبالغ التي يتم 

حت�ضيلها عن طريق ال�ضمان امل�ضريف.
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180

�ضرورة ن�ضر ثقافة امل�ضاركة بحيث ي�ضارك اجلمهور يف اإبداء 
راأيه حول امل�ضروع، كما فعلت وزارة العمل حينما رفعت م�ضروع 

قانونها على موقعها الر�ضمي الإلكرتوين.

181

ظهور بع�س الت�ضريبات حول م�ضروع القانون التي تخالف 
التو�ضيات التي اأبداها املجل�س الوطني الحتادي، مثل زيادة 

ن�ضبة ال�ضتقطاع من )5%( اإلى اأن ت�ضل اإلى )%15(، 
بالإ�ضافة اإلى تاأخر �ضدور القانون.

182
و�ضع نظام اأ�ضوة بالأنظمة يف الدول الأخرى يحفظ 

للمتقاعدين حقوقهم بعد التقاعد.

183
بو�ضع بند يف قانون املعا�ضات بعد تعديله لإعطاء مزايا مالية 

للمتقاعدين.

جمعيات املتقاعدين لي�س لديها �ضلطة واإمنا ال�ضلطة للهيئة.184

185
�ضرورة اإن�ضاء جهة احتادية رقابية تر�ضد الأخطاء يف الكتب 

واملجلت التاريخية.

اإن�ضاء متحف احتادي تاريخي ي�ضمل جميع اإمارات الدولة.186

187

املواقع الطبيعية متثل اإحدى معامل املوروث الثقايف والطبيعي 
ذات القيمة العاملية ال�ضتثنائية امل�ضجلة يف القائمة، ويجب اأن 

تتجاوز احلدود الوطنية.

188

اأهمية ت�ضجيل املواقع الرتاثية والطبيعية يف الدولة يف لئحة 
الرتاث العاملي �ضي�ضهم يف رفع م�ضتوى الدولة يف التناف�ضية 
العاملية والدولية، حيث حتتل حالياً املرتبة 12 على م�ضتوى 

العامل.

189

ارتفاع كلفة احلج بحيث قد ت�ضل اإلى )50( األف درهم علًما 
باأن كلفة احلج يف بع�س الدول املجاورة )اخلليجية( اأقل بكثري، 

بالإ�ضافة اإلى اأنهم يوفرون خدمات يف منى ومزدلفة اأف�ضل عن 
حملت الدولة.

190

وجود �ضروط قا�ضية ت�ضعها هيئة ال�ضوؤون االإ�ضالمية واالأوقاف 
للحملت كما هو احلال يف عام 2014م؛ اإذ فر�ضت الهيئة على 

املقاولني اأ�ضحاب احلملت ت�ضكني احلجاج يف فنادق )5( جنوم.
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191

اأهمية  قيام الهيئة باإ�ضافة بند يف ال�ضتمارات والعقود الكائنة 
بني احلاج واملقاول �ضاحب احلملة ب�ضرورة التاأكد من قيام 

احلاج باأركان وواجبات احلج كلب�س الإحرام والتلفظ بنية احلج، 
وغريها من الأمور املتعلقة ب�ضلمة اأداء منا�ضك احلج، وفًقا ملا 

تقت�ضيه اأحكام ال�ضريعة الإ�ضلمية.

192

اأ�ضباب خف�س املبلغ املقدم من برنامج ال�ضيخ زايد للإ�ضكان 
من )800( األف اإلى )500( األف درهم على الرغم من موافقة 
جمل�س الوزراء على التو�ضية التي �ضدرت من املجل�س الوطني 

الحتادي.

193

الآليات التي و�ضعت من قبل الربنامج لتنفيذ قرار جمل�س 
الوزراء يف �ضاأن رفع قيمة الدعم ال�ضكني  من )500( األف اإلى 

)800( األف درهم.

194
اأعداد املواطنني الباحثني عن عمل امل�ضجلني لدى هيئة تنمية 

خلل هذه ال�ضنة.

195

املبادرات واملقرتحات التي تقدمت بها هيئة تنمية من اأجل 
اإيجاد احللول لرتفاع اأعداد املواطنني الباحثني عن عمل 

وتوفري فر�س عمل لهم.

196

يتم اال�ضرتاط على موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س للدخول يف 
املناق�ضات احلكومية اللتزام بالتوطني، من خلل �ضهادة 

تقدمها هيئة تنمية للموؤ�ض�ضات امللتزمة بالتوطني.

4. فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الجتماعي: 

مت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الجتماعي من خلل ح�ضر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف 

الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر، ومدى  الرابع من الف�ضل  اأنتجتها الإدارات البحثية، خلل الدور  التي  الفنية  الأوراق 

ا�ضتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�ضكل عام.

فعالية الأفكار: 

بلغ اإجمايل عدد الأوراق الفنية يف املجال الجتماعي التي طرحت ونوق�شت يف الدور الرابع )74( 

ورقة فنية، وبلغ اإجمايل الأفكار الرئي�شية لها )196( فكرة، ومت الأخذ مبجموع )168( فكرة وبن�شبة 

فعالية )86 %(، ومل يتم الأخذ مبجموع )28( فكرة وبن�شبة هدر)14 %(، ومن اأهم الأفكار التي مت 

الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي: 
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 اإ�ضكالية ارتباط الوكالء من اخلارج مع التجار من داخل الدولة وتف�ضيلهم التعامل مع وكيل واحد.	

 اإ�ضكالية ثقافة امل�ضتهلك يف الإ�ضرار على �ضراء نوع معني من املنتجات وعدم رغبته يف التغيري.	

 دور الهيئة يف اإبراز ال�ضورة احل�ضارية للم�ضاجد وتفعيل دورها وتطوير العاملني فيها.	

 حمدودية املبالغ املخ�ض�ضة لنظافة امل�ضجد وابراز �ضورته احل�ضارية.	

 �ضعف الرقابة والتفتي�س على اأعمال ال�ضيانة والتاأكد من �ضلمة املرافق.	

 عدم قيام الهيئة  باإجراءات ال�ضيانة الدورية للم�ضاجد.	

 عدم وجود الأذان املوحد يف امارتي دبي وال�ضارقة.	

 �ضعف دور الهيئة  يف ال�ضيطرة يف احلد من ق�ضايا ال�ضحر وال�ضعوذة يف املجتمع.	

 انخفا�س ن�ضب التوطني يف الهيئة يف جمالت )كالأئمة واملوؤذنني والوعاظ واملفتني( والتي بلغت )%9( 	
فقط يف عام 2012.

 �ضعف دور الهيئة لتطبيق اخت�ضا�ضها املتمثل يف )ن�ضر الثقافة ال�ضلمية وتنمية الوعي الديني(.	

 غياب الدرا�ضات والبحوث الدينية املتعلقة مبعاجلة بع�س الظواهر الجتماعية.	

 توا�ضع جهود الهيئة يف تطوير الر�ضالة الإعلمية املخ�ض�ضة بالوعظ والإر�ضاد لأفراد املجتمع واقت�ضارها 	
على الو�ضائل التقليدية.

 توا�ضع الهيئة يف ممار�ضة اخت�ضا�ضاتها الواردة يف قانون اإن�ضائها ب�ضاأن الإ�ضراف والرقابة على امل�ضاجد 	
وتفعيل دورها، ون�ضر الثقافة الإ�ضلمية، وتنمية الوعي الديني، وتر�ضيخ الوقف والدعوة له.

 قلة العتمادات املالية املخ�ض�ضة لإبراز ال�ضورة احل�ضارية للم�ضاجد، مما اأثر �ضلبا على اأعمال التطوير، 	
وال�ضيانة ومتابعة احتياجات امل�ضاجد.

 عدم وجود اأطر وا�ضحة واآليات تعاون حمددة بني الهيئة واجلهات الحتادية واملحلية، مما اأدى اإلى غياب 	
الديني،  والوعظ  الجتماعية  احلياة  يف  امل�ضجد  وقيمة  دور  لتعظيم  امل�ضرتكة  التعاون  وجمالت  برامج 

والتعريف باعتدال الإ�ضلم.

 حمدودية الدور الجتماعي للم�ضجد، وغياب الوعظ الديني املتفاعل مع الق�ضايا الجتماعية، اأثر �ضلباً 	
لغات وتوجهات وثقافة وجن�ضية  بتعدد  يتميز  الذي  الإمارات  امل�ضجد يف جمتمع  دور  واأهمية  على قيمة 

قاطنيه. 

 قدرة 	 عدم  اإلى  اأدى   ، للهيئة  الدينية  للأن�ضطة  التف�ضيلية  العمل  ولوائح  املالية  واللوائح  النظم  غياب 
الهيئة على اأداء الأدوار املنوطة بها وممار�ضة اخت�ضا�ضاتها بالفعالية والكفاءة اللزمة.

 واخلطباء(، 	 والوعاظ  )الأئمة  وظائف  يف  العمل  عن  املواطنني  وعزوف  الهيئة  يف  التوطني  ن�ضبة  تدين 
وتعريفها لدى  الإماراتي  املجتمع  وتقاليد  وعادات  بقيم  املتعلقة  ال�ضلبية  الآثار  الكثري من  اإلى  �ضيوؤدي 

املقيمني فيها.

 توا�ضع التعاون والتن�ضيق بني الهيئة وو�ضائل الإعلم املختلفة، اأدى اإلى حمدودية دورها يف ن�ضر التوعية 	
الدينية.

 ملعاجلة 	 املقرتحة  الدينية  احللول  ازدواجية  اإلى  اأدى  بالدولة،  الر�ضمي  الإفتاء  مرجعية  تطوير  تاأخر 
العديد من الظواهر الجتماعية.
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 حمدودية اإيرادات الأوقاف يعود ب�ضفة اأ�ضا�ضية اإلى عدم قدرة الهيئة على ا�ضتثمارها يف م�ضارف الوقف 	
بالوقف لدى  الوعي  اإلى غياب ثقافة  بالإ�ضافة  ال�ضاأن،  املتخ�ض�س يف هذا  الكادر  احلديثة، وعدم وجود 
اأفراد املجتمع، وعدم قدرة الهيئة على التعاون والتن�ضيق مع القطاع اخلا�س وغريه من موؤ�ض�ضات التوا�ضل 

املجتمعي.

 عدم حو�ضبة العمليات املالية لأموال الوقف ، �ضيوؤدي اإلى املزيد من الإ�ضكاليات املرتبطة يف تنمية وتنويع 	
امل�ضاريع الوقفية، بناًء على تقارير ديوان املحا�ضبة.

 عدم و�ضوح موؤ�ضرات الأداء الت�ضغيلية واآليات التطبيق للمبادرات والأهداف ال�ضرتاتيجية للهيئة.	

 زيادة الأعباء املالية على اأ�ضحاب املن�ضاآت اخلا�ضة، نتيجة الزامهم بدفع مبلغ ال�ضمان البنكي. 	

 عدم التزام العديد من املن�ضاآت اخلا�ضة بامل�ضتويات املهارية املطلوبة يف �ضوق العمل بالدولة، اأدى اإلى اإغراق 	
�ضوق العمل بالعمالة الأجنبية املتدنية املهارة، مما �ضيرتتب عليه افتقاد �ضوق العمل للمميزات التناف�ضية 

العاملية، واملراكز الدولية املتقدمة يف التقارير العاملية. 

 اإلى عدم اللتزام بن�ضب التوطني املقررة للمن�ضاآت )15%(، مما �ضيرتتب 	 اأدت  �ضيا�ضة ال�ضتقدام املفتوح 
عليه �ضيطرة العمالة الأجنبية على حتديد توجه وحركة واأهداف �ضوق العمل بالدولة. 

 عدم تقيد بع�س املن�ضاآت مبعيار تعدد الثقافات يف ت�ضنيف املن�ضاآت، �ضيرتتب عليه �ضيطرة جاليات اأجنبية 	
بعينها على اأ�ضواق العمل، مما يوؤدي اإلى خماطر اأمنية واقت�ضادية واجتماعية، وكذلك زيادة حدة اإ�ضكالت 

الرتكيبة ال�ضكانية. 

 زيادة معدلت البطالة بني املواطنني التي بلغت )15%(، تعود يف اأحد اأ�ضبابها الرئي�ضية اإلى عدم اللتزام 	
العمل  علقات  تنظيم  �ضاأن  يف   ،1980 ل�ضنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  من   )14( رقم  املادة  بتطبيق 

وتعديلته يف �ضاأن عدم ا�ضتخدام غري املواطنني يف اأعمال اأو وظائف، ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 

 اإلى عدم 	 �ضيطرة العمالة الأجنبية على القطاعات القت�ضادية املهمة يف الدولة بن�ضبة )82%(، �ضتوؤدي 
قدرة الدولة م�ضتقبل على تنفيذ روؤاها امل�ضتقبلية، فيما يتعلق بتوطني الوظائف الفنية، والتخ�ض�ضية، 

ورفع قدرات املواطنني املهنية للتكيف مع بيئة العمل الدولية. 

 اإقبال املواطنني على العمل يف القطاع احلكومي، يعود ب�ضفة اأ�ضا�ضية اإلى الفروقات الكبرية يف المتيازات 	
الوظيفية، واملالية بني القطاعيني العام واخلا�س. 

 الختللت يف الربط بني التخطيط للعملية التعليمية، واحتياجات �ضوق العمل اأدى اإلى اإغراقه بالكثري 	
التي  الأخرى  العلمية  التخ�ض�ضات  يف  �ضديد  نق�س  وكذلك  املطلوبة،  الغري  العلمية  التخ�ض�ضات  من 

يتطلبها �ضوق العمل. 

 اإلى 	 �ضيوؤدي  التوطني،  ومبادرات  وبرامج  وخطط  �ضيا�ضات  من  املتحققة  الإجناز  ن�ضب  موؤ�ضرات  غياب 
عدم القدرة على معرفة خ�ضائ�س �ضوق العمل للمواطنني، وقيا�س التغريات يف �ضوق العمل، والقطاعات 

امل�ضتهدفة يف التوطني، وعوامل القوة وال�ضعف يف احتياجات ومنو �ضوق العمل. 

 عدم وجود �ضيا�ضة موحدة للعمل بالدولة، يعود يف اأحد اأ�ضبابه الرئي�ضية اإلى عدم وجود جهة تن�ضيقية عليا 	
بني اجلهات الحتادية املحلية والقطاع اخلا�س. 

 ارتفاع اأعداد ال�ضركات اخلا�ضة التي تقوم بالتعيني ال�ضوري للمواطنني، �ضيرتتب عليه تكري�س اختللت 	
�ضوق العمل فيما يتعلق بالتوطني.
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 احل�ضارية، 	 املجتمع  ب�ضورة  الإ�ضرار  عليه  �ضيرتتب  العامة،  الأماكن  يف  ال�ضائبة  العمالة  انت�ضار  تفاقم 
والأمنية، والجتماعية، والقت�ضادية، والثقافية. 

 انتقال العمالة الأجنبية من من�ضاأة اإلى من�ضاأة اأخرى مناف�ضة بعد انتهاء مدة عقد العمل، �ضيرتتب عليه 	
الإ�ضرار باأ�ضحاب املن�ضاآت، والتاأثري على معنى املناف�ضة العادلة والكاملة بني هذه املن�ضاآت وبع�ضها. 

 انخفا�س اأعداد املتقاعدين يف القطاع اخلا�س بن�ضبة 2% ومبجموع )305( متقاعدين، مقارنة باإجمايل 	
اأعداد املتقاعدين )14732( يف عام 2011م يف الوزارات الحتادية واحلكومات املحلية والقطاع اخلا�س.

 عدم �ضرف املعا�س التقاعدي للموؤمن عليهم بانتهاء مدة اخلدمة املحددة ب )20( �ضنة وربطه ببلوغ �ضن 	
اخلم�ضني نتيجة التقاعد املبكر.

 املعا�ضات 	 ب�ضاأن   1999م  ل�ضنة   )7( رقم  الحتادي  القانون   يف  مادة  ن�س  وجود   اأ�ضباب   عن  ال�ضتف�ضار 
والتاأمينات الجتماعية وتعديلته، 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.

 ال�ضماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�ضع �ضروط و�ضقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�ضاه من 	
جهة عمله واملعا�س التقاعدي.   

 الدولة 	 العام داخل  النفع  اإ�ضدار تراخي�س لعمل جمعيات  الدولية هي جمعيات نفع عام ويتم  املنظمات 
من قبل وزارة ال�ضوؤون الجتماعية، لل�ضتفادة من اخلربات الدولية التي تقدمها جمعيات النفع العام 

الدولية يف خمتلف املجالت بالدولة.

ر�ضم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي
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جدول قيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي التي طرحت 

ونوق�شت يف اجلل�شة

الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةمن الأوراق الفنية

1

�ضعف التن�ضيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع 
�ضوابط واآليات حمددة ملتابعة املن�ضاأة املخالفة، والعمال 

املخالفني، مما �ضيوؤدي اإلى عدم القدرة على �ضبط 
�ضيا�ضات وخطط �ضوق العمل.

تو�ضيع دائرة العمل التطوعي يف خمتلف 
املجالت وعدم اقت�ضار هذا العمل على نوع 

معني.

2

غياب دور الوزارة يف �ضاأن و�ضع �ضيا�ضات وطنية للتدريب 
والتوجيه املهني، خا�ضة يف املن�ضاآت متعددة اجلن�ضيات، 

�ضيوؤدي اإلى عدم تطوير الكوادر العاملة او تنمية 
مهاراتهم، مما �ضيوؤثر على حت�ضني الإنتاجية يف �ضوق 

العمل.

عدم مواكبة الت�ضريعات اخلا�ضة  بوزارة 
ال�ضوؤون الجتماعية فيما يخ�س العمل 

التطوعي.

3
تعدد اأ�ضواق العمل بالدولة، اأدى اإلى غياب روؤية 

م�ضرتكة لو�ضع ا�ضرتاتيجية  حمددة املعامل واخلطوات 
ل�ضبط �ضوق العمل.

عدم وجود مرجعية للعمل التطوعي على 
م�ضتوى الدولة.

4

عدم �ضبط �ضوق العمل، اأدى اإلى انخفا�س ن�ضيب 
املواطنني يف الرثوة الوطنية، ونزف اقت�ضاد الدولة، 

خا�ضة اأن التحويلت املالية للعمالة الوافدة خارج 
الدولة بلغت 26 مليار دولر �ضنوياً.

عدم وجود الدعم املادي املنا�ضب للموؤ�ض�ضات 
واجلمعيات التطوعية يف الدولة.

5

عدم قدرة الهيئة على تنفيذ العديد من متطلبات 
خططها ال�ضرتاتيجية؛ نتيجة لغياب جهات خا�ضة 

باملتابعة، والتغري يف الإدارة العليا والتغيري امل�ضتمر يف 
مديري الإدارات، وخا�ضة اإدارة ال�ضوؤون املالية والإدارية، 
وغياب امل�ضاركة الفعالة يف اإعداد اخلطة ال�ضرتاتيجية . 

دور وزارة الرتبية والتعليم يف تعزيز العمل 
التطوعي يف نفو�س الطلب والعاملني يف هذا 

امليدان الرتبوي.

6

عدم متكن الهيئة من اأداء دورها يف ظل غياب 
املخ�ض�ضات املالية لتفعيل براجمها اجلديدة يف اخلطة 

ال�ضرتاتيجية )2014- 2016(، وعدم القدرة على قيا�س 
مدى حتقيق الربامج والأن�ضطة.  

دور جمل�س العمل التطوعي يف العمل 
التطوعي بالدولة؟ وماهي اأهدافه؟

7
حتميل ورثة املتويف )املوؤمن عليه( �ضداد تكلفة �ضم 

اخلدمة باالأق�ضاط املتبقية. 
احلوافز واملميزات التي متنحها الدولة 

لت�ضجيع العمل التطوعي.

8
غياب معايري وا�ضحة لتحقيق ا�ضتدامة املوارد املالية 
للهيئة، مما اأثر ذلك على فاعلية اخلدمات املقدمة .

قلة عدد املواطنني العاملني يف قطاع الإعلم.
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الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةمن الأوراق الفنية

9
اقت�ضار اخلدمات واملنافع واملزايا التاأمينية املقدمة 
للمتقاعدين يف �ضورة رواتب وخم�ض�ضات للتقاعد، 

وحملت الإقرار ال�ضنوية. 

قلة عدد مراكز التدريب الإعلمية يف الدولة، 
حيث ل يوجد  �ضوى مركزين متخ�ض�ضني 

بالتدريب الإذاعي والتلفزيوين على م�ضتوى 
الدولة.

10

التاأخر يف تقدمي اخلدمات اللزمة للمتقاعدين 
امل�ضتفيدين يف خمتلف مناطق الدولة واإطالة الوقت 

عليهم؛ نتيجة توا�ضع اإجراءات حتديث بيانات 
املتقاعدين ب�ضبب �ضعف الآليات التي تتبعها الهيئة 

العامة للمعا�ضات من اأجل حتديث بيانات املوؤمن عليهم، 
ومتابعة حت�ضيل ال�ضرتاكات مل�ضتحقي املعا�ضات من 

جهات واأ�ضحاب العمل. 

تناق�س امليزانية املعتمدة من املجل�س الوطني 
للإعلم لتدريب وتاأهيل املواطنني للعمل يف 

القطاع الإعلمي.

11

عدم معرفة العديد من امل�ضتحقني بالإجراءات املتبعة 
يف نظام املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية، كالتوعية 

بالإجراءات اخلا�ضة بعملية حتديث البيانات اخلا�ضة 
باملتقاعدين وامل�ضتحقني للمعا�س التقاعدي. 

عزوف الكثري من املواطنني عن العمل يف 
قطاع الإعلم.

12

عدم قدرة املواطن املتقاعد من اإيفاء وتاأمني 
احتياجاته املعي�ضية والتزاماته ال�ضحية والتعليمية؛ 
نتيجة لعدم تلزم املعا�س مع ظروف والتزامات هذه 
الفئات كالحتياجات الأ�ضا�ضية مثل )املواد الغذائية- 

امللب�س...الخ(، واأ�ضعار الطاقة والغاز والكهرباء واملاء. 

كم تبلغ ن�ضبة التوطني باملوؤ�ض�ضات 	 
الإعلمية يف الدولة؟ وهل هي ن�ضبة 

مقبولة؟ 

13

�ضعف التن�ضيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع 
�ضوابط واآليات حمددة ملتابعة املن�ضاأة املخالفة، والعمال 

املخالفني، مما �ضيوؤدي اإلى عدم القدرة على �ضبط 
�ضيا�ضات وخطط �ضوق العمل.

ما هي املبادرات التي قام بها املجل�س لتوطني 
القطاع الإعلمي يف الدولة؟

ارتفاع اخللفات الأ�ضرية الناجتة عن عمل املراأة.14
هل �ضتتم زيادة امليزانية املعتمدة لتاأهيل 

وتدريب الكادر الإعلمي املواطن من اأجل 
تطوير مهارته يف هذا املجال؟

15
الآثار ال�ضلبية التي تنتج عن غياب املراأة العاملة 

ل�ضاعات طويلة عن اأ�ضرتها نتيجة لرفع �ضن التقاعد 
للمراأة من )15اإلى 20 �ضنة وربطه ببلوغ �ضن اخلم�ضني(

اإن�ضاء اأكادميية خمت�ضة لتاأهيل وتدريب 
الكوادر املواطنة يف املجال الإعلمي.

16
ت�ضجيع املراأة على العمل  وا�ضتمرار تعزيز دورها يف 

املجتمع.

ارتفاع ن�ضبة الن�ضاء العاملت يف الدولة، بينما 
ل يوجد ح�ضانة مفتوحة يف مقر اجلهات 

احلكومية يف اأم القيوين وراأ�س اخليمة 
والفجرية.
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الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةمن الأوراق الفنية

17
- هل هناك توجه باإعادة النظر يف احلزم الت�ضريعية 

املتعلقة بعمل املراأة يف الوقت احلايل ؟
املحافظة على ال�ضتقرار الوظيفي للأمهات 

العاملت.

18
ما هي املبادرات التي قامت بها الوزارة لتح�ضني بيئة 

العمل ودعم وتلبية احتياجات املراأة العاملة يف القطاع 
احلكومي؟

تعر�س الأطفال  للعتداء من قبل بع�س 
اخلادمات اللتي يعملن على رعاية الأطفال 

عند خروج املراأة للعمل.

19
ما اخلطط اجلديدة التي �ضت�ضعها الوزارة  لتوفري 

بيئة عمل منا�ضبة للمراأة العاملة ؟
اأ�ضباب عزوف اإن�ضاء ح�ضانات حكومية.

20

احلد الأدنى للمعا�س قد زاد حالياً اإلى )10000( 
درهم، بينما تن�س املادة )36( من القانون الحتادي 
رقم )7( ل�ضنة 2007م بتعديل بع�س اأحكام القانون 

الحتادي رقم )7( ل�ضنة 1999م باإ�ضدار قانون املعا�ضات 
والتاأمينات الجتماعية.

خطة الوزارة لزيادة عدد هذه احل�ضانات.

21
م�ضاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو الع�ضكريني  يف 

املعا�س التقاعدي.

اخللل الوا�ضح يف الرتكيبة ال�ضكانية ما هي 
اجلهود التي قامت بها احلكومة لت�ضجيع 

املواطنني على الإجناب؟

22
اأكرث الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل 

عام 2000م.

توجه احلكومة بزيادة علوة الأبناء من 
)600( درهم اإلى )1000( درهم يف ظل غلء 

الأ�ضعار وعدم تنا�ضب هذه العلوة مع م�ضتوى 
املعي�ضة يف الوقت احلايل.

23
اإعطاء املواطنني اأ�ضعار تف�ضيلية ت�ضجيعاً لل�ضياحة 

الداخلية واخلارجية.

املبادرات املنفذة وغري املنفذة بح�ضب اخلطة 
ال�ضرتاتيجية لل�ضنوات) 2008- 2010( 

)2011- 2013(؟ 

24
تعدد ثقافات اجلن�ضيات املختلفة يف الدولة حيث بلغ 

عدد اجلن�ضيات املوجودة بالدولة )202( جن�ضية.
عدد املتقاعدين وامل�ضتفيدين من املعا�س 

التقاعدي، وما ن�ضبة فئة ذوي الدخل املحدود؟

25
وجود اأكرث من )473( مدر�ضة خا�ضة تدر�س اأكرث من 

)500( األف طالب.
اإجراءات الهيئة يف �ضاأن اآلية تق�ضيط املبالغ 

مقابل �ضم مدد اخلدمة ال�ضابقة. 

26
حتقيق بطولت يف الألعاب اجلماعية للمنتخبات 

الوطنية مثل “كرة اليد، كرة ال�ضلة، وكرة الطائرة " 
على امل�ضتوى الإقليمي والدويل.

ال�ضعوبات التي واجهت الهيئة اأثناء عملية 
تنفيذها للخطة ال�ضرتاتيجية لل�ضنوات 

 .)2010-2008(

27
عدم وجود درا�ضة تظهر نتائج  ال�ضتفادة من وجود 

اللعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية.
النتائج الفعلية املحققة جراء تنفيذ 

ا�ضرتاتيجية الهيئة لل�ضنوات )2008- 2010(
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28
اإعداد درا�ضة  ملعرفة مدى ال�ضتفادة الفنية واملادية من 

م�ضاركة اللعب الأجنبي يف الألعاب اجلماعية.

ما هي التحديات التي واجهت الهيئة يف �ضبيل 
حتقيق الهدف ال�ضرتاتيجي تطوير الأداء 

الإداري و الرتقاء باملوارد الب�ضرية وفق اأف�ضل 
املمار�ضات؟ 

عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.29

�ضعف التن�ضيق بني وزارة العمل واجلهات 
املعنية لو�ضع �ضوابط واآليات حمددة ملتابعة 

املن�ضاأة املخالفة، والعمال املخالفني، مما 
�ضيوؤدي اإلى عدم القدرة على �ضبط �ضيا�ضات 

وخطط �ضوق العمل.

30
اإعطاء الأولوية يف اإحلاق حالت الإعاقات ال�ضديدة 

مبراكز تاأهيل املعاقني يف احلكومية الحتادية.

غياب دور الوزارة يف �ضاأن و�ضع �ضيا�ضات وطنية 
للتدريب والتوجيه املهني، خا�ضة يف املن�ضاآت 
متعددة اجلن�ضيات، �ضيوؤدي اإلى عدم تطوير 

الكوادر العاملة او تنمية مهاراتهم، مما �ضيوؤثر 
على حت�ضني الإنتاجية يف �ضوق العمل.

31
مراكز تاأهيل املعاقني التابعة لوزارة ال�ضوؤون 

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

تعدد اأ�ضواق العمل بالدولة، اأدى اإلى غياب 
روؤية م�ضرتكة لو�ضع ا�ضرتاتيجية  حمددة 

املعامل واخلطوات ل�ضبط �ضوق العمل.

32
وجود )5( مراكز تاأهيل للمعاقني  على امل�ضتوى 

الحتادي فقط منذ تاأ�ضي�س وزارة ال�ضوؤون الجتماعية.

عدم �ضبط �ضوق العمل، اأدى اإلى انخفا�س 
ن�ضيب املواطنني يف الرثوة الوطنية، ونزف 

اقت�ضاد الدولة، خا�ضة اأن التحويلت املالية 
للعمالة الوافدة خارج الدولة بلغت 26 مليار 

دولر �ضنوياً.

33
مراكز تاأهيل املعاقني ل ت�ضتقبل حالت الإعاقات التي 

حتتاج للرعاية والتاأهيل  بعد بلوغ املعاق �ضن )18( 
عاماً.

عدم قدرة الهيئة على تنفيذ العديد من 
متطلبات خططها ال�ضرتاتيجية؛ نتيجة 
لغياب جهات خا�ضة باملتابعة، والتغري يف 

الإدارة العليا والتغيري امل�ضتمر يف مديري 
الإدارات، وخا�ضة اإدارة ال�ضوؤون املالية 

والإدارية، وغياب امل�ضاركة الفعالة يف اإعداد 
اخلطة ال�ضرتاتيجية . 

34
اإمكانية ا�ضتقبال مراكز تاأهيل املعاقني الحتادية 

الأعداد املتزايدة حلالت الإعاقة ومر�ضى التوحد من 
املواطنني  وعدم و�ضعهم يف قوائم النتظار.

عدم متكن الهيئة من اأداء دورها يف ظل غياب 
املخ�ض�ضات املالية لتفعيل براجمها اجلديدة 

يف اخلطة ال�ضرتاتيجية )2014- 2016(، 
وعدم القدرة على قيا�س مدى حتقيق الربامج 

والأن�ضطة.  
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35
عدم وجود اإح�ضائية موحدة على امل�ضتوى الحتادي 

حلالت الإعاقة ال�ضديدة ومر�ضى التوحد من 
املواطنني.

حتميل ورثة املتويف )املوؤمن عليه( �ضداد تكلفة 
�ضم اخلدمة باالأق�ضاط املتبقية. 

36
اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س لتوطني 

القطاع ال�ضياحي يف الدولة.

غياب معايري وا�ضحة لتحقيق ا�ضتدامة 
املوارد املالية للهيئة، مما اأثر ذلك على فاعلية 

اخلدمات املقدمة.

37
التن�ضيق بني املجل�س الوطني لل�ضياحة والآثار واجلهات 

املحلية ب�ضاأن التوطني يف القطاع ال�ضياحي.

اقت�ضار اخلدمات واملنافع واملزايا التاأمينية 
املقدمة للمتقاعدين يف �ضورة رواتب 

وخم�ض�ضات للتقاعد، وحملت الإقرار 
ال�ضنوية. 

38
ا�ضتقالة )60(% من املواطنني العاملني يف القطاع 
ال�ضياحي لأ�ضباب عديدة منها املزايا املمنوحة لهم.

التاأخر يف تقدمي اخلدمات اللزمة 
للمتقاعدين امل�ضتفيدين يف خمتلف مناطق 

الدولة واإطالة الوقت عليهم؛ نتيجة توا�ضع 
اإجراءات حتديث بيانات املتقاعدين ب�ضبب 

�ضعف الآليات التي تتبعها الهيئة العامة 
للمعا�ضات من اأجل حتديث بيانات املوؤمن 

عليهم، ومتابعة حت�ضيل ال�ضرتاكات مل�ضتحقي 
املعا�ضات من جهات واأ�ضحاب العمل. 

39

الهيئة تعمل ب�ضكل روتيني وتفتقر اإلى الكثري من 
اخلدمات الإلكرتونية لت�ضهيل اإجراءات حتديث بيانات 
املتقاعدين بينما اأطلقت احلكومة الر�ضيدة موؤخراً اأنها 

�ضتنتقل بخدماتها اإلى احلكومة الذكية وذلك خلل 
العام القادم.

عدم معرفة العديد من امل�ضتحقني بالإجراءات 
املتبعة يف نظام املعا�ضات والتاأمينات 

الجتماعية، كالتوعية بالإجراءات اخلا�ضة 
بعملية حتديث البيانات اخلا�ضة باملتقاعدين 

وامل�ضتحقني للمعا�س التقاعدي. 

40
العمل على اإ�ضعاد املواطنني عرب ت�ضهيل تقدمي 

خدماتها، بينما مازال املتقاعدون يعانون من الإجراءات 
الروتينية املتبعة يف الهيئة خلدمة املتقاعدين.

عدم قدرة املواطن املتقاعد من اإيفاء وتاأمني 
احتياجاته املعي�ضية والتزاماته ال�ضحية 

والتعليمية ؛ نتيجة لعدم تلزم املعا�س مع 
ظروف والتزامات هذه الفئات كالحتياجات 

الأ�ضا�ضية مثل )املواد الغذائية- امللب�س...
الخ(، واأ�ضعار الطاقة والغاز والكهرباء واملاء. 

41
الإجراءات والتقنيات احلديثة امل�ضتخدمة يف الهيئة 

لت�ضهيل اإجراءات املتقاعدين، ومدى �ضعى الهيئة 
لقيا�س ر�ضا املتعاملني.

�ضعف التن�ضيق بني وزارة العمل واجلهات 
املعنية لو�ضع �ضوابط واآليات حمددة ملتابعة 

املن�ضاأة املخالفة، والعمال املخالفني، مما 
�ضيوؤدي اإلى عدم القدرة على �ضبط �ضيا�ضات 

وخطط �ضوق العمل.
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42

املطالبة بالتو�ضع يف الربط الإلكرتوين مع اجلهات 
التي ميكن اأن تثبت حالت الوفاة كوزارة العدل ووزارة 

الداخلية وذلك من اأجل تفادي اإيقاف معا�س امل�ضتحقني 
من ورثة املتويف.

ارتفاع اخللفات الأ�ضرية الناجتة عن عمل 
املراأة.

43
الآلية التي �ضتقوم بها الهيئة للربط  الإلكرتوين بني 

اجلهات ذات العلقة لت�ضجيل حالة وفاة �ضاحب املعا�س 
التقاعدي.

الآثار ال�ضلبية التي تنتج عن غياب املراأة 
العاملة ل�ضاعات طويلة عن اأ�ضرتها، نتيجة 

لرفع �ضن التقاعد للمراأة من )15اإلى 20 �ضنة 
وربطه ببلوغ �ضن اخلم�ضني(.

44
الإجراءات املتخذة يف �ضاأن ربط الراتب التقاعدي 

مب�ضتوى تكاليف املعي�ضة.
ت�ضجيع املراأة على العمل  وا�ضتمرار تعزيز 

دورها يف املجتمع.

45
الإطار الزمني لتطبيق ربط الراتب التقاعدي مب�ضتوى 

تكاليف املعي�ضة.

- هل هناك توجه باإعادة النظر يف احلزم 
الت�ضريعية املتعلقة بعمل املراأة يف الوقت 

احلايل ؟

46
مدى توفري الهيئة لبع�س اخلدمات مل�ضاعدة 

املتقاعدين وتخفيف الأعباء عنهم كالتاأمني ال�ضحي اأو 
اخل�ضومات اخلا�ضة  حلني �ضدور القانون.

ما هي املبادرات التي قامت بها الوزارة 
لتح�ضني بيئة العمل ودعم وتلبية احتياجات 

املراأة العاملة يف القطاع احلكومي؟

47
معاملة اجلمعيات التعاونية ك�ضركات خا�ضة من حيث 

الر�ضوم واملعاملت الإدارية.
ما اخلطط اجلديدة التي �ضت�ضعها الوزارة  
لتوفري بيئة عمل منا�ضبة للمراأة العاملة ؟

48
تقييد القانون رقم )13( ل�ضنة 1976 بعدم اإمكانية فتح 

اأفرع اأخرى للجمعيات التعاونية يف اإمارات الدولة.

احلد الأدنى للمعا�س قد زاد حالياً اإلى 
)10000( درهم، بينما   تن�س املادة )36( 

من القانون الحتادي رقم )7( ل�ضنة 2007م 
بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم 

)7( ل�ضنة 1999م باإ�ضدار قانون املعا�ضات 
والتاأمينات الجتماعية.

49
التزام اجلمعيات بدفع ر�ضوم الكهرباء بالإ�ضافة لعائد 

امل�ضاهمني وكذلك امل�ضاهمة يف القطاعات املجتمعية 
املختلفة.

م�ضاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو 
الع�ضكريني  يف املعا�س التقاعدي.

50
الرقابة على اجلمعيات التعاونية كانت من اخت�ضا�س 
وزارة ال�ضئون الجتماعية فاأ�ضبحت الرقابة من عمل 

اللجنة العليا حلماية امل�ضتهلك.

اأكرث الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين 
تقاعدوا قبل عام 2000م.

51
�ضيا�ضة الإدارة للحد من ظاهرة تفاقم الأ�ضعار لل�ضلع 

الغذائية يف اجلمعيات التعاونية يف املوا�ضم )�ضهر 
رم�ضان والأعياد(.

اإعطاء املواطنني اأ�ضعار تف�ضيلية ت�ضجيعاً 
لل�ضياحة الداخلية واخلارجية.
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52
وجود اللجنة العليا حلماية امل�ضتهلك اإمنا هو تنبيه 

لل�ضركات التجارية بوجود اإدارة حلماية امل�ضتهلك.

تعدد ثقافات اجلن�ضيات املختلفة يف الدولة 
حيث بلغ عدد اجلن�ضيات املوجودة بالدولة 

)202( جن�ضية.

53
منذ تاأ�ضي�س الوزارة وحتى عام 2006 كان هدفها دعم 

القطاع التجاري ، ولكن اأ�ضبح دور الوزارة ل�ضالح 
امل�ضتهلكني.

وجود اأكرث من )473( مدر�ضة خا�ضة تدر�س 
اأكرث من )500( األف طالب.

54
من �ضمن اخليارات التي اتبعتها الوزارة للحد من 

ارتفاع الأ�ضعار هي املخالفات ولكن مل تكن الأداة 
ال�ضحيحة ملعاجلة امل�ضكلة .

حتقيق بطولت يف الألعاب اجلماعية 
للمنتخبات الوطنية مثل “كرة اليد، كرة 

ال�ضلة، وكرة الطائرة " على امل�ضتوى الإقليمي 
والدويل.

55
ال�ضتعانة باجلمعيات التعاونية للحد من ارتفاع 

الأ�ضعار لوجود مظلة حكومية بو�ضع �ضقف لأ�ضعار 
بع�س ال�ضلع وذلك لل�ضيطرة على اأية زيادة غري مربرة.

عدم وجود درا�ضة تظهر نتائج  ال�ضتفادة من 
وجود اللعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية.

56
توقيع مذكرات تفاهم �ضنة 2008 مع الحتاد التعاوين 

ال�ضتهلكي خلف�س اأ�ضعار بع�س ال�ضلع الأ�ضا�ضية.

اإعداد درا�ضة  ملعرفة مدى ال�ضتفادة الفنية 
واملادية من م�ضاركة اللعب الأجنبي يف 

الألعاب اجلماعية.

57

خلق �ضراكة مع اجلمعيات التعاونية وكذلك )كارفور –
لولو( كمبادرات �ضنوية لتثبيت الأ�ضعار وذلك خللق نوع 
من ال�ضقف لعدم الزيادة ودعم ال�ضلع وعدم زيادتها لأي 

ظرف بحيث تتحمل تلك اجلهات ن�ضبة الزيادة.

عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.

58
ت�ضاءلت اللجنة حول الت�ضهيلت املقدمة للجمعيات 

التعاونية.

اإعطاء الأولوية يف اإحلاق حالت الإعاقات 
ال�ضديدة مبراكز تاأهيل املعاقني يف احلكومية 

الحتادية.

59
مت تعديل القانون املتعلق بالوكلء كنوع من الت�ضهيلت 

املقدمة للجمعيات التعاونية.

مراكز تاأهيل املعاقني التابعة لوزارة ال�ضوؤون 
الجتماعية ت�ضتوعب )12(% من  جمموع 

املعاقني يف الدولة.

60
اإ�ضكالية ارتباط الوكالء من اخلارج مع التجار من 

داخل الدولة وتف�ضيلهم التعامل مع وكيل واحد.

وجود )5( مراكز تاأهيل للمعاقني  على 
امل�ضتوى الحتادي فقط منذ تاأ�ضي�س وزارة 

ال�ضوؤون الجتماعية.

61
اإ�ضكالية ثقافة امل�ضتهلك يف الإ�ضرار على �ضراء نوع 

معني من املنتجات وعدم رغبته يف التغيري.

مراكز تاأهيل املعاقني ل ت�ضتقبل حالت 
الإعاقات التي حتتاج للرعاية والتاأهيل  بعد 

بلوغ املعاق �ضن )18( عاماً.
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62
اجلمعيات التعاونية تعمل كقطاع جتاري من خلل 

الأرباح التي يعلنون عنها.

اإمكانية ا�ضتقبال مراكز تاأهيل املعاقني 
الحتادية الأعداد املتزايدة حلالت الإعاقة 

ومر�ضى التوحد من املواطنني  وعدم و�ضعهم 
يف قوائم النتظار

63
دور الهيئة يف اإبراز ال�ضورة احل�ضارية للم�ضاجد 

وتفعيل دورها وتطوير العاملني فيها.

عدم وجود اإح�ضائية موحدة على امل�ضتوى 
الحتادي حلالت الإعاقة ال�ضديدة ومر�ضى 

التوحد من املواطنني.

64
حمدودية املبالغ املخ�ض�ضة لنظافة امل�ضجد واإبراز 

�ضورته احل�ضارية.
اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س 

لتوطني القطاع ال�ضياحي يف الدولة.

65
�ضعف الرقابة والتفتي�س على اأعمال ال�ضيانة والتاأكد 

من �ضلمة املرافق.

تن�ضيق بني املجل�س الوطني لل�ضياحة والآثار 
واجلهات املحلية ب�ضاأن التوطني يف القطاع 

ال�ضياحي.

عدم قيام الهيئة  باإجراءات ال�ضيانة الدورية للم�ضاجد.66
ا�ضتقالة )60(% من املواطنني العاملني يف 

القطاع ال�ضياحي لأ�ضباب عديدة منها املزايا 
املمنوحة لهم.

عدم وجود الأذان املوحد يف امارتي دبي وال�ضارقة.67

الهيئة تعمل ب�ضكل روتيني وتفتقر اإلى 
الكثري من اخلدمات الإلكرتونية لت�ضهيل 
اإجراءات حتديث بيانات املتقاعدين، بينما 

اأطلقت احلكومة الر�ضيدة موؤخراً اأنها �ضتنتقل 
بخدماتها اإلى احلكومة الذكية وذلك خلل 

العام القادم.

68
�ضعف دور الهيئة  يف ال�ضيطرة يف احلد من ق�ضايا 

ال�ضحر وال�ضعوذة يف املجتمع.

العمل على اإ�ضعاد املواطنني عرب ت�ضهيل تقدمي 
خدماتها، بينما مازال املتقاعدون يعانون من 
الإجراءات الروتينية املتبعة يف الهيئة خلدمة 

املتقاعدين.

69
انخفا�س ن�ضب التوطني يف الهيئة يف عدة جمالت 
)كالأئمة واملوؤذنني والوعاظ واملفتني( والتي بلغت 

)9%( فقط يف عام 2012.

الإجراءات والتقنيات احلديثة امل�ضتخدمة يف 
الهيئة لت�ضهيل اإجراءات املتقاعدين، ومدى 

�ضعى الهيئة لقيا�س ر�ضا املتعاملني.

70
�ضعف دور الهيئة لتطبيق اخت�ضا�ضها املتمثل يف )ن�ضر 

الثقافة الإ�ضلمية وتنمية الوعي الديني(.

املطالبة بالتو�ضع يف الربط الإلكرتوين مع 
اجلهات التي ميكن اأن تثبت حالت الوفاة 

كوزارة العدل ووزارة الداخلية وذلك من اأجل 
تفادي اإيقاف معا�س امل�ضتحقني من ورثة 

املتويف.
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71
غياب الدرا�ضات والبحوث الدينية املتعلقة مبعاجلة 

بع�س الظواهر الجتماعية.

الآلية �ضتقوم بها الهيئة للربط  الإلكرتوين 
بني اجلهات ذات العلقة لت�ضجيل حالة وفاة 

�ضاحب املعا�س التقاعدي.

72
توا�ضع جهود الهيئة يف تطوير الر�ضالة الإعلمية 

املخ�ض�ضة بالوعظ والر�ضاد لأفراد املجتمع واقت�ضارها 
على الو�ضائل التقليدية.

الإجراءات املتخذة يف �ضاأن ربط الراتب 
التقاعدي مب�ضتوى تكاليف املعي�ضة.

73

توا�ضع الهيئة يف ممار�ضة اخت�ضا�ضاتها الواردة يف 
قانون اإن�ضائها ب�ضاأن الإ�ضراف والرقابة على امل�ضاجد 

وتفعيل دورها ون�ضر الثقافة الإ�ضلمية وتنمية الوعي 
الديني، وتر�ضيخ الوقف والدعوة له.

الإطار الزمني لتطبيق ربط الراتب التقاعدي 
مب�ضتوى تكاليف املعي�ضة.

74
قلة العتمادات املالية املخ�ض�ضة لإبراز ال�ضورة 
احل�ضارية للم�ضاجد، مما اأثر �ضلبا على اأعمال 

التطوير، وال�ضيانة ومتابعة احتياجات امل�ضاجد.

مدى توفري الهيئة لبع�س اخلدمات مل�ضاعدة 
املتقاعدين وتخفيف الأعباء عنهم كالتاأمني 

ال�ضحي اأو اخل�ضومات اخلا�ضة  حلني �ضدور 
القانون

75

عدم وجود اأطر وا�ضحة واآليات تعاون حمددة بني 
الهيئة واجلهات الحتادية واملحلية، مما اأدى اإلى 

غياب برامج وجمالت التعاون امل�ضرتكة لتعظيم دور 
وقيمة امل�ضجد يف احلياة الجتماعية والوعظ الديني 

والتعريف باعتدال الإ�ضلم.

معاملة اجلمعيات التعاونية ك�ضركات خا�ضة 
من حيث الر�ضوم واملعاملت الإدارية.

76

حمدودية الدور الجتماعي للم�ضجد وغياب الوعظ 
الديني املتفاعل مع الق�ضايا الجتماعية، اأثر �ضلباً على 

قيمة واأهمية دور امل�ضجد يف جمتمع الإمارات الذي 
متيز بتعدد لغات وتوجهات وثقافة وجن�ضية قاطنيه. 

تقييد القانون رقم )13( ل�ضنة 1976 بعدم 
اإمكانية فتح اأفرع اأخرى يف اإمارات الدولة.

77

غياب النظم واللوائح املالية ولوائح العمل التف�ضيلية 
للأن�ضطة الدينية للهيئة ، اأدى اإلى عدم قدرة الهيئة 

على اأداء الأدوار املنوطة بها وممار�ضة اخت�ضا�ضاتها 
بالفعالية والكفاءة اللزمة.

التزام اجلمعيات بدفع ر�ضوم الكهرباء 
بالإ�ضافة لعائد امل�ضاهمني، وكذلك امل�ضاهمة 

يف القطاعات املجتمعية املختلفة.

78

تدين ن�ضبة التوطني يف الهيئة وعزوف املواطنني عن 
العمل يف وظائف )الأئمة والوعاظ واخلطباء( ،�ضيوؤدي 

اإلى الكثري من الآثار ال�ضلبية املتعلقة بقيم وعادات 
وتقاليد املجتمع الإماراتي وتعريفها لدى املقيمني 

فيها.

الرقابة على اجلمعيات التعاونية كانت من 
اخت�ضا�س وزارة ال�ضئون الجتماعية فاأ�ضبحت 

الرقابة من عمل اللجنة العليا حلماية 
امل�ضتهلك.
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79
توا�ضع التعاون والتن�ضيق بني الهيئة وو�ضائل الإعلم 

املختلفة، اأدى اإلى حمدودية دورها يف ن�ضر التوعية 
الدينية.

�ضيا�ضة الإدارة للحد من ظاهرة تفاقم الأ�ضعار 
لل�ضلع الغذائية يف اجلمعيات التعاونية يف 

املوا�ضم )�ضهر رم�ضان والأعياد(.

80
تاأخر تطوير مرجعية الإفتاء الر�ضمي بالدولة، اأدى اإلى 

ازدواجية احللول الدينية املقرتحة ملعاجلة العديد من 
الظواهر الجتماعية.

وجود اللجنة العليا حلماية امل�ضتهلك اإمنا هو 
تنبيه لل�ضركات التجارية بوجود اإدارة حلماية 

امل�ضتهلك.

81

حمدودية اإيرادات الأوقاف يعود ب�ضفة اأ�ضا�ضية اإلى 
عدم قدرة الهيئة على ا�ضتثمارها يف م�ضارف الوقف 

احلديثة، وعدم وجود الكادر املتخ�ض�س يف هذا ال�ضاأن، 
بالإ�ضافة اإلى غياب ثقافة الوعي بالوقف لدى اأفراد 

املجتمع وعدم قدرة الهيئة على التعاون والتن�ضيق 
مع القطاع اخلا�س وغريه من موؤ�ض�ضات التوا�ضل 

املجتمعي.

تاأ�ضي�س الوزارة وحتى عام 2006 كان هدفها 
دعم القطاع التجاري، ولكن اأ�ضبح دور الوزارة 

ل�ضالح امل�ضتهلكني.

82
عدم حو�ضبة العمليات املالية لأموال الوقف ، �ضيوؤدي 
اإلى املزيد من الإ�ضكاليات املرتبطة يف تنمية وتنويع 

امل�ضاريع الوقفية، بناًء على تقارير ديوان املحا�ضبة.

من �ضمن اخليارات التي اتبعتها الوزارة للحد 
من ارتفاع الأ�ضعار هي املخالفات ولكن مل تكن 

الأداة ال�ضحيحة ملعاجلة امل�ضكلة .

83
عدم و�ضوح موؤ�ضرات الأداء الت�ضغيلية واآليات التطبيق 

للمبادرات والأهداف ال�ضرتاتيجية للهيئة.

ال�ضتعانة باجلمعيات التعاونية للحد من 
ارتفاع الأ�ضعار لوجود مظلة حكومية بو�ضع 
�ضقف لأ�ضعار بع�س ال�ضلع، وذلك لل�ضيطرة 

على اأية زيادة غري مربرة.

84
زيادة الأعباء املالية على اأ�ضحاب املن�ضاآت اخلا�ضة، 

نتيجة اإلزامهم بدفع مبلغ ال�ضمان البنكي. 

توقيع مذكرات تفاهم �ضنة 2008 مع الحتاد 
التعاوين ال�ضتهلكي خلف�س اأ�ضعار بع�س 

ال�ضلع الأ�ضا�ضية.

85

عدم التزام العديد من املن�ضاآت اخلا�ضة بامل�ضتويات 
املهارية املطلوبة يف �ضوق العمل بالدولة، اأدى اإلى اإغراق 

�ضوق العمل بالعمالة الأجنبية املتدنية املهارة، مما 
�ضيرتتب عليه افتقاد �ضوق العمل للمميزات التناف�ضية 
العاملية، واملراكز الدولية املتقدمة يف التقارير العاملية. 

خلق �ضراكة مع اجلمعيات التعاونية وكذلك 
)كارفور –لولو( كمبادرات �ضنوية لتثبيت 
الأ�ضعار وذلك خللق نوع من ال�ضقف لعدم 

الزيادة ودعم ال�ضلع وعدم زيادتها لأي ظرف 
بحيث تتحمل تلك اجلهات ن�ضبة الزيادة.

86

�ضيا�ضة ال�ضتقدام املفتوح اأدت اإلى عدم اللتزام بن�ضب 
التوطني املقررة للمن�ضاآت )15%(، مما �ضيرتتب عليه 

�ضيطرة العمالة الأجنبية على حتديد توجه وحركة 
واأهداف �ضوق العمل بالدولة. 

ت�ضاءلت اللجنة حول الت�ضهيلت املقدمة 
للجمعيات التعاونية.
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87

عدم تقيد بع�س املن�ضاآت مبعيار تعدد الثقافات يف 
ت�ضنيف املن�ضاآت، �ضيرتتب عليه �ضيطرة جاليات اأجنبية 
بعينها على اأ�ضواق العمل، مما يوؤدي اإلى خماطر اأمنية 

واقت�ضادية واجتماعية، وكذلك زيادة حدة اإ�ضكالت 
الرتكيبة ال�ضكانية. 

تعديل القانون املتعلق بالوكلء كنوع من 
الت�ضهيلت املقدمة للجمعيات التعاونية.

88

زيادة معدلت البطالة بني املواطنني التي بلغت 
)15%(، تعود يف اأحد اأ�ضبابها الرئي�ضية اإلى عدم 

اللتزام بتطبيق املادة رقم )14( من القانون الحتادي 
رقم )8( ل�ضنة 1980، يف �ضاأن تنظيم علقات العمل 
وتعديلته يف �ضاأن عدم ا�ضتخدام غري املواطنني يف 

اأعمال اأو وظائف، ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 

اإ�ضكالية ارتباط الوكالء من اخلارج مع التجار 
من داخل الدولة وتف�ضيلهم التعامل مع وكيل 

واحد.

89

�ضيطرة العمالة الأجنبية على القطاعات القت�ضادية 
املهمة يف الدولة بن�ضبة )82%(، �ضتوؤدي اإلى عدم 

قدرة الدولة م�ضتقبل على تنفيذ روؤاها امل�ضتقبلية، 
فيما يتعلق بتوطني الوظائف الفنية، والتخ�ض�ضية، 

ورفع قدرات املواطنني املهنية للتكيف مع بيئة العمل 
الدولية. 

اإ�ضكالية ثقافة امل�ضتهلك يف الإ�ضرار على 
�ضراء نوع معني من املنتجات وعدم رغبته يف 

التغيري.

90
اإقبال املواطنني على العمل يف القطاع احلكومي يعود 

ب�ضفة اأ�ضا�ضية اإلى الفروقات الكبرية يف المتيازات 
الوظيفية، واملالية بني القطاعيني العام واخلا�س. 

اجلمعيات التعاونية تعمل كقطاع جتاري من 
خلل الأرباح التي يعلنون عنها.

91

الختللت يف الربط بني التخطيط للعملية التعليمية، 
واحتياجات �ضوق العمل اأدى اإلى اإغراقه بالكثري من 

التخ�ض�ضات العلمية الغري املطلوبة، وكذلك نق�س 
�ضديد يف التخ�ض�ضات العلمية الأخرى التي يتطلبها 

�ضوق العمل. 

دور الهيئة يف اإبراز ال�ضورة احل�ضارية 
للم�ضاجد وتفعيل دورها وتطوير العاملني 

فيها.

92

غياب موؤ�ضرات ن�ضب الإجناز املتحققة من �ضيا�ضات 
وخطط وبرامج ومبادرات التوطني، �ضيوؤدي اإلى عدم 

القدرة على معرفة خ�ضائ�س �ضوق العمل للمواطنني، 
وقيا�س التغريات يف �ضوق العمل، والقطاعات امل�ضتهدفة 
يف التوطني، وعوامل القوة وال�ضعف يف احتياجات ومنو 

�ضوق العمل. 

حمدودية املبالغ املخ�ض�ضة لنظافة امل�ضجد 
وابراز �ضورته احل�ضارية.

93
عدم وجود �ضيا�ضة موحدة للعمل بالدولة، يعود يف اأحد 

اأ�ضبابه الرئي�ضية اإلى عدم وجود جهة تن�ضيقية عليا بني 
اجلهات الحتادية املحلية والقطاع اخلا�س. 

�ضعف الرقابة والتفتي�س على اأعمال ال�ضيانة 
والتاأكد من �ضلمة املرافق.
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94
ارتفاع اأعداد ال�ضركات اخلا�ضة التي تقوم بالتعيني 

ال�ضوري للمواطنني، �ضيرتتب عليه تكري�س اختللت 
�ضوق العمل فيما يتعلق بالتوطني.

عدم قيام الهيئة  باإجراءات ال�ضيانة الدورية 
للم�ضاجد.

95
تفاقم انت�ضار العمالة ال�ضائبة يف الأماكن العامة، 

�ضيرتتب عليه الإ�ضرار ب�ضورة املجتمع احل�ضارية، 
والأمنية، والجتماعية، والقت�ضادية، والثقافية. 

عدم وجود الأذان املوحد يف امارتي دبي 
وال�ضارقة.

96

انتقال العمالة الأجنبية من من�ضاأة اإلى من�ضاأة اأخرى 
مناف�ضة بعد انتهاء مدة عقد العمل، �ضيرتتب عليه 

الإ�ضرار باأ�ضحاب املن�ضاآت، والتاأثري على معنى املناف�ضة 
العادلة والكاملة بني هذه املن�ضاآت وبع�ضها. 

�ضعف دور الهيئة  يف ال�ضيطرة يف احلد من 
ق�ضايا ال�ضحر وال�ضحوذة يف املجتمع.

97

انخفا�س اأعداد املتقاعدين يف القطاع اخلا�س بن�ضبة 
2% ومبجموع )305( متقاعدين مقارنة باإجمايل 

اأعداد املتقاعدين )14732( يف عام 2011م يف الوزارات 
الحتادية واحلكومات املحلية والقطاع اخلا�س.

انخفا�س ن�ضب التوطني يف الهيئة يف يف 
جمالت )كالأئمة واملوؤذنني والوعاظ واملفتني( 

والتي بلغت )9%( فقط يف عام 2012.

98
عدم �ضرف املعا�س التقاعدي للموؤمن عليهم بانتهاء 
مدة اخلدمة املحددة ب )20( �ضنة وربطه ببلوغ �ضن 

اخلم�ضني نتيجة التقاعد املبكر.

�ضعف دور الهيئة لتطبيق اخت�ضا�ضها املتمثل 
يف )ن�ضر الثقافة ال�ضلمية وتنمية الوعي 

الديني(.

99

ال�ضتف�ضار عن اأ�ضباب  وجود  ن�س مادة يف القانون  
الحتادي رقم )7( ل�ضنة 1999م ب�ضاأن  املعا�ضات 

والتاأمينات الجتماعية وتعديلته  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�ضات والبحوث الدينية املتعلقة 
مبعاجلة بع�س الظواهر الجتماعية.

100
ال�ضماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�ضع 

�ضروط  و�ضقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�ضاه من 
جهة عمله واملعا�س التقاعدي.   

توا�ضع جهود الهيئة يف تطوير الر�ضالة 
الإعلمية املخ�ض�ضة بالوعظ والر�ضاد لأفراد 

املجتمع واقت�ضارها على الو�ضائل التقليدية.

101
ال�ضماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�ضع 

�ضروط  و�ضقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�ضاه من 
جهة عمله واملعا�س التقاعدي.   

توا�ضع الهيئة يف ممار�ضة اخت�ضا�ضاتها 
الواردة يف قانون اإن�ضائها ب�ضاأن الإ�ضراف 

والرقابة على امل�ضاجد وتفعيل دورها ون�ضر 
الثقافة الإ�ضلمية وتنمية الوعي الديني 

وتر�ضيخ الوقف والدعوة له.
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102

املنظمات الدولية هي جمعيات نفع عام ويتم اإ�ضدار 
تراخي�س لعمل جمعيات النفع العام داخل الدولة من 

قبل وزارة ال�ضوؤون الجتماعية لل�ضتفادة من اخلربات 
الدولية التي تقدمها جمعيات النفع العام الدولية يف 

خمتلف املجالت بالدولة.

قلة العتمادات املالية املخ�ض�ضة لإبراز 
ال�ضورة احل�ضارية للم�ضاجد، مما اأثر �ضلبا 

على اأعمال التطوير، وال�ضيانة ومتابعة 
احتياجات امل�ضاجد.

103

م�ضاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو الع�ضكريني  
يف املعا�س التقاعدي بغ�س النظر عن تاريخ التقاعد 

تطبيقاً ملا ن�س عليه الد�ضتور يف املادة )14( التي تن�س 
على “امل�ضاواة ،والعدالة الجتماعية ،وتوفري الأمن 
والطماأنينة ،وتكافوؤ الفر�س جلميع املواطنني، من 

دعامات املجتمع، والتعا�ضد والرتاحم �ضلة وثقى 
بينهم.

عدم وجود اأطر وا�ضحة واآليات تعاون حمددة 
بني الهيئة واجلهات الحتادية واملحلية، 

مما اأدى اإلى غياب برامج وجمالت التعاون 
امل�ضرتكة لتعظيم دور وقيمة امل�ضجد يف احلياة 

الجتماعية والوعظ الديني والتعريف 
باعتدال الإ�ضلم.

104
الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام 

2000م، حيث يبلغ املعا�س التقاعدي الذي يتقا�ضاه 

وكيل الوزارة امل�ضاعد)14( األف درهم فقط.

حمدودية الدور الجتماعي للم�ضجد 
وغياب الوعظ الديني املتفاعل مع الق�ضايا 

الجتماعية ، اأثر �ضلباً على قيمة واأهمية دور 
امل�ضجد يف جمتمع الإمارات الذي متيز بتعدد 

لغات وتوجهات وثقافة وجن�ضية قاطنيه. 

105
العمل التطوعي ي�ضاهم يف ق�ضاء اأوقات الفراغ يف 

اأمور تخدم املجتمع وخا�ضة من هم من فئتي ال�ضباب 
واملتقاعدين.

غياب النظم واللوائح املالية ولوائح العمل 
التف�ضيلية للأن�ضطة الدينية للهيئة ، اأدى 

اإلى عدم قدرة الهيئة على اأداء الأدوار املنوطة 
بها وممار�ضة اخت�ضا�ضاتها بالفعالية والكفاءة 

اللزمة.

106

القانون الحتادي رقم )6( ل�ضنة 1974م ب�ضاأن 
اجلمعيات ذات النفع العام والعمل الأهلي ركز على 

تراخي�س اجلمعيات وعملها دون الت�ضجيع على العمل 
التطوعي.

تدين ن�ضبة التوطني يف الهيئة وعزوف 
املواطنني عن العمل يف وظائف  )الأئمة 

والوعاظ واخلطباء( ،�ضيوؤدي اإلى الكثري من 
الآثار ال�ضلبية املتعلقة بقيم وعادات وتقاليد 

املجتمع الإماراتي وتعريفها لدى املقيمني 
فيها.

107
عدم توافر الأماكن املخ�ض�ضة ملمار�ضة املتطوع العمل 

التطوعي يف الدولة.

توا�ضع التعاون والتن�ضيق بني الهيئة وو�ضائل 
الإعلم املختلفة ، اأدى اإلى حمدودية دورها يف 

ن�ضر التوعية الدينية.
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108
ال�ضتف�ضار عن اإلزامية منح املوظف اإجازة اأثناء 

م�ضاركته يف العمل التطوعي خارج الدولة.

تاأخر تطوير مرجعية الإفتاء الر�ضمي بالدولة، 
اأدى اإلى ازدواجية احللول الدينية املقرتحة 

ملعاجلة العديد من الظواهر الجتماعية.

109
ال�ضتفهام عن منح جائزة العمل التطوعي لغري 

املوظفني الذين ي�ضاركون يف الأن�ضطة التطوعية.

حمدودية اإيرادات الأوقاف يعود ب�ضفة 
اأ�ضا�ضية اإلى عدم قدرة الهيئة على ا�ضتثمارها 

يف م�ضارف الوقف احلديثة، وعدم وجود 
الكادر املتخ�ض�س يف هذا ال�ضاأن ، بالإ�ضافة 
اإلى غياب ثقافة الوعي بالوقف لدى اأفراد 

املجتمع، وعدم قدرة الهيئة على التعاون 
والتن�ضيق مع القطاع اخلا�س وغريه من 

موؤ�ض�ضات التوا�ضل املجتمعي.

110
انخفا�س �ضقف راتب ال�ضرتاك وعدم م�ضاواته بالقطاع 

اخلا�س اإلى )50,000 درهم( يف حني اأن يف القطاع 
احلكومي ي�ضل ال�ضقف اإلى )300,000 درهم(.

عدم حو�ضبة العمليات املالية لأموال الوقف، 
�ضيوؤدي اإلى املزيد من الإ�ضكاليات املرتبطة 

يف تنمية وتنويع امل�ضاريع الوقفية، بناًء على 
تقارير ديوان املحا�ضبة.

111
احت�ضاب متو�ضط راتب ح�ضاب ال�ضرتاك يف القطاع 

اخلا�س عن اخلم�س �ضنوات الأخرية يف حني اأن القطاع 
العام يحت�ضب على اآخر ثلث �ضنوات. 

عدم و�ضوح موؤ�ضرات الأداء الت�ضغيلية واآليات 
التطبيق للمبادرات والأهداف ال�ضرتاتيجية 

للهيئة.

112
تعذر اجلمع بني املعا�ضني يف القطاع اخلا�س يف حني اأن 
القطاع العام يف حال اجلمع ي�ضرتط اأن ال يقل الراتب 

عن )10,000 درهم(.

زيادة الأعباء املالية على اأ�ضحاب املن�ضاآت 
اخلا�ضة، نتيجة الزامهم بدفع مبلغ ال�ضمان 

البنكي. 

113
تعذر النقل وعدم القدرة على النتقال من القطاع 

اخلا�س اإلى القطاع احلكومي، وخا�ضة عند �ضم 
اخلدمة ملا يرتتب عليه مبالغ طائلة.

عدم التزام العديد من املن�ضاآت اخلا�ضة 
بامل�ضتويات املهارية املطلوبة يف �ضوق العمل 

بالدولة، اأدى اإلى اإغراق �ضوق العمل بالعمالة 
الأجنبية املتدنية املهارة، مما �ضيرتتب عليه 

افتقاد �ضوق العمل للمميزات التناف�ضية 
العاملية، واملراكز الدولية املتقدمة يف التقارير 

العاملية. 

114
غياب ا�ضرتاتيجية عمل موحدة للحفاظ على اللغة 

العربية اأو تعزيز مكانتها.

�ضيا�ضة ال�ضتقدام املفتوح اأدت اإلى عدم اللتزام 
بن�ضب التوطني املقررة للمن�ضاآت )15%(، مما 
�ضيرتتب عليه �ضيطرة العمالة الأجنبية على 

حتديد توجه وحركة واأهداف �ضوق العمل 
بالدولة. 
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115

عدم وجود قانون حلماية اللغة العربية اأ�ضوًة بالدول 
العربية الأخرى، وتعزيز مكانتها من خلل الزام 

كل موؤ�ض�ضات الدولة )الوزارات، والهيئات الحتادية 
واملحلية واخلا�ضة با�ضتعمال اللغة العربية حتدثا 

وكتابة.

عدم تقيد بع�س املن�ضاآت مبعيار تعدد الثقافات 
يف ت�ضنيف املن�ضاآت، �ضيرتتب عليه �ضيطرة 
جاليات اأجنبية بعينها على اأ�ضواق العمل، 
مما يوؤدي اإلى خماطر اأمنية واقت�ضادية 
واجتماعية، وكذلك زيادة حدة اإ�ضكالت 

الرتكيبة ال�ضكانية. 

116
�ضيادة اللهجات العامية واملحلية والدعاء بعدم ملءمة 

اللغة العربية املي�ضرة مل�ضتحدثات الواقع املعا�ضر اأو 
التقدم املعومل.

زيادة معدلت البطالة بني املواطنني التي 
بلغت )15%(، تعود يف اأحد اأ�ضبابها الرئي�ضية 

اإلى عدم اللتزام بتطبيق املادة رقم )14( 
من القانون الحتادي رقم )8( ل�ضنة 1980، 
يف �ضاأن تنظيم علقات العمل وتعديلته يف 

�ضاأن عدم ا�ضتخدام غري املواطنني يف اأعمال اأو 
وظائف، ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 

117
غاب عن املبادرات املتعلقة بتعزيز اللغة العربية حتويل 
هذه اللغة اإلى لغة وظيفية تعك�س �ضيوع ا�ضتخداماتها 

يف كافة املجالت.

�ضيطرة العمالة الأجنبية على القطاعات 
القت�ضادية املهمة يف الدولة بن�ضبة )%82(، 
�ضتوؤدي اإلى عدم قدرة الدولة م�ضتقبل على 
تنفيذ روؤاها امل�ضتقبلية، فيما يتعلق بتوطني 

الوظائف الفنية، والتخ�ض�ضية، ورفع قدرات 
املواطنني املهنية للتكيف مع بيئة العمل 

الدولية. 

118
ا�ضتخدام اللغة الإجنليزية يف التعليم العايل واإحللها 

بدل عن اللغة العربية كلغة للتعليم.

اإقبال املواطنني على العمل يف القطاع 
احلكومي يعود ب�ضفة اأ�ضا�ضية اإلى الفروقات 
الكبرية يف المتيازات الوظيفية، واملالية بني 

القطاعيني العام واخلا�س. 

119
عزوف ال�ضباب عن الجتاه ل�ضتخدام اللغة العربية على 

النرتنت.

الختللت يف الربط بني التخطيط للعملية 
التعليمية، واحتياجات �ضوق العمل اأدى اإلى 

اإغراقه بالكثري من التخ�ض�ضات العلمية الغري 
املطلوبة، وكذلك نق�س �ضديد يف التخ�ض�ضات 

العلمية الأخرى التي يتطلبها �ضوق العمل. 
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120
عزوف و�ضائل الإعلم عن ا�ضتخدام اللغة العربية 
الف�ضحى والتوجه نحو اللغات العامية واللهجات.

غياب موؤ�ضرات ن�ضب الإجناز املتحققة من 
�ضيا�ضات وخطط وبرامج ومبادرات التوطني، 

�ضيوؤدي اإلى عدم القدرة على معرفة خ�ضائ�س 
�ضوق العمل للمواطنني، وقيا�س التغريات 

يف �ضوق العمل، والقطاعات امل�ضتهدفة 
يف التوطني، وعوامل القوة وال�ضعف يف 

احتياجات ومنو �ضوق العمل. 

121
عدم الهتمام بتطوير كفاءة مدر�ضي اللغة العربية 

وحت�ضني ظروفهم الوظيفية واملهنية.

عدم وجود �ضيا�ضة موحدة للعمل بالدولة، 
يعود يف اأحد اأ�ضبابه الرئي�ضية اإلى عدم وجود 

جهة تن�ضيقية عليا بني اجلهات الحتادية 
املحلية والقطاع اخلا�س. 

122

عزوف الطلبة عن تعلم اللغة العربية وقواعدها املنهج 
وطرق التدري�س وعدم وجود املهارات الكافية لدى 
املعلمني ب�ضبب الأعباء الوظيفية امللقاة على عاتق 

املعلم.

ارتفاع اأعداد ال�ضركات اخلا�ضة التي تقوم 
بالتعيني ال�ضوري للمواطنني، �ضيرتتب عليه 

تكري�س اختللت �ضوق العمل فيما يتعلق 
بالتوطني.

123
غياب التن�ضيق بني موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف �ضاأن 

حتديث الأ�ضاليب التعليمية لدرا�ضة اللغة العربية ومبا 
ينمي القدرات اللغوية للخريجني.

تفاقم انت�ضار العمالة ال�ضائبة يف الأماكن 
العامة، �ضيرتتب عليه الإ�ضرار ب�ضورة 

املجتمع احل�ضارية، والأمنية، والجتماعية، 
والقت�ضادية، والثقافية. 

124

اأهمية اإ�ضدار قانون حلماية اللغة العربية اأ�ضوًة بالدول 
العربية الأخرى، وتعزيز مكانتها من خلل الزام 

كل موؤ�ض�ضات الدولة  الحتادية واملحلية واخلا�ضة 
با�ضتعمال اللغة العربية حتدثا وكتابة.

انتقال العمالة الأجنبية من من�ضاأة اإلى من�ضاأة 
اأخرى مناف�ضة بعد انتهاء مدة عقد العمل، 

�ضيرتتب عليه الإ�ضرار باأ�ضحاب املن�ضاآت، 
والتاأثري على معنى املناف�ضة العادلة والكاملة 

بني هذه املن�ضاآت وبع�ضها. 

125

عدم وجود جممع للغة العربية يف الدولة ميكنه القيام 
بتعريب العلوم، وامل�ضطلحات العامة، وبناء ال�ضيا�ضات 

والأطر اللزمة للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز 
مكانتها.

انخفا�س اأعداد املتقاعدين يف القطاع اخلا�س 
بن�ضبة 2% ومبجموع )305( متقاعد، مقارنة 

باإجمايل اأعداد املتقاعدين )14732( يف عام 
2011م يف الوزارات الحتادية واحلكومات 

املحلية والقطاع اخلا�س.

126
عدم وجود �ضيا�ضات وا�ضحة، وبرامج حمددة يف �ضاأن 

تطوير مهارات اكت�ضاب الأطفال اللغة العربية مما 
�ضيوؤدي اإلى اندثار اللغة العربية بني الأجيال القادمة.

عدم �ضرف املعا�س التقاعدي للموؤمن عليهم 
بانتهاء مدة اخلدمة املحددة ب )20( �ضنة 

وربطه ببلوغ �ضن اخلم�ضني نتيجة التقاعد 
املبكر.
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127

غياب التخطيط اللغوي لتعزيز مكانة اللغة العربية 
وتنظيم اآليات تطورها، اأدى اإلى تراجع اللغة العربية 

لتحتل املرتبة الرابعة بعد اللغة الأوردية، واللغة 
الإجنليزية، والهجينة.

ال�ضتف�ضار عن اأ�ضباب  وجود  ن�س مادة يف 
القانون  الحتادي رقم )7( ل�ضنة 1999م 

ب�ضاأن  املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية 
وتعديلته  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
غياب الأبحاث والدرا�ضات وامل�ضطلحات واملفاهيم 

املعربة والتقنيات احلديثة؛ مما اأدى اإلى التباعد بني 
ا�ضتخدامات اللغة العربية واملعارف العلمية احلديثة.

ال�ضماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون 
و�ضع �ضروط  و�ضقف معني ملجموع الراتب 

الذي يتقا�ضاه من جهة عمله واملعا�س 
التقاعدي.   

129
تراجع مرتبة اللغة العربية يف �ضوق العمل لتحل حملها 

اللغات الأجنبية وت�ضبح هي جواز املرور للجدارة 
وال�ضتحقاق يف العمل.

ال�ضماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون 
و�ضع �ضروط  و�ضقف معني ملجموع الراتب 

الذي يتقا�ضاه من جهة عمله واملعا�س 
التقاعدي.   

130

تنازل املواطن طوعا عن ا�ضتخدام لغته الوطنية يف 
تعامله مع الأجانب وموؤ�ض�ضاتهم وا�ضتبدالها باللغة 

الأجنبية، دون اأن تكون هناك اأي �ضيا�ضات اأو برامج تلزم 
الأجانب بالتعامل باللغة العربية مع املواطنني.

املنظمات الدولية هي جمعيات نفع عام، 
ويتم اإ�ضدار تراخي�س لعمل جمعيات النفع 

العام داخل الدولة من قبل وزارة ال�ضوؤون 
الجتماعية؛ لل�ضتفادة من اخلربات الدولية 

التي تقدمها جمعيات النفع العام الدولية يف 
خمتلف املجالت بالدولة.

131

غياب املعايري اللزمة يف موؤ�ض�ضات الدولة حلماية اللغة 
العربية بحيث تطبق هذه املعايري على جميع العاملني 
واملتعاملني مع املوؤ�ض�ضة، ومبا يوؤدي اإلى اتقان املوظف 

للغة كتابة وحتدثا، خا�ضة يف اإطار غياب الدورات 
التدريبية وور�س العمل لرفع م�ضتوى الوعي باللغة 

العربية يف موؤ�ض�ضات الدولة.

م�ضاواة  جميع  املتقاعدين  املدنيني اأو 
الع�ضكريني  يف املعا�س التقاعدي، بغ�س 

النظر عن تاريخ التقاعد تطبيقاً ملا ن�س 
عليه الد�ضتور يف املادة )14( التي تن�س على 

“امل�ضاواة ،والعدالة الجتماعية، وتوفري الأمن 
والطماأنينة، وتكافوؤ الفر�س جلميع املواطنني، 

من دعامات املجتمع، والتعا�ضد والرتاحم 
�ضلة وثقى بينهم.

132
غياب الربامج واخلطط وال�ضيا�ضات الكفيلة التي 

جترب العمالة الأجنبية على تعلم اللغة العربية اللغة 
الر�ضمية للدولة.

الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين تقاعدوا 
قبل عام 2000م حيث يبلغ املعا�س التقاعدي 

الذي يتقا�ضاه وكيل الوزارة امل�ضاعد )14( األف 
درهم فقط.
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133

عدم التزام اجلامعات بالتدري�س باللغة العربية على 
الرغم من اأن )املادة ال�ضابعة( اأ�ضارت اإلى “اعتبار 

اللغة العربية مطلبا اأ�ضا�ضيا يف الدرا�ضة يف اجلامعات 
احلكومية مع الرتكيز على حتديث الأ�ضاليب التعليمية 

لتنمية القدرات اللغوية لدى اخلريجني”.

العمل التطوعي ي�ضاهم يف ق�ضاء اأوقات الفراغ 
يف اأمور تخدم املجتمع وخا�ضة من هم من 

فئتي ال�ضباب واملتقاعدين.

134

عدم الهتمام بتطوير كفاءة مدر�ضي اللغة العربية 
وحت�ضني ظروفهم الوظيفية واملهنية اأدى اإلى غياب 

الوعي والهتمام واحلافز لدى هوؤلء املدر�ضني بتعميق 
املعرفة باللغة العربية وتنوع م�ضتوياتها واأ�ضكالها.

القانون الحتادي رقم )6( ل�ضنة 1974م ب�ضاأن 
اجلمعيات ذات النفع العام والعمل الأهلي 
ركز على تراخي�س اجلمعيات وعملها دون 

الت�ضجيع على العمل التطوعي.

135
تقليدية اأ�ضاليب التدري�س للغة العربية خا�ضة القواعد 
النحوية اأدى اإلى عزوف الطلبة عن تعلم اللغة العربية 

وقواعدها.

عدم توافر الأماكن املخ�ض�ضة ملمار�ضة املتطوع 
العمل التطوعي يف الدولة.

136

عدم التزام جميع الوزارات والهيئات با�ضتخدام اللغة 
العربية كلغة ر�ضمية يف جميع املعاملت؛ نظرا لعدم 

تفعيل القرارات الوزارية والن�ضو�س الد�ضتورية وعدم 
تطبيق املبادرات الوطنية املطروحة يف هذا ال�ضاأن.

ال�ضتف�ضار عن اإلزامية منح املوظف اإجازة 
اأثناء م�ضاركته يف العمل التطوعي خارج 

الدولة.

137
عدم تن�ضيط حركة الرتجمة والتاأليف والن�ضر باللغة 

العربية، اأ�ضهم يف عدم تعريب التعليم العلمي اجلامعي.

ال�ضتفهام عن منح جائزة العمل التطوعي 
لغري املوظفني الذين ي�ضاركون يف الأن�ضطة 

التطوعية.

138

عدم القدرة على تعزيز دور جمعية حماية اللغة العربية 
يف خدمة اللغة، نظرا لغياب الدعم املايل احلكومي 

واخلا�س والذي من �ضاأنه اأن ي�ضاهم يف حتقيق اأهداف 
اجلمعية كافة والعمل على تعزيز دورها يف حماية اللغة 

العربية يف املجتمع.

انخفا�س �ضقف راتب ال�ضرتاك وعدم م�ضاواته 
بالقطاع اخلا�س اإلى )50,000 درهم(، يف 

حني اأن يف القطاع احلكومي ي�ضل ال�ضقف اإلى 
)300,000 درهم(.

139
تراجع اللغة العربية يف موؤ�ض�ضات التعليم العام والعايل 

يقلل من دورها كوعاء ثقايف ح�ضاري، خا�ضة اأن اللغة 
مرتبطة بال�ضلوك والعادات والتقاليد والثقافة.

احت�ضاب متو�ضط راتب ح�ضاب ال�ضرتاك يف 
القطاع اخلا�س عن اخلم�س �ضنوات الأخرية، 

يف حني اأن القطاع العام يحت�ضب على اآخر 
ثلث �ضنوات. 

140

�ضعف تعزيز اللغة العربية يف املجال التعليمي 
والرتبوي ابتداء بالتاأهيل املمتاز ملعلمي اللغة العربية 
وتطوير مهاراتهم، بالإ�ضافة اإلى تقوية مناهج اللغة 

العربية لتمكني الطالب منها.

تعذر اجلمع بني املعا�ضني يف القطاع اخلا�س يف 
حني اأن القطاع العام يف حال اجلمع ي�ضرتط 

اأن ل يقل الراتب عن )10,000 درهم(.
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141
ن�ضبة التوطني يف القطاع الريا�ضي متدنية ول تتجاوز 
)6%(، نظراً لنعدام احلوافز فيه، واأن الو�ضع احلايل 

غري م�ضجع ل�ضتقطاب املواطنني.

تعذر النقل وعدم القدرة على النتقال من 
القطاع اخلا�س اإلى القطاع احلكومي، وخا�ضة 
عند �ضم اخلدمة ملا يرتتب عليه مبالغ طائلة.

142
عدم مطالبة الهيئة بتخ�ضي�س مبلغ 35 مليون درهم 

حتى تبا�ضر جهودها يف التوطني يف املجال الريا�ضي 
بالرغم من موافقة جمل�س الوزراء يف عام 2009م.

غياب ا�ضرتاتيجية عمل موحدة للحفاظ على 
اللغة العربية اأو تعزيز مكانتها.

143
عدم  قيام الهيئة بو�ضع اخلطط والربامج املنا�ضبة 

لتوطني الوظائف يف القطاع الريا�ضي وال�ضبابي �ضمن 
اخلطة ال�ضرتاتيجية.

عدم وجود قانون حلماية اللغة العربية اأ�ضوًة 
بالدول العربية الأخرى، وتعزيز مكانتها من 

خلل اإلزام كل موؤ�ض�ضات الدولة )الوزارات، 
والهيئات الحتادية واملحلية واخلا�ضة 
با�ضتعمال اللغة العربية حتدثا وكتابة.

144
املطالبة با�ضتغلل الأندية واملوؤ�ض�ضات ال�ضبابية يف 

ن�ضر قيم ومبادئ الولء والنتماء  بني فئة ال�ضباب يف 
املجتمع.

�ضيادة اللهجات العامية واملحلية والدعاء بعدم 
ملءمة اللغة العربية املي�ضرة مل�ضتحدثات 

الواقع املعا�ضر اأو التقدم املعومل.

145

الكثري من املواطنني الراغبني يف الزواج ل ي�ضتطيعون 
الزواج؛ نظراً لوجود الكثري من العقبات التي تواجههم 

ومنها: كرثة متطلبات الزواج، يف حني اأن دور �ضندوق 
الزواج يبداأ بعد عقد القران.

غاب عن املبادرات املتعلقة بتعزيز اللغة العربية 
حتويل هذه اللغة اإلى لغة وظيفية تعك�س 

�ضيوع ا�ضتخداماتها يف كافة املجالت.

146

وجود الكثري من م�ضكلت الزواج والتي لزال املجتمع 
يعاين منها كعزوف ال�ضباب املواطنني عن الزواج من 
مواطنات نظراً لرتفاع تكاليف الزواج، وارتفاع ن�ضبة 

العنو�ضة، وارتفاع ن�ضب الطلق، انخفا�س عدد املواليد، 
وارتفاع ن�ضب زواج املواطنات من غري املواطنني.

ا�ضتخدام اللغة الإجنليزية يف التعليم العايل 
واإحللها بدل عن اللغة العربية كلغة للتعليم.

147
احلكومة تعمل على اإطلق ودعم املبادرات التي ت�ضهم 

يف خف�س تكاليف زواج املواطنني من املواطنات وت�ضجع 
مثل هذه املبادرات.

عزوف ال�ضباب عن الجتاه ل�ضتخدام اللغة 
العربية على النرتنت.

148
ال�ضتف�ضار عن دور الوزارة يف ر�ضد وحتليل اأ�ضباب 

حالت الطلق يف الدولة ، وو�ضع اخلطط والربامج 
اللزمة للحد من هذه احلالت.

عزوف و�ضائل الإعلم عن ا�ضتخدام اللغة 
العربية الف�ضحى، والتوجه نحو اللغات 

العامية واللهجات.

149

املطالبة بت�ضكيل فريق عمل للتوا�ضل مع اجلهات 
املخت�ضة ومنها موؤ�ض�ضة �ضندوق الزواج، واجلهات 

الأ�ضرية املخت�ضة من اأجل ال�ضتمرار يف العمل لإيجاد 
احللول املنا�ضبة للم�ضكلت الجتماعية كالطلق.

عدم الهتمام بتطوير كفاءة مدر�ضي اللغة 
العربية وحت�ضني ظروفهم الوظيفية واملهنية.
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150
الحتكار الوظيفي هو اأمر مرفو�س وبالتايل اإتاحة 

الفر�س الوظيفية للمواطنني هو اأمر مطلوب.

عزوف الطلبة عن تعلم اللغة العربية 
وقواعدها املنهج وطرق التدري�س، وعدم وجود 

املهارات الكافية لدى املعلمني ب�ضبب الأعباء 
الوظيفية امللقاة على عاتق املعلم.

151
ال�ضتف�ضار عن مدى ا�ضتفادة الوزارة من املبالغ التي 

يتم حت�ضيلها عن طريق ال�ضمان امل�ضريف.

غياب التن�ضيق بني موؤ�ض�ضات التعليم العايل 
يف �ضاأن حتديث الأ�ضاليب التعليمية لدرا�ضة 

اللغة العربية ومبا ينمي القدرات اللغوية 
للخريجني.

152

�ضرورة ن�ضر ثقافة امل�ضاركة بحيث ي�ضارك اجلمهور 
يف اإبداء راأيه حول امل�ضروع كما فعلت وزارة العمل 

حينما رفعت م�ضروع قانونها على موقعها الر�ضمي 
الإلكرتوين.

اأهمية اإ�ضدار قانون حلماية اللغة العربية 
اأ�ضوًة بالدول العربية الأخرى، وتعزيز 

مكانتها من خلل الزام كل موؤ�ض�ضات الدولة  
الحتادية واملحلية واخلا�ضة با�ضتعمال اللغة 

العربية حتدثا وكتابة.

153

ظهور بع�س الت�ضريبات حول م�ضروع القانون التي 
تخالف التو�ضيات التي اأبداها املجل�س الوطني 

الحتادي، مثل زيادة ن�ضبة ال�ضتقطاع من )5%( اإلى اأن 
ت�ضل اإلى )15%(، بالإ�ضافة اإلى تاأخر �ضدور القانون.

عدم وجود جممع للغة العربية يف الدولة 
ميكنه القيام بتعريب العلوم، وامل�ضطلحات 

العامة، وبناء ال�ضيا�ضات والأطر اللزمة 
للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها.

154
و�ضع نظام اأ�ضوة بالأنظمة يف الدول الأخرى يحفظ 

للمتقاعدين حقوقهم بعد التقاعد.

عدم وجود �ضيا�ضات وا�ضحة، وبرامج حمددة 
يف �ضاأن تطوير مهارات اكت�ضاب الأطفال اللغة 

العربية؛ مما �ضيوؤدي اإلى اندثار اللغة العربية 
بني الأجيال القادمة.

155
بو�ضع بند يف قانون املعا�ضات بعد تعديله لإعطاء مزايا 

مالية للمتقاعدين.

غياب التخطيط اللغوي لتعزيز مكانة اللغة 
العربية وتنظيم اآليات تطورها، اأدى اإلى 

تراجع اللغة العربية لتحتل املرتبة الرابعة 
بعد اللغة الأوردية، واللغة الجنليزية، 

والهجينة.

156
جمعيات املتقاعدين لي�س لديها �ضلطة واإمنا ال�ضلطة 

للهيئة.

غياب الأبحاث والدرا�ضات وامل�ضطلحات 
واملفاهيم املعربة والتقنيات احلديثة؛ مما اأدى 

اإلى التباعد بني ا�ضتخدامات اللغة العربية 
واملعارف العلمية احلديثة.

157
�ضرورة اإن�ضاء جهة احتادية رقابية تر�ضد الأخطاء يف 

الكتب واملجلت التاريخية.

تراجع مرتبة اللغة العربية يف �ضوق العمل 
لتحل حملها اللغات الأجنبية وت�ضبح هي 

جواز املرور للجدارة وال�ضتحقاق يف العمل.
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158
اإن�ضاء متحف احتادي تاريخي ي�ضمل جميع اإمارات 

الدولة.

تنازل املواطن طوعا عن ا�ضتخدام لغته 
الوطنية يف تعامله مع الأجانب وموؤ�ض�ضاتهم 

وا�ضتبدالها باللغة الأجنبية، دون اأن تكون 
هناك اأي �ضيا�ضات اأو برامج تلزم الأجانب 

بالتعامل باللغة العربية مع املواطنني.

159
املواقع الطبيعية متثل اإحدى معامل املوروث الثقايف 

والطبيعي ذات القيمة العاملية ال�ضتثنائية امل�ضجلة يف 
القائمة، ويجب اأن تتجاوز احلدود الوطنية.

غياب املعايري اللزمة يف موؤ�ض�ضات الدولة 
حلماية اللغة العربية بحيث تطبق هذه 

املعايري على جميع العاملني واملتعاملني مع 
املوؤ�ض�ضة، ومبا يوؤدي اإلى اتقان املوظف للغة 
كتابة وحتدثا خا�ضة يف اإطار غياب الدورات 

التدريبية وور�س العمل لرفع م�ضتوى الوعي 
باللغة العربية يف موؤ�ض�ضات الدولة.

160

اأهمية ت�ضجيل املواقع الرتاثية والطبيعية يف الدولة يف 
لئحة الرتاث العاملي �ضي�ضهم يف رفع م�ضتوى الدولة يف 
التناف�ضية العاملية والدولية حيث حتتل حالياً املرتبة 12 

على م�ضتوى العامل.

غياب الربامج واخلطط وال�ضيا�ضات الكفيلة 
التي جترب العمالة الأجنبية على تعلم اللغة 

العربية اللغة الر�ضمية للدولة.

161

ارتفاع كلفة احلج بحيث قد ت�ضل اإلى )50( األف 
درهم، علًما باأن كلفة احلج يف بع�س الدول املجاورة 
)اخلليجية( اأقل بكثري بالإ�ضافة اإلى اأنهم يوفرون 

خدمات يف منى ومزدلفة اأف�ضل عن حملت الدولة.

عدم التزام اجلامعات بالتدري�س باللغة 
العربية، على الرغم من اأن )املادة ال�ضابعة( 

اأ�ضارت اإلى “ اعتبار اللغة العربية مطلبا 
اأ�ضا�ضيا يف الدرا�ضة يف اجلامعات احلكومية، 

مع الرتكيز على حتديث الأ�ضاليب التعليمية 
لتنمية القدرات اللغوية لدى اخلريجني”.

162

وجود �ضروط قا�ضية ت�ضعها هيئة ال�ضوؤون االإ�ضالمية 
والأوقاف للحملت كما هو احلال يف عام 2014 اإذ 

فر�ضت الهيئة على املقاولني اأ�ضحاب احلملت ت�ضكني 
احلجاج يف فنادق )5( جنوم.

عدم الهتمام بتطوير كفاءة مدر�ضي اللغة 
العربية وحت�ضني ظروفهم الوظيفية واملهنية، 
اأدى اإلى غياب الوعي والهتمام واحلافز لدى 
هوؤلء املدر�ضني بتعميق املعرفة باللغة العربية 

وتنوع م�ضتوياتها واأ�ضكالها.

163

اأهمية  قيام الهيئة باإ�ضافة بند يف ال�ضتمارات والعقود 
الكائنة بني احلاج واملقاول �ضاحب احلملة ب�ضرورة 
التاأكد من قيام احلاج باأركان وواجبات احلج كلب�س 

الإحرام والتلفظ بنية احلج وغريها من الأمور املتعلقة 
ب�ضلمة اأداء منا�ضك احلج وفًقا ملا تقت�ضيه اأحكام 

ال�ضريعة الإ�ضلمية.

تقليدية اأ�ضاليب التدري�س للغة العربية خا�ضة 
القواعد النحوية، اأدى اإلى عزوف الطلبة عن 

تعلم اللغة العربية وقواعدها.
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164

اأ�ضباب خف�س املبلغ املقدم من برنامج ال�ضيخ زايد 
للإ�ضكان من )800( األف اإلى )500( األف درهم على 

الرغم من موافقة جمل�س الوزراء على التو�ضية التي 
�ضدرت من املجل�س الوطني الحتادي.

عدم التزام جميع الوزارات والهيئات 
با�ضتخدام اللغة العربية كلغة ر�ضمية يف جميع 

املعاملت، نظرا لعدم تفعيل القرارات الوزارية 
والن�ضو�س الد�ضتورية، وعدم تطبيق املبادرات 

الوطنية املطروحة يف هذا ال�ضاأن.

165
الآليات التي و�ضعت من قبل الربنامج لتنفيذ قرار 

جمل�س الوزراء يف �ضاأن رفع قيمة الدعم ال�ضكني  من 
)500( األف اإلى )800( األف درهم.

عدم تن�ضيط حركة الرتجمة والتاأليف والن�ضر 
باللغة العربية، اأ�ضهم يف عدم تعريب التعليم 

العلمي اجلامعي.

166
اأعداد املواطنني الباحثني عن عمل امل�ضجلني لدى هيئة 

تنمية خلل هذه ال�ضنة.

عدم القدرة على تعزيز دور جمعية حماية 
اللغة العربية يف خدمة اللغة، نظرا لغياب 

الدعم املايل احلكومي واخلا�س، والذي من 
�ضاأنه اأن ي�ضاهم يف حتقيق اأهداف اجلمعية 

كافة والعمل على تعزيز دورها يف حماية اللغة 
العربية يف املجتمع.

167
املبادرات واملقرتحات التي تقدمت بها هيئة تنمية من 
اأجل اإيجاد احللول لرتفاع اأعداد املواطنني الباحثني 

عن عمل وتوفري فر�س عمل لهم.

تراجع اللغة العربية يف موؤ�ض�ضات التعليم العام 
والعايل يقلل من دورها كوعاء ثقايف ح�ضاري، 

خا�ضة اأن اللغة مرتبطة بال�ضلوك والعادات 
والتقاليد والثقافة.

168

يتم اال�ضرتاط على موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س للدخول 
يف املناق�ضات احلكومية اللتزام بالتوطني، من 

خلل �ضهادة تقدمها هيئة تنمية للموؤ�ض�ضات امللتزمة 
بالتوطني.

�ضعف تعزيز اللغة العربية يف املجال التعليمي 
والرتبوي، ابتداء بالتاأهيل املمتاز ملعلمي اللغة 

العربية وتطوير مهاراتهم، بالإ�ضافة اإلى 
تقوية مناهج اللغة العربية لتمكني الطالب 

منها.

169

ن�ضبة التوطني يف القطاع الريا�ضي متدنية 
ول تتجاوز )6%(، نظراً لنعدام احلوافز فيه، 

واأن الو�ضع احلايل غري م�ضجع ل�ضتقطاب 
املواطنني.

170

عدم مطالبة الهيئة بتخ�ضي�س مبلغ 35 
مليون درهم؛ حتى تبا�ضر جهودها يف التوطني 
يف املجال الريا�ضي بالرغم من موافقة جمل�س 

الوزراء يف عام 2009م.

171
عدم  قيام الهيئة بو�ضع اخلطط والربامج 

املنا�ضبة لتوطني الوظائف يف القطاع الريا�ضي 
وال�ضبابي �ضمن اخلطة ال�ضرتاتيجية.
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172
املطالبة با�ضتغلل الأندية واملوؤ�ض�ضات 

ال�ضبابية يف ن�ضر قيم ومبادئ الولء والنتماء 
بني فئة ال�ضباب يف املجتمع.

173

الكثري من املواطنني الراغبني يف الزواج ل 
ي�ضتطيعون الزواج؛ نظراً لوجود الكثري من 

العقبات التي تواجههم ومنها: كرثة متطلبات 
الزواج، يف حني اأن دور �ضندوق الزواج يبداأ بعد 

عقد القران.

174

وجود الكثري من م�ضكلت الزواج والتي لزال 
املجتمع يعاين منها كعزوف ال�ضباب املواطنني 
عن الزواج من مواطنات نظراً لرتفاع تكاليف 
الزواج ، وارتفاع ن�ضبة العنو�ضة، وارتفاع ن�ضب 
الطلق، انخفا�س عدد املواليد، وارتفاع ن�ضب 

زواج املواطنات من غري املواطنني.

175
احلكومة تعمل على اإطلق ودعم املبادرات 

التي ت�ضهم يف خف�س تكاليف زواج املواطنني 
من املواطنات وت�ضجع مثل هذه املبادرات.

176

ال�ضتف�ضار عن دور الوزارة يف ر�ضد وحتليل 
اأ�ضباب حالت الطلق يف الدولة ، وو�ضع 

اخلطط والربامج اللزمة للحد من هذه 
احلالت.

177

املطالبة بت�ضكيل فريق عمل للتوا�ضل مع 
اجلهات املخت�ضة، ومنها موؤ�ض�ضة �ضندوق 

الزواج، واجلهات الأ�ضرية املخت�ضة من اأجل 
ال�ضتمرار يف العمل لإيجاد احللول املنا�ضبة 

للم�ضكلت الجتماعية كالطلق.

178
الحتكار الوظيفي هو اأمر مرفو�س وبالتايل 
اإتاحة الفر�س الوظيفية للمواطنني هو اأمر 

مطلوب.

179
ال�ضتف�ضار عن مدى ا�ضتفادة الوزارة من 

املبالغ التي يتم حت�ضيلها عن طريق ال�ضمان 
امل�ضريف.
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180

�ضرورة ن�ضر ثقافة امل�ضاركة بحيث ي�ضارك 
اجلمهور يف اإبداء راأيه حول امل�ضروع، كما فعلت 
وزارة العمل حينما رفعت م�ضروع قانونها على 

موقعها الر�ضمي الإلكرتوين.

181

ظهور بع�س الت�ضريبات حول م�ضروع القانون 
التي تخالف التو�ضيات التي اأبداها املجل�س 

الوطني الحتادي، مثل زيادة ن�ضبة ال�ضتقطاع 
من )5%( اإلى اأن ت�ضل اإلى )15%(، بالإ�ضافة 

اإلى تاأخر �ضدور القانون.

182
و�ضع نظام اأ�ضوة بالأنظمة يف الدول الأخرى 

يحفظ للمتقاعدين حقوقهم بعد التقاعد.

183
و�ضع بند يف قانون املعا�ضات بعد تعديله 

لإعطاء مزايا مالية للمتقاعدين.

184
جمعيات املتقاعدين لي�س لديها �ضلطة واإمنا 

ال�ضلطة للهيئة.

185
�ضرورة اإن�ضاء جهة احتادية رقابية تر�ضد 

الأخطاء يف الكتب واملجلت التاريخية.

186
اإن�ضاء متحف احتادي تاريخي ي�ضمل جميع 

اإمارات الدولة.

187

املواقع الطبيعية متثل اإحدى معامل املوروث 
الثقايف والطبيعي ذات القيمة العاملية 

ال�ضتثنائية امل�ضجلة يف القائمة، ويجب اأن 
تتجاوز احلدود الوطنية.

188

اأهمية ت�ضجيل املواقع الرتاثية والطبيعية 
يف الدولة يف لئحة الرتاث العاملي �ضي�ضهم 

يف رفع م�ضتوى الدولة يف التناف�ضية العاملية 
والدولية حيث حتتل حالياً املرتبة 12 على 

م�ضتوى العامل.

189

ارتفاع كلفة احلج بحيث قد ت�ضل اإلى )50( 
األف درهم علًما باأن كلفة احلج يف بع�س الدول 
املجاورة )اخلليجية( اأقل بكثري بالإ�ضافة اإلى 
اأنهم يوفرون خدمات يف منى ومزدلفة اأف�ضل 

عن حملت الدولة.
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190

وجود �ضروط قا�ضية ت�ضعها هيئة ال�ضوؤون 
الإ�ضلمية والأوقاف للحملت، كما هو احلال 

يف عام 2014 اإذ فر�ضت الهيئة على املقاولني 
اأ�ضحاب احلملت ت�ضكني احلجاج يف فنادق 

)5( جنوم.

191

اأهمية  قيام الهيئة باإ�ضافة بند يف ال�ضتمارات 
والعقود الكائنة بني احلاج واملقاول �ضاحب 

احلملة، ب�ضرورة التاأكد من قيام احلاج باأركان 
وواجبات احلج كلب�س الإحرام والتلفظ بنية 

احلج وغريها من الأمور املتعلقة ب�ضلمة اأداء 
منا�ضك احلج وفًقا ملا تقت�ضيه اأحكام ال�ضريعة 

الإ�ضلمية.

192

اأ�ضباب خف�س املبلغ املقدم من برنامج ال�ضيخ 
زايد للإ�ضكان من )800( األف اإلى )500( 
األف درهم على الرغم من موافقة جمل�س 

الوزراء على التو�ضية التي �ضدرت من املجل�س 
الوطني الحتادي.

193
الآليات التي و�ضعت من قبل الربنامج لتنفيذ 
قرار جمل�س الوزراء يف �ضاأن رفع قيمة الدعم 

ال�ضكني  من )500( األف اإلى )800( األف درهم.

194
اأعداد املواطنني الباحثني عن عمل امل�ضجلني 

لدى هيئة تنمية املوارد الب�ضرية.

195

املبادرات واملقرتحات التي تقدمت بهل هيئة 
تنمية من اأجل اإيجاد احللول لرتفاع اأعداد 
املواطنني الباحثني عن عمل وتوفري فر�س 

عمل لهم.

196

يتم اال�ضرتاط على موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س 
للدخول يف املناق�ضات احلكومية اللتزام 
بالتوطني من خلل �ضهادة تقدمها هيئة 

تنمية للموؤ�ض�ضات امللتزمة بالتوطني.
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فعالية املقرتحات:

بلغ اإجمايل املقرتحات التي وردت يف الأوراق البحثية لالأمانة العامة يف املجال الجتماعي �شواء التي مت 

مناق�شتها مل يتم مناق�شتها )67( مقرتحًا، وقد مت الأخذ بـ)64( مقرتحًا بن�شبة فعالية بلغت )95 %(، يف 

حني بلغت عدد املقرتحات التي مل يوؤخذ بها )3( مقرتحات وبن�شبة عدم فعالية بلغت )5 %(. ومن اأهم 

املقرتحات التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي: 

 الغذائية 	 املواد  بيع  منافذ  يف  الأرفف  تاأجري  لتنظيم  امل�ضتهلك  حلماية  العليا  اللجنة  مع  التن�ضيق 
وال�ضتهلكية، بحيث ل يتم ا�ضتغللها وبالتايل توؤدي لزيادة الأ�ضعار.  

 والإ�ضراف 	 بالرقابة  القت�ضاد  وزارة  تقوم  بحيث  التعاونية،  اجلمعيات  على  والإ�ضراف  الرقابة  تنظيم 
على اجلمعيات التعاونية ال�ضتهلكية؛ وذلك لطبيعتها التجارية، ومن جهة اأخرى تقوم وزارة ال�ضوؤون 

الجتماعية بالرقابة والإ�ضراف على باقي اأنواع اجلمعيات ومبا يحقق اأهدافها.  

 و�ضع خطة �ضنوية لن�ضر الوعي التعاوين من خلل التن�ضيق مع وزارة الرتبية والتعليم، وو�ضائل الإعلم 	
اإلى  لو�ضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية، ومواد درا�ضية لبث الوعي التعاوين يف املجتمع، بالإ�ضافة 

تبني مفهوم الإعلم التعاوين الذي يعتمد على اأ�ض�س حديثة لن�ضر املعرفة والوعي التعاوين. 

 اإعادة �ضياغة موؤ�ضرات الأداء والنتائج امل�ضتهدفة يف اخلطة ال�ضرتاتيجية اخلا�ضة بالهيئة، مبا ي�ضمن 	
تنفيذ البنية التحتية للأندية ومراكز ال�ضباب وتغطية امل�ضروفات الت�ضغيلية لها ورعاية املوهوبني، وفقا 

لإطار زمني حمدد.

 اإ�ضدار »قانون الريا�ضة« ل�ضتكمال املنظومة الت�ضريعية اللزمة لتنظيم خمتلف اأنواع الريا�ضات خا�ضة 	
واملجال�س  الهيئة،  بني  والعلقة  الريا�ضي،  الإداري  والعمل  الحرتاف،  تنظيم  بلوائح  منها  يتعلق  ما 
الريا�ضية املحلية، وتنظيم عمل الأكادمييات الريا�ضية بالدولة وعلقاتها بالحتادات املعنية. وكذلك ما 

يتعلق بلوائح قانون املن�ضاآت الريا�ضية والتفرغ الريا�ضي.

 اإعداد خطة وطنية حمددة بربامج واأن�ضطة، وموؤ�ضرات علمية يف �ضاأن اإعداد الكوادر الريا�ضية املواطنة، 	
وتوطني الوظائف الإدارية والفنية يف خمتلف اأنواع الريا�ضات مع التاأكيد على زيادة املخ�ض�ضات املالية، 

والرواتب والأجور و�ضمهم يف قانون الهيئة العامة للمعا�ضات والتاأمينات الجتماعية.

 ثقافة 	 لن�ضر  حمددة  برامج  وتبني  الريا�ضات،  اأنواع  خمتلف  يف  الحرتاف  لتجربة  دوري  تقييم  اإجراء 
الريا�ضات اجلماعية والفردية، وتقييم جتربة  اأنواع  اإلى كل  الريا�ضي، مبا ي�ضمن امتدادها  الحرتاف 

احرتاف اللعبني الأجانب يف خمتلف اأنواع الريا�ضات.

 درا�ضة اإعادة توزيع املخ�ض�ضات املالية اخلا�ضة باحتاد كرة القدم ل�ضد احتياجات بقية الحتادات، لوجود 	
موارد اأخرى �ضاهمت يف زيادة اإيراداته.

 الريا�ضية، مثل: 	 املقرر للأندية  الدعم  املالية لزيادة  املوارد  ي�ضتمل على تنمية  الريا�ضة  اإن�ضاء �ضندوق 
لتنمية  وتبني خطط  الأجانب(،  واملدربني  اللعبني  ون�ضبة من عقود  الريا�ضة،  درهم  الريا�ضة،  )وقف 

املوارد املالية لهذه الأندية، خا�ضة ما يتعلق بدعم جهود الت�ضويق الريا�ضي.

 اعتماد اإعداد موؤ�ضرات اأداء ملجال�س اإدارات الحتادات وتطبيق اأف�ضل املمار�ضات الدولية يف اإدارة وت�ضويق 	
برامج الحتادات الريا�ضية، مع �ضرورة قيام الهيئة بدور فّعال ح�ضب نتائج موؤ�ضرات اأداء هذه املجال�س.
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 تكامل اجلهود والتن�ضيق ال�ضامل بني الهيئة وكل من: اللجنة الأوملبية، ووزارة الرتبية والتعليم، والتعليم 	
العايل، واملجال�س املحلية الريا�ضية ب�ضاأن ا�ضتقطاب ورعاية املوهوبني ريا�ضياً، و�ضقل مواهبهم يف اإطار 

م�ضروع البطل الأوملبي.

 دعم ريا�ضة املعاقني مبا ي�ضمن توفري بنية حتتية منا�ضبة وقاعدة بيانات �ضاملة، واإجناز م�ضروع املركز 	
الإقليمي لتاأهيل واعداد الكوادر الريا�ضية للمعاقني.

 تغطية 	 و�ضرورة  واملاء،  الكهرباء  ا�ضتهلك  خم�ض�ضات  من  الريا�ضية  الأندية  لحتياجات  درا�ضة  اإعادة 
املتاأخرات املالية املرتتبة على الأندية لتجنب قطع اخلدمات.

 مبا�ضرة وزارة الأ�ضغال العامة يف تنفيذ امل�ضروعات املعتمدة من الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة؛ 	
حتى تتمكن من تنفيذ اأن�ضطتها ال�ضبابية يف مناطق الدولة.

 تنفيذ الهدف ال�ضرتاتيجي اخلا�س باملركز الطبي الريا�ضي، واإعداد جدول زمني للنتهاء منه يف اأقرب 	
وقت ممكن.

 درا�ضة ال�ضماح مب�ضاركة اأبناء املواطنات يف الألعاب الريا�ضية.	
 والعمل على 	 بهن،  والأجهزة اخلا�ضة  املرافق  لت�ضمل جوانب جتهيز  اأكرب  ب�ضكل  املراأة  بريا�ضة  الهتمام 

تاأهيل جيل من املدربات املواطنات.
 امل�ضابقات 	 الدولة، ل�ضتخدامها يف تنظيم  الأغرا�س على م�ضتوى  اإن�ضاء �ضالت مغطاة ومكيفة متعددة 

الريا�ضية والفعاليات الثقافية طوال العام. 
 ذات 	 الحتادي  الوطني  املجل�س  من  ال�ضادرة  التو�ضيات  على  الوزراء  جمل�س  ملوافقة  تنفيذ  اآلية  اعتماد 

العلقة مع حماور املو�ضوع العام. 
 �ضرورة اإخ�ضاع كافة املن�ضاآت القت�ضادية يف الدولة لنظام تعدد الثقافات والر�ضوم املقررة؛ ح�ضب ما هو 	

متبع بوزارة العمل مثل املناطق احلرة واملناطق ال�ضتثمارية وغريها.
 قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللزمة بالتن�ضيق مع كافة اجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط واآليات لزيادة 	

ن�ضب التوطني يف املن�ضاآت اخلا�ضة. 
 تفعيل املادة رقم )14( من القانون الحتادي رقم )8( ل�ضنة 1980، يف �ضاأن تنظيم علقات العمل وتعديلته، 	

حول عدم ا�ضتخدام غري املواطنني يف اأعمال اأو وظائف ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 
 اإلغاء نظام ال�ضمان امل�ضريف للقطاعات اخلدمية، والكتفاء بنظام حماية الأجور لت�ضجيع قطاع اخلدمات 	

والتطور يف �ضوق العمل. 
 المتيازات 	 يف  واخلا�س  احلكومي  القطاعيني  بني  الفوارق  ت�ضييق  على  تعمل  وبرامج  خطط  تبني 

الوظيفية، والأجور، وتوفري نظام يوؤمن دخل العامل يف حالة تعطله عن العمل يف القطاع اخلا�س.
 اإعداد درا�ضات وو�ضع خطط عمل للربط بني خمرجات العملية التعليمية، وخطط التنمية القت�ضادية 	

والجتماعية، باعتبار اأن ذلك متطلباً �ضرورياً ل�ضبط �ضوق العمل، وعلج اختللته، خا�ضة فيما يتعلق 
بتخفي�س ن�ضب البطالة.

 الأخرى، 	 املعنية  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  اللزمة  وال�ضوابط  والإجراءات،  اخلطط،  بو�ضع  الوزارة  قيام 
ب�ضاأن الرقابة واملتابعة امل�ضتمرة للمن�ضاآت والعمالة املخالفة، خا�ضة فيما يتعلق باحلد من انت�ضار العمالة 

ال�ضائبة. 
 �ضرورة قيام وزارة العمل مبتابعة وحث وكالت التو�ضط للعمالة على تعديل اأو�ضاعها يف اأ�ضرع وقت ممكن، 	

وحت�ضيل ر�ضوم التجديد والتاأخري امل�ضتحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوكالت التي ل تلتزم 
بتجديد تراخي�ضها يف املواعيد املقررة قانونا. 
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 اأهمية اقت�ضار العقود واملناق�ضات الحتادية واملحلية على ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة امللتزمة ب�ضيا�ضة 	
التوطني.

 �ضرورة قيام وزارة العمل بالتن�ضيق مع وزارة العدل؛ للإ�ضراع يف الف�ضل بالق�ضايا العمالية. 	
 املن�ضاأة، 	 �ضاأن نظام بطاقة  2006م، يف  الوزاري رقم )757( ل�ضنة  القرار  الرابعة من  املادة  اإعادة النظر يف 

بحيث ل يتحمل وكيل اخلدمات »املواطن« امل�ضوؤولية القانونية واملالية والكتفاء بال�ضمانات امل�ضرفية.
 مثل 	 املعاملت؛  اجناز  لت�ضهيل  ال�ضاملة  اخلدمات  توفري  يف  ت�ضهيل«   »مكاتب  بدعم  العمل  وزارة  قيام 

)خدمات �ضوؤون الإقامة والأجانب، والربيد ال�ضريع »امبو�ضت«، وهيئة الكهرباء واملياه(.
 الإمارات 	 روؤية  تواكب  اأ�ض�س ومعايري  على  ا�ضتناداً  املهني  الت�ضنيف  دليل  لتحديث  اآليات  اعتماد  �ضرورة 

)2020م -2021م(، ومبا يتوافق مع خ�ضو�ضية جمتمع دولة الإمارات.
 الإ�ضراع يف تعديل القانون الحتادي رقم 7 ل�ضنة 1999م باإ�ضدار قانون املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية، 	

يف  املكت�ضبة  بحقوقهم  امل�ضا�س  وعدم  به،  امل�ضمولني  وطموحات  املجل�س  تو�ضيات  العتبار  يف  الأخذ  مع 
الحتادي،  الوطني  املجل�س  على  منه  النتهاء  بعد  القانون  م�ضروع  يتم عر�س  اأن  على  احلايل،  القانون 

واأهمية ال�ضفافية عند تناوله لكونه مي�س م�ضالح املواطنني.
 ا�ضتحداث مادة يف قانون املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية يف �ضاأن منح املتقاعدين مزايا مالية، بناًء على 	

تو�ضية املجل�س املوافق عليها من قبل جمل�س الوزراء املوقر.
 ال�ضعي يف ت�ضجيل بع�س املواقع الطبيعية يف الدولة بلئحة الرتاث العاملي لدى منظمة اليون�ضكو.	
 ت�ضكيل جلنة عليا برئا�ضة اأحد الوزراء ُتعنى ب�ضوؤون احلج، ويكون اأع�ضاوؤها من اجلهات ذات العلقة بهذا 	

املو�ضوع.
 اللتزام بتطبيق قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم )2/72و/39م( ل�ضنة 2014م، باأن يكون احلد الأدنى لقيمة 	

الدعم ال�ضكني الذي يح�ضل عليه املواطن من برنامج ال�ضيخ زايد للإ�ضكان )800( األف،  بدًل من )500( 
األف درهم.

ر�ضم بياتي يو�ضح قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الجتماعي
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التي  الجتماعي  للقطاع  املعدة  الفنية  الأوراق  مقرتحات  فعالية  قيا�س  جدول 

طرحت ونوق�شت يف اجلل�س

م
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من الأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة

1

تنفيذ القرارات ال�ضادرة من �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 

-حفظه اهلل- بزيادة معا�ضات جميع املتقاعدين الذين مل 

تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ �ضدور القرار.

تنفيذ القرارات ال�ضادرة من �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 

- حفظه اهلل- بزيادة معا�ضات جميع املتقاعدين الذين مل 

تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ �ضدور القرار .

2
اإعادة النظر يف معا�ضات املتقاعدين القدامى مبن فيهم 

الع�ضكرين مبعا�ضات املتقاعدين اجلدد. 

اإعادة النظر يف معا�ضات املتقاعدين القدامى مبن فيهم 

الع�ضكرين مبعا�ضات املتقاعدين اجلدد. 

3

منح املتقاعدين امتيازات خا�ضة ت�ضمح لهم يف احل�ضول 

على الإعفاءات واخل�ضومات املالية يف مرافق وخدمات 

الدولة اأ�ضوة بفئات اأخرى؛ )كامل�ضنني وذوي الحتياجات 

اخلا�ضة(، بالإ�ضافة لتمكينهم  للح�ضول على مزايا عينية 

مثل توفري التاأمني ال�ضحي .

منح املتقاعدين امتيازات خا�ضة ت�ضمح لهم يف احل�ضول 

على الإعفاءات واخل�ضومات املالية يف مرافق وخدمات 

الدولة اأ�ضوة بفئات اأخرى؛ )كامل�ضنني وذوي الحتياجات 

اخلا�ضة(، بالإ�ضافة لتمكينهم  للح�ضول على مزايا عينية 

مثل توفري التاأمني ال�ضحي .

4

تعديل قانون املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية رقم )7( 

ل�ضنة 1999م وتعديلته، خا�ضة فيما يتعلق بالأمور 

الآتية:- 

•  رفع �ضقف راتب ال�ضرتاك يف القطاع اخلا�س.

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

•  تخفي�س �ضن التقاعد للمراأة العاملة اإلى )15( �ضنة ، 
بدل من )20( �ضنة، وعدم ربطه بال�ضن. 

•  عدم  ربط التقاعد ببلوغ ال�ضن و�ضنوات اخلدمة 
جلميع امل�ضرتكني يف الهيئة. 

•  عدم الربط بني املكافاأة واملعا�س التقاعدي.

تعديل قانون املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية رقم )7( 

ل�ضنة 1999م وتعديلته ، خا�ضة فيما يتعلق بالأمور 

الآتية:- 

•  رفع �ضقف راتب ال�ضرتاك يف القطاع اخلا�س.

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

•  تخفي�س �ضن التقاعد للمراأة العاملة اإلى )15( �ضنة ، 
بدل من )20( �ضنة، وعدم ربطه بال�ضن. 

•  عدم  ربط التقاعد ببلوغ ال�ضن و�ضنوات اخلدمة 
جلميع امل�ضرتكني يف الهيئة. 

•  عدم الربط بني املكافاأة واملعا�س التقاعدي.

5
ت�ضوية رواتب املتقاعدين القدامى مبن فيهم الع�ضكرين 

برواتب املتقاعدين اجلدد بعد عام 2013.

ت�ضوية رواتب املتقاعدين القدامى مبن فيهم الع�ضكرين 

برواتب املتقاعدين اجلدد بعد عام 2013.

6
توفري خدمة التنقل لكبار ال�ضن من املتقاعدين لتحديث 

بياناتهم التقاعدية.

توفري خدمة التنقل لكبار ال�ضن من املتقاعدين لتحديث 

بياناتهم التقاعدية.

�ضرورة ا�ضتثمار اأموال الهيئة ب�ضكل اآمن.�ضرورة ا�ضتثمار اأموال الهيئة ب�ضكل اآمن.7

8
رفع �ضقف احلد الأدنى للمعا�س التقاعدي متا�ضيا مع 

معدلت الت�ضخم.

رفع �ضقف احلد الأدنى للمعا�س التقاعدي متا�ضيا مع 

معدلت الت�ضخم.
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م
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9
اإن�ضاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�ضتقطاع ن�ضبة معينه 

من راتبه اختياريا.

اإن�ضاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�ضتقطاع ن�ضبة معينه 

من راتبه اختياريا

10
تفعيل الن�ضاط االجتماعي للجمعيات التعاونية من خالل 

ا�ضتقطاب اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية لت�ضويق منتوجاتهم.

تفعيل الن�ضاط االجتماعي للجمعيات التعاونية من خالل 

ا�ضتقطاب اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية لت�ضويق منتوجاتهم.

11

ال�ضماح للم�ضاهمني الذين ل تقل اأعمارهم عن واحد 

وع�ضرين عاما، امل�ضاركة يف ع�ضوية جمل�س الإدارة 

للجمعيات التعاونية.

ال�ضماح للم�ضاهمني الذين ل تقل اأعمارهم عن واحد 

وع�ضرين عاما، امل�ضاركة يف ع�ضوية جمل�س الإدارة 

للجمعيات التعاونية.

12

اإعداد نظام منوذجي للجمعيات بحيث توحد من 

خالله �ضروط الع�ضوية والرت�ضيح الإدارة جمل�س ادارة 

اجلمعيات.

اإعداد نظام منوذجي للجمعيات بحيث توحد من 

خالله �ضروط الع�ضوية والرت�ضيح الإدارة جمل�س ادارة 

اجلمعيات.

13

اإلزامية ح�ضور امل�ضاهمني من غري اأع�ضاء جمل�س الإدارة، 

بعد ن�ضر اعلنات يف �ضحيفتني حمليتني، بحيث ل ت�ضح 

الجتماعات اإل بوجودهم وو�ضع ا�ضتثناءات يف حال عدم 

وجودهم. 

اإلزامية ح�ضور امل�ضاهمني من غري اأع�ضاء جمل�س الإدارة، 

بعد ن�ضر اعلنات يف �ضحيفتني حمليتني، بحيث ل ت�ضح 

الجتماعات اإل بوجودهم وو�ضع ا�ضتثناءات يف حال عدم 

وجودهم. 

14

تفعيل قرار ال�ضراء اجلماعي )ال�ضترياد اجلماعي( 

لتاأمني ال�ضعر املنخف�س لل�ضلع، وعدم ال�ضماح برفع 

الأ�ضعار.

تفعيل قرار ال�ضراء اجلماعي )ال�ضترياد اجلماعي( 

لتاأمني ال�ضعر املنخف�س لل�ضلع، وعدم ال�ضماح برفع 

الأ�ضعار.

15

تر�ضيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة مبراقبة 

ن�ضاط اجلمعيات التعاونية واأعمالها وح�ضاباتها؛ للتحقق 

من �ضريها وفق اأحكام القانون والقرارات املنفذة له.

تر�ضيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة مبراقبة 

ن�ضاط اجلمعيات التعاونية واأعمالها وح�ضاباتها للتحقق 

من �ضريها وفق اأحكام القانون والقرارات املنفذة له.

16

اإعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية، بحيث 

تغطي جميع املناطق ال�ضكنية ل�ضهولة توفري ال�ضلع 

جلميع الأفراد.

اإعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية بحيث 

تغطي جميع املناطق ال�ضكنية ل�ضهولة توفري ال�ضلع 

جلميع الأفراد.

17

عدم ال�ضماح للأفراد وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات التجارية بفتح 

حملت جتارية متار�س نف�س اأن�ضطة اجلمعيات التعاونية 

كالدكاكني.

عدم ال�ضماح للأفراد وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات التجارية بفتح 

حملت جتارية متار�س نف�س اأن�ضطة اجلمعيات التعاونية 

كالدكاكني.

18

اإعطاء مميزات للجمعيات التعاونية من خلل توفري 

الأرا�ضي والدعم املايل لإن�ضائها، وحتويلها من جمرد 

جمعيات اإلى مراكز ت�ضويقية تخدم املنطقة التي تن�ضاأ 

بها.

اإعطاء مميزات للجمعيات التعاونية من خلل توفري 

الأرا�ضي والدعم املايل لإن�ضائها، وحتويلها من جمرد 

جمعيات اإلى مراكز ت�ضويقية تخدم املنطقة التي تن�ضاأ 

بها.

19

تنفيذ القرارات ال�ضادرة من �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 

- حفظه اهلل- بزيادة معا�ضات جميع املتقاعدين الذين مل 

تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ �ضدور القرار .

تنفيذ القرارات ال�ضادرة من �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 

- حفظه اهلل- بزيادة معا�ضات جميع املتقاعدين الذين مل 

تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ �ضدور القرار .
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20

اإ�ضدار قانون احتادي حلماية اللغة العربية، وتعزيز 

مكانتها من خلل اإلزام جميع املوؤ�ض�ضات الحتادية 

واملحلية واخلا�ضة با�ضتعمالها حتدثا وكتابة. 

و�ضع ا�ضرتاتيجية عمل موحدة للدولة لتوحيد اجلهود 

واملبادرات املختلفة ب�ضاأن حماية اللغة العربية واأن ترتبط 

هذه ال�ضرتاتيجية بخطط، وبرامج عمل حمددة زمنيا.

21

اللتزام بتفعيل الن�ضو�س الد�ضتورية والقرارات الوزارية 

وال�ضرتاتيجيات ذات ال�ضلة يف �ضاأن اعتماد اللغة العربية 

يف كافة الأن�ضطة واملعاملت. 

اإ�ضدار قانون احتادي حلماية اللغة العربية، وتعزيز 

مكانتها من خلل الزام جميع املوؤ�ض�ضات الحتادية 

واملحلية واخلا�ضة با�ضتعمالها حتدثا وكتابة. 

22

الدعم املايل احلكومي لكافة املوؤ�ض�ضات وجمعيات النفع 

العام واملبادرات الوطنية يف �ضاأن تعزيز الدور بحماية 

اللغة العربية باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية.  

اللتزام بتفعيل الن�ضو�س الد�ضتورية والقرارات الوزارية 

ذات ال�ضلة يف �ضاأن اعتماد اللغة العربية يف كافة الأن�ضطة 

واملعاملت. 

23
تعزيز اللغة العربية كلغة تدري�س اأولى يف جميع موؤ�ض�ضات 

التعليم العايل يف الدولة. 

زيادة الدعم املايل احلكومي لكافة املوؤ�ض�ضات وجمعيات 

النفع العام واملبادرات الوطنية يف �ضاأن تعزيز الدور 

بحماية اللغة  العربية باعتبارها العمود الفقري للهوية 

الوطنية.  

24
دعم وتنمية املبادرات اخلا�ضة لتعزيز مكانة اللغة العربية 

واملحافظة عليها يف كافة و�ضائل التوا�ضل الجتماعي .

تعزيز اللغة العربية كلغة تدري�س اأولى يف جميع موؤ�ض�ضات 

التعليم العايل يف الدولة. 

25

تعديل القانون الحتادي رقم ) 13 ( ل�ضنة 1976 مبا 

يتواكب مع التطورات وال�ضيا�ضات القت�ضادية للدولة، 

مع ال�ضماح للجمعيات التعاونية ال�ضتهلكية بامل�ضاركة يف 

تطويره لتتمكن من حتقيق اأهدافها مبا يخدم القت�ضاد 

الوطني؛ كما يجب اأن يراعى التعديل ال�ضماح للجمعيات 

بفتح فروعها يف اأي اإماره اأخرى . 

دعم وتنمية املبادرات اخلا�ضة التي تقوم بن�ضر التوعية 

باأهمية اللغة العربية، واملحافظة عليها يف مواقع ال�ضبكات 

الجتماعية ويف مقدمتها الـ »في�س بوك«، و»تويرت«، لن�ضر 

التوعية حول اأهمية اللغة العربية.

26

حتفيز اجلمعيات التعاونية لتوظيف امل�ضتفيدين من 

برامج الرعاية الجتماعية والقادرين على العمل فيها، 

وو�ضع خطط وبرامج حمددة لتوطني وتاأهيل وتدريب 

العاملني لديها وتزويدهم باخلربات واملهارات اللزمة 

لإدارة وت�ضيري العمل التعاوين. 

تعديل القانون الحتادي رقم ) 13 ( ل�ضنة 1976 مبا 

يتواكب مع التطورات وال�ضيا�ضات القت�ضادية للدولة، 

مع ال�ضماح للجمعيات التعاونية ال�ضتهلكية بامل�ضاركة يف 

تطويره لتتمكن من حتقيق اأهدافها مبا يخدم القت�ضاد 

الوطني؛ كما يجب اأن يراعى التعديل ال�ضماح للجمعيات 

بفتح فروعها يف اأي اإماره، وبالتايل تو�ضيع قاعدة 

م�ضاهميها عن طريق فتح باب الكتتاب مع مراعاة حقوق 

امل�ضاهمني القدامى وامل�ضلحة العليا للجمعية. 

27

التن�ضيق مع اللجنة العليا حلماية امل�ضتهلك لتنظيم 

تاأجري الأرفف يف منافذ بيع املواد الغذائية وال�ضتهلكية، 

بحيث ل يتم ا�ضتغللها وبالتايل توؤدي لزيادة الأ�ضعار.  

اإ�ضدار ت�ضريع لتحديد �ضقف املكافاآت ملجال�س اإدارات 

اجلمعيات من خلل ربطها بالعائد من امل�ضرتيات وب�ضكل 

ل يتجاوز املكافاآت املخ�ض�ضة للموؤ�ض�ضات احلكومية 

الربحية، وت�ضجيعها ل�ضم الكفاءات الن�ضائية يف جمال�س 

اإداراتها.



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

133

م
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من الأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة

28

تنظيم الرقابة والإ�ضراف على اجلمعيات التعاونية، بحيث 

تقوم وزارة القت�ضاد بالرقابة والإ�ضراف على اجلمعيات 

التعاونية ال�ضتهلكية، وذلك لطبيعتها التجارية، ومن 

جهة اأخرى تقوم وزارة ال�ضوؤون الجتماعية بالرقابة 

والإ�ضراف على باقي اأنواع اجلمعيات ومبا يحقق اأهدافها.  

حتفيز اجلمعيات التعاونية لتوظيف امل�ضتفيدين من 

برامج الرعاية الجتماعية والقادرين على العمل 

فيها، وو�ضع خطط وبرامج حمددة لتاأهيل وتدريب 

وتوطني العاملني لديها، وتزويدهم باخلربات واملهارات 

اللزمة لإدارة وت�ضيري العمل التعاوين. 

29

و�ضع خطة �ضنوية لن�ضر الوعي التعاوين من خلل 

التن�ضيق مع وزارة الرتبية والتعليم، وو�ضائل الإعلم 

لو�ضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية، ومواد درا�ضية 

لبث الوعي التعاوين يف املجتمع، بالإ�ضافة اإلى تبني 

مفهوم الإعلم التعاوين الذي يعتمد على اأ�ض�س حديثة 

لن�ضر املعرفة والوعي التعاوين. 

التن�ضيق مع اللجنة العليا حلماية 

امل�ضتهلك لتنظيم تاأجري الأرفف يف منافذ بيع املواد 

الغذائية وال�ضتهلكية، بحيث ل يتم ا�ضتغللها وبالتايل 

توؤدي لزيادة الأ�ضعار.  

30

اإعادة �ضياغة موؤ�ضرات الأداء والنتائج امل�ضتهدفة يف 

اخلطة ال�ضرتاتيجية اخلا�ضة بالهيئة، مبا ي�ضمن 

تنفيذ البنية التحتية للأندية ومراكز ال�ضباب، وتغطية 

امل�ضروفات الت�ضغيلية لها، ورعاية املوهوبني، وفقا لإطار 

زمني حمدد.

تنظيم الرقابة والإ�ضراف على اجلمعيات التعاونية ،بحيث 

تقوم وزارة القت�ضاد بالرقابة والإ�ضراف على اجلمعيات 

التعاونية ال�ضتهلكية وذلك لطبيعتها التجارية، ومن 

جهة اأخرى تقوم وزارة ال�ضوؤون الجتماعية بالرقابة 

والإ�ضراف على باقي اأنواع اجلمعيات ومبا يحقق اأهدافها.

31

اإ�ضدار “قانون الريا�ضة” ل�ضتكمال املنظومة الت�ضريعية 

اللزمة لتنظيم خمتلف اأنواع الريا�ضات، خا�ضة ما يتعلق 

منها بلوائح تنظيم الحرتاف، والعمل الإداري الريا�ضي، 

والعلقة بني الهيئة، واملجال�س الريا�ضية املحلية، 

وتنظيم عمل الأكادمييات الريا�ضية بالدولة وعلقاتها 

بالحتادات املعنية. وكذلك ما يتعلق بلوائح قانون املن�ضاآت 

الريا�ضية والتفرغ الريا�ضي.

و�ضع خطة �ضنوية لن�ضر الوعي التعاوين من 

خلل التن�ضيق مع وزارة الرتبية والتعليم، وو�ضائل 

الإعلم لو�ضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية، ومواد 

درا�ضية لبث الوعي التعاوين يف املجتمع، بالإ�ضافة اإلى 

تبني مفهوم الإعلم التعاوين الذي يعتمد على اأ�ض�س 

حديثة لن�ضر املعرفة والوعي التعاوين. 

32

اإعداد خطة وطنية حمددة بربامج واأن�ضطة، وموؤ�ضرات 

علمية يف �ضاأن اإعداد الكوادر الريا�ضية املواطنة، وتوطني 

الوظائف الإدارية والفنية يف خمتلف اأنواع الريا�ضات مع 

التاأكيد على زيادة املخ�ض�ضات املالية، والرواتب والأجور 

و�ضمهم يف قانون الهيئة العامة للمعا�ضات والتاأمينات 

الجتماعية.

و�ضع خطة ا�ضرتاتيجية لت�ضجيع الحتاد التعاوين 

ال�ضتهلكي للقيام بدور رئي�ضي من خلل ال�ضراء املوحد 

لل�ضلع حمليا اأو بوا�ضطة ال�ضترياد املبا�ضر علوة على 

قيامه بت�ضنيع بع�س ال�ضلع لتغطية معظم احتياجات 

اجلمعيات التعاونية مبا يوؤدي اإلى خف�س الأ�ضعار 

وتوحيدها.

33

اإجراء تقييم دوري لتجربة الحرتاف يف خمتلف اأنواع 

الريا�ضات، وتبني برامج حمددة لن�ضر ثقافة الحرتاف 

الريا�ضي، مبا ي�ضمن امتدادها اإلى كل اأنواع الريا�ضات 

اجلماعية والفردية، وتقييم جتربة احرتاف اللعبني 

الأجانب يف خمتلف اأنواع الريا�ضات.

�ضرورة اإخ�ضاع كافة املن�ضاآت القت�ضادية بالدولة بنظام 

تعدد الثقافات والر�ضوم املقررة ح�ضب ما هو متبع بوزارة 

العمل مثل املناطق احلرة واملناطق ال�ضتثمارية وغريها.
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34

درا�ضة اإعادة توزيع املخ�ض�ضات املالية اخلا�ضة باحتاد 

كرة القدم ل�ضد احتياجات بقية الحتادات، لوجود موارد 

اأخرى �ضاهمت يف زيادة اإيراداته.

قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللزمة بالتن�ضيق مع 

كافة اجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط واآليات لزيادة ن�ضب 

التوطني يف املن�ضاآت اخلا�ضة. 

35

اإن�ضاء �ضندوق الريا�ضة ي�ضتمل على تنمية املوارد املالية 

لزيادة الدعم املقرر للأندية الريا�ضية، مثل: )وقف 

الريا�ضة، درهم الريا�ضة، ون�ضبة من عقود اللعبني 

واملدربني الأجانب(، وتبني خطط لتنمية املوارد املالية 

لهذه الأندية خا�ضة ما يتعلق بدعم جهود الت�ضويق 

الريا�ضي.

تفعيل املادة رقم )14( من القانون الحتادي رقم )8( 

ل�ضنة 1980، يف �ضاأن تنظيم علقات العمل وتعديلته، 

حول عدم ا�ضتخدام غري املواطنني يف اأعمال اأو وظائف 

ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 

36

اعتماد اإعداد موؤ�ضرات اأداء ملجال�س اإدارات الحتادات 

وتطبيق اأف�ضل املمار�ضات الدولية يف اإدارة وت�ضويق برامج 

الحتادات الريا�ضية، مع �ضرورة قيام الهيئة بدور فّعال 

ح�ضب نتائج موؤ�ضرات اأداء هذه املجال�س.

اإلغاء نظام ال�ضمان امل�ضريف للقطاعات اخلدمية، 

والكتفاء بنظام حماية الأجور لت�ضجيع قطاع اخلدمات 

والتطور يف �ضوق العمل. 

37

تكامل اجلهود والتن�ضيق ال�ضامل بني الهيئة وكل من: 

اللجنة الأوملبية، ووزارة الرتبية والتعليم، والتعليم 

العايل، واملجال�س املحلية الريا�ضية ب�ضاأن ا�ضتقطاب 

ورعاية املوهوبني ريا�ضياً، و�ضقل مواهبهم يف اإطار 

م�ضروع البطل الأوملبي.

تبني خطط وبرامج تعمل على ت�ضييق الفوارق بني 

القطاعيني احلكومي واخلا�س يف المتيازات الوظيفية، 

والأجور، وتوفري نظام يوؤمن دخل املوظف املواطن يف 

حالة تعطله عن العمل يف القطاع اخلا�س.

38

دعم ريا�ضة املعاقني مبا ي�ضمن توفري بنية حتتية منا�ضبة 

وقاعدة بيانات �ضاملة، واإجناز م�ضروع املركز الإقليمي 

لتاأهيل واعداد الكوادر الريا�ضية للمعاقني.

اإعداد درا�ضات وو�ضع خطط عمل للربط بني خمرجات 

العملية التعليمية ، وخطط التنمية القت�ضادية 

والجتماعية، باعتبار اأن ذلك متطلباً �ضرورياً ل�ضبط 

�ضوق العمل، وعلج اختللته، خا�ضة فيما يتعلق 

بتخفي�س ن�ضب البطالة.

39

اإعادة درا�ضة لحتياجات الأندية الريا�ضية من خم�ض�ضات 

ا�ضتهلك الكهرباء واملاء، و�ضرورة تغطية املتاأخرات املالية 

املرتتبة على الأندية لتجنب قطع اخلدمات.

قيام الوزارة بو�ضع اخلطط، والإجراءات، وال�ضوابط 

اللزمة بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية الأخرى، ب�ضاأن 

الرقابة واملتابعة امل�ضتمرة للمن�ضاآت والعمالة املخالفة 

خا�ضة فيما يتعلق باحلد من انت�ضار العمالة ال�ضائبة. 

40

مبا�ضرة وزارة الأ�ضغال العامة يف تنفيذ امل�ضروعات املعتمدة 

من الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة؛ حتى تتمكن 

من تنفيذ اأن�ضطتها ال�ضبابية يف مناطق الدولة.

�ضرورة قيام وزارة العمل مبتابعة وحث وكالت التو�ضط 

للعمالة على تعديل اأو�ضاعها يف اأ�ضرع وقت ممكن 

وحت�ضيل ر�ضوم التجديد والتاأخري امل�ضتحقة، واتخاذ 

الإجراءات القانونية حيال الوكالت التي ل تلتزم بتجديد 

تراخي�ضها يف املواعيد املقررة قانونا. 

41

تنفيذ الهدف ال�ضرتاتيجي اخلا�س باملركز الطبي 

الريا�ضي، واإعداد جدول زمني للنتهاء منه يف اأقرب وقت 

ممكن.

اأهمية اقت�ضار العقود واملناق�ضات الحتادية واملحلية على 

ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة امللتزمة ب�ضيا�ضة التوطني.
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42
درا�ضة ال�ضماح مب�ضاركة اأبناء املواطنات يف الألعاب 

الريا�ضية.

�ضرورة قيام وزارة العمل بالتن�ضيق مع وزارة العدل 

للإ�ضراع يف الف�ضل بالق�ضايا العمالية. 

43

الهتمام بريا�ضة املراأة ب�ضكل اأكرب لت�ضمل جوانب جتهيز 

املرافق والأجهزة اخلا�ضة بهن، والعمل على تاأهيل جيل 

من املدربات املواطنات.

اإعادة النظر يف املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 

)757( ل�ضنة 2006م، يف �ضاأن نظام بطاقة املن�ضاأة، بحيث 

يتم ا�ضتبدال التعهد الذي يقدمه وكيل اخلدمات ب�ضمان 

بنكي تقدمه املن�ضاأة عند فتح بطاقة املن�ضاأة، وحتدد قيمته 

و�ضوابط واإجراءات تقدميه من قبل الوزارة. 

44

اإن�ضاء �ضالت مغطاة ومكيفة متعددة الأغرا�س على 

م�ضتوى الدولة، ل�ضتخدامها يف تنظيم امل�ضابقات 

الريا�ضية والفعاليات الثقافية طوال العام. 

قيام وزارة العمل بدعم “مكاتب ت�ضهيل” يف توفري 

اخلدمات ال�ضاملة لت�ضهيل اجناز املعاملت؛ مثل 

)خدمات �ضوؤون الإقامة والأجانب، والربيد ال�ضريع 

“امبو�ضت”، وهيئة الكهرباء واملياه(. 

45

اعتماد اآلية تنفيذ ملوافقة جمل�س الوزراء على التو�ضيات 

ال�ضادرة من املجل�س الوطني الحتادي ذات العلقة مع 

حماور املو�ضوع العام. 

عدم و�ضوح مقايي�س الأداء الت�ضغيلية، والنتائج امل�ضتهدفة 

ملبادرات واأن�ضطة اخلطة ال�ضرتاتيجية للهيئة، مما اأدى 

اإلى عدم فعاليتها يف حتقيق نتائج مر�ضية على اأر�س 

الواقع. 

46

�ضرورة اإخ�ضاع كافة املن�ضاآت القت�ضادية يف الدولة لنظام 

تعدد الثقافات والر�ضوم املقررة ح�ضب ما هو متبع بوزارة 

العمل؛ مثل املناطق احلرة واملناطق ال�ضتثمارية وغريها.

ق�ضور مبادرات الهيئة يف تطوير ودعم ريا�ضة املعاقني 

ب�ضبب عدم اجناز م�ضروع املركز الإقليمي لتاأهيل واإعداد 

الكوادر الريا�ضية للمعاقني، وعدم توحيد قاعدة البيانات 

اخلا�ضة بهذه الريا�ضة.

47

قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللزمة بالتن�ضيق مع 

كافة اجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط واآليات لزيادة ن�ضب 

التوطني يف املن�ضاآت اخلا�ضة. 

افتقار الكثري من املناطق واملدن ال�ضغرية للأن�ضطة 

ال�ضبابية خا�ضة يف اأوقات فراغ ال�ضباب، والإجازات 

املدر�ضية، مما اأدى اإلى تفاقم م�ضكلت انحراف �ضلوكيات 

املراهقني وجنوح ال�ضباب نحو بع�س العادات ال�ضيئة.

48

تفعيل املادة رقم )14( من القانون الحتادي رقم )8( 

ل�ضنة 1980، يف �ضاأن تنظيم علقات العمل وتعديلته، 

حول عدم ا�ضتخدام غري املواطنني يف اأعمال اأو وظائف 

ميكن اأن يقوم بها مواطنون. 

عدم ا�ضتكمال الهيئة للوائح الحرتاف اخلا�ضة بريا�ضة 

كرة القدم، وغريها من الريا�ضات الأخرى، مما يوؤثر 

�ضلباً على م�ضتوى هذه الألعاب والتقدم الريا�ضي يف 

املناف�ضات الإقليمية والدولية.

49

اإلغاء نظام ال�ضمان امل�ضريف للقطاعات اخلدمية، 

والكتفاء بنظام حماية الأجور لت�ضجيع قطاع اخلدمات 

والتطور يف �ضوق العمل. 

غياب الأطر الت�ضريعية اللزمة لن�ضر ثقافة الحرتاف 

الريا�ضي، وكذلك الأطر القت�ضادية خا�ضة ما يتعلق 

بدعم املوارد الذاتية للأندية.

50

تبني خطط وبرامج تعمل على ت�ضييق الفوارق بني 

القطاعيني احلكومي واخلا�س يف المتيازات الوظيفية، 

والأجور، وتوفري نظام يوؤمن دخل العامل يف حالة تعطله 

عن العمل يف القطاع اخلا�س.

عدم قيام الهيئة باأدوارها املن�ضو�س عليها قانوناً 

باعتبارها اجلهاز الأعلى امل�ضوؤول عن ال�ضباب والريا�ضة 

ب�ضبب تداخل الخت�ضا�ضات بني الهيئة، واملجال�س 

الريا�ضية املحلية.
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51

اإعداد درا�ضات وو�ضع خطط عمل للربط بني خمرجات 

العملية التعليمية، وخطط التنمية القت�ضادية 

والجتماعية؛ باعتبار اأن ذلك متطلباً �ضرورياً ل�ضبط 

�ضوق العمل، وعلج اختللته، خا�ضة فيما يتعلق 

بتخفي�س ن�ضب البطالة.

غياب اخلطط الإعلمية املدرو�ضة للت�ضويق الريا�ضي، 

ون�ضر ثقافة الحرتاف، والرتويج للريا�ضات اجلماعية 

والفردية مما يوؤثر �ضلباً على اهتمام املواطنني بالكثري 

من اأنواع الريا�ضات.

52

قيام الوزارة بو�ضع اخلطط، والإجراءات، وال�ضوابط 

اللزمة بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية الأخرى، ب�ضاأن 

الرقابة واملتابعة امل�ضتمرة للمن�ضاآت والعمالة املخالفة 

خا�ضة فيما يتعلق باحلد من انت�ضار العمالة ال�ضائبة. 

عدم تقييم جتربة احرتاف اللعب الأجنبي يف الألعاب 

اجلماعية )كرة الطائرة، كرة اليد، كرة ال�ضلة(، مما يوؤدي 

اإلى عدم ال�ضتفادة عملياً من املهارات الأجنبية يف تطوير 

مثل هذه الريا�ضات.

53

�ضرورة قيام وزارة العمل مبتابعة وحث وكالت التو�ضط 

للعمالة على تعديل اأو�ضاعها يف اأ�ضرع وقت ممكن 

وحت�ضيل ر�ضوم التجديد والتاأخري امل�ضتحقة، واتخاذ 

الإجراءات القانونية حيال الوكالت التي ل تلتزم بتجديد 

تراخي�ضها يف املواعيد املقررة قانونا. 

عدم وجود برامج وا�ضحة وحمددة ل�ضتكمال جتهيز 

املن�ضاآت الريا�ضية واإمدادها باملرافق واخلدمات اللزمة 

مما يوؤثر �ضلباً على اإمكانات تطوير الريا�ضات اجلماعية 

والفردية.

54
اأهمية اقت�ضار العقود واملناق�ضات الحتادية واملحلية على 

ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة امللتزمة ب�ضيا�ضة التوطني.

افتقاد مركز الطب الريا�ضي اإلى الكوادر الطبية 

املتخ�ض�ضة واملتفرغة، مما اأثر �ضلباً على عدم �ضمول 

املركز لكل اأنواع العلجات الطبيعية التي يحتاجها 

اللعبون امل�ضابون. بالإ�ضافة اإلى عدم ا�ضتقدام اخلربات 

الأجنبية املوؤهلة لتطوير العمل مبركز الطب الريا�ضي.

55
�ضرورة قيام وزارة العمل بالتن�ضيق مع وزارة العدل 

للإ�ضراع يف الف�ضل بالق�ضايا العمالية. 

عدم وجود بيانات دقيقة، وخطط وا�ضحة حول 

احتياجات املن�ضاآت الريا�ضية يف املدار�س، مما يوؤثر �ضلباً 

على التخطيط للربامج الريا�ضية يف خمتلف املراحل 

التعليمية.

56

اإعادة النظر يف املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 

)757( ل�ضنة 2006م، يف �ضاأن نظام بطاقة املن�ضاأة، بحيث 

ل يتحمل وكيل اخلدمات “املواطن” امل�ضوؤولية القانونية 

واملالية والكتفاء بال�ضمانات امل�ضرفية.

عدم وجود خطط وطنية وا�ضحة وحمددة لتاأهيل واإعداد 

الكوادر الريا�ضية املواطنة، مما يوؤدي اإلى احلد من 

تواجد القيادات الوطنية يف املوؤ�ض�ضات الإقليمية والدولية 

الريا�ضية. بالإ�ضافة اإلى �ضعف برنامج الرواتب والأجور 

املخ�ض�ضة لدعم تعيني املدربني املواطنني.

57

قيام وزارة العمل بدعم “مكاتب ت�ضهيل”  يف توفري 

اخلدمات ال�ضاملة لت�ضهيل اجناز املعاملت؛ مثل 

)خدمات �ضوؤون الإقامة والأجانب، والربيد ال�ضريع 

“امبو�ضت”، وهيئة الكهرباء واملياه(.

�ضعف املخ�ض�ضات والعتمادات املالية املقررة لتنمية 

املوارد املالية للأندية، مما اأدى اإلى عجز يف ميزانية 

الأندية، بالإ�ضافة اإلى ان�ضحابها من ممار�ضة بع�س اأنواع 

الريا�ضات نتيجة عدم توافر هذه املوارد املالية.
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58

ت�ضكيل جلنة عليا تعمل على ت�ضجيع زواج املواطنني 

من املواطنات، واإزالة العقبات التي تواجه ذلك لتنفيذ 

ال�ضيا�ضة الجتماعية للدولة.

توا�ضع امليزانيات املخ�ض�ضة لدعم مراكز ال�ضباب 

واأن�ضطتها، مما اأدى اإلى عدم قدرة هذه املراكز على القيام 

بر�ضالتها واأهدافها الثقافية والجتماعية والريا�ضية. 

بالإ�ضافة اإلى عدم امتدادها للنت�ضار يف املناطق واملدن 

ال�ضغرية يف الدولة.

59

�ضــرورة اعتمــاد اآليــات لتحديــث دليــل الت�ضنيــف املهني 

ا�ضــتناداً علــى اأ�ض�ــس ومعايــري تواكــب روؤية الإمارات 

)2020م -2021م(، ومبــا يتوافــق مــع خ�ضو�ضيــة جمتمــع 

دولة الإمارات.

اإن�ضاء �ضالت مغطاة ومكيفة متعددة الأغرا�س على 

م�ضتوى الدولة، ل�ضتخدامها يف تنظيم امل�ضابقات 

الريا�ضية والفعاليات الثقافية طوال العام. 

60

الإ�ضراع يف تعديل القانون الحتادي رقم 7 ل�ضنة 1999م 
باإ�ضدار قانون املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية، مع 

الأخذ يف العتبار تو�ضيات املجل�س وطموحات امل�ضمولني 
به، وعدم امل�ضا�س بحقوقهم املكت�ضبة يف القانون احلايل، 

على اأن يتم عر�س م�ضروع القانون بعد النتهاء منه على 
املجل�س الوطني الحتادي، واأهمية ال�ضفافية عند تناوله 

لكونه مي�س م�ضالح املواطنني.

اعتماد اآلية تنفيذ ملوافقة جمل�س الوزراء على التو�ضيات 

ال�ضادرة من املجل�س الوطني الحتادي ذات العلقة مع 

حماور املو�ضوع العام. 

61

ا�ضتحداث مادة يف قانون املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية 

يف �ضاأن منح املتقاعدين مزايا مالية، بناًء على تو�ضية 

املجل�س املوافق عليها من قبل جمل�س الوزراء املوقر.

ت�ضكيل جلنة عليا تعمل على ت�ضجيع زواج املواطنني 

من املواطنات، واإزالة العقبات التي تواجه ذلك لتنفيذ 

ال�ضيا�ضة الجتماعية للدولة

62
ال�ضعي يف ت�ضجيل بع�س املواقع الطبيعية يف الدولة 

بلئحة الرتاث العاملي لدى منظمة اليون�ضكو.

�ضــرورة اعتمــاد اآليــات لتحديــث دليــل الت�ضنيــف املهني؛ 

ا�ضــتناداً علــى اأ�ض�ــس ومعايــري تواكــب روؤية الإمارات 

)2020م -2021م(، ومبــا يتوافــق مــع خ�ضو�ضيــة جمتمــع 

دولة الإمارات.

63
ت�ضكيل جلنة عليا برئا�ضة اأحد الوزراء ُتعنى ب�ضوؤون احلج، 

ويكون اأع�ضاوؤها من اجلهات ذات العلقة بهذا املو�ضوع.

الإ�ضراع يف تعديل القانون الحتادي رقم 7 ل�ضنة 1999م 

باإ�ضدار قانون املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية، مع 

الأخذ يف العتبار تو�ضيات املجل�س وطموحات امل�ضمولني 

به، وعدم امل�ضا�س بحقوقهم املكت�ضبة يف القانون احلايل، 

على اأن يتم عر�س م�ضروع القانون بعد النتهاء منه على 

املجل�س الوطني الحتادي، واأهمية ال�ضفافية عند تناوله 

لكونه مي�س م�ضالح املواطنني.

64

اللتــزام بتطبيــق قــرار جمل�ــس الــوزراء املوقر رقم 
)2/72و/39م( ل�ضــنة 2014م بــاأن يكــون احلــد الأدنى 

لقيمــة الدعــم ال�ضــكني الــذي يح�ضــل عليــه املواطــن من 
برنامــج ال�ضــيخ زايــد للإ�ضــكان )800( األــف،  بــدًل من 

)500( األــف درهم.

ا�ضتحداث مادة يف قانون املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية 

يف �ضاأن منح املتقاعدين مزايا مالية، بناًء على تو�ضية 

املجل�س املوافق عليها من قبل جمل�س الوزراء املوقر.
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م
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من الأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة

65
ال�ضعي يف ت�ضجيل بع�س املواقع الطبيعية يف الدولة 

بلئحة الرتاث العاملي لدى منظمة اليون�ضكو.

66
ت�ضكيل جلنة عليا برئا�ضة اأحد الوزراء ُتعنى ب�ضوؤون احلج، 

ويكون اأع�ضاوؤها من اجلهات ذات العلقة بهذا املو�ضوع.

67

اللتــزام بتطبيــق قــرار جمل�ــس الــوزراء املوقر رقم 

)2/72و/39م( ل�ضــنة 2014م بــاأن يكــون احلــد الأدنى 

لقيمــة الدعــم ال�ضــكني الــذي يح�ضــل عليــه املواطــن من 

برنامــج ال�ضــيخ زايــد للإ�ضــكان )800( األــف،  بــدًل من 

)500( األــف درهم.
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5. تقدير نتائج اأعمال القطاع الجتماعي :

اأهمية الدور الذي �شكلته الأوراق الفنية يف هذا القطاع، والتي  ت�شري نتائج املوؤ�شرات ال�شابقة اإىل 

املنهاجيات  اإىل  ذلك  ويعود   ،)% 90.5( ن�شبته  ومبا  متو�شط  فيه  واملقرتحات  الأفكار  فعالية  بلغت 

يف  والبحث  ت�شخي�شها،  وكيفية  البحثية،  امل�شكلة  ماهية  حتديد  يف  اتبعت  التي  الربملانية  العلمية 

اأ�شبابها يف الأوراق الفنية، وبناء املقرتحات املنا�شبة لها، اأما ما يتعلق مبوقف احلكومة وتفاعلها اإزاء 

للمقرتحات   )% 95( ن�شبتها  بلغت  التي  الفعالية  بن�شبة  ال�شرت�شاد  فيمكن  واملقرتحات  الأفكار  تلك 

وبن�شبة )86 %( لالأفكار. 

جدول تاأثري الأوراق والدرا�شات البحثية على القطاع الجتماعي

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثرايجابيغري موؤثرالقطاع

اأ�ضباب امل�ضكلت،  النتيجة العامة: اأن ن�ضبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية وطرحها ملقرتحات مت�س 

تلك  اأن  يوؤكد  العامة،  اجلل�ضات  يف  املجل�س  مع  احلكومة  تفاعل  اأظهره  الذي  التوافق  مقدار  على  علوة 

الأطروحات ترتبط ارتباطاً جوهرياً باأعمال املجل�س بن�ضبة فعالية تبلغ  )%90.5(.





ثالثًا: القطاع التعليمي
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موؤ�شرات عامة للقطاع التعليمي: 

بلغ اإجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خلل دور النعقاد العادي الرابع من 

الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر للقطاع التعليمي عدد )6( اأعمال بحثية نوق�ضت جميعها خلل جل�ضات املجل�س، 

وكانت هذه الأوراق عبارة عن اأوراق تو�ضيحية و درا�ضة مت اإعدادها من قبل اإدارة اجلل�ضات بعدد )5( ورقة بحثية، و 

مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية بعدد )1( ورقة بحثية.

�ضكل بياين حل�ضر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي خلل الدور الرابع من الف�ضل الت�ضريعي 

اخلام�س ع�ضر

á«æØdG ¥GQhC’G OóY

áÑ°ùædG

äÉ°ù∏÷G IQGOEGäÉeƒ∏©ŸG õcôe
á«fÉŸÈdG äÉ°SGQódGh
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املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع التعليمي:

بلغت الأوراق الفنية التي اأعدت للقطاع التعليمي عدد )6( اأوراق بحثية، ت�ضمنت عدداً من الأفكار بلغ )42( فكرًة 

وبن�ضبة فعالية بلغت )85.8%(، كما ت�ضمنت تلك الأوراق عدداً من املقرتحات بلغ عددها )14( مقرتحاً وبن�ضبة 

فعالية بلغت )%100(.

اأوًل: و�شف املوؤ�شر:

بلغت الأوراق الفنية التي اأعدت للقطاع التعليمي عدد )6( اأوراق فنية، وبلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف القطاع 

التعليمي عدد )42( فكرة للأوراق التي مت مناق�ضتها، اأي مبعدل )7( اأفكار لكل ورقة فنية مت اإعدادها، ومت مناق�ضة 

فكرة  اأ�ضل )42(  اأفكار من  بـ )36(  الأخذ  يتم  بلغ )85.8%(، ومل  فعالية  )36( فكرة خلل اجلل�ضات، مبتو�ضط 

قدمت للجل�ضات العامة.

ثانيًا : الدللة الأفقية للموؤ�شر:

احتل القطاع التعليمي املرتبة )6( بني )9( قطاعات، بعدد اأوراق بلغ )6( وبن�ضبة و�ضلت لـ )2.57( من اأ�ضل )233( 

ورقة اأعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات، وت�ضمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغ )42( فكرة من اأ�ضل )741( 

فكرة؛ اأي ما ن�ضبته )5.66%(، بالن�ضبة لكافة القطاعات، وقد اأتى القطاع يف املرتبة )5( بالن�ضبة لعدد الفكار.

واحتل القطاع التعليمي املرتبة)5( يف عدد الأفكار املطروحة بعد كل من القطاع )القت�ضادي( الذي احتل املرتبة 

)1( بن�ضبة )34.12%(، والقطاع )الجتماعي( الذي جاء يف املرتبة )2( بن�ضبة )26.45%(، وبلغت فعالية تلك الأفكار 

)85.8%( وجاءت يف املرتبة )اخلام�ضة( من حيث الرتتيب مقارنة بفعالية الأفكار املطروحة يف باقي القطاعات.

ن�ضبته  بلغ عددها )14( مقرتح �ضكلت ما  املقرتحات  الأوراق عدداً من  املقرتحات فقد ت�ضمنت  اأما على م�ضتوى 

)4.4%( من اأ�ضل )318( مقرتحاً ميثل كافة القطاعات، وقد اأتت يف املرتبة )7( من حيث عدد املقرتحات، بينما 

احتلت تلك املقرتحات املرتبة )الأولى( بن�ضبة فعالية بلغت )%100(.
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ثالثًا: الدللة الراأ�شية للموؤ�شر:

اأفكار يف  اوراق فنية لهذا القطاع احتوت على )42( فكرة مبتو�ضط بلغ )7(  البالغ عددها )6(  الفنية  اإن الأوراق 

الفنية يف كل  التي قدمتها كافة الأوراق  اإلى )0.9( من جممل الأفكار  كل ورقة فنية، وهو ما ي�ضكل ن�ضبة ت�ضل 

القطاعات، وبلغت املقرتحات )14( مبتو�ضط )2( مقرتح لكل ورقة فنية، وهو ما ي�ضكل ن�ضبة )0.6( من جممل 

مقرتحات الأوراق الفنية.

كما نلحظ  اأن عدد الأفكار يفوق عدد املقرتحات بفارق ي�ضل اإلى )28(، وبن�ضبة ت�ضل اإلى )66.6%(، حيث اأن طبيعة 

الورقة،  مبو�ضوع  املرتبطة  الأخرى  الق�ضايا  من  عدد  درا�ضة  ت�ضتدعي  التو�ضيحية  الأوراق  يف  املطروحة  الق�ضايا 

كمو�ضوع زيادة رواتب املوظفني و التوطني ودرا�ضة او�ضاع ال�ضوق لتتما�ضى مع خمرجات اجلامعات والكليات .

رابعًا: الدللت العامة للموؤ�شرات الفنية:

اأوراق فنية، وجاءت يف املرتبة )5( مقارنًة  اأن الأوراق الفنية يف القطاع التعليمي مل تتجاوز )6(  على الرغم من 

ببقية القطاعات، اإل اأن كل ورقة  فنية يف القطاع التعليمي قد احتوت على معدل )7( اأفكار  و )2( مقرتح، وحققت 

على م�ضتوى فعالية الأفكار ما ن�ضبته )85.8%(، اأي اأن املهدر مل يجاوز ن�ضبة )14.2%(، اأما بالن�ضبة للمقرتحات 

فقد بلغ م�ضتوى فعاليتها )%100(.



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

145

جدول ح�شر الأوراق الفنية املعدة يف املجال التعليمي

�ضنة الإدارة املعدةمو�ضوع الورقةم
العداد

1
�ضيا�ضة وزارة الرتبية والتعليم يف �ضاأن نظام التقومي املدر�ضي و 

نظام المتحانات
مركز املعلومات 

والدرا�ضات الربملانية 
2014

2
الورقة التو�ضيحية ل�ضوؤال/ رواتب اأع�ضاء الهيئة التعليمية 

والإدارية يف املدار�س اخلا�ضة
2014اإدارة اجلل�ضات

3
الورقة التو�ضيحية ل�ضوؤال/  فتح كليات لتخ�ض�س الرتبية 

الريا�ضية يف اجلامعات احلكومية
2014اإدارة اجلل�ضات

4
الورقة التو�ضيحية ل�ضوؤال/  جهود الوزارة يف رعاية الطلبة 

املتفوقني من املواطنني
2014اإدارة اجلل�ضات

5
الورقة التو�ضيحية ل�ضوؤال/ جهود جامعة الإمارات لتطوير اآليات 

الإر�ضاد الأكادميي
2014اإدارة اجلل�ضات

6
الورقة التو�ضيحية ل�ضوؤال/  جهود الوزارة يف تاأهيل طلبة الثانوية 

العامة لجتياز الختبارات الدولية يف اللغة الإجنليزية
2014اإدارة اجلل�ضات

تركيز الأمانة العامة على اإعداد الأوراق الت�ضريعية وامللحظ اأن القطاع القانوين ح�ضل على اأعلى ن�ضبة   •

بالن�ضبة لعدد الأوراق؛ وذلك نتيجة ورود الكثري من م�ضروعات القوانني للأمانة خلل الدور الرابع من 

الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر.

تعلقت الأوراق التي اأعدت يف القطاع التعليمي على درا�ضة م�ضكلت متعلقة هي ب�ضيا�ضة وزارة التعليم العايل   •

والبحث العلمي والنظم اجلديدة املطبقة يف الوزارة .
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ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي:

ح�شر الأفكار:

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي )42( فكرة، ومن 

اأهم هذه الأفكار:

 رواتب اأع�ضاء الهيئتني الإدارية والتدري�ضية يف موؤ�ض�ضات التعليم اخلا�س .	

 اإعادة هيكلة للتقومي بحيث اأدخل التقومي امل�ضتمر كاأحد الأ�ضاليب الأ�ضا�ضية يف عملية التقومي.	

 النظم الإلكرتونية امل�ضتخدمة يف املدار�س  نظام القيد والقبول ، نظام التقومي والمتحانات.	

 خلو املدار�س اخلا�ضة من و�ضع حد اأدنى لأجور العاملني بالهيئة الإدارية والتعليمية .	

 تقييم اأداء الإدارة واملعلمني، وتطوير اأداء العاملني يف املجال التعليمي.	

 نظام النجاح الآيل يت�ضمن اإلغاء الر�ضوب وانتقال الطلب من ال�ضف الأول وحتى اخلام�س بنجاح.	

 العتماد الكلي على املعلمة واإدارة املدر�ضة.	

 نظام تق�ضيم العام الدرا�ضي اإلى ثلثة ف�ضول.	

 العاملني يف القطاع اخلا�س، والتي متثلت يف تدين 	 املعلمني والإداريني  ال�ضكاوى من  الكثري من  وجود 

الرواتب والأجور.

 فتح كليات لتخ�ض�س الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات احلكومية.	

 اإلغاء ق�ضم الرتبية الريا�ضية يف جامعة الإمارات؛ نتيجة تراجع اإقبال الطلب عليه.	

 اأهمية دور كلية الرتبية الريا�ضية يف الرتقاء بامل�ضتوى العلمي للكوادر الوطنية ريا�ضياً وتاأهيلياً اأكادميياً 	

وعلمياً.

 زيادة الأعباء والواجبات امللقاة على عاتق املعلمني، فالكثري من الواجبات والأعمال واملهام املدر�ضية تنتقل 	

معه اإلى البيت.

 ت�ضرب الكثري من املعلمني املواطنني من جمال التدري�س من كل اجلن�ضني وخا�ضة من الذكور.	

 عزوف الطلبة املواطنني عن التخ�ض�ضات املتعلقة مبهنة التدري�س.	

 جهود جامعة الإمارات لتطوير اآليات الإر�ضاد الأكادميي.	

 غياب الوعي الإر�ضادي لدى الطالب ب�ضاأن طبيعة التخ�ض�س العام.	

 ت�ضييع الوقت واجلهد على الطالب؛ وذلك لأن الكثري من الطلبة يرتددون يف اختيار التخ�ض�س اجلامعي.	

 ا�ضرتاط الوزارة ال�ضنة التاأ�ضي�ضية يف التعليم اجلامعي .	

 جهود الوزارة يف رعاية الطلبة املتفوقني من املواطنني.	
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 الإجنليزية 	 اللغة  يف  تقوية  برامج  اإلى  الطلبة  اأغلب  يحتاج  حيث  احلكومية،  املوؤ�ض�ضات  مناهج  �ضعف 

والريا�ضيات .

 اختلف مواعيد فرتة الإجازات بني املدار�س واجلامعات ب�ضقيها احلكومية واخلا�ضة .	

 التغيري امل�ضتمر يف املناهج الدرا�ضية يف التعليم اخلا�س .	

 توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية .	

 	 - والكليات  اجلامعات  يف  التعليمية  العملية  خمرجات  لتطوير  املطبقة  التعليمية  واملناهج  الربامج 

احلكومية. 

 لغة التدري�س امل�ضتخدمة  والكليات احلكومية واأثرها يف م�ضتوى التح�ضيل العلمي للطلبة. 	

 خطة الوزارة للرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات والكليات احلكومية . 	

 قلة الكليات التخ�ض�ضية التي تركز على درا�ضة الحتياجات الفعلية ل�ضوق العمل بالدولة . 	

 اجتاه الطلبة املواطنني من كل اجلن�ضني يف التعليم العام واخلا�س نحو التخ�ض�س )الأدبي( اأكرث من 	

التخ�ض�س )العلمي( . 

 متابعة 	 �ضاأنها  من  م�ضرتكة  عمل  واآلية  برامج  لو�ضع  العايل،  التعليم  موؤ�ض�ضات  مع  تن�ضيق  وجود  عدم 

الطلبة املوهوبني.

 مبادرة رعاية الفئات اخلا�ضة يف املدار�س.	

 31 األف طالب وطالبة بح�ضب اآخر اإح�ضاءات الوزارة.	

 100مدر�ضة للموهوبني حتى عام 2013.	

 غياب قاعدة معلومات موحدة حول الحتياجات الفعلية ملوؤ�ض�ضات العمل يف الدولة .	

 عدم قدرة اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية الإ�ضراف على امل�ضاريع البحثية .	

 جهود الوزارة يف تاأهيل  طلبة الثانوية العامة لجتياز هذه الختبارات.	

 خمرجات التعليم غري متوافقة مع متطلبات التعليم العايل ، خ�ضو�ضاً اأن جامعاتنا  تتطلب اإتقان اللغة 	

الإجنليزية.

 �ضعف اأ�ضاليب التدري�س وم�ضامني املناهج الدرا�ضية اخلا�ضة بتدري�س اللغة الإجنليزية.	

 عدم متكن اجلدول املدر�ضي من ا�ضتيعاب خيارات اأثرائية كثرية، كما اأن املعلمني يكونون من�ضغلني اأثناء 	

اليوم الدرا�ضي مبتابعة الطلبة العاديني والأمور الدرا�ضية الأخرى.

 �ضرورة توفري كوادر ب�ضرية وطنية موؤهلة يف الإدارات املعنية باملوهبة.	

 الأدوات امل�ضتخدمة يف الك�ضف عن املوهبة والتفوق مل تكيف بال�ضكل العلمي ال�ضليم لتوائم الدولة.	

 عدم توفر ت�ضريعات يف الدولة تكفل للموهوب احل�ضول على الربامج التي يحتاجها مبا ي�ضقل موهبته.	
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ح�شر املقرتحات:

بلغ اإجمايل املقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي )14( مقرتحًا، ومن 

اأهم هذه املقرتحات:

 التعليم 	 الوزارة ل�ضيما يف مهنة  التوطني يف  ن�ضب  واآليات عمل من�ضبطة بغر�س رفع  �ضيا�ضات  اإعداد 

وخا�ضة لفئة الذكور.

 املدار�س 	 يف  الب�ضرية  الكوادر  تعيني  ب�ضاأن  املدى(  وبعيدة  متو�ضطة   )قريبة،  مرحلية  خطط  اإعداد   

وخريجي الرتبية.

 اإعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف املراحل الدرا�ضية )1-5( وتداعياته يف اإعادة تاأهيل الطلبة 	

يف املراحل اللحقة.

 امليدان 	 ومتطلبات  الرتبية  كليات  خمرجات  بني  التوفيق  �ضاأن  يف  العايل  التعليم  وزارة  مع  التن�ضيق 

الرتبوي.

 اإعداد ملتقى للباحثني املواطنني ملناق�ضة اأهم التحديات وامل�ضكلت التي تواجههم.	

 �ضرورة اإعداد بحوث وطنية تلبي احتياجات املجتمع.	

 تنظيم دورات تدريبية �ضيفية لتعليم الطلب اللغة الإجنليزية اأو اإر�ضال الطلب يف تلك الفرتة اإلى 	

اخلارج لتعلم اللغة الإجنليزية؛ لرفع م�ضتوى الطلب املوؤهلني لدخول اجلامعة من دون احل�ضول على 

�ضنة تاأ�ضي�ضية .

 خطة �ضاملة لإعادة تطوير املناهج يف التعليم الثانوي، واإعادة النظر يف نظام التعليم من اأجل حت�ضني 	

خمرجاته.

 اإعادة تطوير املناهج، وا�ضتخدام نظام املعايري يف تقييم املدار�س احلكومية، اإ�ضافة اإلى تطبيق م�ضروع 	

الرقابة املدر�ضية .

 اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، 	 اأب�ضر التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد  مبادرة 

بهدف تعزيز م�ضاركة الكوادر الوطنية يف �ضوق العمل.

 اإر�ضاد الطلبة منذ بداية العام الدرا�ضي لتعريفهم بالتخ�ض�ضات واخليارات املطروحة من قبل موؤ�ض�ضات 	

التعليم العايل.

 �ضمن 	 واملبدعني،  املوهوبني  للطلبة  املقدمة  واملبادرات  الربامج  لتنظيم  موحد،  قانون  م�ضودة  اإعداد 

مبادرة تطوير برامج املوهبة، التي ر�ضدت لها الوزارة ميزانية نحو 21 مليون درهم.

 تعزيز برامج املوهبة يف املدار�س احلكومية، من خلل امل�ضابقات العلمية والعاملية.	

 اإعداد خطة مو�ضعة لتطوير التعليم اخلا�س يف الدولة، باأهمية توظيف التكنولوجيا واأحدث الو�ضائل 	

التقنية احلديثة للو�ضول بالتعليم داخل الدولة اإلى اأف�ضل امل�ضتويات العاملية.
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ر�ضم بياين يو�ضح عدد اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي

املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة املطروحة 

يف املجال التعليمي
م

اعداد �ضيا�ضات واآليات عمل من�ضبطة بغر�س رفع 
ن�ضب التوطني يف الوزارة ل�ضيما يف مهنة التعليم 

وخا�ضة لفئة الذكور.

عزوف الطلبة املواطنني عن التخ�ض�ضات املتعلقة 
مبهنة التدري�س.

1

اعداد خطط مرحلية )قريبة، متو�ضطة  وبعيدة 
املدى( ب�ضاأن تعيني الكوادر الب�ضرية يف املدار�س 

وخريجي الرتبية.

جهود جامعة الإمارات لتطوير اآليات الإر�ضاد 
الأكادميي.

2

اعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف 
املراحل الدرا�ضية )1-5( وتداعياته يف اعادة تاأهيل 

الطلبة يف املراحل اللحقة.

غياب الوعي الإر�ضادي لدى الطالب ب�ضاأن طبيعة 
التخ�ض�س العام.

3

التن�ضيق مع وزارة التعليم العايل يف �ضاأن التوفيق 
بني خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات امليدان 

الرتبوي.

ت�ضييع الوقت واجلهد على الطالب؛ وذلك لأن 
الكثري من الطلبة يرتددون يف اختيار التخ�ض�س 

اجلامعي.
4

اإعداد ملتقى للباحثني املواطنني ملناق�ضة اأهم 
التحديات وامل�ضكلت التي تواجههم.

ا�ضرتاط الوزارة ال�ضنة التاأ�ضي�ضية يف التعليم 
اجلامعي .

5

�ضرورة اإعداد بحوث وطنية تلبي احتياجات 
املجتمع.

ت�ضرب الكثري من املعلمني املواطنني من جمال 
التدري�س من كل اجلن�ضني وخا�ضة من الذكور.

6

تنظيم دورات تدريبية �ضيفية لتعليم الطلب 
اللغة الإجنليزية اأو اإر�ضال الطلب يف تلك الفرتة 
اإلى اخلارج لتعلم اللغة الإجنليزية لرفع م�ضتوى 

الطلب املوؤهلني لدخول اجلامعة من دون 
احل�ضول على �ضنة تاأ�ضي�ضية .

عزوف الطلبة املواطنني عن التخ�ض�ضات املتعلقة 
مبهنة التدري�س.

7

خطة �ضاملة لإعادة تطوير املناهج يف التعليم 
الثانوي واإعادة النظر يف نظام التعليم من اأجل 

حت�ضني خمرجاته

عدم قدرة اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية الإ�ضراف على 
امل�ضاريع البحثية .

8
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املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة املطروحة 

يف املجال التعليمي
م

اإعادة تطوير املناهج، وا�ضتخدام نظام املعايري 
يف تقييم املدار�س احلكومية، اإ�ضافة اإلى تطبيق 

م�ضروع الرقابة املدر�ضية .

جهود الوزارة يف تاأهيل  طلبة الثانوية العامة 
لجتياز هذه الختبارات.

9

مبادرة اأب�ضر التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 

اهلل” بهدف تعزيز م�ضاركة الكوادر الوطنية يف �ضوق 
العمل

خمرجات التعليم غري متوافقة مع متطلبات 
التعليم العايل ، خ�ضو�ضاً اأن جامعاتنا  تتطلب 

اإتقان اللغة الإجنليزية.
10

لإر�ضاد الطلبة منذ بداية العام الدرا�ضي لتعريفهم 
بالتخ�ض�ضات واخليارات املطروحة من قبل 

موؤ�ض�ضات التعليم العايل.

اإلغاء ق�ضم الرتبية الريا�ضية يف جامعة الإمارات؛ 
نتيجة تراجع اإقبال الطلب عليه.

11

اإعداد م�ضودة قانون موحد، لتنظيم الربامج 
واملبادرات املقدمة للطلبة املوهوبني واملبدعني، 

�ضمن مبادرة تطوير برامج املوهبة، التي ر�ضدت 
لها الوزارة ميزانية نحو 21 مليون درهم.

اأهمية دور كلية الرتبية الريا�ضية يف الرتقاء 
بامل�ضتوى العلمي للكوادر الوطنية ريا�ضياً وتاأهيلياً 

اأكادميياً وعلمياً.
12

تعزيز برامج املوهبة يف املدار�س احلكومية، من 
خلل امل�ضابقات العلمية والعاملية.

قلة الكليات التخ�ض�ضية التي تركز على درا�ضة 
الحتياجات الفعلية ل�ضوق العمل بالدولة . 

13

اإعداد خطة مو�ضعة لتطوير التعليم اخلا�س يف 
الدولة، باأهمية توظيف التكنولوجيا واأحدث 

الو�ضائل التقنية احلديثة للو�ضول بالتعليم داخل 
الدولة اإلى اأف�ضل امل�ضتويات العاملية.

اجتاه الطلبة املواطنني من كل اجلن�ضني يف 
التعليم العام واخلا�س نحو التخ�ض�س )الأدبي( 

اأكرث من التخ�ض�س )العلمي( . 
14

اأهمية دور كلية الرتبية الريا�ضية يف الرتقاء 
بامل�ضتوى العلمي للكوادر الوطنية ريا�ضياً وتاأهيلياً 

اأكادميياً وعلمياً.
15

زيادة الأعباء والواجبات امللقاة على عاتق املعلمني، 
فالكثري من الواجبات والأعمال واملهام املدر�ضية 

تنتقل معه اإلى البيت.
16

التغيري امل�ضتمر يف املناهج الدرا�ضية يف التعليم 
اخلا�س .

17
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي:

التي طرحت يف  الأفكار واملقرتحات  التعليمي من خلل ح�ضر  القطاع  املعدة يف  الفنية  الأوراق  مت قيا�س فعالية 

الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر، ومدى  الرابع من الف�ضل  اأنتجتها الإدارات البحثية خلل الدور  التي  الفنية،  الأوراق 

ا�ضتخدامها يف تقارير اللجان، واأعمال املجل�س ب�ضكل عام.

فعالية الأفكار: 

بلغت ن�ضبة فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي )85.8%(، فقد بلغ اإجمايل الأفكار التي وردت يف 

هذه الأوراق والتي مت مناق�ضتها فعلياً )36( فكرة فقط من جمموع )42( فكرة مت مناق�ضتها يف اجلل�ضات ومت قيا�س 

فعاليتها.

ر�ضم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي
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جدول قيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية للقطاع التعليمي

الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

الأوراق الفنية
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة م

رواتب اأع�ضاء الهيئتني الإدارية والتدري�ضية يف موؤ�ض�ضات 

التعليم اخلا�س .

رواتب اأع�ضاء الهيئتني الإدارية والتدري�ضية يف 

موؤ�ض�ضات التعليم اخلا�س .
1

العتماد الكلي على املعلمة واإدارة املدر�ضة.
اإعادة هيكلة للتقومي بحيث اأدخل التقومي امل�ضتمر كاأحد 

الأ�ضاليب الأ�ضا�ضية يف عملية التقومي.
2

وجود الكثري من ال�ضكاوى من املعلمني والإداريني العاملني 

يف القطاع اخلا�س، والتي متثلت يف تدين الرواتب والأجور.

النظم الإلكرتونية امل�ضتخدمة يف املدار�س؛ نظام القيد 

والقبول، نظام التقومي والمتحانات.
3

فتح كليات لتخ�ض�س الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات 

احلكومية.

خلو املدار�س اخلا�ضة من و�ضع حد اأدنى لأجور 

العاملني بالهيئة الإدارية والتعليمية .
4

اإلغاء ق�ضم الرتبية الريا�ضية يف جامعة الإمارات نتيجة 

تراجع اإقبال الطلب عليه.

تقييم اأداء الإدارة واملعلمني، وتطوير اأداء العاملني يف 

املجال التعليمي.
5

اأهمية دور كلية الرتبية الريا�ضية يف الرتقاء بامل�ضتوى 

العلمي للكوادر الوطنية ريا�ضياً وتاأهيلياً اأكادميياً وعلمياً.

نظام النجاح الآيل يت�ضمن اإلغاء الر�ضوب وانتقال 

الطلب من ال�ضف الأول وحتى اخلام�س بنجاح.
6

زيادة الأعباء والواجبات امللقاة على عاتق املعلمني، فالكثري من 

الواجبات والأعمال واملهام املدر�ضية تنتقل معه اإلى البيت.
العتماد الكلي على املعلمة واإدارة املدر�ضة. 7

ت�ضرب الكثري من املعلمني املواطنني من جمال التدري�س من 

كل اجلن�ضني وخا�ضة من الذكور.
نظام تق�ضيم العام الدرا�ضي اإلى ثلثة ف�ضول. 8

عزوف الطلبة املواطنني عن التخ�ض�ضات املتعلقة مبهنة 

التدري�س.

وجود الكثري من ال�ضكاوى من املعلمني والإداريني 

العاملني يف القطاع اخلا�س، والتي متثلت يف تدين 

الرواتب والأجور.
9

جهود جامعة الإمارات لتطوير اآليات الإر�ضاد الأكادميي.
فتح كليات لتخ�ض�س الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات 

احلكومية.
10

غياب الوعي الإر�ضادي لدى الطالب ب�ضاأن طبيعة التخ�ض�س 

العام.

اإلغاء ق�ضم الرتبية الريا�ضية يف جامعة الإمارات نتيجة 

تراجع اإقبال الطلب عليه.
11

ت�ضييع الوقت واجلهد على الطالب؛ وذلك لأن الكثري من 

الطلبة يرتددون يف اختيار التخ�ض�س اجلامعي.

اأهمية دور كلية الرتبية الريا�ضية يف الرتقاء بامل�ضتوى 

العلمي للكوادر الوطنية ريا�ضياً وتاأهيلياً اأكادميياً 

وعلمياً.
12

ا�ضرتاط الوزارة ال�ضنة التاأ�ضي�ضية يف التعليم اجلامعي .

زيادة الأعباء والواجبات امللقاة على عاتق املعلمني، 

فالكثري من الواجبات والأعمال واملهام املدر�ضية تنتقل 

معه اإلى البيت.
13

جهود الوزارة يف رعاية الطلبة املتفوقني من املواطنني.
ت�ضرب الكثري من املعلمني املواطنني من جمال 

التدري�س من كل اجلن�ضني وخا�ضة من الذكور.
14
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الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

الأوراق الفنية
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة م

�ضعف مناهج املوؤ�ض�ضات احلكومية، حيث يحتاج اأغلب الطلبة 

اإلى برامج تقوية يف اللغة الإجنليزية والريا�ضيات .

عزوف الطلبة املواطنني عن التخ�ض�ضات املتعلقة 

مبهنة التدري�س.
15

اختلف مواعيد فرتة الإجازات بني املدار�س واجلامعات 

ب�ضقيها احلكومية واخلا�ضة .

جهود جامعة الإمارات لتطوير اآليات الإر�ضاد 

الأكادميي.
16

التغيري امل�ضتمر يف املناهج الدرا�ضية يف التعليم اخلا�س .
غياب الوعي الإر�ضادي لدى الطالب ب�ضاأن طبيعة 

التخ�ض�س العام.
17

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية .
ت�ضييع الوقت واجلهد على الطالب، وذلك لأن الكثري 

من الطلبة يرتددون يف اختيار التخ�ض�س اجلامعي.
18

الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير خمرجات 

العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات -احلكومية. 
ا�ضرتاط الوزارة ال�ضنة التاأ�ضي�ضية يف التعليم اجلامعي . 19

لغة التدري�س امل�ضتخدمة  والكليات احلكومية واأثرها يف 

م�ضتوى التح�ضيل العلمي للطلبة. 
جهود الوزارة يف رعاية الطلبة املتفوقني من املواطنني. 20

خطة الوزارة للرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات والكليات 

احلكومية. 

�ضعف مناهج املوؤ�ض�ضات احلكومية ؛ حيث يحتاج 

اأغلب الطلبة اإلى برامج تقوية يف اللغة الإجنليزية 

والريا�ضيات .
21

قلة الكليات التخ�ض�ضية التي تركز على درا�ضة الحتياجات 

الفعلية ل�ضوق العمل بالدولة . 

اختلف مواعيد فرتة الإجازات بني املدار�س 

واجلامعات ب�ضقيها احلكومية واخلا�ضة .
22

اجتاه الطلبة املواطنني من كل اجلن�ضني يف التعليم العام 

واخلا�س نحو التخ�ض�س )الأدبي( اأكرث من التخ�ض�س 

)العلمي(. 

التغيري امل�ضتمر يف املناهج الدرا�ضية يف التعليم اخلا�س. 23

عدم وجود تن�ضيق مع موؤ�ض�ضات التعليم العايل، لو�ضع برامج 

واآلية عمل م�ضرتكة من �ضاأنها متابعة الطلبة املوهوبني.

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات 

احلكومية .
24

مبادرة رعاية الفئات اخلا�ضة يف املدار�س.
الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير خمرجات 

العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات - احلكومية. 
25

31 األف طالب وطالبة بح�ضب اآخر اإح�ضاءات الوزارة.
لغة التدري�س امل�ضتخدمة  والكليات احلكومية واأثرها 

يف م�ضتوى التح�ضيل العلمي للطلبة. 
26

100 مدر�ضة للموهوبني حتى عام 2013.
خطة الوزارة للرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات 

والكليات احلكومية . 
27

غياب قاعدة معلومات موحدة حول الحتياجات الفعلية 

ملوؤ�ض�ضات العمل يف الدولة .

قلة الكليات التخ�ض�ضية التي تركز على درا�ضة 

الحتياجات الفعلية ل�ضوق العمل بالدولة . 
28
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الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

الأوراق الفنية
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة م

عدم قدرة اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية بالإ�ضراف على امل�ضاريع 

البحثية .

اجتاه الطلبة املواطنني من كل اجلن�ضني يف التعليم 

العام واخلا�س نحو التخ�ض�س )الأدبي( اأكرث من 

التخ�ض�س )العلمي( . 
29

جهود الوزارة يف تاأهيل  طلبة الثانوية العامة لجتياز هذه 

الختبارات.

عدم وجود تن�ضيق مع موؤ�ض�ضات التعليم العايل، لو�ضع 

برامج واآلية عمل م�ضرتكة من �ضاأنها متابعة الطلبة 

املوهوبني.
30

خمرجات التعليم غري متوافقة مع متطلبات التعليم العايل ، 

خ�ضو�ضاً اأن جامعاتنا  تتطلب اإتقان اللغة الإجنليزية.
مبادرة رعاية الفئات اخلا�ضة يف املدار�س. 31

�ضعف اأ�ضاليب التدري�س وم�ضامني املناهج الدرا�ضية اخلا�ضة 

بتدري�س اللغة الإجنليزية.
31 األف طالب وطالبة بح�ضب اآخر اإح�ضاءات الوزارة. 32

عدم متكن اجلدول املدر�ضي من ا�ضتيعاب خيارات اأثرائية 

كثرية، كما اأن املعلمني يكونون من�ضغلني اأثناء اليوم الدرا�ضي 

مبتابعة الطلبة العاديني والأمور الدرا�ضية الأخرى.
100 مدر�ضة للموهوبني حتى عام 2013. 33

�ضرورة توفري كوادر ب�ضرية وطنية موؤهلة يف الإدارات املعنية 

باملوهبة.

غياب قاعدة معلومات موحدة حول الحتياجات 

الفعلية ملوؤ�ض�ضات العمل يف الدولة.
34

الأدوات امل�ضتخدمة يف الك�ضف عن املوهبة والتفوق مل تكيف 

بال�ضكل العلمي ال�ضليم لتوائم الدولة.

عدم قدرة اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية بالإ�ضراف على 

امل�ضاريع البحثية.
35

عدم توفر ت�ضريعات يف الدولة تكفل للموهوب احل�ضول على 

الربامج التي يحتاجها مبا ي�ضقل موهبته.

جهود الوزارة يف تاأهيل  طلبة الثانوية العامة لجتياز 

هذه الختبارات.
36

خمرجات التعليم غري متوافقة مع متطلبات التعليم 

العايل ، خ�ضو�ضاً اأن جامعاتنا  تتطلب اإتقان اللغة 

الإجنليزية.
37

�ضعف اأ�ضاليب التدري�س وم�ضامني املناهج الدرا�ضية 

اخلا�ضة بتدري�س اللغة الإجنليزية.
38

عدم متكن اجلدول املدر�ضي من ا�ضتيعاب خيارات 

اأثرائية كثرية، كما اأن املعلمني يكونون من�ضغلني اأثناء 

اليوم الدرا�ضي مبتابعة الطلبة العاديني والأمور 

الدرا�ضية الأخرى.

39

�ضرورة توفري كوادر ب�ضرية وطنية موؤهلة يف الإدارات 

املعنية باملوهبة.
40

الأدوات امل�ضتخدمة يف الك�ضف عن املوهبة والتفوق مل 

تكيف بال�ضكل العلمي ال�ضليم لتوائم الدولة.
41

عدم توفر ت�ضريعات يف الدولة تكفل للموهوب احل�ضول 

على الربامج التي يحتاجها مبا ي�ضقل موهبته.
42
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ب. فعالية املقرتحات:

بلغت عدد املقرتحات التي وردت يف الأوراق البحثية للأمانة العامة ومت مناق�ضتها )14( مقرتحا، وقد بلغت ن�ضبة 

فعالية املقرتحات يف القطاع التعليمي )%100(.

ر�ضم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع التعليمي

äÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a áÑ°ùfäÉMÎ≤ŸGG OóY
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جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي

املقرتحات
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

الأوراق الفنية
م

اإعداد �ضيا�ضات واآليات عمل من�ضبطة بغر�س رفع 

ن�ضب التوطني يف الوزارة، ل�ضيما يف مهنة التعليم 

وخا�ضة لفئة الذكور.

اإعداد �ضيا�ضات واآليات عمل من�ضبطة بغر�س رفع ن�ضب التوطني 

يف الوزارة، ل�ضيما يف مهنة التعليم وخا�ضة لفئة الذكور.
1

اإعداد خطط مرحلية )قريبة، متو�ضطة  وبعيدة 

املدى( ب�ضاأن تعيني الكوادر الب�ضرية يف املدار�س 

وخريجي الرتبية.

اإعداد خطط مرحلية )قريبة، متو�ضطة  وبعيدة املدى( ب�ضاأن 

تعيني الكوادر الب�ضرية يف املدار�س وخريجي الرتبية.
2

اإعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف املراحل 

الدرا�ضية )1-5( وتداعياته يف اإعادة تاأهيل الطلبة يف 

املراحل اللحقة.

اإعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف املراحل الدرا�ضية 

)1-5( وتداعياته يف اإعادة تاأهيل الطلبة يف املراحل اللحقة.
3

التن�ضيق مع وزارة التعليم العايل يف �ضاأن التوفيق بني 

خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات امليدان الرتبوي.

التن�ضيق مع وزارة التعليم العايل يف �ضاأن التوفيق بني خمرجات 

كليات الرتبية ومتطلبات امليدان الرتبوي.
4

اإعداد ملتقى للباحثني املواطنني ملناق�ضة اأهم 

التحديات وامل�ضكلت التي تواجههم.

اإعداد ملتقى للباحثني املواطنني ملناق�ضة اأهم التحديات 

وامل�ضكلت التي تواجههم.
5

�ضرورة اإعداد بحوث وطنية تلبي احتياجات املجتمع. �ضرورة اإعداد بحوث وطنية تلبي احتياجات املجتمع. 6

تنظيم دورات تدريبية �ضيفية لتعليم الطلب 

اللغة الإجنليزية، اأو اإر�ضال الطلب يف تلك الفرتة 

اإلى اخلارج لتعلم اللغة الإجنليزية؛ لرفع م�ضتوى 

الطلب املوؤهلني لدخول اجلامعة من دون احل�ضول 

على �ضنة تاأ�ضي�ضية .

تنظيم دورات تدريبية �ضيفية لتعليم الطلب اللغة الإجنليزية، 

اأو اإر�ضال الطلب يف تلك الفرتة اإلى اخلارج لتعلم اللغة 

الإجنليزية؛ لرفع م�ضتوى الطلب املوؤهلني لدخول اجلامعة 

من دون احل�ضول على �ضنة تاأ�ضي�ضية .

7

خطة �ضاملة لإعادة تطوير املناهج يف التعليم الثانوي، 

واإعادة النظر يف نظام التعليم من اأجل حت�ضني 

خمرجاته.

خطة �ضاملة لإعادة تطوير املناهج يف التعليم الثانوي، واإعادة 

النظر يف نظام التعليم من اأجل حت�ضني خمرجاته.
8

اإعادة تطوير املناهج، وا�ضتخدام نظام املعايري يف 

تقييم املدار�س احلكومية، اإ�ضافة اإلى تطبيق م�ضروع 

الرقابة املدر�ضية .

اإعادة تطوير املناهج، وا�ضتخدام نظام املعايري يف تقييم املدار�س 

احلكومية، اإ�ضافة اإلى تطبيق م�ضروع الرقابة املدر�ضية .
9

مبادرة اأب�ضر التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”؛ بهدف 

تعزيز م�ضاركة الكوادر الوطنية يف �ضوق العمل

مبادرة اأب�ضر التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”؛ بهدف تعزيز م�ضاركة 

الكوادر الوطنية يف �ضوق العمل
10
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املقرتحات
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من 

الأوراق الفنية
م

اإر�ضاد الطلبة منذ بداية العام الدرا�ضي لتعريفهم 

بالتخ�ض�ضات واخليارات املطروحة من قبل موؤ�ض�ضات 

التعليم العايل.

اإر�ضاد الطلبة منذ بداية العام الدرا�ضي لتعريفهم بالتخ�ض�ضات 

واخليارات املطروحة من قبل موؤ�ض�ضات التعليم العايل.
11

اإعداد م�ضودة قانون موحد، لتنظيم الربامج 

واملبادرات املقدمة للطلبة املوهوبني واملبدعني، �ضمن 

مبادرة تطوير برامج املوهبة، التي ر�ضدت لها الوزارة 

ميزانية نحو 21 مليون درهم.

اإعداد م�ضودة قانون موحد، لتنظيم الربامج واملبادرات املقدمة 

للطلبة املوهوبني واملبدعني، �ضمن مبادرة تطوير برامج 

املوهبة، التي ر�ضدت لها الوزارة ميزانية نحو 21 مليون درهم.
12

تعزيز برامج املوهبة يف املدار�س احلكومية، من خلل 

امل�ضابقات العلمية والعاملية.

تعزيز برامج املوهبة يف املدار�س احلكومية، من خلل امل�ضابقات 

العلمية والعاملية.
13

اإعداد خطة مو�ضعة لتطوير التعليم اخلا�س يف 

الدولة، باأهمية توظيف التكنولوجيا واأحدث الو�ضائل 

التقنية احلديثة للو�ضول بالتعليم داخل الدولة اإلى 

اأف�ضل امل�ضتويات العاملية.

اإعداد خطة مو�ضعة لتطوير التعليم اخلا�س يف الدولة، 

باأهمية توظيف التكنولوجيا واأحدث الو�ضائل التقنية احلديثة 

للو�ضول بالتعليم داخل الدولة اإلى اأف�ضل امل�ضتويات العاملية.
14

اإعداد �ضيا�ضات واآليات عمل من�ضبطة، بغر�س رفع 

ن�ضب التوطني يف الوزارة ل�ضيما يف مهنة التعليم 

وخا�ضة لفئة الذكور.

اإعداد �ضيا�ضات واآليات عمل من�ضبطة، بغر�س رفع ن�ضب 

التوطني يف الوزارة ل�ضيما يف مهنة التعليم وخا�ضة لفئة 

الذكور.
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تقدير نتائج اأعمال القطاع التعليمي :

ت�ضري نتائج املوؤ�ضرات ال�ضابقة اإلى اأهمية الدور الذي �ضكلته الأوراق الفنية يف هذا القطاع، والذي بلغت فعالية الأفكار 

واملقرتحات فيه متو�ضط ما ن�ضبته )7. 92%(، ويعود ذلك اإلى املنهجية التي اتبعت يف حتديد ماهية امل�ضكلة البحثية يف 

تلك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�ضبة لها، اأما ما يتعلق مبوقف احلكومة وتفاعلها اإزاء تلك الأفكار واملقرتحات فيمكن 

ال�ضرت�ضاد بن�ضبة الفعالية التي بلغت ن�ضبتها )100%( للمقرتحات و) 85.8%( للأفكار.

ومبلحظة مقدار متو�ضط الهدر يف الأفكار واملقرتحات والتي مل تت�ضمنها الفعالية، فنجد اأنها ت�ضكل ما ن�ضبته 

)%14.2(؛ ويعود ذلك للمربرات التالية:

اأن املهدر من الأفكار كان يف عدم مناق�شة مو�شوع عام.

جدول طبيعة تاأثري الأوراق والدرا�شات الفنية على القطاع التعليمي

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثرايجابيغري موؤثرالقطاع

√التعليمي

النتيجة العامة:  اأن ن�ضبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�ضباب امل�ضكلت، 

العامة، ومدى توافق ما  اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�ضات  التوافق الذي  علوة على مقدار 

ي�ضدر من قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات، يوؤكد اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً جوهرياً باأعمال 

املجل�س بن�ضبة فعالية تبلغ )%92.9(. 



 



رابعًا: القطاع ال�شحي
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1. موؤ�شرات عامة للقطاع ال�شحي:

بلغ اإجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خلل دور النعقاد العادي الرابع من 

الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر يف جمال القطاع ال�ضحي )22( عمًل بحثياً، متثلت يف اأوراق تو�ضيحية اأعدتها 

اإدارة اجلل�ضات، ودرا�ضة حتليلية اأعدها مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية وعدداً من الأوراق الفنية اأعدتها اإدارة 

اللجان كما يو�ضح الر�ضم البياين.

�ضكل بياين حل�ضر الأوراق الفنية املعدة يف املجال ال�ضحي خلل الدور الثاين من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر

2.املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع ال�شحي:

اأوًل : و�شف املوؤ�شر : 

بلغت الأوراق الفنية التي اأعدت يف القطاع  ال�ضحي )22( ورقة، ت�ضمنت عدداً من الأفكار �ضواء التي مت مناق�ضتها 

يف اجلل�ضة اأو  مل يتم مناق�ضتها  بلغت )27( فكرًة، ومت الأخذ ب)9( اأفكار واملوافقة عليها.

ثانيًا : الدللة الأفقية للموؤ�شر:

وت�ضمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغت )27( فكرة من اأ�ضل )741( فكرة اأي ما ن�ضبته )3.64%(، بالن�ضبة لكافة 

القطاعات، وقد اأتت يف املرتبة ال�ضاد�ضة يف عدد الأفكار، بينما احتلت تلك الأفكار ن�ضبة فاعلية بلغت %81.8 .

والجتماعي  القت�ضادي  القطاع  من  كل  بعد  املطروحة  الأفكار  عدد  يف  ال�ضاد�ضة  املرتبة  ال�ضحي  القطاع  واحتل 

والقانوين والأمني ...الخ و�ضبقه يف املرتبة اخلام�ضة القطاع التعليمي، وبلغت فعالية تلك الأفكار)81.8%( وجاءت 

 )%94( اأخرى  والقطاعات   )%100( اخلدمي  وقطاع   )%100( البيئي  القطاع  من  كل  بعد  ال�ضاد�ضة  املرتبة  يف 

والقطاع الجتماعي )%86(.

¿Éé∏dG IQGOEG

á«æØdG ¥GQhC’G OóY

áÑ°ùædG

äÉ°ù∏÷G IQGOEG äÉeƒ∏©ŸG õcôe
á«fÉŸÈdG äÉ°SGQódGh

16

1

5

%73%5%23
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اأما على م�ضتوى املقرتحات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً بلغ )17( مقرتحاً �ضكلت ما ن�ضبته )5.3%( من اأ�ضل )318( 

مقرتحاً ميثل كافة القطاعات ، وقد جاء يف املرتبة اخلام�ضة من حيث عدد املقرتحات، بينما احتلت تلك املقرتحات 

املرتبة ال�ضاد�ضة بن�ضبة فعالية بلغت )%66.6(.

ثالثًا : الدللة الراأ�شية للموؤ�شر:

اإن الأوراق الفنية البالغ عددها )22( ورقة فنية يف هذا القطاع، قد احتوت على )27( فكرة مبتو�ضط بلغ )1.2( 

فكرة يف كل ورقة فنية، وهو ما ي�ضكل ن�ضبة ت�ضل اإلى )0.17%( من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية 

يف كل القطاعات، وعدد مقرتحات بلغت )17( مبتو�ضط مقرتٍح لكل ورقة فنية )0.77(، وهو ما ي�ضكل ما ن�ضبته           

)0.10 %( من جممل مقرتحات الأوراق الفنية.

كما نلحظ  عدد الأفكار عن املقرتحات بفارق ي�ضل اإلى )10(، وبن�ضبة ت�ضل اإلى )%37.03(.

رابعًا : الدللت العامة للموؤ�شرات الفنية :

اأنه على الرغم من اأن عدد الأوراق الفنية للقطاع ال�ضحي و�ضلت اإلى )22( ورقة جاءت يف الرتتيب ال�ضاد�س يف 

اأن كل ورقة  فنية منها قد احتوت يف املتو�ضط على فكرة وما يقرب من مقرتح واحد وحققت م�ضتوى  اإل  العدد 

فاعلية الأفكار بن�ضبة )81.8%(؛ اأي اأن ن�ضبة الهدر يف الأفكار بلغت )18.2%(، اأما بالن�ضبة للمقرتحات فقد بلغت 

فاعليتها  )66.6%( بن�ضبة هدر و�ضلت اإلى )%33.4( .
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جدول ح�شر الأوراق الفنية املعدة يف املجال ال�شحي

�ضنة العدادالإدارة املعدةمو�ضوع الورقةم

1
ورقة تو�ضيحية حول اجراءات الوزارة يف اإ�ضدار �ضهادة خلو من 

المرا�س للوافدين.
2013اإدارة اجلل�ضات

2013اإدارة اجلل�ضاتورقة تو�ضيحية ب�ضاأن ال�ضرتاتيجية الوطنية للتغذية.2

3
ورقة تو�ضيحية ب�ضاأن تاأهيل وتطوير امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة بال�ضحة 

النف�ضية.
2014اإدارة اجلل�ضات

2014اإدارة اجلل�ضاتورقة تو�ضيحية ب�ضاأن التعقيم يف امل�ضت�ضفيات.4

5
ورقة تو�ضيحية ب�ضاأن التزام املقاهي بتطبيق ن�س املادة )11( من 

القانون الحتادي رقم )15( ل�ضنة 2009م يف �ضاأن مكافحة التبغ.
2014اإدارة اجلل�ضات

درا�ضة حتليلية عن �ضيا�ضة وزارة ال�ضحة 6
مركز املعلومات والدرا�ضات 

الربملانية
2014

2014اإدارة اللجانمو�ضوع عام عن �ضيا�ضة وزارة ال�ضحة. )مربع حتليل امل�ضكلة(7

8
ورقة ا�ضتف�ضارات جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون 

الجتماعية  موجهة لإدارة الطب الوقائي.
2014اإدارة اللجان

9
ورقة ا�ضتف�ضارات جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون 

الجتماعية  يف �ضاأن الرعاية ال�ضحية للم�ضنني.
2014اإدارة اللجان

10
ورقة ا�ضتف�ضارات جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون 

الجتماعية للزيارات امليدانية.
2014اإدارة اللجان

11

تقرير الزيارة امليدانية للجنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون 

الجتماعية لأم القيوين م�ضت�ضفى خليفة باأم القيوين و اإدارة الطب 

الوقائي يف عجمان بتاريخ 2014/12/15 

2014اإدارة اللجان

12

تقريــر الزيــارة امليدانيــة للجنــة ال�ضــوؤون ال�ضحيــة والعمل وال�ضــوؤون 

الجتماعيــة مل�ضت�ضــفى للعــني و الطــب الوقائــي يف العــني بتاريــخ  

2015/ 1/11

2014اإدارة اللجان

13

تقرير الزيارة امليدانية للجنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون 

الجتماعية مل�ضت�ضفى الذيد و دار رعاية امل�ضنني يف ال�ضارقة بتاريخ 

 2014/12/25

2014اإدارة اللجان

14

تقرير الزيارة امليدانية للجنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون 

الجتماعية م�ضت�ضفى عبيد اهلل لعلج كبار ال�ضن واأمرا�س 

ال�ضيخوخة بتاريخ 1/28 /2015

2014اإدارة اللجان

2014اإدارة اللجانورقة عر�س لرئي�س اللجنة اأثناء احللقة النقا�ضية بتاريخ  1/28 /152015
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�ضنة العدادالإدارة املعدةمو�ضوع الورقةم

16

تقرير احللقة النقا�ضية للجنة ال�ضوؤون ال�ضحية و العمل 

وال�ضوؤون الجتماعية بعنوان )�ضحة ووقاية املجتمع اأولوية(                       

بتاريخ 2015/1/28

2014اإدارة اللجان

17

جدول ا�ضتف�ضارات جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية و العمل و ال�ضوؤون 

الجتماعية حول مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة ال�ضحة موجهة لوزارة 

ال�ضحة.

2014اإدارة اللجان

18
 تقرير جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية و العمل وال�ضوؤون الجتماعية حول 

مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة ال�ضحة.
2014اإدارة اللجان

19
بطاقات تعليق جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون الجتماعية 

حول مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة ال�ضحة.
2014اإدارة اللجان

20
خمطط اأعمال اجلل�ضة للجنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون 

الجتماعية حول مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة ال�ضحة.
2014اإدارة اللجان

21
ورقة ا�ضتف�ضارات جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون 

الجتماعية  موجهة لإدارة الطب الوقائي.
2014اإدارة اللجان

22
ورقة ا�ضتف�ضارات جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون 

الجتماعية  يف �ضاأن الرعاية ال�ضحية للم�ضنني.
2014اإدارة اللجان

3. ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�شحي:

ح�شر الأفكار:

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�شحي ما يقرب من )27( 

فكرة. ومن اأهم هذه الأفكار:

	.التو�ضع يف برامج وخدمات الرعاية ال�ضحية، ل �ضيما الرعاية املنزلية للم�ضنني

	.تعر�س بع�س امل�ضنني للعنف واملعاملة ال�ضيئة �ضواء من قبل اخلدم اأو ابنائهم العاقني

	.اختلف يف توزيع اخلدمات اخلا�ضة بامل�ضنني بني اإمارات الدولة

	 ، ضعف التوا�ضل والتن�ضيق بني اأهايل امل�ضنني واجلهات امل�ضوؤولة كمراكز الرعاية والدعم الجتماعي�

مقابل الزيادة يف اأعداد امل�ضنني يف الدولة.

	.ا�ضرتاتيجية الوزارة يف �ضاأن الأمرا�س النف�ضية
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ح�شر املقرتحات:

 بلغ اإجمايل املقرتحات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع ال�ضحي ما يقرب من )17( مقرتحاً. ومن اأهم هذه 

املقرتحات: 

	 ت�ضجيع رعاية امل�ضنني يف منازلهم وعدم اللجوء اإلى عزلهم اأو تنوميهم بامل�ضت�ضفيات، اإل اإذا كانت هناك حاجة

ملحة اإلى ذلك.

	 ت�ضجيع ودعم البحوث يف خمتلف النواحي الطبية والنف�ضية للم�ضنني، وحث الأفراد واجلمعيات املانحة على

امل�ضاهمة على متويل هذه البحوث.

	 .ت�ضجيع تنظيم اللقاءات العلمية التي تناق�س خدمات رعاية امل�ضنني واأمرا�س ال�ضيخوخة

	.ت�ضجيع العمل التطوعي يف جمال رعاية امل�ضنني وال�ضتفادة من اخلربات العاملية يف ذلك

	 ،تبادل املعلومات بني دول املجل�س فيما يتعلق بالدورات التدريبية والدرا�ضات والبحوث امليدانية والتطبيقية

التي �ضتجري على ال�ضعيد الوطني اأو الدويل عن اأمرا�س ال�ضيخوخة والرعاية ال�ضحية للم�ضنني.

	 التاأكيد على اأهمية التوعية الأ�ضرية وتاأ�ضيل املفاهيم الإ�ضلمية املوؤكدة على مكانة الكبار، وحقهم على

اأ�ضرهم بالرعاية الكرمية ورد املعروف عليهم.

ر�ضم بياين يو�ضح اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�ضحي

  

27

17

äÉMÎ≤ŸGQÉµaC’G
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�شحي

م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف القطاع 

ال�ضحي
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف القطاع 

ال�ضحي

1
دور الوزارة يف الوقاية من المرا�س والتوعية 

ال�ضحية.

العمل على اإدخال اأمرا�س ال�ضيخوخة ورعاية امل�ضنني �ضمن 
مناهج كليات الطب واملعاهد ال�ضحية  واأهمية ا�ضتحداث اأق�ضام 

خمت�ضة بالرعاية الطبية للم�ضنني على امل�ضتوى املركزي 
بوزارات ال�ضحة ومديريات ال�ضوؤون ال�ضحية وتطوير خدمات 

اأمرا�س ال�ضيخوخة بامل�ضت�ضفيات.

انت�ضار الأمرا�س الوراثية ب�ضبب زواج الأقارب.2
ت�ضجيع رعاية امل�ضنني يف منازلهم، وعدم اللجوء اإلى عزلهم اأو 

تنوميهم بامل�ضت�ضفيات، اإل اإذا كانت هناك حاجة ملحة اإلى ذلك.

3
اأعداد امل�ضابني بالأمرا�س الوراثية يف الدولة تبقى 

جمهولة اأو غري دقيقة.

ت�ضجيع ودعم البحوث يف خمتلف النواحي الطبية والنف�ضية 
للم�ضنني، وحث الأفراد واجلمعيات املانحة على امل�ضاهمة يف 

متويل هذه البحوث.

4
انت�ضار الأدوية والعقاقري ب�ضورة جتارية بني املجتمع 

بطرق .غري م�ضروعة.
ت�ضجيع تنظيم اللقاءات العلمية التي تناق�س خدمات رعاية 

امل�ضنني واأمرا�س ال�ضيخوخة 

دور الوزارة يف توفري الرعاية ال�ضحية للم�ضنني.5
ت�ضجيع العمل التطوعي يف جمال رعاية امل�ضنني، وال�ضتفادة 

من اخلربات العاملية يف ذلك.

6

اهداف وا�ضرتاتيجيات وزارة ال�ضحة لتوفري الرعاية 
ال�ضحية للم�ضنني؛ مثل: توفري الرعاية املنزلية 
لكبار ال�ضن من خلل زيارة طبية ملتابعة احلالة، 

تقدمي خدمات �ضحية من خلل الأق�ضام املتخ�ض�ضة 
باأمرا�س ال�ضيخوخة، توفري العلج يف اخلارج 

للأمرا�س امل�ضتع�ضية، والعلج الطبيعي، توفري 
الدواء املجاين للم�ضنني.

تبادل املعلومات بني دول املجل�س فيما يتعلق بالدورات 
التدريبية والدرا�ضات والبحوث امليدانية والتطبيقية، 

التي �ضتجري على ال�ضعيد الوطني اأو الدويل عن اأمرا�س 
ال�ضيخوخة والرعاية ال�ضحية للم�ضنني.

7
اإن�ضاء قاعدة بيانات للم�ضنني لر�ضد معدلت العمر 

املتوقعة لدى كبار ال�ضن يف الدولة.

التاأكيد على اأهمية التوعية الأ�ضرية، وتاأ�ضيل املفاهيم 
الإ�ضلمية املوؤكدة على مكانة الكبار وحقهم على اأ�ضرهم 

بالرعاية الكرمية، ورد املعروف عليهم.

8
التو�ضع يف برامج وخدمات الرعاية ال�ضحية، ل �ضيما 

الرعاية املنزلية للم�ضنني.

دعم توظيف كبار ال�ضن مبا يف ذلك التدريب الوظيفي، 
والتن�ضيب الوظيفي، واإ�ضلح �ضيا�ضات التقاعد، واحلماية من 

التمييز يف التوظيف ب�ضبب ال�ضن.

9
تعر�س بع�س امل�ضنني للعنف واملعاملة ال�ضيئة �ضواء 

من قبل اخلدم اأو ابنائهم العاقني.

توفري الفر�س لتطور الأفراد وحتقيق ذواتهم ورفاههم طوال 
حياتهم ، وكذلك يف املراحل املتاأخرة من العمر ، من خلل 

اإتاحة فر�س التعلم مدى احلياة 

10
اختلف يف توزيع اخلدمات اخلا�ضة بامل�ضنني بني 

اإمارات الدولة.

تفعيل عملية الربط الإلكرتوين بني مراكز فح�س العمالة 
بها، بحيث ت�ضمل عملية الربط جميع املراكز املتخ�ض�ضة يف 

فح�س العمالة بكل دولة، والدول التي يتم فيها اإجراء الفح�س 
للعمالة قبل قدومها اإلى الدولة؛ بهدف ت�ضهيل التوا�ضل 

واحل�ضول على التقارير الطبية الأ�ضلية وال�ضليمة ب�ضهولة 
وي�ضر، وتعميم نتائج الفح�س على دول جمل�س التعاون.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف القطاع 

ال�ضحي
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف القطاع 

ال�ضحي

11

�ضعف التوا�ضل والتن�ضيق بني اأهايل امل�ضنني 
واجلهات امل�ضوؤولة؛ كمراكز الرعاية والدعم 

الجتماعي ،مقابل الزيادة يف اأعداد امل�ضنني يف 
الدولة.

�ضرورة الإ�ضراع يف اإعداد ال�ضرتاتيجية الوطنية للتغذية منذ 
اأكتوبر عام 2009م  مب�ضاركة وزارة الرتبية والتعليم واجلامعات 

والهيئات ال�ضحية يف دبي واأبوظبي، على اأن يتم تنفيذها مب�ضاركة 
موؤ�ض�ضات القطاعني العام واخلا�س يف الدولة.

ا�ضرتاتيجية الوزارة يف �ضاأن الأمرا�س النف�ضية.12

تفعيل الربنامج الوطني لل�ضحة النف�ضية، الذي يهدف اإلى 
الرتقاء بال�ضحة النف�ضية لأفراد املجتمع، وحتقيق الوعي 

باأهميتها، وي�ضعى الربنامج اإلى احلد من الأمرا�س النف�ضية، 
والتقليل من اآثارها ال�ضلبية على الفرد والأ�ضرة واملجتمع.

13

عدم وجود  قانون خا�س بال�ضحة النف�ضية يف الوقت 
احلايل ، ولكن تعمل اإدارة الت�ضريعات يف وزارة ال�ضحة 

على ا�ضت�ضدار م�ضروع  قانون لل�ضحة النف�ضية.

الرتقاء باخلدمات النف�ضية، وحتقيق التمكني الجتماعي 
ملر�ضى ال�ضحة النف�ضية ( واملر�ضى الإدمان.

14

تقوم وزارة ال�ضحة بالدور املوؤ�ض�ضي وال�ضحي 
اخلا�س بالرعاية النف�ضية كالزيارات امليدانية 

للمر�ضى و برامج الدورات التدريبية وا�ضدار دليل 
ال�ضحة النف�ضية.

اإعداد وتاأهيل وتطوير املوارد الب�ضرية يف جمال ال�ضحة 
النف�ضية. 

15
�ضرورة حماية اأفراد املجتمع من الأمرا�س املعدية 

ومنع انتقالها.
رفع الوعي املجتمعي ب�ضاأن ال�ضحة النف�ضية ومكافحة الو�ضمة 

الجتماعية جتاه املري�س النف�ضي.

16
وجود بع�س ال�ضعوبات املتعلقة يف الإجراءات املتبعة 
عند ا�ضتخراج �ضهادات خلو من الأمرا�س للوافدين.

�ضرورة عمل حملت تفتي�ضية اأو اإجراءات معينة تنفذ �ضد 
املقاهي املخالفة لقانون مكافحة التبغ.

17
اختلف ر�ضوم الفح�س الطبي بني اإمارتي اأبوظبي 

ودبي عن ال�ضارقة وعجمان.
اإجراءات الوزارة يف مكافحة التدخني ورفع الوعي الثقايف 

باأ�ضرار التدخني على الفرد واملجتمع.

18
اخلطة ال�ضرتاتيجية لتح�ضني الو�ضع التغذية 

لكافة الفئات العمرية يف الدولة.

19
اجلهود واملبادرات التي قامت بها وزارة ال�ضحة 

ملواجهة الأمرا�س  غري املعدية )املزمنة (يف الدولة.

اآلية عمل تنفيذ ال�ضرتاتيجية الوطنية للتغذية.20

21
وجود عجز يف خمتلف تخ�ض�ضات ال�ضحة النف�ضية 

�ضواء بني الكوادر الطبية اأو التمري�ضية.

22
ارتفاع تكاليف العلج والأدوية اخلا�ضة بالأمرا�س 

النف�ضية يف الدولة.

23
النق�س يف عدد من�ضاآت ال�ضحة النف�ضية مبختلف 

اإمارات الدولة.

24
ت�ضرر �ضكان البنايات الواقعة بجوار املقاهي ب�ضبب 

ما ينجم عن املقاهي من �ضو�ضاء �ضديدة.

25
عدم التزام بع�س املقاهي بالقوانني واللوائح اخلا�ضة 

مبكافحة التبغ.

26
ارتفاع ن�ضبة املدخنني يف الدولة لت�ضل اإلى 25.4 % 

يف 2010
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف القطاع 

ال�ضحي
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف القطاع 

ال�ضحي

27

ارتفاع م�ضتوى تاأثر املراهقني و�ضغار ال�ضن 
باملدخنني البالغني، حيث و�ضلت ن�ضبة ا�ضتهلك 

الطلب ملواد التبغ لت�ضل اإلى 28 % يف 2013.

4. فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع ال�شحي:

مت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع ال�شحي من خالل ح�شر الأفكار واملقرتحات التي 

طرحت يف الأوراق الفنية، التي اأنتجتها الإدارة البحثية خالل الدور الرابع من الف�شل الت�شريعي 

اخلام�س ع�شر.

فعالية الأفكار: 

بلغ اإجمايل عدد الأوراق الفنية يف القطاع ال�ضحي التي طرحت ونوق�ضت يف الدور الرابع عدد )22( ورقة فنية، 

وبلغ اإجمايل الأفكار الرئي�ضية لها عدد ) 27 ( فكرة متت مناق�ضة )11( فكرة،  ومت الأخذ مبجموع عدد )9 ( اأفكار 

وبن�ضبة فاعلية بلغت  18.8% ، ومل يتم الأخذ مبجموع )16( فكرة، وبن�ضبة هدر )%18.8(.

ر�ضم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�ضحي

QÉµaC’G OóY

á«∏YÉØdG áÑ°ùf

á«∏YÉa ΩóY áÑ°ùf

27

%81.80 %18.20



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

170

جدول قيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية للقطاع ال�شحي

م
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 
وم�ضابط اجلل�ضات واأخذت من الأوراق الفنية

الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة

1

دور الوزارة يف اإعداد م�ضروع قانون الأمرا�س 
ال�ضارية، وحتديث نظام الفح�س الطبي بقرار 

من جمل�س الوزراء.

دور الوزارة يف الوقاية من الأمرا�س والتوعية 
ال�ضحية.

2

ان�ضمام الدولة اإلى الربنامج اخلليجي 
لفح�س العمالة يف اخلارج قبل و�ضولهم اإلى 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.
انت�ضار الأمرا�س الوراثية ب�ضبب زواج الأقارب.

3

الزدحام ال�ضديد يف مراكز الطب الوقائي ب�ضبب 
قيام بع�س ال�ضركات با�ضتقدام اأعداد كبرية من 

العمالة يف اآن واحد.

اأعداد امل�ضابني بالأمرا�س الوراثية يف الدولة تبقى 
جمهولة اأو غري دقيقة.

4

قيام الوزارة بتنفيذ عدد العديد من الدرا�ضات 
وامل�ضوحات اخلا�ضة بتقييم الو�ضع ال�ضحي 

والتغذوي.

انت�ضار الأدوية والعقاقري ب�ضورة جتارية بني املجتمع 
بطرق .غري م�ضروعة.

5

قيام الوزارة بتنفيذ الكثري من الأن�ضطة 
والفعاليات لتحقيق اأهدافها املبدئية للو�ضول 

اإلى ال�ضرتاتيجية الوطنية يف �ضاأن الغذاء.
دور الوزارة يف توفري الرعاية ال�ضحية للم�ضنني.

6

تاأهيل م�ضت�ضفى الأمل والوحيد على امل�ضتوى 
الحتادي مبعايري وموا�ضفات عاملية خا�ضة 

بال�ضحة النف�ضية.

اهداف وا�ضرتاتيجيات وزارة ال�ضحة لتوفري الرعاية 
ال�ضحية للم�ضنني؛ مثل: توفري الرعاية املنزلية 
لكبار ال�ضن من خلل زيارة طبية ملتابعة احلالة، 

تقدمي خدمات �ضحية من خلل الأق�ضام املتخ�ض�ضة 
باأمرا�س ال�ضيخوخة، توفري العلج يف اخلارج 

للأمرا�س امل�ضتع�ضية، والعلج الطبيعي، توفري 
الدواء املجاين للم�ضنني.

7
ا�ضرتاتيجية الوزارة يف �ضاأن الطب النف�ضي 

حتى 2020.
اإن�ضاء قاعدة بيانات للم�ضنني لر�ضد معدلت العمر 

املتوقعة لدى كبار ال�ضن يف الدولة.

8
قلة املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة بالطب النف�ضي 

وعدم ا�ضتيعابها للأعداد املتزايدة.
التو�ضع يف برامج وخدمات الرعاية ال�ضحية، ل �ضيما 

الرعاية املنزلية للم�ضنني.
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م
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 
وم�ضابط اجلل�ضات واأخذت من الأوراق الفنية

الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة

9

عزوف املواطنني الأطباء عن تخ�ض�ضات الطب 
النف�ضي، وقلة الكادر الطبي يف املن�ضاآت ال�ضحة 

النف�ضية.

تعر�س بع�س امل�ضنني للعنف واملعاملة ال�ضيئة �ضواء من 
قبل اخلدم اأو ابنائهم العاقني.

10
عدم التزام اأ�ضحاب املقاهي بالقانون الحتادي 

اخلا�س مبكافحة التبغ.
اختلف يف توزيع اخلدمات اخلا�ضة بامل�ضنني بني 

اإمارات الدولة.

11
ارتفاع ن�ضبة املدخنني من فئة ال�ضباب يف 

الدولة لت�ضل اإلى 25 %.

�ضعف التوا�ضل والتن�ضيق بني اأهايل امل�ضنني واجلهات 
امل�ضوؤولة كمراكز الرعاية والدعم الجتماعي ،مقابل 

الزيادة يف اأعداد امل�ضنني يف الدولة.

ا�ضرتاتيجية الوزارة يف �ضاأن الأمرا�س النف�ضية.12

13

عدم وجود  قانون خا�س بال�ضحة النف�ضية يف الوقت 
احلايل ، ولكن تعمل اإدارة الت�ضريعات يف وزارة ال�ضحة 

على ا�ضت�ضدار م�ضروع  قانون لل�ضحة النف�ضية.

14

تقوم وزارة ال�ضحة بالدور املوؤ�ض�ضي وال�ضحي اخلا�س 
بالرعاية النف�ضية، كالزيارات امليدانية للمر�ضى 

و برامج الدورات التدريبية واإ�ضدار دليل ال�ضحة 
النف�ضية.

15
�ضرورة حماية اأفراد املجتمع من الأمرا�س املعدية 

ومنع انتقالها.

16
وجود بع�س ال�ضعوبات املتعلقة يف الإجراءات املتبعة 
عند ا�ضتخراج �ضهادات خلو من الأمرا�س للوافدين.

17
اختلف ر�ضوم الفح�س الطبي بني اإمارتي اأبوظبي 

ودبي عن ال�ضارقة وعجمان.

18
اخلطة ال�ضرتاتيجية لتح�ضني الو�ضع التغذية لكافة 

الفئات العمرية يف الدولة.
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م
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان 
وم�ضابط اجلل�ضات واأخذت من الأوراق الفنية

الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة

19
اجلهود واملبادرات التي قامت بها وزارة ال�ضحة ملواجهة 

الأمرا�س  غري املعدية )املزمنة (يف الدولة.

اآلية عمل تنفيذ ال�ضرتاتيجية الوطنية للتغذية.20

21
وجود عجز يف خمتلف تخ�ض�ضات ال�ضحة النف�ضية 

�ضواء بني الكوادر الطبية اأو التمري�ضية.

22
ارتفاع تكاليف العلج والأدوية اخلا�ضة بالأمرا�س 

النف�ضية يف الدولة.

23
النق�س يف عدد من�ضاآت ال�ضحة النف�ضية مبختلف 

اإمارات الدولة.

24
ت�ضرر �ضكان البنايات الواقعة بجوار املقاهي ب�ضبب ما 

ينجم عن املقاهي من �ضو�ضاء �ضديدة.

25
عدم التزام بع�س املقاهي بالقوانني واللوائح اخلا�ضة 

مبكافحة التبغ.

26
ارتفاع ن�ضبة املدخنني يف الدولة لت�ضل اإلى 25.4 % يف 

2010

27

ارتفاع م�ضتوى تاأثر املراهقني و�ضغار ال�ضن باملدخنني 
البالغني، حيث و�ضلت ن�ضبة ا�ضتهلك الطلب ملواد 

التبغ لت�ضل اإلى 28% يف 2013.
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ب. فعالية املقرتحات:

بلغ  اإجمايل املقرتحات التي مت مناق�شتها اأو  مل يتم مناق�شتها يف اجلل�شة )17( مقرتحًا ويبلغ عدد 

املقرتحات التي مت مناق�شتها من قبل اأع�شاء املجل�س )6( مقرتحات، ومت الأخذ ب ) 4 ( وبلغت ن�شبة 

فاعلية املقرتحات 66.6 % ، واأهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي ما تتعلق بـ: 

 على 	 واحل�ضول  التوا�ضل  ت�ضهيل  بهدف  العمالة  فح�س  مراكز  بني  الإلكرتوين  الربط  عملية  ت�ضريع 

التقارير الطبية و تعميم نتائج هذه الفحو�ضات على دول جمل�س التعاون.

 اإلزام اأ�ضحاب املقاهي ب�ضرورة تطبيق ن�س املادة )11( من القانون الحتادي رقم )3( ل�ضنة 2009 ب�ضاأن 	
مكافحة التبغ.

 تفعيل الربنامج الوطني اخلا�س بال�ضحة النف�ضية مبا يتنا�ضب مع ال�ضرتاتيجية الوطنية ال�ضحية.	

 الإ�ضراع يف اإعداد ال�ضرتاتيجية الوطنية للتغذية، وذلك بالتعاون مع القطاع العام واخلا�س.	

ر�ضم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�ضحي

äÉMÎ≤ŸG OóY

á«∏YÉØdG áÑ°ùf

á«∏YÉa ΩóY áÑ°ùf

17

%66.60 %33.40
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جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�شحي 

م
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان اأو 

اجلل�ضات واأخذت من الأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة

1

ت�ضريع عملية الربط الإلكرتوين بني مراكز فح�س 

العمالة، بهدف ت�ضهيل التوا�ضل واحل�ضول على 

التقارير الطبية و تعميم نتائج هذه الفحو�ضات على 

دول جمل�س التعاون.

العمل على اإدخال اأمرا�س ال�ضيخوخة ورعاية امل�ضنني �ضمن 

مناهج كليات الطب واملعاهد ال�ضحية، واأهمية ا�ضتحداث 

اأق�ضام خمت�ضة بالرعاية الطبية للم�ضنني على امل�ضتوى 

املركزي بوزارات ال�ضحة ومديريات ال�ضوؤون ال�ضحية 

وتطوير خدمات اأمرا�س ال�ضيخوخة بامل�ضت�ضفيات.

2
عمل درا�ضة وا�ضحة عن اأ�ضباب الزدحام وطرق تقدمي 

اأف�ضل اخلدمات يف جمال الطب الوقائي.

ت�ضجيع رعاية امل�ضنني يف منازلهم وعدم اللجوء اإلى عزلهم اأو 

تنوميهم بامل�ضت�ضفيات، اإل اإذا كانت هناك حاجة ملحة اإلى ذلك.

3
الإ�ضراع يف اإعداد ال�ضرتاتيجية الوطنية للتغذية، 

وذلك بالتعاون مع القطاع العام واخلا�س.

ت�ضجيع ودعم البحوث يف خمتلف النواحي الطبية والنف�ضية 

للم�ضنني، وحث الأفراد واجلمعيات املانحة على امل�ضاهمة يف 

متويل هذه البحوث.

4
تفعيل الربنامج الوطني اخلا�س بال�ضحة النف�ضية مبا 

يتنا�ضب مع ال�ضرتاتيجية الوطنية ال�ضحية.

ت�ضجيع تنظيم اللقاءات العلمية التي تناق�س خدمات رعاية 

امل�ضنني واأمرا�س ال�ضيخوخة 

5
زيادة الوعي املجتمعي ب�ضاأن خماطر واأ�ضرار اإهمال 

ال�ضحة النف�ضية.

ت�ضجيع العمل التطوعي يف جمال رعاية امل�ضنني وال�ضتفادة 

من اخلربات العاملية يف ذلك.

6

اإلزام اأ�ضحاب املقاهي ب�ضرورة تطبيق ن�س املادة )11( 

من القانون الحتادي رقم )3( ل�ضنة 2009 ب�ضاأن 

مكافحة التبغ.

تبادل املعلومات بني دول املجل�س فيما يتعلق بالدورات 

التدريبية والدرا�ضات والبحوث امليدانية والتطبيقية، 

التي �ضتجري على ال�ضعيد الوطني اأو الدويل عن اأمرا�س 

ال�ضيخوخة والرعاية ال�ضحية للم�ضنني.

7

التاأكيد على اأهمية التوعية الأ�ضرية وتاأ�ضيل املفاهيم 

الإ�ضلمية املوؤكدة على مكانة الكبار، وحقهم على اأ�ضرهم 

بالرعاية الكرمية ورد املعروف عليهم.

8

دعم توظيف كبار ال�ضن مبا يف ذلك التدريب الوظيفي، 

والتن�ضيب الوظيفي، واإ�ضلح �ضيا�ضات التقاعد، واحلماية 

من التمييز يف التوظيف ب�ضبب ال�ضن.

9

توفري الفر�س لتطور الأفراد وحتقيق ذواتهم ورفاههم 

طوال حياتهم ، وكذلك يف املراحل املتاأخرة من العمر ، من 

خلل اإتاحة فر�س التعلم مدى احلياة. 
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م
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان اأو 

اجلل�ضات واأخذت من الأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة

10

تفعيل عملية الربط الإلكرتوين بني مراكز فح�س العمالة 

بها، بحيث ت�ضمل عملية الربط جميع املراكز املتخ�ض�ضة 

يف فح�س العمالة بكل دولة، والدول التي يتم فيها اإجراء 

الفح�س للعمالة قبل قدومها اإلى الدولة؛ بهدف ت�ضهيل 

التوا�ضل واحل�ضول على التقارير الطبية الأ�ضلية وال�ضليمة 

ب�ضهولة وي�ضر، وتعميم نتائج الفح�س على دول جمل�س 

التعاون.

11

�ضرورة الإ�ضراع يف اإعداد ال�ضرتاتيجية الوطنية للتغذية 

منذ اأكتوبر عام 2009م  مب�ضاركة وزارة الرتبية والتعليم 

واجلامعات والهيئات ال�ضحية يف دبي واأبوظبي، على اأن يتم 

تنفيذها مب�ضاركة موؤ�ض�ضات القطاعني العام واخلا�س يف 

الدولة.

12

تفعيل الربنامج الوطني لل�ضحة النف�ضية، الذي يهدف اإلى 

الرتقاء بال�ضحة النف�ضية لأفراد املجتمع، وحتقيق الوعي 

باأهميتها، وي�ضعى الربنامج اإلى احلد من الأمرا�س النف�ضية، 

والتقليل من اآثارها ال�ضلبية على الفرد والأ�ضرة واملجتمع.

13
الرتقاء باخلدمات النف�ضية، وحتقيق التمكني الجتماعي 

ملر�ضى ال�ضحة النف�ضية ( واملر�ضى الإدمان.

14
اإعداد وتاأهيل وتطوير املوارد الب�ضرية يف جمال ال�ضحة 

النف�ضية. 

15
رفع الوعي املجتمعي ب�ضاأن ال�ضحة النف�ضية ومكافحة 

الو�ضمة الجتماعية جتاه املري�س النف�ضي.

16
�ضرورة عمل حملت تفتي�ضية اأو اإجراءات معينة تنفذ �ضد 

املقاهي املخالفة لقانون مكافحة التبغ.

17
اإجراءات الوزارة يف مكافحة التدخني، ورفع الوعي الثقايف 

باأ�ضرار التدخني على الفرد واملجتمع.
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5. تقدير نتائج اأعمال القطاع ال�شحي:
ت�شري نتائج املوؤ�شرات ال�شابقة اإىل اأهمية الدور الذي �شكلته الأوراق الفنية يف هذا القطاع، والذي 

الرابع  الدور  اأن  اإىل  ن�شبته )74.2 %(، ويعود ذلك  ما  الأفكار واملقرتحات فيه متو�شط  بلغت فعالية 

الإقليمي  امل�شتوى  على  الربملانية  امل�شاركات  من  العديد  �شهد  قد  ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي  للف�شل 

اأعمال اجلل�شات  ال�شحي يف جدول  بالقطاع  اإدراج مو�شوع عام خا�س  اإىل عدم  بالإ�شافة  والعربي، 

ل�شيق الوقت؛ نظرًا لرتباط الربملان بالفعاليات اخلارجية. اأما ما يتعلق مبوقف احلكومة وتفاعلها 

اإزاء تلك الأفكار واملقرتحات فيمكن ال�شرت�شاد بن�شبة الفعالية التي بلغت  ن�شبتها )66.6 %(؛ وات�شح 

ذلك من مواقفها يف اجلل�شات العامة جتاه هذه الأوراق الفنية املعدة.

ومبالحظة مقدار متو�شط الهدر يف الأفكار واملقرتحات، والتي مل تت�شمنها الفعالية فنجد اأنها ت�شكل 

ما ن�شبته )25.8 %(، ويعود ذلك للمربرات التالية:

 على الرغم من اأن متو�ضط فعالية القطاع ال�ضحي بلغت )38%( والتي قدمت عرب الأعمال الفنية البالغ 	
عددها )22( ورقة اإل اأنها ا�ضتطاعت تقدمي )27( فكرة، حيث اإن منهجية الورقة التو�ضيحية تقوم على 
بناء ماهية امل�ضكلة لل�ضوؤال وو�ضع اأ�ضباب امل�ضكلة ونتائجها، الأمر الذي يجعل الورقة حتمل عدداً مرتفعاً 

من الأفكار.
 نوعية الأ�ضئلة التي مت طرحها ات�ضمت باأنها اأ�ضئلة ت�ضاأل ب�ضكل نوعي يف جمالت اأو  قطاعات خمتلفة يف 	

مو�ضوع ال�ضحة، مما جعل الأوراق حتمل كما متنوعا من الأفكار.
 مت التعبري عن عدد كبري من الأفكار �ضمن مقرتح يدور حول ذات املعنى، ولي�س من اجلدوى تكراره ب�ضيغ 	

خمتلفة.
 اخلليجي 	 امل�ضتوى  على  �ضواء  الربملانية  والفعاليات  امل�ضاركات  بكرث  ات�ضم  الذي  الرابع  الدور  طبيعة 

والإقليمي والعاملي.

جدول تاأثري الأوراق والدرا�شات الفنية على القطاع ال�شحي

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثراإيجابيغري موؤثرالقطاع

ال�ضحي

اأ�ضباب امل�ضكلت،  النتيجة العامة: اأن ن�ضبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية وطرحها ملقرتحات مت�س 

العامة، ومدى توافق ما  اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�ضات  التوافق الذي  علوة على مقدار 

ي�ضدر من قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات، يوؤكد اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً اإيجابيا باأعمال 

املجل�س بن�ضبة فعالية تبلغ )%66.6(.



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

177





خام�شًا: القطاع اخلدمي
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1. موؤ�شرات عامة للقطاع اخلدمي: 

بلغ اإجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل دور النعقاد 

العادي الرابع من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جمال القطاع اخلدمي عدد ) 3( اأعمال بحثية، 

ومت اإعداد الأوراق الفنية من قبل اإدارة اجلل�شات بن�شبة )%100(.

2.املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع اخلدمي:

اأو ًل : و�شف املوؤ�شر : 

بلغت الأوراق الفنية التي اأعدت يف القطاع  اخلدمي )3( اأوراق، ت�ضمنت عدداً من الأفكار �ضواء التي مت مناق�ضتها 

يف اجلل�ضة اأو  مل يتم مناق�ضتها  بلغت )9( اأفكار.

ثانيًا : الدللة الأفقية للموؤ�شر:

وت�ضمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغت )9( اأفكار من اأ�ضل )233( فكرة؛ اأي ما ن�ضبته )1.2%(، بالن�ضبة لكافة 

القطاعات، وقد اأتت يف املرتبة الثامنة يف عدد الأفكار، بينما احتلت تلك الأفكار ن�ضبة فاعلية بلغت %100.

واحتلت املرتبة الثامنة يف عدد الأفكار املطروحة بعد كل من القطاعات القت�ضادي والجتماعي و القانوين والأمني 

القطاع  الثانية بعد كل من  املرتبة  الأفكار)100%( وجاءت يف  ، وبلغت فعالية تلك  والتعليمي وال�ضحي والبيئي 

البيئي )100%( وقطاعات اأخرى )100%( من حيث ن�ضبة فعالية الأفكار.

اأما على م�ضتوى املقرتحات فلم تت�ضمن الأوراق التو�ضيحية؛ اأي مقرتح ولذلك ل ميكن قيا�س فعالية ملقرتحات 

القطاع اخلدمي.

ثالثًا : الدللة الراأ�شية للموؤ�شر:

اإن الأوراق الفنية البالغ عددها )3( اأوراق فنية يف هذا القطاع قد احتوت على )9( اأفكار مبتو�ضط بلغ )3( اأفكار يف 

كل ورقة فنية، وهو ما ي�ضكل ن�ضبة ت�ضل اإلى )0.004%( من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية يف كل 

القطاعات، ومل يوجد اأي مقرتحات يف هذه الأوراق الفنية.

رابعاً : الدللت العامة للموؤ�ضرات الفنية :

اأنه على الرغم من اأن الأوراق الفنية مل تتجاوز )9( اأوراق جاءت يف الرتتيب الثامن يف العدد ، اإل اأن كل ورقة  فنية 

منها قد احتوت يف املتو�ضط على  الأقل على ثلث اأفكار، وحققت م�ضتوى فاعلية الأفكار بن�ضبة )100%(؛ اأي اأن 

ن�ضبة الهدر يف الأفكار بلغت )�ضفر%(.
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جدول ح�شر لالأوراق الفنية املعدة يف القطاع اخلدمي

�ضنة الإعدادالإدارة املعدةعنوان الورقةم

2014اإدارة اجلل�ضات الورقة التو�ضيحية - نتائج م�ضروع الربط الكهربائي مع دول جمل�س التعاون اخلليجي1

2
الورقة التو�ضيحية - تطبيق اأحكام لئحة املوارد الب�ضرية يف اجلهات الحتادية 

امل�ضتقلة على العاملني يف جمموعة بريد الإمارات
2014اإدارة اجلل�ضات 

2015اإدارة اجلل�ضات الورقة التو�ضيحية - رعاية موؤ�ض�ضة الإمارات للت�ضالت “ات�ضالت” لنادي بر�ضلونة3

جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي

الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة م
املقرتحات الرئي�ضية 
لأوراق الأمانة العامة

م�ضروع الربط الكهربائي اخلليجي اأحد ركائز التكامل القت�ضادي اخلليجي.1

اأ�ضعار التعرفة الكهربائية للم�ضتهلكني يف الإمارات.2

احلد من حوادث انقطاع الكهرباء.3

4
تخفي�س احتياطي التوليد الكهربائي وتقليل تكلفة اإنتاج الطاقة الكهربائية وحت�ضني 

اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية.

5
توقيع موؤ�ض�ضة الإمارات للت�ضالت “ات�ضالت” مع نادي بر�ضلونة الإ�ضباين عقد رعاية ملدة 

)8(�ضنوات.

زيادة اأرباح موؤ�ض�ضة الت�ضالت بعد توقيع العقد.6

فوز “جمموعة ات�ضالت” بثلث جوائز عاملية مرموقة يف قطاع الت�ضالت والبتكار.7

�ضوء الأو�ضاع الوظيفية للعاملني يف موؤ�ض�ضة بريد الإمارات وقلة احلوافز املالية.8

اعتماد لئحة املوارد الب�ضرية يف اجلهات الحتادية امل�ضتقلة، ومنها موؤ�ض�ضة بريد الإمارات.9
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ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي:

ح�شر الأفكار:

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي ما يقرب من )9( اأفكار، ومن اأهم هذه 

الأفكار التي مت طرحها يف املجل�س:

ب�ضاأن نتائج م�ضروع الربط الكهربائي مع دول جمل�س التعاون اخلليجي:

 احلد من حوادث انقطاع الكهرباء.	

 نظم 	 اعتمادية  وحت�ضني  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  تكلفة  وتقليل  الكهربائي  التوليد  احتياطي  تخفي�س 

الطاقة الكهربائية.

 ب�ضاأن تطبيق اأحكام لئحة املوارد الب�ضرية يف اجلهات الحتادية امل�ضتقلة على العاملني يف جمموعة بريد 	

الإمارات:

 �ضوء الأو�ضاع الوظيفية للعاملني يف موؤ�ض�ضة بريد الإمارات وقلة احلوافز املالية.	

 اعتماد لئحة املوارد الب�ضرية يف اجلهات الحتادية امل�ضتقلة ومنها موؤ�ض�ضة بريد الإمارات.	

ب�ضاأن رعاية موؤ�ض�ضة الإمارات للت�ضالت »ات�ضالت« لنادي بر�ضلونة:

 زيادة اأرباح موؤ�ض�ضة الت�ضالت بعد توقيع العقد.	

 فوز “جمموعة ات�ضالت” بثلث جوائز عاملية مرموقة يف قطاع الت�ضالت والبتكار.	
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جدول قيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية للقطاع اخلدمي

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

الأوراق الفنية
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة

1
م�ضروع الربط الكهربائي اخلليجي اأحد ركائز التكامل 

القت�ضادي اخلليجي.

م�ضروع الربط الكهربائي اخلليجي اأحد ركائز التكامل 

القت�ضادي اخلليجي.

اأ�ضعار التعرفة الكهربائية للم�ضتهلكني يف الإمارات. اأ�ضعار التعرفة الكهربائية للم�ضتهلكني يف الإمارات. 2

احلد من حوادث انقطاع الكهرباء.احلد من حوادث انقطاع الكهرباء.3

4
تخفي�س احتياطي التوليد الكهربائي وتقليل تكلفة اإنتاج 

الطاقة الكهربائية وحت�ضني اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية.

تخفي�س احتياطي التوليد الكهربائي وتقليل تكلفة 

اإنتاج الطاقة الكهربائية وحت�ضني اعتمادية نظم 

الطاقة الكهربائية.

5
توقيع موؤ�ض�ضة الإمارات للت�ضالت “ات�ضالت” مع نادي 

بر�ضلونة الإ�ضباين عقد رعاية ملدة )8( �ضنوات.

توقيع موؤ�ض�ضة الإمارات للت�ضالت “ات�ضالت” مع 

نادي بر�ضلونة الإ�ضباين عقد رعاية ملدة )8( �ضنوات.

زيادة اأرباح موؤ�ض�ضة الت�ضالت بعد توقيع العقد.زيادة اأرباح موؤ�ض�ضة الت�ضالت بعد توقيع العقد.6

7
فوز “جمموعة ات�ضالت” بثلث جوائز عاملية مرموقة يف 

قطاع الت�ضالت والبتكار.

فوز “جمموعة ات�ضالت” بثلث جوائز عاملية مرموقة 

يف قطاع الت�ضالت والبتكار.

8
�ضوء الأو�ضاع الوظيفية للعاملني يف موؤ�ض�ضة بريد الإمارات 

وقلة احلوافز املالية.

�ضوء الأو�ضاع الوظيفية للعاملني يف موؤ�ض�ضة بريد 

الإمارات وقلة احلوافز املالية.

9
اعتماد لئحة املوارد الب�ضرية يف اجلهات الحتادية امل�ضتقلة 

ومنها موؤ�ض�ضة بريد الإمارات.

اعتماد لئحة املوارد الب�ضرية يف اجلهات الحتادية 

امل�ضتقلة ومنها موؤ�ض�ضة بريد الإمارات.
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع اخلدمي:

التي طرحت يف  واملقرتحات  الأفكار  القطاع اخلدمي من خلل ح�ضر  املعدة يف  الفنية  الأوراق  فعالية  قيا�س  مت 

الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر، ومدى  الف�ضل  الرابع من  الدور  البحثية خلل  الإدارات  اأنتجتها  التي  الفنية  الأوراق 

ا�ضتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�ضكل عام.

فعالية الأفكار: 

وبلغ  فنية،  اأوراق  الرابع )3(  الدور  التي طرحت ونوق�ضت يف  املجال اخلدمي  الفنية يف  الأوراق  اإجمايل عدد  بلغ 

اإجمايل الأفكار الرئي�ضية لها )9( اأفكار،  ومت الأخذ مبجموع )9( اأفكار وبن�ضبة فعالية )100%(؛ اأي ل يوجد يف 

يف هذه الأفكار.  

ر�ضم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي

QÉµaC’G á«dÉ©a ΩóY áÑ°ùfQÉµaC’G á«dÉ©a  áÑ°ùfQÉµaC’G OóY

9
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0%



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

185

5. تقدير نتائج اأعمال القطاع اخلدمي:

ت�شري نتائج املوؤ�شرات ال�شابقة اإىل اأهمية الدور الذي �شكلته الأوراق الفنية يف هذا القطاع، والذي 

بلغت فعالية الأفكار فيه متو�شط ما ن�شبته )100%(، ويعود ذلك اإىل املنهجية التي اتبعت يف حتديد 

الأفكار  تلك  اإزاء  وتفاعلها  احلكومة  مبوقف  يتعلق  ما  اأما  الأوراق.  تلك  يف  البحثية  امل�شكلة  ماهية 

فيمكن ال�شرت�شاد بن�شبة الفعالية التي بلغت ن�شبتها )100%( لالأفكار.     

اأنها ت�شكل ما ن�شبته  الفعالية فنجد  ومبالحظة مقدار متو�شط الهدر يف الأفكار والتي مل تت�شمنها 

)�شفر %( 

جدول تاأثري الأوراق والدرا�شات البحثية على القطاع اخلدمي

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثراإيجابيغري موؤثرالقطاع

النتيجة العامة:  اأن ن�ضبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية ، وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�ضباب امل�ضكلت، 

تلك  اأن  يوؤكد  العامة،  اجلل�ضات  يف  املجل�س  مع  احلكومة  تفاعل  اأظهره  الذي  التوافق  مقدار  على  علوة  

الأطروحات ترتبط ارتباطاً جوهرياً باأعمال املجل�س بن�ضبة فعالية تبلغ  )100 %(.





�شاد�شًا: القطاع الأمني
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1. موؤ�شرات عامة للقطاع الأمني:

بلغ اإجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل دور النعقاد 

اإعداد  الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف القطاع الأمني )12( عمال بحثيا، ومت  العادي الرابع من الف�شل 

الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني من قبل اإدارة اللجان بعدد )8( ورقة بحثية وبن�شبة بلغت 

)66.6 %(، واإدارة اجلل�شات بعدد )3( ورقة بحثية وتقريرا وبن�شبة بلغت )25 %(، ومركز املعلومات 

والدرا�شات الربملانية بعدد )1( اأعمال بحثية وبن�شبة بلغت )8.3 %(، كما هو مو�شح يف ال�شكل البياين.

�شكل بياين حل�شر الأوراق الفنية املعدة يف املجال الأمني خالل الدور الرابع من الف�شل الت�شريعي 

اخلام�س ع�شر
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املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع الأمني:

اأوًل: و�شف املوؤ�شر: 

بلغت الأوراق الفنية التي اأعدت يف للقطاع الأمني )12( ورقة فنية، ت�ضمنت عدداً من الأفكار، حيث بلغ اإجمايل 

الأفكار �ضواء التي مت مناق�ضتها اأو مل يتم مناق�ضتها )65( فكرًة، كما بلغ اإجمايل املقرتحات املعدة يف القطاع الأمني 

�ضواء التي مت مناق�ضتها اأو مل يتم مناق�ضتها )29( مقرتحاً.

ثانيًا : الدللة الأفقية للموؤ�شر:

احتل القطاع الأمني املرتبة اخلام�ضة بني ت�ضعة قطاعات، بعدد اأوراق بلغ )12( ورقة وبن�ضبة و�ضلت لـ )5.15 %( من 

اأ�ضل )233( ورقة اأعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات.

احتلت  ن�ضبته )8.7 %(، وقد  اأي ما  اأ�ضل )741( فكرة؛  بلغت )65( فكرة من  الأفكار  الأوراق عدداً من  وت�ضمنت 

املركز اخلام�س يف عدد الأوراق الفنية، كما اأنها احتلت املرتبة الرابعة يف عدد الأفكار املطروحة بعد كل من قطاع 

الجتماعي الذي احتل املرتبة الثانية بن�ضبة 26.4 %، والقطاع القانوين الذي جاء يف املرتبة الثالثة. 

اأما على م�ضتوى املقرتحات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً بلغ )29( مقرتحاً �ضكل ما ن�ضبته )9.11 %( من اأ�ضل )318( 

مقرتحاً متثل كافة القطاعات، حمتلة بذلك املرتبة الرابعة من حيث عدد املقرتحات.

ثالثًا: الدللة الراأ�شية للموؤ�شر:

ت�ضمنت الأوراق الفنية البالغ عددها )12( ورقة فنية يف هذا القطاع وعدد اأفكارها )65( فكرة مبتو�ضط 5.4 يف كل 

ورقة فنية، وهو ما تقدر ن�ضبته بـ)0.7 %( من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية يف كل القطاعات، 

جممل  من  بـ)0.7 %(  ن�ضبته  تقدر  ما  وهو  فنية،  ورقة  لكل  مقرتح   )2.4( مبتو�ضط   )29( بلغ  مقرتحات  وعدد 

مقرتحات الأوراق الفنية.
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جدول ح�شر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني

�ضنة الإعدادالإدارة املعدةعنوان الورقةم

الورقة التو�ضيحية ل�ضوؤال دور ال�ضرطة املجتمعية يف دعم العمل املجتمعي1

اإدارة اجلل�ضات

2015

2014الورقة التو�ضيحية اإجراءات الإبلغ عن العمالة املنزلية الهاربة2

3
الورقة التو�ضيحية تاأخر و�ضول �ضيارات الإ�ضعاف الوطني مواقع احلوادث 

املرورية
2014

4
ا�ضتف�ضارات جلنة ال�ضوؤون الداخلية والدفاع حول مو�ضوع حماية املجتمع من 

املواد املخدرة  موجهة اإلى الهيئة العامة لأمن املنافذ واجلمارك

اإدارة اللجان

2015

5
ا�ضتف�ضارات جلنة ال�ضوؤون الداخلية والدفاع حول مو�ضوع حماية املجتمع من 

املواد املخدرة  موجهة اإلى املركز الوطني للتاأهيل 
2015

6
ا�ضتف�ضارات جلنة ال�ضوؤون الداخلية والدفاع حول مو�ضوع حماية املجتمع من 

املواد املخدرة  موجهة اإلى القيادة العامة ل�ضرطة دبي برنامج حماية الدويل
2015

7
ا�ضتف�ضارات جلنة ال�ضوؤون الداخلية والدفاع حول مو�ضوع حماية املجتمع من 

املواد املخدرة  موجهة اإلى القيادة العامة ل�ضرطة ال�ضارقة مركز الـتاأهيل
2015

8
تقرير الزيارة امليدانية للجنة ال�ضوؤون الداخلية والدفاع حول مو�ضوع: حماية 

املجتمع من املواد املخدرة للقيادة العامة ل�ضرطة دبي
2015

9
تقرير الزيارة امليدانية للجنة ال�ضوؤون الداخلية والدفاع حول مو�ضوع: حماية 

املجتمع من املواد املخدرة املركز الوطني للتاأهيل
2015

10
تقرير الزيارة امليدانية للجنة ال�ضوؤون الداخلية والدفاع حول مو�ضوع: حماية 

املجتمع من املواد املخدرة للقيادة العامة ل�ضرطة ال�ضارقة
2015

11
جدول الآراء والأفكار للجنة ال�ضوؤون الداخلية والدفاع حول مو�ضوع : حماية 

املجتمع من املواد املخدرة املركز الوطني للتاأهيل
2015

درا�ضة حتليلية حول مو�ضوع: حماية املجتمع من املواد املخدرة12

مركز املعلومات 

والدرا�ضات 

الربملانية
2014

ملحظة: جميع الأوراق مل تناق�س يف جل�ضات املجل�س
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ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني:

ح�شر الأفكار:

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني �شواء التي مت مناق�شتها اأو 

مل يتم مناق�شتها )65( فكرة. 

ومن اأهم هذه الأفكار:

 عدم  تخ�ضي�س رقم ثلثي ُيتيح للجمهور التوا�ضل مع الإ�ضعاف الوطني  مبا�ضرة.	

 حتمل املركز الوطني للتاأهيل تكاليف علج وتاأهيل املدمن.	

 قلة امليزانية املالية املخ�ض�ضة يف �ضاأن اإعداد الربامج التوعوية من املخدرات.	

 غياب درا�ضات حديثة لر�ضد عدد حالت املدمنني وكيفية علجهم.	

 �ضعف التن�ضيق بني مركز التاأهيل اخلا�س والعيادات اخلارجية اخلا�ضة.	

ب. ح�شر املقرتحات:

مت  التي  �شواء  الأمني  القطاع  يف  الفنية  الأوراق  يف  قدمت  التي  والتو�شيات  املقرتحات  اإجمايل  بلغ 

مناق�شتها اأو التي مل يتم مناق�شتها )29( مقرتحًا، ومن اأهم هذه املقرتحات:

 اإن�ضاء فريق متخ�ض�س يت�ضمن كوادر وطنية ملتابعة الإندماج الإجتماعي لدى املدمنني بعد تعافيهم.	

 اإن�ضاء مراكز تاأهيل على م�ضتوى الدولة تتمتع باخل�ضو�ضية، بحيث ي�ضتقبل عدد كبري ويوفر خدمات 	

ت�ضمل اخلدمات الرتفيهية والريا�ضية وم�ضاحات خ�ضراء.

 اإن�ضاء وحدة متخ�ض�ضة مبكافحة الرتويج الإلكرتوين للمواد املخدرة.	

�ضكل بياين لعدد اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني

م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف القطاع 

الأمني

املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة املطروحة يف 

القطاع الأمني

1
الأمن الوطني يف الوقت احلايل ميثل  اأولوية ق�ضوى 

للدولة يف ظل النمو والتطور الجتماعي والقت�ضادي.

بث الوعي العلمي وال�ضحي من خلل تقوية الإعلم ال�ضحي 

عن طريق القنوات الإعلمية كافة.

2

�ضعف التن�ضيق بني الوزارة وو�ضائل الأعلم  يف ن�ضر 

الوعي الجتماعي باأهمية ال�ضرطة املجتمعية وتفعيل 

دور املواطنني يف منع اجلرائم.

تنمية احل�س احل�ضاري وفتح اآفاق النجاح.

3
يتم حتميل الكفيل م�ضوؤولية تاأمني تذكرة �ضفر للعامل 

الهارب يف حال مت اإلغاء القب�س على العامل الهارب.
ربط برامج العلج بتدابري م�ضاعدة على ا�ضتعادة ال�ضحة.

4
ظاهرة هروب اخلدم اأ�ضبحت عملية منظمة، تدار 

بوا�ضطة جمموعات.
العلج بالعلج ال�ضلوكي.

5
عدم توافر جهة رقابية على مكاتب جلب العمالة 

املنزلية ملراقبة حركة الأ�ضعار.

الرعاية الجتماعية والقت�ضادية عن طريق اإيجاد عمل 

منا�ضب.

ل يوجد اإلزام للمكاتب بفرتة �ضمان حمددة.6
و�ضع املزيد من الآليات وال�ضوابط، لتنظيم عملية ال�ضترياد 

واإعادة الت�ضدير.

7
معاناة الكثري من املواطنني واملقيمني جراء هروب 

العمالة املنزلية.

�ضرورة العمل بنظام النافذة املوحدة والرقم املوحد لكل 

ال�ضركات التجارية بالدولة.

8
متادي بع�س ال�ضفارات يف الدولة يف فر�س عقود عمل 

تخالف القوانني والإجراءات الر�ضمية يف الدولة.

على الأجهزة الأمنية التن�ضيق والتعاون مع املجتمع ملكافحة 

املخدرات.

9
تاأخر �ضيارات الإ�ضعاف الوطني  يف الو�ضول اإلى 

امل�ضابني جراء احلوادث املرورية.

ف�ضل خمترب مركز التاأهيل عن اخلدمات املقدمة للمتعينني 

اجلدد واملرتقني بوزارة الداخلية يف اإمارة ال�ضارقة.

10
عدم  تخ�ضي�س رقم ثلثي ُيتيح للجمهور التوا�ضل مع 

الإ�ضعاف الوطني  مبا�ضرة.

اإن�ضاء فريق متخ�ض�س يت�ضمن كوادر وطنية ملتابعة الإندماج 

الإجتماعي لدى املدمنني بعد تعافيهم.

11
عدم اإملام ال�ضائقني العاملني بالإ�ضعاف الوطني 

بامل�ضارات يف الإمارات ال�ضمالية.

زيادة الإجراءات الأمنية قبل دخول املدمن للمركز للتاأكد 

من اأنه ل يحمل اأية خمدرات من خلل التن�ضيق مع وزارة 

الداخلية.

قلة عدد الكوادر الناطقة باللغة العربية.12

اإعادة النظر يف قرار حول املدمن املحكوم عليه )حكم اإيداع( 

ملدة �ضتة اأ�ضهر على الرغم من انتهاء مدة علجه قبل الفرتة 

املحددة له من احلكم.

13
عدم متكن املواطنني من العي�س عي�ضة كرمية كما 

تهدف اإليها احلكومة الحتادية.

اإن�ضاء قاعدة بيانات موحدة بني اجلهات املعنية حل�ضر اأعداد 

املدمنني داخل الدولة.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف القطاع 

الأمني

املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة املطروحة يف 

القطاع الأمني

14
العلج الداخلي يت�ضمن اإدخال املري�س على عدة 

مراحل منها الرعاية احلادة.

اإن�ضاء مراكز تاأهيل على م�ضتوى الدولة تتمتع باخل�ضو�ضية 

بحيث ي�ضتقبل عدد كبري ويوفر خدمات ت�ضمل اخلدمات 

الرتفيهية والريا�ضية وم�ضاحات خ�ضراء.

15
العلج اخلارجي عبارة عن زيارات منتظمة من املري�س 

للعيادة لتلقي الإر�ضاد والعلج النف�ضي.

ت�ضكيل جلنة خمت�ضة من وزارة الداخليه ووزارة ال�ضحة 

وهيئات ال�ضحة املحلية ملراقبة العيادات اخلا�ضة لعلج 

الإدمان و�ضرفهم للأدوية.

16
يلعب املركز دواراً يف اإعادة تاأهيل املري�س من خلل 

برامج متنوعة كالن�ضاط الفني والتدريب البدين.

حتديث جدول اأ�ضناف املخدرات ويجب اإ�ضافة �ضنف اللريكا 

يف جدول املوؤثرات العقلية.

17
يقدم املركز برامج وقائية وتدريبية وتوعوية مثل: 

برنامج الوقاية الثانوية، والوقاية من النتكا�س.
ت�ضريع فرتة جترمي العقاقري امل�ضنعة طبيا.

18
حتمل املركز الوطني للتاأهيل تكاليف علج وتاأهيل 

املدمن.
اإدراج فح�س املخدرات �ضمن فح�س التعيينات الوظيفية.

19
نق�س الكادر التمري�ضي املتخ�ض�س حلالت الإدمان يف 

املركز.

دعم و�ضائل الإعلم املختلفة بالدولة احلملت الوطنية 

والربامج التوعوية واإلغاء ر�ضوم الإعلنات.

20
اإقامة املدمن الإجبارية يف املركز– مدة املحكوم عليه 

من املحكمة – على الرغم من انتهاء فرتة علجه.

زيادة عدد الكوادر املتخ�ض�ضة يف جمال العلج والتاأهيل 

خا�ضة يف اجلانب النف�ضي والجتماعي.

21
ان�ضمام املروج املدمن – ب�ضكل طوعي – اإلى املركز 

بحجة تلقي العلج ون�ضره املخدرات.

ت�ضديد العقوبة على املتاجرين واملتعاملني املروجني 

واملت�ضرتين عليه.

22
�ضعوبة التن�ضيق بني املركز ووزارة الداخلية يف �ضاأن 

متابعة املدمن املتعايف بعد انتهاء مدة علجه.

يجب اأن تكون لدى الآباء واأع�ضاء هيئة التدري�س اخلربة 

الكافية للتعرف على اأبعاد امل�ضكلة وطرق مواجهتها.

23
غياب درا�ضات حديثة لر�ضد عدد حالت املدمنني 

وكيفية علجهم.

لبد من اإعداد درا�ضات جدية للحد من ظاهرة التعاطي 

والرتويج.

24
غياب دور املركز التثقيفي لكوادر الرعاية ال�ضحية 

الأولية.

اإن�ضاء وحدة متخ�ض�ضة مبكافحة الرتويج الإلكرتوين للمواد 

املخدرة.

التن�ضئة الدينية ال�ضحيحة املعتدلة.ارتفاع تكاليف علج املدمن وتاأهيله يف املركز.25

26
زيادة ال�ضغط على كادر التمري�س يف املركز نتيجة قلة 

الكوادر املتخ�ض�ضة.

�ضرورة  و�ضع اآلية وا�ضحة بني املركز الوطني للتاأهيل 

ووزارة الداخلية يف مراقبة املدمن املتعايف للحد من تعر�ضه 

للنتكا�س.

27
عودة املتعايف من الإدمان اإلى دائرة الإدمان نتيجة 

�ضعف التن�ضيق بني املركز ووزارة الداخلية.
ف�ضل املواطنني عن الأجانب والوافدين يف املوؤ�ض�ضات العقابية.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف القطاع 

الأمني

املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة املطروحة يف 

القطاع الأمني

28
انت�ضار املخدرات واملوؤثرات العقلية بني املدمنني داخل 

املركز.
توفري فر�س عمل وامتيازات اجتماعية للمدمن بعد تاأهيله.

29
�ضعوبة اإن�ضاء قاعدة بيانات موحدة بني اجلهات املعنية 

حل�ضر اأعداد املدمنني.
تقنني دور العيادات الطبية اخلا�ضة يف �ضرف الأدوية.

30
قيام كادر الرعاية ال�ضحية الأولية يف امل�ضت�ضفيات 

باإجراءات غري �ضليمة يف اإ�ضعاف وعلج املدمن.

31

عدم توفر اآليات تن�ضيق فعالة بني وزارة الداخلية 

ووزارة ال�ضحة والرتبية والتعليم ووزارة ال�ضوؤون 

الجتماعية.

32
تنوع اأ�ضكال املخدرات وعدم اإدراجها يف جدول املواد 

املخدرة املحظورة دوليا.

قلة عدد مراكز علج الإدمان يف الدولة.33

34
�ضعف الرقابة على العيادات اخلا�ضة يف �ضرفها 

للأدوية.

35
�ضهولة ترويج املواد املخدرة نتيجة التطور ال�ضريع يف 

�ضبكات التوا�ضل الجتماعي.

36
�ضعف الربامج الإلكرتونية التوعوية التي تتنا�ضب مع 

الطفرة الإلكرتونية.

37
انت�ضار املخدرات نتيجة اختلف الثقافات بني الطلبة 

يف املدار�س واجلامعات.

38
قلة امليزانية املالية املخ�ض�ضة يف �ضاأن اعداد الربامج 

التوعوية من املخدرات.

39
زيادة عدد حالت الإدمان من عام 2010 -2014 مبا 

يزيد عن 60 %.

40
�ضعوبة جترمي العقار الطبي ب�ضبب تنوع اأ�ضكال 

املخدرات.

�ضعف دور مراكز التاأهيل يف تقدميها للعلج.41

انت�ضار الإدمان بني طلب املدار�س.42

43
حتول املدمن اإلى مروج بعد دجمه مع الأجانب 

املروجني.

44
حتمل �ضرطة دبي اأعباء مالية يف جمال الإعلنات 

لن�ضر التوعية من املخدرات.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف القطاع 

الأمني

املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة املطروحة يف 

القطاع الأمني

45
قلة وجود حملت توعوية دائمة ت�ضتهدف جميع 

�ضرائح املجتمع.

46
عدم وجود خ�ضو�ضية ملبنى مركز التاأهيل، و�ضعف 

البنية التحتية.

حمدودية ا�ضتيعاب املركز للمدمنني.47

48

ال�ضغط على املخترب والعيادة النف�ضية مبركز التاأهيل 

اخلا�س من قبل املتعينني اجلدد واملرتقني بوزارة 

الداخلية.

49
�ضعوبة تطبيق املرحلة الأخرية من الدور العلجي 

والتاأهيلي.

50

عدم ا�ضتقبال املركز لطلبة املدار�س) اأقل من 18 �ضنة( 

ويتم حتويلهم ملراكز الأحداث، اأما )اأكرث من   18�ضنة( 

يتم حتويلهم للعيادات اخلارجية.

51
�ضعف التن�ضيق بني مركز التاأهيل اخلا�س والعيادات 

اخلارجية اخلا�ضة.

52
غياب اإح�ضائيات باأعداد الطلبة املدمنني يف املدار�س 

اخلا�ضة واحلكومية.

53
حتمل مركز التاأهيل اأعباء مالية اإ�ضافية للمدمن 

املحكوم عليه على الرغم من اإنتهاء مدة علجه.

54
�ضعوبة تغطية احتياجات املقيمني يف املركز مثل 

امل�ضاحات اخل�ضراء وامللعب.

�ضعوبة متابعة نتائج التحاليل  الطبية للمدمن.55

56
عودة املتعايف من الإدمان اإلى دائرة الإدمان؛ نتيجة 

عدم وجود خطه ا�ضرتاتيجية يف دجمه مع املجتمع.

57
ت�ضرر احلالة ال�ضحية للمدمنني، نتيجة تباين 

منهجية العلج بني مركز التاأهيل والعيادات اخلا�ضة.

58
�ضعوبة اإعداد درا�ضات حديثة لر�ضد عدد حالت الطلبة 

املدمنني وكيفية علجهم.

59
انت�ضار املواد املخدرة تعود اإلى عوامل اأمنية واجتماعية 

ونف�ضية و�ضحية واقت�ضادية.

60
ال�ضبب الرئي�ضي للتعاطي هو تاأثري الأ�ضدقاء يف 

�ضهولة احل�ضول على املواد املخدرة.
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م
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة املطروحة يف القطاع 

الأمني

املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة املطروحة يف 

القطاع الأمني

61

جتعل املخدرات املتعاطي م�ضلوب ال�ضخ�ضية، وت�ضاهم 

يف خلق الأ�ضر املت�ضدعة وارتفاع معدلت اجلرمية 

باأنواعها.

62
الرعاية اللحقة تتمثل يف امل�ضاعدة يف ا�ضتكمال اجلانب 

العلمي والعملي واإيجاد فر�ضة عمل.

63

تقوم وزارة ال�ضحة الإماراتية بتقدمي دليل متكامل 

حول املمار�ضات الواجب اتخاذها جتاه التعامل مع 

الأدوية.

64

ت�ضاعد وزارة ال�ضوؤون الجتماعية املقلعني عن الإدمان 

على التكيف واإعادة التوافق املتبادل بينهم وبني 

املجتمع.

65

ت�ضهم وزارة الرتبية والتعليم من خلل املناهج 

الدرا�ضية والربامج التعليمية يف وقاية املجتمع والأفراد 

من ال�ضقوط يف دائرة االإدمان.
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني: 

مت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني من خالل ح�شر الأفكار واملقرتحات التي 

طرحت يف الأوراق الفنية التي اأنتجتها الإدارات البحثية ، خالل الدور الرابع من الف�شل الت�شريعي 

اخلام�س ع�شر ، ومدى ا�شتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�شكل عام.

الت�شريعي  الف�شل  الرابع من  الدور  القطاع الأمني خالل  املعدة يف  الفنية  ل توجد فعالية لالأوراق 

اخلام�س ع�شر، لأنه مل يتم مناق�شة اأي منها يف جل�شات املجل�س. 





�شابعًا: القطاع البيئي
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1. موؤ�شرات عامة للقطاع البيئي: 

من  الرابع  العادي  الدور  خلل  العامة  الأمانة  يف  البحثية  الإدارات  قبل  من  املعدة  الفنية  الأوراق  اإجمايل  بلغ 

الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر يف جمال القطاع البيئي عدد )5( اأوراق فنية، وكانت هذه الأوراق عبارة عن اأوراق 

تو�ضيحية )3( اأوراق تو�ضيحية مت اإعدادها من قبل اإدارة اجلل�ضات بن�ضبة )60 %(، وورقة فنية واحدة مت اإعدادها 

من قبل من ادارة اللجان بن�ضبة )20 %(، وورقة واحدة مت اإعدادها من قبل مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية 

بن�ضبة )20 %(.

�ضكل بياين حل�ضر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي خلل الدور الثالث من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر

á«æØdG ¥GQhC’G

ájƒÄŸG áÑ°ùædG

3

1 1

%20
%60

%20
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2. موؤ�شرات عامة للقطاع البيئي: 

بلغت الأوراق الفنية التي اأعدت للقطاع البيئي )5( اأوراق فنية، ت�ضمنت عدداً من الأفكار بلغ )11( فكرًة بن�ضبة 

، كما ت�ضمنت تلك الأوراق عدداً من املقرتحات بلغ عددها )15( مقرتحا وبن�ضبة فعالية  فعالية بلغت )100 %( 

بلغت )86.7 %(.

اأوًل: و�شف املوؤ�شر:

بلغت الأوراق الفنية التي اأعدت للقطاع البيئي )5( اأوراق فنية مل يتم نقا�س )3( منها، وبلغ اإجمايل الأفكار التي 

اأي مبعدل )2.2( فكرة  اأو مل يتم مناق�ضتها،  التي مت مناق�ضتها  �ضواء  البيئي عدد )11( فكرة  القطاع  طرحت يف 

الأخذ  )100 %(، ومت  بلغ  فعالية  اجلل�ضات، مبتو�ضط  اأفكار خلل   )6( مناق�ضة  اإعدادها، ومت  فنية مت  ورقة  لكل 

بجميع الأفكارالتي قدمت للجل�ضات العامة، حيث اإن )5( اأفكار مل حتت�ضب كون )الورقة التو�ضيحية حول خ�ضائر 

املزارعني يف الإمارات ال�ضمالية، والورقة التو�ضيحية حول ت�ضنيف ال�ضيادين املواطنني( مل تناق�ضا يف الدور الرابع 

من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر. 

ثانيًا : الدللة الأفقية للموؤ�شر:

احتل القطاع البيئي مرتبة متاأخرة )ال�ضابعة ( بني )9( قطاعات، بعدد اأوراق بلغت )5( وبن�ضبة و�ضلت لـ )2.1 %( من 

اأ�ضل )233( ورقة اأعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات، وت�ضمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغ عددها )11( فكرة 

املرتبة )ال�ضابعة(  القطاع يف  اأتى  القطاعات، وقد  بالن�ضبة لكافة  ن�ضبته )1.48 %(  اأي ما  اأ�ضل )741( فكرة؛  من 

بالن�ضبة لعدد الفكار. 

وقد احتل القطاع البيئي املرتبة )ال�ضابعة( يف عدد الأفكار )11( املطروحة ومت نقا�س )6( اأفكار منها، وبلغت فعالية 

تلك الأفكار )100 %(، وجاءت يف املرتبة )الأولى( من حيث فعالية الأفكار املطروحة مقارنة بباقي القطاعات.

اأما على م�ضتوى املقرتحات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً من املقرتحات بلغ عددها )15( �ضكلت ما ن�ضبته )4.7 %( 

من اأ�ضل )318( مقرتحاً ميثل كافة القطاعات، وقد اأتى يف املرتبة )ال�ضاد�ضة( من حيث عدد املقرتحات، بينما 

احتلت تلك املقرتحات املرتبة )الثالثة( من حيث ن�ضبة فعالية املقرتحات والتي بلغت )86.7 %(. ناق�س املجل�س 15 

مقرتحاً ومت الأخذ ب )13( مقرتحاً ومت رف�س مقرتحني.
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ثالثًا: الدللة الراأ�شية للموؤ�شر:

ت�ضمنت الأوراق الفنية البالغ عددها )5( اأوراق فنية يف هذا القطاع وعدد اأفكارها )11( فكرة مبتو�ضط بلغ عدد 

)2.2( اأفكار يف كل ورقة فنية، وهو ما تقدر ن�ضبته بـ)1.48 %( من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية 

ن�ضبته    تقدر  ما  وهو  فنية،  ورقة  لكل  مقرتح   )1.3( عدد  مبتو�ضط   )15( بلغ  مقرتحات  وعدد  القطاعات،  كل  يف 

بـ)4.7 %( من جممل مقرتحات الأوراق الفنية.

كما نلحظ  اأن عدد املقرتحات يفوق عدد الأفكار بفارق ي�ضل اإلى )9( مقرتحات، حيث اإن طبيعة الأوراق املطروحة 

هي اأوراق تو�ضيحية، وعادة ل حتتوي هذه الأوراق على مقرتحات.

جدول ح�شر لالأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي

�ضنة الإعدادالإدارة املعدةعنوان الورقةم

1
درا�ضة حول �ضيا�ضة احلكومة يف �ضاأن حماية املواطنني العاملني يف مهنتي 

ال�ضيد والزراعة

مركز املعلومات 

والدرا�ضات الربملانية
2014

2014اجلل�ضات ورقة تو�ضيحية - خ�ضائر املزارعني يف الإمارات ال�ضمالية2

2014اجلل�ضات ورقة تو�ضيحية - ت�ضنيف ال�ضيادين املواطنني3

4
تقرير اللجنة املوؤقتة حول مو�ضوع حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �ضيد 

الأ�ضماك والزراعة
2015اللجان

5
ورقة تو�ضيحية - جهود الوزارة يف حتويل ال�ضيارات للعمل بالغاز الطبيعي 

امل�ضغوط
2014اجلل�ضات 
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جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي

املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةالأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة م

1
تراجع الدعم احلكومي ملهنة الزراعة وقلة 

املردود املادي من املهنة.

و�ضع واعتماد �ضيا�ضة توطني ملهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة ت�ضمل 

برامج عمل، وموؤ�ضرات قيا�س حمددة ملبادرات توؤدي اإلى توطني املهنة، 

خا�ضة فيما يتعلق بتوطني مهنة و�ضطاء بيع و�ضراء الأ�ضماك )الدللة(، 

واإجراء درا�ضات وبحوث ميدانية حول الحتياجات والإ�ضكالت امليدانية 

التي تواجه العاملني يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة. 

2
وجود املناف�ضة مع املنتجات امل�ضتوردة يف مو�ضم 

احل�ضاد.

اإعادة النظر يف قرار وزارة املالية لإلغاء دعم جمعيات ال�ضيادين 

واملزارعني التعاونية، نظرا للإمكانيات ال�ضعيفة لهذه اجلمعيات؛ 

وعدم توفر بنية حتتية ملئمة متكنها من حتقيق عوائد مالية.

3

النتائج املرتتبة على ا�ضدار قرار رقم )482( 

ل�ضنة 2013 واملعني بتنظيم �ضيد الأ�ضماك 

وحتديد مناطق وطرق وتوقيت ال�ضيد.

العمل على اإ�ضدار قرار احتادي ملنع التداخل بني الخت�ضا�ضات 

واملهام لعدة وزارات وموؤ�ض�ضات حكومية وحملية ب�ضاأن الإ�ضراف على 

الرثوة ال�ضمكية.

4
النخفا�س الكبري يف خمزون البلد من 

الأ�ضماك.

و�ضع موؤ�ضرات حمددة، وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي النتاج الزراعي 

والرثوة ال�ضمكية يف ا�ضرتاتيجية الأمن الغذائي، ومبا يحقق التو�ضع 

يف ال�ضتزراع ال�ضمكي، والعتماد على تقنيات الزراعة احلديثة وتنظيم 

الإنتاج، وتداول وا�ضترياد ال�ضتلت الزراعية والبذور.

5
اأداة )امل�ضخط( امل�ضتخدم يف رفع القراقري 

يدمر الأحياء القاعية.

و�ضع موؤ�ضرات قيا�س خلطط عمل الوزارة يف �ضاأن تطوير البنية 

التحتية ملوانئ ال�ضيد، وفق مبادرات �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 

و�ضمو ويل العهد ال�ضيخ حممد بن زايد.

6

ا�ضرتاتيجية توطني مهنتي �ضيد الأ�ضماك 

والزراعة وتاأمني امل�ضتقبل الوظيفي 

للمواطنني العاملني فيها.

اإعادة النظر يف الأهداف ال�ضرتاتيجية للوزارة بالظروف والعتبارات 

امليدانية مل�ضكلت العاملني يف قطاعي الزراعة و�ضيد الأ�ضماك، مبا 

يفيد يف تقدير وتقييم متطلباتهم وت�ضجيعهم على ال�ضتمرار يف 

ممار�ضة املهنة.

7
اخلطط وال�ضيا�ضات التي تدعم املواطنني 

العاملني يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة.

اإعادة ترتيب اأولويات ال�ضتثمار با�ضتخدام التكنولوجيا امللئمة 

للزراعة، مع الأخذ مببداأ امليزة الن�ضبية لت�ضجيع ال�ضادرات من خلل 

التو�ضع يف الزراعات املتطورة، التي ت�ضتخدم كميات منخف�ضة من املياه 

مقابل واردات املحا�ضيل الزراعية التي ت�ضتخدم كميات كبرية من املياه.

8

الربامج واملبادرات التي �ضرتفع من م�ضاهمة 

قطاعي �ضيد الأ�ضماك والزراعة يف حتقيق 

الأمن الغذائي للدولة.

دعم اإن�ضاء موؤ�ض�ضات وطنية متخ�ض�ضة يف ت�ضويق الإنتاج الزراعي 

وال�ضمكي، ومبا ي�ضمن عدم �ضيطرة الأجانب على اأ�ضعار هذه املنتجات.
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املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةالأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة م

9

خطط التنمية القت�ضادية والجتماعية ملواجهة 

التحديات التي يتعر�س لها املواطنون العاملون 

يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة واأ�ضرهم.

�ضرورة مراعاة الوزارة الختلف اجلغرايف بني اإمارة واأخرى 

بالدولة عند اإ�ضدار قرارات يف  �ضاأن مهنة �ضيد الأ�ضماك، والتدرج يف 

العقوبات اجلزائية للمخالفني من ال�ضيادين.

10

ارتفاع معدلت التلوث البيئي يف الدولة 

الناجتة من عوادم املركبات من غازات �ضارة 

بالبيئة.

م�ضاعفة دور الوزارة يف تقدمي الدعم  لل�ضيادين وذلك من خلل:

• زيادة ميزانية الوزارة لدعم مهنة ال�ضيد، لتتنا�ضب مع 	
الحتياجات الفعلية لل�ضيادين، وتفي مبا يتنا�ضب مع 

الأو�ضاع املتطورة.

• عمل اتفاقيات مع ال�ضركات املختلفة لتوفري احتياجات 	
ال�ضيادين من حمركات وقوارب ومعدات ال�ضيد، مبا 

يتنا�ضب مع احتياجات ال�ضيادين على مدار العام.

• �ضرف رواتب �ضهرية لل�ضيادين املتفرغني ملهنة ال�ضيد 	
اأ�ضوة ب�ضيادي اإمارة دبي.

• دعم اأ�ضعار الوقود لل�ضيادين، حيث ي�ضكل الوقود اأكرث من 	
70 % من تكلفة رحلة ال�ضيد.

• نقل اإدارة ملفات ال�ضيادين وجمعيات ال�ضيادين من وزارة العمل 	
اإلى وزارة الداخلية.

• تفوي�س جلان ال�ضيد املحلية بتنظيم تداول رخ�س ال�ضيد، مبا 	
يحقق امل�ضلحة العامة ح�ضب الإجراءات املحلية لكل اإمارة.

11
حتويل املركبة للعمل بالغاز ي�ضهم يف توفري 

ن�ضبة الإنفاق على وقود املركبة.

زيادة التن�ضيق بني الوزارة واجلمعيات التعاونية للمزارعني، و�ضيادي 

الأ�ضماك مبا ي�ضمن الو�ضول اإلى اأف�ضل احللول واملمار�ضات. 

12

اإجراء درا�ضات م�ضرتكة بني وزارة البيئة واملياه، ووزارة القت�ضاد 

يف �ضاأن احلفاظ على املخزون ال�ضمكي وا�ضتدامة البيئة البحرية 

والزراعية.
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املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةالأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة م

13

التن�ضيق مع ال�ضلطات املخت�ضة لتقدمي املزيد من الدعم للمزارعني 
وذلك من خلل :

• الأخذ باملمار�ضات املعمول بها يف اإمارة اأبوظبي وتعميمها 	
على الإمارات الأخرى.

• تقدمي دعم مادي للمزارعني كرواتب �ضهرية.	

• ا�ضتمرار �ضرف البيوت املحمية.	

• دعم الزراعة الع�ضوية.	

• تكثيف برامج الإر�ضاد والتوجيه للمزارعني.	

• دعم الوزارة الزراعة املائية لرتفاع تكلفتها كبديل 	
ا�ضرتاتيجي لعدم توفر املياه.

• تقوية دور اجلمعيات التعاونية للمزارعني، فيما يتعلق بتقدير 	
وتقييم م�ضكلت املزارعني.

14
ارتفاع معدلت التلوث البيئي يف الدولة الناجتة من عوادم املركبات 

من غازات �ضارة بالبيئة.

15
حتويل املركبة للعمل بالغاز ي�ضهم يف توفري ن�ضبة الإنفاق على وقود 

املركبة.
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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 )11( فكرة، 

ومن اأهم هذه الأفكار:

 تراجع الدعم احلكومي ملهنة الزراعة وقلة املردود املادي من املهنة.	

 وجود املناف�ضة مع املنتجات امل�ضتوردة يف مو�ضم احل�ضاد.	

 النتائج املرتتبة على اإ�ضدار قرار رقم )482( ل�ضنة 2013م، واملعني بتنظيم �ضيد الأ�ضماك وحتديد مناطق 	

وطرق وتوقيت ال�ضيد.

 النخفا�س الكبري يف خمزون البلد من الأ�ضماك.	

 ا�ضرتاتيجية توطني مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة وتاأمني امل�ضتقبل الوظيفي للمواطنني العاملني فيها.	

 اخلطط وال�ضيا�ضات التي تدعم املواطنني العاملني يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة.	

 يف 	 العاملون  املواطنون  لها  يتعر�س  التي  التحديات  ملواجهة  والجتماعية  القت�ضادية  التنمية  خطط 

مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة واأ�ضرهم.

 ارتفاع معدلت التلوث البيئي يف الدولة الناجتة من عوادم املركبات من غازات �ضارة بالبيئة.	

ح�شر املقرتحات:

البيئي ما يقرب من )15(  الفنية املعدة يف القطاع  التي طرحت يف الأوراق  اإجمايل املقرتحات  بلغ 

مقرتحات، ومن اأهم هذه املقرتحات:

 و�ضع واعتماد �ضيا�ضة توطني ملهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة. 	

 اإعادة النظر يف قرار وزارة املالية لإلغاء دعم جمعيات ال�ضيادين واملزارعني التعاونية؛ نظرا للإمكانيات 	

ال�ضعيفة لهذه اجلمعيات، وعدم توفر بنية حتتية ملئمة متكنها من حتقيق عوائد مالية.

 العمل على اإ�ضدار قرار احتادي ملنع التداخل بني الخت�ضا�ضات واملهام لعدة وزارات وموؤ�ض�ضات حكومية 	

وحملية، ب�ضاأن الإ�ضراف على الرثوة ال�ضمكية.

 اإعادة النظر يف الأهداف ال�ضرتاتيجية للوزارة، وفقاً للظروف والعتبارات امليدانية مل�ضكلت العاملني يف 	

قطاعي الزراعة و�ضيد الأ�ضماك، مبا يفيد يف تقدير وتقييم متطلباتهم وت�ضجيعهم على ال�ضتمرار يف 

ممار�ضة املهنة.
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 اإعادة ترتيب اأولويات ال�ضتثمار با�ضتخدام التكنولوجيا امللئمة للزراعة، مع الأخذ مببداأ امليزة الن�ضبية 	

املياه،  من  منخف�ضة  كميات  ت�ضتخدم  التي  املتطورة  الزراعات  يف  التو�ضع  خلل  من  ال�ضادرات  لت�ضجيع 

مقابل واردات املحا�ضيل الزراعية التي ت�ضتخدم كميات كبرية من املياه.

 اإن�ضاء موؤ�ض�ضات وطنية متخ�ض�ضة يف ت�ضويق الإنتاج الزراعي وال�ضمكي، ومبا ي�ضمن عدم �ضيطرة 	 دعم 

الأجانب على اأ�ضعار هذه املنتجات.

 م�ضاعفة دور الوزارة يف تقدمي الدعم  لل�ضيادين.	

 زيادة التن�ضيق بني الوزارة واجلمعيات التعاونية للمزارعني، و�ضيادي الأ�ضماك مبا ي�ضمن الو�ضول اإلى 	

اأف�ضل احللول واملمار�ضات. 

 اإجراء درا�ضات م�ضرتكة بني وزارة البيئة واملياه، ووزارة القت�ضاد يف �ضاأن احلفاظ على املخزون ال�ضمكي 	

وا�ضتدامة البيئة البحرية والزراعية.

ر�ضم بياين لأفكار ومقرتحات القطاع البيئي
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جدول قيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية للقطاع البيئي

م
الأفكار الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت من الأوراق 

الفنية
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة

1
ا�ضرتاتيجية توطني مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة وتاأمني 

امل�ضتقبل الوظيفي للمواطنني العاملني فيها.

ا�ضرتاتيجية توطني مهنتي �ضيد الأ�ضماك 

والزراعة وتاأمني امل�ضتقبل الوظيفي للمواطنني 

العاملني فيها.

2
اخلطط وال�ضيا�ضات التي تدعم املواطنني العاملني يف مهنتي �ضيد 

الأ�ضماك والزراعة.

اخلطط وال�ضيا�ضات التي تدعم املواطنني 

العاملني يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة.

3
الربامج واملبادرات التي �ضرتفع من م�ضاهمة قطاعي �ضيد الأ�ضماك 

والزراعة يف حتقيق الأمن الغذائي للدولة.

الربامج واملبادرات التي �ضرتفع من م�ضاهمة 

قطاعي �ضيد الأ�ضماك والزراعة يف حتقيق 

الأمن الغذائي للدولة.

4

خطط التنمية القت�ضادية والجتماعية ملواجهة التحديات التي 

يتعر�س لها املواطنون العاملون يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة 

واأ�ضرهم.

خطط التنمية القت�ضادية والجتماعية 

ملواجهة التحديات التي يتعر�س لها املواطنون 

العاملون يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة 

واأ�ضرهم.

5
ارتفاع معدلت التلوث البيئي يف الدولة الناجتة من عوادم املركبات 

من غازات �ضارة بالبيئة.

ارتفاع معدلت التلوث البيئي يف الدولة الناجتة 

من عوادم املركبات من غازات �ضارة بالبيئة.

6
حتويل املركبة للعمل بالغاز ي�ضهم يف توفري ن�ضبة الإنفاق على وقود 

املركبة.

حتويل املركبة للعمل بالغاز ي�ضهم يف توفري 

ن�ضبة الإنفاق على وقود املركبة.
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي:

مت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي من خلل ح�ضر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق 

الفنية التي اأنتجتها الإدارات البحثية خلل الدور الرابع من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر ، ومدى ا�ضتخدامها 

يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�ضكل عام.

فعالية الأفكار: 

بلغ اإجمايل عدد الأوراق الفنية يف القطاع البيئي التي طرحت ونوق�شت يف الدور الرابع )3( اأوراق 

فنية وورقتني تو�شيحيتني مل يتم نقا�شها بعد، وبلغ اإجمايل الأفكار الرئي�شية لها عدد )6( اأفكار، ومت 

الأخذ مبجموع عدد )6( اأفكار وبن�شبة فاعلية بلغت )100 %( ، بينما مل يتم قيا�س ) 5 ( اأفكار اأخرى 

اإدراج هذه الأوراق بت�شريعاتها  اأ�شل )741(  فكرة، والتي وردت يف )2( ورقة فنية؛ نظرًا لعدم  من 

وموا�شيعها يف هذا الدور.

يلحظ اأن من اأهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي: 

 ب�ضاأن حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة / جهود الوزارة يف حتويل ال�ضيارات 	

للعمل بالغاز الطبيعي امل�ضغوط:

 ا�ضرتاتيجية توطني مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة وتاأمني امل�ضتقبل الوظيفي للمواطنني العاملني 	

فيها.

 اخلطط وال�ضيا�ضات التي تدعم املواطنني العاملني يف مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة.	

 خطط التنمية القت�ضادية والجتماعية ملواجهة التحديات التي يتعر�س لها املواطنون العاملون يف 	

مهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة واأ�ضرهم.

 ارتفاع معدلت التلوث البيئي يف الدولة الناجتة من عوادم املركبات من غازات �ضارة بالبيئة.	

ر�ضم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي

QÉµaC’G á«dÉ©a ΩóY áÑ°ùfQÉµaC’G á«dÉ©a  áÑ°ùfQÉµaC’G OóY

6

%100
%0



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

210

جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع البيئي

م
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من الأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�ضية لأو راق الأمانة العامة

1

و�ضع واعتماد �ضيا�ضة توطني ملهنتي �ضيد الأ�ضماك 

والزراعة ت�ضمل برامج عمل، وموؤ�ضرات قيا�س حمددة 

ملبادرات توؤدي اإلى توطني املهنة، خا�ضة فيما يتعلق 

بتوطني مهنة و�ضطاء بيع و�ضراء الأ�ضماك )الدللة(، 

واإجراء درا�ضات وبحوث ميدانية حول الحتياجات 

والإ�ضكالت امليدانية التي تواجه العاملني يف مهنتي �ضيد 

الأ�ضماك والزراعة. 

و�ضع واعتماد �ضيا�ضة توطني ملهنتي �ضيد الأ�ضماك 

والزراعة ت�ضمل برامج عمل، وموؤ�ضرات قيا�س حمددة 

ملبادرات توؤدي اإلى توطني املهنة، خا�ضة فيما يتعلق 

بتوطني مهنة و�ضطاء بيع و�ضراء الأ�ضماك )الدللة(، 

واإجراء درا�ضات وبحوث ميدانية حول الحتياجات 

والإ�ضكالت امليدانية التي تواجه العاملني يف مهنتي �ضيد 

الأ�ضماك والزراعة. 

2

اإعادة النظر يف قرار وزارة املالية لإلغاء دعم جمعيات 

ال�ضيادين واملزارعني التعاونية نظرا للإمكانيات 

ال�ضعيفة لهذه اجلمعيات، وعدم توفر بنية حتتية ملئمة 

متكنها من حتقيق عوائد مالية.

اإعادة النظر يف قرار وزارة املالية لإلغاء دعم جمعيات 

ال�ضيادين واملزارعني التعاونية نظرا للإمكانيات ال�ضعيفة 

لهذه اجلمعيات، وعدم توفر بنية حتتية ملئمة متكنها 

من حتقيق عوائد مالية.

3

العمل على اإ�ضدار قرار احتادي ملنع التداخل بني 

الخت�ضا�ضات واملهام لعدة وزارات وموؤ�ض�ضات حكومية 

وحملية ب�ضاأن الإ�ضراف على الرثوة ال�ضمكية.

العمل على اإ�ضدار قرار احتادي ملنع التداخل بني 

الخت�ضا�ضات واملهام لعدة وزارات وموؤ�ض�ضات حكومية 

وحملية ب�ضاأن الإ�ضراف على الرثوة ال�ضمكية.

4

و�ضع موؤ�ضرات حمددة، وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي 

النتاج الزراعي والرثوة ال�ضمكية يف ا�ضرتاتيجية الأمن 

الغذائي، ومبا يحقق التو�ضع يف ال�ضتزراع ال�ضمكي، 

والعتماد على تقنيات الزراعة احلديثة وتنظيم الإنتاج، 

وتداول وا�ضترياد ال�ضتلت الزراعية والبذور.

و�ضع موؤ�ضرات حمددة، وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي 

النتاج الزراعي والرثوة ال�ضمكية يف ا�ضرتاتيجية الأمن 

الغذائي، ومبا يحقق التو�ضع يف ال�ضتزراع ال�ضمكي، 

والعتماد على تقنيات الزراعة احلديثة وتنظيم الإنتاج، 

وتداول وا�ضترياد ال�ضتلت الزراعية والبذور.

5

و�ضع موؤ�ضرات قيا�س خلطط عمل الوزارة يف �ضاأن تطوير 

البنية التحتية ملوانئ ال�ضيد، وفق مبادرات �ضاحب ال�ضمو 

رئي�س الدولة و�ضمو ويل العهد ال�ضيخ حممد بن زايد.

و�ضع موؤ�ضرات قيا�س خلطط عمل الوزارة يف �ضاأن تطوير 

البنية التحتية ملوانئ ال�ضيد، وفق مبادرات �ضاحب ال�ضمو 

رئي�س الدولة و�ضمو ويل العهد ال�ضيخ حممد بن زايد.

6

اإعادة النظر يف الأهداف ال�ضرتاتيجية للوزارة وفقاً 

للظروف والعتبارات امليدانية مل�ضكلت العاملني يف قطاعي 

الزراعة و�ضيد الأ�ضماك، مبا يفيد يف تقدير وتقييم 

متطلباتهم وت�ضجيعهم على ال�ضتمرار يف ممار�ضة املهنة.

اإعادة النظر يف الأهداف ال�ضرتاتيجية للوزارة وفقاً 

للظروف والعتبارات امليدانية مل�ضكلت العاملني يف قطاعي 

الزراعة و�ضيد الأ�ضماك، مبا يفيد يف تقدير وتقييم 

متطلباتهم وت�ضجيعهم على ال�ضتمرار يف ممار�ضة املهنة.
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م
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من الأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�ضية لأو راق الأمانة العامة

7

اإعادة ترتيب اأولويات ال�ضتثمار با�ضتخدام التكنولوجيا 

امللئمة للزراعة، مع الأخذ مببداأ امليزة الن�ضبية لت�ضجيع 

ال�ضادرات من خلل التو�ضع يف الزراعات املتطورة التي 

ت�ضتخدم كميات منخف�ضة من املياه مقابل واردات 

املحا�ضيل الزراعية التي ت�ضتخدم كميات كبرية من املياه.

اإعادة ترتيب اأولويات ال�ضتثمار با�ضتخدام التكنولوجيا 

امللئمة للزراعة، مع الأخذ مببداأ امليزة الن�ضبية لت�ضجيع 

ال�ضادرات من خلل التو�ضع يف الزراعات املتطورة التي 

ت�ضتخدم كميات منخف�ضة من املياه مقابل واردات 

املحا�ضيل الزراعية التي ت�ضتخدم كميات كبرية من املياه.

8

دعم اإن�ضاء موؤ�ض�ضات وطنية متخ�ض�ضة يف ت�ضويق الإنتاج 

الزراعي وال�ضمكي، ومبا ي�ضمن عدم �ضيطرة الأجانب 

على اأ�ضعار هذه املنتجات.

دعم اإن�ضاء موؤ�ض�ضات وطنية متخ�ض�ضة يف ت�ضويق الإنتاج 

الزراعي وال�ضمكي، ومبا ي�ضمن عدم �ضيطرة الأجانب على 

اأ�ضعار هذه املنتجات.

9

�ضرورة مراعاة الوزارة الختلف اجلغرايف بني اإمارة 

واأخرى بالدولة عند اإ�ضدار قرارات يف  �ضاأن مهنة �ضيد 

الأ�ضماك، والتدرج يف العقوبات اجلزائية للمخالفني من 

ال�ضيادين.

�ضرورة مراعاة الوزارة الختلف اجلغرايف بني اإمارة 

واأخرى بالدولة عند اإ�ضدار قرارات يف  �ضاأن مهنة �ضيد 

الأ�ضماك، والتدرج يف العقوبات اجلزائية للمخالفني من 

ال�ضيادين.

10

م�ضاعفة دور الوزارة يف تقدمي الدعم  لل�ضيادين وذلك 
من خلل:

• زيادة ميزانية الوزارة لدعم مهنة ال�ضيد 	
لتتنا�ضب مع الحتياجات الفعلية لل�ضيادين 

وتفي مبا يتنا�ضب مع الأو�ضاع املتطورة.

• عمل اتفاقيات مع ال�ضركات املختلفة لتوفري 	
احتياجات ال�ضيادين من حمركات وقوارب 
ومعدات ال�ضيد مبا يتنا�ضب مع احتياجات 

ال�ضيادين على مدار العام.

• �ضرف رواتب �ضهرية لل�ضيادين املتفرغني ملهنة 	
ال�ضيد اأ�ضوة ب�ضيادي اإمارة دبي.

• دعم اأ�ضعار الوقود لل�ضيادين، حيث ي�ضكل 	
الوقود اأكرث من 70% من تكلفة رحلة ال�ضيد.

• نقل اإدارة ملفات ال�ضيادين وجمعيات ال�ضيادين من 	
وزارة العمل اإلى وزارة الداخلية.

• تفوي�س جلان ال�ضيد املحلية بتنظيم تداول رخ�س 	
ال�ضيد، مبا يحقق امل�ضلحة العامة ح�ضب الإجراءات 

املحلية لكل اإمارة.

م�ضاعفة دور الوزارة يف تقدمي الدعم  لل�ضيادين وذلك 
من خلل:

• زيادة ميزانية الوزارة لدعم مهنة ال�ضيد 	
لتتنا�ضب مع الحتياجات الفعلية لل�ضيادين 

وتفي مبا يتنا�ضب مع الأو�ضاع املتطورة.

• عمل اتفاقيات مع ال�ضركات املختلفة لتوفري 	
احتياجات ال�ضيادين من حمركات وقوارب 
ومعدات ال�ضيد مبا يتنا�ضب مع احتياجات 

ال�ضيادين على مدار العام.

• �ضرف رواتب �ضهرية لل�ضيادين املتفرغني ملهنة 	
ال�ضيد اأ�ضوة ب�ضيادي اإمارة دبي.

• دعم اأ�ضعار الوقود لل�ضيادين، حيث ي�ضكل الوقود 	
اأكرث من 70% من تكلفة رحلة ال�ضيد.

• نقل اإدارة ملفات ال�ضيادين وجمعيات ال�ضيادين من 	
وزارة العمل اإلى وزارة الداخلية.

• تفوي�س جلان ال�ضيد املحلية بتنظيم تداول رخ�س 	
ال�ضيد، مبا يحقق امل�ضلحة العامة ح�ضب الإجراءات 

املحلية لكل اإمارة.



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

212

م
املقرتحات الرئي�ضية التي وردت يف تقارير اللجان واأخذت 

من الأوراق الفنية
املقرتحات الرئي�ضية لأو راق الأمانة العامة

11

زيادة التن�ضيق بني الوزارة واجلمعيات التعاونية 

للمزارعني، و�ضيادي الأ�ضماك مبا ي�ضمن الو�ضول اإلى 

اأف�ضل احللول واملمار�ضات. 

زيادة التن�ضيق بني الوزارة واجلمعيات التعاونية 

للمزارعني، و�ضيادي الأ�ضماك مبا ي�ضمن الو�ضول اإلى 

اأف�ضل احللول واملمار�ضات. 

12

اإجراء درا�ضات م�ضرتكة بني وزارة البيئة واملياه، ووزارة 

القت�ضاد يف �ضاأن احلفاظ على املخزون ال�ضمكي وا�ضتدامة 

البيئة البحرية والزراعية.

اإجراء درا�ضات م�ضرتكة بني وزارة البيئة واملياه، ووزارة 

القت�ضاد يف �ضاأن احلفاظ على املخزون ال�ضمكي وا�ضتدامة 

البيئة البحرية والزراعية.

13

التن�ضيق مع ال�ضلطات املخت�ضة لتقدمي املزيد من الدعم 
للمزارعني وذلك من خلل :

• الأخذ باملمار�ضات املعمول بها يف اإمارة اأبوظبي 	
وتعميمها على الإمارات الأخرى.

• تقدمي دعم مادي للمزارعني كرواتب �ضهرية.	

• ا�ضتمرار �ضرف البيوت املحمية.	

• دعم الزراعة الع�ضوية.	

• تكثيف برامج الإر�ضاد والتوجيه للمزارعني.	

• دعم الوزارة الزراعة املائية لرتفاع تكلفتها 	
كبديل ا�ضرتاتيجي لعدم توفر املياه.

• تقوية دور اجلمعيات التعاونية للمزارعني، فيما 	
يتعلق بتقدير وتقييم م�ضكلت املزارعني.

التن�ضيق مع ال�ضلطات املخت�ضة لتقدمي املزيد من الدعم 
للمزارعني وذلك من خلل :

• الأخذ باملمار�ضات املعمول بها يف اإمارة اأبوظبي 	
وتعميمها على الإمارات الأخرى.

• تقدمي دعم مادي للمزارعني كرواتب �ضهرية.	

• ا�ضتمرار �ضرف البيوت املحمية.	

• دعم الزراعة الع�ضوية.	

• تكثيف برامج الإر�ضاد والتوجيه للمزارعني.	

• دعم الوزارة الزراعة املائية لرتفاع تكلفتها 	
كبديل ا�ضرتاتيجي لعدم توفر املياه.

• تقوية دور اجلمعيات التعاونية للمزارعني، فيما 	
يتعلق بتقدير وتقييم م�ضكلت املزارعني.

14

اإلزام املطورين العقاريني بتخ�ضي�س م�ضاحات خ�ضراء 

وزراعية ل تقل عن خم�س وع�ضرين يف املئة من م�ضاحة 

الأر�س الكاملة تخدم املجمعات ال�ضكنية، وت�ضلح لتنفيذ 

برامج زراعية م�ضرتكة للم�ضاكن؛ وذلك لكون التو�ضية 

بحاجة ملزيد من الدرا�ضة.

15

التعاون مع وزارة القت�ضاد لتنفيذ القوانني التي تن�س 

على اإلزام اأ�ضحاب امل�ضاريع بتحمل جميع امل�ضوؤوليات 

والتبعيات جتاه البيئة بعد انتهاء امل�ضاريع املنفذة لهذه 

ال�ضركات.
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ب. فعالية املقرتحات:

وردت  التي  املقرتحات  عدد  بلغت  حيث   ،)% 86.6( البيئي  القطاع  يف  املقرتحات  فعالية  ن�شبة  بلغت 

يف الأوراق البحثية لالأمانة العامة ومت مناق�شتها فعليًا )15( مقرتحًا، ومل يتم الأخذ مبجموع )2( 

مقرتح، وبن�شبة هدر بلغت )13.4 %(.

ر�ضم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع البيئي

»Ä«ÑdG ´É£≤∏d á«æØdG ¥GQhC’G äÉMÎ≤e á«dÉ©a ¢SÉ«≤d ÊÉ«H º°SQ

äÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a ΩóY áÑ°ùfäÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a áÑ°ùfâ°ûbƒf »àdG äÉMÎ≤ŸG OóY

15

%86.6
%13.40
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يلحظ اأن من اأهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي: 

 و�ضع واعتماد �ضيا�ضة توطني ملهنتي �ضيد الأ�ضماك والزراعة. 	

 اإعادة النظر يف قرار وزارة املالية لإلغاء دعم جمعيات ال�ضيادين واملزارعني التعاونية، نظرا للإمكانيات 	

ال�ضعيفة لهذه اجلمعيات، وعدم توفر بنية حتتية ملئمة متكنها من حتقيق عوائد مالية.

 العمل على اإ�ضدار قرار احتادي ملنع التداخل بني الخت�ضا�ضات واملهام لعدة وزارات وموؤ�ض�ضات حكومية 	

وحملية ب�ضاأن الإ�ضراف على الرثوة ال�ضمكية.

 اإعادة النظر يف الأهداف ال�ضرتاتيجية للوزارة وفقاً للظروف والعتبارات امليدانية مل�ضكلت العاملني يف 	

قطاعي الزراعة و�ضيد الأ�ضماك، مبا يفيد يف تقدير وتقييم متطلباتهم وت�ضجيعهم على ال�ضتمرار يف 

ممار�ضة املهنة.

 اإعادة ترتيب اأولويات ال�ضتثمار با�ضتخدام التكنولوجيا امللئمة للزراعة، مع الأخذ مببداأ امليزة الن�ضبية 	

املياه،  ت�ضتخدم كميات منخف�ضة من  التي  املتطورة  الزراعات  التو�ضع يف  ال�ضادرات، من خلل  لت�ضجيع 

مقابل واردات املحا�ضيل الزراعية التي ت�ضتخدم كميات كبرية من املياه.

 اإن�ضاء موؤ�ض�ضات وطنية متخ�ض�ضة يف ت�ضويق الإنتاج الزراعي وال�ضمكي، ومبا ي�ضمن عدم �ضيطرة 	 دعم 

الأجانب على اأ�ضعار هذه املنتجات.
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تقدير نتائج اأعمال القطاع البيئي:

ت�شري نتائج املوؤ�شرات ال�شابقة اإىل اأهمية الدور الذي �شكلته الأوراق الفنية يف هذا القطاع، والذي 

بلغت فعالية الأفكار واملقرتحات فيه متو�شط ما ن�شبته )93.4 %(، ويعود ذلك اإىل املنهجية التي اتبعت 

يف حتديد ماهية امل�شكلة البحثية يف تلك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�شبة لها. اأما ما يتعلق مبوقف 

احلكومة وتفاعلها اإزاء تلك الأفكار واملقرتحات فيمكن ال�شرت�شاد بن�شبة الفعالية التي بلغت ن�شبتها 

)100 %( لالأفكار. ومبالحظة مقدار متو�شط الهدر يف الأفكار والتي مل تت�شمنها الفعالية، فنجد اأنها 

ت�شكل ما ن�شبته )�شفر%(، وبن�شبة فعالية )86.6 %( للمقرتحات.

جدول تاأثري الأوراق والدرا�شات الفنية على القطاع البيئي

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثراإيجابيغري موؤثرالقطاع

البيئي

النتيجة العامة:  اأن ن�ضبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية ، وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�ضباب امل�ضكلت 

تلك  اأن  يوؤكد  العامة،  اجلل�ضات  يف  املجل�س  مع  احلكومة  تفاعل  اأظهره  الذي  التوافق  مقدار  على  علوة 

الأطروحات ترتبط ارتباطاً جوهرياً باأعمال املجل�س بن�ضبة فعالية تبلغ  )93.4 %(.





ثامنًا: القطاع القانوين 
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1. موؤ�شرات عامة للقطاع القانوين:

بلغ اإجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل دور النعقاد 

العادي الرابع من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جمال القطاع القانوين عدد )85( عملا بحثيا، 

بحثية  ورقة   )38( بعدد  الربملانية  والدرا�شات  املعلومات  مركز  قبل  من  الفنية  الأوراق  اإعداد  ومت 

بن�شبة )44 %(، اإدارة ال�شوؤون الت�شريعية بعدد )39( ورقة بحثية بن�شبة )45 %(، واأخريا كان هناك 

)8( اأوراق عمل  بحثية م�شرتكة بني الإدارتني، اأي بن�شبة )9 %( كما يو�شح الر�شم البياين . 

�ضكل بياين حل�ضر الأوراق الفنية املعدة يف املجال القانوين خلل الدور الرابع من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر

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�شريعية -  جدول اخلربة التاريخية واملقارنات الدولية - جدول 

العالقات بني الفواعل القانونية - تقارير مبدئية وامللف الت�شريعي.

∑Î°ûeá«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG IQGOEGäÉeƒ∏©ŸG õcôe
á«fÉŸÈdG äÉ°SGQódGh

á«æØdG ¥GQhC’G OóY

áÑ°ùædG

38

%44 %45 %9

8

39
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م�شروعات القوانني الحتادية التي مت اإجناز اأوراق بحثية ب�شاأنها هي كالآتي:

م�ضروع القانونم
مت مناق�ضتها /مل 

يتم يتم مناق�ضتها

1
م�ضروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 9 ( ل�ضنة 2006 يف �ضاأن 

ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة الهوية
مت مناق�ضته

مت مناق�ضتهم�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن "�ضلمة الغذاء "2

مل يناق�سم�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن الهيئة الحتادية للجمارك3

4
م�ضروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )45(ل�ضنة 1992 يف �ضاأن 

تنظيم وزارة اخلارجية
مت مناق�ضته

5
م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن تقرير اعتماد اإ�ضايف للميزانية العامة للحتاد وميزانيات اجلهات 

امل�ضتقلة امللحقة عن ال�ضنة املالية 2014
مت مناق�ضته

6
م�ضروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 24 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن 

حماية البيئة وتنميتها
مت مناق�ضته

7
م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم ) 2 ( ل�ضنة 1989 يف �ضاأن ال�ضماح ملواطني 

دول جمل�س التعاون مبمار�ضة جتارتي التجزئة واجلملة يف الدولة
مت مناق�ضته

مت مناق�ضتهم�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن حماية الآثار.8

9
م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم ) 23 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل 

وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية بدولة الإمارات العربية املتحدة.
مل يناق�س

10
م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن اعتماد احل�ضاب اخلتامي للحتاد واجلهات امللحقة امل�ضتقلة عن 

ال�ضنة املالية املنتهية يف 2013-12-31م.
مت مناق�ضته

11
م�ضروع قانون احتادي ل�ضنة 2014 بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2002 

يف �ضاأن مكافحة جرائم غ�ضل الأموال.
مت مناق�ضته

مت مناق�ضتهم�ضروع قانون احتادي ل�ضنة 2014  بتعديل م�ضمى الهيئة الوطنية للموا�ضلت.12

مل يناق�سم�ضروع قانون احتـادي ل�ضنة 2014 ب�ضاأن �ضلمة الغذاء.13

مل يناق�سم�ضــروع قانون احتادي ل�ضنة 2013 ب�ضاأن تنظيم مهنة مدققي احل�ضابات.14

15
م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن ربط امليزانية العامة للحتاد وميزانيات اجلهات امل�ضتقلة امللحقة 

عن ال�ضنة املالية 2014.
مل يناق�س
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2. املوؤ�شرات التطبيقية للقطاع القانوين:

اأوًل : و�شف املوؤ�شر : 

بلغت الأوراق الفنية التي اأعدت يف للقطاع القانوين  )85( ورقة فنية ت�ضمنت عدداً من الأفكار، حيث بلغ اجمايل 

الأفكار �ضواء التي مت مناق�ضتها اأو مل يتم مناق�ضتها يف اجلل�ضة )129( فكرًة، وجاءت الأفكار التي مت مناق�ضتها يف 

املجل�س بعدد )106(فكرة، ومت الأخذ واملوافقة على )103( فكرة، اأي ن�ضبة فعالية الأفكار تبلغ )80 %(، بينما هناك 

)25فكرة من اأ�ضل129( مل يتم املوافقة عليها يف اجلل�ضة من قبل احلكومة، وتعترب من الأفكار املهدرة اأي تبلغ 

ن�ضبتها )19 %(.

ويبلغ اإجمايل املقرتحات التي مت مناق�ضتها اأو مل يتم مناق�ضتها يف اجلل�ضة )141( مقرتحا، ويبلغ عدد املقرتحات 

التي مت مناق�ضتها من قبل الأع�ضاء يف اجلل�ضة )131( مقرتحاً، وتبنّي باأنه مت املوافقة على )104مقرتحات(، اأي 

اأن ن�ضبة فعاليتها تبلغ )73 %(، بينما هناك )37( مقرتحا من اأ�ضل )141( مقرتحاً مل توافق عليها احلكومة يف 

اجلل�ضة، ولذلك تعترب مقرتحات مهدرة تبلغ ن�ضبتها )26 %(.

ثانيًا : الدللة الأفقية للموؤ�شر :

احتل القطاع القانوين املرتبة الأولى بني ع�ضرة قطاعات ، بعدد اأوراق فنية بلغت )85( ورقة من اأ�ضل )233( ورقة 

اأعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات وبن�ضبة و�ضلت لـ )36.4 %(.

وت�ضمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغت )129( فكرة من اأ�ضل )741( فكرة، اأي ما ن�ضبته )17.4 %( بالن�ضبة جلميع 

القطاعات، وقد اأتت يف املرتبة الثالثة من حيث عدد ون�ضبة الأفكار، بن�ضبة فعالية بلغت )80 %(.

اأما على م�ضتوى املقرتحات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً بلغ )141( مقرتحاً �ضكلت ما ن�ضبته )36 %( من اأ�ضل )390( 

مقرتحاً ميثل كافة القطاعات ، وعليه فاإن القطاع القانوين احتل املرتبة الثانية �ضواء يف عدد ون�ضبة املقرتحات اأو 

ن�ضبة الفعالية، حيث بلغت ن�ضبة فعالية املقرتحات)73 %(.

ثالثًا : الدللة الراأ�شية للموؤ�شر

اإن الأوراق الفنية البالغ عددها )85( ورقة فنية يف هذا القطاع قد احتوت على )129( فكرة مبتو�ضط بلغ )1.5( 

فكرة يف كل ورقة فنية وتبلغ ن�ضبة اأفكار القطاع القانوين)17.4 %( من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق 

، وعدد مقرتحات بلغ )141( مبتو�ضط )1.6( مقرتح لكل ورقة فنية، وهو ما ي�ضكل ما  الفنية يف كل القطاعات 

ن�ضبته )36 %( من جممل مقرتحات الأوراق الفنية.

اأن فعالية  ، كما  اإلى )4.4 %(  اإلى )12( وبن�ضبة ت�ضل  كما نلحظ زيادة عدد املقرتحات عن الفكار بفارق ي�ضل 

الأفكار قد �ضجلت تقدماً ب�ضيطاً بن�ضبة )7 %(.
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رابعًا : الدللت العامة للموؤ�شرات الفنية :

اأنه على الرغم من اأن عدد الأوراق الفنية مل يتجاوز )85( ورقة وجاءت يف الرتتيب الأول  يف العدد، اإل اأن كل ورقة  

فنية منها قد احتوت يف املتو�ضط على )1.5 فكرة( و)1.6مقرتح( وحققت على م�ضتوى فاعلية الأفكار )80 %(، اأي اأن 

املهدر منها مل يجاوز ن�ضبة )19 %( ، اأما بالن�ضبة للمقرتحات فقد بلغت فعاليتها )73 %( ومل يجاوز املهدر منها ن�ضبة 

)26 %(، وهو ما ميثل دللة اإجناز جيدة، خا�ضة اأن املهدر يف الأفكار ان�ضرف اإلى اأفكار فرعية ومل مي�س اأفكاراً رئي�ضية. 

بالإ�ضافة اإلى ما طرحته احلكومة من اأن بع�س املقرتحات حتتاج اإلى املزيد من الدرا�ضة والوقت لتنفيذها.

ويعود تبووؤ هذا القطاع املرتبة املتقدمة )الأوىل ( من حيث عدد الأوراق لأ�شباب تتعلق بـ :  

15 قانون، قد نوق�س  اإر�ضالها من قبل جمل�س الوزراء حيث كان جمموعها  كرثة م�ضاريع القوانني التي مت   .1

يف املجل�س خلل الدور النعقاد العادي الربع من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر )10( م�ضروعات قوانني، 

تنوعت  ولقد  املجل�س،  يتم مناق�ضتها يف  ولكن مل  درا�ضتها،  النتهاء من  وقد  مت  قوانني  اإلى )5(  بالإ�ضافة 

اخت�ضا�ضات م�ضاريع القوانني ما بني اجتماعي واقت�ضادي واأمني وبيئي واأمور اإدارية. 

الناجت  تطور  اإلى  اأدت  التي  الأ�ضباب  اأهم  من  ال�ضابقة  الفرتة  يف  مكثفة  قانونية  لدورات  الباحثني  خ�ضوع   .2

الفني للأوراق القانونية، حيث يلحظ تعدد اأنواع الأوراق الفنية املعدة يف املجال القانوين ملناق�ضة م�ضاريع 

القوانني، والتي بلغت حوايل ) 85 (  ورقة فنية، ا�ضرتك يف اإعدادها اإدارتي ال�ضوؤون الت�ضريعية ومركز املعلومات 

والدرا�ضات الربملانية.

الجتماعي  البحث  مثل  القوانني،  هذه  مل�ضاريع  اإعدادها  مت  التي  الأوراق  تنوع  نتيجة  الأفكار  تنوعت  وقد    .3

وجداول البحث الجتماعي وجداول املقارنة، وخريطة املفاهيم بالإ�ضافة اإلى العديد من الأوراق الأخرى.

وتركزت املقرتحات على قوانني امل�ضاريع املرتبطة بالقطاع الجتماعي، والذي ارتبط بامل�ضاكل التي يوجهها املجتمع 

حاليا وباخلدمة الوطنية وتعديل حالت تاأجيل اخلدمة، واإ�ضافة تعديلت على القوانني القت�ضادية من غ�ضيل 

اأنها ذات �ضلة بعمليات  الأموال، واإ�ضافة �ضجل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل العمليات املالية التي ي�ضتبه يف 

غ�ضل 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�ضنةالإدارةعنوان الورقةم

1
جدول مقارن مل�ضروع قانون  ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة 

الهوية
2014ال�ضوؤون الت�ضريعية

2014ماإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية + مركز املعلوماتامللف الت�ضريعي لقانون �ضلمة الأغذية2

ال�ضتف�ضارات القانونية3
اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية + مركز املعلومات 

والدرا�ضات الربملانية 
2014م

ال�ضتف�ضارات الجتماعية4
اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية + مركز املعلومات 

والدرا�ضات الربملانية
2014

5
ورقة النتائج النهائية لل�ضتف�ضارات م�ضروع قانون �ضلمة 

الأغذية

اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية + مركز املعلومات 

والدرا�ضات الربملانية
2014

2014مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانيةالتحديات الجتماعية 6

2014مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانيةورقة النتائج الجتماعية7

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةاجلدول املقارن مل�ضروع �ضلمة الغذاء8

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية تقرير اللجنة مل�ضروع �ضلمة الغذاء 9

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةتقرير املجل�س مل�ضروع �ضلمة الغذاء10

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةتقرير اللجنة لقانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة الهوية11

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةتقرير املجل�س لقانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة الهوية12

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةاجلدول املقارن مل�ضروع تنظيم وزارة اخلارجية13

2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةخريطة حتليل الن�س القانوين لتنظيم وزارة اخلارجية 14

2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةدرا�ضة م�ضروع تنظيم وزارة اخلارجية 15

2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةالعتمادات ال�ضافية املطلوبة ل�ضنة املالية 2014م16

17

اخلربة الدولية – م�ضروع قانون احتادي بتعديل بع�س 

اأحكام القانون الحتادي رقم ) 24 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن 

حماية البيئة وتنميتها.

2014مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية

18

البحث الجتماعي - م�ضروع قانون احتادي بتعديل بع�س 

اأحكام القانون الحتادي رقم ) 24 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن 

حماية البيئة وتنميتها.

2014مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية
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ال�ضنةالإدارةعنوان الورقةم

19

جداول اخلربة املقارنه - م�ضروع قانون احتادي بتعديل 

بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 24 ( ل�ضنة 1999 يف 

�ضاأن حماية البيئة وتنميتها)الدمنارك-جمهورية لو�س-

م�ضر - ال�ضعودية - الردن(

2014مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية

20

جدول التحليل التفريعي- م�ضروع قانون احتادي بتعديل 

بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 24 ( ل�ضنة 1999 يف 

�ضاأن حماية البيئة وتنميتها.

2014مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية

21

ورقة النتائج-  مل�ضروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام 

القانون الحتادي رقم ) 24 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن حماية 

البيئة وتنميتها.

2014مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية

22

ورقة املفاهيم -مل�ضروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام 

القانون الحتادي رقم ) 24 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن حماية 

البيئة وتنميتها.

2014مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانية

23

ورقة النتائج الجتماعية والقانونية - مل�ضروع قانون 

احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 24 ( 

ل�ضنة 1999 يف �ضاأن حماية البيئة وتنميتها.  

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

24

امللف الت�ضريعي-  م�ضروع قانون احتادي بتعديل بع�س 

اأحكام القانون الحتادي رقم ) 24 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن 

حماية البيئة وتنميتها.

اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية + مركز املعلومات 

والدرا�ضات الربملانية
2014

25

املعاجلة القانونية للم�ضكلت الجتماعية- م�ضروع قانون 

احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 24 ( 

ل�ضنة 1999 يف �ضاأن حماية البيئة وتنميتها.

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

26

خريطة املفاهيم- م�ضروع قانون احتادي بتعديل بع�س 

اأحكام القانون الحتادي رقم ) 24 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن 

حماية البيئة وتنميتها.

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

27

الن�ضو�س والأفكار القانونية- م�ضروع قانون احتادي 

بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 24 ( ل�ضنة 

1999 يف �ضاأن حماية البيئة وتنميتها.

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

28

نظرية البناء الوظيفي- م�ضروع قانون احتادي بتعديل 

بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 24 ( ل�ضنة 1999 يف 

�ضاأن حماية البيئة وتنميتها.

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية
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ال�ضنةالإدارةعنوان الورقةم

29

البحث الجتماعي - م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون 

الحتادي رقم ) 2 ( ل�ضنة 1989 يف �ضاأن ال�ضماح ملواطني 

دول جمل�س التعاون مبمار�ضة جتارتي التجزئة واجلملة يف 

الدولة

2014املعلومات والدرا�ضات الربملانية

30

التقرير املبدئي - م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون 

الحتادي رقم ) 2 ( ل�ضنة 1989 يف �ضاأن ال�ضماح ملواطني 

دول جمل�س التعاون مبمار�ضة جتارتي التجزئة واجلملة يف 

الدولة

2014املعلومات والدرا�ضات الربملانية

31

ورقة النتائج- م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون 

الحتادي رقم ) 2 ( ل�ضنة 1989 يف �ضاأن ال�ضماح ملواطني 

دول جمل�س التعاون مبمار�ضة جتارتي التجزئة واجلملة يف 

الدولة

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

32

اجلدول املقارن- م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون 

الحتادي رقم ) 2 ( ل�ضنة 1989 يف �ضاأن ال�ضماح ملواطني 

دول جمل�س التعاون مبمار�ضة جتارتي التجزئة واجلملة يف 

الدولة

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

33
نبذه عن م�ضروع القانون -م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن 

حماية الآثار
2015املعلومات والدرا�ضات الربملانية

34

النتائج الجتماعية و القانونية)الأ�ضباب الوطنية –

الأ�ضباب الدولية – املوؤ�ضرات الدولية-الدرا�ضات املقارنة- 

النتائج الجتماعية والقانونية( - م�ضروع قانون احتادي يف 

�ضاأن حماية الآثار

2015املعلومات والدرا�ضات الربملانية

35
البحث الجتماعي- م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن حماية 

الآثار
2015املعلومات والدرا�ضات الربملانية

36
جداول اخلربة املقارنة- م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن 

حماية الآثار
2015املعلومات والدرا�ضات الربملانية

37
جداول اخلربة الدولية- م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن 

حماية الآثار
2015املعلومات والدرا�ضات الربملانية

38

ال�ضيا�ضة القت�ضادية للدولة و توجهاتها ومدى تغري 

ال�ضيا�ضات االقت�ضادية للدولة بعد هبوط اأ�ضعار النفط- 

م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن حماية الآثار

2015املعلومات والدرا�ضات الربملانية

39
اخلربة التاريخية- م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن حماية 

الآثار
2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية
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ال�ضنةالإدارةعنوان الورقةم

40
خريطة املفاهيم- م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن حماية 

الآثار
2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

41
املفاهيم القانونية مل�ضروع قانون حماية الآثار- م�ضروع 

قانون احتادي يف �ضاأن حماية الآثار
2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةحمظر البلغ- م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن حماية الآثار42

امللف الت�ضريعي - م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن حماية الآثار43
اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية + املعلومات 

والدرا�ضات الربملانية
2015

امللف الت�ضريعي لقانون مكافحة جرائم غ�ضيل الأموال 44
مركز الدرا�ضات واملعلومات الربملانية+ 

الإدارة الت�ضريعية
2014

45
جدول اخلربة الدولية/ تعديل قانون مكافحة جرائم 

غ�ضيل الأموال 
2014مركز الدرا�ضات واملعلومات الربملانية 

46
جداول اخلربة املقارنة/ تعديل قانون مكافحة جرائم 

غ�ضيل الأموال 
2014مركز الدرا�ضات واملعلومات الربملانية

47
جدول املفاهيم الجتماعية/ ملكافحة غ�ضل الأموال ومتويل 

الإرهاب
2014مركز الدرا�ضات واملعلومات الربملانية

48
ورقة النتائج النهائية/ ملكافحة غ�ضل الأموال ومتويل 

الإرهاب
2014مركز الدرا�ضات واملعلومات الربملانية

2014مركز الدرا�ضات واملعلومات الربملانيةتقرير جلنة/ تعديل قانون مكافحة جرائم غ�ضيل الأموال49

50

مذكرة �ضارحة للتعديل ب�ضاأن ربط جرمية غ�ضيل الأموال 

باأنواع حمددة من اجلرائم / فيما يخ�س تعديل قانون 

مكافحة جرائم غ�ضيل الأموال

2014الإدارة الت�ضريعية 

51

جدول مقارن /م�ضروع قانون احتادي رقم )       ( ل�ضنة 

2014 بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )4( 

ل�ضنة 2002-  يف �ضاأن مكافحة جرائم غ�ضل الأموال

2014الإدارة الت�ضريعية 

52
املـلف الـفــــني /لتحـليل بع�س ميزانيات اجلـهات الحتـادية  

لل�ضنة املـالية 2014م
2014مركز الدرا�ضات واملعلومات الربملانية

53

التقرير النهائي /يف �ضاأن م�ضروع قانون احتادي بربط 

امليزانية العامة للحتاد وميزانيات اجلهات امل�ضتقلة امللحقة 

عن ال�ضنة املالية 2014م

2014مركز الدرا�ضات واملعلومات الربملانية

54

ا�ضتف�ضارات احلكومة لكافة القطاعات احلكومية )التعليم /

وزارة ال�ضغال/وزارة ال�ضحة/وزارة البيئة /وزارة القت�ضاد/

وزارة ال�ضوؤون الجتماعية/وزارة الداخلية / وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي/وزارة العمل /وزارة الثقافة وال�ضباب 

وتنمية املجتمع.

2014مركز الدرا�ضات واملعلومات الربملانية
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ح�شر الأوراق الفنية التي مت  النتهاء منها ولكن مل يتم مناق�شتها بعد يف اجلل�شة 

ولذلك لي�س لها فعالية:

ال�ضنةالإدارةعنوان الورقةم

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةتقرير اللجنة مل�ضروع قانون الهيئة الحتادية للجمارك.1

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةتقرير املجل�س مل�ضروع قانون الهيئة الحتادية للجمارك.2

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةاخلريطة الوظيفية مل�ضروع قانون الهيئة الحتادية للجمارك.3

4
ورقة الختلف والتوافق  بني اللجنة واحلكومة مل�ضروع قانون  لهيئة 

الحتادية للجمارك.
2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعيةاجلدول املقارن مل�ضروع قانون لهيئة الحتادية للجمارك.5

6

ورقة حتديد املفاهيم الجتماعية- م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون 

الحتادي رقم ) 23 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات 

املائية احلية بدولة الإمارات العربية املتحدة.

املعلومات والدرا�ضات 

الربملانية
2015

7

البحث الجتماعي- م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم 

)23( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.

املعلومات والدرا�ضات 

الربملانية
2015

8

اخلربة املقارنة- م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم )23( 

ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية بدولة 

الإمارات العربية املتحدة.

املعلومات والدرا�ضات 

الربملانية
2015

9

اخلربة الدولية- م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم )23( 

ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية بدولة 

الإمارات العربية املتحدة.

املعلومات والدرا�ضات 

الربملانية
2015

10

معايري وموؤ�ضرات الأبعاد اليكولوجية والقت�ضادية والجتماعية واملوؤ�ض�ضية 

والإدارية يف قطاع م�ضايد الأ�ضماك- م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون 

الحتادي رقم ) 23 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات 

املائية احلية بدولة الإمارات العربية املتحدة.

املعلومات والدرا�ضات 

الربملانية
2015

11

النتائج الجتماعية والقانونية- م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون 

الحتادي رقم ) 23 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات 

املائية احلية بدولة الإمارات العربية املتحدة.

املعلومات والدرا�ضات 

الربملانية
2015

12

خريطة املفاهيم القانونية- م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي 

رقم ) 23 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات املائية 

احلية بدولة الإمارات العربية املتحدة.

2015ادارة ال�ضوؤون الت�ضريعية
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ال�ضنةالإدارةعنوان الورقةم

13
مذكرة تف�ضريية للخريطة حتليل القانون ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات 

املائية احلية.
2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

14

الفقرات الع�ضوائية- م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم 

)23( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.

2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

15

اخلربة التاريخية - م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم 

)23 ( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.

2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

16

ورقة الإبلغ  -  م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم )23( 

ل�ضنة 1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية بدولة 

الإمارات العربية املتحدة.

2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

17

امللف الت�ضريعي - م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم )23( 

ل�ضنة 1999يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية بدولة 

الإمارات العربية املتحدة.

اإدارة ال�ضوؤون 

الت�ضريعية+ املعلومات 

والدرا�ضات الربملانية
2015

18

اجلدول املقارن - م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم )23( 

ل�ضنة 1999يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية بدولة 

الإمارات العربية املتحدة.

2015اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

19

اجلدول املقارن -م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن اعتماد احل�ضاب 

اخلتامي للحتاد واجلهات امللحقة امل�ضتقلة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف                       

2013-12-31م.

2014اإدارة ال�ضوؤون الت�ضريعية

20
جدول التحليل التفريعي /مل�ضروع قانون �ضلمة الغذاء “الكتلة املعلوماتية 

الأولى".

مركز الدرا�ضات 

واملعلومات الربملانية
2014

21
جدول التحليل التفريعي /مل�ضروع قانون �ضلمة الغذاء “الكتلة املعلوماتية 

الثانية" .

مركز الدرا�ضات 

واملعلومات الربملانية
2014

ورقة النتائج النهائية/ مل�ضروع قانون �ضلمة الأغذية.22
مركز الدرا�ضات 

واملعلومات الربملانية
2014

23
مقارنة /م�ضروع قانون احتادي رقم )      ( ل�ضنة 2014   بتعديل م�ضمى 

الهيئة الوطنية للموا�ضلت.
2014الإدارة الت�ضريعية 

24

تقرير جلنة ال�ضئون الإ�ضلمية والأوقاف واملرافق العامة  يف �ضاأن م�ضروع 

القانون الحتادي رقـــــم )   ( ل�ضنة 2014م بتعديل م�ضمى الهيئة الوطنية 

للموا�ضلت .

2014الإدارة الت�ضريعية

25
البحث الجتماعي/ مل�ضروع قانون احتادي رقم )( ل�ضنة 2013م يف �ضاأن 

تنظيم مهنة مدققي احل�ضابات.

مركز الدرا�ضات 

واملعلومات الربملانية
2013
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ال�ضنةالإدارةعنوان الورقةم

جداول الت�ضابه والختلف لعنا�ضر/ )تنظيم مهنة مدقق احل�ضابات(.26
مركز الدرا�ضات 

واملعلومات الربملانية
2013

اخلربة الدولية/ لقانون تنظيم مهنة مدققي احل�ضابات.27
مركز الدرا�ضات 

واملعلومات الربملانية
2013

28
مقارنة بني القوانني املنظمة لتنظيم مهنة مدققي احل�ضابات يف كل من 

)امريكا-البحرين –لبنان- ال�ضعودية – الأردن – �ضوريا (.

مركز الدرا�ضات 

واملعلومات الربملانية
2013

ورقة النتائج النهائية /مل�ضروع قانون تنظيم مهنة مدقق احل�ضابات.29
مركز الدرا�ضات 

واملعلومات الربملانية
2013

30
التقرير من حيث املبداأ يف �ضاأن/ م�ضروع القانون الحتادي رقم )   ( ل�ضنة 

2014م  يف �ضاأن تنظيم مهنة مدققي احل�ضابات.
2013الإدارة الت�ضريعية

31
جدول مقارن /م�ضــروع  قانون احتادي رقم )    ( ل�ضنة 2013ب�ضاأن تنظيم 

مهنة مدققي احل�ضابات.
2013الإدارة الت�ضريعية 
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ح�شر الأفكار: 

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين ما يقارب من )129( فكرة، 

ومن اأهم هذه الأفكار:

 اإ�ضافة الن�ضر باجلريدة الر�ضمية يف قانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة الهوية.	

 مقدار الغرامة  التي توقع على خمالفة اأحكام املادتني )6( و)10(.	

 اإ�ضافة بع�س القوانني للديباجة لعلقتها املبا�ضرة مب�ضروع قانون �ضلمة الغذاء.	

 اإ�ضافة العلف يف بع�س مواد م�ضروع القانون باعتبارها و�ضيلة لتحقيق غاية ال�ضلمة الغذائية .	

 املواد اخلام اأو الأولية.	

 تعريف امل�ضوؤول عن من�ضاأة العلف.	

 تعريف املن�ضاأة  الغذائية	

 اإ�ضافة املادة الأولية لتعريف ال�ضل�ضلة الغذائية .	

 تعديل تعريف �ضلمة الغذاء يف م�ضروع القانون ليتوافق مع تعريف هيئة الد�ضتور الغذائي.	

 اإدراج هدف خا�س بالعلف.	

 اإ�ضافة من�ضاأة العلف اإلى نطاق تطبيق القانون.	

 توحيد الإجراءات على مادة الخت�ضا�ضات وال�ضلحيات.	

 نظام ر�ضد �ضلمة الغذاء والعلف، وذلك وفق ما ورد يف د�ضتور الغذاء العاملي.	

 نظام الرقابة والتفتي�س.	

 اإ�ضافة الت�ضجيل يف مادة الرتاخي�س.	

 ا�ضتبدال اللياقة ال�ضحية باللياقة الطبية.	

 ا�ضتحداث التزام على م�ضوؤول املن�ضاأة الغذائية.	

 تداول الغذاء غري امللئم الذي ل يتنا�ضب مع طبيعة املجتمع.	

 رفع قيمة الغرامات املالية لتتنا�ضب مع الأحكام الواردة يف م�ضروع لقانون.	

 ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات يتعلق بالغرامة على خمالفة اأي حكم من الأحكام التي مل يتم الن�س 	

على عقوبه لها يف امل�ضروع.

 م�ضاعفة العقوبة يف حالة العود.	

 تعديل مادة توفيق الأو�ضاع.	

 اإ�ضافة فرتة لتحديد املدة الزمنية ل�ضدور اللئحة التنفيذية للقانون.	

 احلاجة لالإ�ضارة لبع�س القوانني يف الديباجة لالرتباط والأهمية دور اجلمارك  فيها . 	

 تعديل ورود املر�ضوم 85 ل�ضنة 2007 ب�ضاأن نظام )قانون( اجلمارك املوحد بالديباجة كمر�ضوم بقانون 	

خلفا حلقيقته كمر�ضوم . 

 تعديل ورود كثري من ن�ضو�س امل�ضروع ت�ضور الأمر على اأنه اإن�ضاء لهيئة جديدة حتل حمل اأخرى يف 	

حني اأن حقيقته اأنه اإعادة تنظيم لهيئة قائمة منذ عام 2003.
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 تعديل ورود �ضياغة بع�س الن�ضو�س مبا يفيد اأن الخت�ضا�س غري نهائي ويحتاج لعتماد من جهة 	

اأخرى، )تو�ضيحه اأن يكون الخت�ضا�س نهائيا دون حاجة لتدخل من جهة اأخرى(.  

 توحيد ورود ثلثة م�ضطلحات مبعنى واحد هي اجلهة املخت�ضة واجلهة املعنية واجلهة ذات العلقة. 	

 حذف الإ�ضارة لإعفاء الهيئة الحتادية للجمارك من الرقابة امل�ضبقة  لديوان املحا�ضبة وذلك لإلغاءه 	

من الرقابة منذ عدة �ضنوات.

 ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  وهو قانون ل�ضنة 2002 ب�ضاأن تنظيم ومراقبة الجتار 	

الدويل باحليوانات والنباتات املهددة بالنقرا�س.

 ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  وهو قانون يف �ضاأن املناطق احلرة يف الدولة.	

 ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  وهو قانون يف �ضاأن الأ�ضلحة والذخائر واملتفجرات ، 	

وتعديلته. 

 تعديل يف تعريف البيئة البحرية لقانون حماية البيئة .	

 تعديل يف تعريف املحمية الطبيعية لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف تلوث  الرتبة لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف املواد والعوامل امللوثة لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف تلوث الهواء لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف التلوث املائي لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف املواد امللوثة للبيئة املائية لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف اإدارة النفايات لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف التخل�س من النفايات لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف الو�ضائل البحرية لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف املن�ضاأة لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف مياه التزان غري النظيفة لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف الك�ضارات لقانون حماية البيئة.	

 تعديل يف تعريف ال�ضو�ضاء لقانون حماية البيئة.	

 ا�ضتحداث مفهوم جديد يف مادة التعريفات وهي م�ضطلح الكلنكر.	

 ا�ضتحداث مفهوم جديد يف مادة التعريفات وهو م�ضطلح ال�ضرر البيئي.	

 اأنواع ال�ضجلت 	 اإ�ضافة تعديل يف املادة ال8لقانون حماية البيئة املتعلقة ب للحتفاظ بكل نوع من 

امل�ضار اإليها.

 تعديل يف املادة ال12 املتعلقة باملحظورات لقانون حماية البيئة املتعلقة.	

 تعديل املادة 20 املتعلقة باخت�ضا�ضات الهيئة لقانون حماية البيئة.	

 تعديل املادة 26 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالو�ضائل البحرية التي تنقل الزيوت.	

 تعديل املادة 30 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالتزامات قائد الو�ضيلة البحرية.	

 تعديل املادة 41 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالفح�س الدوري ملحطات التحلية.	
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 تعديل املادة 61 من قانون حماية البيئة املتعلقة باملواد املحظورة.	

 ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية البيئة متعلقة ب عملية ابلغ ال�ضلطات المنية.	

 تعديل  البند الثاين من املادة 72 يف قانون حماية البيئة املتعلقة ب التعوي�س عن ال�ضرر البيئي.	

 تعديل املادة 77 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالعقوبات.	

 تعديل املادة 83 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالعقوبات.	

 تعديل البند الول من املادة 96 لقانون حماية البيئة املتعلق بلوائح تنظيم الأن�ضطة ال�ضناعية.	

 ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية البيئة تعنى باإن�ضاء �ضندوق للبيئة.	

 اجلملة 	 القانون  م�ضروع  ديباجة  يف   ، وتعديلته  التجارية  الوكالت  تنظيم  �ضاأن  يف  قانون  اإ�ضافة 

والتجزئة.

 حذف املر�ضوم الحتادي رقم )55( ل�ضنة 2002، يف �ضاأن التفاقية القت�ضادية بني دول جمل�س التعاون 	

لدول اخلليج العربية ، من ديباجة م�ضروع قانون اجلملة والتجزئة.

 ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن مزاولة اأعمال الوكلت التجارية يف قانون اجلملة والتجزئة.	

 حذف املر�ضوم الحتادي رقم )85( ل�ضنة 2007، يف �ضاأن نظام )قانون( اجلمارك املوحد لدول جمل�س 	

التعاون لدول اخلليج العربي، من ديباجة قانون الآثار.

 ا�ضتحداث مر�ضوم بقانون احتادي رقم )2( ل�ضنة 2011 يف �ضاأن اإن�ضاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 	

و الأزمات و الكوارث، يف ديباجة قانون حماية الآثار.

 تعديل تعريف الأثر يف قانون الآثار.	

 ا�ضتحداث تعريف حماية الآثار يف مادة التعريفات يف قانون حماية الآثار.	

 ا�ضتحداث تعريف الآثار املكررة يف مادة التعريفات  يف قانون حماية الآثار.	

 ا�ضتحداث بند يف مادة الهداف  يف قانون الآثار.	

 تعديل يف املادة 3 من قانون الآثار املتعلقة باخت�ضا�ضات املجل�س الوطني للآثار.	

 تعديل املادة ال 4 املتعلقة مبلكية كل اإماره للآثار/قانون الآثار.	

 ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن حماية الآثار يف الزمات والكوارث/قانون حماية الآثار.	

 ا�ضتحداث مادة متعلقة بعر�س الآثار يف املتاحف اخلارجية / قانون حماية الآثار.	

 تعديل املادة ال 9 من قانون حماية الآثار املتعلقة ب�ضيانة الأثر وترميمه.	

 تعديل على املادة ال 10 يف قانون حماية الآثار واملتعلقة باملدة التي يجب ت�ضجيل الأثر فيها.	

 ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بحظر الجتار بالآثار.	

 ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بعدم جواز اهداء الآثار.	

 تعديل املادة 16 من قانون الآثار املتعلقة بحظر ت�ضدير الآثار للخارج.	

 تعديل املادة 18 من قانون حماية الآثار املتعلقة بالآثار الثابتة.	

 ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بالتعوي�ضات.	

 تعديل على املادة 21 من قانون الآثار املتعلقة باملحافظة على املوقع الأثري.	

 تعديل يف املادة 22 من قانون حماية الآثار املتعلقة باملحظورات.	
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 املواقع 	 من  باملقرب  ثقيلة  �ضناعات  اقامة  بحظر  املتعلقة  الآثار  حماية  قانون  من   23 املادة  تعديل 

الأثرية.

 ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة باإلزام ال�ضلطة املخت�ضة بتحديد حقوق الرتفاق للآثار 	

الثابتة.

 اإ�ضافة بندين يف املادة 26 من قانون حماية الآثار متعلقة ب�ضراء الأثر.	

 اإ�ضافة بند رابع للمادة 27 من قانون حماية الآثار متعلقة بالحتفاظ ب�ضجلت امللكية.	

 اأ�ضرار 	 اأ�ضحاب الأملك عّما حلقهم من  28 من قانون الآثار متعلق بتعوي�س  املادة  اإ�ضافة بند يف 

نتيجًة لأعمال التنقيب.

 لها 	 امل�ضرح  واجلهات  التنقيب  ببعثات  متعلق  الآثار  حماية  قانون  يف   29 جديده  مادة  ا�ضتحداث 

بالتنقيب بالتعليمات ال�ضادرة اإليها من املجل�س وال�ضلطة املخت�ضة.

 ا�ضتحداث مادة 30 يف قانون حماية الآثار متعلقة مبلكية الأثر.	

 ا�ضتحداث مادة 31 يف قانون حماية الآثار متعلقة بالتاأخر يف ا�ضتخدام ت�ضريح التنقيب.	

 ا�ضتحداث مادة 32 يف قانون حماية الآثار متعلقة باإن�ضاء متحف الإمارات الوطني.	

 ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات رقم املادة 36.	

 ا�ضتحداث بندين يف مادة العقوبات رقم املادة 38.	

 اإ�ضافة كلمة ال�ضغرية يف تعريف الرثوات املائية احلية لقانون حماية وتنمية الرثوات املائية.	

 تعديل يف مادة التعريفات يف تعريف ال�ضياد لقانون حماية وتنمية الرثوات املائية.	

 ا�ضتحداث تعريف يف مادة التعريفات يتعلق ب مزارع الأحياء املائية يف قانون حماية وتنمية الرثوات 	

املائية.

 ا�ضتحداث تعريف يف مادة التعريفات يتعلق ب امل�ضاد يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية.	

 اإ�ضافة بند يف املادة 4 يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة ب�ضروط الت�ضجيل يف ال�ضجل.	

 اللجنة 	 باخت�ضا�ضات  املتعلقة  املائية  الرثوات  5 يف قانون  حماية وتنمية  ال  املادة  بند يف  ا�ضتحداث 

العليا حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.

 اللجنة 	 املتعلقة باخت�ضا�ضات  املائية  يف قانون  حماية وتنمية الرثوات   5 املادة ال  ا�ضتحداث بند يف 

العليا حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.

 اللجنة 	 املتعلقة باخت�ضا�ضات  املائية  يف قانون  حماية وتنمية الرثوات   5 املادة ال  ا�ضتحداث بند يف 

العليا حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.

 تعديل املادة 15 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا حلماية 	

وتنمية الرثوات املائية احلية.

 حذف املادة 17 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة برخ�س القوارب.	

 ا�ضتحداث بند يف املادة 25 من قانون حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة  ا�ضدار الت�ضاريح.	

 ا�ضتحداث بند يف املادة 26 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية.	

 ا�ضتحداث بند يف املادة 26 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية.	

 ا�ضتحداث بند يف املادة 26 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية.	
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 وحتليل 	 املعلومات  تخزين  املتعلقة  املائية  الرثوات  وتنمية  حماية  قانون   يف   56 مادة  ا�ضتحداث 

الإح�ضاءات.

 ا�ضتحداث قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها، لقانون غ�ضيل 	

الأموال للديباجة.

 اإ�ضافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة قانون غ�ضيل الأموال.	

 ال�ضكل اللكرتوين والرقمي للأموال.	

 ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن ا�ضتخدام تقنية املعلومات يف اجلرائم املالية.	

 ا�ضتحداث مادة تبني وتف�ضل اجلرائم التي حت�ضل فيها الأموال باأ�ضكال غري �ضرعية.	

 اإن�ضاء قاعدة بيانات اأو �ضجل خا�س ملا يتوافر لديها من معلومات.	

 ا�ضتحداث بند متعلق بو�ضع اللئحة التنظيمية لعمل اللجنة الوطنية ملواجهة غ�ضل الأموال.	

 ا�ضتحداث بند فيما يخ�س العقوبات.	

 ا�ضتحداث فقرة متعلقة ب مدقق احل�ضابات.	

 تغري عنوان م�ضروع القانون )تعديل م�ضمى الهيئة الوطنية للموا�ضلت(.	

 ا�ضتحداث قانون يف الديباجة )ديباجة قانون مدققي احل�ضابات (.	

 ا�ضتحداث مادة  بخ�ضو�س الهدف من القانون )مدققي احل�ضابات(.	

 ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن تخلف �ضرط مدة اخلربة)مدققي احل�ضابات(.	

 ا�ضتحداث بند التدريب والتعليم والتاأهيل امل�ضتمر ملهنة مدققي احل�ضابات.	

 ا�ضتحداث بند ب�ضاأن اإن�ضاء اإدارة يف وزارة القت�ضاد تعنى مبهنة مدققي احل�ضابات.	

 ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن عدم عزل مدقق احل�ضابات . 	

 ا�ضتحداث بند يف قانون مدققي احل�ضابات ب�ضاأن بذل العناية يف اداء عمله.	

 ا�ضتحداث مادة يف العقوبات لقانون مدققي احل�ضابات.	

 ا�ضتحداث بند ب�ضاأن وقف مدقق احل�ضابات.	

ح�شر املقرتحات:

ما يقارب من )141(  القانوين  القطاع  الفنية يف  الأوراق  التي قدمت يف  املقرتحات  اإجمايل  بلغ   

مقرتحا. ومن اأهم هذه املقرتحات:

 هناك 	 واأن  خ�ضو�ضا  الكافة؛  من  القرار  بتاريخ  العلم  لأهمية  الر�ضمية  باجلريدة  الن�ضر  اإ�ضافة 

جزاءات ترتتب على هذا احلظر)قانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقات الهوية( .

 يتعني 	 ال�ضلطات، حيث  بني  بالف�ضل  الد�ضتوري  للمبداأ  بالقانون   مراعاة  الغرامة  حتديد مقدار 

ال�ضجل  )قانون  الإي�ضاحية  باملذكرة  ذكر  ما  ح�ضب  عقوبة  لأنها  الغرامة  �ضقف  القانون  يحدد  اأن 

ال�ضكاين وبطاقة الهوية( . 

 اأنها عقوبة تدفع ت�ضاحلاً 	 املادة )16(لأن التكييف الد�ضتوري لهذه الغرامات  حذفت الإدارية  من 

)�ضجل �ضكاين وبطاقة الهوية(.
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 اإ�ضافة القانون الحتادي رقم )39( ل�ضنة 1992 يف �ضاأن اإنتاج وتداول الأ�ضمدة وامل�ضلحات الزراعية، 	

اإنتاج وا�ضترياد وتداول البذور والتقاوى ، والقانون  والقانون احتادي رقم ) 42 ( ل�ضنة 1992 ب�ضاأن 

الحتادي رقم )8( ل�ضنة 2013، يف �ضاأن الوقاية من الأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها.

 تعديل تعريف الغذاء باإ�ضافة املواد الأولية واخلام للتعريف.	

 ا�ضتحداث تعريف مل�ضوؤول من�ضاأة العلف.	

 تعديل تعريف  املن�ضاأة  الغذائية باإ�ضافة دائم اأو موؤقت اأ�ضوة مبن�ضاأة العلف.	

 تعديل تعريف  �ضلمة الغذاء ليتوافق مع تعريف هيئة الد�ضتور الغذائي »الكودك�س«.	

 تعديل تعريف  التحفظ  ليتوافق مع ما ورد من تعريف لدى »الكودك�س« وليتنا�ضب مع العلف.	

 اإعادة �ضياغة تعريف ال�ضـرتداد باإ�ضافة العلف.	

 اإعادة �ضياغة تعريف  حتليل املخاطــر والعبوه مبا يتنا�ضب مع مو�ضوعي الغذاء و العلف معا.	

 تعديل مادة الأهداف باإ�ضافة املراقبة والتحقق ، كما مت اإدراج هدف خا�س بالعلف يف مادة الأهداف 	

ليتنا�ضب مع اأحكام القانون.

 	 ، الغذائية  ال�ضل�ضلة  كافة مراحل  والعلف خلل  الغذاء  لي�ضمل  القانون  �ضريان  تعديل مادة نطاق 

كما مت ا�ضتحداث بند ين�س على �ضريان اأحكام هذا القانون على من�ضاأة العلف املرخ�س لها بتداول 

العلف.

 تعديل مادة الخت�ضا�ضات وال�ضلحيات باإ�ضافة عبارة توحيد الإجراءات اإلى جانب الإ�ضراف.	

 اإ�ضافة ال�ضرتداد اإلى مادة الأنظمة، واإ�ضافة نظام الرقابة والتفتي�س لأن  حتليل املخاطر اأو تقييمها 	

اأو الإبلغ عنها يتطلب وجود هذا النظام.

 اإ�ضافة اجلهات املعنية بو�ضع التدابري ال�ضحية اإلى ال�ضلطات املخت�ضة.	

 مت اإ�ضافة الت�ضجيل الأنه يتعلق بت�ضجيل املنتج بينما الرتخي�س يتعلق باملن�ضاأة والن�ضاط.	

 اإ�ضافة العلف اإلى مادة ال�ضترياد.	

 ا�ضتبدال اللياقة الطبية باللياقة ال�ضحية .	

 ا�ضتحداث التزام على م�ضوؤول املن�ضاأة الغذائية.	

 ا�ضتحداث بند يف املادة )9( تن�س على اأن م�ضوؤول املن�ضاأة الغذائية يلتزم باأي التزامات اأخرى حتددها 	

اللئحة التنفيذية.

 اإخ�ضاع من�ضاأة العلف لللتزامات املوجودة يف مادة الرقابة والتفتي�س.	

 و�ضع 	 مت  ،كما  املخاطر«  تقييم   « بـ  املخاطر«  »حتليل  با�ضتبدال  والتفتي�س  الرقابة  مادة  تعديل 

»للموا�ضفات  من  بدل   « القانون  هذا  ولأحكام  الفنية  واللوائح  اللزامية  القيا�ضية  »للموا�ضفات  

املعتمدة «  .

 غري 	 الغذاء  تداول  الغذائية  املن�ضاأة  على  ُيحظر  اأنه  على  ين�س  التداول  مادة  يف  بند  ا�ضتحداث  مت 

امللئم.

 ومت 	 املالية،  الغرامة  قيمة  رفع  مت  كما   ، للتطبيق  قابله  لت�ضبح  العقوبات  ملادة  العلف  اإ�ضافة  مت 

يتعلق  بند  ا�ضتحداث  مت  كما   ، الأحكام  من  حكم  اأي  خمالفة  على  بالغرامة  يتعلق  بند  ا�ضتحداث 

بجرائم العود.
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 مت اإ�ضافة من�ضاأة العلف ملادة توفيق الأو�ضاع.	

 مت الن�س على جواز الت�ضالح و اإعادة �ضياغة مادة لئحة التدابري الإدارية .	

 ا�ضتحداث مادة تن�س على اأن ت�ضري اأحكام هذا القانون على اإقليم الدولة مبا فيها املناطق احلرة.	

 �ضدور 	 من  اأ�ضهر  �ضتة  خلل  التنفيذية  اللئحة  ل�ضدور  الزمنية  املدة  لتحديد  فرتة  اإ�ضافة  مت 

القانونية. 

 اإ�ضافة بع�س القوانني ذات العلقة اإلى الديباجة ، وهي القانون الحتادي رقم )11( ل�ضنة 1981 يف 	

�ضاأن فر�س �ضريبة احتادية على الواردات من التبغ ، والقانون الحتادي رقم )14( ل�ضنة 1995، يف 

�ضاأن مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية وتعديلته ، والقانون الحتادي رقم )19( ل�ضنة 2002 

ب�ضاأن رفع الر�ضوم اجلمركية على الب�ضائع وال�ضلع امل�ضتوردة من خارج الحتاد اجلمركي، واملر�ضوم 

بقانون احتادي  رقم )5( ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الأ�ضلحة والذخائر واملتفجرات والعتاد .

 املوحد 	 ب�ضاأن نظام ) قانون(  اجلمارك   2007 ل�ضنة  املر�ضوم الحتادي رقم )85(  ت�ضحيح م�ضمى  

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي ، حيث اإنه ورد يف الديباجة كمر�ضوم بقانون واحلقيقة 

اأنه جمرد مر�ضوم فح�ضب وفقا للمبني من �ضراحة عنوانه ون�ضو�ضه.    

 تغيري �ضياغة املادة 2  وحذف ما ي�ضري اإلى  اإن�ضاء الهيئة وحلولها حمل الهيئة احلالية .	

 والتغيري يف املادة 17حيث حذفت  العبارة املتعلقة بال�ضنة املالية الأولى للهيئة لأن هذا الأمر فات 	

اأوانه لأن الهيئة من�ضاأة منذ 2003 .

 والتعديل يف املادة 20 املتعلقة  بنقل الأ�ضول واملوجودات واحلقوق  واملوظفني واملخ�ض�ضات املقررة 	

يف املوازنة ال�ضنوية للهيئة اجلديدة، لأنه ل يوجد يف احلقيقة هيئة جديدة، ومن ثم و�ضعت �ضياغة 

حتتفظ فيها الهيئة نف�ضها القائمة وقت �ضدور القانون بهذه الأمور  . 

 بتغيري 	 الهيئة لأهميته  باخت�ضا�ضات  املتعلقة   5 املادة  1 من  البند  للهيئة يف  الإ�ضرايف  الدور  تاأكيد 

�ضياغته.

 4 اأي من البنود  املتقدمة يف اخت�ضا�ضات 	 5 �ضالفة الذكر لي�ضبح البند  16 من املادة  تقدمي البند 

الهيئة؛ لأهمية اأن تكون م�ضاألة  املخاطر اجلمركية  يف هذا الرتتيب املتقدم .

 والنظم 	 والقواعد  اجلمركية  املخاطر  معايري  باعتماد  الهيئة  اخت�ضا�س  يوؤكد  ما   5 للبند  اإ�ضافة 

امل�ضرتكة لإدارة املخاطر اجلمركية لتاأكيد اخت�ضا�س الهيئة النهائي بالأمر دون حاجة لتدخل من 

جهة  اأخرى.

 يف البند 5 من املادة 5 بعد تعديل الت�ضل�ضل غريت ال�ضياغة اإلى اإعتماد اأف�ضل املمار�ضات واملعايري يف 	

العمل اجلمركي والرقابة والتفتي�س على تطبيق الدوائر اجلمركية لها؛ لأن عملية الرقابة لأف�ضل 

املمار�ضات واملعايري تكون لحقة على اعتمادها.

 مت اإ�ضافة كلمة العتماد يف بع�س املوا�ضع للتاأكيد على الخت�ضا�س النهائي بالأمر، واأنه ل يحتاج 	

لتدخل من جهة  اأخرى .

 ولأن 	 للم�ضطلحات؛  توحيدا  املخت�ضة؛  اجلهة  اإلى  العلقة  ذات  واجلهة  املعنية  اجلهة  تغيري  مت 

املق�ضود فعل بامل�ضروع هو اجلهة املخت�ضة تبعا للقواعد املعمول بها. 
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 اأ�ضيف الإعداد ما بني اجلمع والن�ضر للبيانات واملعلومات والإح�ضائيات ذات الطابع اجلمركي بالبند 	

11، بعد تغري الت�ضل�ضل من املادة 5 لأن الإعداد مرحلة لزمة بعد اجلمع وقبل الن�ضر. 

 حذف اإعفاء الهيئة الحتادية للجمارك من الرقابة امل�ضبقة لديوان املحا�ضبة الوارد باملادة 15 لعدم  	

احلاجة اإليه.

 بالنقرا�س 	 املهددة  والنباتات  باحليوانات  الدويل  الجتار  ومراقبة  تنظيم  ب�ضاأن  قانون  اإ�ضافة 

لديباجة م�ضروع قانون حماية البيئة 

 يقرتح ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  وهو قانون يف �ضاأن املناطق احلرة يف الدولة 	

 والذخائر 	 الأ�ضلحة  �ضاأن  يف  قانون  وهو  البيئة  حماية  قانون  ديباجة  يف  قانون  ا�ضتحداث  يقرتح 

واملتفجرات ، وتعديلته

 يقرتح تعديل تعريف البيئة البحرية ليكون كالتايل: املناطق البحرية  وما بها من ثروات طبيعية 	

ونباتات واأ�ضماك وكائنات بحرية اأخرى، وما هو مقام فيها من من�ضاآت اأو م�ضروعات ثابتة اأو متحركة 

وتبلغ حدودها حدود املنطقة القت�ضادية اخلال�ضة للدول

 يقرتح تعريف املحمية الطبيعية ليكون كالتايل: الأر�س اأو املياه التي تتميز بطبيعة بيئية خا�ضة 	

)طيور، حيوانات، اأ�ضماك، نباتات، اأو ظواهر طبيعية( ذات قيمة ثقافية اأو جمالية اأو بيئية اأو علمية، 

ال�ضلطات  من  قرار  اأو  الوزارة  من  اقرتاح  على  بناًء  الوزراء،  جمل�س  من  قرار  بتحديدها  وي�ضدر 

املخت�ضة . 

 تلوث يختلف يف خ�ضائ�ضه 	 اأنه  باعتبار  الرتبة؛ وذلك  تلوث  لتعريف  اإ�ضافة كلمة احليوي  يقرتح 

ومكوناته عن التلوث الكيميائي اأو الفيزيائي الذي اأوردته املادة واإن كان من حيث التاأثري يت�ضاوى 

معها مما ا�ضتدعى اإ�ضافته.

 يقرتح اإ�ضافة كلمة الغبار يف تعريف املواد والعوامل امللوثة.	

 الآثار 	 يف  اجلمع  اأي  امل�ضرع،  يق�ضده  ل  الذي  العطف  لتجنب  »اأو«  التخيري  لفظة  اإ�ضافة  يقرتح 

والنتائج عن كل من خ�ضائ�س اأو موا�ضفات الهواء اخلارجي اأو هواء اأماكن العمل اأو هواء الأماكن 

العامة املغلقة اأو �ضبه املغلقة.

 يقرتح اإ�ضافة الكائنات املائية احلية اأو اأجنا�س مائية دخيلة اأو طاقة باأ�ضكالها املختلفة يف التعريف.	

 يقرتح اإ�ضافة م�ضادر للنفايات الغازية غري ما اأورده م�ضروع القانون لأنها ل تقل عنها من حيث 	

التاأثري على البيئة.

 يقرتح اإ�ضافة الفرز باعتباره خمتلفاً كمرحلة وكمفهوم عن اجلمع والتخزين فهو اإجراء مت اتخاذه 	

ملنع خلط مواد غري م�ضابهة اأو غري متوافقة كيميائياً.

 يقرتح اإ�ضافة » احلرق « باعتباره من و�ضائل التخل�س امل�ضتخدمة والتي اأغفلها م�ضروع القانون .	

 يقرتح اإ�ضافة اأي و�ضائل اأخرى لت�ضمل كافة الو�ضائل التي قد يكون قد اأغفلها القانون يف تعديده 	

للو�ضائل، كما اأنه ي�ضتوعب اأية و�ضائل م�ضتقبلية.

 يقرتح اإ�ضافة  اأنواع من املن�ضاآت التي قد اأغفلها م�ضروع القانون مثل خدمات الإمداد اأو حمطات 	

اإنتاج وتوليد الطاقة وحتلية املياه.
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 اإليه 	 ي�ضعى  الذي  الهدف  اأنها  باعتبار  البيئة  �ضلمة  على  توؤثر  قد  »والتي  عبارة   اإ�ضافة  يقرتح  

القانون وحتى حتقق ال�ضمول يف املعنى«.

 يقرتح تعديل تعريف الك�ضارات اإلى م�ضاريع تعتمد على املوارد الطبيعية ذات الأ�ضل غري الأحفوري  	

وتخت�س با�ضتخراج وت�ضنيع وتخزين ونقل ال�ضخور والرمال مبا فيها املن�ضاآت واملعدات.

 تتجاوز 	 والتي  ال�ضوتية،  الذبذبات  اأو  الهتزازات  اأو  الأ�ضوات  اإلى:جميع  ال�ضو�ضاء  تعديل  يقرتح 

ذبذباتها احلدود الق�ضوى امل�ضموح بها  اأو ال�ضارة  بال�ضحة العامة.واملربر لهذا التعديل مت اإ�ضافة 

عبارة والتي تتجاوز ذبذباتها احلدود الق�ضوى امل�ضموح بها لأنها عبارة قابلة للقيا�س .

 يقرتح اإ�ضافة مفهوم الكلنكر: هي  املادة الرئي�ضية التي تدخل يف �ضناعة ال�ضمنت ملادة التعريفات.	

 يقرتح ا�ضتحداث مفهوم ال�ضرر البيئي ملادة التعريفات وهو عباره عن:- اأي تاأثري �ضلبي على البيئة 	

�ضواء كانت اآثارها نوعية اأو كمية دائمة اأو موؤقته .

 اللئحة التنفيذية املدة اللزمة للحتفاظ بكل نوع من اأنواع ال�ضجلت امل�ضار اإليها يف املادتني )7 و 	

20 ( من هذا القانون. واملربر لهذا التعديل هو اأنه مت اإ�ضافة �ضجل جديد يف املادة )20(

 يقرتح تعديل مادة املحظورات اإلى: املادة )12ُ(حظر القيام باأي من الأعمال التالية:- �ضيد اأو قتل اأو 	

اإم�ضاك الطيور واحليوانات الربية والبحرية اأو جمع بيو�س اأي منها اأو ال�ضروع يف ذلك، والتي حتدد 

اأنواعها يف اللئحة التنفيذية لهذا القانون.  حيازة هذه الطيور واحليوانات اأو نقلها اأو ت�ضديرها 

اأو التجول بها اأو بيعها اأو عر�ضها للبيع حيًة اأو ميتًة اإّل بعد احل�ضول على ترخي�س من ال�ضلطات 

املخت�ضة.  اإتلف اأوكار الطيور املذكورة اأو الزواحف  اأو العبث باأماكن تكاأثرها  اأو اإعدام بي�ضها اأو 

ال�ضروع يف ذلك.حيازة احليوانات اخلطرة اأو املفرت�ضة يف املنازل  او املزارع .وحتدد اللئحة التنفيذية 

لهذا القانون �ضوابط تنفيذ هذه املادة.

 البيئية 	 للتاأثريات  دوري  ر�ضد  باإجراء  املخت�ضة  ال�ضلطات  تقوم  لت�ضبح    20 املادة  تعديل  يقرتح 

الناجتة عن عمليات ا�ضتك�ضاف وا�ضتخراج وا�ضتغلل ونقل النفط والغاز، التي تتم يف حقول الإنتاج 

وممرات النقل الربية والبحرية، وو�ضع احللول املنا�ضبة للنتائج التي مت احل�ضول عليها، وحفظ 

�ضجلت للر�ضد واإخطار الوزارة بذلك �ضمانا حلماية البيئة.«

 يقرتح تعديل املادة 26 من قانون حماية البيئة لت�ضبح: يجب على كل و�ضيلة بحرية تنقل الزيت 	

وتدخل البيئة البحرية للدولة اأن تكون خم�ض�ضة لهذا النوع من عمليات النقل  وجمهزة باملعدات 

اللزمة لقيامها بعمليات املكافحة اأثناء حدوث تلوث م�ضدره الو�ضيلة البحرية نف�ضها، وذلك طبًقا 

ملا حتدده اللئحة التنفيذية.

 يقرتح تعديل املادة 30 اإلى: يلتزم ربان الو�ضيلة البحرية اأو امل�ضوؤول عنها باتخاذ التدابري الوقائية  	

اآثار التلوث، واأن يبلغ اجلهة املخت�ضة فوراً يف حال وقوع حادث  والإجراءات اللزمة للحماية من 

لأحدى الو�ضائل البحرية التي حتمل مواًدا �ضارة اأو خطرة يخ�ضى منه تلوث البيئة البحرية، كما 

الق�ضائي يف هذه احلالة. وتقوم  ال�ضبط  و ماأموري  الإدارية  اأوامر مفت�ضي اجلهات  بتنفيذ  يلتزم 

ال�ضلطة املخت�ضة باتخاذ التدابري اللزمة حيال ذلك وبالتن�ضيق مع الوزارة .

 الوزارة و اجلهات 	 بالتن�ضيق مع  ال�ضلطات املخت�ضة  41 لت�ضبح كالتايل: تقوم   املادة  يقرتح تعديل 

املعنية باإجراء فح�س دوري على حمطات حتلية املياه و �ضبكات وخزانات وتو�ضيلت املياه ل�ضمان 
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اللئحة  حتددها  التي  واملوا�ضفات   واملعايري  للمقايي�س  طبقاً  الآدمي،  لل�ضتعمال  �ضلحيتها 

التنفيذية لهذا القانون.

 يقرتح تعديل املادة 61 وذلك باإ�ضافة كلمة معاجلة يف املادة ، حيث اإنها تختلف عن الإنتاج والتداول 	

كونها  تهدف اإلى حتويل املواد اخلطرة اإلى مواد غري �ضارة اأو اأقل خطورة، كما اأنها تهدف  اأي�ضا 

اإلى حتويل خوا�ضها الطبيعية والفيزيائية من اأجل ت�ضهيل عملية ت�ضريفها اأو التخل�س منها .

 متنحه 	 ت�ضريح  باأي  املخت�ضة  الأمنية  ال�ضلطة  اإبلغ  الوزارة  على  يتعني  مادة:  ا�ضتحداث  يقرتح 

لتخاذ الإجراءات اللزمة لتاأمني مرور هذه الو�ضائل داخل اإقليم الدولة.

 يقرتح تعديل البند الثاين من املادة 72 اإلى: يف حالة غرق الو�ضيلة البحرية يف البيئة البحرية اأو 	

ت�ضرب  والناقل م�ضوؤولني عن عمليات وقف  املالك  يكون  بها  اأو حدوث عيب  اأو جنوحها  ت�ضادمها 

الزيت اأو املواد اخلطرة اأو ال�ضارة فوراً، ويجب عليهما يف حال الغرق انت�ضال الو�ضيلة البحرية خلل 

مدة ل جتاوز )14( يوماً من تاريخ الغرق، وللوزارة متديد هذه املدة بالتن�ضيق مع ال�ضلطة املخت�ضة 

واجلهات املعنية. ويف حالة تقاع�س املالك والناقل عن انت�ضالها اأو وقف الت�ضرب  خلل املدة املحددة، 

تقوم الوزارة اأو ال�ضلطة املخت�ضة مببا�ضرة عملية النت�ضال اأو وقف الت�ضرب على ح�ضابهما مع فر�س 

غرامة اإدارية تعادل )25 %( من تكلفة النت�ضال.

 يقرتح اإ�ضافة كلمة اإ�ضافة التخيري يف املادة 77 .	

 يقرتح رفع القيمة املالية للعقوبة لت�ضبح املادة 83 من قانون حماية البيئة. 	

 يقرتح تعديل البند الأول من املادة 96.	

 يقرتح ا�ضتحداث مادة تعنى باإن�ضاء �ضندوق للبيئة.	

 يقرتح اإ�ضافة القانون الحتادي رقم )18( ل�ضنة 1981، يف �ضاأن تنظيم الوكالت التجارية وتعديلته، 	

يف ديباجة م�ضروع القانون لعلقته املبا�ضرة بالأحكام الواردة يف املادة املعدلة رقم )1(.

 يقرتح حذف املر�ضوم الحتادي رقم )55( ل�ضنة 2002، يف �ضاأن التفاقية القت�ضادية بني دول جمل�س 	

التعاون لدول اخلليج العربية.

 يقرتح ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن مزاولة اعمال الوكلت التجارية يف قانون اجلملة والتجزئة.	

 يقرتح حذف املر�ضوم الحتادي رقم )85( ل�ضنة 2007، يف �ضاأن نظام )قانون( اجلمارك املوحد لدول 	

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي من ديباجة قانون حماية الآثار .

 يقرتح ا�ضتحداث مر�ضوم بقانون احتادي رقم ) 2( ل�ضنة 2011 يف �ضاأن اإن�ضاء الهيئة الوطنية لإدارة 	

الطوارئ و الأزمات و الكوارث، يف ديباجة قانون حماية الآثار.

 يقرتح تعديل تعريف الأثر.	

 يقرتح اإ�ضافة مفهوم حماية الآثار ملادة التعريفات.	

 يقرتح اإ�ضافة تعريف الآثار املكررة يف قانون حماية الآثار.	

 يقرتح اإ�ضافة بندين 1 و 2 يف مادة الأهداف لقانون الآثار.	

 يقرتح تعديل يف املادة  3 من قانون الآثار املتعلقة باخت�ضا�ضات املجل�س الوطني للآثار.	

 يقرتح تعديل املادة ال 4 املتعلقة مبلكية كل اإماره للآثار/قانون الآثار.	

 يقرتح ا�ضتحداث مادة حلماية الآثار يف الأزمات والكوارث.	
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 يقرتح ا�ضتحداث مادة متعلقة بعر�س الآثار يف املتاحف اخلارجية.	

 يقرتح تعديل املادة ال 9 من قانون حماية الآثار املتعلقة ب�ضيانة الأثر وترميمه.	

 يقرتح تقليل املدة التي يجب ت�ضجيل الأثر فيها من �ضنتني اإلى �ضنة واحدة.	

 يقرتح ا�ضتحداث مادة متعقلة بحظر الجتار بالآثار.	

 يقرتح ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بعدم جواز اإهداء الآثار.	

 يقرتح يحظر ت�ضدير الآثار اإلى خارج الدولة اأو ا�ضتريادها اإليها اأو اإدخالها اإليها اأو اإخراجها منها 	

اإل برتخي�س اأو ت�ضريح من ال�ضلطة املخت�ضة.

 يقرتح تعديل املادة 18 من قانون حماية الآثار املتعلقة بالآثار الثابتة.	

 يقرتح ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بالتعوي�ضات.	

 يقرتح تعديل املادة اإلى تتخذ دوائر تخطيط املدن وامل�ضاحة والبلديات واجلهات الأخرى ذات العلقة 	

بالتن�ضيق مع ال�ضلطة املخت�ضة.

 يقرتح تعديل يف املادة 22 من قانون حماية الآثار املتعلقة باملحظورات.	

 اأو حيوية يف 	 من�ضاآت حربية  اأو  اأو خطرية  ثقيلة  اإقامة �ضناعات  اإلى يحظر  املادة  تعدل  اأن  يقرتح 

املناطق املحيطة باملواقع الأثرية اأو تعري�ضها للخطر.

 حقوق 	 بتحديد  املخت�ضة  ال�ضلطة  بالزام  متعلقة  الآثار  حماية  قانون  يف  مادة  ا�ضتحداث  يقرتح 

الرتفاق للآثار الثابتة.

 يقرتح اإ�ضافة بندين يف املادة 26 من قانون حماية الآثار متعلقة ب�ضراء الأثر.	

 يقرتح اإ�ضافة بند رابع للمادة 27 من قانون حماية الآثار متعلقة بالحتفاظ ب�ضجلت امللكية.	

 يقرتح اإ�ضافة بند يف املادة 28 من قانون الآثار متعلق بتعوي�س اأ�ضحاب الأملك عّما حلقهم من 	

اأ�ضرار نتيجًة لأعمال التنقيب.

 يقرتح ا�ضتحداث مادة جديده 29 يف قانون حماية الآثار متعلق ببعثات التنقيب واجلهات امل�ضرح لها 	

بالتنقيب بالتعليمات ال�ضادرة اإليها من املجل�س وال�ضلطة املخت�ضة.

 يقرتح ا�ضتحداث مادة 30 يف قانون حماية الآثار متعلقة مبلكية الأثر.	

 يقرتح ا�ضتحداث مادة 31 يف قانون حماية الآثار متعلقة بالتاأخر يف ا�ضتخدام ت�ضريح التنقيب.	

 يقرتح ا�ضتحداث مادة 32 يف قانون حماية الآثار متعلقة باإن�ضاء متحف الإمارات الوطني.	

 يقرتح ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات رقم املادة 36.	

 يقرتح ا�ضتحداث بندين يف مادة العقوبات رقم املادة 38.	

 يقرتح اإ�ضافة كلمة ال�ضغرية يف تعريف الرثوات املائية احلية لقانون حماية وتنمية الرثوات املائية.	

 املائية يف قانون حماية وتنمية 	 يقرتح ا�ضتحداث تعريف يف مادة التعريفات يتعلق مبزارع الأحياء 

الرثوات املائية.

 يقرتح ا�ضتحداث تعريف يف مادة التعريفات يتعلق بامل�ضاد يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية.	

 يقرتح اإ�ضافة بند يف املادة 4 يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة ب�ضروط الت�ضجيل يف 	

ال�ضجل.
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 يقرتح ا�ضتحداث بند يف املادة ال 5  يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات 	
اللجنة العليا حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.

 يقرتح تعديل املادة 15 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا 	
حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.

 يقرتح حذف املادة 17 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة رخ�س القوارب.	
 يقرتح ا�ضتحداث بند يف املادة 25 من قانون حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة  ا�ضدار الت�ضاريح.	
 يقرتح ا�ضتحداث بند يف املادة 26  يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية.	
 يقرتح تعديل يف البند الثاين من املادة 31 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة يف جواز 	

انابة القارب لنوخذة اخر.
 يقرتح ا�ضتحداث مادة 56 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة تخزين املعلومات وحتليل 	

الإح�ضاءات
 يقرتح اإ�ضافة قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها لديباجة 	

قانون غ�ضيل الأموال، ل�ضلته مبا ورد يف القانون ب�ضاأن الإف�ضاح عن املعادن الثمينة والأحجار ذات 
القيمة وكذلك ل�ضلته بنظام الإف�ضاح الذي ي�ضدره امل�ضرف املركزي.

 يقرتح اإ�ضافة  قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة قانون غ�ضيل الأموال، باعتبار تقنية 	
املعلومات اإحدى الو�ضائل احلديثة والهامة يف القيام بعمليات غ�ضل الأموال ون�ضرها يتم بوا�ضطة 

تقنية املعلومات بالإ�ضافة اإلى اأن ن�ضر الأفكار الإرهابية، اأو متويلها .
 اإ�ضافة بند يتعلق  بال�ضكل الإلكرتوين والرقمي  يف قانون غ�ضيل الأموال؛ وذلك لأن هذه الطريقة 	

الإيداع  خلل  من  الإنرتنت  �ضبكة  ا�ضتخدام  هو  الأموال  غ�ضل  جرائم  يف  �ضيوعاً  الأكرث  هي  
الإلكرتوين، والتجارة الإلكرتونية وال�ضراء الإلكرتوين وال�ضحب الإلكرتوين.

 يقرتح  ربط جرمية غ�ضل الأموال باملال املتح�ضل من جرائم حمددة ح�ضرا ولي�س من كل اجلنايات 	
واجلنح.

 يقرتح  منع الغلو  يف العقوبة بالن�ضبة للأموال املتح�ضلة  مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة من جرائم قليلة 	
الأهمية نوعيا.

 تطورات 	 واإجراء   2002 ل�ضنة  الأموال  غ�ضل  قانون  يف  حاليا   الواردة  اجلرائم  ذكر  مراعاة  يقرتح 
ب�ضيطة عليها ا�ضتلزمتها �ضنة التطور.  

 يقرتح اإ�ضافة اجلنح متى زاد ت متح�ضلتها على  مبلغ معني كمعيار كمي ولي�س نوعي يحقق ما 	
هدف اإليه امل�ضروع.

 يقرتح اإن�ضاء �ضجل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل العمليات املالية التي ي�ضتبه يف اأنها ذات �ضلة 	
بعمليات غ�ضل الأموال.

 يقرتح و�ضع اللئحة التنظيمية اخلا�ضة بعمل اللجنة باعتبار اأنه هو من قام بت�ضكيلها، وكما اأن 	
هذه اللئحة التنظيمية تعد هامة يف عمل اللجنة لرتباطها باجلانب التنظيمي واللئحي.

 يقرتح اأن  للمحكمة اأن تقدر اإعفاء اجلاين يف حال تعدد اجلناة من عقوبة احلب�س ، اإذا بادر باإبلغ 	
ال�ضلطات املخت�ضة مبعلومات عن اجلرمية وباقي اجلناة قبل علم ال�ضلطات املخت�ضة.

 يقرتح اأنه اإذا اقرتف الأمر مدقق احل�ضابات اأثناء مبا�ضرته املهنة عوقب بذات العقوبة.	
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 يقرتح تعديل عنوان القانون من تعديل م�ضمى الهيئة الوطنية للموا�ضلت اإلى  قانون احتادي رقم 	
)      ( ل�ضنة 2014  بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )1( ل�ضنة 1972، ب�ضاأن اخت�ضا�ضات 

الوزارات و�ضلحيات الوزراء(.
 يقرتح و�ضع القانون الحتادي رقم ) 5 ( ل�ضنة 1985 باإ�ضدار قانون املعاملت املدنية وتعديلته، يف 	

ديباجة قانون مدققي احل�ضابات.
 يقرتح و�ضع القانون الحتادي رقم ) 8 ( ل�ضنة 2011 يف �ضاأن اإعادة تنظيم ديوان املحا�ضبة، يف ديباجة 	

قانون مدققي احل�ضابات.
 يقرتح اإ�ضافة مادة تتعلق بهدف القانون وهي اأن يهدف هذا القانون اإلى اإعادة تنظيم مهنة مدققي 	

احل�ضابات للرتقاء بها وتطويرها، وزيادة الثقة فيها عن طريق التدريب امل�ضتمر والتاأهيل املهني.
 املتدربني 	 احل�ضابات  مدققي  ب�ضجل  القيد  يتم  العملية  اخلربة  مدة  �ضرط  تخلف  اإذا  اأنه  يقرتح 

ل�ضتيفاء املدة بعد تقدمي ما يفيد النت�ضاب لإحدى �ضركات ومكاتب التدقيق.
 اأو تعتمدها 	 اأن تلتزم �ضركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي ت�ضعها الوزارة  يقرتح 

للراغبني يف القيد.
 يقرتح و�ضع اإعداد اآليات التدريب والتعليم والتاأهيل امل�ضتمر للمهنة.	
 يقرتح اأن تن�ضاأ يف الوزارة اإدارة  تعني مبهنة مدققي احل�ضابات  ت�ضتعني  يف اأعمالها مبمثلني من ذوي 	

العلقة ، وتنظم اللئحة التنفيذية لهذا القانون  نظام عمل هذه الإدارة.
 يقرتح اإ�ضافة حق عدم العزل ملدققي احل�ضابات خلل ال�ضنة املالية التي يقوم مبهامه فيها حتقيقاً 	

ملبداأ ال�ضتقللية بعمل املدقق وفق معاير الحتاد الدويل .
 على مدقق احل�ضابات بذل العناية اللزمة يف اأداء عمله.	
 انتهاء 	 حتى  املهنة  مبا�ضرة  عن  موؤقتا  احل�ضابات  مدقق  وقف  التاأديب  ملجل�س  يكون  باأن  يقرتح 

حماكمته.
 يقرتح يف حالة تكرار اجلرمية خلل �ضنة من الت�ضالح عليها، اأو العودة اإلى اجلرمية بعد �ضدور 	

حكم بات فيها  ت�ضاعف الغرامة املن�ضو�س عليها يف هذا الف�ضل يف حديها الأدنى والأق�ضى.

ر�ضم بياين يو�ضح عدد اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين

QÉµaC’G OóY

äÉMÎ≤ŸG OóY
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جدول ح�شر الأفكار واملقرتحات جلميع م�شروعات القوانني )التي مت مناق�شتها 

+ التي مل يتم مناق�شتها بعد(:

املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةالأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةم

1

ا�ضتحداث قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات 

القيمة واملعادن الثمينة ودمغها، لقانون غ�ضل الأموال 

للديباجة. 

 اإ�ضافة قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات القيمة 

واملعادن الثمينة ودمغها لديباجة قانون غ�ضل الأموال، 

ل�ضلته مبا ورد يف القانون ب�ضاأن الإف�ضاح عن املعادن الثمينة 

والأحجار ذات القيمة، وكذلك ل�ضلته بنظام الإف�ضاح الذي 

ي�ضدره امل�ضرف املركزي.

2
اإ�ضافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة 

قانون غ�ضل الأموال.

 اإ�ضافة  قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة 

قانون غ�ضل الأموال ، باعتبار تقنية املعلومات  اإحدى 

الو�ضائل احلديثة والهامة يف القيام بعمليات غ�ضل الأموال 

ون�ضرها يتم بوا�ضطة تقنية املعلومات، بالإ�ضافة اإلى ن�ضر 

الأفكار الإرهابية، اأو متويلها.

ال�ضكل الإلكرتوين والرقمي للأموال .3

 اإ�ضافة بند يتعلق  بال�ضكل الإلكرتوين والرقمي  يف 

قانون غ�ضل الأموال وهو ا�ضتخدام �ضبكة الإنرتنت من 

خلل الإيداع الإلكرتوين، والتجارة الإلكرتونية وال�ضراء 

الإلكرتوين وال�ضحب الإلكرتوين؛ وذلك لأن  هذه الطريقة 

هي  الأكرث �ضيوعاً يف جرائم غ�ضل الأموال .

4
ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن ا�ضتخدام تقنية املعلومات يف 

اجلرائم املالية. 

ربط جرمية غ�ضل الأموال باملال املتح�ضل من جرائم حمددة 

ح�ضرا ولي�س من كل اجلنايات واجلنح.

5
ا�ضتحداث مادة تبني وتف�ضل اجلرائم التي حت�ضل فيها 

الأموال باأ�ضكال غري �ضرعية .

منع الغلو  يف العقوبة بالن�ضبة للأموال املتح�ضلة  مبا�ضرة اأو 

غري مبا�ضرة من جرائم قليلة الأهمية نوعيا.

6
اإن�ضاء قاعدة بيانات اأو �ضجل خا�س ملا يتوافر لديها من 

معلومات.

مراعاة التو�ضيات ال�ضادرة من الأمم املتحدة و�ضندوق النقد 

الدويل بربط جرمية غ�ضل الأموال بذلك املال املتح�ضل من 

جرائم على قدر من اخلطورة.

7
ا�ضتحداث بند متعلق بو�ضع اللئحة التنظيمية لعمل 

اللجنة الوطنية ملواجهة غ�ضل الأموال.

 مراعاة ذكر اجلرائم الواردة حاليا  يف قانون غ�ضل الأموال 

ل�ضنة 2002 واإجراء تطورات ب�ضيطة عليها ا�ضتلزمتها �ضنة 

التطور.  

ا�ضتحداث بند فيما يخ�س العقوبات.8
اإ�ضافة  اجلنح متى زاد ت متح�ضلتها على  مبلغ معني 

كمعيار كمي ولي�س نوعي يحقق ما هدف اإليه امل�ضروع.

ا�ضتحداث فقرة متعلقة مبدقق احل�ضابات.9
اإن�ضاء �ضجل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل العمليات 

املالية التي ي�ضتبه يف اأنها ذات �ضلة بعمليات غ�ضل الأموال. 
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املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةالأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةم

10
تغري عنوان م�ضروع القانون) تعديل م�ضمى الهيئة 

الوطنية للموا�ضلت(.

و�ضع اللئحة التنظيمية اخلا�ضة بعمل اللجنة والتي تعد 

هامة يف عمل اللجنة لرتباطها باجلانب التنظيمي واللئحي.

11
ا�ضتحداث قانون يف الديباجة )ديباجة قانون مدققي 

احل�ضابات (.

 للمحكمة اأن تقدر اإعفاء اجلاين يف حال تعدد اجلناة من 

عقوبة احلب�س ، اإذا بادر باإبلغ ال�ضلطات املخت�ضة مبعلومات 

عن اجلرمية وباقي اجلناة قبل علم ال�ضلطات املخت�ضة.

12
ا�ضتحداث مادة  بخ�ضو�س الهدف من القانون 

)مدققي احل�ضابات(.

 اأنه اإذا اقرتف الأمر مدقق احل�ضابات اأثناء مبا�ضرته املهنة 

عوقب بذات العقوبة .

13
ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن تخلف �ضرط مدة اخلربة)مدققي 

احل�ضابات(.

 تعديل عنوان القانون من تعديل م�ضمى الهيئة الوطنية 

للموا�ضلت اإلى   قانون احتادي رقم )      ( ل�ضنة 2014  

بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )1( ل�ضنة 1972، 

ب�ضاأن اخت�ضا�ضات الوزارات و�ضلحيات الوزراء(.

14
ا�ضتحداث بند التدريب والتعليم والتاأهيل امل�ضتمر ملهنة 

مدققي احل�ضابات.

و�ضع القانون الحتادي رقم ) 5 ( ل�ضنة 1985 باإ�ضدار 

قانون املعاملت املدنية وتعديلته، يف ديباجة قانون مدققي 

احل�ضابات.

15
ا�ضتحداث بند ب�ضاأن اإن�ضاء اإدارة يف وزارة القت�ضاد تعنى 

مبهنة مدققي احل�ضابات.
و�ضع القانون الحتادي رقم ) 8 ( ل�ضنة 2011 يف �ضاأن اإعادة 

تنظيم ديوان املحا�ضبة، يف ديباجة قانون مدققي احل�ضابات.

ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن عدم عزل مدقق احل�ضابات.16

اإ�ضافة مادة تتعلق بهدف القانون وهي اأن يهدف هذا القانون 

اإلى اإعادة تنظيم مهنة مدققي احل�ضابات للرتقاء بها 

وتطويرها، وزيادة الثقة فيها عن طريق التدريب امل�ضتمر 

والتاأهيل املهني.

17
ا�ضتحداث بند يف قانون مدققي احل�ضابات ب�ضاأن بذل 

العناية يف اأداء عمله.

اإذا تخلف �ضرط مدة اخلربة العملية يتم القيد ب�ضجل 

مدققي احل�ضابات املتدربني ل�ضتيفاء املدة، بعد تقدمي ما 

يفيد النت�ضاب لإحدى �ضركات ومكاتب التدقيق . 

ا�ضتحداث مادة يف العقوبات لقانون مدققي احل�ضابات.18
 ان تلتزم �ضركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب 

التي ت�ضعها الوزارة اأو تعتمدها للراغبني يف القيد .   

 اإعداد اآليات التدريب والتعليم والتاأهيل امل�ضتمر للمهنة.ا�ضتحداث بند ب�ضاأن وقف مدقق احل�ضابات.19

20
حتديد ا�ضرتاطات �ضحية يجب اأن تت�ضمنها اللئحة 

التنفيذية. 

 اأن تن�ضاأ يف الوزارة اإدارة  تعني مبهنة مدققي احل�ضابات  

ت�ضتعني  يف اأعمالها مبمثلني من ذوي العلقة ، وتنظم 

اللئحة التنفيذية لهذا القانون  نظام عمل هذه الإدارة.



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

244

املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةالأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةم

ت�ضنيف وحتديد م�ضتويات املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة.21

اإ�ضافة حق عدم العزل ملدققي احل�ضابات خلل ال�ضنة املالية 

التي يقوم مبهامه فيها، حتقيقا ملبداأ ال�ضتقللية بعمل 

املدقق وفق معايري الحتاد الدويل .

22
�ضرورة اأن يكون مدير املن�ضاأة طبيباً، و�ضرعة تعيني مدير 

جديد �ضمانا حل�ضن اإدارة و �ضري اخلدمة ال�ضحية.  
على مدقق احل�ضابات بذل العناية اللزمة يف اأداء عمله.

23

انتهاء ترخي�س ت�ضغيل املن�ضاأة ال�ضحية اخلا�ضة يف 

حالة ا�ضتمرار عمل املن�ضاأة التي ت�ضر على تكرار ارتكاب 

املخالفة اأو التي تدير املن�ضاأة لغر�س غري الغر�س الذي 

منحت من اأجله الرتخي�س.

اأن يكون ملجل�س التاأديب وقف مدقق احل�ضابات موؤقتا عن 

مبا�ضرة املهنة حتى انتهاء حماكمته .

24
الإعلن عن اأ�ضعار اخلدمات ال�ضحية يف مكان ظاهر 

باملن�ضاأة. 

 يف حالة تكرار اجلرمية خلل �ضنة من الت�ضالح عليها اأو العودة 

اإلى اجلرمية بعد �ضدور حكم بات فيها،  ت�ضاعف الغرامة 

املن�ضو�س عليها يف هذا الف�ضل يف حديها الأدنى والأق�ضى.

25

حت�ضني اجلودة، و�ضلمة املر�ضى والعاملني يف املن�ضاأة 

ال�ضحية، وتخزين املواد اخلطرة وتداولها وا�ضتعمالها، 

وال�ضيطرة عليها خا�ضة املواد ذات املخاطر العالية.

اإ�ضافة �ضرط  ب�ضرورة ت�ضمن الالئحة التنفيذية اال�ضرتاطات 

الأ�ضا�ضية املتعلقة بخطط الطوارئ و م�ضتويات الداء للخدمات 

الطبية و كفاية الطاقم التمري�ضي هي من ال�ضرتاطات 

الأ�ضا�ضية التي لبد اأن حتتوي عليها اللئحة التنفيذية.

26

التزام  املن�ضاآت ال�ضحية بـ )برامج وقائية، واإعطاء 

الأولوية لذوي الحتياجات اخلا�ضة يف التقييم 

واملعاجلة، اإزالة احلواجز اللغوية والثقافية بني 

املري�س واملعالج، وا�ضتخدام اللغة العربية يف اللفتات 

التو�ضيحية والتوجيهية، وحتديث الأجهزة الطبية، 

واإعداد �ضجلت منتظمة الكرتونيا للمر�ضى والأدوية 

والعمليات، وجتهيز غرف العمليات(.

ا�ضتحداث بند بو�ضع نظام مل�ضتوى ت�ضنيف املن�ضاآت ال�ضحية 

اخلا�ضة، وفقاً ملعايري املبنى وت�ضميمه، والكفاءة الب�ضرية، 

والتجهيزات واخلدمات الطبية.

27
�ضرورة التزام املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة بحقوق املر�ضى 

الواردة يف قوانني واأنظمة الدولة.

تعديل املادة بحيث يتولى اإدارة املن�ضاأة ال�ضحية اخلا�ضة 

طبيب مرخ�س له مبزاولة املهنة، وحتدد اللئحة التنفيذية 

لهذا القانون ال�ضروط االأخرى الالزمة لذلك ح�ضب 

نوع وطبيعة املن�ضاأة ال�ضحية اخلا�ضة، واإذا تغري مدير 

املن�ضاأة وجب على مالك املن�ضاأة اإخطار الإدارة املعنية خلل 

اأ�ضبوعني، واأن يعني مديراً جديداً خلل ثلثة اأ�ضابيع من 

تاريخ الإخطار، ويخطر الإدارة املعنية با�ضمه واإل وجب 

اإغلق املن�ضاأة حلني تعيني مدير جديد.
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28
حتديد عدد مرات التفتي�س على املن�ضاآت ال�ضحية 

للتاأكد من توافر ال�ضرتاطات املحددة.

اإ�ضافة ثلث حالت جديدة لعتبار الرتخي�س بت�ضغيل 

املن�ضاأة ال�ضحية اخلا�ضة منتهياً:)تكرار ذات املخالفة من 

املن�ضاأة رغم توقيع العقوبات املقررة، تقدمي وثائق اأو الإدلء 

ببيانات غري �ضحيحة اأو ا�ضتخدام اأ�ضاليب غري م�ضروعة 

للح�ضول على الرتخي�س، اإذا اأديرت املن�ضاأة لغر�س اآخر غري 

الغر�س الذي منحت الرتخي�س من اأجله(.

29

التفرقة بني املخالفات اجل�ضيمة و املخالفات الب�ضيطة 

يف املن�ضاأة ال�ضحية، واإعطاء اللجنة �ضلطة القرار يف 

املخالفات الب�ضيطة، لأن اللجنة هي املعنية بالتحقيق يف 

مو�ضوع املخالفة، و نظرها لهذه املخالفات.

تعديل بند التزامات املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة باإ�ضافة متكني 

املر�ضى من الطلع على اأ�ضعار اخلدمات ال�ضحية واأ�ضعار 

القامة  بها من خلل الإعلن عنها يف مكان ظاهر باملن�ضاأة.

30
اللجنة يف املن�ضاأة ال�ضحية اخلا�ضة هي من يجب عليها 

و�ضع نظام للممار�ضات ال�ضحية الآمنة داخل املن�ضاأة .

ا�ضتحداث بند يف التزامات املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة وهو 

و�ضع اخلطط لتح�ضني اجلودة، و�ضلمة املر�ضى والعاملني 

يف املن�ضاأة وتخزين املواد اخلطرة وتداولها وا�ضتعمالها 

وال�ضيطرة عليها خا�ضة املواد ذات املخاطر العالية.

31

التعريف “بالو�ضائل”  لأنها تختلف عن العقاقري 

املحظورة يف �ضباقات اخليول لأنه وفق املعايري الدولية 

فاإن الو�ضائل ت�ضمل ا�ضتخدام الأدوات الكهربائية 

وامليكانيكية و الإلكرتونية التي توؤثر يف نتيجة ال�ضباق. 

ا�ضتحداث بند يف التزامات املن�ضاأة ال�ضحية اخلا�ضة وهو 

اللتزام بربامج وقائية لل�ضيطرة على العدوى؛ مثل 

التنظيف امللئم للمعدات الطبية، والتخل�س من النفايات.

32
املواد املحظورة ت�ضمل العقاقري والو�ضائل واأية مواد 

اأخرى حمظورة حتددها اللئحة التنفيذية للقانون.

ا�ضتحداث بند يف التزامات املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة وهو 

منح املر�ضى ذوي الحتياجات الطبية الطارئة الأولوية يف 

التقييم واملعاجلة.

33

�ضرورة اأن ي�ضمل تعريف الرقابة على الفح�س والذي 

يق�ضد به الك�ضف عن املواد املحظورة ، بالإ�ضافة 

اإلى �ضرورة تقدمي كلمة “ التحقيق " قبل كلمة 

“النتيجة"؛ نظراً لأن النتيجة هي املح�ضلة النهائية 

جلمع العينات وفح�ضها وحتليها خمربياً والتحقيق 

ب�ضاأنها ثم اإعلن النتيجة. 

ا�ضتحداث بند يف التزامات املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة وهو 

�ضمان نظام ات�ضال فعال يزيل احلواجز اللغوية والثقافية 

بني املر�ضى واملعاجلني.

34

املواد املقيدة هي املواد التي ت�ضتخدم لعلج اخليل، 

ويحظر ا�ضتخدامها يف جمال ريا�ضة �ضباقات اخليل 

والفرو�ضية؛ لتاأثريها يف نتائج املناف�ضات.

ا�ضتحداث بند يف التزامات املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة وهو 

ا�ضتخدام اللغة العربية كاإحدى اللغات امل�ضتخدمة يف 

اللفتات التو�ضيحية والتوجيهية داخل وخارج املن�ضاأة.
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35
التفرقة بني التداول وال�ضتخدام للمواد املحظورة يف 

جمال ريا�ضة �ضباقات اخليل والفرو�ضية.

ا�ضتحداث بند يف التزامات املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة وهو 

التحديث امل�ضتمر للأجهزة الطبية وامل�ضتخرجات لتقدمي 

خدمات علجية ووقائية ذات جودة عالية.

36
�ضرورة وجود جلنة فنية ملنح املوافقات ل�ضتخدام املواد 

املقيدة  للأغرا�س العلجية والبحثية.

ا�ضتحداث بند يف التزامات املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة يتعلق 

بوجود �ضجلت اإلكرتونية للمر�ضى والأدوية والعمليات.

37
حتديد العقاقيري واملواد والو�ضائل الأخرى املحظورة 

من خلل قائمة معتمدة.

ا�ضتحداث بند يف التزامات املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة وهو 

جتهيز غرف العمليات بالتجهيزات واملعدات اللزمة، وفق 

ال�ضرتاطات املحددة يف اللئحة التنفيذية.

38
اإن�ضاء برنامج وطني لر�ضد املواد املحظورة وفقاً 

لل�ضرتاطات املعتمدة.

ا�ضتحداث بند باإلزام املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة بحقوق 

املر�ضى الواردة يف قوانني واأنظمة الدولة خا�ضة ما 

ياأتي:)حماية خ�ضو�ضية املر�ضى، بذل العناية الطبية 

اللزمة واللئقة يف كل الأوقات وحتت كل الظروف وعلى 

وجه اخل�ضو�س كبار ال�ضن والأطفال و ذوي الإعاقة، تزويد 

املر�ضى باملعلومات الكافية وبلغة مفهومة حيال ت�ضخي�س 

حالتهم والعلج، وما ميكن اأن يكون عليه و�ضع املري�س 

م�ضتقبًل، ومتكني املري�س من تقدمي ال�ضكاوى للجهة 

املخت�ضة باملن�ضاأة والرد عليه خلل اأ�ضبوعني من تاريخ 

تقدمي ال�ضكوى، واحل�ضول على موافقة املري�س امل�ضبقة حال 

تلقيه معاجلة طبية لأغرا�س البحث العلمي(.

39

من املحظورات اإف�ضاء املخت�ضني لبيانات العينات وكل 

ما يتعلق باملعلومات اخلا�ضة بالفار�س اأو اخليل التي 

اأخذت منها تلك العينات وملكها.

اإ�ضافة �ضرط على مادة التفتي�س والعقوبات بالن�س على اأن 

التفتي�س على املن�ضاآت ال�ضحية يكون  مرة على الأقل �ضنوياً؛ 

للتثبت من توافر ال�ضرتاطات املقررة يف القانون واللوائح 

والقرارات ال�ضادرة تنفيذاً للقانون.

40
تعريف الكلنكر: هي  املادة اخلام الرئي�ضية التي تدخل 

يف �ضناعة ال�ضمنت.

تعديل املادة باإ�ضافة تبت اللجنة يف املخالفات غري اجل�ضمية 

وتاأمر باإزالتها خلل اأ�ضبوعني، ويف حال املخالفات اجل�ضيمة 

حتدد اللئحة التنفيذية اأنواع وطبيعة املخالفات اجل�ضيمة.
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41
ال�ضرر البيئي هو اأي تاأثري �ضلبي على البيئة �ضواء 

كانت اآثاره نوعيه اأو كميه دائمة اأو موؤقته .

ا�ضتحداث بند يوكل اللجنة و�ضع نظام للممار�ضات 

ال�ضحية الآمنة داخل املن�ضاأة ال�ضحية اخلا�ضة، على اأن 

يت�ضمن هذا النظام واجبات وم�ضوؤوليات العاملني باملن�ضاأة 

واإجراءات حماية حقوق املر�ضى، والرعاية الطبية امللئمة 

وال�ضجلت ال�ضحية اللزمة، ومكافحة العدوى، واخلدمات 

ال�ضيدلنية. وتعد اللجنة �ضجًل خا�ضاً ب�ضاأن التفتي�س على 

املن�ضاآت يف تطبيق هذا النظام. ويزود موظفو اجلهة ال�ضحية 

املخت�ضني بالتفتي�س بهذا النظام.

42

احلادثة هي اأي حدث اأو �ضل�ضلة اأحداث ذات من�ضاأ واحد 

ت�ضبب �ضرراَ بيئياً اأو تن�ضئ تهديداً خطرياً اأو و�ضيكاً 

بالبيئة.

ا�ضتحداث تعريف للو�ضائل: ت�ضمل ا�ضتخدام الأ�ضاليب 

والأدوات الكهربائية وامليكانيكية و الإلكرتونية اأو غريها 

التي توؤثر يف نتيجة ال�ضباق.

43
حظر ت�ضدير الطيور واحليوانات اإّل بعد احل�ضول على 

ترخي�س من ال�ضلطات املخت�ضة.

تعديل تعريف املواد املحظورة: لي�ضمل العقاقري والو�ضائل واأية 

مواد اأخرى حمظورة حتددها اللئحة التنفيذية للقانون.

44

عمليات ال�ضتك�ضاف وال�ضتخراج وال�ضتغلل م�ضتقلة 

عن عملية النقل واإ�ضافة النظام الوطني للر�ضد البيئي 

ليتفق التعديل مع القانون الأ�ضلي الذي األزم بوجود 

هذا النظام واملعنى بتحديد املوا�ضفات واملعايري .و ما من 

نظام للر�ضد اإل ويتم ت�ضجيله يف �ضجلت منتظمة.

تعديل تعريف الرقابة : ت�ضمل اإجراء الختبارات، وجمع 

العينات، وفح�ضها ومعاجلتها، وحتليلها خمربياً، واإجراء 

التحقيق ب�ضاأنها ثم اإعلن النتيجة.

45

اإلزام ربان ال�ضفينة باتخاذ التدابري الوقائية  للحماية 

من اآثار التلوث، واأن يبلغ فوراً باحلادثة يف حالة وقوع 

حادثة لإحدى الو�ضائل البحرية.

ا�ضتحداث تعريف للمواد املقيدة : هي املواد التي ت�ضتخدم 

لعلج اخليل ويحظر ا�ضتخدامها يف جمال ريا�ضة �ضباقات 

اخليل والفرو�ضية لتاأثريها يف نتائج املناف�ضات .

46

يحق لكل �ضخ�س اأو جمعيات النفع العام املعنية بتقدمي 

بلغ اإلى اجلهات املخت�ضة يف حال معرفتها بوقوع اأي 

�ضرر بيئي .

تعديل هدف القانون لي�ضمل مكافحة تداول اأو ا�ضتخدام 

املواد املحظورة يف جمال ريا�ضة �ضباقات اخليل والفرو�ضية 

يف الدولة.

47

اإن�ضاء �ضندوق )�ضناديق اأو مراكز بحثية(للتمويل 

وت�ضجيع البحث والدرا�ضة العلمية ملا تتطلبه حماية 

البيئة.

ا�ضتحداث مادة  لت�ضكيل اللجنة الفنية ملنح موافقات 

ا�ضتخدام املواد املقيدة  للأغرا�س العلجية والبحثية 

وحتدد اللئحة التنفيذية للقانون ت�ضكيلها واإجراءات عملها 

وا�ضرتاطات منح املوافقات للأغرا�س العلجية والبحثية ، 

وا�ضرتاطات اإلغائها، ومدة الت�ضريح  واإجراءاته
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48
�ضرورة اإدخال الو�ضائل الإلكرتونية يف اإجراءات 

التقا�ضي.

ا�ضتحداث مادة:(حتدد اللئحة التنفيذية قائمة املواد 

املحظورة واملواد املقيدة يف ريا�ضة �ضباقات اخليل والفرو�ضية، 

تعدل القائمة امل�ضار اإليها باحلذف اأو الإ�ضافة بقرار من 

اللجنة الفنية تعتمد من الوزير(.

نق�س الكادر الق�ضائي يف حماكم الدولة.49
ا�ضتحداث مادة باإن�ضاء برنامج وطني لر�ضد املواد املحظورة 

وفقاً لل�ضرتاطات املعتمدة يف هذا ال�ضاأن.

50
بطء اإجراءات التقا�ضي والتاأخري يف �ضرعة الف�ضل يف 

الق�ضايا.

ا�ضتحداث بند يف املحظورات، اإف�ضاء املخت�ضني لبيانات 

العينات وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�ضة بالفار�س اأو اخليل 

التي اأخذت منها تلك العينات وملكها

51
�ضرورة القيام بالإعلن من قبل موظف املحكمة ) القائم 

بالإعلن ( يف الق�ضايا امل�ضتعجلة.

ا�ضتحداث تعريف تعريف الكلنكر: هي  املادة اخلام الرئي�ضية 

التي تدخل يف �ضناعة ال�ضمنت

52
منح احلق للخ�ضوم يف التفاق على كيفية حتديد 

الإعلن.

ا�ضتحداث تعريف ال�ضرر البيئي :- اأي تاأثري �ضلبي على 

البيئة �ضواء كانت اآثاره نوعية اأو كمية دائمة اأو موؤقتة

53
مراعاة املنازعات التجارية يف النظام اخلا�س للإعلن 

الذي ي�ضدره جمل�س الوزراء.

ا�ضتحداث تعريف للحادثة : اأي حدث اأو �ضل�ضلة اأحداث ذات 

من�ضاأ واحد ت�ضبب �ضرراَ بيئياً اأو تن�ضئ تهديداً خطرياً اأو 

و�ضيكاً بالبيئة . 

ت�ضمني ورقة الإعلن يف ملف الدعوى .54

تعديل املادة باإ�ضافة فعل الت�ضدير، فُيحظر حيازة هذه 

الطيور واحليوانات اأو نقلها اأو ت�ضديرها اأو التجول بها اأو 

بيعها اأو عر�ضها للبيع حيًة اأو ميتًة اإّل بعد احل�ضول على 

ترخي�س من ال�ضلطات املخت�ضة، كما ُيحظر اإتلف اأوكار 

الطيور املذكورة اأو اإعدام بي�ضها.

55
اعتبار العلم باإجراءات الإعلن قرينة ق�ضائية على 

حتقق العلم للمعلن اإليه مبوعد اجلل�ضة.

تعديل املادة لت�ضبح تقوم ال�ضلطة املخت�ضة باإجراء ر�ضد 

دوري للتاأثريات البيئية الناجتة عن عمليات ا�ضتك�ضاف 

وا�ضتخراج وا�ضتغلل ونقل النفط والغاز، التي تتم يف 

حقول الإنتاج وممرات النقل الربية والبحرية، وفق النظام 

الوطني للر�ضد البيئي واملوا�ضفات الإر�ضادية بال�ضلمة 

البيئية، وو�ضع احللول املنا�ضبة للنتائج التي مت احل�ضول 

عليها، وحفظ �ضجلت للر�ضد واإخطار الوزارة بذلك �ضمانا 

حلماية البيئة.”
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التعامل ببطاقة الهوية يف بع�س اإجراءات التقا�ضي.56

تعديل املادة بحيث يلتزم ربان الو�ضيلة البحرية اأو امل�ضوؤول 

عنها باتخاذ التدابري الوقائية  والإجراءات اللزمة للحماية 

من اآثار التلوث، واأن يبلغ فوراً باحلادثة يف حالة وقوع حادثة 

لإحدى الو�ضائل البحرية التي حتمل مواًدا �ضارة اأو خطرة 

يخ�ضى منها تلوث البيئة البحرية، كما يلتزم بتنفيذ اأوامر 

مفت�ضي اجلهات الإدارية و ماأموري ال�ضبط الق�ضائي يف هذه 

احلالة.

وتقوم الوزارة بالتن�ضيق مع ال�ضلطة املخت�ضة  بفح�س �ضجل 

ال�ضحن و اتخاذ التدابري اللزمة حيال ذلك.

اآليات التحقق من �ضن املعلن اإليه.57

ا�ضتحداث بند باإعطاء احلق لكل �ضخ�س اأو جمعيات النفع 

العام املعنية بتقدمي بلغ اإلى اجلهات املخت�ضة يف حال 

معرفتها بوقوع اأي �ضرر بيئي.

تعديل الخت�ضا�س القيمي للمحاكم اجلزئية.58

ا�ضتحداث مادة، يوؤ�ض�س �ضندوق ي�ضمى �ضندوق البيئة 

الوطني لدعم الأن�ضطة البحثية والدرا�ضية حلماية البيئة 

وتنميتها، واحلد من الآثار البيئية ال�ضارة ، واحلفاظ على 

املوارد وحمميات الدولة ، ويتمتع ال�ضندوق بال�ضخ�ضية 

املعنوية . وحتدد اللئحة التنفيذية ت�ضكيل ، واإيرادات ، 

وعمل ال�ضندوق .

59
تنظيم الإعلن الذي يتم من خلل الربيد 

الإلكرتوين.

تعديل تعريف التعبئة العامة باإ�ضافة حالة ال�ضتعداد 

للحرب ليتوافق التعريف مع التعريف الوارد يف م�ضروع 

قانون اخلدمة الحتياطية.

60
�ضرورة اإ�ضافة قانوين تنظيم مهنة املحاماة ومهنة 

الرتجمة اإلى ديباجة امل�ضروع  لرتباطهما به.

تعديل ) تعريف الطالب ( باإ�ضافة التدريب اتفاقاً مع 

تعريف املوؤ�ض�ضات التعليمية الوارد يف امل�ضروع وللعتداد 

بالتدريب ك�ضبب لتاأجيل اخلدمة الوطنية.

61

الت�ضدي لتعديل بع�س املواد التي ترتبط باملواد حمل 

التعديل حتى ينتج التعديل اأثره ويتحقق الن�ضجام 

الت�ضريعي . 

تعديل تعريف اخلدمة الوطنية اإلى اخلدمة الع�ضكرية 

الإلزامية ليتوافق مع الأحكام الواردة يف القانون.

62

و�ضع مزيد من ال�ضوابط والتف�ضيل ب�ضاأن املادة 8 

من امل�ضروع واملتعلقة بالإعلن؛ لأنها ركيزة اأ�ضا�ضية 

للم�ضروع، وتهدف لت�ضهيل الإعلن والق�ضاء على بطء 

اإجراءات التقا�ضي . 

تعديل تعريف املجند يف اإطار التكليف الوارد له يف اأحكام هذا 

القانون.
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ت�ضديد الإعلن باخلارج ل�ضمان و�ضوله للمعلن اإليه . 63
ا�ضتخدام تعريف للمتطوع لورود هذه الكلمة يف م�ضروع 

القانون دون تعريف لها .

اخت�ضا�س الق�ضاء الحتادي . 64

تعديل حالت تاأجيل اخلدمة فيما يتعلق ببند فرتة الدرا�ضة 

يف املعاهد ومراكز التدريب، لت�ضمل احلالت التي تكون فيها 

مدة الدرا�ضة �ضنتني اأو اأكرث، عو�ضاً عن الفرتة املقررة يف 

م�ضروع القانون، والتي كانت ت�ضرتط اأن تكون اأكرث من 

ال�ضنتني؛ حتى ي�ضمل التعديل  كل املراكز واملعاهد العلمية 

بالدولة، التي تكون الدرا�ضة بها �ضنتني فقط، وتعادل 

الدبلومات املهنية بعد الثانوية العامة مثل: الدبلوم امل�ضريف 

) معهد الإمارات للدرا�ضات امل�ضرفية واملالية (.

تنظيم مهنة الرتجمة يف الق�ضاء .65

اإ�ضافة مفهوم االن�ضباط الع�ضكري اإلى واجبات املجند  

باعتباره مفهوم اأ�ضا�ضي يف احلياة الع�ضكرية يعني ال�ضمع 

والطاعة للرتب الأعلى، كما اأنه مفهوم يت�ضمن العمل بروح 

الفريق، والقدرة على �ضبط النف�س واملحافظة على الزي 

الع�ضكري، والتفاين يف اأداء التدريبات والعمليات الع�ضكرية، 

والروح املعنوية العالية.

66
احلاجة حلماية اأجور العمال املنفذ بها مهما تكن 

قيمتها . 

اإ�ضافة هيئة الهوية اإلى املوؤ�ض�ضات التعليمية باعتبارهما 

اجلهتني امللتزمتني مبوافاة اجلهات املخت�ضة بالتجنيد 

باأ�ضماء املكلفني.

موؤ�ضر الكفاءة التنظيمية للقوات امل�ضلحة الإماراتية.67

اإ�ضافة املعيل الوحيد  الذي تثبت اإعالته لبع�س اأ�ضوله 

اأو فروعه اأو اأقاربه امل�ضابني بعاهة م�ضتدمية اأو اأمرا�س، 

متنعهم من اإعالة اأنف�ضهم حلالت الإعفاء النهائي؛ لأنها من 

احلالت التي تنطبق عليها ذات الظروف الواردة يف احلالتني 

ال�ضابقتني لها، وت�ضرتك معهما يف اأن ل يوؤدي غياب العائل 

اإلى ا�ضطراب اأحوال هذه الأ�ضر، كما اأن هذا التعديل يتفق 

مع املقت�ضيات الدولية يف مراعاة ذوي الحتياجات اخلا�ضة 

ومكانة الإمارات الدولية يف حماية واإقرار حقوق ذوي 

الحتياجات اخلا�ضة.
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68
اأعداد القوات الع�ضكرية لدى دول جمل�س التعاون 

اخلليجي .

مت ا�ضتحداث مادة تتعلق مبكافاآت اأ�ضحاب احلرف والعاملني 

باملهن احلرة واأ�ضحاب امل�ضاريع الفردية لعدم ورود اأي 

حكم يتعلق بهم يف م�ضروع القانون. واإن هوؤلء ممن �ضيتم 

جتنيدهم باعتبار انطباق باقي �ضروط القانون عليهم؛ 

وحتى يتحقق مبداأ امل�ضاواة املو�ضوعية الوارد يف م�ضروع 

القانون، فكان لبد من ت�ضمينهم م�ضروع القانون.

تعديل العقوبة الواردة يف املادة ) 38 ( لت�ضبح ال�ضجن املوؤقت.اأثر الرتكيبة ال�ضكانية يف الأمن الداخلي لدولة الإمارات.69

حتديد مدد للخدمة الإ�ضافية الإلزامية.70
اإ�ضافة بند ين�س على حتمل القوات امل�ضلحة لتكاليف ال�ضم 

للموظفني والعمال.

عقوبة الغ�س باخلدمة.71
تعديل حالت تاأجيل اخلدمة الوطنية لي�ضبح املعدل املطلوب 

للحا�ضل على الثانوية العامة )80 %(

مفهوم اخلدمة الوطنية.72
تعديل النظام اخلا�س بالإعلن الذي يحدده جمل�س الوزراء 

بحيث يراعى فيه الطبيعة اخلا�ضة للمنازعات التجارية .

ال�ضتدعاء يف اخلدمة الوطنية لأغرا�س التدريب.73
اإ�ضافة بند يتعلق بالأوامر امل�ضتعجلة بحيث يتم الإعلن 

فيها من قبل موظف املحكمة .

74

ارتباط القانون االحتادي يف �ضاأن اإن�ضاء املجل�س االأعلى 

للأمن الوطني واملر�ضوم بقانون احتادي باإن�ضاء هيئة 

الإمارات للهوية بامل�ضروع .

الت�ضهيل من اأمر التغيري يف الإعلن، وذلك بالكتفاء بعر�س 

الأمر على رئي�س الدائرة بدل من املحكمة جمتمعة .

اإ�ضافة بند ين�س على جواز اتفاق الأطراف على كيفية الإعلن. �ضبط مدة التقدم للجهات املخت�ضة للتجنيد.75

�ضوابط الإعفاء من اخلدمة الوطنية.76
اإ�ضافة املوطن املختار اإلى بيانات ورقة الإعلن كبديل عن 

املوطن .

�ضوابط اإنهاء اخلدمة.77
اإ�ضافة حالة جديدة وهي رف�س ا�ضتلم الإعلن من قبل 

املعلن اإليه.

تكاليف �ضم اخلدمة.78
اإ�ضافة فقرة  تن�س على اعتبار بع�س احلالت قرينه على 

علم املعلن اإليه باجلل�ضة، ما مل يدفع باإثبات العك�س.

اآليات املوازنة بني التعليم والتجنيد.79
التاأكد من اأن �ضن املعلن اإليه اأو م�ضتلم الإعلن، وذلك 

بالتحقق من هويته وتدوينه يف املح�ضر.

عقوبة التخلف عن اال�ضتدعاء لالحتياط اأو التجنيد.80
اإل�ضاق الإعلن ب�ضكل وا�ضح على باب اآخر مكان كان يقيم 

فيه املراد اإعلنه.

81
املكافاآت املالية واإمكانية زيادتها لتتنا�ضب مع الو�ضع 

الجتماعي احلايل.
اإ�ضافة الإعلن يف جريدة اأجنبية اإذا كان املراد اإعلنه اأجنبيا .
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82
عدم وجود مكافاآت مالية لغري العاملني بالقوات 

امل�ضلحة من الأجانب واملدنيني.

اإ�ضافة بند ين�س على اأن يتم ت�ضمني ملف الق�ضية ورقة 

الإعلن .

83

اعتبار االإعالن منتجا الآثاره با�ضرتاط ورود كتاب وزارة 

اخلارجية اأو البعثة الدبلوما�ضية مبا يفيد ا�ضتلم املعلن اإليه 

�ضورة الإعلن اأو امتناعه عن ا�ضتلمه .

84
مت اإفراد بند خا�س على اأن يعترب الإعلن منتج لآثاره من 

تاريخ فتح الربيد اللكرتوين

85

التعديل باخت�ضا�س املحاكم الحتادية بالنظر يف املنازعات 

ولي�س البتدائية؛ وذلك لوجود �ضبهة د�ضتوريه وهي 

تتعار�س مع ما ن�ضت عليه مادة الد�ضتور باخت�ضا�س ق�ضائي 

اإلى الق�ضاء الحتادي ، فل يجوز لغري ن�س د�ضتوري اأن 

ي�ضلب هذا الخت�ضا�س منه.

86
تعديل الخت�ضا�س القيمي للمحاكم بحيث يتنا�ضب مع 

الدخل القومي للفرد والت�ضخم القت�ضادي للدولة .

87
اأ�ضيف اإلى املواد رقم الهوية، لأن التفا�ضيل املذكورة يف ن�س 

املادة غري كافية للإحاطة ب�ضمول ال�ضم.

88

الن�س على اأن امل�ضتندات املرتجمة يجب اأن تكون معتمدة 

وجاء املقرتح بالتعديل ات�ضاقاً مع م�ضروع قانون تنظيم مهنة 

الرتجمة ل�ضنة 2012م، والذي اأكد على اأن تكون الرتجمة 

معتمدة من خلل مرتجم مقيد يف �ضجل املرتجمني 

وي�ضجل يف مكتب معتمد للرتجمة. 

89

التاأكيد على اأن يرفق امل�ضتاأنف  بكل �ضورة امل�ضتندات 

املوؤيدة لل�ضتئناف؛ حتى يطلع كل م�ضتاأنف على �ضحيفة 

ال�ضتئناف وم�ضتنداتها.

90
و�ضع ما يقابل املحكمة الحتادية العليا يف الإمارات �ضواء كان 

النق�س اأو التمييز .

91

ا�ضتبدال قيمة احلد الأق�ضى حلكم امل�ضادقة اأو البطلن على 

حكم املحكم  الغري قابل لل�ضتئناف من خم�ضني األف درهم 

اإلى ع�ضرين األف درهم، متا�ضيا مع حدود الن�ضاب لنتهائي 

ملحكمة اأول درجة.
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املقرتحات الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةالأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامةم

92

ا�ضتبدال الغرامة املفرو�ضة على امل�ضت�ضكل يف ال�ضت�ضكال 

املوقف للتنفيذ  يف حال خ�ضر ا�ضت�ضكاله، من الغرامة التي 

ل تزيد على ع�ضرة اآلف درهم اإلى الغرامة التي ل تقل عن 

مائة درهم، ول تزيد على خم�ضة اآلف درهم .

93
الن�س على اأن البينة الطبية يجب اأن تكون معتمدة  ملنع اأو 

تاأجيل اأمر احلب�س حتى يعتد بالبينة الر�ضمية. 

الكتفاء باحلمل فقط دون غريه لتاأجيل اإ�ضدار اأمر احلب�س.94

95

اإ�ضافة اأجرة العمل باملادة اإلى ال�ضتثناء الوارد على الديون 

املنفذ بها، التي تقل عن ع�ضرة اآلف درهم ، ليحب�س املدين 

ب�ضببها ل�ضمان حقوق العمال بالن�ضبة للمبالغ الب�ضيطة .
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القانوين:

التي طرحت يف  الأفكار واملقرتحات  القانوين من خلل ح�ضر  القطاع  املعدة يف  الفنية  الأوراق  مت قيا�س فعالية 

الأوراق الفنية، والتي اأنتجتها الإدارات البحثية خلل الدور الرابع من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر، ومدى 

ا�ضتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�ضكل عام.

اجلدول يو�شح فعالية الأوراق الفنية املعدة يف املجال القانوين خالل الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر

ن�ضبة الفعالية على م�ضتوى املجل�سم�ضروع القانون

م�ضروع ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة الهوية 
جمموع الأفكار 2 اأخذت منه 2  فكرة 

جمموع املقرتحات 2 اأخذت منه 2 مقرتح

م�ضروع �ضلمة الغذاء
جمموع الأفكار 21 اأخذت منه 21  فكرة 

جمموع املقرتحات 35 اأخذت منه 25 مقرتح

م�ضروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم 

)24( ل�ضنة 1999 يف �ضاأن حماية البيئة وتنميتها
جمموع الأفكار 33 اأخذت منه 28 فكرة 

جمموع املقرتحات 31 اأخذت منه 25 مقرتح 

م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم )2( ل�ضنة 

1989 يف �ضاأن ال�ضماح ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�ضة 

جتارتي التجزئة واجلملة يف الدولة

جمموع الأفكار 4 اأخذت منه 4 اأفكار

جمموع املقرتحات 4 اأخذت منه 4 

م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن حماية الآثار.
 جمموع الأفكار 29 اأخذت منه 19 فكرة 

جمموع املقرتحات 32 اأخذت منه 20 مقرتحاً

م�ضروع قانون احتادي بتعديل القانون الحتادي رقم ) 23 ( ل�ضنة 

1999 يف �ضاأن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية بدولة 

الإمارات العربية املتحدة.

)مل يناق�س( جمموع الأفكار 16 اأخذت منه 15 فكرة
جمموع املقرتحات 16 اأخذت منه 11 مقرتحاً

م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن اعتماد احل�ضاب اخلتامي للحتاد 

واجلهات امللحقة امل�ضتقلة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2013-12-31م.
-

م�ضروع قانون احتادي ل�ضنة 2014 بتعديل بع�س اأحكام القانون 

الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2002 يف �ضاأن مكافحة جرائم غ�ضل الأموال.

 حمموع الأفكار 8 اأخذت منه 8 اأفكار

جمموع املقرتحات 12 اأخذت منه 10 مقرتحات 

 م�ضروع قانون احتادي ل�ضنة 2014    

بتعديل م�ضمى الهيئة الوطنية للموا�ضلت.
 % 100

مل يناق�س م�ضروع قانون احتـادي ل�ضنة 2014 ب�ضاأن �ضلمة الغذاء.

م�ضــروع قانون احتادي ل�ضنة 2013 ب�ضاأن تنظيم مهنة مدققي 

احل�ضابات. 

جمموع الأفكار 9 اأخذت منه 6  اأفكار

جمموع املقرتحات 11 مقرتح اأخذ منه 5 مقرتحات )مل 

يناق�س( 

م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن ربط امليزانية العامة للحتاد 

وميزانيات اجلهات امل�ضتقلة امللحقة عن ال�ضنة املالية 2014.
-
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فعالية اأفكار: 

الأفكار  اإجمايل  بلغ  القانوين )80 %(، حيث  للقطاع  املعدة  الفنية  الأوراق  اأفكار  ن�شبة فعالية  بلغت 

التي وردت يف الأوراق الفنية لالأمانة العامة املطروحة يف تقارير اللجان ومت نقا�شها يف اجلل�شة )129( 

فكرة، ومت الأخذ بـ )103( اأفكار، حيث يالحظ اأن من اأهم الأفكار التي مت الأخذ بها هي:

 )�ضلمة الغذاء( اإ�ضافة بع�س القوانني لعلقتها املبا�ضرة بامل�ضروع.	
 اإدراج العلف يف التعاريف لي�ضبح م�ضروع القانون قابل للتطبيق على العلف والغذاء معا.	
 اإ�ضافة املواد اخلام اأو الأولية.	
 تعريف امل�ضوؤول عن من�ضاأة العلف.	
 اإ�ضافة املادة الأولية اإلى تعريف ال�ضل�ضلة الغذائية.	
 اإ�ضافة اإلى تعريف املن�ضاأة  الغذائية �ضفة دائم اأو موؤقت، اأ�ضوة مبا ورد يف �ضاأن تعريف من�ضاأة العلف.	
 حذف مبا�ضر من تعريف �ضلمة الغذاء ليتوافق مع تعريف هيئة الد�ضتور الغذائي.	
 اإدراج هدف خا�س بالعلف.	
 اإ�ضافة من�ضاأة العلف اإلى نطاق تطبيق القانون.	
 اإ�ضافة عبارة توحيد الإجراءات واعتبار ذلك اخت�ضا�ضا من اخت�ضا�ضات الوزراة.	
 اإ�ضافة نظام ر�ضد �ضلمة الغذاء والعلف، وذلك وفق ما ورد يف د�ضتور الغذاء العاملي.	
 نظام الرقابة والتفتي�س.	
 اإ�ضافة الت�ضجيل يف مادة الرتاخي�س.	

 ا�ضتبدال اللياقة ال�ضحية باللياقة الطبية.	
 ا�ضتحداث التزام على م�ضوؤول املن�ضاأة الغذائية	
 رفع قيمة الغرامات املالية لتتنا�ضب مع الأحكام الواردة يف م�ضروع لقانون.	
 اإ�ضافة بند اإلى مادة املحظورات تتعلق بتداول الغذاء غري امللئم الذي ل يتنا�ضب مع طبيعة املجتمع.	
 ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات يتعلق بالغرامة على خمالفة اأي حكم من الأحكام التي مل يتم الن�س على 	

عقوبه لها يف امل�ضروع.
 ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات ين�س على م�ضاعفة العقوبة يف حالة العود.	

 تعديل مادة توفيق الأو�ضاع وذلك باإعطاء مهلة ملن�ضاأة العلف.	
 اإ�ضافة فرتة لتحديد املدة الزمنية ل�ضدور اللئحة التنفيذية للقانون.	
 ال�ضكاين 	 ال�ضجل  قانون  الر�ضمية يف  باجلريدة  الن�ضر  اإ�ضافة  الهوية(  وبطاقة  ال�ضكاين  ال�ضجل  )قانون 

وبطاقة الهوية.
 حتديد مقدار الغرامة  التي توقع على خمالفة اأحكام املادتني )6( و)10(	
 ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة، وهو قانون ل�ضنة 2002 ب�ضاأن تنظيم ومراقبة الجتار 	

 الدويل باحليوانات
والنباتات املهددة بالنقرا�س.

 ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  وهو قانون يف �ضاأن املناطق احلرة يف الدولة.	
 ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  وهو قانون يف �ضاأن الأ�ضلحة والذخائر واملتفجرات ، وتعديلته.	
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 تعديل يف تعريف البيئة البحرية لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف تلوث  الرتبة لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف املحمية الطبيعية لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف املواد والعوامل امللوثة لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف تلوث الهواء لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف التلوث املائي لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف اإدارة النفايات لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف التخل�س من النفايات لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف الو�ضائل البحرية لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف املن�ضاأة لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف الك�ضارات لقانون حماية البيئة.	
 تعديل يف تعريف ال�ضو�ضاء لقانون حماية البيئة.	
 ا�ضتحداث مفهوم جديد يف مادة التعريفات وهي م�ضطلح الكلنكر.	
 ا�ضتحداث مفهوم جديد يف مادة التعريفات وهو م�ضطلح ال�ضرر البيئي.	
 اإ�ضافة تعديل يف املادة ال 8 لقانون حماية البيئة املتعلقة ب للحتفاظ بكل نوع من اأنواع ال�ضجلت امل�ضار 	

اإليها.
 تعديل يف املادة ال 12 املتعلقة باملحظورات لقانون حماية البيئة املتعلقة.	
 تعديل املادة 26 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالو�ضائل البحرية التي تنقل الزيوت .	
 تعديل املادة 30 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالتزامات قائد الو�ضيلة البحرية.	
 تعديل املادة 41 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالفح�س الدوري ملحطات التحلية.	
 تعديل املادة 61 من قانون حماية البيئة املتعلقة باملواد املحظورة.	
 ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية البيئة متعلقة بعملية اإبلغ ال�ضلطات المنية.	
 تعديل املادة 77 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالعقوبات.	
 تعديل املادة 83 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالعقوبات.	
 تعديل البند الأول من املادة 96 لقانون حماية البيئة املتعلق بلوائح تنظيم الأن�ضطة ال�ضناعية. 	
 اإ�ضافة قانون يف �ضاأن تنظيم الوكالت التجارية وتعديلته ، يف ديباجة م�ضروع القانون اجلملة والتجزئة.	
 2002، يف �ضاأن التفاقية القت�ضادية بني دول جمل�س التعاون 	 حذف املر�ضوم الحتادي رقم )55( ل�ضنة 

لدول اخلليج العربية ، من ديباجة م�ضروع قانون اجلملة والتجزئة.
 ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن مزاولة اعمال الوكلت التجارية يف قانون اجلملة والتجزئة.	
 جمل�س 	 لدول  املوحد  اجلمارك  )قانون(  نظام  �ضاأن  يف   ،2007 ل�ضنة   )85( رقم  الحتادي  املر�ضوم  حذف 

التعاون لدول اخلليج العربي، من ديباجة قانون الآثار.
 ا�ضتحداث مر�ضوم بقانون احتادي رقم )2( ل�ضنة 2011 يف �ضاأن اإن�ضاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و 	

الأزمات و الكوارث، يف ديباجة قانون حماية الآثار.
 تعديل تعريف الأثر يف قانون الآثار.	
 ا�ضتحداث بند يف مادة الأهداف  يف قانون الآثار.	
 ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن حماية الآثار يف الزمات والكوارث/قانون حماية الآثار.	
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 ا�ضتحداث مادة متعلقة بعر�س الآثار يف املتاحف اخلارجية / قانون حماية الآثار.	
 تعديل على املادة ال 10 يف قانون حماية الآثار واملتعلقة باملدة التي يجب ت�ضجيل الأثر فيها.	
 ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بحظر الجتار بالآثار.	
 ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بالتعوي�ضات.	
 تعديل على املادة 21 من قانون الآثار املتعلقة باملحافظة على املوقع الأثري.	
 تعديل املادة 23 من قانون حماية الآثار املتعلقة بحظر اقامة �ضناعات ثقيلة باملقرب من املواقع الأثرية.	
 اإ�ضافة بندين يف املادة 26 من قانون حماية الآثار متعلقة ب�ضراء الأثر .	
 املخت�ضة بتحديد حقوق الرتفاق للآثار 	 ال�ضلطة  بالزام  الآثار متعلقة  ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية 

الثابتة.
 اإ�ضافة بند رابع للمادة 27 من قانون حماية الآثار متعلقة بالحتفاظ ب�ضجلت امللكية.	
 اإ�ضافة بند يف املادة 28 من قانون الآثار متعلق بتعوي�س اأ�ضحاب الأملك عّما حلقهم من اأ�ضرار نتيجًة 	

لأعمال التنقيب.
 ا�ضتحداث مادة جديده 29 يف قانون حماية الآثار متعلق ببعثات التنقيب واجلهات امل�ضرح لها بالتنقيب 	

بالتعليمات ال�ضادرة اإليها من املجل�س وال�ضلطة املخت�ضة.
 ا�ضتحداث مادة 30 يف قانون حماية الآثار متعلقة مبلكية الأثر.	
 ا�ضتحداث مادة 31 يف قانون حماية الآثار متعلقة بالتاأخر يف ا�ضتخدام ت�ضريح التنقيب.	
 ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات رقم املادة 36.	
 ا�ضتحداث بندين يف مادة العقوبات رقم املادة 38.	
 اإ�ضافة كلمة ال�ضغرية يف تعريف الرثوات املائية احلية لقانون حماية وتنمية الرثوات املائية.	
 تعديل يف مادة التعريفات يف تعريف ال�ضياد لقانون حماية وتنمية الرثوات املائية.	
 ا�ضتحداث تعريف يف مادة التعريفات يتعلق مبزارع الأحياء املائية يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية.	
 اإ�ضافة بند يف املادة 4 يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة ب�ضروط الت�ضجيل يف ال�ضجل.	
 5 يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا 	 ا�ضتحداث بند يف املادة ال 

حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.
 5 يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا 	 ا�ضتحداث بند يف املادة ال 

حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.
 5 يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا 	 ا�ضتحداث بند يف املادة ال 

حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.
 تعديل املادة 15 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا حلماية وتنمية 	

الرثوات املائية احلية.
 حذف املادة 17 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة رخ�س القوارب.	
 ا�ضتحداث بند يف املادة 25 من قانون حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة  اإ�ضدار الت�ضاريح.	
 ا�ضتحداث بند يف املادة 26  يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية.	
 تعديل يف البند الثاين من املادة 31 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة يف جواز اإنابة القارب 	

لنوخذة  اآخر. 
 ا�ضتحداث مادة 56 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة تخزين املعلومات وحتليل الإح�ضاءات.	
 غ�ضيل 	 لقانون  ودمغها،  الثمينة  واملعادن  القيمة  ذات  بالأحجار  الجتار  على  الرقابة  قانون  ا�ضتحداث 
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الأموال للديباجة.
 اإ�ضافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة قانون غ�ضيل الأموال.	
 ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن ا�ضتخدام تقنية املعلومات يف اجلرائم املالية.	
 ال�ضكل اللكرتوين والرقمي للأموال.	
 ا�ضتحداث مادة تبني وتف�ضل اجلرائم التي حت�ضل فيها الأموال باأ�ضكال غري �ضرعية.	
 اإن�ضاء قاعدة بيانات اأو �ضجل خا�س ملا يتوافر لديها من معلومات.	
 ا�ضتحداث بند متعلق بو�ضع اللئحة التنظيمية لعمل اللجنة الوطنية ملواجهة غ�ضل الأموال.	
 ا�ضتحداث بند فيما يخ�س العقوبات.	
 ا�ضتحداث فقرة متعلقة مبدقق احل�ضابات.	
 تغري عنوان م�ضروع القانون) تعديل م�ضمى الهيئة الوطنية للموا�ضلت(.	
 ا�ضتحداث قانون يف الديباجة )ديباجة قانون مدققي احل�ضابات (.	
 ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن تخلف �ضرط مدة اخلربة)مدققي احل�ضابات(.	
 ا�ضتحداث بند التدريب والتعليم والتاأهيل امل�ضتمر ملهنة مدققي احل�ضابات.	
 ا�ضتحداث بند يف قانون مدققي احل�ضابات ب�ضاأن بذل العناية يف اأداء عمله.	
 ا�ضتحداث مادة يف العقوبات لقانون مدققي احل�ضابات.	

 ا�ضتحداث بند ب�ضاأن وقف مدقق احل�ضابات.	

ر�ضم بياين لقيا�س ن�ضبة فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين
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جدول فعالية الأفكار للقطاع القانوين:

الأفكار التي مت الأخذ فيهاالأفكار الرئي�ضية يف الأوراق البحثية للأمانة العامةم

1
)�ضلمة الغذاء( اإ�ضافة بع�س القوانني للديباجة لعلقتها 

املبا�ضرة بامل�ضروع 

)�ضلمة الغذاء(اإ�ضافة بع�س القوانني لعلقتها 

املبا�ضرة بامل�ضروع.

2
اإ�ضافة العلف يف بع�س مواد م�ضروع القانون باعتبارها و�ضيلة 

لتحقيق غاية ال�ضلمة الغذائية .

اإدراج العلف يف التعاريف لي�ضبح م�ضروع القانون 

قابل للتطبيق على العلف والغذاء معا.

اإ�ضافة املواد اخلام اأو الأولية املواد اخلام اأو الأولية.3

تعريف امل�ضوؤول عن من�ضاأة العلف .تعريف امل�ضوؤول عن من�ضاأة العلف.4

تعريف املن�ضاأة  الغذائية.5
اإ�ضافة اإلى تعريف املن�ضاأة  الغذائية �ضفة دائم اأو 

موؤقت اأ�ضوة مبا ورد يف �ضاأن تعريف من�ضاأة العلف .

اإ�ضافة املادة الأولية الى تعريف ال�ضل�ضلة الغذائية.اإ�ضافة املادة الأولية لتعريف ال�ضل�ضلة الغذائية .6

7
تعديل تعريف �ضلمة الغذاء يف م�ضروع القانون ليتوافق مع 

تعريف هيئة الد�ضتور الغذائي.

حذف مبا�ضر من تعريف �ضلمة الغذاء ليتوافق مع 

تعريف هيئة الد�ضتور الغذائي.

اإدراج هدف خا�س بالعلف.اإدراج هدف خا�س بالعلف.8

اإ�ضافة من�ضاأة العلف اإلى نطاق تطبيق القانون.اإ�ضافة من�ضاأة العلف اإلى نطاق تطبيق القانون.9

توحيد الإجراءات على مادة الخت�ضا�ضات وال�ضلحيات.10
اإ�ضافة عبارة توحيد الإجراءات واعتبار ذلك 

اخت�ضا�ضا من اخت�ضا�ضات الوزراة.

11
نظام ر�ضد �ضلمة الغذاء والعلف وذلك وفق ما ورد يف د�ضتور 

الغذاء العاملي.

اإ�ضافة نظام ر�ضد �ضلمة الغذاء والعلف وذلك وفق 

ما ورد يف د�ضتور الغذاء العاملي.

نظام الرقابة والتفتي�س.نظام الرقابة والتفتي�س.12

اإ�ضافة الت�ضجيل يف مادة الرتاخي�س.اإ�ضافة الت�ضجيل يف مادة الرتاخي�س.13

ا�ضتبدال اللياقة ال�ضحية باللياقة الطبية.ا�ضتبدال اللياقة ال�ضحية باللياقة الطبية.14

ا�ضتحداث التزام على م�ضوؤول املن�ضاأة الغذائية.ا�ضتحداث التزام على م�ضوؤول املن�ضاأة الغذائية.15

تداول الغذاء غري امللئم الذي ل يتنا�ضب مع طبيعة املجتمع.16
اإ�ضافة بند اإلى مادة املحظورات تتعلق بتداول الغذاء 

غري امللئم الذي ل يتنا�ضب مع طبيعة املجتمع.

17
عليه مت رفع قيمة الغرامات املالية لتتنا�ضب مع الأحكام الواردة 

يف م�ضروع لقانون.

رفع قيمة الغرامات املالية لتتنا�ضب مع الأحكام 

الواردة يف م�ضروع لقانون.

18

ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات يتعلق بالغرامة على خمالفة 

اأي حكم من الأحكام التي مل يتم الن�س على عقوبه لها يف 

امل�ضروع.

ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات يتعلق بالغرامة على 

خمالفة اأي حكم من الأحكام التي مل يتم الن�س على 

عقوبه لها يف امل�ضروع.

م�ضاعفة العقوبة يف حالة العود.19
ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات تن�س على م�ضاعفة 

العقوبة يف حالة العود.
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الأفكار التي مت الأخذ فيهاالأفكار الرئي�ضية يف الأوراق البحثية للأمانة العامةم

تعديل مادة توفيق الأو�ضاع.20
تعديل مادة توفيق الأو�ضاع وذلك باإعطاء مهلة 

ملن�ضاأة العلف.

21
اإ�ضافة فرتة لتحديد املدة الزمنية ل�ضدور اللئحة التنفيذية 

للقانون.

اإ�ضافة فرتة لتحديد املدة الزمنية ل�ضدور اللئحة 

التنفيذية للقانون.

22
)قانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة الهوية(اإ�ضافة الن�ضر 

باجلريدة الر�ضمية يف قانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة الهوية.

)قانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة الهوية( اإ�ضافة 

الن�ضر باجلريدة الر�ضمية يف قانون ال�ضجل ال�ضكاين 

وبطاقة الهوية.

23
حتديد مقدار الغرامة  التي توقع على خمالفة اأحكام املادتني 

)6( و)10(

حتديد مقدار الغرامة  التي توقع على خمالفة 

اأحكام املادتني )6( و)10(

24

ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة، وهو قانون 

ل�ضنة 2002 ب�ضاأن تنظيم ومراقبة الجتار الدويل باحليوانات 

والنباتات املهددة بالنقرا�س.

ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  وهو 

قانون ل�ضنة 2002 ب�ضاأن تنظيم ومراقبة الجتار 

 الدويل باحليوانات

والنباتات املهددة بالنقرا�س.

25
ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  وهو قانون يف 

�ضاأن املناطق احلرة يف الدولة.

ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  وهو 

قانون يف �ضاأن املناطق احلرة يف الدولة.

26
ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  وهو قانون يف 

�ضاأن الأ�ضلحة والذخائر واملتفجرات ، وتعديلته 

ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  

وهو قانون يف �ضاأن الأ�ضلحة والذخائر واملتفجرات ، 

وتعديلته.

تعديل يف تعريف البيئة البحرية لقانون حماية البيئة .27
تعديل يف تعريف البيئة البحرية لقانون حماية 

البيئة .

تعديل يف تعريف املحمية الطبيعية لقانون حماية البيئة. 28
تعديل يف تعريف املحمية الطبيعية لقانون حماية 

البيئة .

تعديل يف تعريف تلوث  الرتبة لقانون حماية البيئة.تعديل يف تعريف تلوث  الرتبة لقانون حماية البيئة.29

تعديل يف تعريف املواد والعوامل امللوثة لقانون حماية البيئة.30
تعديل يف تعريف املواد والعوامل امللوثة لقانون 

حماية البيئة.

تعديل يف تعريف تلوث الهواء لقانون حماية البيئة.تعديل يف تعريف تلوث الهواء لقانون حماية البيئة.31

تعديل يف تعريف التلوث املائي لقانون حماية البيئة.تعديل يف تعريف التلوث املائي لقانون حماية البيئة.32

تعديل يف تعريف املواد امللوثة للبيئة املائية لقانون حماية البيئة33
تعديل يف تعريف النفايات الغازية والدخان والأبخرة 

والغبار لقانون حماية البيئة.

34
تعديل يف تعريف النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار 

لقانون حماية البيئة
تعديل يف تعريف اإدارة النفايات لقانون حماية البيئة.

تعديل يف تعريف اإدارة النفايات لقانون حماية البيئة.35
 تعديل يف تعريف التخل�س من النفايات لقانون 

حماية البيئة.

 تعديل يف تعريف التخل�س من النفايات لقانون حماية البيئة.36
تعديل يف تعريف الو�ضائل البحرية لقانون حماية 

البيئة. 

تعديل يف تعريف املن�ضاأة لقانون حماية البيئة.تعديل يف تعريف الو�ضائل البحرية لقانون حماية البيئة. 37
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الأفكار التي مت الأخذ فيهاالأفكار الرئي�ضية يف الأوراق البحثية للأمانة العامةم

تعديل يف تعريف الك�ضارات لقانون حماية البيئة.تعديل يف تعريف املن�ضاأة لقانون حماية البيئة.38

تعديل يف تعريف ال�ضو�ضاء لقانون حماية البيئة.تعديل يف تعريف مياه التزان غري النظيفة لقانون حماية البيئة.39

تعديل يف تعريف الك�ضارات لقانون حماية البيئة.40
ا�ضتحداث مفهوم جديد يف مادة التعريفات وهي 

م�ضطلح الكلنكر.

تعديل يف تعريف ال�ضو�ضاء لقانون حماية البيئة.41
ا�ضتحداث مفهوم جديد يف مادة التعريفات وهو 

م�ضطلح ال�ضرر البيئي.

42
ا�ضتحداث مفهوم جديد يف مادة التعريفات وهي م�ضطلح 

الكلنكر.

اإ�ضافة تعديل يف املادة ال 8 لقانون حماية البيئة 

املتعلقة ب للحتفاظ بكل نوع من اأنواع ال�ضجلت 

امل�ضار اإليها.

43
ا�ضتحداث مفهوم جديد يف مادة التعريفات وهو م�ضطلح 

ال�ضرر البيئي.
تعديل يف املادة ال 12 املتعلقة باملحظورات لقانون 

حماية البيئة املتعلقة.

44
اإ�ضافة تعديل يف املادة ال 8 لقانون حماية البيئة املتعلقة ب 

للحتفاظ بكل نوع من اأنواع ال�ضجلت امل�ضار اإليها.

تعديل املادة 26 من قانون حماية البيئة املتعلقة 

بالو�ضائل البحرية التي تنقل الزيوت.

45
تعديل يف املادة ال 12 املتعلقة باملحظورات لقانون حماية البيئة 

املتعلقة.

تعديل املادة 30 من قانون حماية البيئة املتعلقة 

بالتزامات قائد الو�ضيلة البحرية. 

46
تعديل املادة 20 املتعلقة باخت�ضا�ضات الهيئة لقانون حماية 

البيئة. 

تعديل املادة 41 من قانون حماية البيئة املتعلقة 

بالفح�س الدوري ملحطات التحلية .

47
تعديل املادة 26 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالو�ضائل 

البحرية التي تنقل الزيوت .

تعديل املادة 61 من قانون حماية البيئة املتعلقة 

باملواد املحظورة .

48
تعديل املادة 30 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالتزامات قائد 

الو�ضيلة البحرية .

ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية البيئة متعلقة ب 

عملية ابلغ ال�ضلطات المنية.

49
تعديل املادة 41 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالفح�س 

الدوري ملحطات التحلية. 

تعديل املادة 77 من قانون حماية البيئة املتعلقة 

بالعقوبات. 

50
تعديل املادة 61 من قانون حماية البيئة املتعلقة باملواد 

املحظورة .
تعديل املادة 83 من قانون حماية البيئة املتعلقة 

بالعقوبات.

51
ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية البيئة متعلقة بعملية اإبلغ 

ال�ضلطات الأمنية. 
تعديل البند الأول من املادة 96 لقانون حماية البيئة 

املتعلق باللوائح تنظيم الأن�ضطة ال�ضناعية .

52
تعديل  البند الثاين من املادة 72 يف قانون حماية البيئة 

املتعلقة بلتعوي�س عن ال�ضرر البيئي.

اإ�ضافة قانون يف �ضاأن تنظيم الوكالت التجارية 

وتعديلته ، يف ديباجة م�ضروع القانون اجلملة 

والتجزئة . 

تعديل املادة 77 من قانون حماية البيئة املتعلقة بالعقوبات. 53

حذف املر�ضوم الحتادي رقم )55( ل�ضنة 2002، يف 

�ضاأن التفاقية القت�ضادية بني دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية ، من ديباجة م�ضروع قانون 

اجلملة والتجزئة .

تعديل املادة 83من قانون حماية البيئة املتعلقة بالعقوبات.54
ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن مزاولة اأعمال الوكلت 

التجارية يف قانون اجلملة والتجزئة .
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55
تعديل البند الأول من املادة 96 لقانون حماية البيئة املتعلق ب 

لوائح تنظيم الأن�ضطة ال�ضناعية .

حذف املر�ضوم الحتادي رقم )85( ل�ضنة 2007، يف 
�ضاأن نظام )قانون( اجلمارك املوحد لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربي، من ديباجة قانون 
الآثار.

56
ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية البيئة تعنى باإن�ضاء �ضندوق 

للبيئة. 

ا�ضتحداث مر�ضوم بقانون احتادي رقم )2( ل�ضنة 

2011 يف �ضاأن اإن�ضاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 

و الأزمات و الكوارث، يف ديباجة قانون حماية الآثار.

57
اإ�ضافة قانون يف �ضاأن تنظيم الوكالت التجارية وتعديلته ، يف 

ديباجة م�ضروع القانون اجلملة والتجزئة . 
تعديل تعريف الأثر يف قانون الآثار .

58

حذف املر�ضوم الحتادي رقم )55( ل�ضنة 2002، يف �ضاأن 

التفاقية القت�ضادية بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية ، من ديباجة م�ضروع قانون اجلملة والتجزئة 

ا�ضتحداث بند يف مادة الأهداف  يف قانون الآثار .

59
ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن مزاولة اأعمال الوكلت التجارية يف قانون 

اجلملة والتجزئة 

ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن حماية الآثار يف الأزمات 

والكوارث/قانون حماية الآثار. 

60

حذف املر�ضوم الحتادي رقم )85( ل�ضنة 2007، يف �ضاأن نظام 

)قانون( اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربي، من ديباجة قانون الآثار.

ا�ضتحداث مادة متعلقة بعر�س الآثار يف املتاحف 

اخلارجية / قانون حماية الآثار .

61

ا�ضتحداث مر�ضوم بقانون احتادي رقم )2( ل�ضنة 2011 يف �ضاأن 

اإن�ضاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات و الكوارث، يف 

ديباجة قانون حماية الآثار.

تعديل على املادة ال 10 يف قانون حماية الآثار 

واملتعلقة باملدة التي يجب ت�ضجيل الأثر فيها .

تعديل تعريف الأثر يف قانون الآثار .62
ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بحظر 

الإجتار بالآثار.

63
ا�ضتحداث تعريف حماية الآثار يف مادة التعريفات يف قانون 

حماية الآثار. 

ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة 

بالتعوي�ضات .

64
ا�ضتحداث تعريف الآثار املكررة يف مادة التعريفات  يف قانون 

حماية الآثار .
تعديل على املادة 21 من قانون الآثار املتعلقة 

باملحافظة على املوقع الأثري .

ا�ضتحداث بند يف مادة الأهداف  يف قانون الآثار. 65
تعديل املادة 23 من قانون حماية الآثار املتعلقة 

بحظر اإقامة �ضناعات ثقيلة باملقرب من املواقع 

الأثرية .

66
تعديل يف املادة 3 من قانون الآثار املتعلقة باإخت�ضا�ضات املجل�س 

الوطني للآثار.

ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة باإلزام 

ال�ضلطة املخت�ضة بتحديد حقوق الإرتفاق للأثار 

الثابتة. 

تعديل املادة ال4 املتعلقة مبلكة كل اإمارة للآثار/قانون الآثار.67
اإ�ضافة بندين يف املادة 26 من قانون حماية الآثار 

متعلقة ب�ضراء الأثر. 

68
ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن حماية الآثار يف الأزمات والكوارث/قانون 

حماية الآثار. 
اإ�ضافة بند رابع للمادة 27 من قانون حماية الآثار 

متعلقة بالإحتفاظ ب�ضجلت امللكية .
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69
ا�ضتحداث مادة متعلقة بعر�س الآثار يف املتاحف اخلارجية / 

قانون حماية الآثار. 

اإ�ضافة بند يف املادة 28 من قانون الآثار متعلق 
بتعوي�س اأ�ضحاب الأملك عن ما حلقهم من اأ�ضرار 

نتيجًة لأعمال التنقيب.

70
تعديل املادة ال 9 من قانون حماية الآثار املتعلقة ب�ضيانة الأثر 

وترميمه.

ا�ضتحداث مادة جديده 29 يف قانون حماية الآثار 
متعلق ب بعثات التنقيب واجلهات امل�ضرح لها 

بالتنقيب بالتعليمات ال�ضادرة اإليها من املجل�س 
وال�ضلطة املخت�ضة.

71
تعديل على املادة ال 10 يف قانون حماية الآثار واملتعلقة باملدة 

التي يجب ت�ضجيل الأثر فيها .
ا�ضتحداث مادة 30 يف قانون حماية الآثار متعلقة 

مبلكية الأثر. 

72
ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بحظر الإجتار 

بالآثار.
ا�ضتحداث مادة 31 يف قانون حماية الآثار متعلقة 

بالتاأخر يف ا�ضتخدام ت�ضريح التنقيب .

73
ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بعدم جواز اإهداء 

الآثار .
ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات رقم املادة 36.

74
تعديل املادة 16 من قانون الآثار املتعلقة بحظر ت�ضدير الآثار 

للخارج.
ا�ضتحداث بندين يف مادة العقوبات رقم املادة 38.

تعديل املادة 18 من قانون حماية الثار املتعلقة بالآثار الثابتة .75
اإ�ضافة كلمة ال�ضغرية يف تعريف الرثوات املائية 

احلية لقانون حماية وتنمية الرثوات املائية.

ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بالتعوي�ضات .76
تعديل يف مادة التعريفات يف تعريف ال�ضياد لقانون 

حماية وتنمية الرثوات املائية.

77
تعديل على املادة 21 من قانون الآثار املتعلقة باملحافظة على 

املوقع الأثري. 
ا�ضتحداث تعريف يف مادة التعريفات يتعلق ب مزارع 

الأحياء املائية يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية.

تعديل يف املادة 22 من قانون حماية الآثار املتعلقة باملحظورات.78
اإ�ضافة بند يف املادة 4 يف قانون حماية وتنمية 

الرثوات املائية املتعلقة ب�ضروط الت�ضجيل يف ال�ضجل.

79
تعديل املادة 23 من قانون حماية الآثار املتعلقة بحظر اإقامة 

�ضناعات ثقيلة باملقرب من املواقع الثرية .

ا�ضتحداث بند يف املادة ال 5  يف قانون  حماية وتنمية 
الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا 

حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.

80
ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة بالزام ال�ضلطة 

املخت�ضة بتحديد حقوق الرتفاق للثار الثابتة.

ا�ضتحداث بند يف املادة ال 5  يف قانون  حماية وتنمية 
الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا 

حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.

81
اإ�ضافة بندين يف املادة 26 من قانون حماية الآثار متعلقة 

ب�ضراء الأثر. 

ا�ضتحداث بند يف املادة ال 5  يف قانون  حماية وتنمية 
الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا 

حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.

82
اإ�ضافة بند رابع للمادة 27 من قانون حماية الآثار متعلقة 

بالإحتفاظ  ب�ضجلت امللكية .

تعديل املادة 15 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات 
املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا حلماية 

وتنمية الرثوات املائية احلية.

83

اإ�ضافة بند يف املادة 28 من قانون الثار متعلق بتعوي�س 
اأ�ضحاب الأملك عن ما حلقهم من اأ�ضرار نتيجًة لأعمال 

التنقيب.

حذف املادة 17 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات 
املائية املتعلقة رخ�س القوارب .

84

ا�ضتحداث مادة جديده 29 يف قانون حماية الآثار متعلق ببعثات 
التنقيب واجلهات امل�ضرح لها بالتنقيب بالتعليمات ال�ضادرة 

اإليها من املجل�س وال�ضلطة املخت�ضة.

ا�ضتحداث بند يف املادة 25 من قانون حماية وتنمية 
الرثوات املائية املتعلقة  اإ�ضدار الت�ضاريح .
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ا�ضتحداث مادة 30 يف قانون حماية الآثار متعلقة مبلكية الأثر .85
ا�ضتحداث بند يف املادة 26  يف قانون  حماية وتنمية 

الرثوات املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية .

86
ا�ضتحداث مادة 31 يف قانون حماية الآثار متعلقة بالتاأخر يف 

ا�ضتخدام ت�ضريح التنقيب. 

ا�ضتحداث بند يف املادة 26  يف قانون  حماية وتنمية 

الرثوات املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية.

87
ا�ضتحداث مادة 32 يف قانون حماية الآثار متعلقة باإن�ضاء 

متحف المارات الوطني. 

ا�ضتحداث بند يف املادة 26  يف قانون  حماية وتنمية 

الرثوات املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية.

ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات رقم املادة 88.36

تعديل يف البند الثاين من املادة 31 يف قانون  حماية 

وتنمية الرثوات املائية املتعلقة يف جواز اإنابة القارب 

لنوؤخذه  اآخر.

ا�ضتحداث بندين يف مادة العقوبات رقم املادة 89.38
ا�ضتحداث مادة 56 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات 

املائية املتعلقة تخزين املعلومات وحتليل الإح�ضاءات

90
اإ�ضافة كلمة ال�ضغرية يف تعريف الرثوات املائية احلية لقانون 

حماية وتنمية الرثوات املائية.

ا�ضتحداث قانون الرقابة على الجتار بالأحجار 

ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها، لقانون غ�ضيل 

الموال للديباجة.

91
تعديل يف مادة التعريفات يف تعريف ال�ضياد لقانون حماية 

وتنمية الرثوات املائية.

اإ�ضافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

لديباجة قانون غ�ضيل الأموال

92
ا�ضتحداث تعريف يف مادة التعريفات يتعلق مبزارع الأحياء 

املائية يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية.
ال�ضكل الإلكرتوين والرقمي للأموال .

93
ا�ضتحداث تعريف يف مادة التعريفات يتعلق بامل�ضاد يف قانون 

حماية وتنمية الرثوات املائية.

ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن ا�ضتخدام تقنية املعلومات يف 

اجلرائم املالية.

94
اإ�ضافة بند يف املادة 4 يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية 

املتعلقة ب�ضروط الت�ضجيل يف ال�ضجل.

ا�ضتحداث مادة تبني وتف�ضل اجلرائم التي حت�ضل 

فيها الأموال باأ�ضكال غري �ضرعية.

95

ا�ضتحداث بند يف املادة ال 5  يف قانون  حماية وتنمية الرثوات 

املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا حلماية وتنمية 

الرثوات املائية احلية.

اإن�ضاء قاعدة بيانات اأو �ضجل خا�س ملا يتوافر لديها 

من معلومات.

96

ا�ضتحداث بند يف املادة ال 5  يف قانون  حماية وتنمية الرثوات 
املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا حلماية وتنمية 

الرثوات املائية احلية.

ا�ضتحداث بند متعلق بو�ضع اللئحة التنظيمية 

لعمل اللجنة الوطنية ملواجهة غ�ضل الأموال.

97

ا�ضتحداث بند يف املادة ال 5  يف قانون  حماية وتنمية الرثوات 
املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا حلماية وتنمية 

الرثوات املائية احلية.
ا�ضتحداث بند فيما يخ�س العقوبات.

98

تعديل املادة 15 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة 

باخت�ضا�ضات اللجنة العليا حلماية وتنمية الرثوات املائية 

احلية.

ا�ضتحداث فقرة متعلقة ب مدقق احل�ضابات.

99
حذف املادة 17 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة 

رخ�س القوارب .

تغري عنوان م�ضروع القانون )تعديل م�ضمى الهيئة 

الوطنية للموا�ضلت(.
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100
ا�ضتحداث بند يف املادة 25 من قانون حماية وتنمية الرثوات 

املائية املتعلقة  باإ�ضدار الت�ضاريح .

ا�ضتحداث قانون يف الديباجة )ديباجة قانون 

مدققي احل�ضابات (.

101
ا�ضتحداث بند يف املادة 26  يف قانون  حماية وتنمية الرثوات 

املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية. 

ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن تخلف �ضرط مدة 

اخلربة)مدققي احل�ضابات(.

102
ا�ضتحداث بند يف املادة 26 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات 

املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية.

ا�ضتحداث بند التدريب والتعليم والتاأهيل امل�ضتمر 

ملهنة مدققي احل�ضابات.

103
ا�ضتحداث بند يف املادة 26 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات 

املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية.

ا�ضتحداث بند يف قانون مدققي احل�ضابات ب�ضاأن بذل 

العناية يف اأداء عمله.

104
تعديل يف البند الثاين من املادة 31 يف قانون  حماية وتنمية 

الرثوات املائية املتعلقة يف جواز اإنابة القارب لنوخذة اآخر.

ا�ضتحداث مادة يف العقوبات لقانون مدققي 

احل�ضابات.

105
ا�ضتحداث مادة 56 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات املائية 

املتعلقة تخزين املعلومات وحتليل الح�ضاءات.
ا�ضتحداث بند ب�ضاأن وقف مدقق احل�ضابات.

106
ا�ضتحداث قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات القيمة 

واملعادن الثمينة ودمغها، لقانون غ�ضيل الموال للديباجة. 

107
اإ�ضافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة قانون 

غ�ضيل الأموال.

ال�ضكل اللكرتوين والرقمي للأموال .108

109
ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن ا�ضتخدام تقنية املعلومات يف اجلرائم 

املالية. 

110
ا�ضتحداث مادة تبني وتف�ضل اجلرائم التي حت�ضل فيها الأموال 

باأ�ضكال غري �ضرعية .

111
اإن�ضاء قاعدة بيانات اأو �ضجل خا�س ملا يتوافر لديها من 

معلومات.

112
ا�ضتحداث بند متعلق بو�ضع اللئحة التنظيمية لعمل اللجنة 

الوطنية ملواجهة غ�ضل الأموال.

ا�ضتحداث بند فيما يخ�س العقوبات.113

ا�ضتحداث فقرة متعلقة مبدقق احل�ضابات.114

115
تغري عنوان م�ضروع القانون )تعديل م�ضمى الهيئة الوطنية 

للموا�ضلت(.

ا�ضتحداث قانون يف الديباجة )ديباجة قانون مدققي احل�ضابات (.116

117
ا�ضتحداث مادة  بخ�ضو�س الهدف من القانون )مدققي 

احل�ضابات(.

118
ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن تخلف �ضرط مدة اخلربة)مدققي 

احل�ضابات(.
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الأفكار التي مت الأخذ فيهاالأفكار الرئي�ضية يف الأوراق البحثية للأمانة العامةم

119
ا�ضتحداث بند التدريب والتعليم والتاأهيل امل�ضتمر ملهنة مدققي 

احل�ضابات.

120
ا�ضتحداث بند ب�ضاأن اإن�ضاء اإدارة يف وزارة القت�ضاد تعنى مبهنة 

مدققي احل�ضابات.

ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن عدم عزل مدقق احل�ضابات  .121

122
ا�ضتحداث بند يف قانون مدققي احل�ضابات ب�ضاأن بذل العناية يف 

اداء عمله.

ا�ضتحداث مادة يف العقوبات لقانون مدققي احل�ضابات.123

ا�ضتحداث بند ب�ضاأن وقف مدقق احل�ضابات.124

فعالية املقرتحات: 

بلغت ن�شبة فعالية املقرتحات يف القطاع القانوين )74 %(، حيث بلغت عدد املقرتحات التي وردت يف 

اأهم املقرتحات  ، ومن  العامة )141(، واأخذ املجل�س منها )104( مقرتحات  البحثية لالأمانة  الأوراق 

التي مت الأخذ بها يف اأعمال املجل�س هي ما يتعلق:

 الزراعية، 	 الأ�ضمدة وامل�ضلحات  اإنتاج وتداول  �ضاأن  1992 يف  القانون الحتادي رقم )39( ل�ضنة  اإ�ضافة   
والقانون  والتقاوى،  البذور  وتداول  وا�ضترياد  اإنتاج  ب�ضاأن   1992 ل�ضنة   )  42  ( رقم  احتادي  والقانون 

الحتادي رقم )8( ل�ضنة 2013، يف �ضاأن الوقاية من الأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها.
 مت اإ�ضافة فرتة لتحديد املدة الزمنية ل�ضدور اللئحة التنفيذية خلل �ضتة اأ�ضهر من �ضدور القانون 	

تعديل تعريف الغذاء باإ�ضافة املواد الأولية واخلام للتعريف لكونهما ي�ضكلن جزءاً من الغذاء املتناول 
ومل يتطرق لهما م�ضروع القانون.

 ا�ضتحداث تعريف مل�ضوؤول من�ضاأة العلف	
 تعديل تعريف  املن�ضاأة  الغذائية	
 الغذائي 	 الد�ضتور  هيئة  تعريف  مع  ليتوافق  )مبا�ضر(  كلمة  بحذف  الغذاء  �ضلمة  تعريف   تعديل 

»الكودك�س«
 تعديل تعريف  التحفظ  ليتوافق مع ما ورد من تعريف لدى » الكودك�س « وليتنا�ضب مع العلف.	
 اإعادة �ضياغة تعريف ال�ضـرتداد باإ�ضافة العلف	
 اإعادة �ضياغة تعريف  حتليل املخاطــر والعبوه مبا يتنا�ضب مع مو�ضوعي الغذاء و العلف معا.	
 تعديل مادة الأهداف باإ�ضافة املراقبة والتحقق وذلك لتحقيق الهدف الذي ي�ضعى القانون	
 تعديل مادة نطاق �ضريان القانون لي�ضمل الغذاء والعلف خلل كافة مراحل ال�ضل�ضلة الغذائية ، كما مت 	

ا�ضتحداث بند ين�س على �ضريان اأحكام هذا القانون على من�ضاأة العلف املرخ�س لها بتداول العلف لن 
م�ضروع القانون قد و�ضع التزامات على تلك املن�ضاآت.

 تعديل مادة الخت�ضا�ضات وال�ضلحيات باإ�ضافة عبارة توحيد الإجراءات اإلى جانب الإ�ضراف ملا اأو�ضحته 	
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الدرا�ضات الجتماعية من م�ضكلت تتعلق بتباين الإجراءات بني اجلهات املعنية بتنفيذ القانون املتعلق 
باملختربات اأو العتماد

 اإ�ضافة اال�ضرتداد اإلى مادة االأنظمة، وذلك الرتباط اال�ضرتداد بنظامي ال�ضحب والتتبع، والأنه كنظام 	
يختلف عن نظام ال�ضحب كما ورد يف مادة التعريفات، ومت اإ�ضافة نظام الر�ضد.

 اإ�ضافة اجلهات املعنية بو�ضع التدابري ال�ضحية اإلى ال�ضلطات املخت�ضة.	
 مت اإ�ضافة الت�ضجيل الأنه يتعلق بت�ضجيل املنتج بينما الرتخي�س يتعلق باملن�ضاأة والن�ضاط	
 اإ�ضافة العلف اإلى مادة ال�ضترياد.	
 الك�ضوفات 	 على  تعتمد  املعتمدة  الطبية  اللياقة  لأن  وذلك  ال�ضحية،  باللياقة  الطبية  اللياقة  ا�ضتبدال 

وال�ضهادات الطبية املعتمدة واإجراءات حمددة بتحاليل معينة
 ا�ضتحداث التزام على م�ضوؤول املن�ضاأة الغذائية بتقدمي اأية معلومات تف�ضيلية للوزارة اأو للجهات املعنية 	

اأو لل�ضلطات املخت�ضة املتعلقة بالغذاء والعلف املتداول يف املن�ضاأة
 اأخرى حتددها 	 التزامات  باأي  الغذائية يلتزم  املن�ضاأة  اأن م�ضوؤول  املادة )9( تن�س على  ا�ضتحداث بند يف 

اللئحة التنفيذية.
 اخ�ضاع من�ضاأة العلف لللتزامات املوجودة يف مادة الرقابة والتفتي�س.	
 تعديل مادة الرقابة والتفتي�س با�ضتبدال » حتليل املخاطر« بـ  تقييم املخاطر.	
 مت ا�ضتحداث بند يف مادة التداول ين�س على اأنه ُيحظر على املن�ضاأة الغذائية تداول الغذاء غري امللئم.	
 مت اإ�ضافة العلف ملادة العقوبات لت�ضبح قابله للتطبيق ، كما مت رفع قيمة الغرامة املالية، ومت ا�ضتحداث 	

بند يتعلق بالغرامة على خمالفة اأي حكم من الأحكام لتغطي اأية خمالفة اأخرى مل ترد يف مادة العقوبات.
 مت اإ�ضافة من�ضاأة العلف ملادة توفيق الأو�ضاع.	
 ا�ضتحداث مادة تن�س على اأن ت�ضري اأحكام هذا القانون على اإقليم الدولة  مبا فيها املناطق احلرة، وذلك 	

لأهمية �ضريان القانون على هذه املناطق.
 الن�ضر باجلريدة الر�ضمية لأهمية العلم بتاريخ القرار من الكافة خ�ضو�ضا واأن هناك جزاءات 	 اإ�ضافة 

ترتتب على هذا احلظر)قانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقات الهوية(.
 حتديد مقدار الغرامة بالقانون  مراعاة للمبداأ الد�ضتوري بالف�ضل بني ال�ضلطات، حيث يتعني اأن يحدد 	

القانون �ضقف الغرامة لأنها عقوبة ح�ضب ما ذكر باملذكرة الإي�ضاحية )قانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة 
الهوية(.

 حذفت الإدارية  من املادة )16(لأن التكييف الد�ضتوري لهذه الغرامات اأنها عقوبة تدفع ت�ضاحلاً )�ضجل 	
�ضكاين وبطاقة الهوية(.

 بالإنقرا�س 	 املهددة  والنباتات  باحليوانات  الدويل  الإجتار  ومراقبة  تنظيم  ب�ضاأن  قانون  اإ�ضافة  يقرتح 
لديباجة م�ضروع قانون حماية البيئة.

 يقرتح اإ�ضافة قانون ب�ضاأن املناطق احلرة يف الدولة ،لأن م�ضروع القانون ي�ضرى على كل اإقليم الدولة 	
مبا فيها املناطق احلرة.

 يقرتح اإ�ضافة قانون ب�ضاأن الأ�ضلحة والذخائر واملتفجرات ، وتعديلته.	
 طبيعية 	 ثروات  من  بها  وما  البحرية   املناطق  كالتايل:  ليكون  البحرية  البيئة  تعريف  تعديل  يقرتح 

ونباتات واأ�ضماك وكائنات بحرية اأخرى، وما هو مقام فيها من من�ضاآت اأو م�ضروعات ثابتة اأو متحركة 
وتبلغ حدودها حدود املنطقة القت�ضادية اخلال�ضة للدولة.

 يقرتح تعريف املحمية الطبيعية ليكون كالتايل: الأر�س اأو املياه التي تتميز بطبيعة بيئية خا�ضة )طيور، 	
حيوانات، اأ�ضماك، نباتات، اأو ظواهر طبيعية( ذات قيمة ثقافية اأو جمالية اأو بيئية اأو علمية ، وي�ضدر 

بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء بناًء على اقرتاح من الوزارة اأو قرار من ال�ضلطات املخت�ضة .
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 خ�ضائ�ضه 	 يف  يختلف  تلوث  اأنه  باعتبار  ،وذلك  الرتبة  تلوث  لتعريف  احليوي  كلمة  اإ�ضافة  يقرتح  
ومكوناته عن التلوث الكيميائي اأو الفيزيائي الذي اأوردته املادة واإن كان من حيث التاأثري يت�ضاوى معها 

مما ا�ضتدعى اإ�ضافته.
 حيث يقرتح اإ�ضافة كلمة الغبار يف تعريف املواد والعوامل امللوثة، وذلك لأنه  يعد من اأبرز العوامل اأو 	

املواد امل�ضببة للتلوث وقد ادخله م�ضروع القانون يف تعريفه للمواد والعوامل.
 يقرتح اإ�ضافة لفظة التخيري »اأو« لتجنب العطف الذي ل يق�ضده امل�ضرع اأي اجلمع يف الآثار والنتائج 	

عن كل من خ�ضائ�س اأو موا�ضفات الهواء اخلارجي اأو هواء اأماكن العمل اأو هواء الأماكن العامة املغلقة 
اأو �ضبه املغلقة .

 اإ�ضافة » ال�ضرر « اإلى اخلطر، لأن اخلطر يف خوا�ضه يختلف عن ال�ضرر ولكن من ال�ضروري ت�ضمنه يف 	
التعريف لأنه يوؤدي اإلى ذات النتيجة الواردة يف �ضدر التعريف، وهي تغيري خ�ضائ�س وموا�ضفات الهواء 

اخلارجي.
 يقرتح اإ�ضافة الكائنات املائية احلية اأو اأجنا�س مائية دخيلة اأو طاقة باأ�ضكالها املختلفة يف التعريف وذلك  	

التلوث  اأو حمدثات  م�ضببات  على  التعريف علوة  ذكرها يف  ورد  التي  املواد  اأنها خمتلفة عرب  باعتبار 
املائي.
 يقرتح اإ�ضافة الكائنات املائية احلية اأو اأجنا�س مائية دخيلة اأو طاقة باأ�ضكالها املختلفة يف التعريف وذلك 	

التلوث  اأو حمدثات  م�ضببات  على  التعريف علوة  ذكرها يف  ورد  التي  املواد  اأنها خمتلفة عرب  باعتبار 
املائي.
 يقرتح اإ�ضافة م�ضادر للنفايات الغازية غري ما اأورده م�ضروع القانون لأنها ل تقل عنها من حيث التاأثري 	

النفايات والدخان والأبخرة  بتاأثري تلك  التعريف يتعلق   اإ�ضافة �ضابط يف عجز  . كما مت  البيئة  على 
والغبار بال�ضرر اأو اخلطر على البيئة وترجع اأهمية و�ضع هذا ال�ضابط حتى ل يتم جترمي كافة امل�ضادر 

على اإطلقها و اإمنا جترم عندما ت�ضبب بال�ضرر اأو اخلطر على البيئة.
 حيث يقرتح اإ�ضافة » احلرق « باعتباره من و�ضائل التخل�س امل�ضتخدمة والتي اأغفلها م�ضروع القانون.	
 املوارد الطبيعية ذات الأ�ضل غري الأحفوري، 	 الك�ضارات الى م�ضاريع تعتمد على  يقرتح تعديل تعريف 

وتخت�س با�ضتخراج وت�ضنيع وتخزين ونقل ال�ضخور والرمال مبا فيها املن�ضاآت واملعدات.
 يقرتح تعديل ال�ضو�ضاء الى:جميع الأ�ضوات اأو الهتزازات اأو الذبذبات ال�ضوتية والتي تتجاوز ذبذباتها 	

احلدود الق�ضوى امل�ضموح بها  اأو ال�ضارة  بال�ضحة العامة.واملربر لهذا التعديل مت اإ�ضافة عبارة والتي 
تتجاوز ذبذباتها احلدود الق�ضوى امل�ضموح بها لأنها عبارة قابلة للقيا�س

 يقرتح اإ�ضافة مفهوم الكلنكر : هي  املادة الرئي�ضية التي تدخل يف �ضناعة ال�ضمنت ملادة التعريفات .	
 يقرتح ا�ضتحداث مفهوم ال�ضرر البيئي ملادة التعريفات.	
 ال�ضجلت 	 اأنواع  نوع من  بكل  اللزمة للحتفاظ  املدة  التنفيذية  اللئحة  املادة )8(:حتدد  يقرتح  يف 

اإ�ضافة �ضجل  اإنه مت  20 ( من هذا القانون.واملربر لهذا التعديل هو حيث  اإليها يف املادتني )7 و  امل�ضار 
جديد يف املادة )20(.

 يقرتح تعديل مادة املحظورات الى : املادة )12(.	
 يقرتح تعديل املادة 20 لت�ضبح  تقوم ال�ضلطات املخت�ضة باإجراء ر�ضد دوري للتاأثريات البيئية الناجتة 	

وممرات  الإنتاج  حقول  يف  تتم  التي  والغاز  النفط  ونقل  وا�ضتغلل  وا�ضتخراج  ا�ضتك�ضاف  عمليات  عن 
النقل الربية والبحرية وو�ضع احللول املنا�ضبة للنتائج التي مت احل�ضول عليها وحفظ �ضجلت للر�ضد 

واإخطار الوزارة بذلك �ضمانا حلماية البيئة.
 يقرتح تعديل املادة 41 لت�ضبح كالتايل: تقوم  ال�ضلطات املخت�ضة بالتن�ضيق مع الوزارة و اجلهات املعنية 	

باإجراء فح�س دوري على حمطات حتلية املياه و �ضبكات وخزانات وتو�ضيلت املياه ل�ضمان �ضلحيتها 
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لهذا  التنفيذية  اللئحة  حتددها  التي  واملوا�ضفات   واملعايري  للمقايي�س  طبقاً  الآدمي،  لل�ضتعمال 
القانون.

 والتداول 	 النتاج  عن  تختلف  اإنها  حيث  املادة،  يف  معاجلة  كلمة  باإ�ضافة  وذلك   61 املادة  تعديل  يقرتح 
اأنها تهدف  اأي�ضا اإلى  اأو اأقل خطورة كما  كونها  تهدف اإلى حتويل املواد اخلطرة اإلى مواد غري �ضارة 

حتويل خوا�ضها الطبيعية والفيزيائية من اأجل ت�ضهيل عملية ت�ضريفها اأو التخل�س منها.
 يقرتح ا�ضتحداث مادة: يتعني على الوزارة اإبلغ ال�ضلطة الأمنية املخت�ضة باأي ت�ضريح متنحه لتخاذ 	

الإجراءات اللزمة لتاأمني مرور هذه الو�ضائل داخل اإقليم الدولة.
 اأو 	 البحرية  البيئة  يف  البحرية  الو�ضيلة  غرق  حالة  يف  الى:   72 املادة  من  الثاين  البند  تعديل  يقرتح 

ت�ضادمها اأو جنوحها اأو حدوث عيب بها يكون املالك والناقل م�ضوؤولني عن عمليات وقف ت�ضرب الزيت اأو 
املواد اخلطرة اأو ال�ضارة فوراً، ويجب عليهما يف حال الغرق انت�ضال الو�ضيلة البحرية خلل مدة ل جتاوز 
)14( يوماً من تاريخ الغرق، وللوزارة متديد هذه املدة بالتن�ضيق مع ال�ضلطة املخت�ضة واجلهات املعنية.

 يقرتح تعديل البند الأول من املادة 96 لت�ضبح كالتايل : ي�ضدر الوزير لوائح لتنظيم خمتلف الأن�ضطة 	
ال�ضناعية والتنموية واخلدمات والأعمال يف الدولة لتطبيق مقايي�س ومعايري  حماية البيئة بالتن�ضيق 

مع ال�ضلطات املخت�ضة واجلهة املعنية.
 يقرتح ا�ضتحداث مادة تعنى بان�ضاء �ضندوق للبيئة	
 يقرتح اإ�ضافة القانون الحتادي رقم )18( ل�ضنة 1981، يف �ضاأن تنظيم الوكالت التجارية وتعديلته ، يف 	

ديباجة م�ضروع القانون لعلقته املبا�ضرة بالأحكام الواردة يف املادة املعدلة رقم )1(
 يقرتح حذف املر�ضوم الحتادي رقم )55( ل�ضنة 2002، يف �ضاأن التفاقية القت�ضادية بني دول جمل�س 	

التعاون لدول اخلليج العربية
 يقرتح ا�ضتحداث مادة وهي مادة ت�ضتثني عدد من ال�ضخا�س و هي كالتايل : ي�ضتثنى من حكم املادة )1( 	

من هذا القانون مزاولة اأعمال الوكالة التجارية يف الدولة بحيث تقت�ضر مزاولتها على املواطنني من 
الأفراد اأو ال�ضركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لأ�ضخا�س طبيعيني مواطنني (

 لدول 	 املوحد  �ضاأن نظام )قانون( اجلمارك  2007، يف  ل�ضنة  رقم )85(  املر�ضوم الحتادي  يقرتح حذف 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي من ديباجة قانون حماية الثار .

 يقرتح اإ�ضافة مر�ضوم بقانون احتادي رقم )2( ل�ضنة 2011 يف �ضاأن اإن�ضاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 	
و الأزمات و الكوارث.

 يقرتح تعديل تعريف الثر يف مادة التعريفات واإ�ضافة كلمة الوطنية لي�ضبح.	
 يقرتح اإ�ضافة مفهوم حماية الآثار ملادة التعريفات.	
 يقرتح اإ�ضافة تعريف الآثار املكررة يف قانون حماية الآثار.	
 ما 	 اإلى  القانون  هذا  يهدف  كالتايل:  وهي  الآثار  لقانون  الأهداف  مادة  يف  1و2  بندين  اإ�ضافة  يقرتح 

وتعزيز  الوطنية  الهوية  على  احلفاظ  بغر�س  بالدولة  الثابتة  وغري  الثابتة  الآثار  ياأتي:-1حماية 
مقوماتها الرتاثية. 2 الك�ضف عن الآثار والتنقيب عنها بغر�س اإحياء واإثراء الرتاث الوطني للدولة.

 يقرتح تعديل املادة ال3 لت�ضبح كالتايل: يعد املجل�س ال�ضجل الوطني، ويتم الت�ضجيل فيه وال�ضطب منه 	
العقارات  التي ترتتب على  الإرتفاق  ال�ضجل حقوق  اأن يت�ضمن هذا  املدّونة فيه على  البيانات  وتعديل 
التي  والإجراءات  لل�ضوابط  ووفقاً  املخت�ضة،  ال�ضلطة  من  اإخطارات  على  بناًء   ، الثابت  للأثر  املجاورة 

ي�ضدر بها قرار من جمل�س الإدارة بناًء على تو�ضية الرئي�س.
  يقرتح تعديل املادة ال4 لت�ضبح : تعترب الآثار واملواقع الأثرية املوجودة يف كل اإمارة من الأملك العامة 	

لها، وي�ضتثنى من ذلك الآثار التي ُيثبت اأ�ضحابها ملكيتهم لها، والآثار غري الثابتة التي ترى ال�ضلطة 
املخت�ضة عدم �ضرورة ت�ضجيلها.
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 مع 	 بالتعاون  املجل�س  يعمل  كالتايل:  وهي  والكوارث  الأزمات  يف  الآثار  حلماية  مادة  ا�ضتحداث  يقرتح 
ال�ضلطة املخت�ضة، على حماية الآثار يف اأوقات الأزمات والكوارث، مبا يت�ضمن اإعداد خطط  طوارئ يف 

هذا ال�ضاأن.
 يقرتح ا�ضتحداث مادة متعلقة بعر�س الآثار يف املتاحف اخلارجية.	
 يقرتح تعديل املادة ال9 لت�ضبح : تتولى اجلهة التي متلك الأثر �ضيانته وترميمه، وللمجل�س تقدمي 	

امل�ضاعدة الفنية اأو املالية بناًء على طلب تلك اجلهة ، وذلك كله وفق ال�ضوابط والإجراءات التي يحددها 
املجل�س مبا يت�ضمن نزع ملكية الأثر يف حال عدم التزام �ضاحبه باأعمال الرتميم وال�ضيانة يف مقابل 

تعوي�ٍس عادل.
 يقرتح تقليل املدة التي يجب ت�ضجيل الثر فيها من �ضنتني الى �ضنة واحدة ، لت�ضبح املادة كالتايل: على 	

كل من ميلك اأثراً ملكية خا�ضة اأن يقوم بعر�ضه على ال�ضلطة املخت�ضة بالإمارة التي وجد بها وت�ضجيله 
بال�ضجل املحلي يف مدة اأق�ضاها �ضنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ما مل حتدد ال�ضلطة املخت�ضة 

مدة اأطول.
 يقرتح ا�ضتحداث مادة متعقلة بحظر الجتار بالثار: يحظر الجتار بالآثار فيما عدا الآثار التي ت�ضرح 	

ال�ضلطة املخت�ضة  بعدم احلاجة لت�ضجيلها كتابيا، و تنظم القرارات التنفيذية لهذا القانون اأحكام الإجتار 
يف هذا النوع من الآثار.

 يحظر تقليد الآثار، اأو تزوير البيانات وامل�ضتندات والوثائق اخلا�ضة بها	
 يقرتح يحظر ت�ضدير الآثار اإلى خارج الدولة اأو ا�ضتريادها اإليها اأو اإدخالها اإليها اأو اإخراجها منها اإل 	

برتخي�س اأو ت�ضريح من ال�ضلطة املخت�ضة ووفقاً لت�ضريعاتها النافذة �ضرط اأال ي�ضكل ت�ضدير اأي اأثر  
افقاراً للرتاث الأثري يف حالة كونه اأثراً غري مكرر. 

 يقرتح تعديلها لت�ضبح: ل متنح ملكية الأر�س ل�ضاحبها حق ملكية الآثار املوجودة يف باطنها، ول تخوله 	
ولل�ضلطة  فيها،  الت�ضرف  اأو  كانت  باأية �ضورة  بها  الآثار  تغيري معامل  اأو  فيها  الآثار  التنقيب عن  حق 

املخت�ضة اإخلء من ي�ضغل املواقع الأثرية بالإمارة اأو نزع ملكيته وفقاً للت�ضريعات النافذة فيها.
 اقرتح تعديل املادة اإلى تتخذ دوائر تخطيط املدن وامل�ضاحة والبلديات واجلهات الأخرى ذات العلقة 	

بالتن�ضيق مع ال�ضلطة املخت�ضة، الإجراءات الكفيلة باملحافظة على املوقع الأثري، عند و�ضع م�ضروعات 
التخطيط و مبا يت�ضمن اإيجاد حرم غري مبني حول املوقع الأثري.

 يقرتح تعديلها لت�ضبح : يحظر اأن يكون املوقع الأثري م�ضتودعاً للأنقا�س اأو النفايات اأو اأن يقام عليه 	
اأو اأن يحفر فيه اأو يغر�س اأو يقطع منها  اأو اأن ي�ضق فيه طريق اأو قناة  بناء، اأو مقربة اأو و�ضائل للري 
�ضجر اأو يفتح فيه مقلع حجري اأو غري ذلك مما يرتتب عليه تغيري يف املوقع الأثري اأو ا�ضتعمال اأنقا�س 

هذه املواقع.
 يقرتح ان تعدل املادة الى يحظر اإقامة �ضناعات ثقيلة اأو خطرية اأو من�ضاآت حربية اأو حيوية يف املناطق 	

املحيطة باملواقع الأثرية اأو تعري�ضها للخطر اأو ا�ضتخدامها كمكب للنفايات اأو الأنقا�س اأو ا�ضتخدامها 
كماأوى للحيوانات اأو اأي ا�ضتخدام اآخر من �ضاأنه الإ�ضاءة اأو الإ�ضرار  للموقع الأثري، وتتولى ال�ضلطة 
بالتن�ضيق مع  التخطيطية  على اخلرائط  واإظهارها  الأثري  باملوقع  املحيطة  املنطقة  املخت�ضة حتديد 
ال�ضرورية  والقيود  ال�ضوابط  و�ضع  اجلهات  هذه  مع  بالتن�ضيق  تتولى  كما  الخت�ضا�س،  ذات  اجلهات 
لأعمال التطوير اأو البنية التحتية املتعلقة بها اأو املنطقة املحيطة بها، واإظهار ال�ضتعمالت امل�ضّرح بها 

خا�ضًة ما يتعلق برخ�س البناء اأو الرتميم يف الأماكن القريبة من املواقع الأثرية.
 اقرتح : 1- كما يجوز لل�ضلطة املخت�ضة �ضراء هذا الأثر وفقاً لعتبارات امل�ضلحة العامة على اأن تقدر 	

قيمته مبعرفة جلنة متخ�ض�ضة ت�ضكلها ال�ضلطة املخت�ضة وين�ضم اإليها اأحد اخلرباء املخت�ضني مبعرفة 
املالك.
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 على 	 للح�ضول  �ضحيحة  غري  وثائق  اأو  كاذبة  معلومات  اأو  بيانات  اأي  قدم  من:  كل  للعقوبة  يتعر�س 
الت�ضجيل اأو الرتخي�س. و�ضع على الأثر اعلنات اأو مل�ضقات اأو قام بطلء الدهانات عليها

 يقرتح اإ�ضافة كلمة ال�ضغرية يف تعريف الرثوات املائية احلية ، ومربر ذلك مت اإ�ضافة ال�ضغرية  كالريقات 	
والأ�ضماك �ضغرية احلجم فهي ووفقاً لتعريفات علم الأحياء تختلف عن الو�ضفني الواردين يف التعريف 
الذي ي�ضم احليوانات املجهرية  وتعريفها العلمي باأنها الكائنات الدقيقة التي ل ترى بالعني املجردة ، 

وميكن روؤيتها مب�ضاعدة املجهر. وخمتلفة اأي�ضاً عن الكبرية مثل احلوت
 يقرتح اإ�ضافة لتعريف ال�ضياد التايل : اأو ميار�ضها  بغر�س التجارة ، لي�ضبح التعريف : كل من يحرتف 	

ال�ضيد اأو ميار�ضها  بغر�س التجارة
 يقرتح اإ�ضافة تعريف مزارع الحياء املائية وهو عبارة عن : م�ضروع اإنتاج يف حميط �ضناعي اأو طبيعي، 	

لل�ضتزراع  وتربية الأ�ضماك  والق�ضريات والرخويات و النباتات املائية امل�ضتخدمة يف ال�ضتهلك الب�ضري
 يقرتاح ال�ضيا�ضات التي تكفل ح�ضن ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية.	
 يقرتح ان تعدل املادة لت�ضبح : حتدد  ال�ضلطة املخت�ضة  بالتن�ضيق مع الوزارة عدد قوارب ال�ضيد امل�ضموح 	

لها بال�ضيد وطريقته وموا�ضمه  وعدد القوارب التي يجوز لل�ضياد الواحد امتلكها.
 يقرتح اإ�ضافة بند ال�ضيد بكميات جتارية لغري قوارب ال�ضيد ولغري الأ�ضخا�س املرخ�س لهم.	
 يقرتح حتدد اللئحة التنفيذية �ضوابط ال�ضيد اللزمة.	
  حظر نزع وا�ضتغلل اأو جتريف الع�ضاب والنباتات املائية املختلفة التي ت�ضتفيد منها الأحياء املائية .	
 حظر حفر وجتريف اأو ردم اأي كميات من املواد الرتابية القاعية يف مياه البحر اأو ال�ضواطيء املجاورة 	

بكميات اأو بطريقة ت�ضر بالرثوة املائية .
 وفق 	 كنوخذة  عليه  والعمل  القارب  لت�ضغيل  مرخ�س  مواطن  )نوخذة(  ربان  اإنابة  القارب  ملالك  يجوز 

رخ�ضة  على  احل�ضول  لختبار  اجتيازه  تت�ضمن  اأن  على  التنفيذية  اللئحة  حتددها  التي  لل�ضوابط 
النوخذة واأن يكون ح�ضن ال�ضرية وال�ضلوك، وتنطبق ذات ال�ضروط على نائبه.

 تن�ضئ الوزارة بالتن�ضيق مع اللجنة وال�ضلطة املخت�ضة نظاماً وطنياَ ملعلومات الرثوات املائية احلية يعمل 	
على تخزين املعلومات وحتليل الح�ضاءات املتعلقة مب�ضائد ال�ضماك والأنت�ضار  للموارد املائية احلية.

 اإ�ضافة قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها لديباجة قانون غ�ضيل 	
القيمة وكذلك  ذات  والأحجار  الثمينة  املعادن  الإف�ضاح عن  ب�ضاأن  القانون  ورد يف  ل�ضلته مبا  الموال، 

ل�ضلته بنظام الإف�ضاح الذي ي�ضدره امل�ضرف املركزي.
 اإ�ضافة  قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة قانون غ�ضيل الموال ، باعتبار تقنية املعلومات  	

اإحدى الو�ضائل احلديثة والهامة يف القيام بعمليات غ�ضل الأموال ون�ضرها يتم بوا�ضطة تقنية املعلومات 
بالإ�ضافة اإلى اأن ن�ضر الأفكار الإرهابية، اأو متويلها.

 الطريقة 	 لأن  هذه  وذلك  الموال  قانون غ�ضيل  والرقمي  يف  الإلكرتوين  بال�ضكل  يتعلق   بند  اإ�ضافة 
هي  الأكرث �ضيوعاً يف جرائم غ�ضل الأموال هو ا�ضتخدام �ضبكة الإنرتنت من خلل الإيداع الإلكرتوين، 

والتجارة الإلكرتونية وال�ضراء الإلكرتوين وال�ضحب الإلكرتوين.
 �ضلة 	 ذات  اأنها  يف  ي�ضتبه  التي  املالية  العمليات  كل  عن  بيانات  وقاعدة  للمعلومات  �ضجل  ان�ضاء  يقرتح 

بعمليات غ�ضل الأموال.
 يقرتح  ربط جرمية غ�ضل الأموال باملال املتح�ضل من جرائم حمددة ح�ضرا ولي�س من كل اجلنايات 	

واجلنح.
 اأو غري مبا�ضرة من جرائم قليلة 	 يقرتح  منع الغلو  يف العقوبة بالن�ضبة للأموال املتح�ضلة  مبا�ضرة 

الأهمية نوعيا.
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 يقرتح مراعاة التو�ضيات ال�ضادرة من الأمم املتحدة و�ضندوق النقد الدويل بربط جرمية غ�ضل الأموال 	
بذلك املال املتح�ضل من جرائم على قدر من اخلطورة.

 يقرتح مراعاة ذكر اجلرائم الواردة حاليا  يف قانون غ�ضل الأموال ل�ضنة 2002م. واإجراء تطورات ب�ضيطة 	
عليها ا�ضتلزمتها �ضنة التطور.

 اقرتاح  و�ضع اللئحة التنظيمية اخلا�ضة بعمل اللجنة باعتبار اأنه هو من قام بت�ضكيلها، وكما اأن هذه 	
اللئحة التنظيمية تعد هامة يف عمل اللجنة لرتباطها باجلانب التنظيمي واللئحي.

 باإبلغ 	 بادر  اإذا   ، اإعفاء اجلاين يف حال تعدد اجلناة من عقوبة احلب�س  اأن تقدر  ان   للمحكمة  يقرتح 
ال�ضلطات املخت�ضة مبعلومات عن اجلرمية وباقي اجلناة قبل علم ال�ضلطات املخت�ضة.

 يقرتح تعديل عنوان القانون من تعديل م�ضمى الهيئة الوطنية للموا�ضلت الى   قانون احتادي رقم      	
ب�ضاأن اخت�ضا�ضات   ،1972 ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )1(  اأحكام  2014  بتعديل بع�س  ل�ضنة   )       (

الوزارات و�ضلحيات الوزراء.
 اقرتاح و�ضع القانون الحتادي رقم ) 8 ( ل�ضنة 2011 يف �ضاأن اإعادة تنظيم ديوان املحا�ضبة، يف ديباجة 	

قانون مدققي احل�ضابات.
 اإعادة تنظيم مهنة مدققي 	 اإلى  القانون  القانون وهي ان يهدف هذا  اإ�ضافة مادة تتعلق بهدف  اقرتاح 

احل�ضابات للرتقاء بها وتطويرها وزيادة الثقة فيها عن طريق التدريب امل�ضتمر والتاأهيل املهني.
 يقرتح و�ضع اإعداد اآليات التدريب والتعليم والتاأهيل امل�ضتمر للمهنة	
 على مدقق احل�ضابات بذل العناية اللزمة يف اأداء عمله.	

ر�ضوم بيانية تو�ضح ن�ضب فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع القانوين
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جدول فعالية املقرتحات للقطاع القانوين:

املقرتحات الرئي�ضية التي مت الأخذ بهااملقرتحات الرئي�ضية للأوراق البحثيةم

1

اإ�ضافة القانون الحتادي رقم )39( ل�ضنة 1992 يف �ضاأن 
اإنتاج وتداول الأ�ضمدة وامل�ضلحات الزراعية، والقانون 
احتادي رقم ) 42 ( ل�ضنة 1992 ب�ضاأن اإنتاج وا�ضترياد 

وتداول البذور والتقاوى ، والقانون الحتادي رقم )8( 
ل�ضنة 2013، يف �ضاأن الوقاية من الأمرا�س احليوانية 

املعدية والوبائية ومكافحتها.

اإ�ضافة القانون الحتادي رقم )39( ل�ضنة 1992 يف �ضاأن 
اإنتاج وتداول الأ�ضمدة وامل�ضلحات الزراعية ، والقانون 
احتادي رقم ) 42 ( ل�ضنة 1992 ب�ضاأن اإنتاج وا�ضترياد 

وتداول البذور والتقاوى، والقانون الحتادي رقم )8( 
ل�ضنة 2013، يف �ضاأن الوقاية من الأمرا�س احليوانية 

املعدية والوبائية ومكافحتها.

2
تعديل تعريف الغذاء باإ�ضافة املواد الأولية واخلام 

للتعريف. 

مت اإ�ضافة فرتة لتحديد املدة الزمنية ل�ضدور اللئحة 
التنفيذية خلل �ضتة اأ�ضهر من �ضدور القانون، نظرا لأن 
عدم حتديد الفرتة الزمنية قد يوؤدي اإلى الرتاخي، حيث 
اإن تنفيذ اأحكام م�ضروع القانون واأهدافه لن تتحقق دون 

�ضدور اللئحة التنفيذية التي حتتوي على الكثري من 
الأحكام الفنية.

3. )food safety( ا�ضتحداث تعريف للغذاء الآمن
تعديل تعريف الغذاء باإ�ضافة املواد الأولية واخلام 

للتعريف لكونهما ي�ضكلن جزءاً من الغذاء املتناول ومل 
يتطرق لهما م�ضروع القانون.

4
ا�ضتحداث تعريف للحيوان حتى ل يبقى تعريف احليوان 

على اإطلقه .

ا�ضتحداث تعريف مل�ضوؤول من�ضاأة العلف لأن م�ضروع 
القانون قد اأورد التزامات على من�ضاأة العلف اإل اأنه مل 

يحدد امل�ضوؤول عن تنفيذ هذه اللتزامات.

ا�ضتحداث تعريف مل�ضوؤول من�ضاأة العلف.5

تعديل تعريف  املن�ضاأة  الغذائية باإ�ضافة دائم اأو موؤقت 
اأ�ضوة مبن�ضاأة العلف لأن الت�ضاريح املوؤقتة للمن�ضاأة 

الغذائية موجودة مثل الت�ضاريح التي متنح للمهرجانات 
املوؤقتة واملعار�س ، وذلك لت�ضهيل الإجراءات الرقابية.

6
تعديل تعريف  املن�ضاأة  الغذائية باإ�ضافة دائم اأو موؤقت اأ�ضوة 

مبن�ضاأة .

تعديل تعريف  �ضلمة الغذاء بحذف كلمة )مبا�ضر( 
ليتوافق مع تعريف هيئة الد�ضتور الغذائي “الكودك�س”، 

حيث اإن بع�س اال�ضرار ال ي�ضرتط اأن تظهر مبا�ضرة على 
�ضحة الإن�ضان.

7
تعديل تعريف  �ضلمة الغذاء بحذف كلمة )مبا�ضر( 

ليتوافق مع تعريف هيئة الد�ضتور الغذائي “الكودك�س”.
تعديل تعريف  التحفظ  ليتوافق مع ما ورد من تعريف 

لدى “ الكودك�س ” وليتنا�ضب مع العلف.

8
تعديل تعريف  �ضحة الغذاء با�ضتبدال الأمان بــ” ال�ضلمة 

وامللءمة .
اإعادة �ضياغة تعريف ال�ضـرتداد باإ�ضافة العلف.

9

تعديل تعريف  التدابري ال�ضحية  باإ�ضافة نوعني من 
التدابري ال�ضحية التي ن�ضت عليهما اتفاقية ال�ضحة 

.SPS وال�ضحة النباتية

اإعادة �ضياغة تعريف  حتليل املخاطــر والعبوه مبا 
يتنا�ضب مع مو�ضوعي الغذاء و العلف معا.

10
اإ�ضافة الآفات اإلى تعريف  التدابري ال�ضحية ،وهو ما مت  

الن�س عليه يف اتفاقية ال�ضحة وال�ضحة النباتية.

تعديل مادة الأهداف باإ�ضافة املراقبة والتحقق، وذلك 
لتحقيق الهدف الذي ي�ضعى القانون للو�ضول اليه ، كما 
مت اإدراج هدف خا�س بالعلف يف مادة الأهداف ليتنا�ضب 

مع اأحكام القانون.
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ا�ضتحداث تعريف للملوثات .11

تعديل مادة نطاق �ضريان القانون لي�ضمل الغذاء والعلف 
خلل كافة مراحل ال�ضل�ضلة الغذائية ، كما مت ا�ضتحداث 

بند ين�س على �ضريان اأحكام هذا القانون على من�ضاأة 
العلف املرخ�س لها بتداول العلف، لن م�ضروع القانون 

قد و�ضع التزامات على تلك املن�ضاآت.

تعديل تعريف  الرقابة على الغذاء باإ�ضافة �ضحة الغذاء.12

تعديل مادة الخت�ضا�ضات وال�ضلحيات باإ�ضافة عبارة 
توحيد الإجراءات اإلى جانب الإ�ضراف، ملا اأو�ضحته 

الدرا�ضات الجتماعية من م�ضكلت تتعلق بتباين 
الإجراءات بني اجلهات املعنية بتنفيذ القانون املتعلق 

باملختربات اأو العتماد ، وهو ما �ضيوؤثر على حتقق هدف 
امل�ضروع يف حالة عدم معاجلته، لذا لزم التعديل وو�ضعه 

كاخت�ضا�س للوزارة.

تعديل تعريف  التحفظ  .13

اإ�ضافة اال�ضرتداد اإلى مادة االأنظمة، وذلك الرتباط 
ال�ضرتداد بنظامي ال�ضحب والتتبع ولأنه كنظام يختلف 

عن نظام ال�ضحب كما ورد يف مادة التعريفات، ومت اإ�ضافة 
نظام الر�ضد ، وكل النظامني ال�ضابقني لهما اأهميتهما 

وفق ما ورد يف د�ضتور الغذاء العاملي. كما مت اإ�ضافة نظام 
الرقابة والتفتي�س لأن  حتليل املخاطر اأو تقييمها اأو 

الإبلغ عنها يتطلب وجود هذا النظام.

اإعادة �ضياغة تعريف ال�ضـرتداد باإ�ضافة العلف.14
اإ�ضافة اجلهات املعنية بو�ضع التدابري ال�ضحية اإلى 

ال�ضلطات املخت�ضة.

اإعادة �ضياغة تعريف  حتليل املخاطــر والعبوه.15
مت اإ�ضافة الت�ضجيل لأنه يتعلق بت�ضجيل املنتج بينما 

الرتخي�س يتعلق باملن�ضاأة والن�ضاط.

اإ�ضافة العلف اإلى مادة ال�ضترياد.تعديل مادة الأهداف باإ�ضافة ال�ضحة واملراقبة والتحقق.16

17

تعديل مادة نطاق �ضريان القانون لي�ضمل الغذاء والعلف 
خلل كافة مراحل ال�ضل�ضلة الغذائية ، و ا�ضتحداث بند 
ين�س على �ضريان اأحكام هذا القانون على من�ضاأة العلف 

املرخ�س لها بتداول العلف.

ا�ضتبدال اللياقة الطبية باللياقة ال�ضحية، وذلك لأن 
اللياقة الطبية املعتمدة تعتمد على الك�ضوفات وال�ضهادات 

الطبية املعتمدة واإجراءات حمددة بتحاليل معينة ، اأما 
اللياقة ال�ضحية فاإنها عامة كما ورد يف تعريف منظمة 
ال�ضحة العاملية باأنها حالة من العافية الكاملة البدنية 

والنف�ضية والعقلية والجتماعية.

18
تعديل مادة الخت�ضا�ضات وال�ضلحيات باإ�ضافة عبارة 

توحيد الإجراءات اإلى جانب الإ�ضراف.

ا�ضتحداث التزام على م�ضوؤول املن�ضاأة الغذائية بتقدمي 
اأية معلومات تف�ضيلية للوزارة اأو للجهات املعنية اأو 

لل�ضلطات املخت�ضة املتعلقة بالغذاء والعلف املتداول يف 
املن�ضاأة.

19

اإ�ضافة ال�ضرتداد اإلى مادة الأنظمة، ومت اإ�ضافة نظام 
الر�ضد ، كما مت اإ�ضافة نظام الرقابة والتفتي�س لأن  حتليل 

املخاطر اأو تقييمها اأو الإبلغ عنها يتطلب وجود هذا 
النظام.

ا�ضتحداث بند يف املادة )9( تن�س على اأن م�ضوؤول املن�ضاأة 
الغذائية يلتزم باأي التزامات اأخرى حتددها اللئحة 

التنفيذية.
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20
اإ�ضافة اجلهات املعنية بو�ضع التدابري ال�ضحية اإلى 

ال�ضلطات املخت�ضة.
اخ�ضاع من�ضاأة العلف لللتزامات املوجودة يف مادة 

الرقابة والتفتي�س.

21
مت اإ�ضافة الت�ضجيل لأنه يتعلق بت�ضجيل املنتج بينما 

الرتخي�س يتعلق باملن�ضاأة والن�ضاط.

تعديل مادة الرقابة والتفتي�س با�ضتبدال “ حتليل 
املخاطر” بـ “ تقييم املخاطر” لأنه جزء من عملية 

حتليل املخاطر الذي يحتوي اإلى جانب ذلك على الإدارة 
والإبلغ فهو نظام �ضامل، كما مت و�ضع للموا�ضفات  

القيا�ضية اللزامية واللوائح الفنية ولأحكام هذا القانون  
بدل من “للموا�ضفات املعتمدة ” لأن اللوائح الفنية 

هي الإلزامية وهو امل�ضطلح امل�ضتخدم يف اأحكام م�ضروع 
القانون.

اإ�ضافة الرتخي�س ال�ضياحي اإلى مادة الرتاخي�س.22
مت ا�ضتحداث بند يف مادة التداول ين�س على اأنه ُيحظر 

على املن�ضاأة الغذائية تداول الغذاء غري امللئم.

اإ�ضافة العلف اإلى مادة ال�ضترياد.23

مت اإ�ضافة العلف ملادة العقوبات لت�ضبح قابله للتطبيق، 
كما مت رفع قيمة الغرامة املالية، ومت ا�ضتحداث بند 

يتعلق بالغرامة على خمالفة اأي حكم من الأحكام 
لتغطي اأية خمالفة اأخرى مل ترد يف مادة العقوبات، 

كما مت ا�ضتحداث بند يتعلق بجرائم العود لن جميع 
اجلرائم الواردة يف م�ضروع القانون جنح وقانون 

العقوبات ل يعاقب على العود يف اجلنح اإل اإذا جاء ن�س 
خا�س يجرمها.

مت اإ�ضافة من�ضاأة العلف ملادة توفيق الأو�ضاع.ا�ضتبدال اللياقة الطبية باللياقة ال�ضحية .24

ا�ضتحداث التزام على م�ضوؤول املن�ضاأة الغذائية.25
مت اإعادة �ضياغة مادة لئحة التدابري الإدارية  مبا 

يتنا�ضب مع مو�ضوع الغذاء والعلف معا ، كما مت الن�س 
على جواز الت�ضالح.

الن�س على التزامات م�ضوؤول من�ضاأة العلف.26
ا�ضتحداث مادة تن�س على اأن ت�ضري اأحكام هذا القانون 

على اإقليم الدولة مبا فيها املناطق احلرة، وذلك لأهمية 
�ضريان القانون على هذه املناطق.

27
اخ�ضاع من�ضاأة العلف لللتزامات املوجودة يف مادة الرقابة 

والتفتي�س.

اإ�ضافة الن�ضر باجلريدة الر�ضمية لأهمية العلم بتاريخ 
القرار من الكافة، خ�ضو�ضا واأن هناك جزاءات ترتتب 

على هذا احلظر )قانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقات 
الهوية(.

28

تعديل مادة الرقابة والتفتي�س با�ضتبدال “ حتليل املخاطر” 
بـ “ تقييم املخاطر” ،كما مت و�ضع “للموا�ضفات املعتمدة” 

بدل من “للوائح الفنية”.

حتديد مقدار الغرامة بالقانون   مراعاة للمبداأ 
الد�ضتوري بالف�ضل بني ال�ضلطات حيث يتعني اأن يحدد 

القانون �ضقف الغرامة لأنها عقوبة ح�ضب ما ذكر 
باملذكرة الإي�ضاحية )قانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة 

الهوية. 

29
مت ا�ضتحداث بند يف مادة التداول ين�س على اأنه ُيحظر على 

املن�ضاأة الغذائية تداول الغذاء غري امللئم.

حذفت الإدارية  من املادة )16(لأن التكييف الد�ضتوري 
لهذه الغرامات اأنها عقوبة تدفع ت�ضاحلاً )�ضجل �ضكاين 

وبطاقة الهوية(.
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مت اإفراد عقوبة خا�ضة تتعلق بالغذاء الفا�ضد.30

يقرتح اإ�ضافة قانون ب�ضاأن تنظيم ومراقبة الجتار 
الدويل باحليوانات والنباتات املهددة بالنقرا�س 

لديباجة م�ضروع قانون حماية البيئة ، وذلك ملا كان 
حماية احليوانات النادرة اأحد امل�ضتلزمات ال�ضا�ضية 

حلماية البيئة ، وهو ما تنبه اإليه امل�ضرع يف مواد امل�ضروع 
الأ�ضا�ضية من حيث حظر �ضيد هذه احليوانات اأو 

اإم�ضاكها فاإن هذا القانون على �ضلة مبا�ضرة بتنظيم بيئة 
احليوانات .

مت حذف الرتخي�س وو�ضع )اإذن م�ضبق( حمله.31
يقرتح اإ�ضافة قانون ب�ضاأن املناطق احلرة يف الدولة ،لأن 

م�ضروع القانون ي�ضرى على كل اقليم الدولة مبا فيها 
املناطق احلرة.

32

مت اإ�ضافة العلف ملادة العقوبات لت�ضبح قابله للتطبيق، 
كما مت رفع قيمة الغرامة املالية، ومت ا�ضتحداث بند يتعلق 

بالغرامة على خمالفة اأي حكم من الأحكام ، كما مت 
ا�ضتحداث بند يتعلق بجرائم العود.

يقرتح اإ�ضافة قانون ب�ضاأن  الأ�ضلحة والذخائر 
واملتفجرات ، وتعديلته ، وذلك ملا كانت املواد املتفجرة 

ومبا حتويه من مواد كيميائية لها اآثار �ضارة على البيئة 
�ضواء يف مرحلة ت�ضنيعها ، اأو ا�ضتعمالها ، وقد تنبه 

اإليها امل�ضرع يف املادتني )77 مكرر ( ) 44 مكرر ( من 
هذا القانون ،  فاإن قانون الأ�ضلحة والذخائر على �ضلة 

مبا�ضرة مل�ضروع هذا القانون .

33

مت اإ�ضافة من�ضاأة العلف ملادة توفيق الأو�ضاع ، كما مت اإعادة 
�ضياغة مادة لئحة التدابري الإدارية  مبا يتنا�ضب مع 

مو�ضوع الغذاء والعلف معا.

يقرتح تعديل تعريف البيئة البحرية ليكون كالتايل: 
املناطق البحرية  وما بها من ثروات طبيعية ونباتات 

واأ�ضماك وكائنات بحرية اأخرى، وما هو مقام فيها من 
من�ضاآت اأو م�ضروعات ثابتة اأو متحركة وتبلغ حدودها 

حدود املنطقة القت�ضادية اخلال�ضة للدولة.

واملربر لهذا التعديل هو مت ا�ضتبدال كلمة املياه البحرية 
مب�ضطلح املناطق البحرية كما هو الوارد يف القانون 

الحتادي رقم 19 ل�ضنة 1993 يف �ضاأن تعيني املناطق 
البحرية للدولة وامل�ضار اإليه يف ديباجة القانون احلايل، 

كما مت حذف عبارة ) وما فوقها من هواء ( لأن ذلك 
يدخل يف البيئة الهوائية ول يدخل يف البيئة البحرية 

حيث ت�ضمل البيئة الهوائية للدولة طبقات الهواء التي 
تعلو كل من البيئة الربية والبحرية .
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34
ا�ضتحداث مادة تن�س على اأن ت�ضري اأحكام هذا القانون على 

اإقليم الدولة مبا فيها املناطق احلرة.

حيث يقرتح تعريف املحمية الطبيعية ليكون كالتايل: 
الأر�س اأو املياه التي تتميز بطبيعة بيئية خا�ضة )طيور، 
حيوانات، اأ�ضماك، نباتات، اأو ظواهر طبيعية( ذات قيمة 

ثقافية اأو جمالية اأو بيئية اأو علمية ، وي�ضدر بتحديدها 
قرار من جمل�س الوزراء بناًء على اقرتاح من الوزارة اأو 

قرار من ال�ضلطات املخت�ضة . 

 واملربر لهذا التعديل هو مت اإ�ضافة كلمة “ علمية ”، 
حيث ات�ضح وفقاً للدرا�ضات الجتماعية والقانونية اأن 
املحميات قد تن�ضاأ لأغرا�س علمية تتعلق بالدرا�ضة اأو 

البحث وهذا اأكدت عليه العديد من التفاقيات الدولية 
ذات ال�ضلة مثل اتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف 

والطبيعي التابعة ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم 
والثقافة “ اليون�ضكو” واتفاقية املحافظة على احلياة 
الفطرية ومواطنها الطبيعية يف دول جمل�س التعاون.

35
مت اإ�ضافة فرتة لتحديد املدة الزمنية ل�ضدور اللئحة 

التنفيذية خلل �ضتة اأ�ضهر من �ضدور القانون.

يقرتح اإ�ضافة كلمة احليوي لتعريف تلوث الرتبة، 
وذلك باعتبار اأنه تلوث يختلف يف خ�ضائ�ضه ومكوناته 
عن التلوث الكيميائي اأو الفيزيائي الذي اأوردته املادة 
واإن كان من حيث التاأثري يت�ضاوى معها مما ا�ضتدعى 

اإ�ضافته.

36

اإ�ضافة الن�ضر باجلريدة الر�ضمية لأهمية العلم بتاريخ 
القرار من الكافة خ�ضو�ضا واأن هناك جزاءات ترتتب على 

هذا احلظر)قانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقات الهوية(.

حيث يقرتح اإ�ضافة كلمة الغبار يف تعريف املواد والعوامل 
امللوثة، وذلك لأنه  يعد من اأبرز العوامل اأو املواد امل�ضببة 

للتلوث، وقد اأدخله م�ضروع القانون يف تعريفه للمواد 
والعوامل

37

حتديد مقدار الغرامة بالقانون، مراعاة للمبداأ الد�ضتوري 
بالف�ضل بني ال�ضلطات، حيث يتعني اأن يحدد القانون 

�ضقف الغرامة لأنها عقوبة ح�ضب ما ذكر باملذكرة 
الإي�ضاحية)قانون ال�ضجل ال�ضكاين وبطاقة الهوية( .

يقرتح اإ�ضافة لفظة التخيري “اأو” لتجنب العطف الذي 
ل يق�ضده امل�ضرع اأي اجلمع يف الآثار والنتائج عن كل من 

خ�ضائ�س اأو موا�ضفات الهواء اخلارجي اأو هواء اأماكن 
العمل اأو هواء الأماكن العامة املغلقة اأو �ضبه املغلقة .

كما مت اإ�ضافة “ ال�ضرر ” اإلى اخلطر، لأن اخلطر يف 
خوا�ضه يختلف عن ال�ضرر ولكن من ال�ضروري ت�ضمنه 

يف التعريف لأنه يوؤدي اإلى ذات النتيجة الواردة يف 
�ضدر التعريف وهي تغيري خ�ضائ�س وموا�ضفات الهواء 

اخلارجي.

38

حذفت الإدارية  من املادة )16(لأن التكييف الد�ضتوري 
لهذه الغرامات اأنها عقوبة تدفع ت�ضاحلاً )�ضجل �ضكاين 

وبطاقة الهوية(.

حيث يقرتح اإ�ضافة الكائنات املائية احلية اأو اأجنا�س 
مائية دخيلة اأو طاقة باأ�ضكالها املختلفة يف التعريف، 

وذلك  باعتبار اأنها خمتلفة عرب املواد التي ورد ذكرها يف 
التعريف علوة على م�ضببات اأو حمدثات التلوث املائي.
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39

اإ�ضافة قانون ب�ضاأن تنظيم ومراقبة الجتار الدويل 
باحليوانات والنباتات املهددة بالنقرا�س لديباجة م�ضروع 

قانون حماية البيئة .

حيث يقرتح اإ�ضافة الكائنات املائية احلية اأو اأجنا�س 
مائية دخيلة اأو طاقة باأ�ضكالها املختلفة يف التعريف، 

وذلك باعتبار اأنها خمتلفة عرب املواد التي ورد ذكرها يف 
التعريف علوة على م�ضببات اأو حمدثات التلوث املائي.

40
يقرتح ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة  

وهو قانون يف �ضاأن املناطق احلرة يف الدولة.

يقرتح اإ�ضافة م�ضادر للنفايات الغازية غري ما اأورده 
م�ضروع القانون لأنها ل تقل عنها من حيث التاأثري على 

البيئة . كما مت اإ�ضافة �ضابط يف عجز التعريف يتعلق  
بتاأثري تلك النفايات والدخان والأبخرة والغبار بال�ضرر 
اأو اخلطر على البيئة، وترجع اأهمية و�ضع هذا ال�ضابط، 

حتى ل يتم جترمي كافة امل�ضادر على اإطلقها و اإمنا 
جترم عندما ت�ضبب بال�ضرر اأو اخلطر على البيئة.

41

اقرتاح ا�ضتحداث مادة 56 يف قانون حماية وتنمية الرثوات 
املائية املتعلقة بتخزين املعلومات وحتليل الح�ضاءات.

حيث يقرتح اإ�ضافة “ احلرق ” باعتباره من و�ضائل 
التخل�س امل�ضتخدمة والتي اأغفلها م�ضروع القانون .

اأن مفهوم التخل�س من النفايات يندرج حتته احلرق 
الآيل )خا�ضة للأدوات الطبية اخلطرية وال�ضارة منها ( 

مبخرجات بيئة �ضفر دون تلوث بيئي ، وا�ضرتجاع املواد 
واإعادة ا�ضتخدامها .

42

اقرتاح تعديل يف البند الثاين من املادة 31 يف قانون  
حماية وتنمية الرثوات املائية املتعلقة يف جواز اإنابة القارب 

لنوخذة اخر.

يقرتح تعديل تعريف الك�ضارات الى م�ضاريع تعتمد على 
املوارد الطبيعية ذات الأ�ضل غري الأحفوري  وتخت�س 

با�ضتخراج وت�ضنيع وتخزين ونقل ال�ضخور والرمال مبا 
فيها املن�ضاآت واملعدات.

واملربر لهذا التعديل هو ليتوافق مع امل�ضطلح العلمي.

43
اقرتاح ا�ضتحداث بند يف املادة 26  يف قانون  حماية وتنمية 

الرثوات املائية املتعلقة اللئحة التنفيذية.

 يقرتح تعديل ال�ضو�ضاء الى:جميع الأ�ضوات اأو 
الهتزازات اأو الذبذبات ال�ضوتية والتي تتجاوز ذبذباتها 

احلدود الق�ضوى امل�ضموح بها  اأو ال�ضارة  بال�ضحة 
العامة.واملربر لهذا التعديل مت اإ�ضافة عبارة والتي 

تتجاوز ذبذباتها احلدود الق�ضوى امل�ضموح بها لأنها 
عبارة قابلة للقيا�س.

44
اقرتاح ا�ضتحداث بند يف املادة 25 من قانون حماية وتنمية 

الرثوات املائية املتعلقة  ا�ضدار الت�ضاريح.

حيث يقرتح اإ�ضافة مفهوم الكلنكر: هي  املادة الرئي�ضية 
التي تدخل يف �ضناعة ال�ضمنت ملادة التعريفات .

واملربر لذلك ملا كان “ الكلنكر” معنى ا�ضطلحي غري 
دارج ويخ�س املتخ�ض�ضني يف �ضناعة ال�ضمنت فاإنه وفق 
قاعدة ان اي معنى ا�ضطلحي غري عام يجب اأن يكون 

معرفاً.
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45
اقرتاح حذف املادة 17 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات 

املائية املتعلقة رخ�س القوارب.

يقرتح ا�ضتحداث مفهوم ال�ضرر البيئي ملادة التعريفات 
وهو عباره عن:- اأي تاأثري �ضلبي على البيئة �ضواء كانت 

اآثارها نوعية اأو كمية دائمة اأو موؤقته .

واملربر لذلك هو اأن ال�ضرر البيئي اأحد املفاهيم 
ال�ضا�ضية مل�ضروع القانون والذي خل منه التعريف  

فاإنه وفقاً للتفاقيات الدولية مثل اتفاقية ريو وغريها 
فقد اأكدت على اأهمية حتديد معنى ال�ضرر البيئي وهو 
يختلف يف معناه عن تلوث البيئة اأو تدهور البيئة لأنه 

ميثل املرحلة الأولى من ال�ضرر “ التاأثريات ال�ضلبية 
على البيئة ” وهو ما ق�ضدها امل�ضرع  ، كما اأن امل�ضرع رتب 

اأحكاماً على مفهوم ال�ضرر البيئي دون حتديد معناه.

46

اقرتاح تعديل املادة 15 يف قانون  حماية وتنمية الرثوات 
املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا حلماية وتنمية 

الرثوات املائية احلية.

 يقرتح  يف املادة )8(:
حتدد اللئحة التنفيذية املدة اللزمة للحتفاظ بكل 

نوع من اأنواع ال�ضجلت امل�ضار اإليها يف املادتني )7 و 20 ( 
من هذا القانون.واملربر لهذا التعديل هو اإنه مت اإ�ضافة 

�ضجل جديد يف املادة )20(.

47

اقرتاح ا�ضتحداث بند يف املادة ال5  يف قانون  حماية وتنمية 
الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا حلماية 

وتنمية الرثوات املائية احلية.

يقرتح تعديل مادة املحظورات الى : املادة )12(

ُيحظر القيام باأي من الأعمال التالية :-

 �ضيد اأو قتل اأو اإم�ضاك الطيور واحليوانات الربية 	. 
والبحرية اأو جمع بيو�س اأي منها اأو ال�ضروع يف 
ذلك والتي حتدد اأنواعها يف اللئحة التنفيذية 

لهذا القانون. 

حيازة هذه الطيور واحليوانات اأو نقلها اأو . 2
ت�ضديرها اأو التجول بها اأو بيعها اأو عر�ضها للبيع 

حيًة اأو ميتًة اإّل بعد احل�ضول على ترخي�س من 
ال�ضلطات املخت�ضة .

  اإتلف اأوكار الطيور املذكورة اأو الزواحف  اأو 	. 
العبث باأماكن تكاثرها  اأو اإعدام بي�ضها اأو ال�ضروع 

يف ذلك .

حيازة احليوانات اخلطرة اأو املفرت�ضة يف املنازل  . 4
اأو املزارع وحتدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون 

�ضوابط تنفيذ هذه املادة.
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48

اقرتاح ا�ضتحداث بند يف املادة ال 5  يف قانون  حماية 
وتنمية الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا 

حلماية وتنمية الرثوات املائية احلية.

حيث يقرتح تعديل املادة 20 لت�ضبح  تقوم ال�ضلطات 
املخت�ضة باإجراء ر�ضد دوري للتاأثريات البيئية الناجتة 

عن عمليات ا�ضتك�ضاف، وا�ضتخراج وا�ضتغلل ونقل النفط 
والغاز التي تتم يف حقول الإنتاج وممرات النقل الربية 

والبحرية، وو�ضع احللول املنا�ضبة للنتائج التي مت 
احل�ضول عليها، وحفظ �ضجلت للر�ضد واإخطار الوزارة 

بذلك، �ضمانا حلماية البيئة.

واملربر لذلك هو لأن عمليات ال�ضتك�ضاف وال�ضتخراج 
وال�ضتغلل م�ضتقلة عن عملية النقل حيث اإن النقل 
يعني نقله من مكان اإلى اآخر بالإ�ضافة اإلى ما اورده 

امل�ضرع ب�ضاأن ممرات النقل التي ت�ضتلزم وجود فعل  النقل 
يف الن�س. كما مت اإ�ضافة حفظ �ضجلت للر�ضد لأنه ما 
من نظام للر�ضد اإل ويتم ت�ضجيله يف �ضجلت منتظمة .

49

اقرتاح ا�ضتحداث بند يف املادة ال 5  يف قانون  حماية وتنمية 
الرثوات املائية املتعلقة باخت�ضا�ضات اللجنة العليا حلماية 

وتنمية الرثوات املائية احلية.

يقرتح تعديل املادة 41 لت�ضبح كالتايل: تقوم  ال�ضلطات 
املخت�ضة بالتن�ضيق مع الوزارة و اجلهات املعنية باإجراء 

فح�س دوري على حمطات حتلية املياه و �ضبكات وخزانات 
وتو�ضيلت املياه ل�ضمان �ضلحيتها لل�ضتعمال الآدمي  

طبقاً للمقايي�س واملعايري واملوا�ضفات  التي حتددها 
اللئحة التنفيذية لهذا القانون.

 مت اإ�ضافة بالتن�ضيق مع الوزارة واجلهات املعنية لأنه 
وطبقاً ملا ات�ضح من الدرا�ضات الجتماعية اأن حمطات 
توليد املياه تت�ضبب يف العديد من الآثار ال�ضلبية  على 

البيئة وحيث اأن جهة الخت�ضا�س على تلك املحطات هي 
وزارة الطاقة فكان لبد من اإ�ضافة الوزارة و  اجلهات 

املعنية اأي اجلهات الحتادية للتن�ضيق معها .

كما مت اإ�ضافة ل�ضمان �ضلحيتها لل�ضتهلك الآدمي  
طبقاً للمقايي�س واملعايري واملوا�ضفات  التي حتددها 

اللئحة التنفيذية لهذا القانون.

50
اقرتاح اإ�ضافة بند يف املادة 4 يف قانون حماية وتنمية 
الرثوات املائية املتعلقة ب�ضروط الت�ضجيل يف ال�ضجل

يقرتح تعديل املادة 61 وذلك باإ�ضافة كلمة معاجلة 
يف املادة ، حيث انها تختلف عن النتاج والتداول 

كونها  تهدف اإلى حتويل املواد اخلطرة اإلى مواد غري 
�ضارة اأو اأقل خطورة كما اأنها تهدف  اأي�ضا اإلى حتويل 

خوا�ضها الطبيعية والفيزيائية من اأجل ت�ضهيل عملية 
ت�ضريفها اأو التخل�س منها .

51
اقرتاح ا�ضتحداث تعريف يف مادة التعريفات يتعلق بامل�ضائد 

يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية

يقرتح ا�ضتحداث مادة: يتعني على الوزارة اإبلغ ال�ضلطة 
الأمنية املخت�ضة باأي ت�ضريح متنحه لتخاذ الجراءات 
اللزمة لتاأمني مرور هذه الو�ضائل داخل اقليم الدولة
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52
اقرتاح ا�ضتحداث تعريف يف مادة التعريفات يتعلق ب مزارع 

الأحياء املائية يف قانون حماية وتنمية الرثوات املائية.

يقرتح تعديل البند الثاين من املادة 72 الى : يف حالة 
غرق الو�ضيلة البحرية يف البيئة البحرية اأو ت�ضادمها 

اأو جنوحها اأو حدوث عيب بها يكون املالك والناقل 
م�ضوؤولني عن عمليات وقف ت�ضرب الزيت اأو املواد 

اخلطرة اأو ال�ضارة فوراً، ويجب عليهما يف حال الغرق 
انت�ضال الو�ضيلة البحرية خلل مدة ل جتاوز )14( يوماً 

من تاريخ الغرق وللوزارة متديد هذه املدة بالتن�ضيق 
مع ال�ضلطة املخت�ضة واجلهات املعنية. ويف حالة تقاع�س 

املالك والناقل عن انت�ضالها اأو وقف الت�ضرب  خلل 
املدة املحددة، تقوم الوزارة اأو ال�ضلطة املخت�ضة مببا�ضرة 

عملية النت�ضال اأو وقف الت�ضرب على ح�ضابهما مع فر�س 
غرامة اإدارية تعادل )25%( من تكلفة النت�ضال.

53
اقرتاح تعديل يف مادة التعريفات يف تعريف ال�ضياد لقانون 

حماية وتنمية الرثوات املائية.

حيث يقرتح تعديل البند الول من املادة 96 لت�ضبح 
كالتايل: ي�ضدر الوزير لوائح لتنظيم خمتلف الأن�ضطة 

ال�ضناعية والتنموية واخلدمات والأعمال يف الدولة 
لتطبيق مقايي�س ومعايري  حماية البيئة بالتن�ضيق مع 

ال�ضلطات املخت�ضة واجلهة املعنية.

مت التعديل نظرا لن املعايري واملقايي�س عبارة عن 
�ضوابط ميكن قيا�ضها بعك�س املتطلبات .



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

282

املقرتحات الرئي�ضية التي مت الأخذ بهااملقرتحات الرئي�ضية للأوراق البحثيةم

54
اقرتاح اإ�ضافة كلمة ال�ضغرية يف تعريف الرثوات املائية 

احلية لقانون حماية وتنمية الرثوات املائية.

يقرتح ا�ضتحداث مادة تعنى باإن�ضاء �ضندوق للبيئة ، 
واملادة كالتايل: يوؤ�ض�س �ضندوق ي�ضمى �ضندوق البيئة 

الوطني لدعم الأن�ضطة البحثية والدرا�ضية حلماية 
البيئة وتنميتها، واحلد من الآثار البيئية ال�ضارة، 

واحلفاظ على املوارد وحمميات الدولة ، ويتمتع 
ال�ضندوق بال�ضخ�ضية املعنوية . 

وحتدد اللئحة التنفيذية ت�ضكيل ، واإيرادات ، وعمل 
ال�ضندوق .واملربر لذلك هو : وفق اإعلن ريو ب�ضاأن 

البيئة والتنمية ، وكذلك التفاقيات الدولية الأخرى 
للأمم املتحدة فاإن الإ�ضكالية الأ�ضا�ضية التي تواجه 

القوانني املوظفة يف حماية البيئة هو نق�س التمويل 
اللزم لها بالإ�ضافة اإلى غياب البحث العلمي املرتبط 

بدرا�ضات البيئة ، وملا كان امل�ضرع قد �ضجع يف القانون 
على اأن تن�ضئ اجلامعات م�ضاقات تدري�ضية للبيئة 

والهتمام بها اإل اأن ذلك جاء يف اإطار دعوة الوازع فقد 
اأرتاأى التعديل اإن�ضاء �ضندوق )�ضناديق اأو مراكز بحثية( 

للتغلب على امل�ضكلتني الأ�ضا�ضيتني املتعلقتني بالتمويل، 
وت�ضجيع البحث والدرا�ضة العلمية ملا يتطلب حماية 
البيئة من جهود علمية م�ضتمرة للتغلب على الآثار 

ال�ضارة الرتاكمية ، وهذا هو النهج الذي اتبعته معظم 
دول العامل .

اقرتاح ا�ضتحداث بندين يف مادة العقوبات رقم املادة 5538

يقرتح اإ�ضافة القانون الحتادي رقم )18( ل�ضنة 1981، 
يف �ضاأن تنظيم الوكالت التجارية وتعديلته ، يف ديباجة 

م�ضروع القانون لعلقته املبا�ضرة بالأحكام الواردة يف 
املادة املعدلة رقم )1(.

اقرتاح ا�ضتحداث بند يف مادة العقوبات رقم املادة 56.36

يقرتح حذف املر�ضوم الحتادي رقم )55( ل�ضنة 2002، 
يف �ضاأن التفاقية القت�ضادية بني دول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية مراعاة ال�ضوابق امل�ضتقرة يف هذا 
ال�ضاأن وحيث اإنه ل يجوز للأعلى اأن ي�ضري للأدنى يف 

ديباجته والقانون اأعلى من املر�ضوم الذي ت�ضدر به 
املعاهدات من حيث الدرجة، وال�ضحيح اأن ي�ضري للأدنى 

يف ديباجته للأعلى ، في�ضري القانون للد�ضتور وت�ضري 
اللئحة للد�ضتور والقانون.

57
اقرتاح ا�ضتحداث مادة 32 يف قانون حماية الثار متعلقة 

باإن�ضاء متحف المارات الوطني.

يقرتح ا�ضتحداث مادة وهي مادة ت�ضتثني عدد من 
الأ�ضخا�س و هي كالتايل: ي�ضتثنى من حكم املادة )1( 

من هذا القانون مزاولة اأعمال الوكالة التجارية يف 
الدولة بحيث تقت�ضر مزاولتها على املواطنني من 

الأفراد اأو ال�ضركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة 
لأ�ضخا�س طبيعيني مواطنني.
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58
اقرتاح ا�ضتحداث مادة 31 يف قانون حماية الثار متعلقة 

بالتاأخر يف ا�ضتخدام ت�ضريح التنقيب.

يقرتح حذف املر�ضوم الحتادي رقم )85( ل�ضنة 2007، 
يف �ضاأن نظام )قانون( اجلمارك املوحد لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربي من ديباجة قانون حماية 
الثار .

املربر لذلك مت احلذف لأنه ل يجوز للقانون وهو اأعلى 
درجة اأن ي�ضري اإلى مر�ضوم احتادي اأدنى منه يف الدرجة 

والقيمة القانونية، واإمنا ي�ضري فقط للد�ضتور لأنه اأعلى 
من القانون وللقوانني واملرا�ضيم بقوانني لأنها يف ذات 

الدرجة.

59
اقرتاح ا�ضتحداث مادة 30 يف قانون حماية الثار متعلقة 

مبلكية الثر.

يقرتح اإ�ضافة مر�ضوم بقانون احتادي رقم )2( ل�ضنة 
2011 يف �ضاأن اإن�ضاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و 

الأزمات و الكوارث، وذلك ملا كان هذا القانون يخت�س 
بدور الهيئة يف اأوقات الأزمات والتي ت�ضتوجب حماية 

خا�ضة للآثار التي تتعر�س يف هذه الأوقات حتديدا 
للنهب و ال�ضرقة والعتداء عليها، فاإنه كان من املقرتح 
اإ�ضافة هذا القانون للخربة التاريخية حتى يتم حماية 

الآثار يف اأوقات الطوارئ والأزمات كما هو احلال يف 
اأوقات ال�ضلم.

60

اقرتاح ا�ضتحداث مادة جديده 29 يف قانون حماية الثار 
متعلق ب بعثات التنقيب واجلهات امل�ضرح لها بالتنقيب 

بالتعليمات ال�ضادرة اإليها من املجل�س وال�ضلطة املخت�ضة.

يقرتح تعديل تعريف الأثر يف مادة التعريفات واإ�ضافة 
كلمة الوطنية لي�ضبح: ال�ضيء الثابت اأو غري الثابت 

الذي اأنتجه اأو بناه اأو �ضنعه اأو نحته اأو نق�ضه اأو كتبه 
اأو ر�ضمه اأو �ضوره اأو عّدله اأو حفره اأو �ضكنه الإن�ضان، اأو 

ت�ضّكل طبيعياً داخل اإقليم الدولة قبل مائة عام، اأو مت 
الك�ضف عنه �ضواء كان على �ضطح الأر�س، اأو يف باطنها، اأو 
يف املياه الداخلية اأو الإقليمية متى كان ميثل قيمة نادرة 

وفريدة من الناحية التاريخية، اأو الفنية، اأو العلمية، 
اأو الوطنية ، اأو الأدبية، اأو الدينية، اأو الطبيعية، اأو 

املعمارية، اأو الإن�ضائية، اأو اأية ناحية اأخرى ذات تاأثري 
على الإن�ضانية، اأو ي�ضكل مظهراً من مظاهر التطور 

احل�ضاري للدولة، مبا يف ذلك اأي جزء اأ�ضيف اإليه بعد 
هذا التاريخ، ومل يخل بال�ضفة التكوينية الأ�ضا�ضية له، 

واأ�ضبح جزءاً ليتجزاأ منه، واملرب لذلك  كون امل�ضرع اأجاز 
لل�ضلطة املخت�ضة اأو املجل�س بعد التن�ضيق مع ال�ضلطة 

املخت�ضة با�ضتعادة الأثر ذو الطابع الوطني لعر�ضه 
موؤقتاً يف اأحد املتاحف اأو املعار�س وفقاً ملا ن�ضت عليه 

املادة 19، كما اأن لفظة الوطنية تتفق مع ما ورد يف 
امل�ضروع يف �ضاأن ما ميكن اعتباره اأثراً من قبل ال�ضلطات 

حتى ولو كان غري مو�ضوف بال�ضفات املتعددة التي 
اأوردها التعريف.
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61

اقرتاح اإ�ضافة بند يف املادة 28 من قانون الآثار متعلق 
بتعوي�س اأ�ضحاب الأملك عما حلقهم من اأ�ضرار نتيجًة 

لأعمال التنقيب.

يقرتح اإ�ضافة مفهوم حماية الآثار ملادة التعريفات ، حيث 
مت تعريفه ب: احلفاظ على حالتها الطبيعية القائمة 
عليها، و �ضيانتها، و ترميمها، و منع م�ضببات التلوث، 

والر�ضح واأخطار ال�ضناعة والزراعة، وتغيري املحيط 
التاريخي والأثري لها، وحتقيق التوازن بني مطالب 

العمران احلديثة والطبيعة التاريخية للمواقع الثرية.

واملربر لذلك ملا كان م�ضروع القانون يدور اأ�ضا�ضاً حول 
حماية الآثار فاإن املواثيق الدولية ال�ضادرة من اليون�ضكو 

خ�ض�ضت معنى ا�ضطلحي فني ملعنى حماية الآثار و 
اإحاطته بعدة عمليات اأو معاين حمددة، و لذلك ارتاأى 

التعديل اإ�ضافة هذا التعريف لتحقيق غر�س القانون يف 
حماية الآثار . 

62
اقرتاح اإ�ضافة بند رابع للمادة 27 من قانون حماية الثار 

متعلقة بالحتفاظ ب�ضجلت امللكية

يقرتح اإ�ضافة تعريف الآثار املكررة يف قانون حماية 
الآثار وقد عرف بالآثار التي لها ما مياثلها من القطع 

الأخرى من حيث املادة والنوع، وال�ضفة، والدللة 
التاريخية والفنية.

واملربر لذلك هو نظرا ملا اأورده امل�ضروع من ال�ضطلح 
الفني الآثار املكررة  فارتاأى التعديل تعريف هذا 

ال�ضطلح للتمييز بينه و بني الآثار غري املكررة، نظراً 
لختلف الأحكام اخلا�ضة بكل منها يف م�ضروع القانون.

63
اقرتاح اإ�ضافة بندين يف املادة 26 من قانون حماية الآثار 

متعلقة ب�ضراء الأثر.

يقرتح اإ�ضافة بندين 1و2 يف مادة الأهداف لقانون 
الآثار وهي كالتايل: يهدف هذا القانون اإلى ما ياأتي:

1- حماية الآثار الثابتة وغري الثابتة بالدولة بغر�س 

احلفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها 
الرتاثية.  

2- الك�ضف عن الآثار والتنقيب عنها بغر�س اإحياء واإثراء 
الرتاث الوطني للدولة.

 واملربر لذلك نظرا لأن م�ضروع القانون قد خل من 
الن�س على اأهداف امل�ضروع ، ولذا فقد ارتاأى التعديل 

اإ�ضافة هذا الن�س الذي ُيعرب عن جممل مواد ن�ضو�س 
القانون ثم ياأتى التف�ضيل اللحق له يف كل املواد، وفقا 
لقاعدة ال�ضياغة ال�ضرتيعية )التف�ضيل بعد الإجمال(.
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64
اقرتاح ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الثار متعلقة بالزام 

ال�ضلطة املخت�ضة بتحديد حقوق الرتفاق للثار الثابتة.

يقرتح تعديل املادة ال3 لت�ضبح كالتايل: يعد املجل�س 
ال�ضجل الوطني، ويتم الت�ضجيل فيه وال�ضطب منه 

وتعديل البيانات املدّونة فيه على اأن يت�ضمن هذا ال�ضجل 
حقوق الإرتفاق التي ترتتب على العقارات املجاورة للأثر 

الثابت ، بناًء على اإخطارات من ال�ضلطة املخت�ضة، ووفقاً 
لل�ضوابط والإجراءات التي ي�ضدر بها قرار من جمل�س 

الإدارة بناًء على تو�ضية الرئي�س.

-ويتم اإعلن كل من ال�ضلطة املخت�ضة واملالك بقرار 
الت�ضجيل.

واملربر لذلك  ملا كانت حقوق الرتفاق من احلقوق  
املوؤثره على املواقع الأثرية، خا�ضة فيما يتعلق مبنفعة 

عقار لفائدة عقار اآخر، ووفق القواعد القانونية فاإن 
الرتفاق يجوز له اأن يرتتب على مال عام مثل الآثار فاإن 

التعديل ارتاأى اإ�ضافة حق الرتفاق ملا ي�ضكله من اأهمية 
بالغة  للآثار. نظراً لأن الآثار قد توجد بجانب عقارات 

اأخرى غري اأثرية بالإ�ضافة اإلى ما اأكدت عليه اخلربة 
الدولية  املقارنة و املواثيق الدولية من اأهمية الإف�ضاح 

املبا�ضر عن حقوق الرتفاق يف قوانني حماية الآثار . 

65

اقرتح ان تعدل املادة اإلى يحظر اإقامة �ضناعات ثقيلة اأو 
خطرية اأو من�ضاآت حربية اأو حيوية يف املناطق املحيطة 

باملواقع الأثرية اأو تعري�ضها للخطر.

يقرتح تعديل املادة ال 4 لت�ضبح : تعترب الآثار واملواقع 
الأثرية املوجودة يف كل اإمارة من الأملك العامة لها، 
وي�ضتثنى من ذلك الآثار التي ُيثبت اأ�ضحابها ملكيتهم 

لها، والآثار غري الثابتة التي ترى ال�ضلطة املخت�ضة عدم 
�ضرورة ت�ضجيلها.

واملربر لذلك ارتاأى التعديل حتديد ال�ضتثناءات التي 
ترد على الآثار التي تعد اأملكاً عامة عو�ضاً عن ال�ضيغة 
ال�ضاملة التي اأتى بها امل�ضرع فحدد التعديل ال�ضتثناء يف 

نوعني:

الآثار التي يثبت امللكية  اخلا�ضة لها من خلل . 1
عملية الت�ضجيل.

والآثار الغري م�ضجله نظراً لعدم اأهميتها وفق تقدير 
ال�ضلطة املخت�ضة.
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66
يقرتح تعديل يف املادة 22 من قانون حماية الآثار املتعلقة 

باملحظورات.

يقرتح ا�ضتحداث مادة حلماية الآثار يف الأزمات 
والكوارث وهي كالتايل: يعمل املجل�س بالتعاون مع 

ال�ضلطة املخت�ضة، على حماية الآثار يف اأوقات الأزمات 
والكوارث، مبا يت�ضمن  اإعداد خطط طوارئ يف هذا 

ال�ضاأن.

واملربر لذلك نظرا لأن الآثار ت�ضكل قيمة بالغة الأهمية 
للدولة، بالإ�ضافة اإلى كونها جزء من الرتاث املادي 

والأثري للبلد، فاإنها دائما تكون مطمعاً للنهب 
وال�ضرقة والعتداء عليها يف اأوقات الكوارث اأو الأزمات، 

مما يتطلب توفري احلماية اللزمة لها يف هذه الأوقات، 
ومت اإ�ضافة هذه املادة حتى يحقق القانون غر�ضه يف 

حماية الآثار �ضواء يف الأوقات العادية ، اأو وقت الكوارث و 
الأزمات التي تزداد فيها احلاجة الى حماية الآثار.

67

اقرتح تعديل املادة اإلى تتخذ دوائر تخطيط املدن وامل�ضاحة 
والبلديات واجلهات الأخرى ذات العلقة بالتن�ضيق مع 

ال�ضلطة املخت�ضة.

يقرتح ا�ضتحداث مادة متعلقة بعر�س الآثار يف املتاحف 
اخلارجية لت�ضبح كالتايل: يجوز لل�ضلطة املخت�ضة 

عر�س بع�س الآثار يف اخلارج �ضريطة اأن تكون مكررة اأو 
ل يخ�ضى عليها من التلف، وكذلك اإدخال بع�س الثار 

غري الثابتة بالتعاون مع الدول واملتاحف و املعاهد 
العلمية الأجنبية لغر�س العر�س املوؤقت.

واملربر لذلك ملا كانت الآثار يف طبيعتها مق�ضداً �ضياحياً، 
و زاداً ثقافياً ، فاإن اليون�ضكو و غريها من املنظمات 

الدولية �ضجعت تبادل املعرفة الرتاثية بني �ضعوب و 
ح�ضارات العامل من خلل املتاحف اأو عر�س الآثار 
املتنقلة . و هذا ما ارتاأى التعديل اإ�ضافته تكيفاً مع 

الأو�ضاع الثقافية الدولية
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68
يقرتح ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الآثار متعلقة 

بالتعوي�ضات.

يقرتح تعديل املادة ال9 لت�ضبح : تتولى اجلهة التي 
متلك الأثر �ضيانته وترميمه، وللمجل�س تقدمي امل�ضاعدة 

الفنية اأو املالية بناًء على طلب تلك اجلهة ، وذلك كله وفق 
ال�ضوابط والإجراءات التي يحددها املجل�س مبا يت�ضمن 

نزع ملكية الأثر يف حال عدم التزام �ضاحبه باأعمال 
الرتميم وال�ضيانة يف مقابل تعوي�ٍس عادل.

واملربر لذلك مبراجعة اخت�ضا�ضات املجل�س الوطني 
لل�ضياحة والآثار وفق القانون رقم )6( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن 
اإن�ضاء املجل�س الوطني لل�ضياحة والآثار، فاإن املجل�س معني 

باتخاذ التدابري اللزمة للحفاظ على الآثار وبتدار�س 
ميزانية املجل�س، وخططه وبراجمه فاإن املجل�س معني 

اأي�ضاً ب�ضون الآثار وتقدمي الدعم املادي اللزم حلماية 
الآثار، اإزاء ذلك فاإن التعديل ارتاأى عدم اقت�ضار تقدمي 

امل�ضاعدة الفنية فقط للمجل�س ولكن تقدمي امل�ضاعدة 
املادية اللزمة خا�ضًة اأن اأعمال ال�ضيانة والرتميم للآثار 
قد تكون مكلفة مادياً ومن ميلك الأثر لي�ضت لديه القدرة 

املالية لتكاليف ال�ضيانة، اأو يكون مع�ضر مالياً، مما يوؤدي 
اإلى ت�ضويه اأو فقدان الأثر لقيمته و من ناحية اأخرى 

فاإنه للحفاظ على قيمة هذه الآثار التاريخية فقد ارتاأى 
التعديل اإمكانية �ضحب الأثر من �ضاحبه عند عدم الإلتزام 

باأعمال الرتميم و ال�ضيانة.

69
يقرتح تعديل املادة 18 من قانون حماية الآثار املتعلقة 

بالآثار الثابتة.

يقرتح تقليل املدة التي يجب ت�ضجيل الأثر فيها من 
�ضنتني الى �ضنة واحدة ، لت�ضبح املادة كالتايل: على 

كل من ميلك ملكية خا�ضة لأثر اأن يقوم بعر�ضه على 
ال�ضلطة املخت�ضة بالإمارة التي وجد بها وت�ضجيله 

بال�ضجل املحلي يف مدة اأق�ضاها �ضنة واحدة من تاريخ 
نفاذ هذا القانون ما مل حتدد ال�ضلطة املخت�ضة مدة 

اأطول.

واملربر لذلك  ملا كانت الآثار ذات قيمة تاريخية نادرة 
وعمل امل�ضروع على حماية هذه الآثار من الأ�ضرار اأو 

حتويرها اأو تغيري معاملها اأو اتلفها فاإن املدة الزمنية 
التي قررها للت�ضجيل وهي �ضنتان كبرية اإلى املدى الذي 

ميكن اأن يوؤدي اإلى الإ�ضرار بالأثر خا�ضة واأن عملية 
الت�ضجيل، هي اإحدى املتطلبات اللزمة للحفاظ على 

هذه الآثار، بالإ�ضافة اإلى ذلك فاإن الت�ضريعات املقارنة 
الدولية كان متو�ضط مداها الزمني للت�ضجيل ما بني 

اأربعة اأ�ضهر اإلى �ضتة اأ�ضهر مثل م�ضر .

وعليه فقد مت التعديل بحيث تكون املدة �ضنة واحدة بدل 
من �ضنتان.
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70

يقرتح يحظر ت�ضدير الآثار اإلى خارج الدولة اأو ا�ضتريادها 
اإليها اأو اإدخالها اإليها اأو اإخراجها منها اإل برتخي�س اأو 

ت�ضريح من ال�ضلطة املخت�ضة.

حيث اقرتح ا�ضتحداث مادة متعقلة بحظر الجتار 
بالثار: يحظر الجتار بالآثار فيما عدا الآثار التي 

ت�ضرح ال�ضلطة املخت�ضة  بعدم احلاجة لت�ضجيلها كتابيا.

و تنظم القرارات التنفيذية لهذا القانون اأحكام الإجتار 
يف هذا النوع من الآثار.  

كما يحظر تقليد الآثار، اأو تزوير البيانات وامل�ضتندات 
والوثائق اخلا�ضة بها . 

واملربر لذلك ارتاأى التعديل اإ�ضافة اأحد العمليات 
امل�ضاحبة حلماية الآثار وهو )الإجتار بها( و الذي قد 

ي�ضجع البع�س على انتهاك قواعد حماية الآثار من اأجل 
الك�ضب املادي بالإ�ضافة اإلى اإعمال قاعدة )درء املف�ضدة 

عن الإلتزام بالفعل القانوين( فالإلتزام هو حماية 
الآثار و قد تكون هناك مف�ضدة مثل الجتار بالآثار، 

اأو تقليدها، اأو تزويرها فمثل هذه العمليات قد تعرقل 
حماية الآثار و لذلك ارتاأى التعديل درئها ، اأي حظرها

71
اقرتاح ا�ضتحداث مادة يف قانون حماية الثار متعلقة بعدم 

جواز اإهداء الآثار.

يقرتح بحظر ت�ضدير الآثار اإلى خارج الدولة اأو 
ا�ضتريادها اإليها اأو اإدخالها اإليها اأو اإخراجها منها 

اإل برتخي�س اأو ت�ضريح من ال�ضلطة املخت�ضة ووفقاً 
لت�ضريعاتها النافذة �ضرط اأال ي�ضكل ت�ضدير اأي اأثر  
افقاراً للرتاث الأثري يف حالة كونه اأثراً غري مكرر 

واملربر لذلك ارتاأى التعديل اأن املادة اتاحت فعلني 
قانونني متعار�ضني هما احلظر، وعدم احلظر ب�ضرط 

الرتخي�س اأو الت�ضريح فارتاأت التخفيف من حدة هذا 
التعار�س من خالل و�ضع �ضروط لعدم احلظر متمثلة يف 

عدم افقار الرتاث الأثري، اأو يكون الأثر غري مكرر .
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اقرتح ا�ضتحداث مادة متعقلة بحظر الجتار بالآثار.72

حيث يقرتح تعديلها لت�ضبح: ل متنح ملكية الأر�س 
ل�ضاحبها حق ملكية الآثار املوجودة يف باطنها، ول 

تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها اأو تغيري معامل الآثار 
بها باأية �ضورة كانت اأو الت�ضرف فيها، ولل�ضلطة املخت�ضة 

اإخلء من ي�ضغل املواقع الأثرية بالإمارة اأو نزع ملكيته 
وفقاً للت�ضريعات النافذة فيها

واملربر لذلك ح�ضب  الدرا�ضات الجتماعية �ضهدت 
املناطق القدمية يف الدولة مثل )حي الب�ضتكية – ال�ضوق 

القدمي – العربة( تطوراً عمرانياً ون�ضاطاً جتارياً اأدى 
اإلى اختفاء بع�س املباين الرتاثية بالإ�ضافة اإلى تغيري 

معامل بع�س هذه املباين، و�ضع اللفتات على املباين 
والذي يعد ت�ضويهاُ ملنظر هذه املن�ضاآت الرتاثية، غري 

م�ضاألة تهديد �ضلمة املبنى اإثر التغيريات والإ�ضافات 
امل�ضتمرة عليها، كذلك م�ضاألة ال�ضتخدام غري املنا�ضب 

لها حيث تبني ا�ضتخدام عدد منها كمخازن و م�ضتودعات 
للمواد التجارية، وكل ذلك خمالف ملا ن�ضت عليه املبادئ 

الدولية يف �ضاأن الت�ضرف يف املباين و تغري معاملها. 

وعليه ارتاأى التعديل اإ�ضافة ا�ضرتاطات على مالك 
الأر�س اخلا�ضة باملعلم الأثري حيث منعه من اإحداث 

اأي تغيري فيه، والذي قد يرتتب عليه اإ�ضرارا بالأثر، اأو 
الت�ضرف بها دون الرجوع اإلى ال�ضلطة املخت�ضة كونها 

�ضاحبة اخلربة والخت�ضا�س.

73
يقرتح تقليل املدة التي يجب ت�ضجيل الأثر فيها من �ضنتني 

الى �ضنة واحدة.

اقرتح تعديل املادة اإلى تتخذ دوائر تخطيط املدن 
وامل�ضاحة والبلديات واجلهات الأخرى ذات العلقة 
بالتن�ضيق مع ال�ضلطة املخت�ضة، الإجراءات الكفيلة 

باملحافظة على املوقع الأثري، عند و�ضع م�ضروعات 
التخطيط و مبا يت�ضمن اإيجاد حرم غري مبني حول 

املوقع الأثري.

واملربر لذلك بينت الدرا�ضات الجتماعية تاأثري املناطق 
املجاورة على املبنى الأثري حيث يعك�س الواقع وجود 

مواقع اأثرية �ضمن نطاق طرق ذات كثافة �ضيارات عالية، 
مما يعر�س املبنى لالهتزازات وال�ضغوط ال�ضديدة، 

مثل قلعه الفهيدي التي مت حتويلها الى متحف دبي،  
وبالرجوع للخربة املقارنة تبني اأن الت�ضريعات الدولية 
حددت �ضرورة اإيجاد حرم للموقع الأثري، كذلك بينت 

ت�ضريعات اأخرى �ضرورة اإبراز املوقع الأثري واإظهاره
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74
يقرتح تعديل املادة ال 9 من قانون حماية الآثار املتعلقة 

ب�ضيانة الثر وترميمه.

حيث يقرتح تعديلها لت�ضبح : يحظر اأن يكون املوقع 
الأثري م�ضتودعاً للأنقا�س اأو النفايات اأو اأن يقام عليه 
بناء، اأو مقربة اأو و�ضائل للري اأو اأن ي�ضق فيه طريق اأو 

قناة اأو اأن يحفر فيه اأو يغر�س اأو يقطع منها �ضجر اأو 
يفتح فيه مقلع حجري اأو غري ذلك، مما يرتتب عليه 

تغيري يف املوقع الأثري اأو ا�ضتعمال اأنقا�س هذه املواقع.

واملربر لذلك ات�ضاقاً مع �ضدر املادة. فامل�ضروع ق�ضر 
التغيري على معامل الأر�س دون اأن ي�ضمل ذلك املبنى 

الأثري املقام على الأر�س، و لذلك فاإن من الأوفق 
احلفاظ على عبارة ) املوقع الأثري( لتحقيق املعنى 

املراد.

75
يقرتح ا�ضتحداث مادة متعلقة بعر�س الآثار يف املتاحف 

اخلارجية.

اقرتح ان تعدل املادة اإلى يحظر اإقامة �ضناعات ثقيلة اأو 
خطرية اأو من�ضاآت حربية اأو حيوية يف املناطق املحيطة 

باملواقع الأثرية اأو تعري�ضها للخطر اأو ا�ضتخدامها 
كمكب للنفايات اأو الأنقا�س اأو ا�ضتخدامها كماأوى 

للحيوانات اأو اأي ا�ضتخدام اآخر من �ضاأنه الإ�ضاءة اأو 
الإ�ضرار  للموقع الأثري، وتتولى ال�ضلطة املخت�ضة 

حتديد املنطقة املحيطة باملوقع الأثري واإظهارها 
على اخلرائط التخطيطية بالتن�ضيق مع اجلهات ذات 

الخت�ضا�س، كما تتولى بالتن�ضيق مع هذه اجلهات و�ضع 
ال�ضوابط والقيود ال�ضرورية لأعمال التطوير اأو البنية 

التحتية املتعلقة بها اأو املنطقة املحيطة بها، واإظهار 
ال�ضتعمالت امل�ضّرح بها خا�ضًة ما يتعلق برخ�س البناء 

اأو الرتميم يف الأماكن القريبة من املواقع الأثرية .

واملربر لذلك هو ات�ضح من الدرا�ضات الجتماعية وجود 
مباين اأثرية يتم ا�ضتخدامها ب�ضكل غري منا�ضب، حيث 
يتم ا�ضتخدامها كمخازن وم�ضتودعات للمواد التجارية، 

مما ي�ضر املبنى الأثري ويحدث فيه اأ�ضراراً ت�ضتلزم وقتاً 
طويًل ملعاجلة الأ�ضرار، كما اأن ذلك يعار�س ما ن�ضت 
عليه املبادئ الدولية يف �ضاأن الت�ضرف يف املباين وتغري 
معاملها. و عليه ارتاأى التعديل اإ�ضافة فعل )الإ�ضرار( 

كونه فعل اأكرب من الإ�ضاءة التي قد ترد من الأ�ضخا�س 
دون ق�ضد، وبغر�س التو�ضع يف مفهوم احلماية للموقع 

الأثري.

وارتاأى التعديل كذلك و�ضع �ضوابط وقيود على رخ�س 
البناء والرتميم يف الأماكن القريبة من املواقع الأثرية 

لتو�ضيع دائرة حماية املوقع الأثري، فهي مل تعد 
مقت�ضرة على اإقامة ال�ضناعات الثقيلة واخلطرة.
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يقرتح ا�ضتحداث مادة حلماية الثار يف الزمات والكوارث.76

حيث اقرتح : 1- كما يجوز لل�ضلطة املخت�ضة �ضراء هذا 
الأثر وفقاً لعتبارات امل�ضلحة العامة على اأن تقدر قيمته 

مبعرفة جلنة متخ�ض�ضة ت�ضكلها ال�ضلطة املخت�ضة 
وين�ضم اإليها اأحد اخلرباء املخت�ضني مبعرفة املالك.

2- كما يجوز لل�ضطلة املخت�ضة قبول التنازل من املالك 

عن الأثر اململوك له بالهبة، اأو البيع الرمزي اأو و�ضع 
الأثر حتت ت�ضرفها ملدة ل تقل عن ع�ضر �ضنوات.

واملربر لذلك 

ارتاأى التعديل اإ�ضافة اإمكانية �ضراء الأثر اململوك ملكية 
خا�ضة، وذلك لتو�ضيع نطاق عمل الفعل الأول )الإعارة( 

تطبيقاً لقاعدة )الفعل التتابعي(، اي مراحل الفعل 
القانوين فمرحلة الإعارة قد يعقبها مرحلة ال�ضراء، وقد 

يعقب ذلك مرحلة التنازل من الغري .

77
يقرتح تعديل املادة ال4 املتعلقة مبلكة كل امارة للآثار/

قانون الآثار.

وهي يتعر�س للعقوبة كل من :قدم اأي بيانات اأو 
معلومات كاذبة اأو وثائق غري �ضحيحة للح�ضول على 

الت�ضجيل اأو الرتخي�س. و�ضع على الأثر اعلنات اأو 
مل�ضقات اأو قام بطلء الدهانات عليها

78
يقرتح تعديل يف املادة 3 من قانون الآثار املتعلقة 

باخت�ضا�ضات املجل�س الوطني للآثار.

حيث يقرتح اإ�ضافة كلمة ال�ضغرية يف تعريف الرثوات 
املائية احلية، ومربر ذلك مت اإ�ضافة ال�ضغرية  كالريقات 

والأ�ضماك �ضغرية احلجم فهي ووفقاً لتعريفات علم 
الأحياء تختلف عن الو�ضفني الواردين يف التعريف 

الذي ي�ضم احليوانات املجهرية  وتعريفها العلمي باأنها 
الكائنات الدقيقة التي ل ترى بالعني املجردة ، وميكن 

روؤيتها مب�ضاعدة املجهر. وخمتلفة اأي�ضاً عن الكبرية 
مثل احلوت.

يقرتح اإ�ضافة بندين 1و2 يف مادة الهداف لقانون الآثار.79

يقرتح اإ�ضافة لتعريف ال�ضياد التايل : اأو ميار�ضها  
بغر�س التجارة .

 لي�ضبح التعريف : كل من يحرتف ال�ضيد اأو ميار�ضها  
بغر�س التجارة .

ومربر التعديل : حتى تت�ضاوى املراكز القانونية بني من 
يحرتف مهنة ال�ضيد اأي اأن مهنة ال�ضيد ت�ضكل م�ضدر 

دخله ومن ميار�ضها بغر�س التجارة اأي اأنها لي�ضت امل�ضدر 
الوحيد لدخله ولكون املفعول به يف مهنة ال�ضيد هو 

ال�ضيد هو ال�ضمك ذاته مما يعني وحدة الأثر املرتتب 
على عملية ال�ضيد مما يعني اأهمية اإتاحة امل�ضاواة وتكافوؤ 

الفر�س يف اأداء الأعمال التي �ضيرتتب عليها اأثر واحد. 
بالإ�ضافة اإلى امل�ضاكل الجتماعية التي تتعلق با�ضتغلل 

قارب النزهة للتجارة .
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يقرتح اإ�ضافة تعريف الآثار املكررة يف قانون حماية الآثار.80

حيث يقرتح اإ�ضافة تعريف مزارع الأحياء املائية وهو 
عبارة عن: م�ضروع اإنتاج يف حميط �ضناعي اأو طبيعي، 

لل�ضتزراع  وتربية الأ�ضماك  والق�ضريات والرخويات و 
النباتات املائية امل�ضتخدمة يف ال�ضتهلك الب�ضري.

واملربر لهذه الإ�ضافة : ملا كانت مزارع الحياء املائية من 
املفاهيم ال�ضطلحية يف التعديل وهي تعرب عن مزارع 

ال�ضتزراع ال�ضمكي اإل اأنها تختلف عن مراكز البحوث 
املائية اأو الرثوة ال�ضمكية بالإ�ضافة اإلى اإمكانية اإقامتها 

يف بيئتها الطبيعية اأو ال�ضناعية، بالإ�ضافة اإلى اأهمية 
هذا التعريف لعلقته مبفهوم تنمية الرثوة ال�ضمكية 

الذي ميثل اأحد الأهداف ال�ضا�ضية للقانون وفق اخلربة 
الدولية واملقارنة.

يقرتح اإ�ضافة مفهوم حماية الآثار ملادة التعريفات.81

اقرتاح ال�ضيا�ضات التي تكفل ح�ضن ا�ضتغلل وحماية 
وتنمية الرثوات املائية احلية.

املربر ملا كانت اللجنة يف طبيعتها جلنة عليا وم�ضكلة 
من عدة جهات فاإنها لي�ضت ذات �ضفة تنفيذية مبا�ضرة 

مثل الوزارة ، اأو ال�ضلطات املحلية، وامنا تعمل هذه 
اللجنة العليا ) كعادة اإن�ضاء اللجان العليا( على اقرتاح 
ال�ضيا�ضات وو�ضع الت�ضورات العامة او القيام بالأفعال 

املتكاملة لتحقيق الغر�س.
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يقرتح تعديل تعريف الأثر.82

 يقرتح اأن تعدل املادة لت�ضبح : حتدد  ال�ضلطة املخت�ضة  
بالتن�ضيق مع الوزارة عدد قوارب ال�ضيد امل�ضموح لها 

بال�ضيد وطريقته وموا�ضمه  وعدد القوارب التي يجوز 
لل�ضياد الواحد امتلكها.

كما حتدد كمية ال�ضيد امل�ضرح بها للقارب الواحد على 
اأن ل يخل ذلك بحقوق ال�ضياد .

املربر مت التقدمي والتاأخري بني ال�ضلطة املخت�ضة 
والوزارة  اتفاقا مع  فل�ضفة القانون التي اعتمدت على 

لمركزية ا�ضتغلل وحماية وتنمية الرثوة ال�ضمكية، 
حيث اإن الخت�ضا�ضات املمنوحة لل�ضلطة املخت�ضة  وفق 
املادة )6( يجعلها الفاعل الرئي�ضي يف مهنة ال�ضيد، كما 

اأن ال�ضلطة املخت�ضة هي الأدرى اأو الأعلم بظروف ال�ضيد 
وطبيعته واإمكانات ا�ضتغلله اأو حماية من حيث عدد 

قوارب ال�ضيد اأو طرقه وكمية ال�ضيد امل�ضرح بها للقارب  
الواحد وموا�ضم ال�ضيد .

وحيث الواقع قد اأ�ضفر عن تفاوت كبري و�ضل اإلى ما 
ن�ضبته )500%( ببني اإمارات الدولة يف كميات ال�ضيد، 

مما ي�ضتلزم و�ضع حدود قانونية لل�ضيطرة على هذا 
التفاوت من جانب  وملنع ا�ضتنزاف الثورة ال�ضمكية ولهذا 

جاء هذا التعديل .

كما مت اإ�ضافة عبارة مع عدم الإخلل بحقوق ال�ضيادين  
لأن حتديد الكميات قد و�ضع التزاما على ال�ضياد ولإزالة 

التعار�س بني حق ال�ضياد يف الك�ضب والواجب املفرو�س 
عليه فقد متت اإ�ضافة العبارة. 

فبالرجوع اإلى جتربة اإمارة اأبوظبي يف حتديد كميات 
ال�ضيد فقد اأدى ذلك اإلى ال�ضرار بال�ضيادين وانخفاظ 

امل�ضدر الرئي�ضي لدخلهم، وقد ترتب على ذلك ا�ضرار 
باحلق  الد�ضتوري املكفول لهم وفق املادة )20( التي 

توؤكد على تقدير املجتمع للعمل، واأن تعمل الت�ضريعات 
على  �ضيانة حقوق العمال، ومن ثم وجب اإ�ضافة هذا 

املقت�ضى مبراعاة الد�ضتور، بالإ�ضافة الى حماية حقوق 
العمال  حتى ل يوؤدي اإلى تعار�س بني احلق يف العمل،  

وواجب تنظيم العمل من جانب امل�ضرع .
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83

يقرتح ا�ضتحداث مر�ضوم بقانون احتادي رقم )2( ل�ضنة 
2011 يف �ضاأن اإن�ضاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و 

الأزمات و الكوارث، يف ديباجة قانون حماية الثار.

حيث اقرتح البند كالتايل: - ال�ضيد بكميات جتارية 
لغري قوارب ال�ضيد ولغري الأ�ضخا�س املرخ�س لهم .

املربر حيث اأ�ضارت الدرا�ضات الجتماعية اإلى اأن قوارب 
النزهة تتنتهك  قوانني ال�ضيد يف الدولة، وتزاحم 

ال�ضيادين وت�ضكل تهديداً وا�ضحاً للمخزون ال�ضمكي 
حيث اإن رقابة الوزارة ل تطال هذه القوارب والتي 

يزيد عددها على 5000 قارب نزهة يف دبي و 7000 
يف اأبوظبي يف مقابل اأقل من قارب �ضيد تقليدي، اأي 

انها ت�ضكل 120% ، مما يوؤكد على �ضرورة تقنني �ضيد 
تلك القوارب التي متار�س اأ�ضاليب وو�ضائل حمظورة يف 

ال�ضيد والتي يتم اجلوء لها يف ظل قرار وزارة البيئة 
بوقف ا�ضدار رخ�س ال�ضيد قرار وزاري رقم 327 ل�ضنة 

2013 .كما اأ�ضفرت الدرا�ضات الجتماعية عن وجود 

بع�س املمار�ضات لأ�ضحاب القوارب وخا�ضة قوارب 
النزهة وال�ضياحية ،  لقيامهم ب�ضيد كميات كبرية من 
الأ�ضماك. على رغم من اأن لت�ضريح الذي حتمله تلك 

القوارب يختلف عن ت�ضريح ال�ضيد. واذا مت النظر اإلى 
تلك امل�ضكلة من واقع وجود انخفا�س يف املخزون ال�ضمكي 

و�ضعف الرقابة نتيجة للتفاوت الت�ضريعات يف اإمارات 
الدولة وحيث اإن هذا القانون هو الحتادي وبالتايل هو 

امل�ضل لأعلى لتنظيم، لهذا لأمر فقد ارتاى التعديل 
اإ�ضافة .طاملا وجد هدف فاإن اعمال احلظر اأو املنع هي 
تلك التي تتعار�س مع حتقيق القانون اأما كل ما يعني 

على حتقيق اأهدافه فيمكن و�ضعه.
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84

يقرتح حذف املر�ضوم الحتادي رقم )85( ل�ضنة 2007، يف 
�ضاأن نظام )قانون( اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربي من ديباجة قانون حماية الآثار .

حيث يقرتح حتدد اللئحة التنفيذية �ضوابط ال�ضيد 
اللزمة على اأن تت�ضمن الآتي:- 

حظر اإقامة اأي نوع من احلواجز يف مياه ال�ضيد التي 
قد تغري من منط التيارات املائية او تعيق حركة الأحياء 

املائية.

 املربر على الرغم من ورود معنى عام يفيد باملحافظة 
على عدم تلويث البيئة البحرية يف قانون حماية البيئة 

وتنميتها اإل اأن اإقامة احلواجز البحرية قد ل يوؤدي اإلى 
التلوث ، اإل اأنه قد ي�ضر بالرثوة ال�ضمكية املهددة اأ�ضل 
يف ظل ا�ضتنزاف 88% التي تعرب عن املخزون ال�ضمكي 
للمياه القاعي للخليج وفق نتائج درا�ضة امل�ضح ال�ضامل 

حلالة املخزون ال�ضمكي خلل الفرتة )1975- 1978( 
بنتائج امل�ضح التي اأجريت خلل الفرتة )2008- 2011( 

يف اخلليج العربي وبحر عمان حيث يوؤدي اإقامت مثل 
هذه احلواجز اإلى فقدان التوازن النظام البيئي وبروز 

اأ�ضناف اأخرى من الكائنات البحرية،  مما قد مينع 
الأ�ضناف امل�ضتهدفة من الربوز مرة اأخرى ي�ضمى 

بعملية التحول يف )النظام اليكولوجي(: وقد اأو�ضحت  
الدرا�ضات الجتماعية عن وجود نفوق الأ�ضماك وبع�س 
الأحياء املائية ب�ضبب تاأثري املد الأحمر يف مياه الدولة 

ب�ضبب زيادة ن�ضبة املغذيات مثل )النرتات ـ النيرتيت 
ـ الأمونيا ـ الفو�ضفات ـ ال�ضيليكات( يف مياه البحر ، 

ودرجة  احلرارة املياه ، وحمدودية لأ�ضاءه  مما يوؤدي 
الى كونها بيئة جيدة لنمو هذه الهوام ) الكائنات التي 

تكون يف املد لأحمر ( و عوامل بيئية اأخرى منها  )ن�ضبة  
لأوك�ضجني املذاب ون�ضبة حمو�ضة مياه البحر( ، وكذلك 

لأ�ضباب التي توؤثر على توازن النظام البيئي تدمري 
ال�ضعاب املرجانية ، والتلوث الناجت عن ت�ضريف الزيوت 

لل�ضناعات الكيماوية يف عر�س مياه البحر ، ومنو 
الطحالب م�ضمومة، وعمليات الردم والتجريف لل�ضواحل 
البحرية يف الدولة ، وتعر�س ال�ضلحف البحرية لل�ضيد 

الع�ضوائي التي تعترب نوع من التوزان البيئي املائي اإذ 
اإنها من احليوانات املعمرة ينبغي املحافظة عليها وتكون 

موؤ�ضرا ل�ضلمة النظام اليكولوجي البحري الذي 
يوؤويها.
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85
يقرتح ا�ضتحداث مادة ب�ضاأن مزاولة اعمال الوكلت 

التجارية يف قانون اجلملة والتجزئة.

البند املقرتح: حظر نزع وا�ضتغلل اأو جتريف الع�ضاب 
والنباتات املائية املختلفة التي ت�ضتفيد منها الأحياء 

املائية 
املربر حيث اإنها توؤدي الى تدمري البيئة احلا�ضنة 

والغذائية الأ�ضماك وبيو�ضها مما يفاقم م�ضكلة املخزون 
ال�ضمكي.

86
يقرتح اإ�ضافة كلمة اإ�ضافة التخيري يف املادة 77 .

البند املقرتح: حظر حفر وجتريف اأو ردم اأي كميات 
من املواد الرتابية القاعية يف مياه البحر اأو ال�ضواطيء 

املجاورة بكميات اأو بطريقة ت�ضر بالرثوة املائية .

املربر وذلك لأن عمليات الردم والتجريف  توؤدي 
الى فقدان توازن النظام البيئي والتحول يف النظام 

اليكولوجي يف البيئة البحرية ، كما ت�ضر بنمو الع�ضاب 
والطحالب التي تعترب بيئة غذائية وحا�ضنة اللأ�ضماك 

وتكاثرها .علوة على ان الدرا�ضات الجتماعية قد 
اأ�ضارت اإلى الكثري من املمار�ضات التي حتدث نتيجة  للمد 

العمراين والتنمية ال�ضياحية وتاأثريها على �ضواحل 
و�ضواطيء البحر.

87
يقرتح رفع القيمة املالية للعقوبة لت�ضبح املادة 83 من 

قانون حماية البيئة.

البند املقرتح: يجوز ملالك القارب اإنابة ربان )نوخذة( 
مواطن مرخ�س لت�ضغيل القارب والعمل عليه كنوخذة 

وفق لل�ضوابط التي حتددها اللئحة التنفيذية على اأن 
تت�ضمن اجتيازه لختبار احل�ضول على رخ�ضة النوخذة 

واأن يكون ح�ضن ال�ضرية وال�ضلوك. وتنطبق ذات ال�ضروط 
على نائبه.

املربر  مت اإ�ضافة �ضروط تخ�س النوخذه ونائبة 
لتت�ضمنها اللئحة التنفيذية بغر�س اأن تكون له دراية 

كافية اأ�ضوة بال�ضروط التي تطلبها امل�ضروع لل�ضياد 
واملتعلقة باجتيازه لختبار ال�ضيد وهو اختبار مهني يف 

املقام الأول فاإن النوخذة يقوم اأي�ضا بعمل مهني   يتعلق 
بقيادة قارب ال�ضيد وتوجيه ال�ضياد مما ي�ضتلزم اجتيازه 

للختبار املهني اللزم  واأن تكون لديه دراية كامله 
باأو�ضاع ال�ضيد اأن يكون ح�ضن ال�ضرية وال�ضلوك لذات 

الأ�ضباب التي اأوردها لل�ضياد.
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يقرتح تعديل البند الول من املادة 88.96

املادة املقرتحة : كما تن�ضئ الوزارة بالتن�ضيق مع اللجنة 
وال�ضلطة املخت�ضة نظام وطني ملعلومات الرثوات املائية 
احلية يعمل على تخزين املعلومات وحتليل الح�ضاءات 

املتعلقة مب�ضائد الأ�ضماك وانت�ضار  للموارد املائية احلية.

املربر مثل هذا النظام الوطني يعمل على ر�ضد  املخاطر 
التي ميكن اأن توؤدي ايل التاثري على حماية  الرثوات 

املائية   بالإ�ضافة الى اإعداد اخلطط وال�ضيا�ضات اللزمة 
يف تنمية الرثوات املائية  .

يقرتح ا�ضتحداث مادة تعنى باإن�ضاء �ضندوق للبيئة.89

يقرتح اإ�ضافة قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات 
القيمة واملعادن الثمينة ودمغها لديباجة قانون غ�ضيل 
الموال، ل�ضلته مبا ورد يف القانون ب�ضاأن الإف�ضاح عن 

املعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وكذلك ل�ضلته 
بنظام الإف�ضاح الذي ي�ضدره امل�ضرف املركزي.

90

يقرتح اإ�ضافة القانون الحتادي رقم )18( ل�ضنة 1981، 
يف �ضاأن تنظيم الوكالت التجارية وتعديلته ، يف ديباجة 

م�ضروع القانون لعلقته املبا�ضرة بالأحكام الواردة يف املادة 
املعدلة رقم )1(

يقرتح اإ�ضافة  قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 
لديباجة قانون غ�ضيل الأموال، باعتبار تقنية املعلومات  
اأحد الو�ضائل احلديثة والهامة يف القيام بعمليات غ�ضل 

الأموال ون�ضرها يتم بوا�ضطة تقنية املعلومات بالإ�ضافة 
اإلى اأن ن�ضر الأفكار الإرهابية، اأو متويلها .

91

يقرتح حذف املر�ضوم الحتادي رقم )55( ل�ضنة 2002، يف 
�ضاأن التفاقية القت�ضادية بني دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية.

اإ�ضافة بند يتعلق  بال�ضكل الإلكرتوين والرقمي  يف 
قانون غ�ضيل الأموال وذلك لأن  هذه الطريقة هي  
الأكرث �ضيوعاً يف جرائم غ�ضل الأموال هو ا�ضتخدام 

�ضبكة الإنرتنت من خلل الإيداع الإلكرتوين، والتجارة 
الإلكرتونية وال�ضراء الإلكرتوين وال�ضحب الإلكرتوين.

92

يقرتح ا�ضتحداث قانون يف ديباجة قانون حماية البيئة، 
وهو قانون يف �ضاأن الأ�ضلحة والذخائر واملتفجرات ، 

وتعديلت.

يقرتح  ربط جرمية غ�ضل الأموال باملال املتح�ضل من 
جرائم حمددة ح�ضرا ولي�س من كل اجلنايات واجلنح.

93

حيث يقرتح تعديل البند الثاين من املادة 72 الى: يف حالة 
غرق الو�ضيلة البحرية يف البيئة البحرية اأو ت�ضادمها اأو 

جنوحها اأو حدوث عيب بها يكون املالك والناقل م�ضوؤولني 
عن عمليات وقف ت�ضرب الزيت اأو املواد اخلطرة اأو ال�ضارة 

فوراً، ويجب عليهما يف حال الغرق انت�ضال الو�ضيلة البحرية 
خلل مدة ل جتاوز )14( يوماً من تاريخ الغرق وللوزارة 
متديد هذه املدة بالتن�ضيق مع ال�ضلطة املخت�ضة واجلهات 

املعنية. ويف حالة تقاع�س املالك والناقل عن انت�ضالها اأو 
وقف الت�ضرب  خلل املدة املحددة، تقوم الوزارة اأو ال�ضلطة 

املخت�ضة مببا�ضرة عملية النت�ضال اأو وقف الت�ضرب على 
ح�ضابهما مع فر�س غرامة اإدارية تعادل )25%( من تكلفة 

النت�ضال.

يقرتح  منع الغلو  يف العقوبة بالن�ضبة للأموال املتح�ضلة  
مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة من جرائم قليلة الأهمية نوعيا.
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94

يقرتح تعديل املادة 41 لت�ضبح كالتايل: تقوم  ال�ضلطات 
املخت�ضة بالتن�ضيق مع الوزارة و اجلهات املعنية باإجراء 

فح�س دوري على حمطات حتلية املياه و �ضبكات وخزانات 
وتو�ضيلت املياه ل�ضمان �ضلحيتها لل�ضتعمال الآدمي  

طبقاً للمقايي�س واملعايري واملوا�ضفات  التي حتددها 
اللئحة التنفيذية لهذا القانون.

يقرتح مراعاة التو�ضيات ال�ضادرة من الأمم املتحدة 
و�ضندوق النقد الدويل بربط جرمية غ�ضل الأموال 

بذلك املال املتح�ضل من جرائم على قدر من اخلطورة.

95

يقرتح ا�ضتحداث مادة: يتعني على الوزارة اإبلغ ال�ضلطة 
الأمنية املخت�ضة باأي ت�ضريح متنحه لتخاذ الإجراءات 
اللزمة لتاأمني مرور هذه الو�ضائل داخل اإقليم الدولة.

يقرتح مراعاة ذكر اجلرائم الواردة حاليا  يف قانون غ�ضل 
الأموال ل�ضنة 2002م واإجراء تطورات ب�ضيطة عليها 

ا�ضتلزمتها �ضنة التطور.  

96

يقرتح تعديل املادة 61 وذلك باإ�ضافة كلمة معاجلة يف املادة، 
حيث اإنها تختلف عن النتاج والتداول كونها  تهدف اإلى 

حتويل املواد اخلطرة اإلى مواد غري �ضارة اأو اأقل خطورة، كما 
اأنها تهدف  اأي�ضا اإلى حتويل خوا�ضها الطبيعية والفيزيائية 

من اأجل ت�ضهيل عملية ت�ضريفها اأو التخل�س منها.

يقرتح اإن�ضاء �ضجل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل 
العمليات املالية التي ي�ضتبه يف اأنها ذات �ضلة بعمليات 

غ�ضل الأموال.

97

يقرتح تعديل املادة 30 الى : يلتزم ربان الو�ضيلة البحرية اأو 
امل�ضوؤول عنها باتخاذ التدابري الوقائية  والإجراءات اللزمة 

للحماية من اآثار التلوث، واأن يبلغ اجلهة املخت�ضة فوراً يف 
حال وقوع حادث لأحدى الو�ضائل البحرية التي حتمل مواًدا 
�ضارة اأو خطرة يخ�ضى منه تلوث البيئة البحرية، كما يلتزم 

بتنفيذ اأوامر مفت�ضي اجلهات الإدارية و ماأموري ال�ضبط 
الق�ضائي يف هذه احلالة. وتقوم ال�ضلطة املخت�ضة باتخاذ 

التدابري اللزمة حيال ذلك وبالتن�ضيق مع الوزارة

اقرتاح  و�ضع اللئحة التنظيمية اخلا�ضة بعمل اللجنة 
باعتبار اأنه هو من قام بت�ضكيلها، وكما اأن هذه اللئحة 

التنظيمية تعد هامة يف عمل اللجنة لرتباطها باجلانب 
التنظيمي واللئحي.

98

يقرتح تعديل املادة 26 من قانون حماية البيئة لت�ضبح: 
يجب على كل و�ضيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة 

البحرية للدولة اأن تكون خم�ض�ضة لهذا النوع من عمليات 
النقل  وجمهزة باملعدات اللزمة لقيامها بعمليات املكافحة 
اأثناء حدوث تلوث م�ضدره الو�ضيلة البحرية نف�ضها، وذلك 

طبًقا ملا حتدده اللئحة التنفيذية

يقرتح اأن  للمحكمة اأن تقدر اإعفاء اجلاين يف حال تعدد 
اجلناة من عقوبة احلب�س، اإذا بادر باإبلغ ال�ضلطات 

املخت�ضة مبعلومات عن اجلرمية وباقي اجلناة قبل علم 
ال�ضلطات املخت�ضة.

99

يقرتح تعديل املادة 20 لت�ضبح: تقوم ال�ضلطات املخت�ضة 
باإجراء ر�ضد دوري للتاأثريات البيئية الناجتة عن عمليات 
ا�ضتك�ضاف، وا�ضتخراج وا�ضتغلل ونقل النفط والغاز التي 

تتم يف حقول الإنتاج وممرات النقل الربية والبحرية، 
وو�ضع احللول املنا�ضبة للنتائج التي مت احل�ضول عليها، 

وحفظ �ضجلت للر�ضد واإخطار الوزارة بذلك �ضمانا 
حلماية البيئة.

يقرتح تعديل عنوان القانون من تعديل م�ضمى الهيئة 
الوطنية للموا�ضلت الى   قانون احتادي رقم )      ( 
ل�ضنة 2014  بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي 

رقم )1( ل�ضنة 1972، ب�ضاأن اخت�ضا�ضات الوزارات 
و�ضلحيات الوزراء(.
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100

يقرتح تعديل مادة املحظورات الى: املادة )12ُ(حظر القيام 
باأي من الأعمال التالية:- �ضيد اأو قتل اأو اإم�ضاك الطيور 

واحليوانات الربية والبحرية اأو جمع بيو�س اأي منها اأو 
ال�ضروع يف ذلك والتي حتدد اأنواعها يف اللئحة التنفيذية 

لهذا القانون.  حيازة هذه الطيور واحليوانات اأو نقلها اأو 
ت�ضديرها اأو التجول بها اأو بيعها اأو عر�ضها للبيع حيًة اأو 

ميتًة اإّل بعد احل�ضول على ترخي�س من ال�ضلطات املخت�ضة.  
اإتلف اأوكار الطيور املذكورة اأو الزواحف  اأو العبث باأماكن 

تكاثرها  اأو اإعدام بي�ضها اأو ال�ضروع يف ذلك .حيازة احليوانات 
اخلطرة اأو املفرت�ضة يف املنازل  او املزارع .وحتدد اللئحة 

التنفيذية لهذا القانون �ضوابط تنفيذ هذه املادة

اقرتاح و�ضع القانون الحتادي رقم ) 8 ( ل�ضنة 2011 
يف �ضاأن اإعادة تنظيم ديوان املحا�ضبة، يف ديباجة قانون 

مدققي احل�ضابات.

101

يقرتح ا�ضتحداث مفهوم ال�ضرر البيئي ملادة التعريفات وهو 
عباره عن:- اأي تاأثري �ضلبي على البيئة �ضواء كانت اآثارها 

نوعية اأو كمية دائمة اأو موؤقته.

اقرتاح اإ�ضافة مادة تتعلق بهدف القانون وهي اأن يهدف 
هذا القانون اإلى اإعادة تنظيم مهنة مدققي احل�ضابات 
للرتقاء بها وتطويرها وزيادة الثقة فيها عن طريق 

التدريب امل�ضتمر والتاأهيل املهني.

102
يقرتح اإ�ضافة مفهوم الكلنكر: هي  املادة الرئي�ضية التي 

تدخل يف �ضناعة ال�ضمنت ملادة التعريفات.
يقرتح و�ضع اإعداد اآليات التدريب والتعليم والتاأهيل 

امل�ضتمر للمهنة.

103

يقرتح تعديل ال�ضو�ضاء اإلى: جميع الأ�ضوات اأو الهتزازات 
اأو الذبذبات ال�ضوتية والتي تتجاوز ذبذباتها احلدود 

الق�ضوى امل�ضموح بها  اأو ال�ضارة  بال�ضحة العامة.واملربر 
لهذا التعديل مت اإ�ضافة عبارة والتي تتجاوز ذبذباتها 

احلدود الق�ضوى امل�ضموح بها لأنها عبارة قابلة للقيا�س.

على مدقق احل�ضابات بذل العناية اللزمة يف اأداء عمله.

104

يقرتح تعديل تعريف الك�ضارات اإلى م�ضاريع تعتمد على 
املوارد الطبيعية ذات الأ�ضل غري الأحفوري، وتخت�س 

با�ضتخراج وت�ضنيع وتخزين ونقل ال�ضخور والرمال مبا 
فيها املن�ضاآت واملعدات.

105

يقرتح  اإ�ضافة عبارة  والتي قد توؤثر على �ضلمة البيئة 
باعتبار اأنها الهدف الذي ي�ضعى اإليه القانون وحتى حتقق 

ال�ضمول يف املعنى.

106

يقرتح اإ�ضافة  اأنواع من املن�ضاآت التي قد اأغفلها م�ضروع 
القانون مثل خدمات الإمداد اأو حمطات انتاج وتوليد 

الطاقة وحتلية املياه.

107

يقرتح تعديل تعريف البيئة البحرية ليكون كالتايل: 
املناطق البحرية  وما بها من ثروات طبيعية ونباتات 

واأ�ضماك وكائنات بحرية اأخرى، وما هو مقام فيها من 
من�ضاآت اأو م�ضروعات ثابتة اأو متحركة وتبلغ حدودها حدود 

املنطقة القت�ضادية اخلال�ضة للدول.
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108

يقرتح اإ�ضافة اأي و�ضائل اأخرى لت�ضمل كافة الو�ضائل التي 
قد يكون قد اأغفلها القانون يف تعديده للو�ضائل كما اأنه 

ي�ضتوعب اأية و�ضائل م�ضتقبلية.

109
يقرتح اإ�ضافة  احلرق  باعتباره من و�ضائل التخل�س 

امل�ضتخدمة والتي اأغفلها م�ضروع القانون.

110

يقرتح اإ�ضافة الفرز باعتباره خمتلفاً كمرحلة وكمفهوم عن 
اجلمع والتخزين فهو اجراء مت اتخاذه ملنع خلط مواد غري 

م�ضابهة اأو غري متوافقة كيميائياً.

111

يقرتح اإ�ضافة م�ضادر للنفايات الغازية غري ما اأورده 
م�ضروع القانون لأنها ل تقل عنها من حيث التاأثري على 

البيئة.

112
يقرتح اإ�ضافة الكائنات املائية احلية اأو اأجنا�س مائية دخيلة 

اأو طاقة باأ�ضكالها املختلفة يف التعريف.

113

يقرتح اإ�ضافة لفظة التخيري “اأو” لتجنب العطف الذي 
ل يق�ضده امل�ضرع اأي اجلمع يف الآثار والنتائج عن كل من 

خ�ضائ�س اأو موا�ضفات الهواء اخلارجي اأو هواء اأماكن 
العمل اأو هواء الأماكن العامة املغلقة اأو �ضبه املغلقة .

يقرتح اإ�ضافة كلمة الغبار يف تعريف املواد والعوامل امللوثة.114

115

يقرتح اإ�ضافة كلمة احليوي لتعريف تلوث الرتبة ،وذلك 
باعتبار اأنه تلوث يختلف يف خ�ضائ�ضه ومكوناته عن التلوث 

الكيميائي اأو الفيزيائي الذي اأوردته املادة، واإن كان من 
حيث التاأثري يت�ضاوى معها مما ا�ضتدعى اإ�ضافته.

116

يقرتح تعريف املحمية الطبيعية ليكون كالتايل: الأر�س 
اأو املياه التي تتميز بطبيعة بيئية خا�ضة )طيور، حيوانات، 

اأ�ضماك، نباتات، اأو ظواهر طبيعية( ذات قيمة ثقافية اأو 
جمالية اأو بيئية اأو علمية ، وي�ضدر بتحديدها قرار من 
جمل�س الوزراء بناًء على اقرتاح من الوزارة اأو قرار من 

ال�ضلطات املخت�ضة . 

117

يقرتح اإ�ضافة قانون الرقابة على الجتار بالأحجار ذات 
القيمة واملعادن الثمينة ودمغها لديباجة قانون غ�ضيل 
الموال، ل�ضلته مبا ورد يف القانون ب�ضاأن الإف�ضاح عن 

املعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وكذلك ل�ضلته بنظام 
الإف�ضاح الذي ي�ضدره امل�ضرف املركزي.

118

قرتح اإ�ضافة  قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 
لديباجة قانون غ�ضيل الموال ، باعتبار تقنية املعلومات  

اأحد الو�ضائل احلديثة والهامة يف القيام بعمليات غ�ضل 
الأموال ون�ضرها يتم بوا�ضطة تقنية املعلومات بالإ�ضافة اإلى 

اأن ن�ضر الأفكار الإرهابية، اأو متويلها .
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119

 اإ�ضافة بند يتعلق  بال�ضكل الإلكرتوين والرقمي  يف قانون 
غ�ضيل الموال وذلك لأن  هذه الطريقة هي  الأكرث �ضيوعاً 

يف جرائم غ�ضل الأموال هو ا�ضتخدام �ضبكة الإنرتنت من 
خلل الإيداع الإلكرتوين، والتجارة الإلكرتونية وال�ضراء 

الإلكرتوين وال�ضحب الإلكرتوين.

120
يقرتح  ربط جرمية غ�ضل الأموال باملال املتح�ضل من 
جرائم حمددة ح�ضرا ولي�س من كل اجلنايات واجلنح.

121
يقرتح  منع الغلو  يف العقوبة بالن�ضبة للأموال املتح�ضلة  

مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة من جرائم قليلة الأهمية نوعيا.

122

يقرتح مراعاة التو�ضيات ال�ضادرة من الأمم املتحدة 
و�ضندوق النقد الدويل بربط جرمية غ�ضل الأموال بذلك 

املال املتح�ضل من جرائم على قدر من اخلطورة.

123

يقرتح مراعاة ذكر اجلرائم الواردة حاليا  يف قانون غ�ضل 
الأموال ل�ضنة 2002 واإجراء تطورات ب�ضيطة عليها 

ا�ضتلزمتها �ضنة التطور.  

124

يقرتح اإ�ضافة  اجلنح متى زاد ت متح�ضلتها على  مبلغ 
معني كمعيار كمي ولي�س نوعي يحقق ما هدف اإليه 

امل�ضروع.

125

يقرتح اإن�ضاء �ضجل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل 
العمليات املالية التي ي�ضتبه يف اأنها ذات �ضلة بعمليات غ�ضل 

الأموال. 

126

اقرتاح  و�ضع اللئحة التنظيمية اخلا�ضة بعمل اللجنة 
باعتبار اأنه هو من قام بت�ضكيلها، وكما اأن هذه اللئحة 

التنظيمية تعد هامة يف عمل اللجنة لرتباطها باجلانب 
التنظيمي واللئحي.

127

يقرتح ان   للمحكمة اأن تقدر اإعفاء اجلاين يف حال تعدد 
اجلناة من عقوبة احلب�س ، اإذا بادر باإبلغ ال�ضلطات 

املخت�ضة مبعلومات عن اجلرمية وباقي اجلناة قبل علم 
ال�ضلطات املخت�ضة.

128
يقرتح اأنه اإذا اقرتف الأمر مدقق احل�ضابات اأثناء مبا�ضرته 

املهنة عوقب بذات العقوبة

129

يقرت تعديل عنوان القانون من تعديل م�ضمى الهيئة 
الوطنية للموا�ضلت الى   قانون احتادي رقم )      ( 

ل�ضنة 2014  بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم 
)1( ل�ضنة 1972، ب�ضاأن اخت�ضا�ضات الوزارات و�ضلحيات 

الوزراء(.

130

اقرتاح و�ضع القانون الحتادي رقم ) 5 ( ل�ضنة 1985 
باإ�ضدار قانون املعاملت املدنية وتعديلته، يف ديباجة 

قانون مدققي احل�ضابات.
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املقرتحات الرئي�ضية التي مت الأخذ بهااملقرتحات الرئي�ضية للأوراق البحثيةم

131

اقرتاح و�ضع القانون الحتادي رقم )8 ( ل�ضنة 2011 يف 
�ضاأن اإعادة تنظيم ديوان املحا�ضبة، يف ديباجة قانون مدققي 

احل�ضابات.

132

اقرتاح اإ�ضافة مادة تتعلق بهدف القانون وهي ان يهدف 
هذا القانون اإلى اإعادة تنظيم مهنة مدققي احل�ضابات 
للرتقاء بها وتطويرها وزيادة الثقة فيها عن طريق 

التدريب امل�ضتمر والتاأهيل املهني.

133

يقرتح انه اإذا تخلف �ضرط مدة اخلربة العملية يتم القيد 
ب�ضجل مدققي احل�ضابات املتدربني ل�ضتيفاء املدة بعد 

تقدمي ما يفيد النت�ضاب لإحدى �ضركات ومكاتب التدقيق . 

134
اقرتح اأن تلتزم �ضركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج 

التدريب التي ت�ضعها الوزارة اأو تعتمدها للراغبني يف القيد .

135
يقرتح و�ضع اإعداد اآليات التدريب والتعليم والتاأهيل 

امل�ضتمر للمهنة.

136

يقرتح ان تن�ضاأ يف الوزارة اإدارة  تعني مبهنة مدققي 
احل�ضابات  ت�ضتعني  يف اأعمالها مبمثلني من ذوي العلقة، 

وتنظم اللئحة التنفيذية لهذا القانون  نظام عمل هذه 
الإدارة.

137

يقرتح اإ�ضافة حق عدم العزل ملدققي احل�ضابات خلل 
ال�ضنة املالية التي يقوم مبهامه فيها حتقيقاَ ملبداأ 

ال�ضتقللية بعمل املدقق وفق معاير الحتاد الدويل .

على مدقق احل�ضابات بذل العناية اللزمة يف اأداء عمله.138

139
يقرتح بان يكون ملجل�س التاأديب وقف مدقق احل�ضابات 

موؤقتا عن مبا�ضرة املهنة حتى انتهاء حماكمته .

140

يقرتح يف حالة تكرار اجلرمية خلل �ضنة من الت�ضالح 
عليها اأو العودة اإلى اجلرمية بعد �ضدور حكم بات فيها  

ت�ضاعف الغرامة املن�ضو�س عليها يف هذا الف�ضل يف حديها 
الأدنى والأق�ضى.
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5. تقدير نتائج اأعمال القطاع القانوين :

بلغت فعالية  القطاع، والذي  الفنية يف هذا  الأوراق  �ضكلته  الذي  الدور  اأهمية  اإلى  ال�ضابقة  املوؤ�ضرات  نتائج  ت�ضري 

الأفكار واملقرتحات فيه متو�ضط ما ن�ضبته  )77%(، ويعود ذلك اإلى املنهجية التي اتبعت يف حتديد ماهية امل�ضكلة 

الأفكار  اإزاء تلك  املنا�ضبة لها.اأما ما يتعلق مبوقف احلكومة وتفاعلها،  الأوراق وبناء املقرتحات  البحثية يف تلك 

واملقرتحات فيمكن ال�ضرت�ضاد بن�ضبة الفعالية التي بلغت ن�ضبتها )74%( للمقرتحات و)80%( للأفكار.

ومبلحظة مقدار متو�ضط الهدر يف الأفكار واملقرتحات، والتي مل تت�ضمنها الفعالية فنجد اأنها ت�ضكل ما ن�ضبته 

)23%(ويعود ذلك للمربرات التالية:

 اأن الن�ضبة ال�ضابقة تقي�س مقدار الفعالية على م�ضتوى اجلل�ضة العامة، وتفاعل احلكومة مع طرح اأع�ضاء 	

املجل�س، وعلى الرغم من ذلك فقد حقق املجل�س ن�ضبة بلغت )100%( على م�ضتوى م�ضروعات القوانني 

داخل اجلل�ضة العامة )بتعديل م�ضمى الهيئة الوطنية للموا�ضلت( و )مكافحة املواد املحظورة يف جمال 

ريا�ضات �ضباقات اخليل والفرو�ضية(،) مكافحة جرائم غ�ضل الأموال(.

 تعديلت 	 مي�س  ومل  فرعية  اأفكار  اإلى  ان�ضرف  الت�ضريعي  اجلانب  يف  اأفكار  من  احلكومة  رف�ضته  ما  اأن 

جوهرية اأدخلها املجل�س.

جدول تاأثري الأوراق والدرا�شات البحثية على القطاع القانوين

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثراإيجابيغري موؤثرالقطاع

القانوين

النتيجة العامة:  اأن ن�ضبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية، وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�ضباب امل�ضكلت، 

العامة، ومدى توافق ما  اأظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�ضات  التوافق الذي  علوة على مقدار 

ي�ضدر من قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات، يوؤكد اأن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً ايجابياً باأعمال 

املجل�س بن�ضبة فعالية تبلغ )%86.15(.





تا�شعًا: القطاعات الأخرى
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1. موؤ�شرات عامة للقطاعات الأخرى: 

بلغ اإجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل دور النعقاد 

العادي الرابع من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جمال القطاعات الأخرى ورقتني، فنيتني ومت 

اإعداد الأوراق الفنية من قبل اإدارة اجلل�شات ومركز املعلومات والدرا�شات الربملانية.

املوؤ�شرات التطبيقية للقطاعات الأخرى:

اأو ًل : و�شف املوؤ�شر : 

بلغت عدد الأوراق الفنية التي اأعدت يف القطاعات الأخرى )2( ورقة فنية، ت�ضمنت عدداً من الأفكار �ضواء التي مت 

مناق�ضتها يف اجلل�ضة اأو  مل يتم مناق�ضتها  بلغت )9( اأفكار. 

ثانيًا : الدللة الأفقية للموؤ�شر:

لكافة  بالن�ضبة  ن�ضبته )%1.2(،  اأي ما  اأ�ضل )233( فكرة،  اأفكار من  بلغت )9(  الأفكار  الأوراق عدداً من  ت�ضمنت 

القطاعات، وقد اأتت يف املرتبة التا�ضعة يف عدد الأفكار، بينما احتلت تلك الأفكار ن�ضبة فاعلية بلغت 100%. واحتلت 

والأمني  القانوين  و  والجتماعي  القت�ضادي  القطاعات  من  كل  بعد  املطروحة  الأفكار  عدد  يف  الثامنة  املرتبة 

والتعليمي وال�ضحي والبيئي واخلدمي، وبلغت فعالية تلك الأفكار)100%( وجاءت يف املرتبة الأولى مع كل من 

القطاع البيئي )100%( وقطاع اخلدمي )100%( ومن ثم القطاعات الجتماعي والتعليمي وال�ضحي والقانوين 

اأي  التو�ضيحية  الأوراق  تت�ضمن  فلم  املقرتحات  م�ضتوى  على  اأما  الأفكار.  فعالية  ن�ضبة  حيث  من  والقت�ضادي 

تو�ضيحية،  ورقة  الأولى  الورقة  اإن  حيث  الأخرى،  القطاعات  ملقرتحات  فعالية  قيا�س  ميكن  ل  ولذلك  مقرتح، 

وبالعادة الأوراق التو�ضيحية ل حتتوي على مقرتحات، اأما الورقة الثانية كانت موجهة ملوؤمتر خارجي ومل تت�ضمن 

على مقرتحات، ولذلك ل ميكن قيا�س فعاليتها.  

ثالثًا : الدللة الراأ�شية للموؤ�شر:

اإن الأوراق الفنية البالغ عددها )2( اأوراق فنية يف هذا القطاع قد احتوت على )9( اأفكار مبتو�ضط بلغ )4.5( اأفكار 

يف كل ورقة فنية، وهو ما ي�ضكل ن�ضبة ت�ضل اإلى )0.006%( من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية يف 

كل القطاعات، ومل يوجد اأي مقرتحات يف هذه الأوراق الفنية.  

رابعًا : الدللت العامة للموؤ�شرات الفنية :

اأنه على الرغم من اأن عدد الأوراق الفنية مل تتجاوز )9( اأوراق اإل اأن كل ورقة  فنية منها قد احتوت يف املتو�ضط 

على  الأقل على 4 ون�س فكرة رئي�ضية، وحققت م�ضتوى فاعلية الأفكار بن�ضبة )100%(، اأي اأن ن�ضبة الهدر يف الأفكار 

بلغت )�ضفر%(.
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جدول ح�شر لالأوراق الفنية املعدة يف قطاع الأوراق الأخرى

�ضنة الإعدادالإدارة املعدةعنوان الورقةم

2014مركز املعلومات والدرا�ضات الربملانيةورقة خلفية - عن املركز الأوروبي للبحوث الربملانية والتوثيق1

2

الورقة التو�ضيحية - اجلهود املبذولة لتعريف اجلهات احلكومية 

بال�ضلطة الد�ضتورية الرابعة املجل�س الوطني الحتادي  ومبكانتها 

وباأع�ضائها وباأمانتها

2015اجلل�ضات 

جدول ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لقطاع الأوراق الأخرى

الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة م
املقرتحات الرئي�ضية 

لأوراق الأمانة العامة

اخلارطة التاريخية املركز الأوروبي للبحوث الربملانية والتوثيق1

اأهداف املركز الأوروبي للبحوث الربملانية والتوثيق2

جمالت عمل املركز الأوروبي للبحوث الربملانية والتوثيق3

اأن�ضطة املركز الأوروبي للبحوث الربملانية والتوثيق4

هيكل املركز الأوروبي للبحوث الربملانية والتوثيق5

اأع�ضاء املركز الأوروبي للبحوث الربملانية والتوثيق6

�ضعف الربامج واخلطط الإعلمية للوزارة يف التوعية بدور املجل�س وطبيعة اأعماله7

�ضيوع انطباع لدى الراأي العام بعدم فاعلية دور املجل�س املجل�س الوطني الحتادي8

9
اأهمية تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبا ي�ضهم يف تعزيز الثقافة واحلياة الربملانية 

والتوا�ضل بني الربملانيني واجلمهور
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ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاعات الأخرى:

ح�شر الأفكار:

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاعات الأخرى ما يقرب من )9( اأفكار، 

ومن اأهم هذه الأفكار التي مت طرحها يف املجل�س:

• ب�ضاأن عن املركز الأوروبي للبحوث الربملانية والتوثيق:	

• جمالت عمل املركز الأوروبي للبحوث الربملانية والتوثيق.	

• اأهداف املركز الأوروبي للبحوث الربملانية والتوثيق.	

• الوطني 	 »املجل�س  الرابعة  الد�ضتورية  بال�ضلطة  احلكومية  اجلهات  لتعريف  املبذولة  اجلهود  ب�ضاأن 

الحتادي ومبكانتها وباأع�ضائها وباأمانتها:

• �ضيوع انطباع لدى الراأي العام بعدم فاعلية دور املجل�س املجل�س الوطني الحتادي.	

• بني 	 والتوا�ضل  الربملانية  واحلياة  الثقافة  تعزيز  يف  ي�ضهم  مبا  الربملاين  الوعي  وتنمية  تعزيز  اأهمية 

الربملانيني واجلمهور. 
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جدول قيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية لقطاع الأوراق الأخرى

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

الأوراق الفنية
الأفكار الرئي�ضية لأوراق الأمانة العامة

1
�ضعف الربامج واخلطط الإعلمية للوزارة يف التوعية 

بدور املجل�س وطبيعة اأعماله

�ضعف الربامج واخلطط الإعلمية للوزارة يف التوعية بدور 

املجل�س وطبيعة اأعماله

2
�ضيوع انطباع لدى الراأي العام بعدم فاعلية دور املجل�س 

املجل�س الوطني الحتادي

�ضيوع انطباع لدى الراأي العام بعدم فاعلية دور املجل�س 

املجل�س الوطني الحتادي

3

اأهمية تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبا ي�ضهم يف تعزيز 

الثقافة واحلياة الربملانية والتوا�ضل بني الربملانيني 

واجلمهور

اأهمية تعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبا ي�ضهم يف تعزيز 

الثقافة واحلياة الربملانية والتوا�ضل بني الربملانيني 

واجلمهور

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع اخلدمي:

مت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاعات الأخرى من خلل ح�ضر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف 

الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر، ومدى  الف�ضل  الرابع من  الدور  البحثية خلل  الإدارات  اأنتجتها  التي  الفنية  الأوراق 

ا�ضتخدامها يف تقارير اللجان واأعمال املجل�س ب�ضكل عام.

فعالية الأفكار: 

بلغ اإجمايل عدد الأوراق الفنية يف القطاعات الأخرى التي طرحت ونوق�ضت يف الدور الرابع ورقة فنية واحدة فقط، 

وبلغ اإجمايل الأفكار الرئي�ضية لها )3( اأفكار،  ومت الأخذ مبجموع )3( اأفكار وبن�ضبة فعالية )%100(.

ر�ضم بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاعات الأخرى

äÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a ΩóY áÑ°ùfäÉMÎ≤ŸG á«dÉ©a áÑ°ùfäÉMÎ≤ŸG OóY

3

%100

%0
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تقدير نتائج اأعمال القطاعات الأخرى:

ت�شري نتائج املوؤ�شرات ال�شابقة اإىل اأهمية الدور الذي �شكلته الأوراق الفنية يف هذا القطاع والذي 

بلغت فعالية الأفكار فيه متو�شط ما ن�شبته )100 %(، ويعود ذلك اإىل املنهجية التي اتبعت يف حتديد 

الأفكار  تلك  اإزاء  وتفاعلها  احلكومة  مبوقف  يتعلق  ما  اأما  الأوراق.  تلك  يف  البحثية  امل�شكلة  ماهية 

فيمكن ال�شرت�شاد بن�شبة الفعالية التي بلغت ن�شبتها )100 %( لالأفكار.

اأنها ت�شكل ما ن�شبته  الفعالية فنجد  ومبالحظة مقدار متو�شط الهدر يف الأفكار والتي مل تت�شمنها 

)�شفر %( 

جدول تاأثري الأوراق والدرا�شات البحثية على القطاع اخلدمي

ارتباط جوهري  باأعمال املجل�سموؤثراإيجابيغري موؤثرالقطاع

 

النتيجة العامة:  اأن ن�ضبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية ، وطرحها ملقرتحات مت�س اأ�ضباب امل�ضكلت 

تلك  اأن  يوؤكد  العامة،  اجلل�ضات  يف  املجل�س  مع  احلكومة  تفاعل  اأظهره  الذي  التوافق  مقدار  على  علوة  

الأطروحات ترتبط ارتباطاً جوهري باأعمال املجل�س بن�ضبة فعالية تبلغ  )100 %(.
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عا�شرًا: القطاع الدبلوما�شي الربملاين 
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القطاع الدبلوما�شي الربملاين

فبال�شافة اىل القطاعات الت�شعة اأعد يف القطاع الدبلوما�شي الربملاين عدد )151( ورقة فنية، والتي 

ا�شتملت على )170(فكرة و )244( مقرتحًا، ومت درا�شته من خالل عدة موؤ�شرات كالآتي.

1. موؤ�شرات عامة لقطاع الدبلوما�شية الربملانية:

اأق�ضام قطاع الدبلوما�ضية الربملانية بني الحتادات، واجتماع روؤ�ضاء املجال�س اخلليجية، والزيارات واأخريا  تتعدد 

الجتماعات املتخ�ض�ضة. 

املجموعاملوؤمترات والجتماعات املتخ�ض�ضةالزياراتالحتاداتقطاع الدبلوما�ضية الربملانية

933226151عدد الأوراق

1004426170عدد الأفكار

1036378244عدد املقرتحات

76.9 %95%92%فعالية الأفكار

88.4% 79%87.3%فعالية املقرتحات

الحتادات الربملانية:

موؤ�ضرات عامة للحتادات الربملانية: 

بلغ اإجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل اإدارات الأمانة يف القطاع الدبلوما�ضي الربملاين يف ق�ضم الحتادات ما يبلغ 

)93( عمًل فنياً ما بني اأوراق ودرا�ضات وغريهما من اأعمال فنية كما ي�ضري اجلدول التايل .

ال�ضنةالإدارة املعدةالورقةم

1
تعليقات ال�ضعبة الربملانية الإماراتية على تقرير الأمني العام للحتاد الربملاين 

العربي  حول اأو�ضاع الحتاد الربملاين العربي واأن�ضطته منذ املوؤمتر الع�ضرين 
للحتاد

2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2
مذكرة حول املقرتح املقدم من ع�ضو جلنة جائزة التميز الربملاين العربي 

بعنوان “ تعديل فئات جائزة التميز للحتاد الربملاين العربي” 
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية

3
مذكرة حول مقرتح ال�ضعبة الربملانية الماراتية تعديل اللئحة الداخلية 

للمجموعة العربية يف الحتاد الربملاين الدويل 
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

4
مذكرة حول مقرتح ال�ضعبة الربملانية الماراتية تعديل “اللئحة الداخلية 

للمجموعة العربية”.
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

5
اإطار عمل مقرتح ملذكرة تفاهم بني جمموعة اأمريكا اللتيني والكاريبي 

والمارات العربية .
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول مراعاة تعميم املنظور اجلن�ضاين .6
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ال�ضنةالإدارة املعدةالورقةم

7
مقرتح “امليثاق الربملاين العاملي لتمكني ال�ضباب، و�ضيانة حقوقهم، وحمايتهم 

من التطرف”
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةخطة عمل منتدى ال�ضباب الربملانيني لعامني املقبلني8

9
مداخلة حول مو�ضوع “الدميقراطية يف الزمن الرقمي: حتديات اخل�ضو�ضية 

واحلرية والفردية”
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

10
ورقة حمور حول “الدميقراطية يف الع�ضر الرقمي: تهديدات اخل�ضو�ضية 

واحلريات الفردية”
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

11
مذكرة حول مقرتحات ال�ضعبة الربملانية الماراتية التي قدمت ب�ضاأن »وثيقة 

املبادئ امل�ضرتكة للتطوير الربملاين«   
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

12
ملف تر�ضيح �ضعادة / د. عبد الرحيم ال�ضاهني جلائزة التميز الربملاين العربي 

)فئة ع�ضو الربملان(
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية

13

كلمة يف �ضاأن البند الطارئ بعنوان “دور الربملانيني يف مكافحة الإرهاب، وبناء 
�ضراكة دولية من خلل الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى للق�ضاء على 
التطرف ون�ضر التعاون والت�ضامح بني ح�ضارات العامل و�ضعوبه كاأ�ضا�س لل�ضلم 

والأمن الدوليني”

املكتب الفني واإدارة 
ال�ضعبة الربملانية 

2014

14
تعليقات ال�ضعبة الربملانية الإماراتية على تقرير الأمني العام للحتاد الربملاين 

العربي  حول اأو�ضاع الحتاد الربملاين العربي واأن�ضطته منذ املوؤمتر الع�ضرين 
للحتاد

2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية

15
تعليق ال�ضعبة الربملانية الماراتية على م�ضروع اللئحة التنظيمية للجنة 

الربملانية اخلليجية يف املجال الت�ضريعي بعد تعديل اللجنة .
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية

16
مذكرة تف�ضريية ملقرتح ال�ضعبة الربملانية كعنوان للمناق�ضة حول :  ) التعاون 

الدويل والإقليمي ملكافحة الرهاب عرب احلدود كاأ�ضا�س لل�ضلم والأمن 
الدوليني( 

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة :حول التحديات التي تواجه الربملانات 17

18
تعليق ال�ضعبة الربملانية الماراتية على : مو�ضوع تن�ضيق ال�ضيا�ضية العلمية 

اخلارجية للمجال�س الت�ضريعية وتقوية العلقات مع املنظمات احلقوقية.
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية

19
مذكرة مقدمة من ال�ضعبة الربملانية الماراتية حول: اللئحة التنظيمية 

للجنة الربملانية اخلليجية يف املجال الت�ضريعي 
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2014اإدارة ال�ضعبة الربملانيةاإن�ضاء مركز البحوث والدرا�ضات والتدريب يف الربملان العربي20

21
مذكرة حول م�ضتجدات مو�ضوع البعد ال�ضعبي يف اطار منظومة العمل العربي 

امل�ضرتك .
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2014اإدارة ال�ضعبة الربملانيةملف معلومات لجتماع اللجنة امل�ضغرة لإعداد وثيقة املراأة بالربملان العربي22

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةملحظات عامة على وثيقة حقوق املراأة العربية23

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةم�ضروع قرار ب�ضاأن »جماعة الروهينغيا امل�ضلمة يف ميامنار”24

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةم�ضروع قرار ب�ضاأن« الأقلية امل�ضلمة يف اأفريقيا الو�ضطى ”25

2014اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمقرتح لئحة عمل لجتماع الأمناء العامني ال�ضلميني26
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ال�ضنةالإدارة املعدةالورقةم

27
خطة م�ضاركة ال�ضعبة الربملانية الإمارتية يف اأعمال املوؤمتر العا�ضر لحتاد 

جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�ضلمي
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية

28
مذكرة �ضارحة ملقرتح بند على جدول اأعمال جلنة فل�ضطني بعنوان »اعرتاف 

الربملانات بالدولة الفل�ضطينية.
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةتقرير حول مو�ضوع الهجرة الربملان العربي 29

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول تعزيز م�ضاركة ال�ضباب يف احلياة ال�ضيا�ضية لل�ضباب الربملانني 30

31
ملحظات ال�ضعبة الربملانية على تقرير اأمني عام الحتاد الربملاين الدويل  

حول الزيارة التفقدية ل�ضوريا.
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

32
مذكرة حول مقرتح مقدم من �ضعادة /را�ضد ال�ضريقي ب�ضاأن مو�ضوع التقرير 

الربملاين العاملي الثاين )دور الرقابة الربملانية يف تعزيز احلكم الر�ضيد
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

33
التعليق على “متابعة: تنفيذ ا�ضرتاتيجية الحتاد الهدف ال�ضرتاتيجي)1( 

تقوية الدميوقراطية من خلل الربملانات
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

34
التعليق على “متابعة: تنفيذ ا�ضرتاتيجية الحتاد الهدف ال�ضرتاتيجي )تعزيز 

امل�ضاواة بني اجلن�ضني ا�ضرتاتيجية الحتاد الهدف ال�ضرتاتيجي الهدف 
ال�ضرتاتيجي 3: حماية وتعزيز حقوق الن�ضان

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

35
التعليق على “متابعة : تنفيذ ا�ضرتاتيجية الحتاد الهدف ال�ضرتاتيجي 3: 

حماية وتعزيز حقوق الن�ضان
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

36
التعليق على “متابعة: تنفيذ ا�ضرتاتيجية الحتاد الهدف ال�ضرتاتيجي )5( بناء 
دعم برملاين لأهداف التنمية الدولية : امل�ضاهمة يف اجندة التنمية  ملا بعد 2015  

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

37
ملخ�س وثيقة “ الإعداد مليزانية عام 2016 املقدمة من الأمانة العامة الحتاد 

الربملاين الدويل 
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةراأى ممثل املجموعة العربية ب�ضاأن الإجراءات التح�ضرية مليزانية 2016 38

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة ب�ضاأن البعد الربملاين للتعاون الدويل 39

40
تعليقات ال�ضعبة الربملانية الإماراتية على الربنامج ال�ضنوي لدور النعقاد 

العادي الثالث للربملان العربي 
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةملخ�س تقرير اأمني عام الحتاد حول الزيارة التفقدية ل�ضوريا .41

42
ملخ�س ملحظات ال�ضعبة الربملانية على تقرير اأمني عام الحتاد الدويل حول 

الزيارة التفقدية.
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

43
ملخ�س ملحظات ال�ضعبة الربملانية على تقرير اأمني عام الحتاد الربملاين 

الدويل  حول الزيارة التفقدية ل�ضوريا 
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

44
تعليق ال�ضعبة الربملانية الإماراتية على اإعلن هانوي “التنمية امل�ضتدامة: 

حتويل الأقوال اإلى اأفعال”
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

45
مداخلة حول وجود هياكل تنظيمية للأمانات العامة باأكرب قدر من الكفاءة

جمعية الأمناء العامني .
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية
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ال�ضنةالإدارة املعدةالورقةم

46
مذكرة حول البند الطارئ املقدم  من جمهورية ايران ال�ضلمية على جدول 

اأعمال الجتماع اجلمعية ال132 للحتاد الربملاين الدويل  بعنوان “دور 
الحتاد الربملاين الدويل يف مكافحة التهديد املتنامي للإرهاب”

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

47
التعديلت املقرتحة من ممثل املجموعة العربية على م�ّضودة اإعلن “ و�ضع 
الدميقراطية يف خدمة العامل الذي تريده ال�ضعوب” كما وردت من المانة 

العامة للحتاد.
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

48
م�ضروع اللئحة التنظيمية للجتماعات التن�ضيقية بني املجل�س الوطني 

الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة واملجموعة الربملانية  لدول اأمريكا 
اللتينية والكاريبي .

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

49
التعليق على مقرتحات كل من قطر والبحرين على  ب�ضاأن التفاقية بني 

الحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة 
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

50
مداخلة حول القدرات املوؤ�ض�ضية للربملانات لإدماج اأهداف التنمية امل�ضتدامة 

اجلديدة.
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول التفاعل بني الربملانات الوطنية و فرق الأمم املتحدة القطرية51

52
مذكرة تعليق ال�ضعبة الربملانية على م�ضودة م�ضروع قرار اللجنة الدائمة 

الثانية« ت�ضكيل نظام جديد لإدارة املياه : تعزيز العمل الربملاين
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

53
مداخلة ال�ضعبة الربملانية الماراتية  حول » ت�ضكيل نظام جديد لإدارة املياه : 

تعزيز العمل الربملاين« 
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمذكرة تف�ضريية مل�ضروع امليثاق الربملاين الإ�ضلمي ملكافحة الإرهاب والتطرف .54

55
م�ضروع اللئحة التنظيمية للجتماعات التن�ضيقية بني املجل�س الوطني 

الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة واملجموعة الربملانية  لدول اأمريكا 
اللتينية والكاريبي يف الحتاد الربملاين الدويل

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

56
التعليق على مقرتحات كل من قطر والبحرين على  ب�ضاأن التفاقية بني 

الحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة .
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول التفاعل بني الربملانات الوطنية و فرق الأمم املتحدة القطرية.57

58
مذكرة تعليق ال�ضعبة الربملانية على م�ضودة ت�ضكيل نظام جديد لإدارة املياه 

تعزيز العمل الربملاين 
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

59
مداخلة ال�ضعبة الربملانية الماراتية  حول ت�ضكيل نظام جديد لإدارة املياه 

تعزيز العمل الربملاين 
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

60
مذكرة تعليق ال�ضعبة الربملانية الإماراتية على م�ضودة قرار بعنوان احلرب 

الإلكرتونية: تهديد جدي لل�ضلم والأمن الدويل .
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

61
مداخلة حول م�ضودة قرار اللجنة الأولى لل�ضلم والأمن الدويل  بعنوان” 

احلرب الإلكرتونية: تهديد جدي لل�ضلم والأمن الدويل .
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

62
تبادل وجهات النظر حول اإنهاء الحتلل اليراين للجزر الإماراتية الثلث 

)طنب ال�ضغرى – طنب الكربى – اأبو مو�ضى( اجتماع املجل�س الوطني 
الحتادي مع جمموعة اأمريكا اللتينية والكاريبي .

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية
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ال�ضنةالإدارة املعدةالورقةم

63
م�ضودة م�ضروع اإعلن م�ضرتك بني املجل�س الحتادي الوطني لدولة المارات 

العربية املتحدة، وجمموعة دول اأمريكا اللتينية والكاريبي .
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةم�ضودة ورقة حمور حول  م�ضاركة ال�ضباب يف العملية الدميقراطية .64

65
مداخلة ال�ضعبة الربملانية الإماراتية حول  الهدف من الجتماع خا�ضة ً يف ما 
يتعلق بدور الربملانيني يف التح�ضري للدورة اخلا�ضة للجمعية العامة للأمم 

املتحدة وتنفيذ برنامج عمل املوؤمتر الدويل لل�ضكان والتنمية 
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةالتعاون ملواجهة م�ضكلة املخدرات 66

67
ورقة حول  مفهوم واآليات التوا�ضل الربملاين وفق الدرا�ضات الربملانية 

الإعلمية احلديثة للإعلم الربملاين، وكيفية تطبيقها يف الربملانات العربية.
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةورقة حمور حول “التنمية امل�ضتدامة” ندوة ال�ضتثمار يف التنمية امل�ضتدامة 68

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول التكامل القت�ضادي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي69

70
مذكرة تو�ضيحية ملقرتح املجل�س الوطني الحتادي

حول مقرتح لئحة عمل لجتماع الأمناء العامني ال�ضلميني
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

71
مذكرة �ضارحة ملقرتح بند على جدول اأعمال جلنة فل�ضطني بعنوان

 “ اعرتاف الربملانات بالدولة الفل�ضطينية ” 
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمذكرة حول متابعة تنفيذ الإعلن الربملاين الإ�ضلمي72

73
مداخلة حول “دور الحتاد يف ت�ضجيع وحتفيز الربملانات العاملية للعرتاف 

بالدولة الفل�ضطينية”
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول“ العنف �ضد املراأة يف الإعلم”74

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةورقة حمور حول امل�ضاواة بني اجلن�ضني للن�ضاء- ع�ضرين عاما بعد اعلن بكني75

76
ورقة حمور حول اإ�ضراك ال�ضباب يف النتقال من الأهداف الإمنائية للألفية 

الى حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة .
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

77
مذكرة حول العنا�ضر الأ�ضا�ضية التي ميكن اأن يت�ضمنها امليثاق العربي ملكافحة 

الإرهاب.
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول التحديات التي تواجه الربملانات 78

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول كيفية حماية وتعزيز نظام دويل دميقراطي79

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول اإن�ضاء منتدى العربي لل�ضكان والتنمية80

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةورقة اأفكار حول املو�ضوعات املطروحة يف جل�ضة ال�ضتماع المم املتحدة81

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول قدرات الن�ضاء على حل امل�ضكلت والنزعات املحلية والقليمية 82

83
كلمة معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتاد حممد اأحمد املر يف الدورة العا�ضرة 

ملوؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�ضلمي
املكتب الفني واإدارة 

2015ال�ضعبة الربملانية
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ال�ضنةالإدارة املعدةالورقةم

84
كلمة معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي يف جمعية الحتاد الربملاين 

الدويل 132 ب�ضاأن الأهداف الإمنائية امل�ضتدامة “حتويل الأقوال اإلى اأفعال”
املكتب الفني واإدارة 

ال�ضعبة الربملانية
2015

كلمة معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي   يف اجتماعات اجلمعية يف هانوي85
املكتب الفني واإدارة 

2015ال�ضعبة الربملانية

86
ورقة النتائج النهائية للملحظات الواردة من الدول الأع�ضاء يف منظمة 

التعاون الإ�ضلمي 

مركز املعلومات 
والدرا�ضات الربملانية 

واإدارة ال�ضعبة الربملانية
2015

87
 مذكرة تف�ضريية مل�ضروع امليثاق الربملاين الإ�ضلمي ملكافحة الإرهاب والتطرف  

يف احتاد جمال�س دول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�ضلمي

مركز املعلومات 
والدرا�ضات الربملانية 

واإدارة ال�ضعبة الربملانية
2015

88
درا�ضة حول املوؤ�ضرات الدولية والإقليمية لو�ضع ميثاق حول مكافحة الإرهاب 

والتطرف

مركز املعلومات 
والدرا�ضات الربملانية 

واإدارة ال�ضعبة الربملانية
2015

89

مذكرة مقرتح “ تفعيل الخت�ضا�ضـــات الواردة يف القواعد التنظيمية 
للجتمــــاع الدوري لروؤ�ضاء املجالـــ�س الت�ضريعيـــة بدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية والقواعد التنظيمية للجنة التن�ضيق الربملاين والعلقــــات 
اخلارجيـــة” 

2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية

90
مداخلة حول مفهوم واآليات التوا�ضل الربملاين  وفق الدرا�ضات الربملانية 

الإعلمية احلديثة للإعلم الربملاين،  وكيفية تطبيقها يف الربملانات العربية
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول “التنمية امل�ضتدامة” ندوة ال�ضتثمار يف التنمية امل�ضتدامة  91

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةالتعليق على البند )5( امل�ضائل املتعلقة بحالة الأع�ضاء واملراقبني يف الحتاد92

93
التعليق على )البند8( التعاون ما بني الحتاد الربملاين الدويل و اأجهزة الأمم 

املتحدة
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية
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ة
ربملاني

ت ال
دا

حتا
ال

ة ل
د

ع
ة امل

فني
ل ال

ما
ع

لأ
ر ا

�ش
ح

ل 
و

د
ج

الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

تعليقات ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية على 

ني 
تقرير الأم

حتاد 
ل

العام ل

ين 
ربملا

ال

العربي  حول 

حتاد 
اأو�ضاع ال

ين العربي 
ربملا

ال

طته منذ 
واأن�ض

متر الع�ضرين 
املوؤ

حتاد حتى 
ل

ل
2014 /12/31

التعليق على ما 

ورد يف تقرير 

ني العام 
الأم

ني 
لقة ب

حول الع

ربملانية 
ب ال

ال�ضع

حتاد، 
وال

ون�ضاطات 

لم والن�ضر، 
الإع

والجراءات 

خلا�س باملعهد 
ا

العربي للدرا�ضات 

ربملانية. 
ال

متابعة عمل الأمانة العامة 

ين العربي من 
ربملا

حتاد ال
ل

ل

لل اآليات جديدة. 
خ

حمددة 
�ضرورة اأن يتم ايجاد اآليات عمل 

حتاد 
ل

ملتابعة عمل الأمانة العامة ل

ين العربي.
ربملا

ال

مترات 
طات التنفيذية بقرارات  املوؤ

طار ال�ضل
ب الأع�ضاء ب�ضرورة اإخ

ري ال�ضع
اأن يتم تذك

حتاد واأن ترد يف تقرير 
ل

ني العام ل
لم هذه التقارير من قبل الأم

على اأن يتم متابعة ا�ضت

حتاد 
ني ال

لقة ب
يف تعزيز الع

ب على هذا العائق 
ني ب�ضكل وا�ضح، حيث �ضي�ضهم التغل

الأم

والأمانة العامة.

يف  
طروحة 

لختيار املوا�ضيع امل
�ضرورة و�ضع اآليات 

ربملانية الإماراتية 
ى ال�ضعبة ال

تر

م�ضمون 
ف 

�ضع
ظل 

يف 
جملة “اآفاق برملانية عربية” 

ربملان ( و 
الن�ضرة الإخبارية )ال

رتح 
طروحة، حيث تق

ربملانية للموا�ضيع امل
ب ال

ف امل�ضاركة يف اختيار ال�ضع
املن�ضورات و �ضع

ربملانية العربية 
ب ال

حمدد من ال�ضع
ف عدد 

ربملانية الإماراتية اأن يتم تكلي
ال�ضعبة ال

ف 
حتاد على اأن يتم تكلي

ل
ربملانية اإلى الأمانة العامة ل

باإر�ضال الأبحاث والدرا�ضات ال

ى يف املرة الثانية .
ب اأخر

�ضع

ب الأع�ضاء على 
ني العام الذي اأكد على �ضرورة حث ال�ضع

رتح الأم
مبق

ميكن الكتفاء 
ل 

رتاتيجيات 
ميكن الكتفاء با�ض

م�ضاركة اأو�ضع والإ�ضهام يف اختيار موا�ضيع للنقا�س . كما ل 

حتاد.
طرق للعوائق الأ�ضا�ضية لعمل ال

جديدة ل تت
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

مذكرة حول 

رتح املقدم 
املق

جلنة 
من ع�ضو 

جائزة التميز 

ين العربي 
ربملا

ال

بعنوان “ تعديل 

فئات جائزة 

حتاد 
ل

التميز ل

ين 
ربملا

ال

العربي” 

“ تعديل فئات 

جائزة التميز 

ين 
ربملا

حتاد ال
ل

ل

العربي” 

�ضرورة الأخذ بالعتبار اأن 

ب 
جلائزة �ضيا�ضية ومن ال�ضع

ا

ري تف�ضيلية لها. 
و�ضع معاي

ري و 
و�ضع موؤ�ضرات علمية لقيا�س املعاي

حتديد الوزن الن�ضبي لها. 

ك، اإل اأنها 
يف ذل

متانع 
ري التف�ضيلية فاإنها ل 

حيث املبداأ بهذه املعاي
حال الإقرار من 

يف 

ى الآتي:
تر

•
	

ري 
ب التعامل معها وفق املعاي

الأخذ يف العتبار باأنها جائزة �ضيا�ضية ومن ثم يج

•واملوؤ�ضرات العامة.
	

ك موؤ�ضرات 
ري التف�ضيلية ، فاإنه ينبغي اأن تكون هنا

جتاه اإلى املعاي
حال ال

يف 

�ضوئها 
يف 

ميكن 
حمددة باآليات عمل معينة 

عملية قابلة للقيا�س واأن تكون 

•تقدير الدرجات. 
	

رتح املقدم، حيث اإن 
ل منه املق

حتديد الوزن الن�ضبي لهذه املوؤ�ضرات وهذا ما خ

حتديدها 
مت 

ى 
ني اأن بع�س الدرجات الخر

مت رفع درجتها يف ح
بع�س املوؤ�ضرات 

حمدد للوزن الن�ضبي للموؤ�ضرات وفق 
ك تو�ضيح 

بدرجات اأقل دون اأن يكون هنا

ى اأهميته يف 
مبد

ط 
املناهج العلمية املتبعة، حيث اإن الوزن الن�ضبي للموؤ�ضر يرتب

حتديدها 
ين ب�ضفة عامة ومعيار الأهمية والدور يتم 

ربملا
يف العمل ال

املعيار اأو 

�ضالفا ً والتفاق عليهما قبل تقدير الوزن الن�ضبي للموؤ�ضر. 
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مذكرة حول 
رتح ال�ضعبة 

مق
ربملانية 

ال
الماراتية 

لئحة 
تعديل ال

الداخلية 
للمجموعة 

العربية 
حتاد 

يف ال
ين 

ربملا
ال

يل
الدو

لت 
اإدخال تعدي

لئحة 
على ال

الداخلية 

للمجموعة 

حتاد 
العربية يف ال

يل
ين الدو

ربملا
ال

لئحة بناء 
حتديث ال

�ضرورة 

ريات يف النظام 
على التغي

ين 
ربملا

حتاد ال
ل

الأ�ضا�ضي ل

يل.
الدو

( من  تعديل البند 3 من املادة )4

لئحة، وا�ضتحداث بند جديد. 
ال

ب اللجان الدائمة 
ممثلي املجموعة العربية  يف مكات

( لت�ضبح:  تعديل البند 3 من املادة )4

يل .
ين الدو

ربملا
حتاد ال

الأربعة بال

مي تقارير دورية 
حتاد تقد

ب ال
يف منا�ض

ممثلي املجموعة العربية 
ا�ضتحداث بند  » على 

طتهم اإلى املجموعة العربية«؛
عن اأن�ض

يف اللجان وتعزيز التن�ضيق 
مب�ضتجدات العمل 

لإبقاء املجموعة العربية على علم 
ك 

وذل

العربي.

مذكرة حول 

رتح ال�ضعبة 
مق

ربملانية 
ال

الماراتية 

تعديل 

لئحة 
ال “

الداخلية 

للمجموعة 

حتاد 
العربية يف ا

جمال�س الدول 

الأع�ضاء يف 

منظمة التعاون 

لمي”
الإ�ض

لت 
اإدخال تعدي

لئحة 
على ال

الداخلية 

للمجموعة 

حتاد 
العربية يف ا

جمال�س الدول 

الأع�ضاء يف 

منظمة التعاون 

لمي”
الإ�ض

لئحة بناء 
حتديث ال

�ضرورة 

ريات يف النظام 
على التغي

جمال�س 
حتاد 

الأ�ضا�ضي ل

الدول الأع�ضاء يف منظمة 

لمي.
التعاون الإ�ض

ب 
مبوج

حتاد 
�ضرورة تعديل م�ضمى ال

جلديد. 
اإقرار امل�ضمى ا

 . جلديد يف البنود 2، 3،4، 5، 6
ب اقرار امل�ضمى ا

مبوج
حتاد 

تعديل م�ضمى ال

مي تقارير دورية عن 
حتاد تقد

ب ال
ممثلي املجموعة العربية يف منا�ض

ا�ضتحداث بند » على 

طتهم اإلى املجموعة العربية«،
اأن�ض

يف اللجان وتعزيز التن�ضيق 
مب�ضتجدات العمل 

لإبقاء املجموعة العربية على علم 
ك 

وذل

العربي.
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

اإطار عمل 

رتح ملذكرة 
مق

ني 
تفاهم ب

جمموعة اأمريكا 

لتينية 
ال

والكاريبي 

والإمارات 

العربية 

حتاد 
يف ال

ين 
ربملا

ال

يل
الدو

رتح 
اإطار عمل مق

ملذكرة تفاهم 

جمموعة 
ني 

ب

لتينية 
اأمريكا ال

والكاريبي 

والإمارات العربية 

حتاد 
يف ال

يل
ين الدو

ربملا
ال

بناء على توقيع املجل�س 

جمموعة 
حتادي و

الوطني ال

لتينية والكاريبي 
اأمريكا ال

جمموعة 
ني 

مذكرة التفاهم ب

لتينية والكاريبي 
اأمريكا ال

حتاد 
والإمارات العربية يف ال

ف يف 
يل بجني

ين الدو
ربملا

ال

مت 
م،   تاريخ 16 اأكتوبر 2014

رتاح  اإطار العمل للمذكرة
اق

التفاق على اإطار عمل

يل ملذكرة التفاهم: 
حتديد اإطار العمل التا

	
 

.
حتادي ب�ضاأن ت�ضكيل 

من رئي�س املجل�س الوطني ال
�ضدور قرار 

لتينية 
جمموعة اأمريكا ال

ني 
ين ب

ربملا
رتكة للتعاون ال

جمموعة م�ض

يل.
ين الدو

ربملا
حتاد ال

والكاريبي والإمارات العربية يف ال

2
 

.
لتينية والكاريبي. 

يبلغ هذا القرار اإلى برملانات دول اأمريكا ال

	
 

.
حتديد 

رتكة و
عقد الجتماع الأول للمجموعة امل�ض

على 
التفاق 

حتاد 
ل

ل
جلمعية ال132 

هام�س اأعمال اجتماعات ا
على 

تاريخه 

رتة 28 مار�س 
يل التي �ضتعقد يف هانوي-فيتنام يف الف

ين الدو
ربملا

ال

 . 1 – اأبريل 2015

4
 

.
رتح اأن يت�ضمن: 

اإعداد م�ضروع جدول اأعمال الجتماع الأول واملق

لتينية والكاريبي 
جمموعة اأمريكا ال

حتادي مع 
رتكة للمجل�س الوطني ال

بناء روؤية م�ض

ب�ضاأن: 

•
	

ط.
لم وال�ضتقرار يف ال�ضرق الأو�ض

•ال�ض
	

ف.
طر

•مكافحة الإرهاب والت
	

ين للجرز 
لل الإيرا

لإنهاء الحت
جلهود ال�ضلمية الإماراتية 

ا

ى- اأبو مو�ضى(.
رب

ب الك
ى-طن

ب ال�ضغر
لث )طن

الإماراتية الث
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

امليثاق  رتح “
مق

ين 
ربملا

ال

ني 
العاملي لتمك

ال�ضباب، و�ضيانة 

حقوقهم، 

وحمايتهم من 

ف
طر

الت

ين 
ميثاق برملا

ني ال�ضباب 
لتمك

وحمايتهم من 

ف
طر

الت

( من  وفق للمادة )3

ى 
قواعد عمل منتد

ني ال�ضباب ب�ضاأن 
ربملاني

ال

ى ، 
اأن يناق�س منتد

ظل تزايد الزمات الدولية 
يف 

والنق�ضامات العاملية، فاإن النه�ضة 

ميكن اأن تتحقق 
العاملية ل 

 
	

 ً ً واجتماعيا  ً واقت�ضاديا  ني ال�ضباب �ضيا�ضيا 
ين عاملي لتمك

اأن يتم و�ضع ميثاق برملا

يل 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ك روؤية برملانية دولية يف ال
وثقافيا ً وتعليميا ً واأن تكون هنا

ط 
ط

خل
ربامج الوطنية وا

لل ال
طوير حقوق وواجبات وحريات ال�ضباب من خ

ب�ضاأن ت

جممل �ضيا�ضات وبرامج التنمية.
رتاتيجية لتقويتهم وادماج ق�ضايا ال�ضباب يف 

 ال�ض
	

ف الأ�ضا�ضي منه هو التفاق على روؤية برملانية 
اأن يوؤكد هذا امليثاق على اأن الهد

�ضياغة الأجندة العاملية للق�ضايا 
يف 

ك البناء لل�ضباب 
رتكة ل�ضمان الإ�ضرا

م�ض

حتديد م�ضوؤوليات 
حلكومية و

ربملانية وا
طروحة على املنظمات الدولية ال

الدولية امل

منائية 
ف ال

حتقيق التنمية امل�ضتدامة والأهدا
يف 

يف تقوية دور ال�ضباب 
ربملانات 

ال

يف القيام بواجباتهم الوطنية من اأجل تنمية بلدانهم 
لألفية ، وامل�ضاركة الكاملة 

ل

 اجتماعيا ً واقت�ضاديا ً. 
	

ف وفق 
طر

حماية ال�ضباب من الت
رتح هو 

ف الأ�ضا�ضية لهذا املق
كما اأن اأحد الأهدا

ظل القلق من و�ضع ال�ضباب 
يف 

خا�ضة 
مل 

مبادئ عاملية تتفق عليها برملانات العا

طات 
يف الثورات وال�ضل

ب التفاوت 
مت تهمي�ضهم ب�ضب

مل والذين 
يف غالبية دول العا

جلوع، واملعاناة من 
يف اأو�ضاع الفقر وا

طالة املقنعة والعي�س 
طالة ، والب

وانت�ضار الب

جتنيدهم 
جلماعات الإرهابية يف 

جناح ا
ى اإلى 

مما اأد
ف اأنظمة التعليم، 

الأمية، و�ضع

وا�ضتخدامهم كاأداة لل�ضر وتهديد اأمن وا�ضتقرار املجتمعات
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طة عمل 
خ

ى ال�ضباب 
منتد

ني 
ربملاني

ال

ني 
ني املقبل

للعام

طوير 
�ضرورة ت

ى .
عمل املنتد

اإعداد لئحة عمل تنفيذية 

ب العمل 
لقواعد واأ�ضالي

ني 
ربملاني

ى ال�ضباب ال
ملنتد

مت اقرارها يف اجتماعات 
التي 

يف مار�س 
جلمعية ال130 

ا

.2014

حتاد 
اإعداد دليل عمل ال

حلقوق 
يل 

ين الدو
ربملا

ال

وواجبات ال�ضباب.

مذكرة تفاهم وتعاون من 

ني 
ربملاني

ى ال�ضباب ال
منتد

لل 
والأمم املتحدة من خ

ني العام الأمم 
مبعوث الأم

املتحدة لل�ضباب.

اآليات اإدماج ق�ضايا ال�ضباب 

حتاد 
يف قرارات واأعمال ال

يل
ين الدو

ربملا
ال

ى ال�ضباب 
ب العمل ملنتد

ملا كانت القواعد واأ�ضالي
مت اقرارها تت�ضمن مبادئ 

ني التي 
ربملاني

ال
ى خا�ضة فيما يتعلق باأهدافه 

عامة ب�ضاأن املنتد
ري من اإجراءات واأطر العمل 

وتكوينه، اإل اأن الكث
مما يوؤدي اإلى بروز 

التنفيذية مازالت غائبة، 
ى، 

العديد من اإ�ضكالت العمل الجرائي للمنتد
ب و�ضع لئحة عمل تنفيذية على 

طل
مما يت

ريمن املنظمات 
ربملانية يف الكث

غرار اللوائح ال
ربملانية.

والكيانات ال
حلقوق املقررة لل�ضباب 

يتناول هذا الدليل ا
لءم 

مبا يت
وفق مواثيق واأطر العمل الدولية 

طورات ثورة الت�ضالت واملعرفة والعلوم 
مع ت

ك يف املجالت ال�ضيا�ضية 
والتكنولوجيا، وذل

والقت�ضادية وال�ضفافية والجتماعية 
جتاه 

واملعلوماتية، بالإ�ضافة اإلى واجبات ال�ضباب 
جمتمعاتهم خا�ضة فيما يتعلق 

اأوطانهم وبناء 
حلديثة لتعميق 

با�ضتخدامهم لو�ضائل الت�ضال ا
التعاون والتنمية وال�ضتقرار والأمن داخل 

رتح تعود ب�ضفة اأ�ضا�ضية 
بلدانهم.  واأهمية هذا املق

% من 
رث من 65

اإلى اأن عدد ال�ضباب يبلغ اأك
مل.

�ضكان العا
ك اهتمام رئي�ضي من مبعوث الأمم 

ملا كان هنا
املتحدة لل�ضباب ب�ضاأن توثيق التعاون مع الوكالت 
الدولية املعنية لق�ضايا و�ضوؤون ال�ضباب بالإ�ضافة 

ى ال�ضباب اإلى اي�ضال قراراته 
اإلى حاجة منتد

ونتائج اأعماله اإلى الأمم املتحدة للعمل على 
رتح 

تنفيذها يف ال�ضيا�ضات الر�ضمية، فاإنه من املق
اإعداد مذكرة تفاهم وتعاون يف هذا ال�ضاأن.

ري 
مبناق�ضة الكث

حتاد معنية 
ملا كانت اأجهزة  ال

مل 
من الق�ضايا واملو�ضوعات التي تهم دول العا

حمددة ب�ضاأنها، 
والتو�ضل اإلى نتائج وقرارات 

فاإنه من ال�ضروري اإدماج ق�ضايا ال�ضباب يف هذه 
حمددة يتم 

لل اآليات عمل 
املو�ضوعات من خ

ى ال�ضباب.
التفاق عليها داخل منتد

 
	

لئحة ثم يقوم بعر�ضه 
ى ب�ضاأن هذه ال

يل من رئي�س املنتد
رتح اأو

يتم اإعداد مق

ى ثم 
ى، وبعد املوافقة عليه يتم عر�ضه على اجتماع املنتد

ب املنتد
رتح على مكت

املق

لزم ب�ضاأنه.
حلاكم لتخاذ ال

 على اللجنة التنفيذية واملجل�س ا
	

ف 
مي مذكرة �ضارحة تف�ضيلية لهذا الدليل تت�ضمن اأهدا

ى بتقد
يقوم رئي�س املنتد

من 
جلان فرعية 

ني الأ�ضا�ضية التي �ضيتناولها. ثم يتم ت�ضكيل 
الدليل وامل�ضام

مثل اللجنة ال�ضيا�ضية املعنية بحقوق 
ني 

مع
ب 

منها بجان
ى تخت�س كل 

املنتد

وواجبات ال�ضباب الأ�ضا�ضية، و اللجنة الثقافية املعنية بحقوق وواجبات ال�ضباب 

الثقافية، واللجنة القت�ضادية املعنية بحقوق وواجبات ال�ضباب القت�ضادية ، 

جمال املعلومات والت�ضالت 
واللجنة املعلوماتية املعنية بحقوق وواجبات ال�ضباب يف 

رتنت.
 وا�ضتخدامات الن

	
ى ال�ضباب باإعداد امل�ضودة الأولية ملذكرة التعاون والتفاهم ويقوم 

يقوم رئي�س منتد

ى ويف حال املوافقة عليها يتم اإحالتها للجنة التنفيذية 
ب ثم املنتد

بعر�ضها على املكت

حتاد.
ل

حلاكم ل
 واملجل�س ا

	
لآليات اإدماج ق�ضايا ال�ضباب 

يل “
رتاح امل�ضروع الو

ى ال�ضباب باق
يقوم رئي�س منتد

ى 
ب ثم املنتد

يل” ويقوم بعر�ضها على املكت
ين الدو

ربملا
حتاد ال

يف قرارات واأعمال ال

حتاد.
ل

حلاكم ل
ويف حال املوافقة عليها يتم اإحالتها للجنة التنفيذية واملجل�س ا
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مداخلة حول 

مو�ضوع 

ميقراطية 
الد “

يف الزمن 

الرقمي: 

حتديات 

خل�ضو�ضية 
ا

حلرية 
وا

الفردية”

ط 
ارتبا

ميقراطية 
الد

بالع�ضر الرقمي 

•
	

رتنت 
ري ثورات الن

تاأث
يف  خ�ضو�ضيات املجتمعات 
بحيث تاأثرت املجتمعات 

وعاداتها وتقاليدها 
بالعوملة، واأ�ضبح �ضكان 

ط حياة 
منا

الدول يتبنون اأ
اجتماعية وثقافية م�ضابهة 

ط التي توجد يف 
منا

الأ
ل

ريها من الدول.  
غ
•
	

طورات 
كما اأن هذه الت

التكنولوجية اأدت اإلى 
�ضهولة الو�ضول اإلى 
خلا�ضة 

املعلومات ا
بالأفراد اأو ال�ضركات اأو 

حلكومية 
حتى املوؤ�ض�ضات ا

لع موؤ�ض�ضات 
واط

وا�ضتخبارات دولية من 
رتنت على 

لل الن
خ

معلومات خا�ضة ب�ضركات 
واأفراد وحتى موؤ�ض�ضات 
ى، 

حكومية دولية اأخر
ف على 

ومراقبة الهات
ب 

مما ي�ضتوج
طاق عاملي، 

ن
مراجعة القيود املفرو�ضة 
على املراقبة ال�ضاملة على 
رتنت والتاأكد اإذا ما 

الن
ب 

ني تواك
كانت هذه القوان

التقدم التكنولوجي اأما ل. 

رتحات للحد من 
�ضرورة و�ضع مق

الآثار ال�ضلبية لثورة املعلومات على 

ميقراطية.
الد

•	
ري عن 

لأ�ضخا�س للتعب
حلريات الفردية ل

رتنت وحماية ا
خل�ضو�ضية على الإن

حماية ا

حلكومات يف 
ربملانات الرقابي خا�ضة ما يتعلق باأداء ا

ى �ضرورة تفعيل دور ال
اآرائهم، نر

ين والعمل على تعزيز الإجراءات التي من �ضاأنها زيادة 
رتو

�ضاأن مراقبة الف�ضاء اللك

جلماعات 
ني مفهوم حماية المن القومي للدول من ا

ال�ضفافية بحيث يتم التوازن ب

حتقيق اأغرا�ضها والرقابة التي تكفل 
يف 

رتنت 
الرهابية التي ت�ضتخدم و�ضائل الن

رتنت. 
	•خ�ضو�ضيات م�ضتخدمي الن

ميقراطية 
على الد

من ال�ضروري لتفادي �ضلبيات ثورة املعلومات 
ى اأنه 

كما نر

من 
ريها  

رتونية وغ
جلرائم اللك

خل�ضو�ضية وحريات الأفراد ، والتي تتاأثر با
وا

ين كالتفاقيات 
رتاقات للمعلومات، اأن يتم العمل على و�ضع اإطار قانو

انتهاكات واخ

جلرائم 
من ا

حلد 
ني الدول التي تكفل ا

مذكرات التعاون المنية ب
الثنائية اأو 

ني، بالإ�ضافة الى زيادة التعاون الأمني فيما يخ�س 
رتونية وت�ضليم املجرم

اللك

يل.
رتبول الدو

رتونية الدولية يف اإطار الأن
جلرائم الإلك

ا
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ورقة 

حمور حول 

ميقراطية 
الد “

يف الع�ضر 

الرقمي: 

تهديدات 

خل�ضو�ضية 
ا

حلريات 
وا

الفردية”

ط 
ارتبا

ميقراطية 
الد

بالع�ضر الرقمي

حتويل 
دور ثورة املعلومات يف 

حلياة وخا�ضة 
ط ا

منا
اأ

حلياة ال�ضيا�ضية، ومفهوم 
ا

طور 
ميقراطية الرقمية و ت

الد
ميقراطية التقليدية، 

الد
خل�ضو�ضية وتاأثرها 

ومفهوم ا
بالرقمية، وايجابيات و 

ميقراطية الرقمية 
�ضلبيات الد

حلريات 
خل�ضو�ضية وا

على ا
الفردية.

رتنت عمل على تو�ضيع الفجوة 
اإن الن

رتنت 
ك الدخول على الإن

ميل
ني من 

ب
ك. واأن هذه الفجوة 

ميل
ني من  ل 

وب
ميكن اإن ت�ضاهم يف اإحداث خلل 

الرقمية 
اجتماعي داخل املجتمع، كما اإن الدول 
رتنت ملمار�ضة مزيد 

قد ا�ضتخدمت الإن
طرة والرقابة، ودعم 

ط وال�ضي
من ال�ضب

طاب 
فر�س حدوث حالة من ال�ضتق

طابع الفردي 
ال�ضيا�ضي واإ�ضفاء ال

رتنت.
وال�ضخ�ضي على الإن

•
	

ري 
لأ�ضخا�س للتعب

حلريات الفردية ل
رتنت وحماية ا

خل�ضو�ضية على الن
حماية ا

ما يتعلق باأداء 
خا�ضة 

ربملانات الرقابي، 
�ضرورة تفعيل دور ال

ى 
عن اآرائهم، نر

ين والعمل على تعزيز الإجراءات التي 
رتو

يف �ضاأن مراقبة الف�ضاء اللك
حلكومات 

ا

حماية الأمن القومي 
ني مفهوم 

من �ضاأنها زيادة ال�ضفافية بحيث يتم التوازن ب

حتقيق اأغرا�ضها 
رتنت يف 

جلماعات الرهابية التي ت�ضتخدم و�ضائل الن
للدول من ا

رتنت. 
والرقابة التي تكفل خ�ضو�ضيات م�ضتخدمي الإن

مذكرة حول 
رتحات 

مق
ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية 
التي قدمت 

ب�ضاأن »وثيقة 
رتكة 

املبادئ امل�ض
طوير 

للت
ين«   

ربملا
ال

درا�ضة املبادئ 

طوير 
رتكة للت

امل�ض

ين
ربملا

ال

ربملانية 
راأي ال�ضعبة ال

رتكة 
الإماراتية يف املبادئ امل�ض

ربملانات.
لدعم ال

التاأكيد على اأهمية هذه الوثيقة التي 

ميكن لكافة 
رتكة 

مي لغة م�ض
ف لتقد

تهد

طوير 
جمال الت

ني يف 
ني العامل

امل�ضارك

حلوار 
مما ي�ضهل ا

ين م�ضاركتها، 
ربملا

ال

ك 
ربملانات التي تتلقى الدعم وتل

ني ال
ب

التي تقدم الدعم

•
	

ربملانات القوية هي 
ربملانية فال

ميقراطية ال
التاأكيد على مبداأ اأ�ضا�ضي يتعلق بالد

طبيق مفاهيم 
ربملانية، الذي نعني به ت

ميقراطية ال
طبيق مبداأ الد

القادرة على ت

والرقابية 
ربملانية الت�ضريعية 

يف العمليات ال
ميقراطية ال�ضيا�ضية 

ومبادئ الد

•وال�ضيا�ضية.
	

جتاهات ال�ضيا�ضية.
ل لكافة ال

ين �ضام
ربملا

طوير ال
التاأكيد على اأن يكون الت

ف تر�ضيح 
مل

�ضعادة / د. 
عبد الرحيم 

جلائزة 
ني 

ال�ضاه
ين 

ربملا
التميز ال

العربي )فئة 
ربملان(

ع�ضو ال

جنازات 
اإبراز اإ

�ضعادة الع�ضو/ 

د. عبدالرحيم 

ني  ب�ضفته 
ال�ضاه

ين 
برملا

جنازات 
عمل ورقة باإ

�ضعادة الع�ضو 

جنازات 
ف فني ي�ضم اأهم اإ

 عمل مل

ني 
�ضعادة / د. عبدالرحيم ال�ضاه

ف املر�ضح الأفكار التالية: 
اأن ي�ضم مل

 
	

رية الذاتية ل�ضعادة الع�ضو 
 ال�ض

	
 اأهم موؤلفاته واإ�ضدراته 

	
ين. 

ربملا
جمال العمل ال

اإ�ضهاماته يف 
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

كلمة يف �ضاأن 

طارئ 
البند ال

بعنوان »دور 

ني 
ربملاني

ال

يف مكافحة 

الإرهاب، وبناء 

�ضراكة دولية 

لل 
من خ

الأمم املتحدة 

واملنظمات 

ى 
الدولية الأخر

للق�ضاء على 

ف 
طر

الت

ون�ضر التعاون 

ني 
والت�ضامح ب

مل 
ح�ضارات العا

و�ضعوبه كاأ�ضا�س 

لل�ضلم والأمن 
ني”

الدولي

و�ضع كلمة 

ربز 
خمت�ضرة ت

اأهمية اختيار هذا 

طارئ 
البند ال

تت�ضمن الكلمة : اأهمية البند 

طارئ 
ال

اأ�ضباب اختياره 

نتائج اختيار هذا البند 

يل 
طارئ على املجتمع الدو

ال

 
	

طورة 
خل

الكلمة  جاءت انعكا�ضاً 

التهديد الذي ي�ضكله الإرهاب 

حل�ضارات 
طرفة 

واملنظمات املت

مل، واأمن ا�ضتقرار �ضعوبه 
العا

خا�ضة مع زيادة القدرات التمويلية 

والت�ضليحية  للجماعات الإرهابية 

طرفة
واملنظمات املت

رتحات التالية : 
 الكلمة تت�ضمن املق

 
	

مل 
جلميع دول العا

لإرهاب يكون مقبوًل 
ف �ضامل ل

 من ال�ضروري التفاق على تعري

جلهود الدولية ملكافحة الإرهاب حيث اإن واحداً من الإ�ضكالت الدولية 
مبا ل يعيق ا

يف مكافحة الإرهاب هو عدم التفاق على 
جلهود الدولية 

التي اأدت اإلى عدم فاعلية ا

يف 
ًل 

طعت �ضوطاً طوي
مل ق

لإرهاب على الرغم من اأن دول العا
حمدد ل

يل 
ف دو

تعري

متويل الإرهاب.
ري من الت�ضريعات ب�ضاأن عدم 

 �ضن الكث
	

خ�ضبة لن�ضر الأفكار 
جلة العوامل وامل�ضببات التي توفر اأر�ضية 

رتكيز على معا
ال

وزيادة تردي الأو�ضاع 
من اأهمها انت�ضاء النزاعات الإقليمية، 

والتي 
طرفة 

املت

يهيئ 
مما 

وغياب العدالة ال�ضيا�ضية، 
ني، 

للمواطن
والجتماعية 

القت�ضادية 

للجماعات الإرهابية ن�ضر اليدلوجيات امل�ضللة، واإيجاد الفر�ضة لتجنيد الأفراد 

�ضور 
هذا ال�ضاأن فاإننا ندعو اإلى اإنهاء كل 

ري ال�ضرعية. ويف 
غ

طة 
ملمار�ضة الأن�ض

ك اأحد الأ�ضباب املهمة التي ت�ضتغلها املنظمات 
ري، باعتبار اأن ذل

لل لأرا�ضي الغ
الحت

طرفة واملهددة لقيم الت�ضامح والتعددية 
جلماعات الإرهابية لن�ضر اأفكارها املت

وا

ين.
والتعاي�س الإن�ضا
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تعليقات ال�ضعبة 
ربملانية 

ال
الإماراتية على 
ني 

تقرير الأم
حتاد 

ل
العام ل

ين 
ربملا

ال
العربي  حول 
حتاد 

اأو�ضاع ال
ين العربي 

ربملا
ال

طته منذ 
واأن�ض

متر الع�ضرين 
املوؤ

حتاد حتى 
ل

ل
2014 /5/31

حماولة ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية  

ف على 
التعر

طورات يف اأداء 
الت

ين 
ربملا

حتاد ال
ال

العربي 

ني
 التعليق على تقرير الأم

ين
ربملا

حتاد ال
ل

 العام ل

طوير اأداء
 العربي ملحاولة ت

حتاد
  اأمانة ال

طة 
ايجاد اأفكار جديدة لتتبع اأن�ض

طريقة 
ين العربي ب

ربملا
حتاد ال

ال

جناز يف 
رب قدر من ال

حتقق اأك
تفاعلية 

ين العربي. 
ربملا

حتاد ال
ط ال

ط
خ

 
	

طار 
ب الأع�ضاء ب�ضرورة اإخ

ري ال�ضع
ربملانية الإماراتية اأن يتم تذك

ى ال�ضعبة ال
تر

لم هذه التقارير 
مترات على اأن يتم متابعة ا�ضت

طات التنفيذية بقرارات  املوؤ
ال�ضل

ني ب�ضكل وا�ضح، حيث �ضي�ضهم 
حتاد، واأن ترد يف تقرير الأم

ل
ني العام ل

من قبل الأم
لغ 

حتاد والأمانة العامة، كما اأن اإب
ني ال

لقة ب
يف تعزيز الع

ب على هذا العائق 
التغل

ك القرارات واإمكانية 
حتاد �ضي�ضهم يف زيادة فاعلية تل

طات التنفيذية بقرارات ال
ال�ضل

 تنفيذها.
	

طروحة يف  
ربملانية الإماراتية �ضرورة و�ضع اآليات لختيار املوا�ضيع امل

ى ال�ضعبة ال
تر

ف امل�ضاركة 
ظل �ضع

يف 
 ، جملة “اآفاق برملانية عربية”

ربملان ( و 
الن�ضرة الإخبارية )ال

ربملانية 
رتح ال�ضعبة ال

حيث تق
طروحة. 

ربملانية للموا�ضيع امل
ب ال

يف اختيار ال�ضع
ربملانية العربية باإر�ضال الأبحاث 

ب ال
حمدد من ال�ضع

ف عدد 
الإماراتية اأن يتم تكلي

ى يف 
ب اأخر

ف �ضع
حتاد، على اأن يتم تكلي

ل
ربملانية اإلى الأمانة العامة ل

والدرا�ضات ال
املرة الثانية .

تعليق ال�ضعبة 
ربملانية 

ال
الماراتية على 

لئحة 
م�ضروع ال

التنظيمية 
ربملانية 

للجنة ال
خلليجية 

ا
يف املجال 

الت�ضريعي بعد 
تعديل اللجنة، 

مت يف 
الذي 

ط بتاريخ 
م�ضق

رب 
�ضبتم  8-7
2014

حاولت ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية من 

لل تعليقها 
خ

على م�ضروع 

لئحة 
ال

التنظيمية للجنة 

الت�ضريعية 

خلليجية اإيجاد 
ا

اأف�ضل املواد التي 

تنظم عمل هذه 

اللجنة 

التو�ضل اإلى بنود عملية تخدم 

عمل اللجنة 
لئحة 

التعليق على كافة بنود م�ضروع ال

 
	

يف املادة الثانية من 
من ال�ضروري التاأكيد على اللجنة املعنية اأ�ضا�ضاً بتنفيذ ما ورد 

ف املجالت 
خمتل

يف 
يف ال�ضعي لو�ضع ت�ضريعات متماثلة 

لئحة الجتماع الدوري “

رتاح 
لق

ك فهي تبادر ل
خلليج العربية”. ولذل

جمل�س التعاون لدول ا
ف 

لتحقيق اأهدا

 الت�ضريعي ولي�س لها حق الت�ضريع.
	

حتديد اخت�ضا�ضات اللجنة. 
ومن ال�ضروري 
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ريية 
مذكرة تف�ض

رتح ال�ضعبة 
ملق

ربملانية 
ال

كعنوان 

للمناق�ضة 

متر 
يف املوؤ

الرابع لروؤ�ضاء 

ربملانات لعام 
ال

حول :  
 2015

يل 
)التعاون الدو

والإقليمي 

ملكافحة 

رب 
الرهاب ع

حلدود كاأ�ضا�س 
ا

لل�ضلم والأمن 

ني( 
الدولي

اجتماع اللجنة 

ريية  
التح�ض

متر 
ين للموؤ

الثا

يل الرابع 
الدو

لروؤ�ضاء 

ربملانات 
ال

لعام 2015 

ك – 
نيويور

الوليات املتحدة 

الأمريكية

اإيجاد عنوان 

للمناق�ضة العامة 

متر الرابع 
للموؤ

ربملانات 
لروؤ�ضاء ال

2015 ، بحث 

يتما�ضى املو�ضوع 

مع الق�ضايا 

العاملية امللحة 

الو�ضول لعنوان يهتم 

مبناق�ضة الق�ضايا التي تهم 

طها الإقليمي 
حمي

الإمارات و

يل 
وتكون ذا طابع دو

ربملانية مو�ضوع 
رتحت ال�ضعبة ال

اق

يل والإقليمي ملكافحة 
“ التعاون الدو

حلدود كاأ�ضا�س لل�ضلم 
رب ا

الرهاب ع

ني “ كعنوان للمناق�ضة 
والأمن الدولي

ربملانات 
متر الرابع لروؤ�ضاء ال

يف املوؤ

لعام 2015

 
	

لل ال�ضراكة الدولية 
خ

حمددة من 
ط دولية وا�ضحة و

ط
خ

�ضرورة التفاق على 

 )  1566
 ، 1540

 ، 1526
 ، 1373

 ، 267
جمل�س الأمن اأرقام ) 

لتنفيذ قرارات 

ى ال�ضعبة 
هذا ال�ضاأن تر

ل ملكافحة الإرهاب ، ويف 
متينا و�ضام

باعتبارها اأ�ضا�ضاً 

يل على عقد اتفاقية دولية �ضاملة ملكافحة 
ربملانية الإماراتية �ضرورة التفاق الدو

ال

متثل 
حتى الآن 

مت عقدها 
ك الدولية التي 

حيث اإن التفاقيات وال�ضكو
الإرهاب ، 

1970 ب�ضاأن قمع 
عام 

مثل اتفاقية 
طور؛ 

من اأعمال الإرهاب املت
جزئية 

اأفعاًل 

طائرات ، واتفاقية عام 1973 ب�ضاأن منع ومعاقبة 
ري امل�ضروع على ال

لء غ
ال�ضتي

ني بحماية دولية ، واتفاقية 1979 ملناه�ضة 
جلرائم املرتكبة �ضد الأ�ضخا�س املتمتع

ا

لحة البحرية ، 
لمة امل

�ضد �ض
1988 لقمع الأعمال 

اأخذ الرهائن ، واتفاقية 

 والتفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي ل�ضنة 2005 ، 
	

لأ�ضلحة الدمار ال�ضامل 
طرفة 

جلماعات املت
ني وا

ك الإرهابي
ل

خماطر امت
ازدياد 

مل اإلى موجة اأعمال الإرهاب النووي . 
مما يهدد بانتقال العا

 وحيازة و�ضائل نقلها، 
	

وتبادل 
على التقدم التكنولوجي 

طرفة 
واملت

جلماعات الإرهابية 
زيادة اعتماد ا

ني وتدريبهم ودعمهم 
ى اإلى انت�ضار �ضبكات عاملية لتجنيد الإرهابي

مما اأد
املعلومات، 

ب بناء �ضراكة دولية من اأجل اإن�ضاء مراكز وطنية متخ�ض�ضة 
طل

مما يت
حتويلهم، 

و

يل ملكافحة الإرهاب 
يف العتبار اأن اإن�ضاء املركز الدو

يف مكافحة الإرهاب، مع الأخذ 

مل 
ني دول العا

ربات ب
خل

رتح ال�ضعودي ي�ضكل نواة هامة لتبادل املعلومات وا
وفق املق

جمال مكافحة الإرهاب .
 يف 

	
يف مكافحة الإرهاب من 

ني 
ربملاني

لعله من ال�ضروري التاأكيد على اأهمية دور ال

حتويلها ، 
مي الأعمال الإرهابية و

جتر
لل �ضن ومناق�ضة الت�ضريعات القادرة على 

خ

حلكومية يف هذا ال�ضاأن، التي تعزز من القدرة 
بالإ�ضافة اإلى الرقابة على ال�ضيا�ضات ا

ري الأمن الوطني والإقليمي.
مبعاي

لل 
رتام حقوق الإن�ضان دون الإخ

على اح
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مداخلة :حول 

التحديات التي 

ربملانات 
تواجه ال

اجتماع اللجنة 

ريية 
التح�ض

متر 
ين للموؤ

الثا

يل الرابع 
الدو

لروؤ�ضاء 

ربملانات 
ال

لعام 2015 

ك – 
نيويور

الوليات املتحدة 

الأمريكية-  

رب 2014
نوفم

ماهي التحديات 

التي تواجه 

ربملانات؟ 
ال

حتديات 
ربملانات تواجه 

ال

يل: 
ى وهي كالتا

رب
ك

زيادة التوقعات املتزايدة من 

ربملان خا�ضة يف 
ني لل

املواطن

ين، 
ظل ثورات التقدم الإن�ضا

ربملانات 
ب اأن تكون ال

طل
مما يت

رث ا�ضتعدادا وتلبية لهذه 
اأك

جمالت 
التوقعات خا�ضة يف 

حقوق الإن�ضان ، وزيادة اأطر 

التنمية. 

ربملانات 
ري من ال

ين الكث
تعا

من نق�س املعلومات والبيانات 

لزمة عن ال�ضيا�ضات 
ال

حلكومية 
ط ا

ط
خل

وا

امل�ضتقبلية. 

 
	

ى 
رب

اإيجاد حلول للتحديات الك

ربملانات. 
التي تواجه ال

 
	

لقته مع الأمم املتحدة، 
يف اإطار �ضعيه اإلى توثيق ع

يل 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

على ال
يف و�ضع 

ربملانات قادرة على امل�ضاهمة 
لقة لكي ت�ضبح ال

طور الع
اأن ي�ضعى اإلى اأن ي

ربملان هو 
خا�ضة اأن ال

ط الألفية للتنمية امل�ضتدامة ، 
ط

خل
التفاقيات الدولية وا

طلباتهم على 
يف تلبية مت

ى املنظمات الدولية و الو�ضي الأول 
ط ال�ضعوب لد

و�ضي
ربملانات 

ني دور ال
لقة تكاملية ب

ع
من بناء 

لبد 
يل. ف

ال�ضعيد الوطني والدو
ني الأمم 

حلكومية وب
يف ال�ضيا�ضات ا

ربة عن تزايد قوة الراأي العام 
ال�ضاعد واملع

ميكن اأن يوؤدي هذا الدور التكاملي 
مل؛ حتى 

متثل �ضوت حكومات العا
املتحدة التي 

ني 
متزج ب

جلديدة يف ال�ضيا�ضــــــات الدولية املعا�ضـــرة التي 
ف مع التوجهات ا

اإلى التكي
ني بناء ال�ضيا�ضة العامة وفق الأولويات 

طلعات ال�ضعبية اأو ب
حلكومية والت

القرارات ا
 الجتماعية والقت�ضادية للمجتمعات.

	
رتاتيجيات التعامل مع الراأي العام ب�ضكل 

ربملانات الوطنية والدولية تبني ا�ض
على ال

رتونية ويعزز 
يف املجتمعات والتقنيات اللك

ب التحول ال�ضريع 
رث تقدما، يواك

اأك
رتاتيجيات على الراأي العام 

ك ال�ض
لبد اأن تعر�س تل

ربملانات ، ف
ني بال

ثقة الناخب
ربملانات تعمل 

طريقة و�ضعها ، فالعديد من ال
يف 

الوطني؛ حتى يت�ضنى له امل�ضاركة 
جنبا الى 

ك الن�ضاطات. لكن العمل 
ب عن تل

جلمهور مغي
ط ، لكن يبقى ا

ب�ضكل ن�ض
ريات 

ك التغ
متاما على تلبية تل

ربملانات قادرة 
ب مع الراأي العام يجعل من ال

جن
ربملان على اأجندة اأعماله الأولويات 

ميكن اأن ي�ضع ال
حتى 

يف املجتمعات ، 
ال�ضريعة 

طة عمله الت�ضريعية والرقابية . 
 الجتماعية يف خ

	
عاملية 

قوة اجتماعية واقت�ضادية 
يف التحول اإلى 

ين اآخذ 
مبا اأن املجتمع املد

 
خلدمات الجتماعية، 

طائفة وا�ضعة من امليادين، منها ا
طي 

طته تغ
ى، واأن اأن�ض

رب
ك

ربملانات الوطنية 
لم، على ال

والتعليم،وال�ضحة، وحقوق الإن�ضان، والت�ضال والإع
ين،  مع  �ضرورة 

لقاتها مع منظمات املجتمع املد
طوير ع

والدولية العمل على ت
ري امل�ضالح 

حليلولة دون تاأث
ين واأهمية ا

منظمات املجتمع املد
لل 

�ضيانة ا�ضتق
ري م�ضروعة وطنياً. 

ط غ
ط

خل
رتويج 

الأجنبية فيها بغر�س ال
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تعليق ال�ضعبة 
ربملانية 

ال
الإماراتية على : 
مو�ضوع تن�ضيق 

لمية 
ال�ضيا�ضة الإع

خلارجية 
ا

للمجال�س 
الت�ضريعية وتقوية 

لقات مع 
الع

حلقوقية 
املنظمات ا

ماهي التحديات 

التي تواجه 

التن�ضيق 

لمي 
الإع

خلارجي 
ا

للمجال�س 

الت�ضريعية 

خلليجية؟ 
ا

كيفية اإيجاد حلول لتعزيز 

ك 
رت

خلليجي امل�ض
التعاون ا

فيما يتعلق باإيجاد �ضيا�ضية 

لمية موحدة 
اإع

 
	

ني 
رتكة ب

لمية م�ض
بناء �ضيا�ضية اإع

خلليجية.
املجال�س الت�ضريعية ا

 
	

ربملانية 
يف املنتديات واملحافل ال

لمية 
هذه ال�ضيا�ضات الإع

لبد اأن يتم تعزيز 

يف 
عنها 

ري 
رتكة يتم التعب

م�ض
ك اهتمامات 

هنا
القليمية والدولية بحيث تكون 

خليجي. 
مواطن 

لم لكل 
رتحات ومن ثم يعك�ضها الإع

الكلمات والدرا�ضات واملق

رتكة قبل 
لمية م�ض

ل�ضة التي نريد اأن ننتهي اإليها هي اأهمية بناء �ضيا�ضة اع
خل

وا

ط اأو تن�ضيق هذه ال�ضيا�ضة.
ط

حلديث عن خ
البدء با

مذكرة مقدمة 

من ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية 

لئحة 
حول: ال

التنظيمية 

ربملانية 
للجنة ال

خلليجية 
ا

يف املجال 

الت�ضريعي

لحظات 
مي م

تقد

عامة على اأبرز 

رتحات ال�ضعبة 
مق

فيما يتعلق 

لئحة 
بتعديل ال

التنظيمية 

ربملانية 
للجنة ال

خلليجية يف 
ا

املجال الت�ضريعي . 

ني 
التاأكيد على �ضرورة ت�ضم

رتحات ال�ضعبة 
لئحة مق

ال

ربملانية.
ال

 
	

التعديل على اخت�ضا�ضات اللجنة 

 
	

ني 
ني هذه اللجنة وب

ط ب
لئحة واللجنة الرب

التاأكيد على اأهمية اأن يت�ضمن م�ضمى ال
لئحة 

يف ن�س ال
الجتماع الدوري الذي تعد اللجنة اأحد مكوناته. ووفق ما ورد 

ني 
ني هذه اللجنة وب

ط ب
ل من الرب

التنظيمية املتفق عليها موؤخرا، فاإن امل�ضمى خ
 الجتماع الدوري الذي تعد اللجنة اأحد مكوناته.

	
خلليجية يف املجال الت�ضريعي 

ربملانية ا
لئحة التنظيمية للجنة ال

حتدد ال
لبد من اأن 

ني اليها للدرا�ضة  ،وماهي طبيعة 
ف يحيل القوان

مبعرفة من  الذي �ضو
م�ضار عملها ،

طة بالجتماع الدوري مبا�ضرة دون اأن 
ني؟ ، وهل  اللجنة بالأ�ضا�س مرتب

ك القوان
تل

لئحة التنظيمية 
خلارجية؟ فقد خلت ال

لقات ا
ين والع

ربملا
ترجع للجنة التن�ضيق ال

ب. 
جلان

 للجنة املتفق عليها من الإ�ضارة الى هذا ا
	

ح�ضورها من الأع�ضاء 
طريقة عقد اجتماعات اللجنة ون�ضاب 

يف 
  اأما فيما يتعلق 

ف 
لئحة املتفق عليها اأ�ضارت الى اأن ن�ضاب ح�ضور اللجنة يكتمل بح�ضور ن�ض

فاإن ال
ى اأن يكون الن�ضاب �ضحيحا بح�ضور 

ربملانية الإماراتية تر
الأع�ضاء  ، اأما ال�ضعبة ال

ل بعدد 
حل�ضور مكتم

ف برملانات الدول الأع�ضاء . بحيث يكون ن�ضاب ا
رث من ن�ض

اأك
جمل�س 

رث من 
ب اأك

حلا�ضرة ولي�س بعدد الأع�ضاء. فقد يتغي
املجال�س الت�ضريعية ا

ل 
حينها بعدد الأع�ضاء ، وهذا 

يف 
حل�ضور ويكتمل الن�ضاب 

خليجي عن ا
ت�ضريعي 

يتوافق مع دور هذا الجتماع الذي ي�ضعى للت�ضاور مع كافة املجال�س الت�ضريعية 
خلليجية. 

ا
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

اإن�ضاء مركز 

البحوث 

والدرا�ضات 

ب يف 
والتدري

ربملان العربي 
ال

ربملان العربي 
ال

– اجتماع 

جلنة ال�ضوؤون 

القت�ضادية 

واملالية 7-8-  

م رب 2014
دي�ضم

ف على 
التعر

اأهمية اإن�ضاء 

مركز للبحوث يف 

ربملان العربي 
ال

�ضرورة اإن�ضاء مركز بحوث يف 

ربملان العربي 
ال

ف على طريقة عمل مركز البحوث 
التعر

ربملان العربي. 
يف حال اإن�ضائه يف ال

 
	

مي ا�ضت�ضارات 
خا�ضة لدرا�ضة البحوث الت�ضريعية . تقوم بتقد

اأهمية اإ�ضافة وحدة 

ب تعديلها . بالإ�ضافة 
طل

يف حال 
ربملان العربي 

ب�ضاأن الأنظمة واللوائح الداخلية لل

ربملان 
طة التي توؤثر على عمل ال

لأن�ض
خلدمات القانونية ل

مي  ال�ضت�ضارات وا
اإلى تقد

 العربي. 
	

ربملان العربي ،  
اأن اإن�ضاء مثل هذا املركز �ضيعزز من تقوية الأداء املوؤ�ض�ضي الفني لل

ظل التوترات الإقليمية، والتداعيات، والتهديدات 
يف 

طلباً اأ�ضا�ضياً 
والذي اأ�ضبح مت

طقة . كما اأن تقوية هذا الأداء املوؤ�ض�ضي الذي 
مبجالتها املتعددة لدول املن

الأمنية 

يف اإطار املناق�ضات 
ف بالأ�ضا�س اإلى خدمة الأع�ضاء يزيد من مقدرات  الأع�ضاء 

يهد

ربملان 
مما يوؤكد على عمق الدور التمثيلي  لل

جلل�ضات العامة، 
ربملانية يف اللجان اأو ا

ال

طقة.
طة باملن

 العربي يف اأداء اخت�ضا�ضاته، وقدراته على مواجهة التحديات املحي
	

طور الهائل لثورة املعلومات والت�ضالت وما 
 اأهمية اإن�ضاء مثل هذا املركز نتيجة الت

جمالت النظرية العامة والتخ�ض�ضية للمعلومات 
يف 

طور علمي 
�ضاحبهما من ت

والبحوث، فقد زادت اأعباء الأع�ضاء وكيفية  ال�ضتفادة من هذا الكم الهائل من 

طور من اأدواتها 
جعل الأمانات العامة ت

مما 
املعلومات والبيانات التي تقدم لهم. 

يف 
حلجم، ومتنوعة 

رية ا
الفنية واأجهزتها البحثية املتخ�ض�ضة التي اأ�ضبحت كب

هياكلها الفنية.
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مذكرة حول 

م�ضتجدات 

مو�ضوع البعد 

ال�ضعبي يف اإطار 

منظومة العمل 

ك 
رت

العربي امل�ض

ربملان العربي 
ال

– اجتماعات 

اللجان 

الرئي�ضية

رب 
7-8 دي�ضم

2014م

رغبة ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية التاأكيد 

رتحها 
على مق

ب�ضاأن البعد 

ال�ضعبي 

ربملان 
ربرات لل

طاء م
اع

العربي فيما يتعلق بالبعد 

ال�ضعبي 

 
	

ط 
حتتوي على اأبرز النقا

مذكرة 

ربملانية على 
التي تدفع ال�ضعبة ال

التاأكيد على راأيها فيما يتعلق 

بالبعد ال�ضعبي. 

ك 
حيث لتزال هنا

ربملان العربي ، 
ب وجود اخت�ضا�ضات وا�ضحة لل

طل
اأوًل: يت

ظيفته الت�ضريعية للجامعة العربية. 
ربملان العربي بو

�ضعوبات عدة لأن يقوم ال

ب اإزالة التناق�س 
طل

مبراقبة امليزانية للجامعة العربية ، يت
ثانيا: فيما يتعلق 

ممار�ضة هذا الخت�ضا�س. 
ربملان العربي من 

لفكرته ال�ضت�ضارية  ، حتى يتمكن ال

جلامعة 
ربملان العربي عن اأجهزة ا

للية ال
الن�س على ا�ضتق ثالثاً: فيما يخ�س “

ى 
ني الت�ضريعية والتنفيذية”، فاإننا نر

طت
ني ال�ضل

مببداأ الف�ضل ب
ًل 

العربية عم
طة التنفيذية وكون 

طة الت�ضريعية و ال�ضل
ني ال�ضل

مببداأ الف�ضل ب
 ً ل 

اأنه عم
مثل 

هي اإل املكون الت�ضريعي للمنظمات القليمية 
ما 

ربملانات الإقليمية 
ال

ل تتعلق 
حتاد الأوروبي( ، اإل اأن فكرة الف�ضل 

)جامعة الدول العربية ،وال
طات داخل الدولة الواحدة. كما 

منا تتعلق بحدود ال�ضل
بالتعاون الإقليمي واإ

جلامعة العربية بحيث يكون 
ربملان العربي اأن يظل يف كنفن ا

اأنه من الأف�ضل لل
لله عن 

ني اأن ا�ضتق
ح

يف 
رب عن �ضوت ال�ضعوب العربية 

جلهاز الت�ضريعي املع
ا

حلال يف 
جلامعة العربية �ضيوؤدي اإلى عدم قدرته على تنفيذ قراراته مثلما هو ا

ا
ين العربي.  

ربملا
حتاد ال

ال

ك 
ى اأهمية البقاء على ن�ضبة املراأة الواردة يف النظام الأ�ضا�ضي، وذل

رابعاُ: كما نر
ري من املفاهيم 

حتفيزها، بالإ�ضافة اإلى اإزالة الكث
ت�ضجيعا ً لدور املراأة العربية و

حمل انتقاد العديد من 
ك 

طقة بعدما اأ�ضبح ذل
يف املن

خلاطئة حول دور املراأة 
ا

املنظمات ذات ال�ضلة بحقوق الإن�ضان، خا�ضة اأن الدول العربية تلتزم بالعديد 
ني املراأة العربية.

من التفاقيات الدولية ذات ال�ضلة بتمك

ف معلومات 
مل

لجتماع اللجنة 

امل�ضغرة لإعداد 

وثيقة املراأة 

ربملان العربي
بال

جمع  معلومات 

كافية حول 

املواثيق التي 

تخ�س املراأة يف 

مل 
العا

ا�ضتعرا�س اأبرز الأفكار التي 

ت�ضاند وثيقة املراأة العربية من 

املواثيق الدولية 

 
	

ال�ضتفادة من املواثيق الدولية 

فيما يتعلق بحقوق املراأة. 
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

لحظات عامة 
م

على وثيقة 

حقوق املراأة 

العربية

لحظات 
امل

العامة جاءت 

ربير فكرة 
لت

ربملانية 
ال�ضعبة ال

الإمارتية من 

فكرة وثيقة املراأة 

رب لوثيقة 
طاء اأهمية اأك

اإع

املراأة العربية 
 

	
حتويل وثيقة املراأة مليثاق. 

 
	

ربملان العربي، اإرادات من عدة 
امليثاق: هو ما تعاهدت عليه اإرادات دولية مثل ) ال

هو 
يل 

ف القانون الدو
متبادلة ويف تعري

حقوق والتزامات 
ب 

دول ( ب�ضاأن ترتي

حلقوق 
مبجموعة ا

ني عدة اإرادات دولية يقوم على الثقة والقبول 
طوعي ب

ط 
ارتبا

ل يجوز 
حم�ضاً 

يف امليثاق يفر�س التزاماً قانونياً 
واللتزامات املتبادلة. والقبول 

مبقت�ضياته داخل الدول.
ف على العمل 

ل
الخت

م�ضروع قرار 

ب�ضاأن جماعة 

الروهينغيا 

امل�ضلمة يف 
منار”

ميا

تقدمت ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإمارتية 

مب�ضروع قرار 

ب�ضاأن “ جماعة 

الروهينغيا 

امل�ضلمة يف 

حلماية 
منار” 

ميا

الأقلية امل�ضلمة 

ك 
هنا

منار 
ني يف ميا

حماية امل�ضلم
 

	
اإ�ضدرا م�ضروع قرار 

 م�ضروع القرار يت�ضمن : 
	

حلكومية املحلية والدولية 
ري ا

ري الأع�ضاء واملنظمات غ
حث جميع الدول الأع�ضاء وغ

ب الروهينغيا، وم�ضاعدتهم على 
مي امل�ضاعدات الإن�ضانية ال�ضرورية لأبناء �ضع

لتقد

يف حينها على 
رية. و�ضمان و�ضول امل�ضاعدة الإن�ضانية 

ط
خل

جتاوز الأزمة الإن�ضانية ا

ني، واأن تي�ضر عودة 
يف ولية راخ

نحو اآمن تام دون اأي عوائق اإلى كل من يحتاجونها 

جمتمعاتهم املحلية الأ�ضلية، 
 الأفراد اإلى 

	
طوات لتعزيز �ضيادة القانون ، 

خل
منار على اتخاذ مزيد من ا

حكومة ميا
ت�ضجيع 

لحات ت�ضريعية وموؤ�ض�ضية. 
 بو�ضائل منها اإجراء اإ�ض

	
جلهود للت�ضدي ملا تعانيه اأقليات عرقية 

منار على التعجيل ببذل ا
حكومة ميا

حث 

ف وت�ضريد وحرمان اقت�ضادي. 
حلقوق الإن�ضان وعن

متييز وانتهاكات 
ودينية �ضتى من 
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م�ضروع قرار 

ب�ضاأن« الأقلية 

امل�ضلمة يف 

اأفريقيا 

طى
الو�ض

تقدمت ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

مب�ضروع 
الإمارتية 

قرار ب�ضاأن “ 

الأقلية امل�ضلمة  يف 

طى 
اأفريقيا الو�ض

حلماية الأقلية 
 “

ك 
امل�ضلمة هنا

ني يف اأفريقيا 
حماية امل�ضلم

طى من الرهاب 
الو�ض

والعن�ضرية. 

 
	

اإ�ضدار م�ضروع قرار

م�ضروع القرار يت�ضمن : 

 
	

حلكومية املحلية والدولية 
ري ا

ري الأع�ضاء واملنظمات غ
حث جميع الدول الأع�ضاء وغ

طى 
يف اأفريقيا الو�ض

لأقلية امل�ضلمة 
مي امل�ضاعدات الإن�ضانية ال�ضرورية  ل

لتقد
و�ضول امل�ضاعدة 

و�ضمان 
رية. 

ط
خل

جتاوز الأزمة الإن�ضانية ا
على 

وم�ضاعدتهم 
 الإن�ضانية يف حينها على نحو اآمن تام دون اأي عوائق اإلى كل من يحتاجونها ،

	
جلهود للت�ضدي ملا تعانيه اأقليات 

طى على التعجيل ببذل ا
حث حكومة اأفريقيا الو�ض

ف وت�ضريد وحرمان 
حلقوق الإن�ضان وعن

متييز وانتهاكات 
عرقية ودينية �ضتى من 

 اقت�ضادي،
	

ف جهودها لتعزيز الت�ضامح والتعاي�س 
طى اأن ت�ضاع

التاأكيد على حكومة اأفريقيا الو�ض
ني الأديان 

حلوار والتفاهم ب
ني �ضرائح املجتمع كافة ، بو�ضائل منها ت�ضجيع ا

ال�ضلمي ب
مي الدعم لقادة املجتمعات املحلية يف هذا امل�ضعى.

وتقد

رتح لئحة 
مق

عمل لجتماع 

ني 
الأمناء العام

ني
لمي

الإ�ض

�ضرورة و�ضع 

لئحة عمل 

لجتماع 

ني 
الأمناء العام

ني
لمي

الإ�ض

حمددة 
و�ضع اآلية عمل 

لجتماعات املقبلة وللتن�ضيق 
ل

لمية يف 
ربملانات الإ�ض

ني ال
ب

جميع املجالت. 

حمددة لجتماع 
رتاح لئحة عمل 

اإن اق
ب 

رتت
ني ت

لمي
ني الإ�ض

الإمناء العام
عليه النتائج التالية: 

•
	

ط 
ط

خل
حمددة لو�ضع ا

اآلية عمل 
رتحات 

لزمة واملق
ربامج ال

وال
رتاحها 

لدرا�ضة املوا�ضيع التي يتم اق
للدرا�ضة.  

•
	

لقات 
اآلية عمل دائمة لتعزيز الع

جمال�س الدول الأع�ضاء والعمل 
ني 

ب
ربملانية.

ني املوؤ�ض�ضات ال
ك ماب

رت
•امل�ض

	
ربات 

خل
لقات وتبادل ا

توطيد الع
ني الأع�ضاء وتوحيد وجهات النظر 

ب
رتكة.

حيال الق�ضايا امل�ض

ني، ومهام 
لمي

ني الإ�ض
لئحة، دورية انعقاد اجتماع الإمناء العام

اأهم ما �ضتت�ضمنته ال

ربامج 
ط وال

ط
خل

حمددة لهذه الجتماعات، وو�ضع ا
جداول اأعمال 

الجتماع مثل و�ضع 

مترات ، وور�س 
رتحات العمل ، وعقد الجتماعات التن�ضيقية ، والندوات واملوؤ

لزمة ، ومق
ال

ف ال�ضابقة.
العمل، وامللتقيات لتحقيق الأهدا
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

طة م�ضاركة 
خ

ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإمارتية يف 

متر 
اأعمال املوؤ

حتاد 
العا�ضر ل

جمال�س الدول 

الأع�ضاء يف 

منظمة التعاون 

لمي
الإ�ض

طة 
و�ضع خ

مل�ضاركة ال�ضعبة 

جمال�س 
حتاد 

يف ا

الدول الأع�ضاء يف 

منظمة التعاون 

لمي ، 
الإ�ض

لتعزيز فعالية 

ربملانية 
ال�ضعبة ال

ك 
الإماراتية يف تل

امل�ضاركة 

رتحات ، وو�ضع 
مي مق

تقد

ف مل�ضاركة ال�ضعبة يف 
اأهدا

جمال�س الدول الأع�ضاء 
حتاد 

ا

لمي 
يف منظمة التعاون الإ�ض

 
	

اإ�ضافة بنود على جدول اأعمال 

حتاد 
ال

 
	

رتحات ال�ضعبة 
اإعادة طرح مق

مل تنفذ 
ربملانية الإمارتية التي 

ال

حتى الآن ، على الرغم من موافقة 

متر عليها. 
املوؤ

 
	

جدول اأعمال اللجنة التنفيذية 
ربملانية الإماراتية اإدراج بند على 

ى ال�ضعبة ال
تر

ف ” 
طر

يف مكافحة الإرهاب والت
لمي 

ين الإ�ض
ربملا

حول “ م�ضروع ميثاق العمل ال

ظل دعمها 
يف 

خا�ضاً ملكافحة الإرهاب 
يل اهتماماً 

ربملانية تو
باعتبار اأن ال�ضعبة ال

على 
هذا املو�ضوع 

خلارجية الر�ضمية للدولة التي اأدرجت 
امل�ضتمر لل�ضيا�ضية ا

ف 
ف والفكر التي  تخال

خلارجية نتيجة تف�ضي تيارات الإرهاب، والعن
اأولوياتها ا

لم واعتداله . 
 �ضماحة الإ�ض

	
لن 

م�ضروع الإع
جدول اأعمال اللجنة التنفيذية ملتابعة تنفيذ “ 

اإدراج بند على 

حتاد 
متر ا

يف الدورة التا�ضعة ملوؤ
حظي باملوافقة عليه 

لمي” والذي 
ين الإ�ض

ربملا
ال

ف 
لمي، وهو ما يتوافق مع اأهدا

يف منظمة التعاون الإ�ض
جمال�س الدول الأع�ضاء 

ربملانية  باعتبار اأن هذا 
حتادات ال

ربملانية ب�ضاأن التاأكيد على تعزيز دور ال
ال�ضعبة ال

حتقيق م�ضلحة �ضرورية وملحة 
ى 

امل�ضروع هو غاية ل تبتغي من ورائها ال�ضعبة �ضو

ربملانية، يت�ضاركون 
ين يعزز اأدوارهم ال

جهاز برملا
ني 

لمي
ني الإ�ض

ربملاني
لأن يكون لل

لمية .
ري يف مواجهة التحديات التي تواجه ال�ضعوب الإ�ض

 فيه بالراأي والتاأث
	

يف الدورة ال�ضاد�ضة 
متت املوافقة عليه 

ربملانية الذي 
رتح ال�ضعبة ال

طرح مق
اإعادة 

يف منظمة 
جمال�س الدول الأع�ضاء 

حتاد 
ل

طوير الأمانة العامة 
حتاد وهو“ ت

ل
ل

ني العام اأمام اللجنة التنفيذية؛ 
مناق�ضة تقرير الأم

لل 
خ

لمي” 
التعاون الإ�ض

حتاد يف درا�ضة الق�ضايا واملو�ضوعات  ذات 
ى فعالية و قدرة ال

ف رفع م�ضتو
ك بهد

وذل

حتر�س على اأن يكون 
ربملانية 

ك؛ يذكر اأن ال�ضعبة ال
رت

لمي امل�ض
الأولوية للعمل الإ�ض

ربملانية الإقليمية والدولية. 
حتادات ال

طوير عمل ال
لوفودها دورا فاعل وهام يف ت
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

مذكرة �ضارحة 

رتح بند على 
ملق

جدول اأعمال 

ني 
ط

جلنة فل�ض

ف 
رتا

بعنوان »اع

ربملانات 
ال

بالدولة 

طينية ”
الفل�ض

تعد الق�ضية 

طينية 
الفل�ض

ى اأبرز 
احد

الق�ضايا التي 

تدعمها  دولة 

الإمارات العربية 

ك 
املتحدة، فلذل

لبد من اإبراز 

ف ال�ضعبة 
موق

ربملانية 
ال

الإمارتية لدعم 

هذه الق�ضية يف 

جمال�س 
حتاد 

ا

الدول الأع�ضاء يف 

منظمة التعاون 

لمي 
الإ�ض

ربملانات العاملية 
ت�ضجيع ال

ف بدولة 
رتا

على الع

ني والت�ضدي لل�ضيا�ضات 
ط

فل�ض

طانية 
الإ�ضرائيلية ال�ضتي

ب 
والعدوانية �ضد اأبناء ال�ضع

طيني
الفل�ض

 
	

ربملانية 
تقدمت  ال�ضعبة ال

دور  الإماراتية باإدراج مو�ضوع “

حتفيز 
حتاد يف ت�ضجيع و

ال

ف 
رتا

لع
ربملانات العاملية ل

ال

طينية”
بالدولة الفل�ض

 
	

جدول اأعمال 
ً لإدراجه على  متهيدا 

طرح هذا املو�ضوع على اللجنة التنفيذية 
ى 

نر

ربملان 
ك ال

طوات عملية لتحر
حتاد لإ�ضدار قرار ب�ضاأنه، على اأن يت�ضمن القرار خ

ال

لل املحافل 
خ

من 
ربملانية، اأو 

�ضعيد املنظمات القارية ال
على 

لمي �ضواء 
الإ�ض

طينية.
ف بالدولة الفل�ض

رتا
ربملانية الدولية من اأجل تعزيز الع

 ال
	

ربملانية الإماراتية اأن يت�ضمن القرار الآتي:
ى ال�ضعبة ال

 كما تر
	

متر 
يف منظمة املوؤ

جمال�س الدول الأع�ضاء 
حتاد 

توجيه ر�ضائل عاجلة  من رئي�س ا

لتينية 
ربملان الأوروبي والى برملان اأمريكا ال

لمي و با�ضم جميع اأع�ضائه اإلى ال
الإ�ض

ف 
رتا

لع
ربملانات الى اأهمية دعم دولها ل

ك ال
ربملان الإفريقي  يدعو فيه تل

، واإلى ال

ط، ويعك�س 
لم يف ال�ضرق الأو�ض

ك يعزز فر�س ال�ض
طينية، باعتبار اأن ذل

بالدولة الفل�ض

طيني وفق القرارات 
ب الفل�ض

حلقوق الوطنية الثابتة لل�ضع
جتاه ا

لقياً 
موقفاً اأخ

الدولية ويف مقدمتها القرار ) 242 (، الذي يوؤكد على اإن�ضحاب اإ�ضرائيل من كل 

 الأرا�ضي العربية املحتلة. 
	

لل رئي�ضه 
خ

من 
يل 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
حث ال

لمية الى 
ربملانات الإ�ض

دعوة ال

يف اجتماعهم 
ربملانات العاملية 

ك روؤ�ضاء ال
ني ، وكذل

ط
ف بدولة فل�ض

رتا
جلديد بالع

ا

رتة
 القادم  يف الف

	
ك.

 8/31 – 9/2 / 2015 بنيويور
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

تقرير حول 

مو�ضوع الهجرة 

ربملان العربي
ال

ف على 
التعر

اأ�ضباب ت�ضخم 

ظاهرة الهجرة 

ف على 
التعر

رتحة 
حللول  املق

ا

ب النت�ضار 
لتجن

طرب لهذه 
امل�ض

الظاهرة يف 

طقة العربية
املن

ني العرب 
ربملاني

تعزيز دور ال

حلل هذه الظاهرة 

طيع 
رتحه ي�ضت

اإيجاد حلول مق

ظاهرة 
ف 

ربملانيون القيام بها لتخفي
ال

الهجرة

 
	

ري 
ني  العرب لدولهم وخا�ضة الدولة التي تتعدد فيها اأ�ضكال الهجرة غ

ربملاني
حث ال

امل�ضروعة للت�ضديق على التفاقية الدولية رقم )97( ل�ضنة 1949 ب�ضاأن الهجرة 

. يذكر اأن العديد من الدول العربية  للعمل، والتي دخلت حيز التنفيذ يف مايو 1952

 مل ت�ضادق على هذه التفاقية . 
	

لحيات اتفاقيات منظمة العمل العربية،  
حدود و�ض

ربملان العربي  ملناق�ضة  
حث ال

جميع التفاقيات ال�ضادرة عن منظمة العمل العربية 
لحظة اأن 

جلدير بامل
فمن ا

ري فر�س امل�ضاواة بينهم، اأي اأن 
حقوق العمال املهاجرين وتوف

حماية 
ف اإلى 

تهد

اتفاقيات املنظمة تركز على العامل املهاجر ال�ضرعي وت�ضتثي اأفراد اأ�ضر العامل اأو 

ري نظامي.
ري �ضرعي اأو غ

العمال املهاجرين ب�ضكل غ

مداخلة حول 

تعزيز م�ضاركة 

ال�ضباب يف 

حلياة ال�ضيا�ضية 
ا

متر ال�ضباب 
موؤ

ني
ربملاني

ال

ف على 
التعر

حجم م�ضاركة 

حلياة 
ال�ضباب يف ا

ال�ضيا�ضية 

كيفية تعزيز م�ضاركة ال�ضباب 

ال�ضيا�ضية عامليا 

 
	

ني لإيجاد حلول 
ربملاني

تعزيز دور ال

رتحة لتفعيل م�ضاركة ال�ضباب 
مق

ال�ضيا�ضية . 

 
	

عند اإ�ضداره 
رتة القادمة 

لل الف
خ

ني ال�ضباب 
ربملاني

ى ال
منتد

اأهمية اأن يتبنى 

ف” 
طر

ني ال�ضباب، و�ضيانة حقوقهم، وحمايتهم من الت
ين العاملي لتمك

ربملا
“امليثاق ال

رتاتيجيات داعمة مل�ضاركة 
ربملانية الإماراتية-  ،  اأفكار وا�ض

رتحته ال�ضعبة ال
-الذي اق

حلياة ال�ضيا�ضية.
 ال�ضباب يف ا

	
حتى تكون 

ك 
�ضنع القرار ال�ضيا�ضي، وذل

يف 
ك ال�ضباب 

العمل على م�ضاعفة اإ�ضرا

مبا يعك�س 
يف الدول نابعة من فكرة هوؤلء ال�ضباب ، و

القرارات وال�ضيا�ضات العامة 

طلبات ال�ضيا�ضية الوطنية .
جتاهات ال�ضباب يف تنفيذ مت

ميول وا
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

لحظات 
م

ال�ضعبة 

ربملانية على 
ال

ني 
تقرير اأم

حتاد 
عام ال

يل  
ين الدو

ربملا
ال

حول الزيارة 

التفقدية 

ل�ضوريا بتاريخ 

يناير   19-16

2015

لحظات 
مي م

تقد
ربملانية   

ال�ضعبة ال
ظ على 

للحفا
حيادية دور 

حتاد باعتباره 
ال

املنظمة التي 
حتمي حقوق 

ال�ضعوب وتوؤكد 
رتام 

على اح
حقوق الإن�ضان 

( من  وفق املادة )1
النظام الأ�ضا�ضي 

ين 
ربملا

حتاد ال
ل

ل
يل .ومن 

الدو
ثم فاإن تو�ضيات 
ين 

ربملا
حتاد ال

ال
يل اأو اأحد 

الدو
ب اأن 

اأجهزته يج
تكون متوازنة مع 

جميع الفرقاء 
ني 

ال�ضيا�ضي
ومراعية لأبعاد 

لفات 
الخت

املوجودة.

لحظات ت�ضاند عمل 
مي م

تقد

ين فيما يتعلق 
ربملا

حتاد ال
ال

بالو�ضع يف �ضوريا 

 
	

ني 
مي تو�ضيات على تقرير الأم

تقد

يل 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ل
العام ل

 
	

ب ال�ضوري فاإن هذه 
جمل�س ال�ضع

ربملانية اإذا كانت تتم داخل 
حلة ال

جلنة امل�ضا
اأن 

متكنها من القيام باأدوار 
يف العمل  والتي 

لزمة 
اللجنة لن تكون لها امل�ضداقية ال

ب ال�ضوري 
جمل�س ال�ضع

لأن اللجنة و
ى من ال�ضراع. 

ف الأخر
لأطرا

ف بها ل
رت

مع

 هما وجه اآخر من اأوجه النظام ال�ضيا�ضي القائم. 
	

حلقيقية كما وردت 
ممثل املجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية اأن الإ�ضكالية ا

ى 
ير

ف بتعقد الأزمة ال�ضورية 
رتا

يف هذا التقرير وتو�ضياته ، هو اأنه على الرغم من الع

يل يف حل هذا ال�ضراع 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ل
ك جهد ل

ى اإمكانية اأن يكون هنا
اإل اأنه راأ

ب اأن يكون مقرون بعدة 
يف هذا ال�ضاأن يج

يل 
ين الدو

ربملا
جلهد ال

ى اأن ا
، ونحن نر

يل : 
 اعتبارات وهي كالتا

	
ف هذا التدخل واعتباراته ، مع الأخذ 

ظرو
ربملانية على اإمكانية التدخل ، و

القدرة ال

ف توجهاتها ، 
ل

ى الدولية على اخت
حل�ضبان اأن منظمة الأمم املتحدة ، والقو

يف ا

ِط اأي ب�ضي�س من الأمل نحو 
مل تع

ف مواقفها 
ل

ى الإقليمية على اخت
ك القو

وكذل

ك. 
رتتبة على ذل

حلل اإ�ضكاليات ال�ضراع القائم ، ودرا�ضة الآثار امل
 اإيجاد و�ضائل واآليات 

	
جمل�س 

ظ على ع�ضوية 
حلفا

ني العام ب�ضاأن ا
اأنه مع كل التقدير ملا ورد يف تقرير الأم

ب الآخرين عن اإجراء اأي ات�ضالت معه 
ك �ضيوؤدي اإلى حج

ب ال�ضوري ، اإل اأن ذل
ال�ضع

يل اأن 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ل
ى. و�ضبق ل

ف اأخر
ف على اأطرا

طر
باعتبار اأنه منحاز ل

ري من املنا�ضبات اإذ كان الأمر يتعلق باإهدار حقوق الإن�ضان اأو 
يف الكث

علق الع�ضوية 

امل�ضا�س بها. 
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مذكرة حول 

رتح مقدم 
مق

من �ضعادة /

را�ضد ال�ضريقي 

ب�ضاأن مو�ضوع 

التقرير 

ين 
ربملا

ال

ين 
العاملي الثا

)دور الرقابة 

ربملانية يف 
ال

حلكم 
تعزيز ا

الر�ضيد(

رتح 
مي مق

تقد

مو�ضوع التقرير 

ين العاملي.
ربملا

ال

حلكم ي�ضمل 
ملا كان مفهوم ا

عمل اأجهزة الدولة التنفيذية، 
والت�ضريعية، والق�ضائية،  

حتتاج اإلى 
فاإن هذه الأجهزة 

ممار�ضة عملها 
الر�ضادة يف 

طوير 
مبا يوؤدي اإلى ت

ال�ضيا�ضي 
ني 

حت�ض
موارد املجتمع ، و

ني. ولعل 
نوعية حياة املواطن

ميثل اأحد الأغرا�س 
ك 

ذل
الأ�ضا�ضية لأدوات الرقابة 

ريا ً 
ربملانية التي تاأثرت كث

ال
بانعكا�ضات مفهوم العوملة الذي 
ريات القليمية  

جعل من التغي
والدولية ذات اأثر مبا�ضر على 

�ضعيد ال�ضيا�ضات الوطنية 
الداخلية. 

ريات 
لقات واملتغ

من ال�ضروري بحث الع

ربملانية هو 
ني اأدوات الرقابة ال

ب

ني 
رتكيز على م�ضالح و�ضواغل املواطن

ال

طة التنفيذية باللتزامات 
ووفاء ال�ضل

حلكم 
ني اأن ا

القانونية وال�ضيا�ضية. يف ح

الر�ضيد يت�ضمن مبادئ اأ�ضا�ضية مثل: 

 
	

 امل�ضاركة 
	

ال�ضفافية 

 
	

امل�ضاءلة واملحا�ضبة 

 
	

 الفاعلية وح�ضن ال�ضتجابة
	

حلقوق والقانون 
�ضيادة ا

 
	

امل�ضاواة والندماج الجتماعي

 
	

رتام تق�ضيم العلم والتخ�ض�ضية 
اح

 
	

حلكم 
ربملانية وا

ني دور و�ضائل الرقابة ال
ط والتكامل ب

حتقيق االرتبا
ى اأهمية 

نر

طاء 
الر�ضيد يف ظل تنامي  الأزمات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية العاملية. بالإ�ضافة اإلى اإع

يف 
يل ال�ضيا�ضي 

ربملانية تركز اأ�ضا�ضا ً على التوجه الدو
اأبعاد حديثة لأدوار الرقابة ال

منظمة الأمم املتحدة حيال منع ومكافحة الف�ضاد.

التعليق على 

متابعة: تنفيذ  “

رتاتيجية 
ا�ض

ف 
حتاد الهد

ال

( تقوية  1(

ميوقراطية 
الد

لل 
من خ

ربملانات”
ال

التعليق على 

رتاتيجية 
ا�ض

ين 
ربملا

حتاد ال
ال

يل
الدو

ري للتقرير 
ب�ضاأن التح�ض

ين 
ين العاملي الثا

ربملا
ال

والذي من املتوقع اإ�ضداره 

رتحت 
، اق رب 2015

يف �ضبتم

ال�ضعبة مو�ضوع »دور الرقابة 

حلكم 
ربملانية يف تعزيز ا

ال

. الر�ضيد”

ط 
حتقيق االرتبا

ى ال�ضعبة اأهمية 
تر

ني دور و�ضائل الرقابة 
والتكامل ب

ظل تنامي  
حلكم الر�ضيد يف 

ربملانية وا
ال

الأزمات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية العاملية. 

طاء اأبعاد حديثة لأدوار 
بالإ�ضافة اإلى اإع

ربملانية تركز اأ�ضا�ضا ً على 
الرقابة ال

يل ال�ضيا�ضي يف منظمة 
التوجه الدو

الأمم املتحدة حيال منع ومكافحة 

الف�ضاد. 

حلكم الر�ضيد”.
ربملانية يف تعزيز ا

رتح مو�ضوع »دور الرقابة ال
مق
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

التعليق على 

متابعة: تنفيذ  “

رتاتيجية 
ا�ض

ف 
حتاد الهد

ال

رتاتيجي 
ال�ض

( : تعزيز  2(

ني 
امل�ضاواة ب

ني
جلن�ض

ا

التعليق على 

رتاتيجية 
ا�ض

ين 
ربملا

حتاد ال
ال

يل
الدو

مت ب�ضاأن امل�ضاواة 
ا�ضتعرا�س ما 

ني. 
جلن�ض

ني ا
ب

طة التي قام بها 
لع على الأن�ض

بالط

ني 
جمال تعزيز امل�ضاواة ب

حتاد يف 
ال

ين 
متر برملا

ني مثل تنظيم موؤ
جلن�ض

ا

حول زيادة م�ضاركة املراأة يف ال�ضيا�ضة 

ظ 
لح

واإ�ضدار من�ضورات بهذا ال�ضاأن ، ت

طقة العربية 
طة يف املن

لدينا غياب الأن�ض

و�ضمال اأفريقيا.  

طقة العربية 
يف املن

طة دعم امل�ضاواة 
لأن�ض

ط م�ضتقبلية 
ط

خ
ك 

ت�ضاوؤل عما اذا كانت هنا

حلاجة 
طقة العربية، وا

متر بها املن
ريات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية التي 

ظل التغي
يف 

خا�ضة 

اإلى زيادة م�ضاركة املراأة يف ال�ضيا�ضة.

التعليق على 

متابعة: تنفيذ  “

رتاتيجية 
ا�ض

ف 
حتاد الهد

ال

رتاتيجي 
ال�ض

ف 
الهد

رتاتيجي 
ال�ض

: حماية  3

وتعزيز حقوق 

الن�ضان

التعليق على 

رتاتيجية 
ا�ض

ين 
ربملا

حتاد ال
ال

يل
الدو

�ضرورة تعزيز حقوق الن�ضان 

ميثل هدفا ً رئي�ضيا ً يف 

ين 
ربملا

حتاد ال
رتاتيجية ال

ا�ض

مت العمل 
يل ، حيث اإنه 

الدو

طبيق منظور حقوق 
على ت

الن�ضان يف اأعمال الأمانة 

لل 
حتاد من خ

ل
العامة ل

ظفي 
ب ملو

ط تدري
ط

خ

الأمانة العامة وو�ضع دليل 

طبيق هذا املنظور يف 
اأدوات لت

اأعمالهم.

حتاد ب�ضاأن 
حتديد �ضيا�ضة ال

اأهمية 

تعميم منظور حقوق الإن�ضان. 

حقوق 
حماية 

طبيق منظور 
يف �ضاأن ت

حتاد 
لبد من الت�ضاوؤل عن �ضيا�ضة ال

ى اأنه 
 نر

حتديد هذه ال�ضيا�ضة . وبعد التفاق على 
طة عمل بعد 

الإن�ضان وبناء عليه يتم اإعداد خ

حتاد. 
طة يتم اإعداد برامج عمل لإدماج منظور حقوق الن�ضان يف اأعمال ال

خل
ا
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

التعليق على 

“متابعة: تنفيذ 

رتاتيجية 
ا�ض

ف 
حتاد الهد

ال

رتاتيجي 
ال�ض

( بناء  5(

ين 
دعم برملا

ف التنمية 
لأهدا

الدولية: 

امل�ضاهمة يف 

اأجندة التنمية ملا 

بعد 2015

التعليق على 

رتاتيجية 
ا�ض

ين 
ربملا

حتاد ال
ال

يل.
الدو

ين 
ربملا

حتاد ال
تعزيز دور ال

يل يف �ضياغة اأجندة 
الدو

التنمية الدولية ملا بعد عام 

 . 2015

ربملانات يف دعم 
اأن يتم تعزيز دور ال

طوير اآليات 
لل ت

التنمية الدولية من خ

ف 
ربملانات حول تنفيذ الأهدا

عمل ال

خلا�ضة بالتنمية .
ا

يف 
ربملانية الدولية امل�ضاركة بفعالية 

حتاد، ب�ضفته املوؤ�ض�ضة ال
رتح ال�ضعبة اأن ينظم ال

تق

جلديدة، واأن ينظم يف امل�ضتقبل ور�ضات عمل حول اآليات 
ف التنمية امل�ضتدامة ا

�ضياغة اأهدا

ربملانات الت�ضريعي والرقابي يف تنفيذها.
ف ودور ال

تنفيذ هذه الأهدا

ملخ�س وثيقة 

الإعداد  “

مليزانية عام 

2016” املقدمة 

من الأمانة 

حتاد 
ل

العامة ل

ين 
ربملا

ال

يل
الدو

مي نبذة عن 
تقد

الإجراءات التي 

�ضتتخذ يف الإعداد 

مليزانية عام 

 . 2016

جمموعة 12+ 
ب 

بناء على طل
تقلي�س م�ضاهمات الأع�ضاء 

يف ميزانية 
 %

بن�ضبة 10
مما يعني اأن 

عام 2016 ، 
حتاد لعام 

تكون ميزانية ال
 )9.858.000( 2016

ك �ضوي�ضري بدل ً من 
فرن

ك 
)10.953.000( فرن

�ضوي�ضري، �ضيتم اإعداد 
ميزانية عام 2016. 

�ضرورة العمل على اإيجاد اآليات لتقلي�س 

ميزانية عام 2016 دون الإ�ضرار 

حتاد. 
طة ال

باأن�ض

رتحات الآتية :
اأ�ضارت الوثيقة اإلى املق

 
	

حتاد.
ل

طة الرئي�ضية ل
 تقلي�س الإنفاق على الأن�ض

	
طوعية.

 زيادة امل�ضاهمات ال
	

حتاد.
ل

 زيادة اليرادات الأ�ضا�ضية ل
	

ا�ضتخدام �ضندوق راأ�س املال العامل.
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ممثل 
راأي 

املجموعة 

العربية  ب�ضاأن  

الإجراءات 

ريية 
التح�ض

مليزانية عام 

 2016

مي الراأي 
تقد

حول الإجراءات 

التي �ضتتخذ يف 

الإعداد مليزانية 

. عام 2016

جمموعة 12+ 
ب 

طل

تقلي�س م�ضاهمات الأع�ضاء 

يف ميزانية 
 %

بن�ضبة 10

مما يعني اأن 
عام 2016 ، 

حتاد لعام 
تكون ميزانية ال

 ) 9.858.000( 2016

ك �ضوي�ضري بدل ً من 
فرن

ك 
( فرن 10.953.000(

�ضوي�ضري.

�ضرورة العمل على اإيجاد اآليات لتقلي�س 

ميزانية عام 2016 دون الإ�ضرار 

حتاد. 
طة ال

باأن�ض

 
	

طوعية ومنها ا�ضتخدام امل�ضاهمات 
ط املو�ضوعة للم�ضاهمات ال

ى اأنه  يف ظل ال�ضرو
نر

على 
ب العتماد 

من ال�ضع
ربامج املخ�ض�س لها الدعم املقدم، فاإنه  

يف ال
ط 

فق
حال وافقت اللجنة 

يف 
يف امليزانية. اإل اأنه 

طية التقلي�س 
يف تغ

طوعية 
امل�ضاهمات ال

ى اأن يتم العمل 
يف امليزانية، نر

طية التقلي�س 
طوعية لتغ

على ا�ضتخدام امل�ضاهمات ال
مي الدعم بحيث يكون جزء من امل�ضاهمات املقدمة لدعم عمل 

ط تقد
على تعديل �ضرو

يل املنحة. 
حتديد ن�ضبة معينة من اإجما

حتاد بدون 
طة ال

 واأن�ض
	

لل تقلي�س 
خ

حتاد من 
ل

طة الرئي�ضية ل
ى اأن تقلي�س الإنفاق على الأن�ض

 كما نر
حتاد كموؤ�ض�ضة 

ف دور ال
ً �ضي�ضع جلمعية اإلى مرة واحدة �ضنويا 

عدد اجتماعات ا
ربملانات مع بع�ضها البع�س. كما اأننا 

مل وتوفر من�ضة لتوا�ضل ال
جتمع برملانات العا

ب اإلى تعديل النظام الأ�ضا�ضي من اأجل عقد اجتماع جمعية 
ل نوؤيد الراأي الذي يذه

طولة لن تتو�ضل اإلى 
ب عقد اجتماعات مكثفة وم

طل
ك �ضيت

واحد �ضنويا ً، حيث اإن ذل
 .  نتيجة قبل موعد اإقرار ميزانية عام 2016

	
رتويج لع�ضوية 

لل ال
خ

حتاد من 
ل

رتح العمل على زيادة الدخل الأ�ضا�ضي ل
 نق

حتاد بعد مثل الكونغر�س الأمريكي خا�ضة 
ل

مل تن�ضم ل
ربملانات التي 

حتاد عند ال
ال

ك �ضوي�ضري 
ف فرن

اأن م�ضاهمة الكونغر�س الأمريكي املتوقعة ت�ضل اإلى مليون ون�ض
 . % لعام 2016

طي التقلي�س يف م�ضاهمة الأع�ضاء بن�ضبة 10
مما يغ

مداخلة ب�ضاأن 

ين 
ربملا

البعد ال

يل
للتعاون الدو

�ضرورة تعزيز 

ين 
ربملا

البعد ال

يل.
للتعاون الدو

على الرغم من اأن اتفاق 
حتاد 

ني ال
ربم ب

التعاون امل
يل والأمم 

ين الدو
ربملا

ال
املتحدة يف عام 2002 والتي 

اأقرت فيه الأمم املتحدة باأن 
حتاد هو منظمة عاملية 

ال
ى 

ربملانات ، اإل اأننا نر
لل

ك باعتبار 
طوير ذل

�ضرورة ت
ربملانات والأمم املتحدة 

اأن ال
لهم اأدوار تكاملية مهمة على 

لقات الدولية.
�ضعيد الع

ربملانات دور يف �ضناعة 
اأهمية اأن يكون لل

القرارات

 
	

ربة عن الراأي العام يف ال�ضيا�ضات 
ربملانات املع

ني دور ال
لقة تكاملية ب

ك ع
اأن يكون هنا

ميكن اأن يوؤدي 
مل، حتى 

متثل �ضوت حكومات العا
ني الأمم املتحدة التي 

حلكومية وب
ا

يف ال�ضيا�ضــــــات الدولية 
جلديدة 

مع التوجهات ا
ف 

هذا الدور التكاملي اإلى التكي

طلعات ال�ضعبية  .
حلكومية والت

ني القرارات ا
متزج ب

 املعا�ضـــرة التي 
	

ربملانات 
لل اأن يكون لل

�ضرورة اأن تفتح الأمم املتحدة �ضاحات عملها لل�ضعوب من خ

ك قد 
ى اأن ذل

ني، ونر
دور يف �ضياغة �ضيا�ضاتها وتوجهاتها نحو ال�ضلم والأمن الدولي

ميكن تنفيذه 
لأمم املتحدة والذي 

ربملانية ل
جلمعية ال

رتح ا
لل بحث مق

يتم من خ

يل .
ين الدو

ربملا
حتاد ال

لل رعاية ال
عمليا من خ
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

تعليقات ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية 

ربنامج 
على ال

ال�ضنوي لدور 

النعقاد العادي 

ربملان 
الثالث لل

- العربي 2014

2015

التعليق على 

ربنامج ال�ضنوي 
ال

لدور النعقاد 

العادي الثالث 

ربملان العربي.
لل

ربنامج 
لع على ال

الط

ال�ضنوي لدور النعقاد 

ربملان 
العادي الثالث لل

العربي 2014-2015 والذي 

جمموعة من 
يحتوي على 

ط 
ربامج، مثل برنامج الن�ضا

ال

يل وال�ضيا�ضي 
الت�ضريعي واملا

ط 
باالإ�ضافة اإلى برنامج الن�ضا

جلل�ضات 
الرقابي وبرنامج ا

طة.
ريها من الأن�ض

وغ

�ضرورة اإيجاد اآلية عملية لتنفيذ برنامج 

ربملان العربي.
ال

 
	

ك �ضعوبات عدة 
ربملان العربي ، حيث لتزال هنا

ب وجود اخت�ضا�ضات وا�ضحة لل
طل

يت

ظيفته الت�ضريعية للجامعة العربية. 
ربملان العربي بو

 لأن يقوم ال
	

ب اإزالة التناق�س لفكرته 
طل

مبراقبة امليزانية للجامعة العربية ، يت
فيما يتعلق 

ممار�ضة هذا الخت�ضا�س. 
ربملان العربي من 

 ال�ضت�ضارية  ، حتى يتمكن ال
	

هذه الوثيقة وما اإذا كان 
طبيق 

ى اأهمية اآليات ت
ب�ضاأن وثيقة املراأة العربية ، نر

جلنة ب�ضاأن 
لل ت�ضكيل 

خ
طبيق هذا الوثيقة من 

حمددة لت
طة 

خ
ربملان العربي 

لل

يف هذا ال�ضاأن هو دور 
طبيق وثيقة املراأة العربية على اأن يكون العتبار الرئي�ضي 

ت

يف التعاون 
ربملان العربي 

لل دور ال
خ

يف تنفيذ هذه الوثيقة من 
ربملان العربي 

ال

يف الدول 
ربملانات الوطنية 

يف تنفيذها اأو كيفية قيام ال
ى املعنية 

مع املنظمات الخر

 العربية بتبني هذه الوثيقة.  
	

ى ال�ضعبة 
ربملانية الدولية والإقليمية، تر

مع املنظمات ال
فيما يتعلق بالتعاون 

ربملانات 
ربملان العربي لبناء ال�ضركات مع ال

ربملانية الماراتية اأهمية اأن ي�ضعى ال
ال

ف تعزيز الدبلوما�ضية 
ربملان الإفريقي بهد

ربملان الأوروبي وال
مثل ال

ظرة؛ 
املنا

ى.
مبا  يخدم امل�ضالح العربية يف القارات الأخر

ربملان العربية 
ربملانية لل

ال
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

ملخ�س 

ني 
تقرير اأم

حتاد 
عام ال

حول الزيارة 

التفقدية 

ل�ضوريا بتاريخ 

16-19 يناير 

2015

مي ملخ�س 
تقد

عن تقرير.

ني 
اأورد التقرير نتائج زيارة اأم

يل 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

عام ال

اإلى �ضوريا. 

خلا�ضة بالزيارة 
ت�ضمن التو�ضيات ا

مثل :

•
	

طات ال�ضورية 
يبدو اأن ال�ضل

طلوب يف اأي 
م�ضتعدة للحوار امل

عملية �ضيا�ضية. 

•
	

ك متزايد لأن كافة 
ك اإدرا

هنا

ك اأع�ضاء من 
مبا يف ذل

ني، 
لعب

ال

يل والرئي�س الأ�ضد 
حلا

النظام ا

ب اأن يكونوا جزءا من 
نف�ضه، يج

رية 
حل الأزمة. وقد ُبذلت جهود كب

طة 
لعزل الرئي�س الأ�ضد من ال�ضل

جلهود بالنجاح، 
ك ا

دون تكلل تل

ط ل�ضد الفراغ الناجم 
طي

ودون تخ

طة. 
ك ال�ضل

عن تر

•
	

ب 
ف التي انتخ

مع و�ضع الظرو

لل عام 
ربملان يف العتبار خ

فيها ال

ميثل بالفعل 
ربملان ل 

2012، فاإن ال

ب ال�ضوري كله، وهيكله 
ال�ضع

الداخلي واآلياته ل تعمل باأ�ضلوب 

ربملانات القوية وامل�ضتقلة.
عمل ال

يل: 
اأو�ضى القرير بالتا

 
	

يل. 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ربملان ال�ضوري ع�ضوا يف ال
 يبقى ال

	
يف عمليات 

ب دور قوي 
ربملان على لع

يل ت�ضجيع ال
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ب على ال
يج

ربملانية يف عام 2016.
حتاد على النتخابات ال

ف ال
لح الداخلي، واأن ي�ضر

 الإ�ض
	

ربملانية.
حلة ال

جلنة امل�ضا
يل اأن يدعم دور 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
ب على ال

 يج
	

حلالية تتكامل مع بع�ضها بع�ضا حيث تتكامل مبادرة دي مي�ضتورا 
لم ا

مبادرات ال�ض

حلة. ويف واقع الأمر، فاإن كلتا 
جلنة امل�ضا

ريان مع عمل 
ط

حظر 
لفر�س مناطق 

جماعات املعار�ضة 
ني تتوافقان مع املبادرة ال�ضورية، التي تقوم على توحيد 

املبادرت

ل 
جلارية، 

يل اأن يدعم هذه املبادرات ا
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ب على ال
املختلفة. ويج

حتقق اإمكانية الو�ضول 
ك اأن هذه املبادرات 

�ضيما مبادرة دي مي�ضتورا، بناء على اإدرا

حلوار 
لل ا

خ
جلمهورية العربية ال�ضورية من 

لمة ا
اإلى املحافظة على وحدة و�ض

ف ال�ضراع. 
 ال�ضامل لكافة اأطرا

	
ف 

ط على املتابعة الوثيقة للمل
جلنة  �ضوؤون ال�ضرق الأو�ض

حتاد اأن ي�ضجع 
ب على ال

يج

جلاري، بالتوازي مع 
حلوار ا

يف ا
ربملان ال�ضوري 

طات ال
ال�ضوري، من اأجل م�ضاركة �ضل

العمل العام للجنة.
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

ملخ�س 

لحظات 
م

ال�ضعبة 

ربملانية على 
ال

ني 
تقرير اأم

حتاد 
عام ال

يل  
ين الدو

ربملا
ال

حول الزيارة 

التفقدية 

ل�ضوريا بتاريخ 

يناير   19-16

2015

لحظات 
مي م

تقد
ربملانية   

ال�ضعبة ال
ظ على 

للحفا
حيادية دور 

حتاد باعتباره 
ال

املنظمة التي 
حتمي حقوق 

ال�ضعوب وتوؤكد 
رتام 

على اح
حقوق الإن�ضان 

( من  وفق املادة )1
النظام الأ�ضا�ضي 

ين 
ربملا

حتاد ال
ل

ل
يل .ومن 

الدو
ثم فاإن تو�ضيات 
ين 

ربملا
حتاد ال

ال
يل اأو اأحد 

الدو
ب اأن 

اأجهزته يج
تكون متوازنة مع 

جميع الفرقاء 
ني 

ال�ضيا�ضي
ومراعية لأبعاد 

لفات 
الخت

املوجودة.

لحظات ت�ضاند عمل 
مي م

تقد

ين فيما يتعلق 
ربملا

حتاد ال
ال

بالو�ضع يف �ضوريا 

ني العام 
مي تو�ضيات على تقرير الأم

تقد

يل 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ل
ل

 
	

ب ال�ضوري فاإن 
جمل�س ال�ضع

ربملانية اإذا كانت تتم داخل 
حلة ال

جلنة امل�ضا
اأن 

متكنها من القيام 
لزمة يف العمل  والتي 

هذه اللجنة لن تكون لها امل�ضداقية ال

ب 
جمل�س ال�ضع

ى من ال�ضراع. لأن اللجنة و
ف الأخر

لأطرا
ف بها ل

رت
باأدوار مع

 ال�ضوري هما وجه اآخر من اأوجه النظام ال�ضيا�ضي القائم. 
	

حلقيقية كما 
يف اللجنة التنفيذية اأن الإ�ضكالية ا

ممثل املجموعة العربية 
ى 

ير

ف بتعقد الأزمة 
رتا

ورد يف هذا التقرير وتو�ضياته ، هو اأنه على الرغم من الع

يف 
يل 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
ل

ك جهد ل
ى اإمكانية اأن يكون هنا

ال�ضورية اإل اأنه راأ

ب اأن 
يل يف هذا ال�ضاأن يج

ين الدو
ربملا

جلهد ال
ى اأن ا

حل هذا ال�ضراع ، ونحن نر

يل : 
 يكون مقرون بعدة اعتبارات وهي كالتا

	
ف هذا التدخل واعتباراته ، مع 

ظرو
ربملانية على اإمكانية التدخل ، و

القدرة ال

ف 
ل

ى الدولية على اخت
حل�ضبان اأن منظمة الأمم املتحدة ، والقو

يف ا
الأخذ 

طي اأي 
مل تع

مواقفها 
ف 

ل
على اخت

ى الإقليمية 
ك القو

توجهاتها ، وكذل

حلل اإ�ضكاليات ال�ضراع القائم ، 
ب�ضي�س من الأمل نحو اإيجاد و�ضائل واآليات 

ك. 
رتتبة على ذل

 ودرا�ضة الآثار امل
	

ظ على ع�ضوية 
حلفا

ني العام ب�ضاأن ا
يف تقرير الأم

اأنه مع كل التقدير ملا ورد 

ب الآخرين عن اإجراء اأي 
ك �ضيوؤدي اإلى حج

ب ال�ضوري ، اإل اأن ذل
جمل�س ال�ضع

حتاد 
ل

ى. و�ضبق ل
ف اأخر

ف على اأطرا
طر

ات�ضالت معه باعتبار اأنه منحاز ل

ري من املنا�ضبات اإذا كان الأمر يتعلق 
يف الكث

يل اأن علق الع�ضوية 
ين الدو

ربملا
ال

باإهدار حقوق الإن�ضان اأو امل�ضا�س بها. 
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

تعليق ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية على 

لن هانوي 
اإع

التنمية  “

امل�ضتدامة: 

حتويل الأقوال 

اإلى اأفعال”

ف تعليق 
يهد

ال�ضعبة على 

لن هانوي 
اإع

التاأكيد على 

حتقيق 
اأهمية 

التنمية امل�ضتدامة 

مي تو�ضيات لتعزيز دور 
تقد

حتقيق 
ني يف عملية 

ربملاني
ال

التنمية امل�ضتدامة 

 
	

يل 
ين دو

متر برملا
عقد موؤ

 
	

ف التنمية 
حتقيق اأهدا

ني يف 
ربملاني

يل لدور ال
ين دو

متر برملا
رتحت ال�ضعبة عقد موؤ

اق

ف من 
ك برتوكول تعاون مع الأمم املتحدة للتنمية امل�ضتدامة، والهد

امل�ضتدامة ، وكذل

جندد موافقتنا عليه
لن. و

رتح هو تفعيل هذا الإع
هذا املق

مداخلة حول 

وجود هياكل 

تنظيمية 

لأمانات العامة 
ل

رب قدر من 
باأك

الكفاءة

طوير 
اأهمية ت

الهياكل 

التنظيمية يف 

ربملانات 
اأمانات ال

طوير هياكل 
مي تو�ضيات ت

تقد

طوير الهياكل التنظيمية يف 
ت

ربملانات 
اأمانات ال

لبد اأن تكون الهياكل التنظيمية 

مي خدماتها 
لأمانات متوازنة يف تقد

ل

ربملانات من 
ف الرئي�ضية لل

ظائ
مع الو

ت�ضريع  و رقابة ودبلوما�ضية برملانية.

 
	

ين 
ربملا

جمال العمل ال
رتافية متخ�ض�ضة يف 

اأهمية اأن تقوم الأمانات العامة باأدوار اح

يف االأجهزة واملوؤ�ض�ضات 
ني االأعمال 

ط ب
ك االرتبا

البد اأن تكون قادرة على ف
حيث 

 ،

يف 
يف م�ضاندة الأع�ضاء 

ربملانات ، فالأمانة عندما تقوم 
الر�ضمية وطبيعة عمل ال

ك عندما 
ني الت�ضريع والراأي العام ، وكذل

لبد اأن توائم ب
ني 

جمال �ضياغة القوان

ك 
لبد  اأن تراعي الراأي العام الداخلي وكذل

يف دوره ال�ضيا�ضي  
ربملان 

تدعم ال

 ال�ضيا�ضية الر�ضمية للدولة. 
	

متكاملة داعمة 
هياكل الأمانات العامة  اأدوارا فنية  واإدارية 

حتقق 
 اأهمية اأن 

طبيعة النظام ال�ضيا�ضي يف الدولة، 
لل ال�ضتيعاب الكامل ل

ك من خ
ني ، وذل

ربملاني
لل

ممار�ضة العملية الت�ضريعية 
حلكومة ، لتتم 

ربملان الوطني وا
ني ال

لقة ب
وطبيعة الع

حلكومة ، لتحقيق الن�ضجام 
طريقة توافقية مع ا

ربملان ب
والرقابية وال�ضيا�ضية لل

ربملان ، خا�ضة عند الإعداد للمو�ضوعات التي تدر�ضها اأجهزة  
وفعالية الأدوار من ال

ك . 
لزمة لذل

ربملان ، وعند  اإعداد الوثائق والتقارير ال
ال
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

مذكرة حول 

طارئ 
البند ال

املقدم  من 

جمهورية ايران 

لمية 
ال�ض

على جدول 

اأعمال الجتماع 

جلمعية ال 
ا

حتاد 
ل

132 ل

ين 
ربملا

ال

يل  بعنوان 
الدو

حتاد 
دور ال “

يل 
ين الدو

ربملا
ال

يف مكافحة 

التهديد املتنامي 

لإرهاب”
ل

مي روؤية 
تقد

ربملانية 
ال�ضعبة ال

الإماراتية حول 

البند املقدم من 

ايران. 

لحظات ال�ضعبة على 
اأبداء م

طارئ املقدم  من 
البند ال

لمية 
جمهورية ايران ال�ض

على جدول اأعمال الجتماع 

حتاد 
ل

جلمعية ال 132 ل
ا

يل  بعنوان  
ين الدو

ربملا
ال

يل 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

دور ال “

يف مكافحة التهديد املتنامي 

لإرهاب”
ل

رتاث العاملي 
ني ما يحمي ال

�ضرورة ت�ضم

جلماعات الإرهابية. 
ب ا

من تخري

ربملانات 
لت على م�ضودة القرار و تعديل عنوان القرار ليكون: “ دور ال

اأن يتم اإدخال تعدي

لل �ضراكات اقليمية ودولية ت�ضتند اإلى ميثاق المم 
ف من خ

طر
يف مكافحة الرهاب والت

مل و حماية 
ني ح�ضارات العا

مبا يحقق التعاون والتفاهم ب
يل 

املتحدة ومبادئ القانون الدو

رتاث الثقايف”.
ال
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لت 
التعدي

رتحة من 
املق

ممثل املجموعة 

العربية 

على م�ّضودة 

لن “ و�ضع 
اإع

ميقراطية 
الد

مل 
يف خدمة العا

الذي تريده 

ال�ضعوب” 

كما وردت من 

الأمانة العامة 

حتاد”
ل

ل

 
	

ب اأن يكون حل النزاعات 
يج

حلوار ال�ضيا�ضي وفق اأ�ض�س 
وا

مببادئ واأ�ض�س القانون 
حمكومة 

يل 
ك القانون الدو

يل ، وكذل
الدو

حلوار 
ين حتى ل يتحول ا

الإن�ضا

جمرد 
والتفاو�س ال�ضيا�ضي اإلى 

حلديث عن م�ضالح مت�ضاربة.
 ا

	
ربملانية 

ملا كانت الدبلوما�ضية ال

ري عن اإرادة ال�ضعوب 
هي تعب

واأ�ضبح لل�ضعوب دور اأ�ضا�ضي 

يف القرارات ال�ضيا�ضية خا�ضة 

ربملانات 
مع الدور املتزايد لل

يف  العملية ال�ضيا�ضية ، فاإنه 

ك 
رتح التاأكيد على اإ�ضرا

من املق

ربملانات يف اإدارة ال�ضراعات.
 ال

	
اأهمية اإ�ضافة ما ي�ضمن عدم 

ت�ضويه املعتقدات والرموز الدينية 

ى الآفات الأ�ضا�ضية 
لأن اأحد

ب اأو ن�ضر الكراهية هو ما 
للتع�ض

لآخر �ضواء من 
يتعلق بالإ�ضاءة ل

لل ت�ضويه معتقده الديني اأو 
خ

ك ما 
حل�ضاري وكذل

الثقايف اأو ا

يتعلق بالإ�ضاءة لرموزه.

 
	

طلبات 
ك التنفيذ الكامل ملت

يل بفعالية ، وكذل
اإ�ضافة عبارة » واإعمال مبادئ واأ�ض�س القانون الدو

ين. 
يل الن�ضا

 القانون الدو
	

 اإ�ضافة عبارة » . ونوؤكد على اإ�ضراكها مع الدبلوما�ضية الر�ضمية يف اإدارة ال�ضراعات.« 
	

لزم ملواجهة الإرهاب.
ربملانات  فيما بينها التعاون ال

 اإ�ضافة عبارة واأن تبدي ال
	

حلاجة اإلى خلق روح الت�ضامح 
رب با

لء اهتمام اأك
اإ�ضافة عبارة »  كما اأننا نحث كافة الدول على اإي

رتام كافة الثقافات والأديان والتقاليد دون 
جلميع باح

وا�ضتيعاب املجتمعات التي يحظى فيها ا
حل�ضارية «.

 ت�ضويه اأو اإ�ضاءه للرموز واملعتقدات الدينية اأو الثقافية اأو ا
	

يف 
مبا ي�ضهم 

ني وتقوية دوره 
ربملاني

ى ال�ضباب ال
رب عن دعمنا وتاأييدنا ملنتد

اإ�ضافة فقرة » ونع
ريها من املنظمات الدولية مع هذا 

توعية ال�ضباب ، ونوؤكد على اأهمية تعاون الأمم املتحدة وغ
ى«.

 املنتد
	

ري عن 
ني الذي ي�ضكل من�ضة لل�ضباب للتعب

ربملاني
ى ال�ضباب ال

�ضرورة التاأكيد على دور منتد
طلعاتهم يف الق�ضايا ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية.

اآرائهم وت

اإ�ضافة الفقرات التالية:

 
	

مبقدار مت�ضاو من ال�ضيادة 
لقات الدولية واأن تتمتع الدول 

ميقراطية الع
التاأكيد على د

ك خ�ضو�ضيات الدول 
يل وميثاق الأمم املتحدة وعدم انتها

الكاملة وفق مبادئ القانون الدو
حل�ضارية والثقافية و التاريخية وال�ضيا�ضية والقت�ضادية. 

 ا
	

لل 
لقات الدولية دون اإخ

ميقراطية الع
التاأكيد على �ضرورة اأن تعك�س املنظمات الدولية د

�ضوت الدول 
ري على 

يف القوة والتاأث
مماثل 

�ضوت 
يف اأن يكون لها 

رية 
بحق الدول ال�ضغ

ى. 
رب

 الك
	

طبيعة املرحلة 
مبا يتفق مع 

طوير اآليات عملها 
لح الأمم املتحدة وت

التاأكيد على اأهمية اإ�ض
خلم�س. 

مل ا
متثيل متكافئ لقارات العا

رب عن توازن فعلي يف 
لقات واأن يع

 الراهنة  يف الع
	

ري واحدة لل�ضرعية الدولية دون انتقاء اأو ازدواجية ، وتنفيذ 
طبيق معاي

اللتزام الفعلي بت
لفات الدولية 

خل
رتكة على كافة املنازعات وا

القرارات الدولية بفعالية وبذات املبادئ امل�ض
طلبات 

ب مع مت
ك ل يتنا�ض

ري باعتبار اأن ذل
لل الأجنبي لأرا�ضي الغ

واإنهاء كافة �ضور الحت
جلديدة.

طور الألفية ا
وت
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

م�ضروع
لئحة 

ال
التنظيمية 

لجتماعات 
ل

ني 
التن�ضيقية ب

املجل�س الوطني 
حتادي 

ال
لدولة الإمارات 
العربية املتحدة 

واملجموعة 
ربملانية  لدول 

ال
لتينية 

اأمريكا ال
والكاريبي يف 

ين 
ربملا

حتاد ال
ال

يل
الدو

و�ضع لئحة 

تنظيمية 

لجتماعات 
ل

التن�ضيقية 

ني 
طرف

ني ال
ب

الإماراتي 

جمموعة دول 
و

لتينية 
اأمريكا ال

حتاد 
يف ال

يل 
ين الدو

ربملا
ال

و�ضع لئحة تنظيمية فيها 

حتدد مهام 
اإجراءات تنظيمية 

ني 
ف يف اللقاءات ب

الأطرا

ني 
جلانب

ا

 
	

ف 
و�ضع نظام مرن وعملي وبه اأهدا

وا�ضحة. 

 
	

يف 
حتقيق الإ�ضتقرار والإ�ضتمرارية والتعددية 

من اأجل 
توطيد اأوا�ضر ال�ضداقة 

ك وتبادل املعلومات وزيارات الوفود 
رت

ري اآلية للتعاون امل�ض
رتكة، وتوف

لقات امل�ض
الع

لقات التعاون الثنائية وتوطيدها. 
ظ على ع

حلفا
لل ا

ربات من خ
خل

ربملانية وا
 ال

	
ني، ون�ضر 

حلوار ال�ضيا�ضي، والأمن وال�ضلم الدولي
جمالت ا

يف 
تعزيز التوا�ضل 

ني.
طرف

ى تهم ال
جمالت اأخر

طاقة واملوارد املائية، واأية 
رتبية وال

ميوقراطية، وال
 الد

	
لل فتح اأ�ضواق 

ني فر�س العمل وزيادة ال�ضتثمار املتبادل من خ
حت�ض

ال�ضعي من اأجل 

ربملانيون من 
لقا من اجتماعات يرّوج لها ال

ط
جديدة وتو�ضيع اآفاق التفاو�س، اإن

ني لتعزيز التنمية التجارية.
طرف

 ال
	

يل.
ين الدو

ربملا
حتاد  ال

طرح يف ال
تن�ضيق العمل حول الق�ضايا التي ت

التعليق على 
رتحات 

مق
طر 

كل من ق
والبحرين على  
ب�ضاأن التفاقية 

حتاد 
ني ال

ب
ين 

ربملا
ال

يل والأمم 
الدو

املتحدة 

مقارنة الأفكار 
التي وردت من 

كل من املجال�س 
الت�ضريعية من 
طر والبحرين 

ق
ب�ضاأن التفاقية 

حتاد 
ني ال

ب
يل 

ين الدو
ربملا

ال
والأمم املتحدة. 

مقارنة الأفكار التي وردت 

طر 
من كل من البحرين وق

ربملانية 
رتح ال�ضعبة ال

مبق

 
	

رتحات 
ني املق

ط ب
رتاب

حتقيق ال

رتحات ال�ضعبة 
التي وردت مع مق

ربملانية الإماراتية. 
ال

 
	

رتام مبداأ ال�ضيادة الوطنية 
لت ال�ضعبة البحرينية املتكرر ب�ضاأن اح

فيما يتعلق بتعدي

لمة القليمية 
ومبداأ عدم التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول ، ومبداأ ال�ضيادة وال�ض

يل والأمم 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ني ال
يل ب

وعدم النتقائية واملو�ضوعية يف التعاون الدو

يف ن�س من الن�ضو�س 
ربملانية اأنه من املمكن الإ�ضارة اإليه 

ى ال�ضعبة ال
املتحدة ، تر

ك توافق 
حتى يكون هنا

طريقة 
يف الديباجة، ولبد من عدم تكراره بهذه ال

ولي�س 

ري 
ني للتوقيع . خا�ضة توقيع هذه التفافية مهم  ولبد من ت�ضخ

طرف
ني ال

مبدئي ب

يل والأمم املتحدة . 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ني ال
البنود التوافقية ب
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مداخلة حول 

القدرات 

املوؤ�ض�ضية 

ربملانات 
لل

ف 
لإدماج اأهدا

التنمية 

امل�ضتدامة 

جلديدة
ا

ماهية دور 

ربملانات يف 
ال

حتقيق 
مواكبة 

ف 
الأهدا

منائية
ال

ربملانات عليها م�ضوؤولية 
ال

ف 
حتقيق اأهدا

اأ�ضا�ضية يف 

جلديدة. 
الألفية التنموية ا

 
	

حتقيق 
ربملانات يف 

تعزيز دور ال

منائية. 
ف ال

اأهدا

 
	

منائية ملا بعد 
ف الإ

يف �ضاأن الأهدا
ربملانات عن وجهات نظرها 

رب ال
�ضرورة اأن تع

ف 
جلانها الدائمة والتي تتعلق بالأهدا

يف 
رتحة 

لل النقا�ضات املق
عام 2015 من خ

ف 
ط عملية لإدماج الأهدا

ط
ري املبكر لر�ضم خ

جلديدة ، و�ضرورة التح�ض
منائية ا

ال
جلديدة يف اأعمال اللجان الدائمة يف املجال�س الت�ضريعية الوطنية .

منائية ا
 ال

	
ب الذي يتعلق 

جلان
ب الجتماعي؛ اأي ا

جلان
لإدماج ا

ربملانات 
 �ضرورة اأن ت�ضعى ال

كل 
يف 

مناق�ضاتها ال�ضيا�ضات العامة للدولة 
منائية اأثناء 

ف ال
بتحقيق الأهدا

مفاهيم 
على 

ك 
رتكيز  كذل

ب القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية. و ال
جلوان

ا
متثل الأ�ضا�س 

ني  والت�ضريعات، باعتبار اأن هذه العدالة 
العدالة الجتماعية يف القوان

ب ال�ضكان الذين يقل دخلهم 
طبيعي لتحقيق ال�ضتقرار الداخلي وتخفي�س ن�ض

ال
مب�ضتويات املعي�ضة .

حلدود الدنيا 
 اليومي عن ا

	
لزمة ومنها الن�ضمام 

حكوماتها على اتخاذ كل الجراءات ال
ربملانات 

حتث ال
اأن 

ميثل مرتكزاً 
ك 

ني باعتبار اأن ذل
جلن�ض

ني ا
اإلى التفاقيات الدولية لتعزيز امل�ضاواة ب

جمتمعها.
اأ�ضا�ضياً للتنمية امل�ضتدامة، وحث املراأة على امل�ضاركة بفعالية يف تنمية 

مداخلة حول 

ني 
التفاعل ب

ربملانات 
ال

الوطنية و فرق 

الأمم املتحدة 

طرية
الق

كيفية تفاعل 

ربملانات 
ال

الوطنية و فرق 

الأمم املتحدة 

طرية
الق

ربملانات 
ني ال

طوير التفاعل ب
ت

الوطنية و فرق الأمم املتحدة 

طرية 
الق

 
	

رتحات تعزز من التفاعل 
مي مق

تقد

ربملانات الوطنية و فرق 
ني ال

ب

طرية. 
الأمم املتحدة الق

 
	

ربامج 
مي وجهة نظرها فيما يخ�س ال

يف تقد
حلق الأ�ضيل للثقافات الوطنية 

تاأكيد ا
ني الأمم املتحدة 

ك بينها وب
رت

طوير فهم م�ض
طروحة والتوجه اإلى ت

طرية امل
الق

ني. 
طرف

ني ال
رتام قيمها لتحقيق الغايات املن�ضودة من التعاون ب

 مبني على اح
	

طبيعة 
لح  

حقيقية فيما يتعلق باإ�ض
اأهمية اأن تقوم الأمم املتحدة بعمل اإجراءات 

حلقوق الإن�ضان وتنفيذ 
حلماية الدولية 

طرية مع التاأكيد  باأن ا
جمها الق

تنفيذ برا
ك مبادئ �ضيادة الدول، اأو التدخل 

ميكن اأن يكون م�ضوغا لنتها
منائية ل 

ف ال
الأهدا

 يف �ضوؤونها الداخلية. 
	

مبا يوؤدي 
يل والأمم املتحدة، 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
ني ال

طوير التفاقيات ب
 اأهمية ت

ربملانات 
ف ال

طوة �ضت�ضهم يف اإدخال اأهدا
خل

ك ا
اإلى �ضراكة عمل حقيقية باعتبار اأن تل

يف هذه املرحلة؛ 
يف عمل الأمم املتحدة وهو �ضروري 

متثل �ضعوبها  
الوطنية التي 

ربملانات الوطنية . 
طرية وال

ربامج الق
ني ال

لقة ب
طوير الع

حتى يتم ت
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

مذكرة تعليق 

ال�ضعبة 

ربملانية على 
ال

م�ضودة م�ضروع 

قرار اللجنة 

الدائمة الثانية« 

ت�ضكيل نظام 

جديد لإدارة 

املياه : تعزيز 

ين 
ربملا

العمل ال

مت الأخذ  
هل 

رتحات 
باملق

التي قدمتها 

ربملانية 
ال�ضعبة ال

الماراتية؟ 

رتحات ال�ضعبة 
اإعادة طرح مق

مل يتم الأخذ بها 
التي 

 
	

ربملانية 
رتحات ال�ضعبة ال

تعزيز مق

الإماراتية يف م�ضروع قرار اللجنة 

الدائمة الثانية 

 
	

ري على �ضيا�ضات 
لل التاأث

خ
من 

يف نظام اإدارة املياه 
ربملانات 

التاأكيد على دور ال
مبناق�ضات 

ربملانات، وخا�ضة فيما يتعلق 
رب الأدوار الرقابية لل

الإنفاق الوطنية ع
خلتامية.

حل�ضابات ا
 وقرار امليزانيات وا

	
ري املناخ التي 

جلة م�ضكلة تغ
ط اإدارة املياه الر�ضيدة ب�ضرورة معا

االإ�ضارة الى ارتبا
يف اأفريقيا 

رث من 2 ملياري ن�ضمة وخا�ضة 
طنها اأك

يف مناطق يق
ف 

جلفا
تهدد با

مع 
ربملانات الإقليمية بالتعاون 

رتاليا واآ�ضيا واأوروبا، و�ضرورة اأن تقوم ال
واأ�ض

حلكومات من اأجل 
ط على ا

ط عمل برملانية لل�ضغ
ط

خ
ربملانات الوطنية بتبني 

ال
حلرارية 

حلماية البيئة، ومواجهة النبعاثات ا
القبول باللتزامات الدولية املقررة 

ريات املناخية، وفق ما اأكدت عليه التفاقيات والقرارات الدولية ال�ضادرة من 
والتغ

ى.
مترات الدولية الأخر

الأمم املتحدة واملوؤ

مداخلة ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الماراتية  حول  

ت�ضكيل نظام 

جديد لإدارة 

املياه : تعزيز 

ين 
ربملا

العمل ال

ف يتم تفعيل 
كي

ني 
ربملاني

دور ال

لإدراة املياه 

وماهي التحديات 

التي تواجههم؟ 

طرح فكرة كيفية 
املداخلة ت

ني يف اإدارة 
ربملاني

تعزيز دور ال

املياه

 
	

ني يف اإدارة 
ربملاني

تعزيز دور ال

املياه. 

ب على املياه( بدًل من ) اإدارة امدادات املياه( ك�ضبيل 
طل

اأهمية تبني مفهوم ) ادارة ال

رتكيز يف املفهوم على الآتي :- 
رتة القادمة مع ال

رئي�ضي لإدارة املياه يف الف

•
	

حتديث البيئة الأ�ضا�ضية للري ، واإدماج الري �ضمن مفاهيم حماية البيئة. 

•
	

ط اإدارة املياه بال�ضتدامة الجتماعية والقت�ضادية للمناطق الريفية. 
•رب

	
طاع 

ين والق
ربملانات، ومنظمات املجتمع املد

ني ال
اأهمية بناء حوار وتعاون فعال ب

ط للموارد املائية، وكيفية 
طي

ممثلي التجمعات ال�ضكانية ب�ضاأن التخ
خلا�س و

ا

طبيق مبادئ الإدارة املتكاملة ملوارد املائية. 
•و�ضع اآليات عمل تنفيذية لت

	
مبجاري 

ك يف م�ضادر املياه للتعاون حول الأمور املتعلقة 
ت�ضجيع الدول التي تت�ضار

يف اإطار 
، ودرا�ضة امل�ضاركة  جلوفية املوؤقتة “الوديان”

املياه الدولية ،ومنها املياه ا

حقوق كل 
ظ 

مبا يحف
جمال املياه 

يف 
يل للتعاون العابر للحدود 

ين دو
عمل قانو

الدول املتجاورة. 
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

ريية 
مذكرة تف�ض

مل�ضروع امليثاق 

ين 
ربملا

ال

لمي 
الإ�ض

ملكافحة الإرهاب 

ف 
طر

والت

لئحة 
م�ضروع ال

التنظيمية 

لجتماعات 
ل

ني 
التن�ضيقية ب

املجل�س الوطني 

حتادي 
ال

لدولة الإمارات 

العربية املتحدة 

واملجموعة 

ربملانية  
ال

لدول اأمريكا 

لتينية 
ال

والكاريبي 

حتاد 
يف ال

ين 
ربملا

ال

يل
الدو

و�ضع لئحة 

تنظيمية 

لجتماعات 
ل

التن�ضيقية 

ني 
طرف

ني ال
ب

الإماراتي 

جمموعة دول 
و

لتينية 
اأمريكا ال

حتاد 
يف ال

يل 
ين الدو

ربملا
ال

و�ضع لئحة تنظيمية فيها 

حتدد مهام 
اجراءات تنظيمية 

ني 
ف يف اللقاءات ب

الأطرا

ني 
جلانب

ا

 
	

ف 
و�ضع نظام مرن وعملي وبه اأهدا

وا�ضحة. 

 
	

يف 
حتقيق الإ�ضتقرار والإ�ضتمرارية والتعددية 

من اأجل 
توطيد اأوا�ضر ال�ضداقة 

ك وتبادل املعلومات وزيارات الوفود 
رت

ري اآلية للتعاون امل�ض
رتكة، وتوف

لقات امل�ض
الع

لقات التعاون الثنائية وتوطيدها. 
ظ على ع

حلفا
لل ا

ربات من خ
خل

ربملانية وا
 ال

	
ني، ون�ضر 

حلوار ال�ضيا�ضي، والأمن وال�ضلم الدولي
جمالت ا

يف 
تعزيز التوا�ضل 

ني.
طرف

ى تهم ال
جمالت اخر

طاقة واملوارد املائية، واأية 
رتبية وال

ميوقراطية، وال
 الد

	
لل فتح اأ�ضواق 

ني فر�س العمل وزيادة ال�ضتثمار املتبادل من خ
حت�ض

ال�ضعي من اأجل 

ربملانيون من 
لقا من اجتماعات يرّوج لها ال

ط
جديدة وتو�ضيع اآفاق التفاو�س، ان

ني لتعزيز التنمية التجارية.
طرف

 ال
	

يل
ين الدو

ربملا
حتادات  ال

طرح يف ال
تن�ضيق العمل حول الق�ضايا التي ت
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

التعليق على 
رتحات 

مق
طر 

كل من ق
والبحرين على  
ب�ضاأن التفاقية 

حتاد 
ني ال

ب
ين 

ربملا
ال

يل والأمم 
الدو

املتحدة 

مقارنة الأفكار 
التي وردت من 

كل من املجال�س 
الت�ضريعية من 
طر والبحرين 

ق
ب�ضاأن التفاقية 

حتاد 
ني ال

ب
يل 

ين الدو
ربملا

ال
والأمم املتحدة. 

مقارنة الفكار التي وردت 

طر 
من كل من البحرين وق

ربملانية 
رتح ال�ضعبة ال

مبق

 
	

رتحات 
ني املق

ط ب
رتاب

حتقيق ال

رتحات ال�ضعبة 
التي وردت مع مق

ربملانية الإماراتية. 
ال

 
	

رتام مبداأ ال�ضيادة الوطنية 
لت ال�ضعبة البحرينية املتكرر ب�ضاأن اح

فيما يتعلق بتعدي

لمة القليمية 
ومبداأ عدم التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول ، ومبد ال�ضيادة وال�ض

يل والأمم 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ني ال
يل ب

وعدم النتقائية واملو�ضوعية يف التعاون الدو

يف ن�س من الن�ضو�س 
ربملانية اأنه من املمكن ال�ضارة اإليه 

ى ال�ضعبة ال
املتحدة ، تر

ك توافق 
حتى يكون هنا

طريقة 
يف الديباجة ولبد من عدم تكراره بهذه ال

ولي�س 

ري 
ني للتوقيع . خا�ضة توقيع هذه التفافية مهم  ولبد من ت�ضخ

طرف
ني ال

مبدئي ب

يل والأمم املتحدة . 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ني ال
البنود التوافقية ب

مداخلة حول 

القدرات 

املوؤ�ض�ضية 

ربملانات 
لل

ف 
لإدماج اأهدا

التنمية 

امل�ضتدامة 

جلديدة
ا

ماهية دور 

ربملانات يف 
ال

حتقيق 
مواكبة 

ف 
الأهدا

منائية
ال

ربملانات عليها م�ضوؤولية 
ال

ف 
حتقيق اأهدا

اأ�ضا�ضية يف 

جلديدة. 
الألفية التنموية ا

 
	

حتقيق 
ربملانات يف 

تعزيز دور ال

منائية. 
ف ال

اأهدا

 
	

منائية ملا بعد 
ف الإ

يف �ضاأن الأهدا
ربملانات عن وجهات نظرها 

رب ال
�ضرورة اأن تع

ف 
جلانها الدائمة والتي تتعلق بالأهدا

يف 
رتحة 

لل النقا�ضات املق
عام 2015 من خ

ف 
ط عملية لدماج الهدا

ط
ري املبكر لر�ضم خ

جلديدة ، و�ضرورة التح�ض
منائية ا

ال

جلديدة يف اأعمال اللجان الدائمة يف املجال�س الت�ضريعية الوطنية .
منائية ا

 ال
	

ب الذي يتعلق 
جلان

ب الجتماعي اأي ا
جلان

لإدماج ا
ربملانات 

�ضرورة اأن ت�ضعى ال
 

ب 
جلوان

منائية اأثناء مناق�ضاتها ال�ضيا�ضات العامة للدولة يف كل ا
ف ال

بتحقيق الأهدا

مفاهيم العدالة 
على 

ك 
رتكيز  كذل

القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية. و ال

طبيعي 
متثل الأ�ضا�س ال

ني  والت�ضريعات باعتبار اأن هذه العدالة 
الجتماعية يف القوان

ب ال�ضكان الذين يقل دخلهم اليومي عن 
لتحقيق ال�ضتقرار الداخلي وتخفي�س ن�ض

مب�ضتويات املعي�ضة .
حلدود الدنيا 

 ا
	

لزمة ومنها الن�ضمام 
حكوماتها على اتخاذ كل الجراءات ال

ربملانات 
حتث ال

اأن 

ميثل مرتكزاً 
ك 

ني باعتبار اأن ذل
جلن�ض

ني ا
اإلى التفاقيات الدولية لتعزيز امل�ضاواة ب

جمتمعها.
اأ�ضا�ضياً للتنمية امل�ضتدامة وحث املراأة على امل�ضاركة بفعالية يف تنمية 
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

مداخلة حول 

ني 
التفاعل ب

ربملانات 
ال

الوطنية و فرق 

الأمم املتحدة 

طرية. 
الق

اللجنة الدائمة 

الرابعة : 

حتاد 
جلنة ال

ين 
ربملا

ال

يل ل�ضوؤون 
الدو

الأمم املتحدة

كيفية تفاعل 

ربملانات 
ال

الوطنية و فرق 

الأمم املتحدة 

طرية
الق

ربملانات 
ني ال

طوير التفاعل ب
ت

الوطنية و فرق الأمم املتحدة 

طرية 
الق

 
	

رتحات تعزز من ال 
مي مق

تقد

ربملانات الوطنية و 
ني ال

التفاعل ب

طرية. 
فرق الأمم املتحدة الق

 
	

ربامج 
مي وجهة نظرها فيما يخ�س ال

يف تقد
حلق الأ�ضيل للثقافات الوطنية 

تاأكيد ا

ني الأمم املتحدة 
ك بينها وب

رت
طوير فهم م�ض

طروحة والتوجه اإلى ت
طرية امل

الق

ني. 
طرف

ني ال
رتام قيمها لتحقيق الغايات املن�ضودة من التعاون ب

 مبني على اح
	

طبيعة 
لح  

حقيقية فيما يتعلق با�ض
اأهمية اأن تقوم الأمم املتحدة بعمل اجراءات 

حلقوق الإن�ضان وتنفيذ 
حلماية الدولية 

طرية مع التاأكيد  باأن ا
جمها الق

تنفيذ برا

ك مبادئ �ضيادة الدول، اأو التدخل 
ميكن اأن يكون م�ضوغا لنتها

منائية ل 
ف ال

الأهدا

 يف �ضوؤونها الداخلية. 
	

مبا يوؤدي 
يل والأمم املتحدة 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
ني ال

طوير التفاقيات ب
 اأهمية ت

ربملانات 
ف ال

طوة �ضت�ضهم يف اإدخال اأهدا
خل

ك ا
اإلى �ضراكة عمل حقيقية باعتبار اأن تل

متثل �ضعوبها  يف عمل الأمم املتحدة وهو �ضروري يف هذه املرحلة حتي 
الوطنية التي 

ربملانات الوطنية . 
طرية وال

ربامج الق
ني ال

لقة ب
طوير الع

يتم ت

مذكرة تعليق 

ال�ضعبة 

ربملانية على 
ال

م�ضودة م�ضروع 

قرار اللجنة 

الدائمة الثانية: 

ت�ضكيل نظام 

جديد لإدارة 

املياه : تعزيز 

ين 
ربملا

العمل ال

مت الأخذ  
هل 

رتحات 
باملق

التي قدمتها 

ربملانية 
ال�ضعبة ال

الماراتية. 

رتحات ال�ضعبة 
اعادة طرح مق

مل يتم الأخذ بها 
التي 

 
	

ربملانية 
رتحات ال�ضعبة ال

تعزيز مق

الإماراتية يف م�ضروع قرار اللجنة 

الدائمة الثانية 

 
	

ري على �ضيا�ضات 
لل التاأث

خ
من 

يف نظام اإدارة املياه 
ربملانات 

التاأكيد على دور ال

مبناق�ضات 
ربملانات، وخا�ضة فيما يتعلق 

رب الأدوار الرقابية لل
الإنفاق الوطنية ع

خلتامية.
حل�ضابات ا

 وقرار امليزانيات وا
	

ري املناخ التي تهدد 
جلة م�ضكلة تغ

ط اإدارة املياه الر�ضيدة ب�ضرورة معا
االإ�ضارة الى ارتبا

رتاليا 
يف اأفريقيا واأ�ض

رث من 2 ملياري ن�ضمة وخا�ضة 
طنها اأك

يف مناطق يق
ف 

جلفا
با

ربملانات الوطنية 
ربملانات الإقليمية بالتعاون مع ال

واآ�ضيا واأوروبا و�ضرورة اأن تقوم ال

حلكومات من اأجل القبول باللتزامات 
ط على ا

ط عمل برملانية لل�ضغ
ط

خ
بتبني 

ريات املناخية، 
حلرارية والتغ

حلماية البيئة، ومواجهة النبعاثات ا
الدولية املقررة 

من الأمم املتحدة 
عليه التفاقيات والقرارات الدولية ال�ضادرة 

ما اأكدت 
وفق 

ى.
مترات الدولية الأخر

واملوؤ
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

مداخلة ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الماراتية  حول  

ت�ضكيل نظام 

جديد لإدارة 

املياه : تعزيز 

ين 
ربملا

العمل ال

ف يتم تفعيل 
كي

ني 
ربملاني

دور ال

لدراة املياه 

وماهي التحديات 

التي تواجههم 

طرح فكرة كيفية 
املداخلة ت

ني يف ادارة 
ربملاني

تعزيز دور ال

املياه

 
	

ني يف ادارة 
ربملاني

تعزيز دور ال

املياه. 

ب على املياه( بدًل من )ادارة امدادات املياه( ك�ضبيل رئي�ضي 
طل

اأهمية تبني مفهوم ) ادارة ال

رتكيز يف املفهوم على الآتي :- 
رتة القادمة مع ال

لإدارة املياه يف الف

•
	

حتديث البيئة الأ�ضا�ضية للري ، وادماج الري �ضمن مفاهيم حماية البيئة. 

•
	

ط ادارة املياه بال�ضتدامة الجتماعية والقت�ضادية للمناطق الريفية. 
رب

خلا�س 
طاع ا

ين والق
ربملانات، ومنظمات املجتمع املد

ني ال
اأهمية بناء حوار وتعاون فعال ب

ط للموارد املائية وكيفية و�ضع اآليات عمل 
طي

ممثلي التجمعات ال�ضكانية ب�ضاأن التخ
و

طبيق مبادي الإدارة املتكاملة ملوارد املائية. 
تنفيذية لت

مبجاري املياه 
حول الأمور املتعلقة 

ك م�ضادر املياه للتعاون 
ت�ضجيع الدول التي تت�ضار

ين 
يف اإطار عمل قانو

، ودرا�ضة امل�ضاركة  جلوفية املوؤقتة “الوديان”
الدولية ،ومنها املياه ا

ظ حقوق كل الدول املتجاورة. 
مبا يحف

جمال املياه 
يل للتعاون العابر للحدود يف 

دو
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

مذكرة تعليق 

ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية على 

م�ضودة قرار 

بعنوان

حلرب 
 ا

رتونية: 
الإلك

تهديد جدي 

لم والأمن 
لل�ض

يل  
الدو

تعليقات ال�ضعبة 

ربملانية على 
ال

بنود م�ضروع 

القرار

حلرب 
ا�ضتعرا�س م�ضكلة ا

رتونية وتبعاتها على 
اللك

لم
حتقيق ال�ض

الرهاب و

مت الأخذ  ببع�س الأفكار التي طرحت 

ربملانية ب�ضاأن 
يف مرئيات ال�ضعبة ال

ني باأنه 
رتونية، وتب

حلرب اللك
مو�ضوع ا

ني مقدم من ال�ضعبة 
رتح

مبق
مت الأخذ 

ربملانية الماراتية  
ال

ربملانية الإماراتية على ببنود م�ضودة قرار اللجنة الدائمة الولى 
لت ال�ضعبة ال

تعدي
يل«، 

لم والأمن الدو
رتونية: تهديد جدي لل�ض

حلرب الإلك
بعنوان »ا

 
	

ب اإن�ضانية 
ميكن اأن توؤدي الى عواق

رتونية 
حلرب اللك

الأخذ بالعتبار على اأن ا
جلماعات الإرهابية تقنيات املعلومات 

حلروب الع�ضكرية اأو با�ضتخدام ا
لرتباطها با

طة املدمرة.
جلرائم والأن�ض

 والت�ضالت يف ارتكاب ا
	

متنع ا�ضتخدامه 
رتنت 

لن
اإ�ضافة بند جديد: �ضرورة العمل على و�ضع اتفاقية دولية ل

ظيفها خا�ضة ً التمويل، 
ني، اأو املنظمات الإرهابية وكل ما يت�ضل بتو

من قبل الإرهابي
ف وكراهية الآخر. 

 اأو التحري�س، اأو التجنيد، اأو الن�ضر لأفكارهم املحر�ضة على العن
	

طاعات 
حلكومات والق

ني ا
حلكومات على العمل على تعزيز التعاون الأمني ب

حث ا
حتديات الف�ضاء 

و
خماطر 

و
لحتياجات 

فهم �ضامل 
طوير 

من اأجل ت
خلا�ضة 

ا
خ�ضو�ضية الأفراد 

ليتعار�س مع 
مبا 

ى الوطني ال�ضامل؛ 
ين على امل�ضتو

رتو
الإلك

حلكومية
حلد من الهجمات الأمنية ا

مما ي�ضهم يف ا
 داخل الدول، 

	
ك على ا�ضتخدام كافة اأدوات املراقبة لديهم ل�ضمان مراقبة 

ربملانات كذل
ت�ضجيع ال

مبا 
ني وطنية 

قوان
�ضارم؛ و�ضن 

ين ب�ضكل 
رتو

طة املتعلقة بالف�ضاء الإلك
الأن�ض

على الهجمات 
ني الوطنية لت�ضديد العقوبات 

ري والقوان
مع الد�ضات

ليتعار�س 
رتونية؛

 اللك
	

ين كالتفاقيات الثنائية اأو مذكرات 
جديد: العمل على و�ضع اإطار قانو

ا�ضافة بند 
رتونية وت�ضليم 

جلرائم الإلك
من ا

حلد 
ني الدول التي تكفل ا

التعاون المنية ب
رتونية 

جلرائم اللك
ني، بالإ�ضافة اإلى زيادة التعاون الأمني فيما يخ�س ا

املجرم
يل

رتبول الدو
الدولية يف اإطار الإن
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

مداخلة 

حول م�ضودة 

قرار اللجنة 

لم 
الأولى لل�ض

يل  
والأمن الدو

حلرب 
بعنوان” ا

رتونية: 
الإلك

تهديد جدي 

لم والأمن 
لل�ض

يل  
الدو

مداخلة الع�ضو 

يف اللجنة الولى 

لم والمن 
لل�ض

ني
الدولي

حلرب 
ا�ضتعرا�س م�ضكلة ا

رتونية وتبعاتها على 
اللك

لم
حتقيق ال�ض

الرهاب و

رتحات ال�ضعبة 
التاأكيد على مق

ربملانية على م�ضروع القرار
ال

طاعات 
حلكومات والق

ني ا
حلكومات على العمل على تعزيز التعاون الأمني ب

حث ا
اأوًل: 

ين 
رتو

حتديات الف�ضاء الإلك
خماطر و

طوير فهم �ضامل لحتياجات و
خلا�ضة من اأجل ت

ا

ى الوطني ال�ضامل
على امل�ضتو

ك لت�ضابه 
مبثابة الهجمات الع�ضكرية؛ وذل

رتونية 
ثانياُ: العمل على اعتبار الهجمات اللك

ك اأمنها القت�ضادي.
اأ�ضرارها على الأمن القومي للدول وكذل

ك على ا�ضتخدام كافة اأدوات املراقبة لديهم ل�ضمان مراقبة 
ربملانات كذل

ثالثا ً: ت�ضجيع ال

مبا ليتعار�س 
ني وطنية 

ين ب�ضكل �ضارم؛ و�ضن قوان
رتو

طة املتعلقة بالف�ضاء الإلك
الأن�ض

رتونية.
ني الوطنية لت�ضديد العقوبات على الهجمات اللك

ري والقوان
مع الد�ضات

يل 
يل مثل  اتفاقية دولية ، اأو ت�ضريع دو

ين دو
رابعاً: �ضرورة العمل على و�ضع اإطار قانو

متثل انتهاكاً ل�ضيادة 
لأنها 

رتونية  
منوذجي يجرم مثل هذا النوع من العمليات اللك

مل حاليا ً بالعتماد على باملادة التقليدية ) 51 من ميثاق 
الدول؛ ، حيث تكتفي دول العا

الأمم  املتحدة ( ب�ضاأن حق الدول يف الدفاع عن نف�ضها يف حال تعر�ضها لهجوم م�ضلح.

رتونية بتزايد عمليات الرهاب و انت�ضار ال�ضبكات 
حلرب الإلك

ط ا
�ضرورة رب

 :ً خام�ضا 

حلرب 
ري ا

ى تاأث
ى ال�ضعبة اأهمية تدار�س مد

مل و تر
ري من دول العا

يف الكث
الإرهابية 

يف العديد من دول 
جلماعات الرهابية الدولية و ات�ضاع ن�ضاطها 

رتونية على نفوذ ا
اللك

مل. 
العا

متنع ا�ضتخدامه من قبل 
رتنت 

لن
�ضرورة العمل على و�ضع اتفاقية دولية ل

 :ً �ضاد�ضا 

ف ا خا�ضة التمويل، اأو التحري�س، اأو 
ظي

ني، اأو املنظمات الإرابية وكل ما يت�ضل بتو
الإرابي

ف وكراية الآخر
التجنيد، اأو الن�ضر لأفكارم املحر�ضة على العن
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

تبادل وجهات 

النظر حول 

لل 
انهاء الحت

ين للجزر 
اليرا

الإماراتية 

ب 
لث ) طن

الث

ى – 
ال�ضغر

ى 
رب

ب الك
طن

– اأبو مو�ضى(

تبادل وجهات 

النظر حول 

لل 
اإنهاء الحت

ين للجزر 
اليرا

لث 
الإماراتية الث

يف اجتماع املجل�س 

حتادي 
الوطني ال

جمموعة 
مع 

لتينية 
اأمريكا ال

والكاريبي

ف المرات ب�ضاأن 
عر�س موق

لث
جلزر الإماراتية الث

ا

التاأكيد على اأهمية دور الإمارات الفعال 

جتاه الق�ضايا  الوطنية 
وامل�ضوؤول 

حلوار 
والإقليمية والدولية على اأ�ضا�س ا

وامل�ضاركة الإيجابية وحل النزاعات 

لئمة 
طرق ال�ضلمية وخلق بيئة م

بال

لقات الدولية تقوم على مبادئ 
للع

جلوار والعتدال والت�ضامح ونبذ 
ح�ضن ا

ف.
العن

•
	

منا 
لث املحتلة اإ

جزرها الث
حلل ال�ضلمي لق�ضية 

يف ا
التاأكيد على اأن نهج الإمارات 

رتام الدولة مليثاق الأمم املتحدة الذي �ضادقت 
ينبع اأ�ضا�ضاً من اعتبارات تتعلق باح

عليه الدولة والذي يحرم اللجوء اإلى القوة، اأو التهديد بها، واإ�ضاعة ال�ضلم والأمن 

ني.
•الدولي

	
حلل �ضلمي فيما 

الدعوة اإلى دعم مبادرة دولة الإمارات العربية املتحدة للتوا�ضل 

ى-اأبو 
ب ال�ضغر

ى-طن
رب

ب الك
لل اإيران للجزر الإماراتية )طن

يتعلق باإنهاء احت

مبا يتوافق مع ميثاق الأمم املتحدة 
حلوار واملفاو�ضات املبا�ضرة 

رب ا
ك ع

مو�ضى( وذل

يل.
•ومبادئ القانون الدو

	
رتحات الدولة 

حلل ال�ضلمي للتفاو�س مع اإيران والتاأييد على مق
الدعوة الى تاأييد ا

حمكمة العدل الدولية. 
لث املحتلة على 

جلزر الث
ال�ضلمية بعر�س ق�ضية ا
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

62 مداخلة 

حول مراعاة 

تعميم املنظور 

ين 
جلن�ضا

ا

حتاد 
يف ال

ين 
ربملا

ال

يل
الدو

اإن اجتماع الن�ضاء 
ربملانيات يعد 

ال
اأحد الآليات 

الهامة ملراعاة 
ين 

جلن�ضا
املنظور ا

حتاد 
يف عمل ال

يل، 
ين الدو

ربملا
ال

بالإ�ضافة اإلى ما 
ت�ضمنته قواعد 

حتاد 
العمل يف ال

ب�ضاأن �ضرورة اأن 
ك امراأة 

تكون هنا
داخل الوفود 

ربملانات 
الر�ضمية ل

الدول، اإل اأن 
ال�ضعبة الإماراتية 

ك ل 
ى اأن ذل

تر
جناح املنظور 

يعني 
ين، يف 

جلن�ضا
ا

حتاد 
اأعمال ال

ك 
ك لأن هنا

وذل
حتديات 

عدة 
اأ�ضا�ضية تواجه 

هذه امل�ضاألة

ف الدعم 
اأهم التحديات، �ضع

لمي وفعاليته يف اإبراز 
الإع

ميثل 
ك 

ى اأن ذل
دور املراأة ونر

حتاد 
اأهمية خا�ضة لأن ال

ب اأن 
يل يج

ين الدو
ربملا

ال

يكون من اأولى املنظمات 

الدولية ال�ضاعية لتكري�س 

ين يف اأعمالها، 
جلن�ضا

املنظور ا

ربملانات 
واأن يكون مر�ضدا ً لل

طبيق هذا 
ى يف ت

الأخر

املنظور.

-

يل 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ط عمل ال
ط

حمددة على غرار خ
ط عمل 

ط
ك خ

�ضرورة اأن تكون هنا

ك موؤ�ضرات قيا�س 
ين، واأن تكون هنا

جلن�ضا
مبراعاة املنظور ا

ى تتعلق 
يف املو�ضوعات الأخر

لل بيانات 
ف هذا املنظور اإل من خ

ميكن تقدير قوة اأو �ضع
يف هذا ال�ضاأن لأنه ل 

حمددة 

يل. 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ومعلومات ودلئل تو�ضح الو�ضع حقيقة ً يف اأعمال ال
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م�ضودة م�ضروع 

ك
رت

لن م�ض
اع

ني املجل�س 
 ب

حتادي 
ال

الوطني لدولة 

المارات 

العربية املتحدة، 

جمموعة 
و

دول اأمريكا 

لتينية 
ال

والكاريبي 

حتاد 
يف ال

ين 
ربملا

ال

يل حول 
الدو

مكافحة الإرهاب 

ف
طر

والت

لن 
م�ضروع اإع

ك
رت

م�ض

ني املجل�س 
 ب

حتادي الوطني 
ال

جمموعة دول 
و

لتينية 
اأمريكا ال

والكاريبي يف 

ين 
ربملا

حتاد ال
ال

يل حول 
الدو

مكافحة الإرهاب 

ف
طر

والت

ني 
ك ب

رت
لن م�ض

م�ضروع اإع

حتادي الوطني، 
املجل�س ال

جمموعة دول اأمريكا 
و

لتينية والكاريبي يف 
ال

يل حول 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ال

ف
طر

مكافحة الإرهاب والت

حتادي لدولة 
يوؤكد املجل�س الوطني ال

جمموعة 
الإمارات العربية املتحدة، و

لتينية والكاريبي 
دول اأمريكا ال

يل على 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

يف ال

لإرهاب 
طلق ل

ا�ضتنكارهما، ورف�ضهما امل

حتت اأي م�ضمى اأو ذريعة. واإدانتها 

لأي عمليات اإرهابية بغ�س النظر عن 

م�ضماها، اأو �ضببها، اأو غر�ضها.

ف 
طر

ميانا ً منهما باأن الإرهاب والت
واإ

طان بدين، اأو جن�س، اأو جن�ضية، 
ل يرتب

اأو ح�ضارة، اأو ثقافة، اأو جماعة، اأو 

طقة جغرافية، واإنه اآفة عاملية تغذيها 
من

ف يف 
عوامل غياب العدالة، والإن�ضا

لت وال�ضراعات الإقليمية 
حل امل�ضك

ري ال�ضرعية 
والدولية، وازدواجية معاي

ب القوة 
الدولية، وانتهاج اأ�ضالي

لقات الدولية.
لل يف الع

وال�ضتغ

 
	

طلح الإرهاب 
ف م�ض

ط تعري
حمددة والتفاق عليها ل�ضب

ري دولية 
اأهمية و�ضع معاي

ريها، 
يف تقرير م�ض

ك انتقا�ضا من ال�ضعوب 
ميثل ذل

مبفرداته، واأركانه، دون اأن 
طرة القوات الأجنبية يف اأرا�ضيها.

لل، و�ضي
 ومقاومة الحت

	
ربملانية والدولية والإقليمية من اأجل 

ني املنظمات واملوؤ�ض�ضات ال
ك ب

رت
التعاون امل�ض

مل باعتبار اأن 
ح�ضارات وثقافات، و�ضعوب، واأديان العا

ني 
حلوار، والتفاهم ب

اإ�ضاعة ا
يف هذا ال�ضاأن على 

ف. والتاأكيد 
طر

ميثل اأر�ضية �ضلبة ملكافحة الإرهاب والت
ك 

ذل
لأديان، والثقافات، ومعتقدات ال�ضعوب وعدم 

لزمة ملنع الإ�ضاءة ل
ري ال

اتخاذ التداب
ري الن�ضانية.

خل
ف والتعا�ضد 

ري بها حر�ضا ً على التكات
 الت�ضه

	
ني 

ني والإرهابي
طرف

متنع املت
رتنت 

لن
يل لإقرار اتفاقية دولية ل

دعوة املجتمع الدو
رتويج، 

وال
يف التجنيد، 

حلديثة 
وو�ضائل الت�ضال ا

لل التكنولوجيا، 
من ا�ضتغ

طرفة.
 والتمويل للعمليات الإرهابية، واملعتقدات املت

	
لتينية 

يف دول اأمريكا ال
ريتها 

رتكة( ونظ
ربملانية )العربية امل�ض

دعوة املوؤ�ض�ضات ال
ك ل�ضبل مكافحة الإرهاب 

رت
ف اإلى تر�ضيخ التفاهم امل�ض

ين يهد
حلوار برملا

والكاريبي 
ني.

ف بغر�س �ضون ال�ضلم والأمن الدولي
طر

 والت
	

جمموعة دول اأمريكا 
يف البلدان العربية، و

لمية 
دعوة املنابر واملوؤ�ض�ضات الإع

لإ�ضاعة 
لمية املنا�ضبة 

ربامج، واإعداد املواد الإع
لتينية والكاريبي اإلى تبني ال

ال
ف، وعدم ن�ضر، اأو 

طر
يف مكافحة الإرهاب والت

ني املجتمعات والدول 
اأجواء الثقة ب

ني.
 اإذاعة بيانات، اأو ر�ضائل الإرهابي

	
لل 

ف من خ
طر

جمموعة ات�ضال دولية ملكافحة الإرهاب والت
تاأييد الدعوة لإن�ضاء 

 التعاون مع دولة الإمارات العربية املتحدة.
	

ب اأن تتم وفقاً 
مل يج

يف كل مناطق العا
ف 

طر
التاأكيد على اأن مكافحة الإرهاب والت

حقوق 
رتام 

مبا ي�ضمن اح
يل، وقرارات ال�ضرعية الدولية، و

ملبادئ القانون الدو
لمة 

ظ على ال�ض
حلفا

ى، وا
الإن�ضان، وعدم التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول الأخر

يل.
ين الدو

الإقليمية، وال�ضيادة الوطنية للدول، وتنفيذ مقت�ضيات القانون الإن�ضا
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

م�ضودة ورقة 

حمور حول  

م�ضاركة ال�ضباب 

يف العملية 

ميقراطية  
الد

الوعي ال�ضيا�ضي 

لل�ضباب

مل هم 
اإن خم�س �ضكان العا

رتاوح 
من ال�ضباب الذين ت

ني �ضن 15 اإلى 25 
اأعمارهم ب

عاماً، وهذه الفئة تفتقر اإلى 

الوعي ال�ضيا�ضي وعادًة ما 

ط يف عمليات �ضيا�ضية 
تنخر

ري ر�ضمية، مثل الن�ضاطات 
غ

طلبية وامل�ضاركة املدنية، 
امل

م�ضاركة ال�ضباب يف العملية النتخابية 

مهمة جدا، وت�ضعى الدول اليموقراطية 

ب عليه 
رتت

اإلى تفعيل هذا الدور ملا ي

حتديد للح�ضيلة النتخابية، واإن 
من 

م�ضاركة ال�ضباب يف العملية النتخابية 

حل�ضيلة النتخابية 
ل يعود نفعها على ا

منا على ال�ضباب اأي�ضاً
ط، واإ

فق

تفعيل دور ال�ضباب يف النتخابات
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مداخلة ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية حول  

ف من 
الهد

الجتماع خا�ضة 

ً فيما يتعلق 

ني 
ربملاني

بدور ال

ري 
يف التح�ض

خلا�ضة 
للدورة ا

للجمعية العامة 

لأمم املتحدة 
ل

وتنفيذ برنامج 

متر 
عمل املوؤ

يل لل�ضكان 
الدو

والتنمية 

ت�ضارع النمو 

ين يف 
ال�ضكا

طقة 
املن

ني هذا 
ط الوثيق ب

االرتبا

ني 
ين املتزايد وب

النمو ال�ضكا

ق�ضايا التنمية امل�ضتدامة 

خا�ضة فيما يتعلق بالتعليم 

طالة ومعدلت ال�ضحة 
والب

حتقيق 
جنابية للمراأة و

الإ

لألفية 
منائية ل

ف الإ
الأهدا

ب الرزق وحقوق 
ومهارات ك�ض

ال�ضباب. 

ربملانية الإماراتية اأهمية 
ى ال�ضعبة ال

تر

ني 
ني رئي�ضيت

لء الهتمام اإلى ق�ضيت
اإي

ب الق�ضايا ال�ضابقة التي اأ�ضرنا 
اإلى جان

اإليها وهي ق�ضية ال�ضحة والتعليم. ومن 

حتديث 
ربملانات دور رئي�ضي يف 

ثم على ال

رتاتيجيات التعليم واأن 
�ضيا�ضات وا�ض

طوير 
ط الت

ط
خل

يل اهتماما ً خا�ضا ً 
تو

التعليمي �ضواء يف مناق�ضاتها التعليمية 

اأو الت�ضريعية، بالإ�ضافة اإلى ما يتعلق 

ط الوثيق 
الرتبا

بحقوق ال�ضحة نظرا ً ل

ني التعليم وق�ضايا ال�ضحة.
ب

•
	

ى انت�ضار الأفكار 
طقتنا العربية هي مد

ى الإ�ضكاليات الهامة التي تواجه من
اإن اإحد

مما يوؤدي اإلى اإثارة التناحر والت�ضرذم 
طرفة دينيا ً اأو عقيديا ً اأو طائفيا ً اأو �ضيا�ضيا ً، 

املت
جمالت التنمية امل�ضتهدفة 

ري املبا�ضر يف 
والتفرقة داخل بع�س املجتمعات العربية، والتاأث

وعلى معيار الوحدة ال�ضكانية؛ اإي النظر اإلى �ضكان الدولة على اأنهم وحدة واحدة 
ربملانات دور 

ك فاإنه من املهم اأن يكون لل
رتكون يف اأغرا�س التنمية وو�ضائلها. ولذل

م�ض
طرفة 

ف والكراهية ومكافحة الإرهاب ومنع الأفكار املت
رئي�ضي يف منع وقوع جرائم العن

ب ب�ضفة خا�ضة تفعيل قانون العقوبات 
طل

ك يت
من التغلل يف املجتماعات العربية. اإن ذل

مبا يوؤكد على تغلي�س العقوبات على هذا النوع من 
جلديدة 

رتاح الت�ضريعات ا
اأو اق

حلد من مكت�ضبات التنمية، بالإ�ضافة اإلى �ضرورة اأن تعمل 
جلرائم التي قد توؤدي اإلى ا

ا
يف كافة 

ل ً 
ربملانية على اأن تكون حقوق الإن�ضان جزءا ً اأ�ضي

الت�ضريعات وال�ضيا�ضات ال
الت�ضريعات �ضواء ال�ضيا�ضية اأو القت�ضادية اأو الجتماعية اأو الثقافية، واأن يكون هذا 
مبا يتفق مع التفاقيات الدولية التي 

حلقوق الإن�ضان وفقا ً لد�ضتور كل دولة و
طبيق 

الت
•�ضادقت عليها كل دولة.

	
لء 

طقتنا العربية، واع
يف من

حقوق ال�ضباب 
حماية 

يف 
اأود الإ�ضارة اإلى اأهمية النظر 

ك مو�ضوعا ً اأ�ضا�ضيا ً من مو�ضوعات ال�ضكان والتنمية، خا�ضة فيما 
دورهم باعتبار اأن ذل

ني والبنات يف التعليم 
ني البن

حتقيق امل�ضاواة ب
يتعلق برفع القدرات التعليمية لل�ضباب و

ً واإدماج  ً وثقافيا  ً واقت�ضاديا  ني ال�ضباب �ضيا�ضيا 
متك

ى، و
حلقوق الجتماعية الأخر

وا
ربملانية 

رتحت ال�ضعبة ال
يف مكونات برامج التنمية داخل البلدان العربية. اق

ال�ضباب 
ين 

ربملا
حتاد ال

حتت رعاية ال
يل 

ين دو
متر برملا

يف العام املا�ضي عقد موؤ
الإماراتية 

ل ً مهما 
مل تفاع

ري من برملانات العا
متكينهم، وقد اأبدت الكث

حلقوق ال�ضباب و
يل 

الدو
•ً يف هذا ال�ضاأن.

	
حلقوق املراأة القت�ضادية والجتماعية بالإ�ضافة اإلى 

لزمة 
اأهمية تبني الت�ضريعات ال

مبا يعزز من دور املراأة يف عملية التنمية الجتماعية والقت�ضادية 
حقوقها ال�ضيا�ضية، و

جنابية 
رتكيز عليها هي ال�ضحة الإ

ملجتمعاتها. كما اأنه من امل�ضائل التي من املهم ال
طقتنا العربية، التي 

جنابية يف من
ريا ً على ال�ضحة الإ

طرا ً كب
ك خ

للمراأة، خا�ضة اأن هنا
رث من 360 امراأة لكل 

حتى اإنها بلغت اأك
ري اإلى ارتفاع معدلت وفيات الأمهات، 

ت�ض
جل�ضيم، 

طر ا
خل

ربتها الأمم املتحدة منذرة با
1000  امراأة حامل، وهذه موؤ�ضرات اعت

مما يوؤثر على تكوين الأ�ضرة العربية وارتفاع معدلت التنمية القت�ضادية والجتماعية. 
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مداخلة 

حول“ كيفية 

حماية وتعزيز 

يل 
نظام دو

ميقراطي”
د

عر�س ملخ�س 

ري 
خلب

تقرير ا

امل�ضتقل املعني 

باإقامة نظام 

ميقراطي 
يل د

دو

ف
ومن�ض

اعتمد التقرير يف البداية 
بتاأكيد الأمم املتحدة 

بالتزامات الدول باإنقاذ 
لت 

الأجيال املقبلة من وي
حلرب، وتهيئة الأحوال 

ا
حتقيق 

ظلها 
ميكن يف 

التي 
رتام اللتزامات 

العدالة واح
ريها 

النا�ضئة عن املعاهدات وغ
يل، 

من م�ضادر القانون الدو
وامل�ضي بالرقي الجتماعي 
حلياة 

ى ا
قدماً، ورفع م�ضتو

ممار�ضة 
حلرية، و

يف جو من ا
جلوار، 

الت�ضامح وح�ضن ا
وا�ضتخدام الآلية الدولية يف 
النهو�س بالتقدم القت�ضادي 

والجتماعي لل�ضعوب.

 
	

ربملانات 
ك اأهمية اأ�ضا�ضية لل

اإن هنا

ميقراطية 
جمال حماية الد

يف 

لل �ضن 
وتعزيزها، اإما من خ

لزمة، اأو درا�ضة 
الت�ضريعات ال

رتام 
مبا يوؤكد على اح

الت�ضريعات 

ك العمل 
ال�ضعوب واملجتمعات، وكذل

رتاتيجيات 
على اإقرار �ضيا�ضات وا�ض

لإرتقاء 
عمل وا�ضحة ل

يل.
ميقراطية يف املجتمع الدو

بالد

 
	

لح، واأهمها اأ�ضلحة 
ري فعالة لنزع ال�ض

يف اإن�ضاء تداب
ربملانات اأن ت�ضاهم 

ينبغي لل

ريا ً على املجتمعات اإذا ما ا�ضتخدمت ب�ضكل 
ط

الدمار ال�ضامل التي ت�ضكل تهديدا ً خ

لقات الدولية، وعدم 
ري �ضليم، وو�ضع اأ�ض�س لعدم ا�ضتعمال القوة اأو التهديد يف الع

غ

 التدخل يف امل�ضائل التي تقع اأ�ضا�ضا ً �ضمن الولية الداخلية لأي دولة.
	

ربملانية الإماراتية على العمل على تعزيز مبادئ وقواعد القانون 
توافق ال�ضعبة ال

يف 
لح الأمم املتحدة  خا�ضة 

لل اإ�ض
ني من خ

يل كاأ�ضا�س لل�ضلم والأمن الدولي
الدو

لأمم املتحدة 
جلمعية العامة ل

اإطار تعزيز دور ا

مداخلة حول 

ى 
اإن�ضاء منتد “

العربي لل�ضكان 

والتنمية”

اأهمية التاأكيد 
ى 

على دور املنتد
العربي ل�ضكان 
والتنمية، نظراَ 

لأهمية هذا 
ى يف اإدماج 

املنتد
ين 

البعد ال�ضكا
وق�ضايا التنمية 

�ضمن الت�ضريعات 
الوطنية خا�ضة

ني معنوية ب�ضفة 
ربملان

اإن ال

اأ�ضا�ضية بدعم ق�ضايا ال�ضكان 

ميثل 
والتنمية فاإن هذا املجال 

الغاية الرئي�ضية من العمل 

ين
ربملا

ال

ى  
من ال�ضروري اأن يتعاون هذا املنتد

رية اأو برامج 
ى نظ

مع املنتديات اأخر

ني الأفارقة 
ربملان

ى  ال
امل�ضابهة مثل منتد

والعرب، ومثل برنامج الأمم املتحدة ، 

يل ال�ضكان 
متر الدو

وبرنامج عمل املوؤ

والتنمية، واأن يتم توقيع بروتوكولت يف 

لزمة 
هذا ال�ضاأن حتى نحقق الفاعلية ال

ى .
لأعمال هذه املنتد

مل 
ميغرافية ال�ضكان يف العا

طة د
ى خري

من املهم اأن يكون للمنتد
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

مداخلة ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الماراتية 

حول “ التعاون 

يل 
الدو

ملواجهة م�ضكلة 

املخدرات”

تقدمت ال�ضعبة 

ال�ضويدية 

واملك�ضيكية 

ب 
طل

رتح ي
مبق

درا�ضة مل�ضكلة 

املخدرات لتعزيز 

حتاد 
دور ال

يل 
ين الدو

ربملا
ال

يف هذا ال�ضاأن، واأن 

تكون الدرا�ضة 

�ضمن واحدة من 

الدرا�ضات التي 

حتاد 
�ضيجريها ال

يل 
ين الدو

ربملا
ال

لل ال�ضنة 
خ

 2015-2014

يف اإطار اأعمال 

اللجنة الدائمة 

الرابعة املخت�ضة 

ب�ضوؤون الأمم 

املتحدة

طة 
رتح بو�ضع خ

 يتكون املق

يل وو�ضع 
عمل للتعاون الدو

رتاتيجية 
طة عمل ا�ض

خ

ربملانات يف 
متكاملة لدور ال

حلد من م�ضكلة املخدرات 
ا

عامليا ً، واإلقاء ال�ضوء على 

ربملانات يف 
الدور الهام لل

لح وتنفيذ 
مناق�ضة واإ�ض

الت�ضريعات للحد من 

املخدرات.

جلهود التي يبذلها 
على الرغم من ا

يل يف مكافحة املخدرات 
املجتمع الدو

رب اآفة 
مل اإل اأنها لتزال تعت

حول العا

من اآفات هذا الع�ضر

•
	

جلنة 
مل، مثل اإن�ضاء 

يف العا
جلة م�ضكلة املخدرات 

حمددة ملعا
اأهمية و�ضع اآليات عمل 

ربات واملعلومات والدرا�ضات 
خل

مبتابعة اآليات العمل لدعم تبادل ا
خمت�ضة 

•
	

م�ضكلة املخدرات 
مواجهة 

يل ل�ضمان 
يف التعاون الدو

ربملانات باللتزام 
تاأكيد ال

ري الت�ضريعية 
مبا فيها التداب

ري املنا�ضبة، 
جميع التداب

على اأكمل وجه، واأن تتخذ 

رتبوية، 
•والإدارية والجتماعية وال

	
يل 

ني اأجهزة املكافحة والتعاون الدو
رث فعالية ب

و�ضع نظام ثابت يكفل تعاونا اأك

حلدود الدولية وتنظيم اآليات مراقبة ت�ضنيع املواد 
رب ا

خا�ضة ع
ملراقبة املخدرات، 

جتار فيها وا�ضتعمالها.
•املخدرة للحد من اإنتاجها وت�ضنيعها وال

	
رباء املتخ�ض�ضون، 

خل
ربملانيون وا

ك فيها ال
 الدعوة اإلى عقد ور�ضة عمل دولية ي�ضار

يل وتوحيد التوعية الوطنية 
ممثلو هيئات مكافحة املخدرات، لتعزيز التعاون الدو

و

ظهرت حديثا ً.
للمجتمعات، والبحث يف املواد املخدرة التي 
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

ورقة حول 

مفهوم واآليات 

التوا�ضل 

ين 
ربملا

ال

وفق الدرا�ضات 

ربملانية 
ال

لمية 
الإع

حلديثة 
ا

لم 
لإع

ل

ين،
ربملا

ال

 وكيفية 

طبيقها يف 
ت

ربملانات 
ال

العربية

اأهمية التوا�ضل 

ين
ربملا

ال

ين
ربملا

اإ�ضكاليات التوا�ضل ال
ربملانية بو�ضائل 

ط ال
تعزيز الرواب

الت�ضال

لل اإن�ضاء املر�ضد 
لمي من خ

ط التعاون الإع
ربملانات العربية اأن تعزز من رواب

ميكن لل

ك 
رت

ين عربي م�ض
ًل اإ�ضدار تقرير برملا

لمي العربي الذي قد يتيح م�ضتقب
ين الإع

ربملا
ال

ربملانات العربية.
طة ال

عن اأن�ض
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

حمور 
ورقة 

حول “التنمية 

امل�ضتدامة” 

ندوة ال�ضتثمار 

يف التنمية 

امل�ضتدامة  

ف - 16 
جني

اأكتوبر 2014

مفهوم التنمية 

امل�ضتدامة من 

حلديثة، 
املفاهيم ا

ظهرت مع 
والتي 

بداية الهتمام 

العاملي بق�ضايا 

البيئة وحماية 

طبيعية 
املوارد ال

ف 
من ال�ضتنزا

وال�ضتخدامات 

ري الر�ضيدة 
غ

ك املوارد.
لتل

حتقيق التنمية 
اإ�ضكاليات 

امل�ضتدامة 

ب التنمية امل�ضتدامة 
طل

تت

جلميع 
ف املعي�ضة 

ظرو
ني 

حت�ض

النا�س مع مراعاة ال�ضتخدام 

طبيعية 
الأمثل للموارد ال

ى التنمية 
جتر

املتاحة، و

جمالت 
لثة 

امل�ضتدامة يف ث

رئي�ضة هي النمو القت�ضادي 

ظ 
والتنمية الجتماعية وحف

طبيعية والبيئة. 
املوارد ال

مترات 
ري موؤ

وقد نبهت الكث

متر 
قمة الأر�س منها موؤ

 ، ريو+20 املنعقد عام 1992

متر القمة العاملي للتنمية 
وموؤ

ربج( 
امل�ضتدامة )جوهان�ض

حمدودية وندرة 
2002 اإلى 

طبيعية والقت�ضادية 
املوارد ال

مل، 
ى العا

على م�ضتو

الق�ضاء على  التحديات التي تواجه 

التنمية امل�ضتدامة كالتلوث،  �ضح املياه 

وتردي الأرا�ضي  ، التنوع الإحيائي ، 

ري املناخ.
تغ

خلا�س يف التنمية 
طاع ا

اإ�ضكالت دور الق

امل�ضتدامة

•
	

رتاتيجيات م�ضاندة للحكومة فيما يتعلق بالتنمية امل�ضتدامة، 
ربملانات ا�ض

و�ضع ال

طاقة ال�ضم�ضية 
طاقة النظيفة املتجددة كال

جمال العتماد على ال
يف 

والتو�ضع 

طاقة املائية وطاقة الرياح.
•وال

	
ى التزامه للم�ضي قدما 

يل ورفع م�ضتو
ط الإرادة ال�ضيا�ضية للمجتمع الدو

تن�ضي

•يف تنفيذ اأعمال التنمية امل�ضتدامة.
	

حلرية واملبادرة بالإ�ضافة اإلى 
طائه ا

خلا�س واإع
طاع ا

حلكومة لعمل الق
دعم ا

طاع 
خلا�س اأو موؤ�ض�ضات الق

طاع ا
حلكومات والق

ني ا
حتالفات اقت�ضادية ب

ت�ضكيل 

خلا�س 
•ا

	
ري على �ضيا�ضات 

لل التاأث
خلا�س من خ

طاع ا
يف الق

ربملانات 
التاأكيد على دور ال

ني 
قوان

ك اإقرار 
وكذل

ربملانات، 
رب الأدوار الرقابية لل

ع
الإنفاق الوطنية 

خلا�س. 
طاع ا

حلوافز وال�ضمانات الكافية لنمو الق
ري ا

•ال�ضتثمار وما يتعلق بتوف
	

طاع 
ب اإتاحة الفر�ضة ملنظمات الق

خيارات النا�س ب�ضورة اأف�ضل، ويج
تو�ضيع 

خل�ضو�ضية املجتمعية على عنا�ضر 
يف اإ�ضفاء ا

ميكن الإ�ضهام 
حيث  

خلا�س  
ا

•التنمية الب�ضرية وبيئتها.
	

ط 
ط

رتاتيجيات و�ضيا�ضات وخ
يف بناء ا�ض

خلا�س 
طاع ا

التعاون والتن�ضيق مع الق

خلا�س ب�ضاأن م�ضاهمته وقدرة على ا�ضهام الفعلي 
طاع ا

التنمية والت�ضاور مع الق

ط.
ط

خل
يف تنفيذ هذه ا
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

مداخلة حول 

التكامل 

القت�ضادي 

ني دول 
ب

جمل�س التعاون 

خلليجي
ا

ف هو 
اإن الهد

النتقال بدول 

املجل�س من 

التعاون والتن�ضيق 

اإلى مراحل 

متقدمة من 

ط والتكامل 
رتاب

ال

والندماج 

القت�ضادي، 

ك 
حتقيقا ً لذل

و

و�ضعت دول 

املجل�س اإطارا ً 

ل ً للعمل 
�ضام

القت�ضادي 

ك، يتمثل 
رت

امل�ض

يف التفاقية 

القت�ضادية 

املوحدة، 

ك التحديات التي تواجه 
اإدرا

طبيق هذه التفاقية، اإل اأنه 
ت

من ال�ضروري التنبيه اإلى 

ني 
اأن التكامل القت�ضادي ب

مل يعد خيارا اختياريا، 
دولنا 

ظل 
حمتم يف 

بل بديل 

ريات الدولية 
طورات واملتغ

الت

ب عليها 
رتت

والإقليمية وما ي

من اأزمات �ضيا�ضية واقن�ضادية 

واجتماعية وثقافية. 

جتاه اإلى بناء التكامل القت�ضادي 
ال

رتكة 
خلليجي على اأ�ض�س امل�ضلحة امل�ض

ا

والعوائد الإيجابية التي �ضيتقا�ضمها 

جلميع.
ا

مبجالت التكامل. 
ني 

رباء معني
اإعداد درا�ضة حول هذا املو�ضوع على اأن يتم اإعدادها من خ

مي مرئياتها حول نتائج 
جمال�ضنا الوطنية لتقد

جلنة خا�ضة من 
ك ت�ضكيل 

واأن يتم بعد ذل

هذه الدرا�ضة لرفعها يف وقت لحق اإلى قادة دول املجل�س.
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ورقة اأفكار حول 

املو�ضوعات 

طروحة يف 
امل

جل�ضة ال�ضتماع 

-

الأمم املتحدة 

حلماية 
اإن ا

الجتماعية ت�ضكل 

عن�ضرا ً اأ�ضا�ضيا 

ً من ال�ضيا�ضة 

القت�ضادية 

ال�ضليمة التي 

تكفل على 

ى البعيد 
املد

حتقيق التنمية 

القت�ضادية 

امل�ضتدامة. 

رتتبة على وجود 
الآثار امل

نهج قائم على حقوق الإن�ضان 

ف التنمية 
لتحقيق اأهدا

امل�ضتدامة

 
	

لزمة، اأو 
�ضن الت�ضريعات ال

مبا يوؤكد على 
درا�ضة الت�ضريعات 

رتام حق الإن�ضان يف التنمية، 
اح

ك العمل على اإقرار �ضيا�ضات 
وكذل

رتاتيجيات عمل حكومية 
وا�ض

مما يتيح ا�ضتفادة جميع 
وا�ضحة 

ال�ضكان دون ا�ضتثناء للمعدلت 

والفوائد املتحققة من التنمية.

 
	

ربامج التنمية 
يل واإن�ضاء اآليات للر�ضد والتدقيق ل

ى الدو
تن�ضيق العمل على امل�ضتو

حتى يت�ضنى �ضمان توافقها 
طويرها؛ 

ربامج وت
امل�ضتدامة والتقييم امل�ضتمر لهذه ال

حتقيق اأهدافها.
 وفاعليتها يف 

	
جمع واإتاحة البيانات 

طوير نظم الإح�ضاءات الوطنية واأدوات 
على ت

رتكيز 
ال

ملمو�ضة وفعالة لر�ضد 
موؤ�ضرات واأجهزة قيا�س وطنية ودولية 

خللق 
واملعلومات 

ف التنمية
 وتقييم التقدم املحرز لأهدا

	
رتاتيجيات دعم املبادرات التنموية للمجتمعات التي 

ربملانات �ضيا�ضات وا�ض
مناق�ضة ال

ري الأمن الغذائي والتغذية 
طريق توف

عن 
من الفقر وانت�ضار الأمرا�س، 

ين 
تعا

 املح�ضنة  لتعزيز وامل�ضي قدما ً يف عجلة التنمية امل�ضتدامة للمجتمعات.
	

و�ضع اأ�ضا�س للحماية الجتماعية 
وال�ضيا�ضات التي تكفل 

مناق�ضة الت�ضريعات 
ميكن اأن ت�ضاعد 

للمجتمعات ك�ضمان الدخل الأ�ضا�ضي والرعاية ال�ضحية الأ�ضا�ضية، 
يف 

ري التنمية القت�ضادية، وتكفل املجتمعات النامية بالأثر القليل 
يف �ض

ري 
ب�ضكل كب

حال التعر�س اإلى الأزمات القت�ضادية.

مذكرة 

تو�ضيحية 

رتح املجل�س 
ملق

الوطني 

حتادي
ال

رتح 
حول مق

لئحة عمل 

لجتماع 

ني 
الأمناء العام

ني
لمي

ال�ض

رتح لئحة 
مق

عمل لجتماع 

ني 
الأمناء العام

ني،
لمي

الإ�ض

حمددة 
و�ضع اآلية عمل 

لجتماعات املقبلة وللتن�ضيق 
ل

لمية يف 
ربملانات الإ�ض

ني ال
ب

جميع املجالت، 

حمددة لجتماع 
رتاح لئحة عمل 

اإن اق
ب 

رتت
ني ت

لمي
ني الإ�ض

المناء العام
عليه النتائج التالية: 

•
	

ط 
ط

خل
حمددة لو�ضع ا

اآلية عمل 
رتحات 

لزمة واملق
ربامج ال

وال
لدرا�ضة املوا�ضيع التي يتم 

رتاحها للدرا�ضة.  
اق

•
	

لقات 
اآلية عمل دائمة لتعزيز الع

جمال�س الدول الأع�ضاء 
ني 

ب
ني املوؤ�ض�ضات 

ك ماب
رت

والعمل امل�ض
ربملانية.

ال
•

	
ربات 

خل
لقات وتبادل ا

توطيد الع
ني الأع�ضاء وتوحيد وجهات 

ب
رتكة.

النظر حيال الق�ضايا امل�ض

ني، ومهام 
لمي

ني ال�ض
لئحة، دورية انعقاد اجتماع المناء العام

اأهم ما �ضتت�ضمنته ال

ربامج 
ط وال

ط
خل

حمددة لهذه الجتماعات، وو�ضع ا
جداول اأعمال 

الجتماع مثل و�ضع 

مترات ، وور�س 
رتحات العمل ، وعقد الجتماعات التن�ضيقية ، والندوات واملوؤ

لزمة ، ومق
ال

ف ال�ضابقة.
العمل، وامللتقيات لتحقيق الأهدا
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مذكرة �ضارحة 

رتح بند على 
ملق

جدول اأعمال 

ني 
ط

جلنة فل�ض

بعنوان

ف 
رتا

  اع

ربملانات 
ال

بالدولة 

طينية  
الفل�ض

الدورة العا�ضرة 

حتاد 
متر ا

ملوؤ

جمال�س الدول 

الأع�ضاء يف 

منظمة التعاون 

لمي  
الإ�ض

طنبول – 
ا�ض

تركيا

17- 22 يناير 

2015

ف 
اإبراز موق

ربملانية 
ال�ضعبة ال

الإمارتية لدعم 

هذه الق�ضية من 

لل ت�ضجيع 
خ

ربملانات العاملية 
ال

ف 
رتا

على الع

ني 
ط

بدولة فل�ض

والت�ضدي 

لل�ضيا�ضات 

الإ�ضرائيلية 

طانية 
ال�ضتي

والعدوانية �ضد 

ب 
اأبناء ال�ضع

طيني
الفل�ض

، زخما داعما  �ضهد عام 2014

طينية، 
لتاأ�ضي�س الدولة الفل�ض

على حدود الـ4 من يونيو 

رتافات 
1967، بف�ضل اع

رمزية متتالية من 5 برملانات 

ف ر�ضمي 
رتا

اأوروبية، �ضبقها اع

من دولة ال�ضويد، فيما تاأجل 

الت�ضويت على م�ضروع قرار 

جمل�س الأمن، 
طيني اأمام 

فل�ض

لل. 
ب�ضاأن اإنهاء الحت

ربملانية الإماراتية باإدراج 
وتتقدم ال�ضعبة ال

حتفيز 
حتاد يف ت�ضجيع و

مو�ضوع »دور ال
ف بالدولة 

رتا
لع

ربملانات العاملية ل
ال

طرح ال�ضعبة الإماراتية هذا 
طينية«، وت

الفل�ض
املو�ضوع للعديد من الإعتبارات مثل:

ربملانات 
�ضكل ت�ضويت �ضل�ضلة من ال

ني 
ط

ف بدولة فل�ض
رتا

الوروبية على الع
ين يف 13 

طا
ربي

جمل�س العموم ال
مثل 

ين 
ربملان ال�ضبا

اكتوبر 2014، وال
ربملان 

والفرن�ضي واليرلندي وال
ربملانات، 

ك من ال
ري ذل

يل، وغ
ربتغا

ال
طرح هذا املو�ضوع على 

دافعا قويا ل
جمال�س 

حتاد 
ربملانات الأع�ضاء يف ا

ال
الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون 

لمي 
حتاد الإ�ض

لمي ،باعتبار اأن ال
الإ�ض

جتمع العديد من برملانات 
املنظمة التي 

لمي ،  ومنذ تاأ�ضي�س 
مل الإ�ض

العا
ب 

ف اإلى جان
حتاد  داأب على الوقو

ال
طينية ، فمن ال�ضروري 

الق�ضية الفل�ض
ك الق�ضية واأن 

طور يف تل
ب الت

اأن يواك
ين بالدولة 

ربملا
ف ال

رتا
لع

يكون داعما ل
حتفيز 

لل ت�ضجيع و
طينية، من خ

الفل�ض
ى الأوروبية، 

برملانات الدول الأخر
لتينية على 

والآ�ضيوية، والإفريقية، وال
طينية من 

ف بالدولة الفل�ض
رتا

الع
ط ال�ضيا�ضي على 

اأجل املزيد من ال�ضغ
حلقوق امل�ضروعة 

اإ�ضرائيل للقبول با
طيني. 

ب الفل�ض
لل�ضع

ربملانية الإماراتية اأن يت�ضمن القرار الآتي:
ى ال�ضعبة ال

كما تر

•
	

لل 
جمل�س الأمن برف�س امل�ضروع الذي تقدمت به الأردن بخ�ضو�س اإنهاء الحت

قيام 
لل 

لم مع اإ�ضرائيل خ
طيني يدعو اإلى ال�ض

ال�ضرائيلي، فقد ح�ضل م�ضروع قرار فل�ض
طينية بحلول اأواخر عام 2017، 

لأرا�ضي الفل�ض
لل الإ�ضرائيلي ل

عام، واإنهاء الحت
حق النق�س الفيتو وهم فرن�ضا، 

ك 
متتل

لث دول 
على تاأييد 8 دول من بينهم ث

رتاليا واللتان �ضوتتا �ضد 
ني هما الوليات املتحدة واأ�ض

ني. مقابل اثنت
ورو�ضيا، وال�ض

لم 
لل مفاو�ضات اإلى اتفاق �ض

خ
امل�ضروع الذي يحدد مهلة 12 �ضهراً للتو�ضل من 

ني، وخم�س دول امتنعت عن الت�ضويت، بينما كان اإقراره 
طيني

ني اإ�ضرائيل والفل�ض
ب

•بحاجة اإلى ت�ضعة اأ�ضوات.
	

يف منظمة التعاون 
جمال�س الدول الأع�ضاء 

حتاد 
توجيه ر�ضائل عاجلة  من رئي�س ا

لتينية، 
ربملان الأوروبي والى برملان اأمريكا ال

لمي و با�ضم جميع اأع�ضائه اإلى ال
الإ�ض

ف 
رتا

ربملانات الى اأهمية دعم دولها الع
ك ال

ربملان الأفريقي  يدعو فيه تل
والى ال

ط، ويعك�س 
لم يف ال�ضرق الأو�ض

ك يعزز فر�س ال�ض
طينية باعتبار اأن ذل

بالدولة الفل�ض
طيني وفق القرارات 

ب الفل�ض
حلقوق الوطنية الثابتة لل�ضع

جتاه ا
لقياً 

موقفاً اأخ
الدولية ويف مقدمتها القرار ) 242 ( الذي يوؤكد على ان�ضحاب اإ�ضرائيل من كل 

•الأرا�ضي العربية املحتلة. 
	

لل رئي�ضه 
خ

من 
يل 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
حث ال

لمية الى 
ربملانات الإ�ض

دعوة ال
جلديد. 

•ا
	

ف 
رتح، والإ�ضرا

خا�ضة ملتابعة تنفيذ القرارات ال�ضادرة من هذا املق
جلنة 

ت�ضكيل 
يف منظمة 

جمال�س الدول الأع�ضاء 
حتاد 

على الر�ضائل املوجهة با�ضم جميع اأع�ضاء ا
طوات 

خل
حتقيق ا

ربملانات الإقليمية والدولية، ل�ضمان 
لمي اإلى ال

التعاون الإ�ض
ف 

رتا
جميع الأ�ضعدة من اأجل تعزيز الع

لمي على 
ربملان الإ�ض

ك ال
العملية لتحر

طينية
بالدولة الفل�ض
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

مذكرة حول 

متابعة تنفيذ 

لن 
الإع

ين 
ربملا

ال

لمي
الإ�ض

الدورة العا�ضرة 

حتاد 
متر ا

ملوؤ

جمال�س الدول 

الأع�ضاء يف 

منظمة التعاون 

لمي  
الإ�ض

طنبول تركيا
ا�ض

17- 22 يناير 

2015

حظي م�ضروع 

ين 
ربملا

لن ال
الإع

لمي 
ال�ض

باملوافقة يف 

الدورة التا�ضعة 

حتاد 
متر ا

ملوؤ

جمال�س الدول 

الأع�ضاء يف 

منظمة التعاون،

على الرغم من ورود مو�ضوع 

لمي 
ين ال�ض

ربملا
لن ال

الإع

ني العام الوارد 
يف تقرير الأم

جمال�س الدول 
حتاد 

من ا

الأع�ضاء يف منظمة التعاون 

ل 
لمي، اإل اأن التقرير خ

الإ�ض

من الإجراءات املحددة لهذه 

املتابعات.

لن 
متابعة تنفيذ القرارات املتعلقة بالإع

لمي
ين ال�ض

ربملا
ال

رتح �ضرورة معرفة تفا�ضيل هذه الجراءات والردود 
ربملانية الإماراتية تق

اأن ال�ضعبة ال

متر القمة 
لمي اأو اأي معلومات ب�ضاأن عر�ضه على موؤ

الواردة من منظمة التعاون الإ�ض

القادمة.
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مداخلة حول 

حتاد يف 
دور ال “

حتفيز 
ت�ضجيع و

ربملانات 
ال

العاملية 

ف 
رتا

لع
ل

بالدولة 

طينية”
الفل�ض

على الرغم 
من اأن الق�ضية 

طينية 
الفل�ض

رب الق�ضية 
تعت

املحورية 
ني العربي 

للعامل
لمي، 

وال�ض
لت 

اإل اأن تفاع
طورات 

وت
الحداث 

امل�ضاحبة لهذه 
الق�ضية مازالت 
توؤكد لى التعند 

ال�ضرائيلي 
ف 

رتا
وعدم الع

ب 
بحقوق ال�ضع

طيني. 
الفل�ض

رتح 
ك تق

اإزاء ذل
ربملانية 

ال�ضعبة ال
الماراتية 

مو�ضوع “دور 
حتاد يف ت�ضجيع 

ال
ربملانات 

حتفيز ال
و

ف 
رتا

لع
العاملية ل

بالدولة 
طينية”.

الفل�ض

طرح هذا املو�ضوع 
ربراتنا ل

وم

تتمثل يف الآتي:

رتافات رمزية متتالية 
اع

من 5 برملانات اأوروبية 

طينية، 
لتاأ�ضي�س الدولة الفل�ض

ين 
طا

ربي
جمل�س العموم ال

ين 
ربملان ال�ضبا

وال

والفرن�ضي واليرلندي 

يل ، �ضبقها 
ربتغا

ربملان ال
وال

ف ر�ضمي من دولة 
رتا

اع

حتاد 
ال�ضويد،باعتبار اأن ال

جتمع 
لمي املنظمة التي 

ال�ض

مل 
العديد من برملانات العا

لمي ،  ومنذ تاأ�ضي�س 
الإ�ض

ف اإلى 
حتاد  داأب على الوقو

ال

طينية 
ب الق�ضية الفل�ض

جان

لم بال�ضرق 
رث مفاو�ضات ال�ض

تع

ب عدم  التزام 
ط، و ب�ضب

الأو�ض

ب الإ�ضرائيلي بتعهداته يف 
جلان

ا

ك اإلى 
ى ذل

اإطار هذه املباحثات اأد

طرابات والتدهور 
تنامي ال�ض

لأو�ضاع الأمنية والإن�ضانية 
ري ل

ط
خل

ا

طينية 
والجتماعية يف الأرا�ضي الفل�ض

ربملانية الإماراتية اأن يت�ضمن هذا القرار:
ى ال�ضعبة ال

ك تر
اإزاء ذل

•
	

يف منظمة التعاون 
جمال�س الدول الأع�ضاء 

حتاد 
توجيه ر�ضائل عاجلة  من رئي�س ا

لتينية 
ربملان الأوروبي واإلى برملان اأمريكا ال

لمي و با�ضم جميع اأع�ضائه اإلى ال
الإ�ض

ف 
رتا

ربملانات الى اأهمية دعم دولها الع
ك ال

ربملان الأفريقي  يدعو فيه تل
، واإلى ال

ط، ويعك�س 
لم يف ال�ضرق الأو�ض

ك يعزز فر�س ال�ض
طينية باعتبار اأن ذل

بالدولة الفل�ض

طيني وفق القرارات 
ب الفل�ض

حلقوق الوطنية الثابتة لل�ضع
جتاه ا

لقياً 
موقفاً اأخ

الدولية ويف مقدمتها القرار ) 242 ( الذي يوؤكد على ان�ضحاب اإ�ضرائيل من كل 

•الأرا�ضي العربية املحتلة. 
	

لل رئي�ضه 
خ

من 
يل 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
حث ال

لمية الى 
ربملانات الإ�ض

دعوة ال

يف 
ربملانات العاملية 

متر روؤ�ضاء ال
ك موؤ

ني ، وكذل
ط

ف بدولة فل�ض
رتا

جلديد بالع
ا

ك.
رتة 8/31 – 9/2 / 2015 بنيويور

•اجتماعهم القادم  يف الف
	

ف 
رتح، والإ�ضرا

خا�ضة ملتابعة تنفيذ القرارات ال�ضادرة من هذا املق
جلنة 

ت�ضكيل 

يف منظمة 
جمال�س الدول الأع�ضاء 

حتاد 
على الر�ضائل املوجهة با�ضم جميع اأع�ضاء ا

طوات 
خل

حتقيق ا
ربملانات الإقليمية والدولية، ل�ضمان 

لمي اإلى ال
التعاون الإ�ض

ف 
رتا

جميع الأ�ضعدة من اأجل تعزيز الع
لمي على 

ربملان الإ�ض
ك ال

العملية لتحر

طينية.
بالدولة الفل�ض
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مداخلة 

حول قدرات 

الن�ضاء على 

لت 
حل امل�ضك

والنزاعات 

املحلية 

والقليمية 

رب دور املراأة 
يعت

هاما يف اأوقات 

النزاعات امل�ضلحة 

وتدهور الأو�ضاع 

الجتماعية،اإذ 

اإنها تعمل جاهدة 

ظ على 
للحفا

النظام الجتماعي 

ك 
ط  تل

و�ض

النزاعات. 

دعم املنظمات والتحالفات 

الن�ضائية الوطنية والإقليمية 

لم،
املعنية بال�ض

ممثلة فعليا يف 
ري 

اذ ل تزال املراأة غ

ب 
ب �ضنع القرار، ومن الواج

منا�ض

متثيلها 
متكينها �ضيا�ضيا واقت�ضاديا و

بعدالة على جميع م�ضتويات �ضنع القرار 

ب 
طائها الفر�ضة املنا�ضبة لأن تلع

واإع

ظ ال�ضلم،
ري حف

دورها يف توف

رتحات:
1مق

 
.

لم والأمن �ضرورة  م�ضاركة 
يف ال�ض

يف تفعيل دور املراأة 
تفعيل قرارات الأمم املتحدة 

ف من اأجل 
يف كل مراحل العمليات ال�ضلمية واملفاو�ضات ويف برامج التثقي

الن�ضاء 
لم ما بعد النزاعات. 

لم  وبناء ال�ض
ال�ض

2
 

.
لم 

لت التوعية من اأجل ال�ض
حتفيز الن�ضاء على امل�ضاركة يف حم

3
 

.
ف التاأهيل ال�ضيا�ضي والجتماعي للمراأة.

تبني برامج تدريبية وور�س عمل ت�ضتهد

4
 

.
يف الدول املختلفة واملنظمات 

ني الأجهزة الوطنية املعنية ب�ضئون املراأة 
ــالتعاون ب

لم مع 
ط الق�ضايا املتعلقة بال�ض

ربات واملوارد ورب
خل

طوير �ضبكات لتبادل ا
الأهلية وت

جمها.
لم يف برا

رتكيز على املراأة وال�ض
ال

5
 

.
لم على كل امل�ضتويات .

اإبراز الدور الفاعل للمراأة  يف بناء ال�ض

مداخلة حول

ف 
 “العن

�ضد املراأة يف 
لم”

الإع

متر الرابع 
املوؤ

ربملانيات 
لل

امل�ضلمات

طنبول – 
ا�ض

تركيا

17- 22 يناير 
2015

ف �ضد املراأة 
العن

ب اأ�ضباباً عديدة يف تف�ضي
 وتلع

ف للمراة، واأبرزها
ظاهرة العن

 

لم والر�ضالة التي يبثها
 الع

ميثل دورا
 عن املراأة والذي 

ريا لي�ضاهمفي تدعيم هذا
 كب

ط من
منا

 التمييز وتقبل ا

ربامج
ف �ضد املراة يف ال

 العن

للها ب�ضكل
 التي تبث وا�ضتغ

ري �ضليم.
 غ

رتاتيجية للنهو�س باملراأة 
و�ضع ا�ض

لح 
لم لإ�ض

لميا ً لدفع الإع
اإع

ظهار �ضورة املراأة يف 
�ضورة املراأة واإ

جميع املجالت الجتماعية والثقافية 

وال�ضيا�ضية للمجتمع.

•
	

لم 
مي �ضورة اإيجابية للمراأة امل�ضلمة اأمام الإع

لمية باأهمية تقد
توعية املوؤ�ض�ضات الإع

خلاطئة الظاملة للمراأة والتمييزية �ضدها.
•الأجنبي والت�ضدي للمفاهيم والعادات ا

	
لم، 

يف الإع
حتد من ال�ضتخدام التجاري وال�ضلبي للمراأة 

مناق�ضة ال�ضيا�ضات التي 

حول الر�ضالة 
ري اإيجابي 

يف اإحداث تغي
ربملانات 

يف ال
وت�ضجيع القيادات الن�ضائية 

لمية للمراأة.
	الإع

يف تعزيز دور 
لم للم�ضاهمة ب�ضكل فعال 

ني منظمات املجتمع وو�ضائل الع
التعاون ب

لم يف ن�ضر الوعي للق�ضاء على جميع ا�ضكال التمييز �ضد املراأة. 
الع
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

حمور 
ورقة 

حول امل�ضاواة 

ني 
جلن�ض

ني ا
ب

للن�ضاء- ع�ضرين 

لن 
عاما بعد اع

ني
بك

لن 
اعتمد اإع

ومنهاج عمل 

ني يف عام 
بيج

لل 
1995 خ

متر العاملي 
املوؤ

الرابع املعني 

باملراأة، 

لن ومنهاج 
ول يزال اإع

ميثل التفاق 
ني 

عمل بك

ني 
رث �ضموًل حتى الآن ب

الأك

ك، وبعد 
حلكومات؛ ومع ذل

ا

ما يقرب من ع�ضرين عاما 

لن ومنهاج 
على اعتماد اإع

ني، ل تزال الن�ضاء 
عمل بيج

والفتيات عر�ضة لاأ�ضكال 

ف 
متعددة من التمييز والعن

ف 
حتقيق اأهدا

حتول دون 
التي 

التنمية.

مل 
من املهم مراجعة تبني دول العا

لل هيئات 
ني من خ

متر بك
ملقررات موؤ

ى املعنية 
الأمم املتحدة والأجهزة الأخر

يل.
بدور املراأة على ال�ضعيد الدو

•
	

لل 
خ

من 
لألفية 

منائية ل
ف الإ

حتقيق الأهدا
يف 

على امل�ضاهمة 
م�ضاعدة املراأة 

يف تعزيز 
طرح مبادرات ت�ضاهم 

طريق 
ف واليون�ضكو عن 

منظمات دولية كاليوني�ضي

•دور املراأة يف العملية التنموية يف املجتمعات 
	

جمتمعية ذات اأهمية على 
ني املراأة لتكون ق�ضية 

متك
درا�ضة كيفية الهتمام بو�ضائل 

من 
م�ضارات التنمية الجتماعية والقت�ضادية والثقافية، وو�ضع ت�ضور للتقليل 

رتكيز 
يف الدول النامية مع ال

الآثار الناجمة للتحديات التي تواجهها املراأة خا�ضة 

ب 
ى قدرتها على التغل

على الق�ضايا مثل الفقر والتعليم وال�ضحة بالإ�ضافة اإلى مد

ك التحديات والعوائق .
•على تل

	
مثل 

منظمات الأمم املتحدة 
خا�ضة 

اأن تتبنى املنظمات الدولية املعنية باملراأة 

ك فيه املجال�س الوطنية للمراأة 
يل ت�ضار

ري لعقد اجتماع دو
ف التح�ض

اليوني�ضي

يف عملية التنمية القت�ضادية و�ضبل 
حلكومية لبحث دور املراأة 

ك الهيئات ا
وكذل

ب على التحديات التي تواجهها . 
•التغل

	
رب عن الوفاء 

اأن ت�ضمن الدول ميزانيتها ال�ضنوية العامة  النوع الجتماعي  التي تع

يف التعليم وح�ضولها على الدرجات العلمية املوؤهلة بقدرتها على 
باحتياجات املراأة 

يف 
ني املراأة 

متك
ى للتنمية امل�ضتدامة التي تعزز من 

ري والأوجه الأخر
الإبداع والتغي

�ضتى املجالت .
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حمور 
ورقة 

ك 
حول اإ�ضرا

ال�ضباب يف 

النتقال من 

ف 
الأهدا

منائية 
الإ

لألفية 
ل

حتقيق 
الى 

ف التنمية 
اأهدا

امل�ضتدامة 

اأقّر روؤ�ضاء الدول 

متر قمة 
لل موؤ

خ

الألفية  ريو الذي 

 ، عقد عام 2000

لن الأمم 
اإع

لألفية، 
املتحدة ل

لن ب�ضل�ضلة من 
يقر الإع

ف التي حددت مهلة 
الأهدا

 ، حتقيقها بحلول العام 2015

ف 
ف بـالأهدا

والتي باتت تعر

لألفية.
منائية ل

الإ

اأن تت�ضمن اأجندة التنمية ما بعد عام 

2015 ،اإدراج ق�ضايا ال�ضباب وخا�ضة 

ني من العمل ، 
فئة ال�ضباب املحروم

طاء الفر�ضة لل�ضباب 
لل اإع

ك من خ
وذل

ري عن التنمية املن�ضودة 
اأنف�ضهم للتعب

التي يرغبون بها. 

•
	

تنمية القدرات وتربية ال�ضباب من اأجل فهم التنمية امل�ضتدامة، وو�ضع ال�ضيا�ضات 
طة التنمية ملا بعد 

طاقاتهم كجزء رئي�س من خ
ري 

ربامج املوجهة لل�ضباب لت�ضخ
وال

. 2015•
	

يف مبادرات للحوار لأجندة 
يف �ضيا�ضات التنمية املحلية، واإ�ضراكهم 

م�ضاركة ال�ضباب 
. •التنمية ملا بعد 2015

	
رب لل�ضباب لكي 

طاء دور اك
ني واملمار�ضات الوطنية واإع

طوير الت�ضريعات والقوان
ت

ني عملية التنمية 
حت�ض

•ي�ضم يف 
	

طريق تنظيم برامج لزيارات 
ربملان عن 

ني ال�ضباب وال
لقة ب

العمل على تقوية الع
ربملان ملتابعة العملية الت�ضريعية، 

لب و ال�ضباب اإلى ال
ط

•ال
	

مبا يلزم كي ينخرطوا 
جتهيزهم 

يف قدرات ال�ضباب واملنظمات ال�ضبابية، و
ال�ضتثمار 

منائية ابتكارية.
طوير حلول اإ

بفاعلية يف عمليات التنمية املحلية والوطنية وت

مذكرة حول 

العنا�ضر 

الأ�ضا�ضية 

ميكن اأن 
التي 

يت�ضمنها امليثاق 

العربي ملكافحة 

الإرهاب

تقدمت ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية 

رتح حول 
مبق

اعداد »امليثاق 

ين العربي 
ربملا

ال

ملكافحة الإرهاب

ك لعدة اعتبارات 
وذل

اأهمها:

ف 
طر

طورة الإرهاب والت
خ

طقة العربية، 
على املن

طقة 
حيث بات اأمن املن

العربية وا�ضتقرارها 
ى الإرهاب، 

يتهدد من قو
لمية ذات 

جلماعات الظ
وا

ى 
مما اأد

ف، 
طر

الفكر املت
اإلى وقوع عدد من الدول 
العربية يف اأزمات اأمنية، 
و�ضيا�ضية، وعدم ا�ضتقرار 
مما اأثر ب�ضكل 

�ضيا�ضي، 
جوهري على حياة املواطن 

العربي.

ني يف 
ربملاني

التاأكيد على اأهمية دور ال

مكافحة الإرهاب 

 
	

يل، وقرارات ال�ضرعية الدولية، فيما يخ�س 
اأ�ض�س التعامل مع مبادئ القانون الدو

يف مواجهة انتقائية ال�ضرعية 
ني العرب 

ربملاني
الق�ضايا والنزاعات العربية، ودور ال

يل يف التعامل مع ق�ضايا العرب.
ري القانون الدو

 الدولية، وازدواجية معاي
	

حقوق الإن�ضان، وعدم التدخل 
ف، وحماية 

طر
ني مكافحة الإرهاب والت

لقة ب
الع

لمة الإقليمية وال�ضيادة 
ظ على ال�ض

حلفا
يف ال�ضوؤون الداخلية للدول العربية وا

 الوطنية للدول العربية.
	

يف التاأكيد على 
ى 

ربملانيي العرب، وكافة املنظمات واملوؤ�ض�ضات العربية الأخر
دور ال

ف.
طر

يل عند التعامل مع ق�ضايا الإرهاب والت
ين الدو

 مبادئ القانون الإن�ضا
	

ب الأمني 
جلان

لمية، وثقافية، ودينية، باعتبار اأن ا
لزمة ل�ضيا�ضات اإع

اآليات العمل ال

ب 
جلوان

ف، واأن ا
طر

يف التعامل مع ق�ضايا الإرهاب والت
 ً ً واحدا  ميثل اإل وجها 

ل 

هذه 
عوامل اأ�ضا�ضية ملكافحة 

والدينية تعد 
والثقافية 

والتعليمية 
القت�ضادية 

الظاهرة. 
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مداخلة حول 

التحديات التي 

ربملانات 
تواجه ال

اجتماع اللجنة 

ريية 
التح�ض

متر 
الثالث للموؤ

يل الرابع 
الدو

لروؤ�ضاء 

ربملانات لعام 
ال

2015

اإعادة طرح 

رتحات التي 
املق

قدمتها ال�ضعبة 

ربملانية 
ال

الإماراتية يف 

اجتماع اللجنة 

ريية 
التح�ض

متر 
ين للموؤ

الثا

يل الرابع 
الدو

ربملانات 
لروؤ�ضاء ال

، الذي  لعام 2015

ك 
اأقيم يف نيويور

بتاريخ 17 

. رب 2014
نوفم

اأهم التحديات التي تواجه 
مل، والتي 

ربملانات يف العا
ال

تتلخ�س فيما يلي:

زيادة التوقعات املتزايدة من 
ربملان 

ني لل
املواطن

ربملانات 
ري من ال

ين الكث
تعا

من نق�س املعلومات والبيانات 
لزمة عن ال�ضيا�ضات 

ال
حلكومية امل�ضتقبلية 

ط ا
ط

خل
وا

ربملانات على 
ري ال

ى تاأث
مد

حلكومية ، 
القرارات ا

ني وت�ضككهم 
تذمر املواطن

ني، 
ربملاني

امل�ضتمر من عمل ال
خا�ضة فيما يتعلق بتلبية 
احتياجاتهم وحقوقهم 

مليار  ل يزال  1.2 
الأ�ضا�ضية ف

ن�ضمة يعي�ضون يف فقر مدقع.

ني حتى 
ربملاني

عدم قدرة ال
ري املبا�ضر 

الآن من التاأث
على القرارات الدولية التي 
ت�ضدرها املنظمات الدولية 

جمل�س الأمن 
كالأمم املتحدة و

ني 
ربملاني

. بالرغم من اأن ال
مل. 

ممثلو �ضعوب العا
هم 

رتحات
اإعادة طرح املق

•
	

لقته مع الأمم املتحدة اأن 
يف اإطار �ضعيه الى توثيق ع

يل 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

على ال
يف و�ضع 

ربملانات قادرة على امل�ضاهمة 
لقة لكي ت�ضبح ال

طور الع
ك اأن ي

ي�ضعى كذل
ربملان هو 

خا�ضة اأن ال
ط الألفية للتنمية امل�ضتدامة ، 

ط
خل

التفاقيات الدولية وا
طلباتهم على 

يف تلبية مت
ى املنظمات الدولية و الو�ضي الأول 

ط ال�ضعوب لد
و�ضي

ربملانات ال�ضاعد 
ني دور ال

لقة تكاملية ب
لبد من بناء ع

يل. ف
ال�ضعيد الوطني والدو

ني الأمم املتحدة التي 
حلكومية وب

يف ال�ضيا�ضات ا
ربة عن تزايد قوة الراأي العام 

واملع
ف 

ميكن اأن يوؤدي هذا الدور التكاملي اإلى التكي
حتى 

مل 
حكومات العا

متثل �ضوت 
ني القرارات 

متزج ب
يف ال�ضيا�ضــــــات الدولية املعا�ضـــرة التي 

جلديدة 
مع التوجهات ا

ني بناء و�ضناعة ال�ضيا�ضة العامة وفق الأولويات 
طلعات ال�ضعبية اأو ب

حلكومية والت
ا

•الجتماعية والقت�ضادية للمجتمعات.
	

رتاتيجيات التعامل مع الراأي العام ب�ضكل 
ربملانات الوطنية والدولية تبني ا�ض

على ال
رتونية ويعزز 

يف املجتمعات والتقنيات اللك
ب التحول ال�ضريع 

رث تقدما يواك
اأك

رتاتيجيات على الراأي العام 
ك ال�ض

لبد اأن تعر�س تل
ربملانات ، ف

ني بال
ثقة الناخب

ربملانات تعمل 
طريقة و�ضعها ، فالعديد من ال

يف 
الوطني، حتى يت�ضنى له امل�ضاركة 

جنبا الى 
ك الن�ضاطات. لكن العمل 

ب عن تل
جلمهور مغي

ط ، لكن يبقى ا
ب�ضكل ن�ض

ريات 
ك التغ

متاما على تلبية تل
ربملانات قادرة 

ب مع الراأي العام يجعل من ال
جن

ربملان على اأجندة اأعماله الأولويات 
ميكن اأن ي�ضع ال

حتى 
يف املجتمعات ، 

ال�ضريعة 
طة عمله الت�ضريعية والرقابية . 

•الجتماعية يف خ
	

ى، 
رب

يف التحول اإلى قوة اجتماعية واقت�ضادية عاملية ك
ين اآخذ 

مبا اأن املجتمع املد
 

خلدمات الجتماعية ، 
منها ا

من امليادين، 
وا�ضعة 

طائفة 
طي 

طته تغ
واأن اأن�ض

ربملانات الوطنية 
لم، على ال

والتعليم،وال�ضحة، وحقوق الإن�ضان، والت�ضال والإع
�ضرورة 

ين  مع  
لقاتها مع منظمات املجتمع املد

طوير ع
والدولية العمل على ت

ري امل�ضالح 
حليلولة دون تاأث

ين واأهمية ا
منظمات املجتمع املد

لل 
�ضيانة ا�ضتق

ري م�ضروعة وطنياً. 
ط غ

ط
خل

رتويج 
الأجنبية فيها بغر�س ال
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يل 
كلمة معا

رئي�س املجل�س 
حتاد 

الوطني ال
حممد اأحمد 
املر يف الدورة 

العا�ضرة 
حتاد 

متر ا
ملوؤ

جمال�س الدول 
الأع�ضاء يف 

منظمة التعاون 
لمي

الإ�ض

ا�ضتعرا�س اآفاق 

ين 
ربملا

العمل ال

لمي 
الإ�ض

طويره
وت

طوير العمل 
�ضرورة ت

ظل 
لمي يف 

ين الإ�ض
ربملا

ال

تزايد التحديات املعا�ضرة

 
	

�ضرورة اإيجاد اآليات جديدة للعمل 

لمي
ين ال�ض

ربملا
ال

 
	

لمي 
ين اإ�ض

طرح ميثاق برملا

ف 
طر

حول مكافحة الإرهاب والت

الفكري. 

لقات الدولية 
يف الع

طورة املرحلة الراهنة 
خل

ربملانية الإماراتية واإدراكاً منها 
ال�ضعبة ال

ني، ووعياً منها ب�ضرورة التنوع الديني والثقايف 
التي يتهدد فيها ال�ضلم والأمن الدولي

ين 
رتحها ب�ضاأن اإعداد ميثاق برملا

طرح مق
مل. فاإنها ت

ح�ضارات العا
كم�ضدر ثراء لكل 

ف الفكري.
طر

لمي يف مكافحة الإرهاب والت
اإ�ض

يل 
كلمة معا

رئي�س املجل�س 

الوطني 

حتادي يف 
ال

حتاد 
جمعية ال

ين 
ربملا

ال

يل 132 
الدو

ف 
ب�ضاأن الأهدا

منائية 
الإ

امل�ضتدامة 

حتويل الأقوال 
“

اإلى اأفعال”

كلمة حول 

ين 
ربملا

الدور ال

يف �ضياغة 

ف 
وتنفيذ الأهدا

منائية 
الإ

امل�ضتدامة. 

متر يتزامن مع بيئة 
انعقاد املوؤ

رث تعقيداً 
دولية اأ�ضحت اأك

وغمو�ضاُ. فقد ت�ضاعدت 
ري 

اإيقاعات التحول والتغ
مل يقدر للب�ضرية اأن 

ب�ضورة 
ت�ضهدها يف اأي مرحلة من 

مراحل التاريخ. 

فا�ضتناب ال�ضلم والأمن 
طر 

ني اأ�ضبح يف خ
الدولي

ب تف�ضي ظاهرة 
حقيقي ب�ضب

يل العابر للحدود، 
الإرهاب الدو

ط وم�ضتهدفات 
طو

رث خ
وتع

ب 
التنمية امل�ضتدامة وما �ضاح
ك من ت�ضاعد موجات 

ذل
الأزمات املالية العاملية.

منائية 
ف اإ

�ضرورة �ضياغة اهدا

م�ضتدامة.

 
	

م  2015
طة التنمية امل�ضتدامة ملا بعد عام 

خ
جلارية ب�ضاأن 

اإن املناق�ضات الدولية ا

يف امليادين 
منائية 

ف الألفية الإ
من اأهدا

حتقيقه 
مت 

مراجعة دقيقة ملا 
ب 

طل
يت

ب 
طل

حتديات التنمية امل�ضتدامة تت
ى اأن 

القت�ضادية، والجتماعية والبيئية. ونر

 التزاماً دولياً �ضارماً �ضواء من البلدان املتقدمة، اأو البلدان النامية لتحقيق اأهدافها.
	

لث التي �ضتنعقد من 
مترات القمة العاملية الث

يف اأن تكون موؤ
ري عن الأمل 

التعب

جديدة للتنمية امل�ضتدامة بحيث يكون 
رب 2015 اأن تر�ضم اأ�ض�ضاً 

يوليو اإلى دي�ضم

ين، 
حلكومات، والعلماء ومنظمات املجتمع املد

مل، وال�ضركات، وا
مواطنو دول العا

ف وغايات التنمية امل�ضتدامة.
حتقيق اأهدا

ربملانات كلهم �ضركاء يف 
وال
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

يل 
كلمة معا

رئي�س املجل�س 

الوطني 

حتاديفي 
ال

حتاد 
جمعية ال

ين 
ربملا

ال

يل 132
الدو

كلمة رئي�س 

املجل�س يف 

اجتماعات 

  . جلمعية الـ132
ا

طر الإرهاب ، وبات 
ت�ضاعد خ

يل برمته ، 
ُيهدد املجتمع الدو

واأ�ضبح وا�ضحاً كل الو�ضوح ، 

اأن الإرهاب ل دين ول جن�ضية 

له.

التاأكيد على اأن غياب العدالة 

لت 
ف ، يف حل امل�ضك

والإن�ضا

والنزاعات الإقليمية والدولية 

، والنتقائية والزدواجية  ، يف 

يل 
طبيق مبادئ القانون الدو

ت

ري ال�ضرعية الدولية ، 
، ومعاي

منو 
اأ�ضحت عوامل اأ�ضا�ضية يف 

ف . 
طر

متدد الإرهاب والت
و

ط 
فال�ضعوب يف ال�ضرق الأو�ض

مل ، 
ريها من �ضعوب العا

، وغ

تزعزت  لديها الثقة  يف دور 

يل.
املجتمع الدو

ف الدولة 
�ضرورة التاأكيد على مواق

ب�ضاأن الق�ضايا العاملية.

ف الدولة من الإرهاب.
التاأكيد على موق

ف 
حتقيق الأهدا

بيان دور الدولة يف 

منائية.
الإ

 
	

ين، 
التاأكيد على اأن دولة الإمارات العربية املتحدة توؤكد على قيم الإخاء الإن�ضا

ين لها بكافة اأ�ضكاله و�ضوره، 
مبد العون التنموي والإن�ضا

ف معاناة ال�ضعوب ، و
بتخفي

والعتدال 
على النفتاح 

منذ تاأ�ضيها القائمة 
من ثوابتها الرا�ضخة 

لقاً 
ط

وان

لقاتها الدولية.
لم ، يف اإدارة ع

 والت�ضامح وال�ض
	

يف �ضيادة 
ني ، 

ربملاني
متر ، النتائج التي تعك�س رغبة واإ�ضرار ال

الأمل اأن ُيحقق املوؤ

لء 
لم والأمن والتنمية العاملية ، على اأ�ض�س ت�ضمن حماية حقوق الإن�ضان ، واإع

ال�ض

�ضاأن الكرامة الإن�ضانية.
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

ورقة النتائج 

النهائية 

لحظات 
للم

الواردة من 

الدول الأع�ضاء 

يف منظمة 

التعاون 

لمي 
الإ�ض

ا�ضتعرا�س 

لحظات 
م

الواردة من الدول 

الع�ضاء يف 

منظمة التعاون 

لمي.
الإ�ض

لحظات الدول 
الرد على م

على الوثيقة.

جلزائر، 
لحظات من ا

وردت �ضت م
يل:

كالتا
لحظة1:  )تخ�ضي�س املادة الأولى 

م
ف الرهاب والتفريق 

للميثاق لتعري
حلق يف 

ني ا
ني الرهاب وب

بو�ضوح ب
املقاومة امل�ضلحة امل�ضروعة امل�ضتمد من 

ميثاق الأمم املتحدة(.
لحظة الواردة:

الرد على امل
لحظة املجل�س يف �ضاأن 

تتفق م
ف الإرهاب 

تخ�ضي�س املادة الأولى لتعري
رتح. 

مع ما جاء يف م�ضروع امليثاق املق
لحظة الواردة يف �ضاأن 

اأما فيما يخ�س امل
حلق 

ني الإرهاب وا
حلق يف التفريق ب

ا
ك ما 

يف املقاومة امل�ضلحة امل�ضروعة فذل
اأكد عليها امليثاق يف املادة الثالثة، والتي 
ني الأعمال الإرهابية 

جاء بها )التمييز ب
ني ن�ضال ال�ضعوب يف �ضبيل التحرر 

وب
ريها(.

الوطني وحق تقرير م�ض
لحظة )2(: )اإ�ضافة فقرة ثانية يف 

م
يل: 

املادة الثانية من امل�ضروع امليثاق كالتا
لم و العدالة و 

رتويج لثقافة ال�ض
ال

رتام جميع الأديان 
التنمية الب�ضرية واح

عن طريق اإقامة حوار(.

لحظة الواردة:
الرد على امل

•
	

رتح 
لم والعدالة يف عدة موا�ضع يف م�ضروع امليثاق املق

رتويج لثقافة ال�ض
وردت فكرة ال

يل:
•كالتا

	
•يف البند الأول والثالث والتا�ضع من الديباجة.

	
•ذيل املادة الثانية.

	
يف املادة التا�ضعة والتي 

ك وا�ضحاً 
يف �ضاأن مو�ضوع التنمية الب�ضرية فجاء ذل

اأما 

ف 
لمية على بلوغ اأهدا

ري الإ�ض
لمية وغ

تناولت فكرة ت�ضجيع البلدان النامية الإ�ض

حماور اأ�ضمل وتتناول الب�ضرية وتنميتها 
منائية الألفية وهي 

التنمية امل�ضتدامة والإ

حلكومات، واملنظمات الدولية واملجتمع 
اجتماعياً واقت�ضادياً وبيئياً، بالتعاون مع ا

حق 
مبا ي�ضمن 

ب و
ني الأو�ضاع للب�ضرية والكوك

حت�ض
جلة التحديات و

ين ملعا
املد

•الأجيال القادمة.
	

ك 
حل�ضارات، ورد ذل

ني ا
رتام جميع الأديان عن طريق اإقامة حوار ب

بالن�ضبة مل�ضاألة اح

وا�ضحاً يف عدة موا�ضع من م�ضروع امليثاق منها:


	

البند الثالث من الديباجة.
	

ك الن�س ال�ضريح بالن�ضبة للمادة ال�ضابعة.
كذل
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

ريية 
مذكرة تف�ض

مل�ضروع امليثاق 

ين 
ربملا

ال

لمي 
الإ�ض

ملكافحة الإرهاب 

ف  يف 
طر

والت

جمال�س 
حتاد 

ا

دول الأع�ضاء يف 

منظمة التعاون 

لمي
الإ�ض

بناء م�ضروع 

ين 
ربملا

امليثاق ال

لمي ملكافحة 
الإ�ض

الإرهاب

رتاح 
لل اق

ن�ضاأة الفكرة  من خ

لمي 
ين اإ�ض

عنوان  ميثاق برملا

ف  
طر

ملكافحة الإرهاب والت

مت العتماد يف هذه املرحلة 
و

لثة عنا�ضر اأ�ضا�ضية:
	على ث

 
.

امل�ضلحة الوطنية.

2
 

.
حالة الت�ضامن مع 

لمية 
امل�ضلحة الإ�ض

والقليمية.

	
 

.
طورة، اأو اأهمية، 

تقدير خ

اأو �ضرورة الفكرة.

و�ضع عنا�ضر امليثاق

	
 

.
ف.

طر
حتديد موؤ�ضرات الرهاب والت

2
 

.
طورة و اأهمية 

خ
ريها على 

ك تاأث
يف هذه املوؤ�ضرات وبع�ضها البع�س، وكذل

لقة 
الع

حمل البحث .
الق�ضية 

	
 

.
مل 

يف العا
لت العامة 

ف، ودرا�ضة امل�ضك
طر

جتاهات موؤ�ضرات الرهاب  والت
حتليل ا

يل .
ف على ال�ضعيد الدو

طر
ني م�ضكلة الرهاب والت

لقة بينها وب
لمي، والع

ال�ض

4
 

.
يل واملقارن للمواثيق والتفاقات الدولية .

درا�ضة الو�ضع الدو

5
 

.
لمي من مكافحة 

مل ال�ض
يف الطار الذي يلبي احتياجات العا

و�ضع مواد امليثاق 

يف 
عنها 

ف 
مت الك�ض

لل الأولويات والحتياجات التي 
خ

من 
ف 

طر
الرهاب والت

حتديد امل�ضكلة(.
لمي ) منهج 

لت الرهاب يف العلم ال�ض
م�ضك
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درا�ضة حول 

املوؤ�ضرات 

الدولية 

والإقليمية 

لو�ضع ميثاق 

حول مكافحة 

الإرهاب 

ف
طر

والت

حتديد املوؤ�ضرات 

الدولية 

والإقليمية التي 

�ضيت�ضمنها 

امليثاق. 

املحور الأول: مفهوم الإرهاب 

ف 
طر

والت

 اأوًل: مفهوم الإرهاب 

ف
طر

والت

ثانياً: عنا�ضر الإرهاب 

ف
طر

والت

ثالثا: ماهية الإرهاب 

لمي
مل الإ�ض

ف يف العا
طر

والت

 
	

ف
طر

اأفعال الإرهاب والت

 
	

ري منع الإرهاب ومكافحته
 تداب

	
بناء قدرات الدول ملنع الإرهاب

•
	

رتويع 
ري حق اأو ال

ف اأو التهديد اأو القتل بغ
لمي اأن ا�ضتخدام القوة اأو العن

مل الإ�ض
توؤكد دول العا

ميار�ضه اأفراد اأو جماعات اأو دول اأياً كانت بواعثها 
طريق، الذي 

طع ال
حلرابة وق

وما يت�ضل ب�ضور ا
ك كرامة 

حلريات الأ�ضا�ضية، اأو انتها
لل بالنظام العام اأو تهديد ا

ف الإخ
اأو اأغرا�ضها،  بهد

ك اإيذاء الأ�ضخا�س اأو 
طر اإذا كان من �ضاأن ذل

لمة املجتمع واأمنه للخ
مبا يعر�س �ض

الإن�ضان 
حلاق ال�ضرر بالبيئة 

طر اأو اإ
ب بينهم اأو تعري�س حياتهم اأو حرياتهم اأو اأمنهم للخ

اإلقاء الرع
ك العامة اأو 

ل
ين اأو بالأم

لت اأو بالأموال اأو باملبا
طبيعية اأو بالت�ضالت اأو املوا�ض

اأو املوارد ال
طات العامة اأو دور العبادة 

ممار�ضة ال�ضل
لء عليها، اأو منع اأو عرقلة 

للها اأو ال�ضتي
خلا�ضة اأو احت

ا
ني اأو اللوائح، يقع �ضمن اأعمال 

طبيق الد�ضتور اأو القوان
طيل ت

اأو معاهد العلم لأعمالها اأو تع
ف.

طر
الإرهاب والت

لل:
ف واملكافحة، من خ

طر
ري منع الإرهاب والت

لمية �ضرورة و�ضع تداب
1توؤكد الدول الإ�ض

 
.

ف وال�ضراعات و�ضرورة التفاو�س والو�ضاطة والتوفيق والت�ضوية الق�ضائية 
طر

منع ن�ضوب الت
حليلولة دون ن�ضوب ال�ضراعات 

يف ا
مبا ي�ضاهم 

لم، 
لم وبناء ال�ض

ظ ال�ض
و�ضيادة القانون وحف

طويلة الأمد.
ال

2
 

.
حل�ضارات والثقافات وال�ضعوب والأديان، وتعزيز 

ني  ا
حلوار والت�ضامح والتفاهم فيما ب

تعزيز ا
ري بها.

لأديان والقيم واملعتقدات الدينية والثقافات ومنع الت�ضه
رتام املتبادل ل

الح

3
 

.
لم والعدالة والتنمية الب�ضرية، والت�ضامح العرقي والوطني والديني، 

رتويج لثقافة ال�ض
ال

جلميع الأديان اأو القيم الدينية اأو املعتقدات اأو الثقافات، بو�ضع وت�ضجيع برامج 
رتام 

والح
لم والنظم 

لل و�ضائل الإع
خ

طاعات املجتمع من 
جميع ق

ف والتوعية العامة ت�ضمل 
للتثقي

ف.
طر

طار االإرهاب والت
جلمهور باأخ

ط باالآخرين لزيادة وعي ا
ال

التعليمية و�ضائر م�ضادر االخت

ف ومكافحته، من 
طر

لمية �ضرورة بناء وتعزيزها قدرات الدول ملنع الإرهاب والت
توؤكد الدول الإ�ض

لل:
خ

•
	

جمال مكافحة الإرهاب، والبحث عن م�ضادر اإ�ضافية 
مي امل�ضاعدة التقنية يف 

ربعات وتقد
مي ت

تقد
•للتمويل يف هذا ال�ضدد.

	
جمال مكافحة الإرهاب 

لغ يف 
رت�ضيد احتياجات الدول فيما يت�ضل بالإب

اإن�ضاء الآليات املنا�ضبة ل
لغ، على �ضبيل املثال:

•والتخل�س من ازدواجية طلبات الإب
	

طة الإرهابية  اأيا كان  حجمها 
طلوبة مع املعلومات املت�ضلة بالأن�ض

جلدية وال�ضرعة امل
التعامل با

رب التعاون مع الأجهزة املعنية 
لل التحقيقات اأو امل�ضادر الفنية اأو ع

اأو تقييمها التي تتوفر من خ
ى .

بدول اأخر
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مذكرة 
رتح  تفعيل 

مق
الخت�ضا�ضـــات 

الواردة يف 
القواعد 

التنظيمية 
لجتمــــاع 

ل
الدوري لروؤ�ضاء 

املجالـــ�س 
الت�ضريعيـــة 

جمل�س 
بدول 

التعاون لدول 
خلليج العربية 

ا
والقواعد 
التنظيمية 

للجنة التن�ضيق 
ين 

ربملا
ال

لقــــات 
والع

خلارجيـــة 
ا

التعديل على 
الخت�ضا�ضات 

الواردة يف القواعد 
التنظيمية 
لجتمــــاع 

ل
الدوري لروؤ�ضاء 

املجالـــ�س 
الت�ضريعيـــة بدول 
جمل�س التعاون 
خلليج 

لدول ا
العربية والقواعد 
التنظيمية للجنة 
ين 

ربملا
التن�ضيق ال

لقــــات 
والع

خلارجيـــة 
ا

باعتبار اأن بع�س 
الخت�ضا�ضات 

مل يتم تنفيذها 
عملياً

التعديل على الخت�ضا�ضات 

الواردة يف القواعد التنظيمية 

لجتمــــاع الدوري لروؤ�ضاء 
ل

املجالـــ�س الت�ضريعيـــة بدول 

خلليج 
جمل�س التعاون لدول ا

العربية والقواعد التنظيمية 

ين 
ربملا

للجنة التن�ضيق ال

خلارجيـــة
لقــــات ا

والع

اإعادة النظر يف اخت�ضا�ضات القواعد 

التنظيمية  

لقات 
ين والع

ربملا
جلنة التن�ضيق ال

يف القواعد التنظيمية لعمل 
جديدة 

ا�ضتحداث مواد 

ف املادة الرابعة من القواعد 
حذ

ك 
ك لتفعيل بع�س الخت�ضا�ضات وكذل

خلارجية، وذل
ا

خلارجية –  وتفعيل نظام عمل 
لقات ا

جمال الع
يف 

ين 
ربملا

التنظيمية للجنة التن�ضيق ال

ربملانية 
يف املحافل ال

جمل�س التعاون 
الجتماعات التن�ضيقية للمجال�س الت�ضريعية لدول 

لل 
خ

ك من 
– بو�ضع اآلية عمل لبع�س مواد نظام عمل الجتماعات التن�ضيقية، وذل

جمل�س التعاون اجتماعا تن�ضيقيا  قبل 
خلليجية بدول 

عقد وفود املجال�س الت�ضريعية ا

ف، واأن يتم اإحاطة املجال�س 
ربملانية بوقت كا

حتادات ال
مترات وال

يف املوؤ
م�ضاركة 

اأية 

رتكة 
الت�ضريعية بجدول اأعمال الجتماع التن�ضيقي لإبداء راأيها ، واإعداد اأوراق العمل امل�ض

ى 
ربملانية وتكوين روؤ

حتـــادات ال
يف ال

حول الق�ضايا واملو�ضوعات التي �ضيتم مناق�ضتها 

ربملانات 
ني ال

ك التن�ضيق بتوزيع الأدوار ب
ك الق�ضايا واملو�ضوعات، وكذل

رتكة حيال تل
م�ض

مبا 
ربملانية 

حتادات ال
خلليجية لإثارة اأو مناق�ضة الق�ضايا املعرو�ضة على جداول اأعمال ال

ا

يخدم م�ضالح جميع املجال�س الت�ضريعية .
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مداخلة حول 

مفهوم واآليات 

التوا�ضل 

ين  وفق 
ربملا

ال

الدرا�ضات 

ربملانية 
ال

لمية 
الإع

حلديثة 
ا

لم 
لإع

ل

ين،
ربملا

ال

 وكيفية 

طبيقها يف 
ت

ربملانات 
ال

العربية

اأهمية التوا�ضل 

ين
ربملا

ال
ين

ربملا
اإ�ضكاليات التوا�ضل ال

ربملانية بو�ضائل 
ط ال

تعزيز الرواب

الت�ضال

لل اإن�ضاء املر�ضد 
لمي من خ

ط التعاون الإع
ربملانات العربية اأن تعزز من رواب

ميكن لل

ك 
رت

ين عربي م�ض
ًل اإ�ضدار تقرير برملا

لمي العربي الذي قد يتيح م�ضتقب
ين الإع

ربملا
ال

ربملانات العربية.
طة ال

عن اأن�ض
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مداخلة حول 

التنمية  “

امل�ضتدامة” 

ندوة ال�ضتثمار 

يف التنمية 

امل�ضتدامة  

مفهوم التنمية 

امل�ضتدامة من 

حلديثة، 
املفاهيم ا

ظهرت مع 
والتي 

بداية الهتمام 

العاملي بق�ضايا 

البيئة وحماية 

طبيعية 
املوارد ال

ف 
من ال�ضتنزا

وال�ضتخدامات 

ري الر�ضيدة 
غ

ك املوارد.
لتل

حتقيق التنمية 
اإ�ضكاليات 

امل�ضتدامة 

ب التنمية امل�ضتدامة 
طل

تت
جلميع 

ف املعي�ضة 
ظرو

ني 
حت�ض

النا�س مع مراعاة ال�ضتخدام 
طبيعية 

الأمثل للموارد ال
ى التنمية 

جتر
املتاحة، و

جمالت 
لثة 

امل�ضتدامة يف ث
رئي�ضة هي النمو القت�ضادي 
ظ 

والتنمية الجتماعية وحف
طبيعية والبيئة. 

املوارد ال
مترات 

ري موؤ
وقد نبهت الكث

متر 
قمة الأر�س منها موؤ

 ، ريو+20 املنعقد عام 1992
متر القمة العاملي للتنمية 

وموؤ
ربج( 

امل�ضتدامة )جوهان�ض
حمدودية وندرة 

2002 اإلى 
طبيعية والقت�ضادية 

املوارد ال
مل، 

ى العا
على م�ضتو

الق�ضاء على  التحديات التي تواجه 

التنمية امل�ضتدامة كالتلوث،  �ضح املياه 

وتردي الأرا�ضي  ، التنوع الإحيائي ، 

ري املناخ.
تغ

خلا�س يف التنمية 
طاع ا

اإ�ضكالت دور الق

امل�ضتدامة

•
	

رتاتيجيات م�ضاندة للحكومة فيما يتعلق بالتنمية امل�ضتدامة، 
ربملانات ا�ض

و�ضع ال

طاقة ال�ضم�ضية 
طاقة النظيفة املتجددة كال

جمال العتماد على ال
يف 

والتو�ضع 

طاقة املائية وطاقة الرياح.
•وال

	
ى التزامه للم�ضي قدما 

يل ورفع م�ضتو
ط الإرادة ال�ضيا�ضية للمجتمع الدو

تن�ضي

•يف تنفيذ اأعمال التنمية امل�ضتدامة.
	

حلرية واملبادرة بالإ�ضافة اإلى 
طائه ا

خلا�س واإع
طاع ا

حلكومة لعمل الق
دعم ا

طاع 
خلا�س اأو موؤ�ض�ضات الق

طاع ا
حلكومات والق

ني ا
حتالفات اقت�ضادية ب

ت�ضكيل 

خلا�س 
•ا

	
ري على �ضيا�ضات 

لل التاأث
خلا�س من خ

طاع ا
يف الق

ربملانات 
التاأكيد على دور ال

ني 
قوان

ك اإقرار 
وكذل

ربملانات، 
رب الأدوار الرقابية لل

ع
الإنفاق الوطنية 

خلا�س. 
طاع ا

حلوافز وال�ضمانات الكافية لنمو الق
ري ا

•ال�ضتثمار وما يتعلق بتوف
	

طاع 
ب اإتاحة الفر�ضة ملنظمات الق

خيارات النا�س ب�ضورة اأف�ضل، ويج
تو�ضيع 

خل�ضو�ضية املجتمعية على عنا�ضر 
يف اإ�ضفاء ا

ميكن الإ�ضهام 
حيث  

خلا�س  
ا

•التنمية الب�ضرية وبيئتها.
	

ط 
ط

رتاتيجيات و�ضيا�ضات وخ
يف بناء ا�ض

خلا�س 
طاع ا

التعاون والتن�ضيق مع الق

خلا�س ب�ضاأن م�ضاهمته وقدرة على ا�ضهام الفعلي 
طاع ا

التنمية والت�ضاور مع الق

ط.
ط

خل
يف تنفيذ هذه ا
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التعليق على 

 ) البند )5

امل�ضائل املتعلقة 

بحالة الأع�ضاء 

ني يف 
واملراقب

حتاد
ال

تنق�ضم وثائق الجتماع 
ني 

الى ق�ضم

طلبات الن�ضمام: 
ب 

الدول التي ترغ
بالن�ضمام الى ع�ضوية 

ين 
ربملا

حتاد ال
ال

يل:
الدو

لثة 
ان�ضمت ث

حتاد 
ل

برملانات ل
يل وهي، 

ين الدو
ربملا

ال
مدغ�ضقر، جمهورية 
غينيا وتونغا، واأ�ضبح 

حتاد 
جمموع اأع�ضاء ال

يل 
ين الدو

ربملا
ال

166 ع�ضواَ.

 اأ�ضارت عدة برملانات 
الرغبة يف الن�ضمام 
ين 

ربملا
حتاد ال

اإلى ال
يل، وت�ضمل 

الدو
هذه جزر القمر، 
وفيجي، وغيانا، 

لند 
وناورو و�ضوازي

وتركمان�ضتان.

حتاد 
مراقبة ال

يل 
ين الدو

ربملا
ال

ربملانات 
حلالة ال

ى - الع�ضاء- 
الأخر

مت 
والتي ت�ضمل )اذا ما

ين/ برملان 
ربملا

حل ال
طورات 

يل/ الت
انتقا

ال�ضيا�ضية التي قد 
ري على 

يكون لها تاأث
ربملان(

ال

ربملانية 
طرح راأي ال�ضعبة ال

الإماراتية حول حالة الأع�ضاء 

حتاد
ني يف ال

واملراقب

ربملانية الماراتية حول 
راأي ال�ضعبة ال

ب 
طلبات الن�ضمام: الدول التي ترغ

ين 
ربملا

حتاد ال
بالن�ضمام الى ع�ضوية ال

يل:
الدو

ربملانية الماراتية 
توؤيد ال�ضعبة ال

رغبة برملانات الدول )جزر القمر، 

لند 
وفيجي، وغيانا، وناورو و�ضوازي

وتركمان�ضتان( الن�ضمام لع�ضوية 

يل، ملا تتميز 
ين الدو

ربملا
حتاد ال

ال

لقات الدول مع دولة الإمارات 
به ع

ب القت�ضاد، 
العربية املتحدة يف جوان

رتكة التي تدعم 
والتنمية، وامل�ضاريع امل�ض

لقات الثنائية والهتمام 
طور من الع

وت

ك. 
رت

امل�ض

ربملانية الإماراتية حول: 
راأي ال�ضعبة ال

حلالة 
يل 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
مراقبة ال

ى - الأع�ضاء- والتي 
ربملانات الأخر

ال

ين/ برملان 
ربملا

مت حل ال
ت�ضمل )اذا ما

طورات ال�ضيا�ضية التي 
يل/ الت

انتقا

ربملان(: 
ري على ال

قد يكون لها تاأث

ممثل املجموعة العربية ا�ضتمرار 
يوؤيد 

ين 
ربملانات العربية التي تعا

ع�ضوية ال

لت �ضيا�ضية وهم: م�ضر، ليبيا، 
من م�ضك

تون�س، واليمن

ربملانية الإماراتية يف الجتماع
مت مناق�ضة راأي ال�ضعبة ال
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التعليق على 

 ) )البند8

التعاون ما 

حتاد 
ني ال

ب

ين 
ربملا

ال

يل و اأجهزة 
الدو

الأمم املتحدة

رتح جائزة 
مق

ال�ضيا�ضة امل�ضتقبلية 
2015

جلائزة: 
نبذة عن ا

يف عام 2013 و 
حتاد  

2014، قام ال
يل 

ين الدو
ربملا

ال
ب�ضراكة مع املجل�س 
العاملي امل�ضتقبل،وهي 
ري 

منظمة م�ضتقلة غ
هادفة للربح، منظمة 
ري حكومية مكر�ضة 

غ
لحماية حقوق 

الأجيال القادمة 
ب الأمم املتحدة 

ومكت
لح 

ل�ضوؤون نزع ال�ض
والأمم املتحدة 
للمراأة، بتنظيم 
جائزة ال�ضيا�ضة 

امل�ضتقبلية ال�ضنوي 
لاأف�ضل ال�ضيا�ضات 

مل يف 
يف العا

لح 
جمالت نزع ال�ض

)2013( ومكافحة 
ف �ضد املراأة 

العن
.)2014(

املو�ضوع لعام 
ط 

2015: ت�ضلي
ال�ضوء على 

ال�ضيا�ضات التي 
ت�ضاهم يف التقدم نحو 

طفل
ني حقوق ال

تاأم
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ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية:

اأ. الأفكار 

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية عدد )100( فكرة، 

ومن اأهم هذه الأفكار:

• اإ�ضدار ميثاق برملاين ملكافحة الإرهاب؛ وذلك ل�ضرورة الت�ضدي للإرهاب واأفكاره التكفريية، من خلل 	

اعتماد ا�ضرتاتيجية �ضاملة فاعلة موحدة، وجهد دويل منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم املتحدة، 

باعتبارها ممثل ال�ضرعية الدولية يف العامل.

• اأهمية و�ضع خطة لعمل منتدى الربملانيني ال�ضباب للعامني املقبلني والتي تهدف اإلى حتديد اأولويات 	

عمل املنتدى من خلل اإعداد لئحة عمل تنفيذية لقواعد واأ�ضاليب العمل ملنتدى ال�ضباب الربملانيني 

الحتاد  عمل  دليل  واإعداد   ، الدويل  الربملاين  الحتاد  واأعمال  قرارات  يف  ال�ضباب  ق�ضايا  ادماج  اآليات 

الربملاين الدويل حلقوق وواجبات ال�ضباب، و  اإ�ضدار “امليثاق الربملاين العاملي لتمكني ال�ضباب، و�ضيانة 

حقوقهم، وحمايتهم من التطرف«. 

• ال�ضوؤون 	 يف  التدخل  وعدم  الوطنية  املفاهيم  بني  الدويل  »القانون  حول  دويل  برملاين  اإعلن  اإ�ضدار 

الإن�ضان،  حقوق  واحرتام  الدول  �ضيادة  تعزيز  اإلى  يهدف  والذي  الإن�ضان«،  وحقوق  للدول  الداخلية 

والتاأكيد على ا�ضتقرار العلقات الدولية .

• تقدمي التعديلت  على اللئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين  العربي: التي تهدف اإلى تطوير 	

وحتفيز العاملني يف املجال الربملاين �ضواء من اأع�ضاء اأو من موظفي الربملانات؛  وذلك لغر�س تطوير 

يف  الواردة  الربملانية  والدبلوما�ضية  والرقابية  الت�ضريعية،  الأدوار  لدعم  العربية  الربملانية  املمار�ضات 

خطة املوجهات ال�ضيا�ضية.

• تطوير الت�ضريعات التي حتمي املراأة وت�ضون حقوقها من خلل �ضياغة الوثيقة العربية حلقوق املراأة، 	

والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  املراأة  حقوق  يكفل  ما  الوثيقة  تت�ضمن  اأن  �ضرورة  على  ال�ضعبة  اأكدت  حيث 

والجتماعية.
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املقرتحات:

اإجمايل املقرتحات والتو�شيات التي قدمت يف الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية عدد   بلغ 

)103( مقرتحات، ومن اأهم هذه املقرتحات:

• امليثاق الربملاين الإ�ضلمي ملكافحة الإرهاب والتطرف  يف احتاد جمال�س دول الأع�ضاء يف منظمة التعاون 	

الإ�ضلمي، الذي يهدف اإلى الت�ضدي للإرهاب واأفكاره التكفريية من خلل اعتماد ا�ضرتاتيجية �ضاملة 

فاعلة موحدة، وجهد دويل منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم املتحدة، باعتبارها ممثل ال�ضرعية 

الدولية يف العامل.

• خطة عمل منتدى الربملانيني ال�ضباب للعامني املقلبني والتي ت�ضمنت حماور اأ�ضا�ضية هي: اإعداد لئحة 	

قرارات  يف  ال�ضباب  ق�ضايا  واإدماج  الربملانيني،  ال�ضباب  ملنتدى  العمل  واأ�ضاليب  لقواعد  تنفيذية  عمل 

واأعمال الحتاد الربملاين الدويل ، واإعداد دليل عمل الحتاد الربملاين الدويل حلقوق وواجبات ال�ضباب، 

و  اإ�ضدار “امليثاق الربملاين العاملي لتمكني ال�ضباب، و�ضيانة حقوقهم، وحمايتهم من التطرف«.

• ال�ضوؤون 	 يف  التدخل  وعدم  الوطنية  املفاهيم  بني  الدويل  »القانون  حول  الدويل  الربملاين  الإعلن 

الإن�ضان،  حقوق  واحرتام  الدول  �ضيادة  تعزيز  اإلى  يهدف  والذي  الإن�ضان«،  وحقوق  للدول  الداخلية 

والتاأكيد على ا�ضتقرار العلقات الدولية.

• التعديلت  على اللئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين  العربي: التي تهدف اإلى تطوير وحتفيز 	

تطوير  لغر�س  وذلك  الربملانات؛   موظفي  من  اأو  اأع�ضاء  من  �ضواء  الربملاين  املجال  يف  العاملني 

يف  الواردة  الربملانية  والدبلوما�ضية  والرقابية  الت�ضريعية،  الأدوار  لدعم  العربية  الربملانية  املمار�ضات 

خطة املوجهات ال�ضيا�ضية.

• امل�ضاهمة يف �ضياغة »وثيقة املراأة العربية« التي تهدف اإلى حماية حقوق املراأة ال�ضيا�ضية والقت�ضادية 	

والجتماعية.

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف الحتادات الربملانية:

مت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف الحتادات الربملانية من خالل ح�شر الأفكار واملقرتحات، 

الف�شل  من   الرابع   الدور  خالل  البحثية  الإدارات  اأنتجتها  التي  الفنية  الأوراق  يف  طرحت  التي 

الت�شريعي اخلام�س ع�شر ، ومدى ا�شتخدامها اأثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.
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فعالية الأفكار:

بلغت ن�شبة فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية )92 % ( حيث بلغت عدد اأفكار 

اأهم  اأن من  اأوراق ال�شعبة الربملانية املطروحة يف الحتادات الربملانية ) 100( فكرة، حيث يالحظ 

الأفكار التي مت الأخذ بها اأثناء امل�شاركة الربملانية:

• اأهمية و�ضع خطة لعمل منتدى الربملانيني ال�ضباب للعامني املقبلني، والتي تهدف اإلى حتديد اأولويات 	

عمل املنتدى من خلل اإعداد لئحة عمل تنفيذية لقواعد واأ�ضاليب العمل ملنتدى ال�ضباب الربملانيني 

الحتاد  عمل  دليل  واإعداد   ، الدويل  الربملاين  الحتاد  واأعمال  قرارات  يف  ال�ضباب  ق�ضايا  ادماج  اآليات 

الربملاين الدويل حلقوق وواجبات ال�ضباب، و  اإ�ضدار “امليثاق الربملاين العاملي لتمكني ال�ضباب، و�ضيانة 

حقوقهم، وحمايتهم من التطرف«. 

• اإ�ضدار ميثاق برملاين ملكافحة الإرهاب؛ وذلك ل�ضرورة الت�ضدي للإرهاب واأفكاره التكفريية من خلل 	

اعتماد ا�ضرتاتيجية �ضاملة فاعلة موحدة، وجهد دويل منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم املتحدة، 

باعتبارها ممثل ال�ضرعية الدولية يف العامل.

• تقدمي التعديلت  على اللئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين  العربي: التي تهدف اإلى تطوير 	

وحتفيز العاملني يف املجال الربملاين �ضواء من اأع�ضاء اأو من موظفي الربملانات؛  وذلك لغر�س تطوير 

يف  الواردة  الربملانية  والدبلوما�ضية  والرقابية  الت�ضريعية،  الأدوار  لدعم  العربية  الربملانية  املمار�ضات 

خطة املوجهات ال�ضيا�ضية.

• ال�ضوؤون 	 يف  التدخل  وعدم  الوطنية  املفاهيم  بني  الدويل  »القانون  حول  دويل  برملاين  اإعلن  اإ�ضدار 

الإن�ضان،  حقوق  واحرتام  الدول  �ضيادة  تعزيز  اإلى  يهدف  والذي  الإن�ضان«،  وحقوق  للدول  الداخلية 

والتاأكيد على ا�ضتقرار العلقات الدولية .

• حلقوق 	 العربية  الوثيقة  �ضياغة  خلل  من  حقوقها  وت�ضون  املراأة  حتمي  التي  الت�ضريعات  تطوير 

املراأة، حيث اأكد ال�ضعبة على �ضرورة اأن تت�ضمن الوثيقة ما يكفل حقوق املراأة ال�ضيا�ضية والقت�ضادية 

والجتماعية.

• كيفية حتقيق ال�ضلم والأمن الدوليني من خلل ا�ضتقرار العلقات الدولية حيال اخللط الذي يحدث 	

ال�ضوؤون الداخلية للدول وال�ضيادة  التزام الدول مبعايري حقوق الإن�ضان وبني مفهوم التدخل يف  بني 

الوطنية يف م�ضودة م�ضروع قرار اللجنة الدائمة الثالثة ب�ضاأن » القانون الدويل بني املفاهيم الوطنية، 

وعدم التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول وحقوق الإن�ضان«.
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�ضكل بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للحتادات الربملاين
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فعالية املقرتحات:

بلغت ن�شبة فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية ) 87.3 %( حيث بلغت عدد 

مقرتحات اأوراق ال�شعبة الربملانية املطروحة يف الحتادات الربملانية ) 103 ( مقرتحات، ويالحظ اأن 

من اأهم املقرتحات التي مت الأخذ بها اأثناء امل�شاركة الربملانية هي : 

• امليثاق الربملاين الإ�ضلمي ملكافحة الإرهاب والتطرف  يف احتاد جمال�س دول الأع�ضاء يف منظمة التعاون 	

الإ�ضلمي، الذي يهدف اإلى الت�ضدي للإرهاب واأفكاره التكفريية من خلل اعتماد ا�ضرتاتيجية �ضاملة 

فاعلة موحدة، وجهد دويل منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم املتحدة، باعتبارها ممثل ال�ضرعية 

الدولية يف العامل.

• اإعداد 	 هي:  اأ�ضا�ضية  حماور  ت�ضمنت  والتي  املقلبني،  للعامني  ال�ضباب  الربملانيني  منتدى  عمل  خطة 

لئحة عمل تنفيذية لقواعد واأ�ضاليب العمل ملنتدى ال�ضباب الربملانيني اآليات ادماج ق�ضايا ال�ضباب يف 

قرارات واأعمال الحتاد الربملاين الدويل ، واإعداد دليل عمل الحتاد الربملاين الدويل حلقوق وواجبات 

ال�ضباب، و  اإ�ضدار “امليثاق الربملاين العاملي لتمكني ال�ضباب، و�ضيانة حقوقهم، وحمايتهم من التطرف«.

• ال�ضوؤون 	 يف  التدخل  وعدم  الوطنية  املفاهيم  بني  الدويل  »القانون  حول  الدويل  الربملاين  الإعلن 

الإن�ضان،  حقوق  واحرتام  الدول  �ضيادة  تعزيز  اإلى  يهدف  والذي  الإن�ضان«،  وحقوق  للدول  الداخلية 

والتاأكيد على ا�ضتقرار العلقات الدولية.

�ضكل بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للحتادات الربملانية
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2.الزيارات الربملانية

موؤ�شرات عامة لقطاع الزيارات:

الت�شريعي اخلام�س ع�شر من قبل  اإجمايل الأوراق الفنية املعدة خالل الدور الرابع من الف�شل  بلغ 

اإدارات الأمانة فيما يخ�س الزيارات الربملانية ما يبلغ )32( عماًل فنيًا ما بني اأوراق ودرا�شات وغريهما 

من اأعمال فنية. وجاءت فعالية الأوراق الفنية املعدة يف الزيارات الربملانية من قبل اإدارة ال�شعبة 

الربملانية بن�شبة )%100( .

جدول ح�شر الأعمال الفنية املعدة للزيارات الربملانية

ال�ضنةالإدارة املعدةعنوان الورقةم

2014ال�ضعبة الربملانيةورقة تعريفية حول منظمة الروؤ�ضاء ال�ضباب العاملية فرع الدمنارك1

2014ال�ضعبة الربملانيةالورقة التعريفية مبملكة الدمنارك2

2014ال�ضعبة الربملانيةالورقة التو�ضيفية حول العلقات الدمناركية-الماراتية3

4
ورقة مباحثات مع الأمني العام للمجل�س ال�ضت�ضاري الوطني املوحد 

جلمهورية كورية اجلنوبية
2014ال�ضعبة الربملانية

5
مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي 

مع رئي�س برملان اجلبل الأ�ضود  
2015ال�ضعبة الربملانية

2015ال�ضعبة الربملانيةمعلومات عامة و خمت�ضرة جلمهورية اجلبل الأ�ضود6

2015ال�ضعبة الربملانيةخلفية عامة حول الأو�ضاع ال�ضيا�ضية يف جمهورية اجلبل الأ�ضود7

2015ال�ضعبة الربملانيةالورقة التو�ضيفية حول العلقات املونتينيغرية – الماراتية8

9
نقاط مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع الوفد 

الألباين الربملاين 
2015ال�ضعبة الربملانية

2015ال�ضعبة الربملانيةالورقة التو�ضيفية حول العلقات الألبانية – الإماراتية.10

11
نقاط مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع رئي�س جمل�س 

وزراء جمهورية البانيا.
2015ال�ضعبة الربملانية

2015ال�ضعبة الربملانيةمباحثات رئي�س املجل�س الوطني مع اجلانب الت�ضيلي12

13
ورقة العلقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 

ت�ضيلي
2015ال�ضعبة الربملانية
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ال�ضنةالإدارة املعدةعنوان الورقةم

14
نقاط مباحثات ملعايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومدير اللجنة 

الدائمة لل�ضوؤون اخلارجية يف الربملان الياباين
2015ال�ضعبة الربملانية

2015ال�ضعبة الربملانيةالورقة التو�ضيفية حول العلقات اليابانية  – الماراتية.15

2015ال�ضعبة الربملانيةالورقة التعريفية باليابان 16

2015ال�ضعبة الربملانيةمذكـرة تفـاهم بني املجل�س الوطني الحتادي و جمل�س ال�ضيوخ ال�ضباين17

2015ال�ضعبة الربملانية ورقة معلومات عامة و خمت�ضرة ململكة اإ�ضبانيا18

19
ورقة العلقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة 

اإ�ضبانيا
2015ال�ضعبة الربملانية

2015ال�ضعبة الربملانيةورقة مواقف ا�ضبانيا جتاه اأبرز الق�ضايا الإقليمية والدولية20

2015ال�ضعبة الربملانيةاأثر الأزمة املالية على ال�ضيا�ضة اخلارجية ململكة اإ�ضبانيا21

2015ال�ضعبة الربملانيةالورقة الآنية ململكة ا�ضبانيا22

2015ال�ضعبة الربملانيةنقاط مباحثات ملعايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع ملك اإ�ضبانيا23

2015ال�ضعبة الربملانيةمباحثات مع جمل�س النواب وجمل�س ال�ضيوخ )الربملان الإ�ضباين(24

25
نقاط مباحثات ملعايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع رئي�س اللجنة 

الدائمة لل�ضوؤون اخلارجية يف جمل�س ال�ضيوخ ال�ضباين
2015ال�ضعبة الربملانية

2015ال�ضعبة الربملانيةمباحثات مع رئي�س هيئة اأرباب العمل26

27
مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي مع رئي�س جمل�س 

ال�ضيوخ ورئي�س جمل�س النواب جلمهورية كولومبيا 
2015ال�ضعبة الربملانية

28
نقاط مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع الوفد 

الفرن�ضي
2015ال�ضعبة الربملانية

29
نقاط املباحثات بني رئي�س املجل�س الوطني االحتادي و رئي�س جمل�س 

الأمة الكويتي
2015ال�ضعبة الربملانية

2015ال�ضعبة الربملانيةمباحثات مع رئي�س الربملان املالديفي 30

2015ال�ضعبة الربملانيةنقاط مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع الوفد الكندي  31

2015ال�ضعبة الربملانيةمباحثات مع رئي�س تون�س 32

33
مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي لرئي�س برملان 

بنجلدي�س
2015ال�ضعبة الربملانية
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ة 
ربملاني

ت ال
زيارا

ة لل
د

ة املع
فني

ق ال
ورا

لأ
ت ا

حا
رت

ق
م

و
كار 

ف
ر اأ

�ش
ح

الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

يل رئي�س املجل�س 
مباحثات معا

حتادي مع رئي�س 
الوطني ال

جلبل الأ�ضود
برملان ا

حتدد ورقة املباحثات 
رتحة للنقا�س 

ط املق
النقا

جلبل 
والتباحث مع وفد ا

الأ�ضود 

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

•
	

لقات الثنائية 
•الع

	
لقات 

الع
•القت�ضادية

	
لقات ال�ضيا�ضية

الع

لقات 
�ضرورة تعزيز الع

ني
طرف

ني ال
ب

 
	

التاأكيد على اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تدعم القت�ضاد وال�ضتثمار 
ك العديد من امل�ضاريع ال�ضتثمارية التي 

جلبل الأ�ضود ، وهنا
يف جمهورية ا

ك  على اأن دولة الإمارات العربية 
ك. التاأكيد كذل

تقوم بها دولة الإمارات هنا
جلبل الأ�ضود يف التعامل 

جلمهورية ا
مي امل�ضاعدات 

املتحدة حري�ضة على تقد
ني، وتعاونها يف م�ضاريع 

لجئ
مي امل�ضاعدة ل

طبيعية، وتقد
مع اآثار الكوارث ال

 املياه، ودعم التنمية الزراعية. 
	

جلبل الأ�ضود بالنجاح فيما يتعلق 
جمهورية ا

جهود 
يف اأن تتكلل 

الأمل 
حتاد الأوروبي ، والتي بداأت من العام 2012 

ل
لن�ضمام ل

مبفاو�ضاتها ل
يف 

الحات  
جلبل االأ�ضود اإجراء اإ�ض

حتاد االأوروبي على ا
ط اال

رت
حيث ي�ض

مية املنظمة. 
جلر

حماربة الف�ضاد و ا
حلقوق الأ�ضا�ضية و�ضيادة القانون و

 ا
	

يف 
جلبل ال�ضود لت�ضبح ع�ضوة 

جمهورية ا
ف الناتو 

حل
ب بدعوة 

رتحي
ال

يف العام 2015، ملا �ضيحققه لها من منافع اأمنية 
ف �ضمال الطل�ضي 

حل
يف 

ري 
ودفاعية. والتاأكيد اأن الإمارات العربية املتحدة �ضاهمت ب�ضكل كب

رية 
ري الأمن وال�ضتقرار يف مناطق كث

ف “الناتو” الرامية اإلى توف
جهود حل

طلع الدولة بدور حيوي يف املجال 
مل مثل اأفغان�ضتان وليبيا، كما ت�ض

من العا
يف اأفغان�ضتان؛ دعما للجهود الدولية الرامية اإلى اإعادة 

ين، ل�ضيما 
الإن�ضا

حياة اأف�ضل 
ري 

خلدمات والتعليم من اأجل توف
ري ا

الإعمار والإغاثة، وتوف
بعيدا عن الإرهاب والدمار. 
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

ني
مذكرة تفاهم ب

ين 
جمل�س ال�ضيوخ ال�ضبا

حتادي
واملجل�س الوطني ال

تعزيز التعاون و التن�ضيق 
ل 

ين  يف يف ك
ربملا

ال
ني

الدولت

تعزيز التعاون يف �ضوء 
ف املواثيق الدولية 

اأهدا
حلقوق الإن�ضان، 

املراعية 
ميقراطية ، وتنمية 

والد
مبا 

لقات الدولية ، و
الع

يتفق مع القواعد الد�ضتورية 
والقانونية

 
	

جمموعة 
اإن�ضاء 

�ضداقة للتعاون 
ني 

ين ب
ربملا

ال
املجل�س الوطني 

جمل�س 
حتادي ، و

ال
ين

ال�ضيوخ الإ�ضبا

 
	

رتكة 
ني يف املحافل الدولية والإقليمية امل�ض

ني ال�ضعبت
التفاق على التن�ضيق ب

ك. 
رت

حمل الهتمام امل�ض
 اإزاء الق�ضايا واملو�ضوعات 

	
مبا 

ربملانية ، 
ربات واملمار�ضات ال

خل
طة دورية يتم فيها تبادل ا

تنظيم اأن�ض
ين .

ربملا
طور العمل ال

 يوؤدي اإلى ت
	

ف ، وتبادل الراأي حول الق�ضايا الإقليمية 
ب وجهات املواق

العمل على تقري
ك. 

رت
 ، والدولية ذات الهتمام امل�ض

	
ربملانية الدولية 

عقد اجتماعات تن�ضيقية على هام�س اأعمال الفعاليات ال
رتكة اإزاء الق�ضايا واملو�ضوعات املدرجة على جداول 

ى م�ض
لتفاق على روؤ

ل
الأعمال.  
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يل رئي�س 
ط املباحثات ملعا

نقا
حتادي 

املجل�س الوطني ال
ومدير اللجنة الدائمة 

ربملان 
خلارجية يف ال

لل�ضوؤون ا
ين

اليابا

حتدد ورقة املباحثات 
رتحة للنقا�س 

ط املق
النقا

ب 
جلان

والتباحث مع ا
ين

اليابا

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

لقات الثنائية و�ضبل 
الع

لقات يف 
طوير الع

تعزيز وت
ربملانية،  ال�ضيا�ضية، 

املجالت ال
القت�ضادية، الجتماعية، 

والثقافية.

التاأكيد على تعزيز 
ب 

جلان
لقات مع ا

الع
ين

اليابا

	
ب 

جلان
طها مع ا

التاأكيد على اأن دولة الإمارات ت�ضعى اإلى تعزيز وتقوية رواب
طور والتقّدم فيها 

حتر�ضان على مزيد من الت
ين، واإن قيادة البلدين 

اليابا
ني. خا�ضة 

مبا يلبي طموحات ال�ضعب
وا�ضتثمار الفر�س املتاحة يف هذا ال�ضاأن 

رتكة اإلى الأمام، ودفعها 
لقات امل�ض

لل الزيارات املتبادلة للم�ضي بالع
من خ

جمالت جديدة على امل�ضتويات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والثقافية 
اإلى اآفاق و

ريها.
	وغ

ب 
لث )طن

جلزر الإماراتية الث
جتاه ا

ف اليابان الداعم 
الإ�ضارة اإلى موق

ف دولة الإمارات 
مو�ضى(، ودعمها ملوق

ى واأبو 
ب ال�ضغر

طن
 –

ى 
رب

الك
حلوار ال�ضلمي مع اإيران.

	العربية املتحدة التي ت�ضعى اإلى اإيجاد حل �ضلمي وا
جتاه الق�ضايا الإقليمية 

التاأكيد على اأهمية دور الإمارات الفعال وامل�ضوؤول 
طرق 

حلوار وامل�ضاركة الإيجابية وحل النزاعات بال
والدولية على اأ�ضا�س ا

ح�ضن 
مبادئ 

لقات الدولية تقوم على 
لئمة للع

م
ال�ضلمية وخلق بيئة 

ف.
جلوار والعتدال والت�ضامح ونبذ العن

	ا
طاقة والقت�ضاد 

جمالت ال
يف 

ني البلدين 
جمالت التعاون ب

اأهمية تنويع 
	والتجارة.

ريات 
ظل التغ

يف 
جتاه الق�ضايا الدولية 

ف من�ضقة 
حلر�س على بناء مواق

ا
مما ي�ضتدعي مزيدا من التن�ضيق والتعاون 

طقة، 
املت�ضارعة التي ت�ضهدها املن

ني الدول.
	ب

طاقة املتجددة، واأهمية 
التاأكيد على الأهمية التي توليها دولة الإمارات لل

يف 
يف هذا املجال حيث اإن الدولة ت�ضجع ال�ضركات على ال�ضتثمار 

ال�ضتثمار 
	هذا املجال.

طينية.
جتاه الق�ضية الفل�ض

ف 
	دعم الق�ضايا وتوحيد املواق

ربات 
خل

رتكة للبلدين وتبادل ا
ربملانية امل�ض

لقات ال
طوير الع

تعزيز وت
حتادات واملحافل 

يف ال
ني ودعم جهودهما ومواقفهما 

ني املجل�ض
والزيارات ب

ربملانية الإقليمية والدولية.  
	ال

ف للق�ضايا 
لل توحيد املواق

ربملانية من خ
لقات ال

التاأكيد على تعزيز الع
ني يف املحافل الدولية.

طرف
ني ال

ك ب
رت

	الدولية ذات الهتمام امل�ض
ف تعزيز 

ني بهد
طرف

ني ال
لقات القت�ضادية ب

طوير الع
تاأتي اأهمية ت

ني البلدين.
	التعاون والتنمية القت�ضادية ب

ني البلدين، وال�ضتفادة من التجربة 
جمالت ال�ضتثمار ب

اأهمية تو�ضيع 
لل درا�ضة 

طة من خ
رية واملتو�ض

يف دعم امل�ضاريع ال�ضناعية ال�ضغ
اليابانية 

طاع.
النجاحات اليابانية يف هذا الق
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جمل�س النواب 
مباحثات مع 

ربملان 
جمل�س ال�ضيوخ  )ال

و
ين(

الإ�ضبا

حتدد ورقة املباحثات 
رتحة للنقا�س 

ط املق
النقا

ب 
جلان

والتباحث مع ا
ين

ال�ضبا

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

لقات الثنائية و�ضبل 
الع

لقات يف 
طوير الع

تعزيز وت
ربملانية،  ال�ضيا�ضية، 

املجالت ال
القت�ضادية، الجتماعية، 

والثقافية.

التاأكيد على تعزيز 
ب 

جلان
لقات مع ا

الع
ين

ال�ضبا

1
 

.
مملكة اإ�ضبانيا و�ضبل تعزيزها 

ني دولة الإمارات و
لقات الثنائية ب

التاأكيد على الع
ني 

يف �ضاأن تعزيز التنمية  وال�ضتثمار ب
رتكة 

مبا يخدم امل�ضالح امل�ض
طويرها 

وت
البلدين.

2
 

.
ب 

لث )طن
جلزر الإماراتية الث

لل ا
يف ق�ضية احت

ين 
ف الإ�ضبا

الإ�ضادة باملوق
ني 

لل تاأكيدها على القيام بالو�ضاطة ب
ى واأبو مو�ضى(، من خ

رب
ب الك

ى وطن
ال�ضغر

رتحات ال�ضلمية التي تدعو اإليها 
ري عن الأمل يف ا�ضتجابة اإيران للمق

البلدين، والتعب
دولة الإمارات العربية املتحدة. 

3
 

.
جمموعة ال�ضداقة الإماراتية- 

لل 
خ

من 
ربملانية  

لقات ال
اأهمية تعزيز الع

يف املجال الت�ضريعي 
ربات 

خل
جلنة لتبادل املعلومات وا

لل ان�ضاء 
خ

ال�ضبانية من 
جمل�س ال�ضيوخ 

جمل�ضي ا�ضبانيا – 
حتادي و

ني املجل�س الوطني ال
وزيادة التن�ضيق ب

ربملانية يف املحافل الدولية.
جمل�س النواب- على �ضعيد الدبلوما�ضية ال

و
4

 
.

لقات 
طوير الع

ك وبحث �ضبل تعزيز التعاون وت
رت

مناق�ضة املوا�ضيع ذات الهتمام امل�ض
ني وخا�ضة  يف 

ني البلدين ال�ضديق
رتكة ب

حتقيق امل�ضالح امل�ض
مبا ي�ضهم يف 

الثنائية، 
رتكة واملتبادلة، 

ين، ويف اإطار الق�ضايا ذات امل�ضالح والهتمامات امل�ض
ربملا

املجال ال
ف 

ل
لأزمة ال�ضورية التي تدعم ا�ضبانيا فيها ائت

وا�ضتعرا�س م�ضتجدات الأو�ضاع ل
املعار�ضة حيث �ضاركت م�ضبقا باجتماعات ا�ضدقاء �ضوريا. 

5
 

.
م�ضالح البلدين ويعزز العمل 

خلدمة 
تعزيز اأوجه العمل والتعاون والتن�ضيق 

يف اليمن التي تتبع فيها اإ�ضبانيا �ضيا�ضة 
ك، وا�ضتعرا�س م�ضتجدات الأو�ضاع 

رت
امل�ض

خلليجية 
حيث دعمت املبادرة ا

يف اليمن، 
يف تعاملها مع الو�ضع 

حتاد الأوروبي 
ال

حلل 
طريق الوحيد 

ميثل ال
حلوار ال�ضامل الذي 

يف ا
واآليتها التنفيذية، والدخول 

يف اليمن التي اأوقفتها 
لقاتها الدبلوما�ضية 

الأزمة الراهنة، وتعهدت باأن تعيد ع
يف اليمن، 

لد، وحذرت من انت�ضار الأ�ضلحة 
لل الأمن بالب

موؤخراً بعد �ضمان اإح
جلماعات 

للها من قبل ا
وطلبت اأخذ هذه امل�ضاألة بالعتبار والت�ضدي لحتمال ا�ضتغ

الإرهابية
6

 
.

الإ�ضارة اإلى اأهمية تعزيز التبادل التجاري والتعاون القت�ضادي وال�ضتثماري البلدين 
ني البلدين، وقد بلغ حجم التبادل التجاري 

رتكة ب
مع وجود اللجنة القت�ضادية امل�ض

يف نهاية عام 
يف عام 2009 وو�ضل اإلى 1.9 مليار يورو 

ني البلدين مليار يورو 
ب

حلرارية 
طاقة ا

جمال ال
ط ا�ضتثماري يف 

2014، خا�ضة واإن �ضركة م�ضدر لها ن�ضا
لقات التجارية وال�ضتثمارية 

ط الع
طاقة املتجددة، وتن�ضي

يف ال�ضركات العاملة يف ال
خلدمات. 

ني البلدين وبحث �ضبل منا�ضبة لزيادة حركة ال�ضلع وا
ب

7
 

.
ك 

ظل زيادة ال�ضتثمارات املتبادلة، وذل
ني البلدين يف 

اأهمية تعزيز التبادل الثقايف ب
ف عقد ن�ضاطات 

يل، وتكثي
جمال التعليم العا

يف 
لل عقد مذكرات التفاهم 

من خ
يل 

ني يف ا�ضبانيا حوا
لب الإماراتي

ط
ني البلدين، حيث يبلغ عدد ال

علمية وثقافية ب
رب لغة ر�ضمية 

طالباً، وفتح املدار�س واملعاهد لتعليم اللغة الإ�ضبانية التي تعت
 34

مل ال�ضبانية 
حول العا

400 مليون �ضخ�س  
322 و 

ني 
ل�ضبانيا و يتحدث ما ب

مل.
طوقة يف العا

رث لغة من
يجعل منها رابع اأك
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ك اإ�ضبانا
ورقة مباحثات مع مل

ك 
رتحة ملقابلة مل

ط مق
نقا

اإ�ضبانيا

 
	

لقات الثنائية 
 تعزيز الع

	
دعم الق�ضايا العربية

 
	

يل
مكافحة الإرهاب الدو

طرق 
�ضرورة الت

لقات 
طور الع

اإلى ت
الإماراتية ال�ضبانية 

�ضرورة مناق�ضة الق�ضايا 
طورات الو�ضع 

العربية وت
الراهن

ف 
التاأكيد على املوق

الإماراتي من ق�ضية 
جلزر الماراتية 

لل ا
احت

من قبل اإيران.

•
	

ف الق�ضايا 
خمتل

جتاه 
مملكة اإ�ضبانيا العادلة واملن�ضفة 

ف 
اإبداء التقدير ملواق

ك اإ�ضبانيا ب�ضاأن الق�ضايا العربية 
مل

للة 
ج

ف 
مبواق

الدولية والإ�ضادة 
يف غزة، 

رية اإعادة الإعمار 
طينية ودعمه لت�ضريع وت

ل�ضيما الق�ضية  الفل�ض
ني من 

طيني
ني الفل�ض

لجئ
ربعات الإ�ضبانية املقدمة ل

يل الت
حيث بلغ اإجما

ني دولر عام 2014، ومن بينها تعهد بـ 1.3 مليون 
لي

لل »اأونروا« 8.3 م
خ

•لإعادة اإعمار غزة.
	

لء 
ين و الإماراتي املوؤكد على اأهمية اإخ

ف ال�ضبا
الإ�ضارة اإلى توافق املوق

حتقيق 
جميع اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل و�ضرورة 

ط من 
طقة ال�ضرق الأو�ض

من
حلذر من برنامج ايران 

مبداأ امل�ضاواة ونزع اأ�ضلحة اإ�ضرائيل النووية، واإبداء ا
•النووي.

	
ني البلدين حيث بلغ يف عام 2014 

منو حجم  التبادل التجاري ب
الإ�ضارة اإلى 

يف 
حجم التبادل التجاري مليار يورو 

ما يقارب 1.9مليار يورو بعد اأن كان 
ني البلدين.

رتكة ب
جلنة اقت�ضادية م�ض

عام 2009،  بالإ�ضافة اإلى وجود 

ورقة حول “اأثر الزمة املالية 
خلارجية ململكة 

على ال�ضيا�ضة ا
اإ�ضبانيا”

درا�ضة اأثر الأزمة املالية 
يف اإ�ضبانيا على �ضيا�ضتها 

خلارجية.
ا

ا�ضتعرا�س الأو�ضاع 
القت�ضادية التي مرت بها 
مملكة اإ�ضبانيا بفعل الأزمة 
املالية العاملية يف عام 2007 

ك الأزمة على 
وتو�ضيح اأثر تل

خلارجية ال�ضبانية 
ال�ضيا�ضة ا

حتاد 
لقتها مع دول ال

وع
الوروبي و موقفها من 

ط.
الأو�ضاع يف ال�ضرق الأو�ض

اأثر الزمة القت�ضادية 
يف اإ�ضبانيا على ال�ضيا�ضة 

خلارجية
ا

اأثر التح�ضن القت�ضاد 
ين يف عام 2014 

ال�ضبا
خلارجية 

على ال�ضيا�ضة ا
الإ�ضبانية.

لقات الإ�ضبانية 
على الع

من اآثار الزمة املالية ال�ضبانية 
ف 

�ضرورة التخفي
لقات الإماراتية ال�ضبانية.

العربية وخا�ضة الع

الورقة الآنية ململكة ا�ضبانيا
ت�ضتعر�س الورقة النية 
الخبار التي تعر�ضها 

ف املحلية ل�ضبانيا
ال�ضح

املوا�ضيع التي تناق�س يف 
ف الإ�ضبانية

ال�ضح
-

-



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

400

مباحثات مع رئي�س هيئة اأرباب 
العمل يف ا�ضبانيا 

رتحة ملقابلة رئي�س 
ط مق

نقا
هيئة اأرباب العمل 

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

لقات الثنائية 
الع

لقات القت�ضادية
الع

لقات 
�ضرورة تعزيز الع

ني
طرف

ني ال
ب

•
	

ل�ضيما اأن 
وال�ضتثمار 

جمالت التعاون 
يف تو�ضيع 

اإبداء الرغبة 
مملكة اأ�ضبانيا �ضهدت 

ني دولة الإمارات و
لقات القت�ضادية ب

الع
رية، والذي انعك�س بدوره على 

لل ال�ضنوات الأخ
خ

ظا 
طورا ملحو

ت
ني البلدين والذي بلغ نحو 1.9 مليار يورو، 

حجم التبادل التجاري ب
رتة الذي �ضهدت 

رتة من 2009 ولغاية 2014 ، وهي ذات الف
لل الف

خ
ارتفاعاً يف ال�ضتثمارات الإماراتية الأ�ضبانية، حيث بلغت عدد ال�ضركات 
ني بلغت عدد الوكالت 

ح
يف 

خلا�ضة 40 �ضركة 
التجارية الأ�ضبانية ا

لمة .
لمات التجارية 1456 ع

•التجارية 73 وكالة ، والع
	

خلا�س، ل�ضيما 
طاع ا

جمال الق
يف 

يف التعاون مع اأ�ضبانيا 
اإبداء الرغبة 

% من ال�ضركات 
رث من 25

رب مقرا اإقليميا لأك
اأن دولة الإمارات تعت

مل ، ووفقا لتقرير ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر 
يف العا

ى 
رب

ال 500 الك
متر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية »اونكتاد« لعام 

موؤ
عن 

ال�ضادر 
يل 10مليارات و 487 مليون 

طاعت الدولة جذب حوا
2014 فقد ا�ضت

لل عام 2013 مقارنة 
خ

دولر من ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة 
% . يذكر 

يف العام 2011 بنمو بلغ 37
يل 7.67مليارات دولر 

بحوا
رث من 640 مليار 

خلارج تبلغ اأك
يف ا

اأن قيمة ال�ضتثمارات الأ�ضبانية 
•دولر.

	
خلا�س، 

طاع ا
يل اأهمية بالغة للق

الإ�ضارة اإلى اأن دولة الإمارات تو
ك باعتبار اأنها تعد 

طة، وذل
رية واملتو�ض

خا�ضة ما يتعلق بامل�ضاريع ال�ضغ
ف الدول ذات القت�ضادات 

خمتل
العن�ضر القت�ضادي الأبرز على �ضعيد 

يل 
طة حوا

رية واملتو�ض
طاع امل�ضاريع ال�ضغ

القوية، حيث تبلغ م�ضاهمة ق
لل الأجندة 

خ
يل للدولة، ومن 

من الدخل املحلي الإجما
 %

60

ف اإلى رفع ن�ضبة م�ضاهمتها 
الوطنية لروؤية الإمارات 2021 فاإنها تهد

لل ال�ضنوات القادمة .
% خ

لت�ضل اإلى 70
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

يل رئي�س املجل�س 
مباحثات معا

حتادي مع رئي�س 
الوطني ال

جمل�س 
جمل�س ال�ضيوخ ورئي�س 

جلمهورية كولومبيا
النواب 

حتدد ورقة املباحثات 
رتحة للنقا�س 

ط املق
النقا

والتباحث مع وفد كولومبيا 

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

لقات الثنائية 
الع

لقات القت�ضادية
الع

لقات ال�ضيا�ضية
الع

 
	

�ضرورة تعزيز 
ني 

لقات ب
الع

ني 
طرف

ال

 
	

ب بتعزيز التبادل 
على اأن دولة الإمارات العربية املتحدة ترغ

التاأكيد 
طاعات الغذاء والت�ضالت 

خا�ضة ق
ني البلدين ، 

القت�ضادي وال�ضتثمار ب
خلدمات املالية.

ل�ضلكية وا
 ال�ضلكية وال

	
ف 

رتا
ط،  واأهمية اع

يف ال�ضرق الأو�ض
لم 

الإ�ضارة اإلى اأهمية دعم عملية ال�ض
هذا ال�ضاأن 

يف 
ربملانات التي �ضبقتها 

ني اأ�ضوة بال
ط

ربملانات بدولة فل�ض
ال

موقفاً 
ط، ويعك�س 

يف ال�ضرق الأو�ض
لم 

ك يعزز فر�س ال�ض
باعتبار اأن ذل

طيني وفق القرارات 
ب الفل�ض

حلقوق الوطنية الثابتة لل�ضع
جتاه ا

لقياً 
اأخ

ني 
ط

مل تقم بالت�ضويت على ع�ضوية دولة فل�ض
الدولية. يذكر اأن  كولومبيا 

ف 
رت

مل تع
لتينية 

يف اأمريكا ال
يف الأمم املتحدة، وهي الدولة الوحيدة 

رب 2014 
ب رئي�س الكونغر�س بتاريخ 19 دي�ضم

طل
ني كدولة، وقد 

ط
بفل�ض

مي 
ني كدولة م�ضتقلة و�ضيتم تقد

ط
ف كولومبيا بفل�ض

رت
من الرئي�س اأن تع

 . امل�ضروع اإلى الكونغر�س يف مار�س 2015
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يل رئي�س 
ط مباحثات معا

نقا
حتادي مع 

املجل�س الوطني ال
الوفد الفرن�ضي

حتدد ورقة املباحثات 
رتحة للنقا�س 

ط املق
النقا

والتباحث مع الوفد 
الفرن�ضي 

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

•
	

لقات الثنائية 
•الع

	
لقات 

الع
•القت�ضادية

	
لقات ال�ضيا�ضية

الع

 
	

�ضرورة تعزيز 
ني 

لقات ب
الع

فرن�ضا والإمارات 
على كافة ال�ضعد.

 
	

ب الفرن�ضي يف �ضحايا الهجمات التي �ضهدتها باري�س 
مي التعازي للجان

تقد
و التنديد بالهجمات الرهابية التي �ضهدتها فرن�ضا ال�ضهر املا�ضي. و 
ف، بكافة اأ�ضكاله و�ضوره، ومهما كانت 

طر
التاأكيد على نبذ الإرهاب والت

رتم الأديان 
لمي  يح

ربراته، واأياً كان م�ضدره. فالدين ال�ض
دوافعه وم

حلوار الديني  
طرفة  ، ويقدر التنوع الثقايف وا

ى وينبذ الأعمال املت
الأخر

لع 
حل�ضارات وال�ضعوب بدافع الط

ى من ا
على الأفكار والفل�ضفات الأخر

ف.
 ونبذ العن

	
على اأهمية دعم 

طقة، و التاأكيد 
يف املن

م�ضتجدات الأو�ضاع 
ا�ضتعرا�س 

خلليج ، وال�ضارة اإلى العمليات 
ط  ودول ا

يف ال�ضرق الأو�ض
ال�ضتقرار 

ني وداعميهم وما نتج عنها من تقوي�س للعملية 
حلوثي

الإرهابية من قبل ا
خلليجية واآليتها 

جلمهورية اليمنية القائمة على املبادرة ا
يف ا

ال�ضيا�ضية 
طيل العملية 

حلوار الوطني ال�ضامل، وتع
خمرجات ا

التنفيذية، واإف�ضال 
مبا يتعار�س مع امل�ضالح العليا لليمن و�ضعبه. والتاأكيد 

النتقالية ال�ضلمية 
يل لكافة قراراته ذات ال�ضلة 

جمل�س الأمن الدو
�ضرورة تنفيذ 

على  
لأمن وال�ضلم 

باليمن خ�ضو�ضا واأن ما يجري يف اليمن الآن ي�ضكل تهديدا ل
مل كله. يذكر اأن فرن�ضا اأعربت عن قلقها البالغ 

طقة والعا
يف املن

ني 
الدولي

حل 
مبوجبه 

لنا د�ضتوريا يتم 
يف اليمن اإع

حلوثية 
حلركة ا

اإزاء اإ�ضدار ا
لد.

يل يتولى اإدارة الب
جمل�س انتقا

ربملان وت�ضكيل 
 ال

	
يل يف هذه 

ف الدو
الإ�ضارة اإلى الو�ضع يف �ضوريا، والتاأكيد على اأن دور التحال

ك ، وحث البلدان على 
يف الق�ضاء على الفو�ضى هنا

املرحلة بالغ الأهمية 
طقة . مع �ضرورة 

يل الهام ل�ضمان ا�ضتقرار املن
جلهد الدو

امل�ضاهمة يف هذا ا
التاأكيد على اأهمية  دعم اململكة الأردنية بكافة المكانيات والو�ضائل املتاحة 

طقة.
طليعي يف تعزيز ق�ضايا الأمن وال�ضتقرار يف املن

 ملوا�ضلة دورها ال
	

طاق فيما يتعلق 
ف الفرن�ضي  دولة الإمارات للتعاون الوا�ضع الن

طر
�ضكر ال

يف املجال 
ظبي، و ال�ضارة اإلى اأهمية  التعاون الثنائي 

يف اأبو
ف اللوفر 

مبتح
مبزيد من التعاون 

ب 
ني المارات وفرن�ضا، يذكر اأن الإمارات ترح

الثقايف  ب
ني. كما اأن 

ني واإماراتي
ني فرن�ضي

رتكة لفنان
وتاأمل بتنظيم معار�س فنية م�ض

مبهمة تعليم اللغة 
جلمهورية الفرن�ضية للقيام 

ب   بجهود ا
المارات ترح

الفرن�ضية يف الإدارات الر�ضمية الإماراتية. 
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

يل رئي�س 
ط مباحثات معا

نقا
حتادي مع 

املجل�س الوطني ال
الوفد الكندي  

رتحة للنقا�س 
ط املق

النقا
والتباحث مع الوفد الكندي 

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

•
	

لقات الثنائية 
•الع

	
لقات 

الع
•القت�ضادية

	
لقات ال�ضيا�ضية

الع

لقات 
�ضرورة تعزيز الع

ني كندا والإمارات على 
ب

كافة ال�ضعد.

 
	

ب برئي�س الوفد الكندي، والإ�ضارة اإلى ال�ضراكة املتميزة التي 
رتحي

ال
ني الإمارات وكندا و التي تت�ضمن  املجالت ال�ضيا�ضية والقت�ضادية 

جتمع ب
ط دولة الإمارات وكندا باأوا�ضر �ضداقة عميقة. 

حيث ترتب
والجتماعية. 

يف 
يل، والتعاون 

يف تعزيز الأمن القومي والدو
لقات ال�ضيا�ضية 

متيزت الع
و

ف التنموية يف الدول النا�ضئة.
 ما يخ�س الأهدا

	
على اأهمية دعم 

طقة، و التاأكيد 
يف املن

م�ضتجدات الأو�ضاع 
ا�ضتعرا�س 

خلليج، وال�ضارة اإلى العمليات الإرهابية 
ط  ودول ا

ال�ضتقرار يف ال�ضرق الأو�ض
ني وداعميهم وما نتج عنها من تقوي�س للعملية ال�ضيا�ضية 

حلوثي
من قبل ا

خلليجية واآليتها التنفيذية 
جلمهورية اليمنية القائمة على املبادرة ا

يف ا
طيل العملية النتقالية 

حلوار الوطني ال�ضامل وتع
خمرجات ا

واإف�ضال 
مبا يتعار�س مع امل�ضالح العليا لليمن و�ضعبه. حيث اأكدت كندا عن 

ال�ضلمية 
ني وتنظيم القاعدة يف اليمن .

حلوثي
جتاه ا

ف 
خماو

 
	

يل يف هذه 
ف الدو

الإ�ضارة اإلى الو�ضع يف �ضوريا، والتاأكيد على اأن دور التحال
ك ، وحث البلدان على 

يف الق�ضاء على الفو�ضى هنا
املرحلة بالغ الأهمية 

طقة.علماَ ان كندا 
يل الهام ل�ضمان ا�ضتقرار املن

جلهد الدو
امل�ضاهمة يف هذا ا

ري عن 
جلوية �ضد مواقع التنظيم داع�س يف �ضوريا والتعب

نفذت اول غارتها ا
ف .

مب�ضاركتهم التحال
اإ�ضادة الدولة 
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مباحثات رئي�س املجل�س 
حتادي مع �ضعادة 

الوطني ال
خورخيي تارود – رئي�س 

خلارجية والدفاع يف 
ال�ضوؤون ا

ربملان الت�ضيلي
ال

تعزيز التعاون و التن�ضيق 
ني

ل الدولت
ين  يف ك

ربملا
ال

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

•
	

لقات الثنائية 
•الع

	
لقات 

الع
•القت�ضادية

	
لقات ال�ضيا�ضية

الع

 
	

�ضرورة تعزيز 
ني 

لقات ب
الع

ت�ضيلي والإمارات 
على كافة ال�ضعد.

 
	

ب 
جلان

طها مع ا
التاأكيد على اأن دولة الإمارات ت�ضعى اإلى تعزيز وتقوية رواب

ب ال�ضمو ال�ضيخ 
رب بعد زيارة �ضاح

لقة ب�ضكل اأك
الت�ضيلي  ، وتعززت هذه الع

جمل�س الوزراء حاكم 
ب رئي�س الدولة رئي�س 

حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائ
مت التوقيع على اتفاقية ثنائية 

حيث 
يف ابريل عام 2014 ، 

دبي لت�ضيلي 
ب على 

ب الزدواج ال�ضريبي فيما يتعلق بال�ضرائ
ني البلدين، تت�ضل بتجن

ب
يل، وكذا التوقيع 

جلوي وال�ضحن الدو
الدخل وراأ�س املال ل�ضركات النقل ا

لقات الثقافية، وتعزيز 
يف الع

خا�ضة 
ني البلدين، 

مذكرة تفاهم ب
على 

ني.  
حلكومت

ني ا
 التبادل الثقايف ب

	
ب الفي�ضانات التي اجتاحت 

�ضحايا ب�ضب
ب الت�ضيلي لوقوع 

جلان
تعزية ا

طرق اإلى الأو�ضاع 
طقة اأتاكاما �ضمال ت�ضيلي يف �ضهر مار�س املا�ضي، و الت

من
حلكومة الت�ضيلية 

ى التي اأعلنتها ا
يف ت�ضيلي وحالة الإنذار الق�ضو

الراهنة 
خلامد منذ 43 �ضنة. 

 بعد ثوران بركان كالبوكو ا
	

على اأهمية دعم 
طقة، و التاأكيد 

يف املن
م�ضتجدات الأو�ضاع 

ا�ضتعرا�س 
طائفية 

وال
واإدانة الأعمال الرهابية 

ط  
يف ال�ضرق الأو�ض

ال�ضتقرار 
جلميع بلدان 

باعتبارهما املهددان الرئي�ضان لل�ضلم والأمن، وال�ضتقرار 
ريها 

ط، اأو غ
طقة ال�ضرق الأو�ض

يف من
مل، واأن اأي بوؤرة اإرهابية 

و�ضعوب العا
على الأمن وال�ضتقرار 

ميكن اأن تنتقل وتوؤثر �ضلباً 
مل 

مناطق العا
من 

يف �ضوريا، 
لم الدولية 

ظ ال�ض
يف قوات حف

ك  
العاملي. يذكر اأن  ت�ضيلي ت�ضار

ف ودعت اإلى ت�ضوية 
جميع الأطرا

من قبل 
ف 

وقد اأدانت ا�ضتخدام العن
�ضيا�ضية. وتوؤكد ت�ضيلي اأن تنظيم داع�س اأحد املخاطر الرئي�ضية التي تهدد 
حللول الع�ضكرية لي�ضت كافية ملواجهة 

ني واأن ا
لم والأمن الدولي

ال�ض
 الإرهاب و�ضرورة مواجهة خلفيات واأبعاد هذه الق�ضية. 

	
يف اليمن ياأتي 

يف دعم برنامج اإعادة الأمل 
ف العربي 

التاأكيد على اأن التحال
ب اليمني. يذكر اأن دولة الإمارات 

لدعم امل�ضاعدة الإن�ضانية والإغاثية لل�ضع
ربنامج خ�ض�ضت 100 مليون درهم دعماً 

لن عن هذا ال
العربية منذ الإع

لإغاثة التابعة للحكومة اليمنية. والإ�ضارة اإلى �ضرورة التزام 
للجنة العليا ل

حتت الف�ضل ال�ضابع؛ 
جمل�س الأمن 2216 ال�ضادر 

ف اليمنية بقرار 
الأطرا

ف اليمنية.
ني الأطرا

ف ب
يل ا�ضتمرار حالة العن

ب املجتمع الدو
حتى يتجن
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

 الورقة التو�ضيفية حول:
مناركية-

لقات الد
الع

الإماراتية

ف 
ف على اأبرز مواق

التعر
جتاه الق�ضايا 

ك 
منار

الد
التي تهم الإمارات وال�ضرق 

ط 
الأو�ض

ك من ق�ضية 
منار

ف الد
موق

لث.
جلزر الإماراتية الث

ا
ك من ق�ضية 

منار
ف الد

موق
ين.

ف النووي الإيرا
املل

ك من الق�ضايا 
منار

ف الد
موق

الدولية

ب وجهات 
حماولة تقري

النظر يف اأبرز الق�ضايا 
التي تهم الدولة 
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جتاه اأبرز
ف ا�ضبانيا 

 ورقة مواق
الق�ضايا الإقليمية والدولية

ف
ربز الوقة  جميع املواق

 ت
جتاه اأبرز الق�ضايا

 ا�ضبانيا  ا
الإقليمية والدولية

ف ا�ضبانيا 
ربز الورقة مواق

ت

لث 
جلزر الإماراتية الث

ا
املحتلة

الو�ضع يف اليمن

خلليج
اأمن ا

البحرين 

طينية 
الق�ضية الفل�ض

الأزمة ال�ضورية 

ين 
ف النووي الإيرا

املل

افغان�ضتان

الإرهاب والقر�ضنة 

 
	

لث املحتلة. 
جلزر الإماراتية الث

يف كل من ا
ف ا�ضبانيا 

قدمت الورقة موق
عن 

جلزر الإماراتية بالو�ضائل ال�ضلمية اإما 
ق�ضية ا

حل 
توؤيد اإ�ضبانيا 

ني الإمارات و اإيران، اأو اإحالة الق�ضية اإلى 
حلوار الثنائي املبا�ضر ب

طريق ا
خلارجية 

جتدر الإ�ضارة اإلى اأن املوقع الر�ضمي لوزارة ا
يل. و

التحكيم الدو
خلليج الفار�ضي” بدًل 

لح “ا
ط

رتنت ي�ضتخدم ا�ض
الإ�ضبانية على �ضبكة الإن

ك باأنه يرجع مل�ضائل 
ين ذل

ب الإ�ضبا
جلان

ربر ا
خلليج العربي” حيث ي

من “ا
ط ولي�س �ضيا�ضية. هذا وقد اأ�ضاد ال�ضيد/ خو�ضيه مانويل غار�ضيا 

لغوية فق
هلل بن زايد 

ني �ضمو ال�ضيخ عبد ا
جمع بينه وب

مارغايو اأثناء اللقاء الذي 
ف املعتدل 

يف 26 اأبريل 2012 باملوق
يف العا�ضمة مدريد 

خلارجية 
وزير ا

الذي اتخذته دائماً دولة الإمارات، واأيد اختيار دولة الإمارات بالتو�ضل 
حالة عدم 

يف 
حمكمة العدل الدولية 

حل ثنائي للنزاع اأو اللجوء اإلى 
اإلى 

 التو�ضل اإلى اتفاق.
	

يف تعاملها مع 
حتاد الأوروبي 

يف اليمن. تتبع اإ�ضبانيا �ضيا�ضة ال
الو�ضع 

واليتها التنفيذية، 
خلليجية 

دعمت املبادرة ا
حيث 

يف اليمن، 
الو�ضع 

حلل الزمة 
طريق الوحيد 

مبثل ال
حلوار ال�ضامل الذي 

يف ا
والدخول 

يف اليمن التي علقتها 
لقاتها الدبلوما�ضية 

الراهنة، وتعهدت باأن تعيد ع
لد. كما �ضككت يف قدرات تنظيم اأن�ضار 

لل الأمن بالب
موؤخرا بعد �ضمان اإح

ربة ال�ضيا�ضية، وحذرت 
ك قادتها للخ

ل
لد لعدم امت

يف اإدارة الب
ال�ضريعة 

لعات لعام 
ط

رية اإلى اأن نتائج اأحد ال�ضت
يف اليمن م�ض

من انت�ضار الأ�ضلحة 
لل اليمن للمرتبة الثانية من حيث انت�ضار الأ�ضلحة، 

2014 اأكد على احت
للها من قبل 

وطلبت اأخذ هذه امل�ضاألة بالعتبار والت�ضدي لحتمال ا�ضتغ
ري 

جلماعات الإرهابية. واأعربت عن ارتياحها لآخر فقرة بالقرار التي ت�ض
ا

 اإلى اإبقاء هذه امل�ضاألة قيد النظر الفعلي للمجل�س.
	

ربت 
خلليج. اعت

واأمن ا
حلزم 

عا�ضفة ا
عملية  

ك دعمت ا�ضبانيا 
كذل

يف 
خلليج العربي 

خا�ضة ملكانة ا
خلليج من املوا�ضيع الهامة 

اإ�ضبانيا اأمن ا
خلليج حليفة لقوات الناتو، وللتعاون الأمني 

طاقة، ولكون دول ا
جمالت ال
والع�ضكري
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

لقات القت�ضادي 
الع

الإماراتية ال�ضبانية 

ب
جلان

 تعر�س الورقة ا
 القت�ضادي ململكة ا�ضبانيا و
ني

 حجم التبادل التجاري ب
 الإمارات وا�ضبانيا واللجنة
ني

رتكة ب
 القت�ضادية امل�ض

البلدين

لقات 
حماولة تعزيز الع

ني البلدين 
القت�ضادية ب

 
	

على 
وقعت دولة الإمارات العربية املتحدة الإمارات واململكة الإ�ضبانية 

ني بتاريخ 25 
طرف

ني ال
جلنة اقت�ضادية ب

مذكرة تفاهم بخ�ضو�س عقد 
ط، عقد 

مايو 2008، وبناء عليه عقدت اللجنة حتى الآن اجتماعاً واحًد فق
الجتماع الأول يف مدريد يف 13-12 اأبريل 2010، ومن اأهم املوا�ضيع التي 

 متت مناق�ضتها:
	

ني البلدين ببحث 
لقات التجارية وال�ضتثمارية ب

ط الع
التفاق على تن�ضي

خلدمات.
 ال�ضبل املنا�ضبة لزيادة حركة تبادل ال�ضلع وا

	
ني اأجهزة املراقبة على ال�ضتثمارات يف البلدين، 

التعاون يف تبادل املعلومات ب
لمة روؤو�س الأموال يف البلدين.

ري ال�ضفافية وحماية املناف�ضة، و�ض
لتوف
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يل رئي�س املجل�س 
مباحثات معا

حتادي لرئي�س 
الوطني ال

لدي�س
برملان بنج

حتدد ورقة املباحثات 
رتحة للنقا�س 

ط املق
النقا

والتباحث مع رئي�س برملان 
لد�س

بنج

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

لقات الثنائية و�ضبل 
الع

لقات يف 
طوير الع

تعزيز وت
ربملانية،  ال�ضيا�ضية، 

املجالت ال
القت�ضادية، الجتماعية، 

والثقافية.

التاأكيد على تعزيز 
لقات مع برملان 

الع
لد�س

بنج

•
	

ني دولة الإمارات العربية املتحدة 
لقات الثنائية ب

ري عن الأمل يف تعزيز الع
التعب

لقات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية 
طور الع

لدي�س يف كافة املجالت خا�ضة مع ت
وبنغ

ربملانية.
لت ال

ني خا�ضة يف املج
جلانب

ني ا
•والع�ضكرية، وتو�ضيع اآفاق التعاون ب

	
لثة املحتلة 

حلل ال�ضلمي لق�ضية جزرها الث
التاأكيد على اأن نهج الإمارات يف ا

رتام الدولة مليثاق الأمم املتحدة الذي 
منا ينبع اأ�ضا�ضاً من اعتبارات تتعلق باح

اإ
�ضادقت عليه الدولة، والذي يحرم اللجوء اإلى القوة، اأو التهديد بها، واإ�ضاعة 

ني.
•ال�ضلم والأمن الدولي

	
ين وتبادل 

ربملا
حتادي يف تعزيز التعاون ال

التاأكيد على رغبة املجل�س الوطني ال
ني املجل�س وبرملان 

يف زيادة التن�ضيق ب
ربات، واإبداء الرغبة 

خل
املعلومات وا

ربملانية يف املحافل الدولية. 
لدي�س على �ضعيد الدبلوما�ضية ال

•بنغ
	

حول » ميثاق 
رتح 

مبق
ربملانية الإماراتية تقدمت 

الإ�ضارة اإلى اأن ال�ضعبة ال
ف الفكري »، باعتبار اأن  الإرهاب 

طر
لمي ملكافحة الإرهاب والت

ين اإ�ض
برملا

طقة ال�ضرق 
يف من

مل وخا�ضة 
ف الفكري بات يهدد اأمن وا�ضتقرار العا

طر
والت

جلة العوامل وامل�ضببات التي توفر اأر�ضية خ�ضبة 
ب معا

طل
ط، والذي يت

الأو�ض
رتح 

لدي�س هذا املق
طرفة ، وناأمل اأن يوؤيد برملان بنج

لن�ضر الإرهاب والأفكار املت
حتاد يف 21 – 22 يناير 2015. 

متر ال
•والذي عر�س يف موؤ

	
طورات الأزمة ال�ضورية، 

طقة، وخا�ضة ت
يف املن

ا�ضتعرا�س م�ضتجدات الأو�ضاع 
يف ال�ضرق 

لم 
طينية، والإ�ضارة اإلى اأهمية دعم عملية ال�ض

والق�ضية الفل�ض
ربملانات التي 

ني اأ�ضوة بال
ط

ربملانات بدولة فل�ض
ف ال

رتا
ط،  واأهمية اع

الأو�ض
ط، 

لم يف ال�ضرق الأو�ض
ك يعزز فر�س ال�ض

�ضبقتها يف هذا ال�ضاأن، باعتبار اأن ذل
طيني وفق القرارات 

ب الفل�ض
حلقوق الوطنية الثابتة لل�ضع

جتاه ا
ويعك�س موقفاً 

رتح بهذا ال�ضاأن 
مبق

ربملانية الإماراتية تقدمت 
الدولية. والتاأكيد باأن ال�ضعبة ال

ربملانات العاملية 
حتفيز ال

يف ت�ضجيع و
حتاد 

حول » دور ال
ني 

ط
جلنة فل�ض

يف 
رتح باإجماع اأع�ضاء 

متت املوافقة على املق
طينية«، و

ف بالدولة الفل�ض
رتا

لع
ل

•اللجنة .
	

لل عام 
ني البلدين الذي بلغ خ

التاأكيد على اأهمية  حجم التبادل التجاري ب
يف 

خا�ضة 
ني 

جلانب
ني ا

يل 179 مليون، وتو�ضيع اآفاق التعاون ب
حوا

 2010
ني البلدين واأهمية تعزيز 

املجالت القت�ضادية كافة وبناء �ضراكة ا�ضتثمارية ب
ني من 

جلانب
ني ا

التعاون القت�ضادي والتجاري وتنمية فر�س ال�ضتثمارات ب
ب الزدواج ال�ضريبي على 

جتن
ني البلدين كاتفاقية 

لل التفاقيات املوقعة ب
خ

حماية وت�ضجيع ال�ضتثمار واتفاقية التعاون المني، لدعم 
الدخل، واتفاقية 

جمال 
يف 

ف التنموية للبلدين ل �ضيما 
حتقق الأهدا

رتكة التي 
امل�ضاريع امل�ض

طاقة، والتجارة والبنية التحتية كم�ضاريع �ضندوق ابوظبي للتنمية و�ضركة 
ال

طاعات الت�ضالت 
يف ق

ل�ضتثمار 
لح، وت�ضعى ل

ك الف
ك بن

متتل
الظبي التي 

ف مليار دولر.
والبنية التحتية وال�ضياحة والأدوية بقيمة ن�ض
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

يل رئي�س املجل�س 
مباحثات معا

حتادي مع  رئي�س 
الوطني ال

حتاد 
املجموعة رئي�س ال

يل
ين الدو

ربملا
ال

حتدد ورقة املباحثات 
رتحة للنقا�س 

ط املق
النقا

حتاد 
والتباحث مع  رئي�س ال
يل

ين الدو
ربملا

ال

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

ني ال�ضعبة 
لقات ب

تعزيز الع
حتاد 

ربملانية الإماراتية وال
ال

يل 
ين الدو

ربملا
ال

 
	

ا�ضتعرا�س اوجه 
ك 

رت
التعاون امل�ض

 
	

رتكة.  
ربملانية امل�ض

لقات ال
طوير الع

تعزيز وت

يل رئي�س املجل�س 
مباحثات معا

حتادي مع رئي�س 
الوطني ال

ف
جمل�س نواب املالدي

رئي�س 

حتدد ورقة املباحثات 
رتحة للنقا�س 

ط املق
النقا

جمل�س نواب 
والتباحث مع 

ف
املالدي

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

لقات الثنائية و�ضبل 
الع

لقات يف 
طوير الع

تعزيز وت
ربملانية،  ال�ضيا�ضية، 

املجالت ال
القت�ضادية، الجتماعية، 

والثقافية.

التاأكيد على تعزيز 
جمل�س 

لقات مع 
الع

ف
نواب املالدي

	
 

.
طور والتقّدم فيها وا�ضتثمار 

حتر�ضان على مزيد من الت
قيادة البلدين 

جلارين. 
ني ا

طموحات ال�ضعب
مبا يلبي 

يف هذا ال�ضاأن 
الفر�س املتاحة 

رتكة اإلى 
لقات امل�ض

لل الزيارات املتبادلة للم�ضي بالع
خ

خا�ضة من 
جديدة على امل�ضتويات ال�ضيا�ضية 

جمالت 
الأمام، ودفعها اإلى اآفاق و

ريها.
والقت�ضادية والثقافية وغ

2
 

.
لت ال�ضيا�ضية والقت�ضادية يف ما بينهما. 

ف التفاع
تكثي

	
 

.
ظل 

يف 
جتاه الق�ضايا الدولية 

مت�ضقة 
ف 

مواق
على بناء 

حلر�س 
ا

طقة، وما ت�ضتدعيه من مزيد من 
ريات املت�ضارعة التي ت�ضهدها املن

التغ
ني الدول.

التن�ضيق والتعاون ب

4
 

.
ربات 

خل
رتكة للبلدين وتبادل ا

ربملانية امل�ض
لقات ال

طوير الع
تعزيز وت

حتادات 
يف ال

جهودهما ومواقفهما 
ني ودعم 

ني املجل�ض
والزيارات ب

ربملانية الإقليمية والدولية.  
واملحافل ال
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الورقة
ماهية الفكرة

) م�ضكلة الفكرة (
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح (
) م�ضكلة املق

رتح
املق

يل رئي�س املجل�س 
مباحثات معا

حتادي 
الوطني ال

مع رئي�س تون�س  

حتدد ورقة املباحثات 
رتحة للنقا�س 

ط املق
النقا

ب 
جلان

والتباحث مع ا
التون�ضي

تركز ورقة املباحثات على 
ب التالية: 

جلوان
ا

لقات الثنائية و�ضبل 
الع

لقات يف 
طوير الع

تعزيز وت
ربملانية،  ال�ضيا�ضية، 

املجالت ال
القت�ضادية، الجتماعية، 

والثقافية.

التاأكيد على تعزيز 
ب 

جلان
لقات مع ا

الع
التون�ضي

	
 

.
طروحة على 

جتاه الق�ضايا وامللّفات امل
ف من�ضقة 

حلر�س على بناء مواق
ا

طقة 
ريات املت�ضارعة التي ت�ضهدها املن

ظل التغ
ط يف 

�ضاحة ال�ضرق الأو�ض
ني الدول 

العربية، وما ت�ضتدعيه من مزيد من التن�ضيق والتعاون ب

2
 

.
ربات 

خل
رتكة للبلدين وتبادل ا

ربملانية امل�ض
لقات ال

طوير الع
تعزيز وت

حتادات 
يف ال

جهودهما ومواقفهما 
ني ودعم 

ني املجل�ض
والزيارات ب

ربملانية الإقليمية والدولية.  
واملحافل ال

	
 

.
ى 

ني تون�س والإمارات باتفاقيات ثنائية اأخر
دعم املبادلت التجارية ب

عقبات اأمام 
عن اأي 

للتعاون القت�ضادي والتجاري والفني للتقليل 
حركة التبادل التجاري الثنائي.

4
 

.
طقة، و التاأكيد على اأهمية دعم 

يف املن
ا�ضتعرا�س م�ضتجدات الأو�ضاع 

طائفية 
ط  واإدانة الأعمال الرهابية وال

يف ال�ضرق الأو�ض
ال�ضتقرار 

جلميع 
وال�ضتقرار 

والأمن، 
باعتبارهما املهددان الرئي�ضان لل�ضلم 

ط، 
طقة ال�ضرق الأو�ض

يف من
مل، واأن اأي بوؤرة اإرهابية 

بلدان و�ضعوب العا
ميكن اأن تنتقل وتوؤثر �ضلباً على الأمن 

مل 
ريها من مناطق العا

اأو غ
مل.

طقة بالعا
وال�ضتقرار يف اأي من
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الأفكار: 

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية عدد )44( فكرة، ومن 

اأهم هذه الأفكار:

• طرح ق�ضية اجلزر الإماراتية  الثلث )طنب ال�ضغرى ، وطنب الكربى ، واأبومو�ضى( يف كافة الزيارات 	

الربملانية �ضواء من خلل اللقاءات الداخلية اأو الزيارات اخلارجية .وذلك بهدف جلب الدعم الدويل 

حلق الإمارات يف جزرها الثلث.

• توثيق العلقات ال�ضيا�ضية ، والقت�ضادية ، والثقافية بني دولة الإمارات والدول الأخرى.	

• اأهمية تعزيز العلقات الربملانية بني املجل�س الوطني الحتادي يف دولة الإمارات والربملانات الأخرى، 	

مما يعزز تبادل اخلربات الربملانية بني املجال�س الربملانية.

• الإن�ضان 	 داأبت على احرتام ورعاية حقوق  ن�ضاأتها  املتحدة منذ  العربية  اأن دولة المارات  التاأكيد على 

و�ضمنت ذلك يف د�ضتورها وت�ضريعاتها الداخلية، وكان من اأهم اأهدافها اخلارجية الن�ضمام للتفاقيات 

الدولية املت�ضمنة لتلك احلقوق.

• ا�ضتعرا�س م�ضتجدات الأو�ضاع يف املنطقة، وخا�ضة تطورات الأزمة ال�ضورية  واليمنية ، وامللف النووي 	

الإيراين وعملية ال�ضلم يف ال�ضرق الأو�ضط .

املقرتحات:

بلغ اإجمايل املقرتحات والتو�شيات التي قدمت يف الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية عدد )63( 

مقرتحًا، ومن اأهم هذه املقرتحات :

• املجل�س 	 بني  التن�ضيق  زيادة  يف  الرغبة  واإبداء  واخلربات،  املعلومات  وتبادل  الربملاين  التعاون  تعزيز 

الوطني الحتادي واملجال�س الربملانية الأخرى على �ضعيد الدبلوما�ضية الربملانية يف املحافل الدولية.

• تكثيف الزيارات الربملانية بني املجل�س واملجال�س الربملانية الأخرى وتوقيع مذكرات تفاهم ب�ضاأن تعزيز 	

العلقات الربملانية.

• تن�ضيق املواقف والروؤى والق�ضايا مع الربملانات اخلليجية خا�ضة اأثناء طرح البنود الطارئة يف الحتادات 	

الربملانية، مما اأدى اإلى الأخذ بهذا املقرتح من املجال�س الربملانية اخلليجية .

• فعالية الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية:	

• التي 	 واملقرتحات  الأفكار  الربملانية من خلل ح�ضر  للزيارات  املعدة  الفنية  الأوراق  فعالية  قيا�س  مت 

ع�ضر،  اخلام�س  الت�ضريعي  الف�ضل  خلل  البحثية  الإدارات  اأنتجتها  التي  الفنية،  الأوراق  يف  طرحت 

ومدى ا�ضتخدامها اأثناء امل�ضاركة يف الفعالية الربملانية.
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فعالية الأفكار:

• بلغت ن�ضبة فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة  للزيارات الربملانية )95%(، حيث بلغت عدد اأفكار اأوراق 	

الفنية املعدة للزيارات الربملانية )44( فكرة، ومن الأفكار التي مت الأخذ بها يف الزيارات الربملانية:

•  طرح ق�ضية اجلزر الإماراتية يف كافة الزيارات الربملانية �ضواء من خلل اللقاءات الداخلية اأو الزيارات 	

الإمارات والدول الأخرى حيث مت  اأهمية العلقات القت�ضادية والثقافية بني دولة  اخلارجية. طرح 

توطيد هذه العلقات بني دولة الإمارات والوفود الأخرى بعد الزيارات الر�ضمية . 

• اأهمية تعزيز العلقات الربملانية بني املجل�س الوطني الحتادي يف دولة الإمارات والربملانات الأخرى، 	

من  بالعديد  الأخذ  يف  متثل  ما  وهذا  الربملانية،  املجال�س  بني  الربملانية  اخلربات  تبادل  يعزز  مما 

املقرتحات التي قدمتها ال�ضعبة يف املحافل الربملانية نتيجة طرحها يف معظم الزيارات الربملانية

�ضكل بياين حل�ضر فعالية  اأفكار الأوراق الفنية للزيارات الربملاين  
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فعالية املقرتحات:

• عدد 	 بلغت  حيث   ،)%79( الربملانية  للزيارات  املعدة  الفنية  الأوراق  مقرتحات  فعالية  ن�ضبة  بلغت   

التي مت  املقرتحات  اأن  ، ويلحظ  الربملانية )63( مقرتحاً  للزيارات  املعدة  الفنية  الأوراق  مقرتحات 

الأخذ بها اأثناء امل�ضاركة يف الفعالية الربملانية :

• املجل�س 	 بني  التن�ضيق  زيادة  يف  الرغبة  واإبداء  واخلربات،  املعلومات  وتبادل  الربملاين  التعاون  تعزيز 

الوطني الحتادي واملجال�س الربملانية الأخرى على �ضعيد الدبلوما�ضية الربملانية يف املحافل الدولية .

• تكثيف الزيارات الربملانية بني املجل�س واملجال�س الربملانية الأخرى وتوقيع مذكرات تفاهم ب�ضان تعزيز 	

العلقات الربملانية.  

• تن�ضيق املواقف والروؤى والق�ضايا مع الربملانات اخلليجية خا�ضة اأثناء طرح البنود الطارئة يف الحتادات 	

الربملانية. 

  

�ضكل بياين لفعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية
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3. املوؤمترات والندوات املتخ�ش�شة:

اإدارات الأمانة يف القطاع الدبلوما�شي الربملاين يف ق�شم  اإجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل  بلغ 

املوؤمترات املتخ�ش�شة للدور الرابع من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر، ما يبلغ )26( عماًل فنيًا 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�ضنةالإدارة املعدةالورقةم

1
مداخلة: اأهمية الرقابة الربملانية على جتارة الأ�ضلحة الندوة 

الربملانية الدولية حول اتفاقية جتارة الأ�ضلحة
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية 

2
مداخلة: دور الربملانيني يف احلد من الآثار الإن�ضانية 

والتنموية من مبيعات الأ�ضلحة
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية 

3
ورقة ا�ضتفهامات ال�ضعبة الربملانية الإماراتية حول اتفاقية 

جتارة الأ�ضلحة
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية 

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية واملكتب الفنيكلمة �ضعادة / في�ضل الطنيجي لربنامج العمل العاملي ال�ضباب4

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية ورقة مفاهيم عامة  لربنامج العمل العاملي ال�ضباب5

2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية ورقة مفاهيم عامة مل�ضاركة ال�ضباب يف اأفريقيا6

7
ورقة مداخلة  حول م�ضتقبل تعليم املراأة يف القمة العاملية 

ال�ضنوية للن�ضاء الربملانيات
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية 

8
م�ضاركة يف القمة العاملية ال�ضنوية للن�ضاء الربملانيات ورقة 

مداخلة  حول  م�ضتقبل �ضحة املراأة
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية 

9
ورقة مداخلة حول ال�ضباب يف عامل الأزمات القت�ضادية 

والجتماعية
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية 

10
ورقة  مداخلة م�ضاركة يف القمة العاملية ال�ضنوية للن�ضاء 

الربملانيات
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية 

2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية مداخلة حول “مكافحة الإرهاب”11

12
كلمة �ضعادة الدكتورة منى جمعة البحر- اجلل�ضة الأولى: وفد 

�ضبة اجلزيرة العربية
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية واملكتب الفني

13
ورقة حمور حول امل�ضاواة بني اجلن�ضني للن�ضاء- ع�ضرين عاما 

بعد اعلن بكني
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية 

14

ورقة حمور حول اإ�ضراك ال�ضباب يف النتقال من الأهداف 
الإمنائية للألفية الى حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة 

املنتدى الإقت�ضادي و الإجتماعي للأمم املتحدة )منتدى 
ال�ضباب(

2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية 
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ال�ضنةالإدارة املعدةالورقةم

15
ورقة مفاهيم عامة ملنظمة التجارة العاملية- املوؤمتر الربملاين 

حول منظمة التجارة العاملية
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية 

2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية مداخلة حول موؤمتر منظمة التجارة العاملية16

17
“هل ميكن لل�ضباب اأن ي�ضاعد يف الق�ضاء على العنف 

وال�ضراعات من خلل امل�ضاركة يف العملية الدميقراطية ؟”
2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية 

2014اإدارة ال�ضعبة الربملانية ندوة الأمن القومي العربي18

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةالقمة العاملية ال�ضنوية “الن�ضاء يف الربملان”19

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةموؤمتر قفزة للن�ضاء للأمام20

21
م�ضودة ورقة حمور حول  م�ضاركة ال�ضباب يف العملية 

الدميقراطية  موؤمتر لل�ضباب الربملانيني
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

22

مداخلة ال�ضعبة الربملانية الإماراتية حول  “الهدف من 
الجتماع خا�ضة ً فيما يتعلق بدور الربملانيني يف التح�ضري 

للدورة اخلا�ضة للجمعية العامة للأمم املتحدة وتنفيذ 
برنامج عمل املوؤمتر الدويل لل�ضكان والتنمية”

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

2015اإدارة ال�ضعبة الربملانيةمداخلة حول “اإن�ضاء منتدى العربي لل�ضكان والتنمية”23

24

اأفكار ال�ضعبة الربملانية الإماراتية ملداخلة حول “اللجئني 
وامل�ضردين يف الداخل واخلارج، عواقب وطنية واإقليمية 

للحرب ال�ضورية”
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

25
مداخلة حول “اللجئني وامل�ضردين يف الداخل واخلارج، 

عواقب وطنية واإقليمية للحرب ال�ضورية”
2015اإدارة ال�ضعبة الربملانية

26
ورقة حمور حول “التنمية امل�ضتدامة” ندوة ال�ضتثمار يف 

التنمية امل�ضتدامة  
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ة
�ش

�ش
خ

ت املت
را

مت
وؤ

م
ة لل

د
ة املع

فني
ل ال

ما
ع

لأ
ر ا

�ش
ح

ل 
و

د
ج

الورقة
ماهية الفكرة

)م�ضكلة الفكرة(
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
)م�ضكلة املق

رتح
املق

 مداخلة: اأهمية 
ربملانية على 

الرقابة ال
جتارة الأ�ضلحة الندوة 

ربملانية الدولية 
ال

جتارة 
حول اتفاقية 

الأ�ضلحة 

 
	

ماهية  الو�ضائل 
التي تتخذها 

ربملانات لرقابة 
ال

جتارة الأ�ضلحة 

 
	

حلد من 
ربملانات يف �ضان ا

 �ضرورة تفعيل دور ال
انت�ضار الأ�ضلحة 

 
	

ربملانات 
ف من املمكن تفعيل دور ال

 كي
لح؟

حلد من انت�ضار ال�ض
يف �ضاأن ا

 
	

خلا�ضة 
ربملانات على مراجعة الت�ضريعات ا

حث ال
مي حيازة الأ�ضلحة 

جتر
بتجارة الأ�ضلحة بحيث يتم 

جتار بها اأو نقلها بدون تراخي�س.
 وال

	
خلا�ضة 

على تقلي�س امليزانيات ا
ربملانات 

حث ال
التقلي�س 

هذا 
يوؤدي 

حيث 
الأ�ضلحة 

بتجارة 
عملية التنمية امل�ضتدامة 

يف 
ف 

الى زيادة ال�ضر
والتعليم وال�ضحة. فعلى الرغم من اأن امليزانيات 
يف العديد من البلدان تعد �ضرية ، اإل 

الع�ضكرية 
يف عدم 

ب اأن يكون لها دور هام 
ربملانات يج

اأن ال
جتارة 

يف 
طائلة 

هذه امليزانيات ملبالغ 
ني 

ت�ضم
لح اأو التو�ضع فيها. 

 ال�ض
	

يف الدول التي 
�ضرورة العمل على زيادة التوعية 

يف �ضان انت�ضار 
فيها النزاعات الداخلية 

تزداد 
 ال�ضلحة التقليدية.

	
حتّمل 

ت�ضريعات 
�ضن 

على 
ربملانات 

ال
حث 

من ت�ضرب الأ�ضلحة اإلى 
حلكومات امل�ضوؤولية 

ا
حتظر 

مية املنظمة و
جلر

ني وجماعات ا
الإرهابي

حدودها 
على 

هذا القبيل 
من 

عمليات الت�ضرب 
حلماية الن�ضانية 

ف تعزيز ا
ك بهد

واأرا�ضيها . وذل
ني.

لأفراد املدني
ل
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مداخلة: دور 
حلد 

ني يف ا
ربملاني

ال
من الآثار الإن�ضانية 

والتنموية من مبيعات 
الأ�ضلحة-

ربملانية 
الندوة ال

الدولية حول اتفاقية 
جتارة الأ�ضلحة 

ني يف 
ربملاني

دور ال
حلد من  مبيعات 

ا
الأ�ضلحة وتقليل 

رية على 
ط

خل
اآثارها ا

التنمية 

 
	

ربملانات يف �ضمان التنمية وحقوق 
تفعيل دور ال

لأفراد يف البلدان التي تنت�ضر فيها 
الإن�ضان ل

جتارة الأ�ضلحة 

 
	

جتارة 
ني للحد من 

ربملاني
تعزيز دور ال

ف اأعبائها املادية 
ال�ضلحة وتخفي

والتنموية على الأفراد. 

 
	

معاهدة 
ني 

�ضرورة ت�ضم
على 

ني 
ربملاني

حث ال
متويل �ضندوق للتعاون 

جتارة الأ�ضلحة بنود تكفل 
لل امل�ضاهمات 

خ
التقني وامل�ضاعدات الفنية من 

امل�ضدرة 
ى 

رب
الك

ف 
الأطرا

للدول 
الإلزامية 

مل�ضاندة 
يوفر الفر�ضة 

مبا 
لح 

لل�ض
واملنتجة 

الدول النامية يف تنفيذ التزاماتها الواردة يف هذه 
 املعاهدة.

	
رتام 

حلكوماتهم على  �ضمان اح
ني 

ربملاني
حث ال

يف 
ني الأبرياء 

واملدني
والأطفال 

حقوق املراأة  
اأو�ضاع النزاع  خا�ضة اأن غالبية الدول  كانت قد 
على التفاقيات الدولية التي 

وقعت و�ضادقت 
ني اأثناء النزاعات 

حقوق املدني
ل�ضالح 

ب 
ت�ض

 امل�ضلحة .
	

حلكومات 
�ضرورة ت�ضجيع ا

على 
ربملانات 

حث ال
يف 

املحلية على زيادة املقدرات املالية الجتماعية 
ب متزايدة 

ميزانيات الدول، بحيث يتم توجيه ن�ض
ب ال�ضحة وال�ضكان والتعليم 

يف امليزانيات بجوان
متثل 

هذه املجالت 
والمن الغذائي باعتبار اأن 

منائية خا�ضة 
ف الألفية الإ

الأ�ضا�س لتحقيق اأهدا
حث 

ني 
ربملاني

من ال
يف البلدان النامية. ولبد 

بتجارة 
لتقليل املقدرات املخ�ض�ضة 

حكوماتها 
الأ�ضلحة. 
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الورقة
ماهية الفكرة

)م�ضكلة الفكرة(
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
)م�ضكلة املق

رتح
املق

ورقة ا�ضتفهامات 
ربملانية 

ال�ضعبة ال
الإماراتية حول 
جتارة 

اتفاقية 
الأ�ضلحة

و�ضع ا�ضئلة 
ا�ضتفهامية ل�ضعادة 
ك  

الع�ضو امل�ضار
متوقع طرحها 

متر 
للمناق�ضة يف املوؤ

 
	

ميكن طرحها يف 
و�ضع اإجابات لأ�ضئلة متوقعه 

حللقة النقا�ضية  
ا

 
	

التو�ضل اإلى اإجابات ت�ضاند دور 
الدبلوما�ضية الر�ضمية فيما يتعلق 

جتارة الأ�ضلحة . 
باتفاقية 

 
	

ك :
رتاح بع�س الأ�ضلحة للع�ضو امل�ضار

 اق
	

جتارة 
ف دولة الإمارات من معاهدة 

ما هو موق
 الأ�ضلحة ؟

	
جتارة ال�ضلحة ؟

 ماهي اأ�ضباب انت�ضار  
	

جتارة الأ�ضلحة ؟
خماطر 

ماهي 
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كلمة �ضعادة / في�ضل 
طنيجي

ال

ربنامج العمل العاملي 
ل

 
	

تركز الكلمة على 
طوير 

اأهمية ت
ربنامج العاملي 

ال
لل�ضباب

 
	

ربنامج العاملي 
ط  وم�ضروعات ال

ط
مراجعة خ

لل�ضباب

 
	

الهتمام بق�ضايا ال�ضباب ، ودورهم 
جمالت التقدم املجتمعي 

ف 
خمتل

يف 
ظل قدرة 

اأ�ضبح �ضرورة بالغة يف 
ك الأحداث 

حتري
ال�ضباب على 

ك 
حلرا

ال�ضيا�ضية وكل مايتعلق با
املجتمعي

 
	

رتة امل�ضتقبلية على 
يف الف

رتكيز 
من ال�ضروري ال

اأنه 
تعليم 

مثل: 
يخ�س ال�ضباب  

فيما 
جمالت بعينها 

ال�ضباب القيم الجتماعية كاملواطنة والهوية الوطنية 
والندماج 

ب، 
حماربة التع�ض

و
والعتدال الفكري، 

 ،
مع الآخر، فمثل 

حلوار 
املجتمعي ، والقبول بثقافة ا

جمتمعات عاملية 
هذه امل�ضلمات اأ�ضبحت �ضرورية لبناء 

 ي�ضودها الأمن وال�ضتقرار
	

ى اأن اأبرز التحديات التي 
حيث نر

ب والتاأهيل 
التدري

على 
بح�ضولهم 

ط 
فق

لتتعلق 
�ضباب اليوم 

تواجه 
منا تتعلق بكيفيات الإنتاج 

ال�ضهادات الدرا�ضية العليا ، وا
مهني 

ب 
حتتاج تدري

واآليات العمل املتخ�ض�ضة والتي 
حمدد لزيادة قدراتهم واأفكارهم 

خا�س وتاأهيل نوعي 
ظل ثورات املعلومات والت�ضالت 

يف 
خا�ضة 

البداعية ، 
ف 

رية اكت�ضاب املعار
حلديثة التي اأدت اإلى ت�ضارع وت

ا
رية عما 

يف الع�ضر �ضنوات الأخ
100 مرة 

والعلوم بنحو 
 كانت عليه طوال القرن ال�ضابق. 

	
طر املهددات التي تواجه املجتمعات 

طالة، حيث اإن اأخ
الب

طالة وقدرة اقت�ضاديات الدول على 
العاملية هو انت�ضار الب

حلد الأدنى . ويف هذا ال�ضاأن من 
يف ن�ضبها اإلى ا

التحكم 
عملية و�ضيا�ضات دولية 

خمارج 
عن 

ال�ضروري البحث 
حقيقية 

ري فر�س عمل 
رتكة من اأجل توف

ووطنية م�ض
طة، 

واملتو�ض
رية 

لل امل�ضروعات ال�ضغ
خ

من 
لل�ضباب 

املبكر، 
التقاعد 

،وت�ضجيع 
خلا�س 

ا
طاع 

الق
وتنمية 

وتنمية 
طوير 

ت
يف 

ربات ال�ضباب 
خ

من 
وال�ضتفادة 

جمتمعاتها. 
 

	
�ضنع القرار 

يف 
ك ال�ضباب 

م�ضاعفة اإ�ضرا
على 

العمل 
ك حتى تكون القرارات وال�ضيا�ضات العامة 

ال�ضيا�ضي؛ وذل
مبا يعك�س 

يف الدول نابعة من فكرة هوؤلء ال�ضباب ، و
طلبات ال�ضيا�ضية 

يف تنفيذ مت
جتاهات ال�ضباب 

ميول وا
الوطنية . 
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الورقة
ماهية الفكرة

)م�ضكلة الفكرة(
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
)م�ضكلة املق

رتح
املق

ورقة مفاهيم عامة 

ربنامج العمل العاملي 
ل

ال�ضباب 

 
	

ف على 
التعر

ماهية برنامج 
العمل العاملي 

لل�ضباب 

 
	

ف على التحديات التي تواجه ال�ضباب يف 
التعر

مل 
العا

 
	

رتحات لتفعيل برنامج العمل 
املق

العاملي لل�ضباب

 
	

رتة امل�ضتقبلية 
يف الف

رتكيز 
اأنه من ال�ضروري ال

جمالت بعينها فيما يخ�س ال�ضباب  مثل: 
على 

كاملواطنة 
الجتماعية 

القيم 
ال�ضباب 

تعليم 
حماربة 

والهوية الوطنية ، والعتدال الفكري، و
ب، والندماج املجتمعي، والقبول بثقافة 

التع�ض
حلوار مع الآخر ، فمثل هذه امل�ضلمات اأ�ضبحت 

ا
عاملية ي�ضودها الأمن 

جمتمعات 
�ضرورية لبناء 

 وال�ضتقرار
	

ى اأن اأبرز التحديات 
حيث نر

ب والتاأهيل 
التدري

ط بح�ضولهم 
التي تواجه �ضباب اليوم لتتعلق فق

تتعلق 
منا 

وا
على ال�ضهادات الدرا�ضية العليا، 

بكيفيات النتاج واآليات العمل املتخ�ض�ضة والتي 
حمدد 

خا�س وتاأهيل نوعي 
ب مهني 

حتتاج تدري
يف 

خا�ضة 
لزيادة قدراتهم واأفكارهم البداعية، 

حلديثة التي 
ظل ثورات املعلومات والت�ضالت ا

ف والعلوم 
رية اكت�ضاب املعار

اأدت اإلى ت�ضارع وت
عما 

رية 
يف الع�ضر �ضنوات الأخ

مرة 
 100

بنحو 
كانت عليه طوال القرن ال�ضابق. 



»©jô°ûàdG π°üØdG øe ™HGôdG OÉ©≤f’G QhO

(2014-2014)  ô°ûY ¢ùeÉÿG

áeÉ©dG áfÉeC’G •É°ûæd »æØdG AGOC’G ôjô`≤`J

…OÉ````````````ë````J’G »``æ`````Wƒ```dG ¢ù```∏`é```````ª``dG ‘

421

الورقة
ماهية الفكرة

)م�ضكلة الفكرة(
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
)م�ضكلة املق

رتح
املق

ورقة مفاهيم عامة 

مل�ضاركة ال�ضباب يف 
اأفريقيا 

ف على ماهية 
التعر

م�ضاركة ال�ضباب يف 
اأفريقيا 

ط ال�ضوء على طبيعة م�ضاركة ال�ضباب يف 
ت�ضلي

اأفريقيا وال�ضعوبات التي تواجههم ، وكيفية اإيجاد 
حلول م�ضتقبلة لهم. 

ايجاد حلول م�ضتقبلية مل�ضاركة ال�ضباب يف 
اأفريقيا. 

 
	

ني  
م�ضاهم

جلعل ال�ضباب 
ري وطنية 

اتخاذ تداب
رتاتيجيات التي ت�ضمن 

يف ر�ضم ال�ضيا�ضات وال�ض
املحلية 

الإدارة 
عمليات 

يف 
ال�ضباب 

م�ضاركة 
من 

خلارجة 
يف البلدان ا

ول �ضيما 
والوطنية، 

لل 
خ

طبع هذا لن يتحقق اإل من 
ال�ضراع، وبال

لبد 
حلكومات 

يف الدول ،فا
الإرادة ال�ضيا�ضية 

�ضنع العملية 
يف 

م�ضاركة ال�ضباب 
من اأن تدعم 

 ال�ضيا�ضية. 
	

لم 
من اأجل تعزيز ال�ض

حلالية 
جلهود ا

تعزيز ا
ني 

حلة ب
لل الدعوة للحوار وامل�ضا

والأمن من خ
ف املتنازعة يف اأفريقيا. 

 الأطرا
	

حلكومية يف اأفريقيا للم�ضاعدة 
توجيه ال�ضيا�ضات ا

طاع 
ميكن للق

ني بيئة الأعمال، بحيث 
حت�ض

يف 
يف 

خا�ضة 
للم�ضاركة 

خلا�س اغتنام الفر�س 
ا

طاع 
والق

وامل�ضاريع املنزلية، 
جمالت الزراعة، 

جلميع ال�ضباب 
يت�ضنى 

حتى 
حلديثة 

الأجور ا
 ال�ضهام والعمل فيها.

	
مراجعة 

ني 
الأفريقي

ني 
ربملاني

ال
من 

لبد 
ال�ضيا�ضات والت�ضريعات التي تقوم بها بلدانهم 
عمل ال�ضباب �ضواء الناث اأو الذكور، 

لتعزيز 
ري بامل�ضاواة ، فالعديد من 

لبد اأن تت�ضم املعاي
ف

يف �ضن العمل يتعر�ضن للحرمان 
الن�ضاء ال�ضابات 

رث من الذكور. 
والفقر والتهمي�س اأك
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ورقة مداخلة  حول 
م�ضتقبل تعليم املراأة 

يف القمة العاملية 
ال�ضنوية للن�ضاء 

ربملانيات.
ال

ارتفاع ن�ضبة الأمية 
مل  

ني الن�ضاء يف العا
ب

	
 

.
طة 

رتكز الورقة علي     التحديات املرتب
ت

ني 
لل ميزان امل�ضاواة وتكافوؤ الفر�س ب

باخت
ني يف التعليم.

جلن�ض
ا

2
 

.
التحديات املتعلقة بالثقافة ال�ضائدة واملوروث 

الجتماعي يف تعليم املراأة.

	
 

.
طة الفقر.

التحديات املرتب

4
 

.
حلروب والزمات 

التحديات املتعلقة با

بناء على التحديات قدمت الورقة 
رتحات .

مق

ربملانات يف م�ضتقبل تعليم الن�ضاء
رتحات لتفعيل دور ال

مق
•
	

حلكومات التاأكيد على جعل التعليم وال�ضحة 
ب على ا

يج
يف ميزانيات النوع الجتماعي التي 

مرتكزات رئي�ضية 
ني يف الدول.

رتح اأن تكون اأ�ضا�ضا يف و�ضع القوان
•نق

	
حماية الن�ضاء  وخا�ضة الفتيات اإبان النزعات 

تعزيز 
امل�ضلحة وجعل التعليم ركناَ اأ�ضا�ضيا يف عمليات ال�ضتجابة 

•الإن�ضانية. 
	

ا ت�ضحيح �ضوء املواءمة  حلكومات  اأي�ضً
على ا

ينبغي 
ك 

لزمة للقوة العاملة، وكذل
ني التعليم واملهارات ال

ب
ني الفتيات من فوائد 

متك
طوات 

خل
اأن ت�ضمن هذه ا

•التعليم. 
	

ميزانيتها ال�ضنوية العامة »النوع 
اأن ت�ضمن الدول 

عن الوفاء باحتياجات املراأة 
رب 

الجتماعي »التي تع
على الدرجات العلمية املوؤهلة 

يف التعليم وح�ضولها 
ري والأوجه الأخرى للتنمية 

بقدرتها على الإبداع والتغي
•امل�ضتدامة .

	
منائية 

ف الإ
حتقيق الأهدا

م�ضاعدة املراأة على امل�ضاهمة يف 
ف 

كاليوني�ضي
دولية 

منظمات 
لل 

خ
من 

لألفية 
ل

يف تعزيز 
طرح مبادرات ت�ضاهم 

طريق 
واليون�ضكو عن 

دور املراأة يف العملية التنموية يف املجتمعات مثلما حدث 
يف 2012 باحتفال منظمة الأغذية العاملي لليوم العاملي 
لل م�ضروع ال�ضراء من اأجل التقدم  وهو 

للمراأة من خ
ني ول�ضيما 

�ضغار املزارع
مبادرة، ت�ضاعد 

عن 
عبارة 

لل 
ني يف ال�ضوق من خ

ني مناف�ض
الن�ضاء لي�ضبحوا لعب

م�ضاريع برنامج 
يف 

اإنتاج اأغذية لبيعها وا�ضتخدامها 
حتقيق امل�ضاواة للن�ضاء هو 

الأغذية العاملي. باعتبار اأن 
مبثابة التقدم للجميع.

•
	

اأن تتبنى املنظمات الدولية املعنية باملراأة خا�ضة منظمات 
ري لعقد اجتماع 

ف التح�ض
الأمم املتحدة مثل اليوني�ضي

ك 
ك فيه املجال�س الوطنية للمراأة، وكذل

يل ت�ضار
دو

يف عملية التنمية 
حلكومية لبحث دور املراأة 

الهيئات ا
ب على التحديات التي تواجهها  

القت�ضادية و�ضبل التغل
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م�ضاركة يف القمة 
العاملية ال�ضنوية 

ربملانيات 
للن�ضاء ال

ورقة مداخلة  حول  
م�ضتقبل �ضحة املراأة.

 على رغم التقدم 
ظ يف العقود 

امللحو
جمال  

رية يف 
الخ

الرعاية وال�ضحة 
للن�ضاء  فاإن الهوة 

ني 
ل تزال �ضحيقة ب

معدل وفيات الن�ضاء  
مل

يف العا

	
 

.
ري 

التحديات تواجه �ضحة املراأة وت�ض
الدرا�ضات اأن مر�س �ضرطان الثدي وعنق 

رية التي غالبا ما 
الرحم، دخل الدول الفق

حل�ضول فيها على خدمات �ضحية 
يكون ا

حمدود.
�ضعبا اأو 

2
 

.
حتت 

لث 
تتعر�س �ضيدة من كل ث

ف من �ضريكها اأو من 
ني عاما للعن

خلم�ض
ا

جل�ضدية 
ريه، ما يوؤثر على �ضحة املراأة ا

غ
ل عن النف�ضية، عدا عن الكتئاب 

ف�ض
رب 

والقلق الذي تتعر�س له املراأة ب�ضكل اأك
مقارنة بالرجل. ويف عام 2012  توفيت 
ب اأمرا�س 

ني امراأة  ب�ضب
لي

يل 5 م
حوا

طرق 
ري �ضارية،  كال�ضمنة وحوادث ال

الغ
ني .

ل عن التدخ
والإدمان ف�ض

التحديات التي تواجه املراأة يف املجال 
ال�ضحي بالأرقام والح�ضاءات   

•
	

حلكومات  اأهمية اأن ت�ضع  
على ا

التاأكيد 
�ضحة الن�ضاء ب�ضورة 

برامج تدر�س فيها  
حلياة 

طوال ا
ميتد 

منظور 
�ضمولية، ومن 

يركز على اإتاحة �ضل�ضلة مت�ضلة من الرعاية 
للن�ضاء. 

•
	

ني و�ضيا�ضات 
حلكومات �ضن قوان

على ا
ب 

يج
حقوق الن�ضان التي 

مبادئ 
مع 

املتوافقة 
مثل 

ى 
جمالت اأخر

و
ط ب�ضحة الأم 

ترتب
•التعليم و�ضحة والتغذية .

	
حلكومات 

مع ا
ربملانات اإلى التعاون 

تدعو ال
طة ب�ضحة 

لدرا�ضة اإن�ضاء اآليات وطنية مرتب
جلنة 

حلمل، والتي قد تاأخذ �ضكل 
الأم  اثناء ا

تقاريرها 
ترفع 

ف، 
متعددة الأطرا

وطنية 
ط كل اللتزامات  

ربملان مع اأهمية اأن يتم رب
لل

ظ 
يف الإطار الذي يحاف

والتفاقيات الدولية 
خ�ضو�ضية كل دولة �ضيا�ضياً واجتماعياً 

على 
لل بكل هذه 

ل يوؤدي اإلى الإخ
مبا 

و دينياً، و
•العتبارات الوطنية يف داخل الدول.

	
ني دوليه 

وقوان
ربملانات دعم برامج 

على ال
ك  

ني الرعاية ال�ضحية؛  وذل
الرامية لتح�ض

جمالت ال�ضحة ككل. 
ف الن�ضاء يف 

بتثقي
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ورقة مداخلة حول 
مل 

ال�ضباب يف عا
الأزمات القت�ضادية 

والجتماعية

تتمحور الورقة عن 
مل 

ال�ضباب يف عا
الأزمات القت�ضادية 

والجتماعية 

•
	

على الرغم من اإن ال�ضباب ي�ضكلون ما 
ميثلون 

مل و
من �ضكان العا  %

ن�ضبته 18
ري وعن�ضر فعال يف 

القوة الدافعة للتغ
حتقيق التنمية ال�ضاملة للمجتمعات، 

رث من �ضكان 
ري الدرا�ضات اأن اأك

حيث ت�ض
طلع الألفية الثالثة هم يف 

مل يف م
العا

مل 
خلام�ضة والع�ضرين وينتظر العا

�ضن ا
رث 2،6 مليار من ال�ضباب يف نهاية عام  

اأك
.2015•

	
التحديات التي تعوق  ال�ضباب يف  

العمليات التنمية بال�ضافة اإلى 
الإح�ضاءات .

رتحات 
مبق

ربملانية 
تقدمت ال�ضعبة ال

•
	

واملمار�ضات 
ني 

والقوان
طوير الت�ضريعات 

ت
طبيق ال�ضليم 

الوطنية التي ت�ضاعد على الت
رب لل�ضباب 

طاء دور اأك
لإجراء التنمية واإع

ني عملية التنمية ، حيث 
حت�ض

يف 
لكي ي�ضهم 

يف املواثيق الدولية 
تظل الإجراءات املقررة 

املختلفة يف حاجة اإلى اأن يكون لها انعكا�س يف 
ربامج والت�ضريعات الوطنية.

•ال�ضيا�ضات وال
	

جنباتها 
ني 

حتمل ب
�ضن الت�ضريعات التي 

مناخ 
بخلق 

الكفيلة 
والآليات 

الو�ضائل 
حلياة ال�ضيا�ضية 

يف ا
ال�ضباب لزيادة م�ضاركته 

مع الهتمام 
والجتماعية ، 

والقت�ضادية 
ني 

لل القائم
خ

مبتابعة تنفيذ القانون من 
طبيق.

•على و�ضعه مو�ضوع  الت
	

�ضمان 
م�ضوؤولية 

ربملانيون 
ال

يتحمل 
ني الن�ضو�س القانونية الوطنية 

طابق ب
الت

ني رفع التعار�س 
جمتمعاتهم وب

يف 
ال�ضارية 

مبا لهم من كفاءات قانونية و فقهية و 
بينها 

حول 
بالدرا�ضات املتعمقة التي يقومون بها 

ف ق�ضايا ال�ضباب.
خمتل

•
	

عملية 
خمارج 

عن 
من ال�ضروري البحث 

ري 
من اأجل توف

رتكة 
م�ض

و�ضيا�ضات دولية 
لل 

خ
من 

لل�ضباب 
حقيقية 

عمل 
فر�س 

وتنمية 
طة 

واملتو�ض
رية 

ال�ضغ
امل�ضروعات 

ربات 
خ

من 
وال�ضتفادة 

خلا�س، 
طاع ا

الق
طوير وتنمية املجتمعاتها.

ال�ضباب يف الت
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ورقة  مداخلة 
م�ضاركة يف القمة 
العاملية ال�ضنوية 
ربملانيات

للن�ضاء ال

طة 
كلمة/ نهاية ال�ضل

ف القيادة
واإعادة تعري

طة واإعادة 
نهاية ال�ضل

ف القيادة؛
تعري

طة يف معناها 
ال�ضل

التقليدي.

ريات العوملة وثورات 
حتت تاأث

مل اليوم 
اإن العا

حتول 
لم 

الت�ضال والعلوم ،والتكنلوجيا والإع
من مفهوم الدولة القومية اإلى مفهوم الدولة 

ال�ضبكية. ف�ضبكات املالية  والتجارية والتكنولوجية، 
حتدد الواقع 

لمية، والثقافية اأ�ضبحت 
والع

ظل هذا املفهوم فاإن 
مل . ويف 

القائم يف دول العا
لل 

ط من خ
حتدد فق

اإدارة القت�ضاد الوطني ل 
لل املوؤ�ض�ضات 

منا من خ
حلكومات الوطنية واإ

ا
خلارجية.

ا
ني 

ك فاإن العوملة اأدت اإلى  اإعادة توزيع القوي ب
ولذل

حلكومات 
ين، وال�ضواق. فا

الدول ،واملجتمع املد
ك اأ�ضا�ضي يف الدوار القت�ضادية 

اأ�ضبح لها �ضري
وال�ضيا�ضية والجتماعية والأمنية. فهذه الأدوار 
التي انفردت بها الدولة يف مدار العقود املا�ضية 

لل رجال الأعمال واملنظمات  
متار�س من خ

اأ�ضبحت 
ري حكومية  وو�ضائل 

جلمعيات الهلية الغ
الدولية وا

لم بالتعاون مع الدولة.
الع

ني 
ك فاإن العوملة اأدت اإلى  اإعادة توزيع القوي ب

ولذل
حلكومات 

ين، وال�ضواق. فا
الدول ،واملجتمع املد

ك اأ�ضا�ضي يف الدوار القت�ضادية 
اأ�ضبح لها �ضري

وال�ضيا�ضية والجتماعية والأمنية. فهذه الأدوار 
التي انفردت بها الدولة يف مدار العقود املا�ضية 

لل رجال الأعمال واملنظمات  
متار�س من خ

اأ�ضبحت 
ري حكومية  وو�ضائل 

جلمعيات الهلية الغ
الدولية وا

لم بالتعاون مع الدولة.
الع

ك فيها الدولة مع ال�ضواق 
رت

جديدة ت�ض
مناذج 

ابتكار 
جلديد  

ين للتعامل مع الواقع ال�ضيا�ضي  ا
واملجتمع املد

ب 
جلديدة يج

هذه النماذج ا
ى اأن 

مل . و اأر
يف العا

ني القت�ضادي 
جلانب

ني ا
فيها التوازن ب

ان يتحقق 
ال�ضيا�ضية 

الفر�ضية 
لأن 

والجتماعي. 
وال�ضيا�ضي 

ل�ضتيعاب 
�ضرورة 

يف 
اليوم 

لل�ضيا�ضات 
الأ�ضا�ضية 

يف ال�ضيا�ضات 
طاعات الجتماعية املختلفة 

وادماج الق
القت�ضادية. 

ظيفة 
مفهوم الو

حول 
وادعوكم للتباحث والدرا�ضة 

مبا 
ريات العوملة 

متغ
ظل 

يف 
للدولة 

طويرية 
الت

ال�ضيا�ضية، 
الدولة 

موؤ�ض�ضات 
طوير 

ت
كيفية 

يفي 
لقة 

والقت�ضادية، والجتماعية واإعادة  تنظيم الع
خلدمة 

حتقيق التوافق والتكامل 
مبا يكفل 

فيما بينهم 
املجتمع.

•	
بناء �ضيا�ضات عامة تت�ضم بال�ضفافية، واملرونة وعدم 

	•الف�ضاد .
ل�ضتثمار املوارد 

طاقات املمكنة 
لل

رب 
توجيه اأك
	•الب�ضرية .

طبيعية.
حماية البيئة ال
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مداخلة حول 
“مكافحة الإرهاب”

ندوة الأمن القومي 
العربي

مكافحة الإرهاب 
التي يعد من اأهم 

املوا�ضيع الذي يركز 
يل 

عليها املجتمع الدو
رية ملا 

يف الآونة الأخ
طورة 

ي�ضكل من خ
يل،

على الأمن الدو

ف الذي بات يهدد اأمن 
طر

طورات الإرهاب والت
اإن ت

جلة العوامل التي توفر 
ب معا

طل
مل يت

وا�ضتقرار العا
طرفة. اإن 

اأر�ضية خ�ضبة لن�ضر الإرهاب والأفكار املت
مل 

ري من دول العا
هذه الظاهرة التي تنامت يف الكث

طر 
ط تعد اأحد اأخ

طقة ال�ضرق الأو�ض
خا�ضة يف من

يل
مهددات الأمن وال�ضتقرار الدو

اإن دولة الإمارات العربية املتحدة توؤكد على 
�ضرورة تعزيز قيم الت�ضامح والتعددية، 

حل�ضارات والتاأكيد يف ذات الوقت 
وحوار ا

ظاهرة الإرهاب لي�ضت وليدة 
على اأن 

منا هو 
طقة بعينها، اأو ديانة بذاتها، واإ

من
ب 

انعكا�س لنت�ضار الفقر والأمية والتع�ض
الفكري والعقائدي بالإ�ضافة اإلى ازدواجية 

ري، وانتقائية ال�ضرعية الدولية يف 
املعاي

التعامل مع الق�ضايا الإن�ضانية وال�ضيا�ضية 
طبيق القرارات الدولية.

ب�ضاأن ت

•
	

يل على عقد اتفاقية دولية �ضاملة 
�ضرورة التفاق الدو

ك الدولية 
حيث اإن التفاقيات وال�ضكو

ملكافحة الإرهاب، 
جزئية من اأعمال 

متثل اأفعاًل 
حتى الآن 

مت عقدها 
التي 

1970 ب�ضاأن قمع 
عام 

مثل اتفاقية 
طور، 

الإرهاب املت
عام 

واتفاقية 
طائرات، 

على ال
ري امل�ضروع 

غ
لء 

ال�ضتي
�ضد 

جلرائم املرتكبة 
ومعاقبة ا

منع 
ب�ضاأن 

 1973
 1979

ني بحماية دولية، واتفاقية 
الأ�ضخا�س املتمتع

1988 لقمع الأعمال 
ملناه�ضة اأخذ الرهائن، واتفاقية 

لحة البحرية، والتفاقية الدولية لقمع 
لمة امل

�ضد �ض
•اأعمال الإرهاب النووي ل�ضنة 2005.

	
لزمة 

ري ال
مل التداب

حكومات وبرملانات العا
اأهمية اتخاذ 

يل 
ب القانون الدو

مبوج
واملتوافقة مع التزامات الدول 

حظر التحري�س على ارتكاب عمل اأو اأعمال اإرهابية، 
يف 

حتديات اأمنية 
حلكومات التي تواجه 

ب ا
ف اإلى جان

والوقو
مي 

يف تقد
�ضرورة امل�ضاركة ب�ضكل اإيجابي 

مع 
رية 

ط
خ

لم على اأرا�ضيها،
لزم ل�ضتعادة الأمن وال�ض

•الدعم ال
	

مي الأعمال 
جتر

يف 
ني الت�ضريعات 

ربملاني
�ضن ومناق�ضة ال

هذا 
يف 

حلكومية 
على ال�ضيا�ضات ا

الإرهابية، والرقابة 
ني الهتمام 

ربملاني
ب على  ال

ب اآخر يج
جان

ال�ضاأن. ومن 
لزمة 

وو�ضع ال�ضيا�ضات ال
طوير النظم التعليمية، 

بت
منظمات املجتمع 

وتعزيز دور 
للحواراملتعدد للثقافات، 

طالة.
حلد من الفقر والب

ين، وا
•املد

	
لإرهاب يكون 

ف �ضامل ل
يل على تعري

�ضرورة التفاق الدو
ل يعيق 

مبا 
يل، و

ف املجتمع الدو
من كل اأطرا

مقبوًل 
جلهود الدولية يف مكافحة الإرهاب،

•ا
	

من 
ري بالقوة 

لل  اأرا�ضي الغ
على اإنهاء احت

العمل 
القانون 

ومبادئ 
الدولية 

بالقرارات 
اللتزام 

لل 
خ

حتت 
لزمة لل�ضعوب 

حلماية الدولية ال
ري ا

يل، وتوف
الدو

على 
طينية والتاأكيد 

لل، واأبرزها الق�ضية الفل�ض
الحت

لل ال�ضرائيلي 
طيني واإنهاء الحت

ب الفل�ض
ب ال�ضع

طال
م

ري بالقوة، 
لل  اأرا�ضي الغ

لل العمل على اإنهاء احت
من خ

رب اللتزام بالقرارات الدولية ومبادئ القانون 
ك ع

وذل
يل،

الدو
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الورقة
ماهية الفكرة

)م�ضكلة الفكرة(
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
)م�ضكلة املق

رتح
املق

كلمة �ضعادة الدكتورة 
منى جمعة البحر

جلل�ضة الأولى: وفد 
ا

جلزيرة العربية
�ضبه ا

متر قفزة للن�ضاء
موؤ

جمل�س 
رب دول 

تعت
خلليجي 

التعاون ا
حلقة مهمة يف 

منظومة القت�ضاد 
رب من 

العاملي ، وتعت
رث القت�ضاديات 

اأك
مل 

انفتاحاً على العا
خلارجي

ا

نتيجة ال�ضيا�ضات القت�ضادية التي اتبعتها منذ 
�ضنوات طويلة. ويعك�س هذا النفتاح القت�ضادي 

ب التجارة 
خلليجية ارتفاع موؤ�ضر ن�ض

لقت�ضاديات ا
ل

جمل�س 
يل لدول 

جت املحلي الإجما
خلارجية اإلى النا

ا
خلليجي،

التعاون ا

من الأهمية الإ�ضراع باإنهاء مفاو�ضات 
حلرة لأن اتفاقية التعاون املوقعة 

التجارة ا
حتاد الأوروبي

ني ال
ب

يف دعم 
م�ضوؤولية اأ�ضا�ضية 

عليه 
حتاد الأوروبي 

اأن ال
ني 

ب
خا�ضة اأن التعاون 

ك 
رت

خلليجي امل�ض
الأمن ا

طنبول وفق قمة 
ني قائم على اأ�ضا�س مبادرة ا�ض

جلانب
ا

خا�س 
يف عام 2006، وما يت�ضمنه من برنامج 

الناتو 
ين مع الدول 

ب الع�ضكري واملد
جمال التدري

للتعاون يف 
يف اإطار هذه 

ري الأع�ضاء. وقد برهنت دولة الإمارات 
غ

جمال التعاون 
يف 

املبادرة على فعالية دورها واأهميتها 
ك.

رت
والأمن امل�ض
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حمور حول 
ورقة 

ني 
جلن�ض

ني ا
امل�ضاواة ب

للن�ضاء- ع�ضرين عاما 
ني

لن بك
بعد اع

ى الإقت�ضادي 
املنتد

لأمم 
و الإجتماعي ل

ى 
املتحدة )منتد

ال�ضباب(

الوليات املتحدة 
ك

المريكية - نيويور

لن ومنهاج 
اعتمد اإع

ني يف عام 
عمل بيج

متر 
لل املوؤ

1995 خ
العاملي الرابع املعني 

باملراأة، 

ميثل التفاق 
ني 

لن ومنهاج عمل بك
ول يزال اإع

ك، 
حلكومات؛ ومع ذل

ني ا
رث �ضموًل حتى الآن ب

الأك
لن 

وبعد ما يقرب من ع�ضرين عاما على اعتماد اإع
ني، ل تزال الن�ضاء والفتيات 

ومنهاج عمل بيج
ف التي 

عر�ضة لاأ�ضكال متعددة من التمييز والعن
ف التنمية.

حتقيق اأهدا
حتول دون 

مل ملقررات 
من املهم مراجعة تبني دول العا

لل هيئات الأمم 
ني من خ

متر بك
موؤ

ى املعنية بدور 
املتحدة والأجهزة الأخر

يل.
املراأة على ال�ضعيد الدو

•
	

ف 
حتقيق الأهدا

يف 
م�ضاعدة املراأة على امل�ضاهمة 

دولية 
منظمات 

لل 
خ

من 
لألفية 

منائية ل
الإ

ف واليون�ضكو، عن طريق طرح مبادرات 
كاليوني�ضي

يف 
يف العملية التنموية 

يف تعزيز دور املراأة 
ت�ضاهم 

•املجتمعات. 
	

ني املراأة لتكون 
متك

درا�ضة كيفية الهتمام بو�ضائل 
جمتمعية ذات اأهمية على م�ضارات التنمية 

ق�ضية 
وو�ضع 

والثقافية، 
والقت�ضادية 

الجتماعية 
من الآثار الناجمة للتحديات 

ت�ضور للتقليل 
يف الدول النامية 

خا�ضة 
التي تواجهها املراأة 

مثل الفقر والتعليم 
على الق�ضايا 

رتكيز 
مع ال

ب 
ى قدرتها على التغل

وال�ضحة، بالإ�ضافة اإلى مد
ك التحديات والعوائق .

•على تل
	

خا�ضة 
اأن تتبنى املنظمات الدولية املعنية باملراأة 

ري 
ف التح�ض

منظمات الأمم املتحدة مثل اليوني�ضي
ك فيه املجال�س الوطنية 

يل ت�ضار
لعقد اجتماع دو

حلكومية لبحث دور 
ك الهيئات ا

للمراأة، وكذل
ب 

املراأة يف عملية التنمية القت�ضادية، و�ضبل التغل
•على التحديات التي تواجهها . 

	
اأن ت�ضمن الدول ميزانيتها ال�ضنوية العامة  النوع 
عن الوفاء باحتياجات 

رب 
الجتماعي  التي تع

يف التعليم وح�ضولها على الدرجات العلمية 
املراأة 

ري والأوجه 
على الإبداع والتغي

املوؤهلة بقدرتها 
ني 

متك
ى للتنمية امل�ضتدامة التي تعزز من 

الأخر
املراأة يف �ضتى املجالت .
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حمور حول 
ورقة 

ك ال�ضباب يف 
اإ�ضرا

ف 
النتقال من الأهدا

لألفية 
منائية ل

الإ
ف 

حتقيق اأهدا
الى 

التنمية امل�ضتدامة 
ى الإقت�ضادي 

املنتد
لأمم 

و الإجتماعي ل
ى 

املتحدة )منتد
ال�ضباب(

الوليات املتحدة 
ك

المريكية - نيويور

اأقّر روؤ�ضاء الدول 
متر قمة 

لل موؤ
خ

الألفية  ريو الذي 
عقد عام 2000، 

لن الأمم املتحدة 
اإع

لألفية، 
ل

ف التي حددت مهلة 
لن ب�ضل�ضلة من الأهدا

يقر الإع
ف 

، والتي باتت تعر حتقيقها بحلول العام 2015
لألفية.

منائية ل
ف الإ

بـالأهدا

اأن تت�ضمن اأجندة التنمية ما بعد عام 
، ادراج ق�ضايا ال�ضباب وخا�ضة فئة  2015
ك من 

ني من العمل ، وذل
ال�ضباب املحروم

طاء الفر�ضة لل�ضباب اأنف�ضهم 
لل اع

خ
ري عن التنمية املن�ضودة التي يرغبون 

للتعب
بها. 

•
	

فهم 
من اأجل 

وتربية ال�ضباب 
تنمية القدرات 

ربامج 
وال

وو�ضع ال�ضيا�ضات 
التنمية امل�ضتدامة 

طاقاتهم كجزء رئي�س 
ري 

املوجهة لل�ضباب لت�ضخ
طة التنمية ملا بعد 2015.

•من خ
	

�ضيا�ضات التنمية املحلية، 
يف 

م�ضاركة ال�ضباب 
لأجندة التنمية ملا 

يف مبادرات للحوار 
واإ�ضراكهم 

•بعد 2015.
	

ني واملمار�ضات الوطنية 
طوير الت�ضريعات والقوان

ت
ني 

حت�ض
يف 

رب لل�ضباب لكي ي�ضم 
طاء دور اأك

واإع
•عملية التنمية 

	
ربملان 

ني ال�ضباب وال
لقة ب

العمل على تقوية الع
و 

لب 
ط

طريق تنظيم برامج لزيارات ال
عن 

ربملان ملتابعة العملية الت�ضريعية. 
•ال�ضباب اإلى ال

	
يف قدرات ال�ضباب واملنظمات ال�ضبابية، 

ال�ضتثمار 
يف 

مبا يلزم كي ينخرطوا بفاعلية 
جتهيزهم 

و
طوير حلول 

عمليات التنمية املحلية والوطنية وت
منائية ابتكارية.

اإ

ورقة مفاهيم عامة 
ملنظمة التجارة 

العاملية

ين 
ربملا

متر ال
املوؤ

حول منظمة التجارة 
العاملية

 
	

ف عام 
تعري

باملنظمة

 
	

ف املنظمة 
اأهدا

العاملية للتجارة  

 
	

التجارة العاملية لدولة المارات العربية 
املتحدة

 
	

دور منظمة التجارة العاملية يف التجارة الدولية
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الورقة
ماهية الفكرة

)م�ضكلة الفكرة(
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
)م�ضكلة املق

رتح
املق

متر 
مداخلة حول موؤ

منظمة التجارة 
العاملية

�ضمات القت�ضاد 
العاملي يف الوقت 

الراهن

ميكن اأن تواجه الدول وهي 
من التحديات التي 

تتمثل يف الآتي:

ني ال�ضركات املحلية 
حتدث ب

اأوًل: املناف�ضة التي قد 
والأجنبية؛ نتيجة عدم قوة هذه ال�ضركات مقارنة 

بال�ضركات العاملية.

•
	

ربملانات يف 
اأهمية م�ضاركة ال

ني الدول 
املفاو�ضات التجارية ب

الأع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية، 
ين 

ربملا
كما اأن وجود العن�ضر ال

جماًل 
طي 

�ضمن الوفود املفاو�ضة يع
للتفاو�س 

•
	

يف املفاو�ضات التي 
ربملانات 

على دور ال
التاأكيد 

لأهمية دور 
خلارجية لدولها، 

تخ�س التجارة ا
يف حماية حقوق مواطنيها من �ضركات 

ربملانات 
ال

اأو رجال اأعمال، وتبني روؤية برملانية عاملية ب�ضاأن 
ف اقت�ضادية 

ظرو
على 

التجارة الدولية تعتمد 
ف. 

جلميع الطرا
•مر�ضية 

	
يل 

حلماية املنا�ضبة لل�ضوق الدو
ري ا

•توف
	

ني 
طوير الت�ضريعات والقوان

يف ت
ربملانات 

دور ال
طبيق 

على الت
واملمار�ضات الوطنية التي ت�ضاعد 

طاء دور 
لإجراءات التجارة الدولية، واإع

ال�ضليم 
ك  يف التجارة الدولية  

رب لل�ضباب لكي ي�ضار
اأك
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الورقة
ماهية الفكرة

)م�ضكلة الفكرة(
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
)م�ضكلة املق

رتح
املق

ميكن لل�ضباب اأن 
هل  “

ي�ضاعد يف الق�ضاء على 
ف وال�ضراعات 

العن
لل امل�ضاركة يف 

من خ
ميقراطية 

العملية الد
؟؟”

جلل�ضة 
مداخلة ا

الثالثة
ى ال�ضباب 

منتد
ني

ربملاني
ال

طوكيو- اليابان

ك 
اأهمية اإ�ضرا

ال�ضباب يف العملية 
ميقراطية

الد

ك ال�ضباب يف 
حتقيق اإ�ضرا

حتول دون 
حتديات 

ميقراطية. 
العملية الد

طوير قدرات ال�ضباب، وتاأهيلهم 
اأهمية ت

حلمل امل�ضوؤولية، ورعاية اإبداعاتهم، 
ني يف 

وابتكاراتهم ليكونوا �ضركاء فاعل
لل �ضيا�ضات 

ميقراطية من خ
عملية الد

حلوافز الت�ضجيعية
ط واقعية. وا

ط
وخ

•
	

ني واملمار�ضات الوطنية 
طوير الت�ضريعات والقوان

ت
طبيق ال�ضليم لإجراء التنمية 

•التي ت�ضاعد على الت
	

ني 
م�ضاهم

جلعل ال�ضباب 
ري وطنية 

اتخاذ تداب
رتاتيجيات التي ت�ضمن 

يف ر�ضم ال�ضيا�ضات وال�ض
املحلية 

الإدارة 
عمليات 

يف 
ال�ضباب 

م�ضاركة 
•والوطنية.

	
�ضيا�ضات التنمية املحلية، 

يف 
م�ضاركة ال�ضباب 

لجندة التنمية ملا 
يف مبادرات للحوار 

وا�ضراكهم 
•بعد 2015.

	
يف قدرات ال�ضباب واملنظمات ال�ضبابية، 

ال�ضتثمار 
يف 

مبا يلزم كي ينخرطوا بفاعلية 
جتهيزهم 

و
طوير حلول 

عمليات التنمية املحلية والوطنية وت
منائية ابتكارية.

•اإ
	

�ضنع 
يف 

ك ال�ضباب 
م�ضاعفة اإ�ضرا

على 
العمل 

القرار ال�ضيا�ضي؛ حتى تكون القرارات وال�ضيا�ضات 
يف الدول نابعة من فكرة هوؤلء ال�ضباب، 

العامة 
يف تنفيذ 

جتاهات ال�ضباب 
ميول وا

مبا يعك�س 
و

طلبات ال�ضيا�ضة الوطنية
مت
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متر 
ال�ضنوية للموؤ

ين حول منظمة 
ربملا

ال
التجارة العاملية

التجارة كاأداة لتحقيق 
ني 

حت�ض
لم و

ال�ض
م�ضتويات املعي�ضة

•
	

•ورقة مفاهيم عامة ملنظمة التجارة العاملية
	

متر منظمة التجارة العاملية
•مداخلة موؤ

	
ورقة مفاهيم حول التجارة كاأداة لتحقيق 

ني م�ضتويات املعي�ضة
حت�ض

لم و
ال�ض

لم 
حمور »التجارة كاأداة لتحقيق ال�ض

مداخلة حول 
ني م�ضتويات املعي�ضة”

حت�ض
و

رتحات ال�ضعبة مثل �ضرورة 
مبق

مت الأخذ 
حتمي 

تعزيز  اأدوار رقابية  وت�ضريعية 
حلياة الجتماعية والقت�ضادية ملواطنيها، 

ا
ظل رغبة 

جلديد يف 
اإل اأن التوجه العاملي ا

ني العديد من الدول يف زيادة دور 
مواطن

ب دور 
ربملانات لع

ربملانات يحتم على ال
ال

ى يف القت�ضاد.
اأقو

رتحات يف 
قدمت ال�ضعبة عدداً من املق

لم 
مو�ضوع التجارة كاأداة لتحقيق ال�ض

ني م�ضتويات املعي�ضة
حت�ض

و

يف مو�ضوع التجارة 
رتحات 

قدمت ال�ضعبة عدداً من املق
ني م�ضتويات املعي�ضة.

حت�ض
لم و

كاأداة لتحقيق ال�ض

ندوة الأمن القومي 
العربي

•
	

مو�ضوع 
جلزر 

لل ا
“احت

الإماراتية 
لث” .

•الث
	

مو�ضوع 
“مكافحة 
•الإرهاب”

	
مو�ضوع 

“ت�ضجيع البحث 
العلمي”

•
	

جلزر 
لل ا

مداخلة حول مو�ضوع »احت
لث«

•الإماراتية الث
	

•مداخلة حول “مكافحة الإرهاب”
	

مداخلة حول “ت�ضجيع البحث العلمي”

رتحات ال�ضعبة خا�ضة 
مبعظم مق

مت الأخذ 
مبكافحة الإرهاب.

ما يتعلق 
لل 

خ
من 

رتحات 
من املق

بعدد 
�ضاهمت ال�ضعبة 

مت اإعدادها.
لت التي 

املدخ
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القمة العاملية ال�ضنوية 
ربملان”

“الن�ضاء يف ال

•
	

مو�ضوع م�ضتقبل 
•تعليم املراأة

	
مو�ضوع مداخلة 

م�ضتقبل �ضحة 
•املراأة

	
مو�ضوع  نهاية 
طة واإعادة 

ال�ضل
ف القيادة.

تعري

•
	

ورقة تعريفية عن القمة العاملية ال�ضنوية 
ربملان”

•“الن�ضاء يف ال
	

•ورقة مداخلة م�ضتقبل تعليم املراأة
	

•ورقة مداخلة م�ضتقبل �ضحة املراأة
	

ف القيادة.
طة واإعادة تعري

كلمة نهاية ال�ضل

األقت �ضعادة د. منى البحر كلمة حول 
ف 

طة واإعادة تعري
مو�ضوع نهاية ال�ضل

القيادة ونالت هذه الكلمة ا�ضتح�ضانا ً من 
حل�ضور.

ا

لت وكلمة 
�ضاهمت ال�ضعبة بعدد من الأوراق مثل املدخ

رئي�ضية.

متر قفزة للن�ضاء 
موؤ

لأمام
ل

•
	

امل�ضاركة 
ال�ضيا�ضية

•
	

حتقيق امل�ضاواة 
ني

جلن�ض
ني ا

ب

•
	

•مداخلة ب�ضاأن امل�ضاركة ال�ضيا�ضية
	

ني 
جلن�ض

ني ا
حتقيق امل�ضاواة ب

•مداخلة ب�ضاأن 
	

تقرير و�ضع املراأة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة

رتحات ال�ضعبة املقدمة ب�ضاأن 
مبق

مت الأخذ 
حتقيق 

امل�ضاركة ال�ضيا�ضية للمراأة واآليات 
ني

جلن�ض
ني ا

امل�ضاواة ب

حتقيق 
لت حول 

لل طرح مداخ
�ضاهمت ال�ضعبة من خ

ني وتعزيز م�ضاركة املراأة �ضيا�ضيا ً.
جلن�ض

ني ا
امل�ضاواة ب

حمور 
م�ضودة ورقة 

حول  م�ضاركة 
ال�ضباب يف العملية 

متر 
ميقراطية  موؤ

الد
ني

ربملاني
لل�ضباب ال

الوعي ال�ضيا�ضي 
لل�ضباب

مل هم من ال�ضباب الذين 
اإن خم�س �ضكان العا

ني �ضن 15 اإلى 25 عاماً، وهذه 
رتاوح اأعمارهم ب

ت
ط 

الفئة تفتقر اإلى الوعي ال�ضيا�ضي وعادًة ما تنخر
ري ر�ضمية، مثل الن�ضاطات 

يف عمليات �ضيا�ضية غ
طلبية وامل�ضاركة املدنية، 

امل

م�ضاركة ال�ضباب يف العملية النتخابية 
مهمة جدا، وت�ضعى الدول اليموقراطية 
ب عليه من 

رتت
اإلى تفعيل هذا الدور ملا ي

حتديد للح�ضيلة النتخابية، واإن م�ضاركة 
ال�ضباب يف العملية النتخابية ل يعود 
ط، 

حل�ضيلة النتخابية فق
نفعها على ا

منا على ال�ضباب اأي�ضاً
واإ

تفعيل دور ال�ضباب يف النتخابات
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مداخلة ال�ضعبة 
ربملانية الإماراتية 

ال
ف من 

حول  الهد
الجتماع خا�ضة ً 
فيما يتعلق بدور 

ني يف 
ربملاني

ال
ري للدورة 

التح�ض
خلا�ضة للجمعية 

ا
لأمم املتحدة 

العامة ل
وتنفيذ برنامج 

يل 
متر الدو

عمل املوؤ
لل�ضكان والتنمية 

ين 
ت�ضارع النمو ال�ضكا

طقة 
يف املن

ين املتزايد 
ني هذا النمو ال�ضكا

ط الوثيق ب
االرتبا

ني ق�ضايا التنمية امل�ضتدامة خا�ضة فيما يتعلق 
وب

جنابية 
طالة ومعدلت ال�ضحة الإ

بالتعليم والب
لألفية 

منائية ل
ف الإ

حتقيق الأهدا
للمراأة و

ب الرزق وحقوق ال�ضباب. 
ومهارات ك�ض

ربملانية الإماراتية اأهمية 
ى ال�ضعبة ال

تر
ني اإلى 

ني رئي�ضيت
لء الهتمام اإلى ق�ضيت

اإي
ب الق�ضايا ال�ضابقة التي اأ�ضرنا اإليها 

جان
وهي ق�ضية ال�ضحة والتعليم. ومن ثم على 
حتديث �ضيا�ضات 

ربملانات دور رئي�ضي يف 
ال

يل اهتماما 
رتاتيجيات التعليم، واأن تو

وا�ض
طوير التعليمي �ضواء 

ط الت
ط

خل
ً خا�ضا ً 

يف مناق�ضاتها التعليمية اأو الت�ضريعية، 
بالإ�ضافة اإلى يتعلق بحقوق ال�ضحة نظرا 

ني التعليم وق�ضايا 
ط الوثيق ب

الرتبا
ً ل

ال�ضحة.

•
	

طقتنا العربية هي 
اإن اإحدى من الإ�ضكاليات الهامة التي تواجه من

طرفة دينيا ً اأو عقيديا ً اأو طائفيا ً اأو �ضيا�ضيا 
مدى انت�ضار الأفكار املت

مما يوؤدي اإلى اإثارة التناحر والت�ضرذم والتفرقة داخل بع�س 
 ،ً

جمالت التنمية امل�ضتهدفة 
ري املبا�ضر يف 

املجتمعات العربية، والتاأث
وعلى معيار الوحدة ال�ضكانية اإي النظر اإلى �ضكان الدولة على اأنهم 
ك فاإنه 

رتكون يف اأغرا�س التنمية وو�ضائلها. ولذل
وحدة واحدة م�ض

ف 
ربملانات دور رئي�ضي يف منع وقوع جرائم العن

من املهم اأن يكون لل
طرفة من التغلل يف 

والكراهية ومكافحة الإرهاب ومنع الأفكار املت
ب ب�ضفة خا�ضة تفعيل قانون 

طل
ك يت

املجتماعات العربية. اإن ذل
مبا يوؤكد على تغلي�س 

جلديدة 
رتاح الت�ضريعات ا

العقوبات اأو اق
حلد 

جلرائم التي قد توؤدي اإلى ا
العقوبات على هذا النوع من ا

من مكت�ضبات التنمية، بالإ�ضافة اإلى �ضرورة اأن تعمل الت�ضريعات 
ل ً 

ربملانية على اأن يكون حقوق الإن�ضان جزءا ً اأ�ضي
وال�ضيا�ضات ال

يف كافة الت�ضريعات �ضواء ال�ضيا�ضية اأو القت�ضادية اأو الجتماعية 
حلقوق الإن�ضان وفقا ً لد�ضتور 

طبيق 
اأو الثقافية، واأن يكون هذا الت

مبا يتفق مع التفاقيات الدولية التي �ضادقت عليها كل 
كل دولة و

•دولة.
	

طقتنا 
يف من

الإ�ضارة اإلى اأهمية النظر اإلى حماية حقوق ال�ضباب 
ً من  ً اأ�ضا�ضيا  ك مو�ضوعا 

لء دورهم باعتبار اأن ذل
العربية، واع

خا�ضة فيما يتعلق برفع القدرات 
مو�ضوعات ال�ضكان والتنمية، 

ني والبنات يف التعليم 
ني البن

حتقيق امل�ضاواة ب
التعليمية لل�ضباب و

ني ال�ضباب �ضيا�ضيا ً واقت�ضاديا 
متك

حلقوق الجتماعية الأخرى، و
وا

ً وثقافيا ً واإدماج ال�ضباب يف مكونات برامج التنمية داخل البلدان 
يف العام املا�ضي 

ربملانية الإماراتية 
رتحت ال�ضعبة ال

العربية. اق
يل 

ين الدو
ربملا

حتاد ال
حتت رعاية ال

يل 
ين دو

متر برملا
عقد موؤ

مل 
ري من برملانات العا

متكينهم، وقد اأبدت الكث
حلقوق ال�ضباب و

ل ً مهما ً يف هذا ال�ضاأن،
•تفاع

	
حلقوق املراأة القت�ضادية 

لزمة 
تبني الت�ضريعات ال

اأهمية 
مبا يعزز من دور 

والجتماعية بالإ�ضافة اإلى حقوقها ال�ضيا�ضية و
املراأة يف عملية التنمية الجتماعية والقت�ضادية ملجتمعاتها. كما 
جنابية 

رتكيز عليها هي ال�ضحة ال
اأنه من امل�ضائل التي من املهم ال

يف 
جنابية 

ريا ً على ال�ضحة الإ
طرا ً كب

ك خ
للمراأة، خا�ضة اأن هنا

ري اإلى ارتفاع معدلت وفيات الأمهات 
طقتنا العربية التي ت�ض

من
حامل، 

رث من 360 امراأة لكل 1000  امراأة 
حتى اأنها بلغت اأك

جل�ضيم 
طر ا

خل
ربتها الأمم املتحدة منذرة با

وهذه موؤ�ضرات اعت
مما يوؤثر على تكوين الأ�ضرة العربية وارتفاع معدلت التنمية 

القت�ضادية والجتماعية. 
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مداخلة حول “اإن�ضاء 
ى العربي 

منتد
لل�ضكان والتنمية”

اأهمية التاأكيد على 
ى العربي 

دور املنتد
ل�ضكان والتنمية نظراَ 
ى يف 

لأهمية هذا املنتد
ين 

اإدماج البعد ال�ضكا
وق�ضايا التنمية �ضمن 
الت�ضريعات الوطنية 

خا�ضة

ني معنيون ب�ضفة اأ�ضا�ضية بدعم ق�ضايا 
ربملان

اإن ال
ميثل الغاية 

ال�ضكان والتنمية، فاإن هذا املجال 
ين

ربملا
الرئي�ضية من العمل ال

ى  مع 
من ال�ضروري اأن يتعاون هذا املنتد

رية اأو برامج امل�ضابهة 
ى نظ

املنتديات اأخر
ني الفارقة والعرب، 

ربملان
ى  ال

مثل منتد
ومثل برنامج المم املتحدة ، وبرنامج 
يل ال�ضكان والتنمية، 

متر الدو
عمل املوؤ

واأن يتم توقيع بروتوكولت يف هذا ال�ضاأن 
لزمة لأعمال هذه 

حتى نحقق الفاعلية ال
ى .

املنتد

ميغرافية ال�ضكان 
طة د

ى خري
من املهم اأن يكون للمنتد

مل 
يف العا
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اأفكار ال�ضعبة 
ربملانية الإماراتية 

ال
ملداخلة حول 

ني وامل�ضردين 
لجئ

»ال
خلارج، 

يف الداخل وا
ب وطنية 

عواق
واإقليمية للحرب 

ال�ضورية«

ربملانية 
جلمعية ال

ا
ف �ضمال الأطل�ضي 

حلل

 

حلرب يف 
ت�ضكل ا

�ضوريا تهديدا عاملياً، 
بفعل التوترات 

رية، 
ط

خل
طائفية ا

ال
جلماعية 

لت ا
والتنق

جلرائم 
ني، وا

لجئ
ل

اليومية ومع دخول 
الأزمة يف �ضوريا �ضنة 

ف 
ى من العن

اأخر
الدموي اليوم

بينت تقارير خم�ضة من منظمات الإغاثة العاملية 
لث �ضنوات قد 

الرائدة باأن ال�ضراع امل�ضتمر منذ ث
ني من الأطفال وال�ضباب وتعر�س 

لي
دمر حياة امل

طر فقدانه الى الأبد. 
خل

جيل كامل 

•
	

اأهمية مكافحة الإرهاب ومواجهته 
طر مهددات الأمن 

كاأحد اأخ
ميكن اأن يحقق 

يل ل 
وال�ضتقرار الدو

ني 
لل التعاون ب

جناحه اإل من خ
ربملانية يف داخل 

حلكومية وال
جلهود ا

ا
جلماعية 

جلهود ا
كل دولة، وتعزيز ا

لح 
ملكافحة الإرهاب، واأهمية نزع ال�ض

النووي لتفادي ا�ضتخدام الأ�ضلحة 
النووية من قبل جماعات اإرهابية 

ميكن اأن تزعزع اأمن الدول، وت�ضكل 
يل واملجتمع 

طورة على الأمن الدو
خ

يل.
الدو

•
	

الوطنية 
امل�ضاعدة 

ط 
ط

خ
ني 

ب
ط 

رواب
اإيجاد 

ني 
خلا�ضة بعمل الأطفال ال�ضوري

والإن�ضانية ا
ط العمل 

ط
خ

مع 
لل ان�ضجام ال�ضيا�ضات 

خ
من 

ري فر�س عمل 
رتاتيجية لتوف

الوطنية، وو�ضع ا�ض
واملجتمعات 

ني 
ني ال�ضوري

لجئ
عي�س ال

و�ضبل 
على ا�ضتثمار 

املحلية امل�ضيفة، واأهمية اأن تقوم 
جلهات الفاعلة املحلية والتزامها، وتنفيذ 

قدرات ا
حملية 

م�ضاريع تخلق فر�س عمل توؤدي اإلى فوائد 
ى وقابلة للتحويل، ودعم وجود 

ووطنية بعيدة املد
يف �ضوق العمل باإيجاد اآليات 

ني 
العمال ال�ضوري

ري 
ف العمل الغ

ظرو
متنع 

ري 
ني وتعزيز تداب

للتعي
•مقبولة.

	
على 

ظ 
حلفا

من اأجل ا
اأهمية التنمية الب�ضرية 

ني ح�ضول الأطفال 
حت�ض

جليل ال�ضوري القادم، و
ا

حلماية 
بيئة ا

وتعزيز 
جودة 

ذي 
تعليم 

على 
ني، واأهمية و�ضع حد فوري من 

لجئ
لأطفال وال

ل
ني ، واإي�ضال 

لجئ
لأزمة وال

يل ل
قبل املجتمع الدو

حلدودية 
لل املعابر ا

خ
امل�ضاعدات الإن�ضانية من 

ح�ضولهم 
يف داخل �ضوريا، و�ضمان 

ني 
لجئ

ولل
وعلى الرعاية 

على الإمدادت الغذائية الآمنة 
•ال�ضحية الأ�ضا�ضية.

	
حلكومية 

ربملانات على العمل مع املوؤ�ض�ضات ا
حث ال

واإعادة 
و�ضع برامج اإعادة تاأهيل 

على 
املحلية 

يف الدول املجاورة، بالإ�ضافة اإلى 
ني 

لجئ
اإدماج ال

لم 
لل و�ضائل الإع

تخ�ضي�س برامج توعية من خ
ني 

لجئ
ال

مل�ضاعدة 
ين 

املد
املجتمع 

ومنظمات 
جمهم يف املجتمع.

ود
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مداخلة حول 
ني وامل�ضردين 

لجئ
»ال

خلارج، 
يف الداخل وا

ب وطنية 
عواق

واإقليمية للحرب 
ال�ضورية«

ربملانية 
جلمعية ال

ا
ف �ضمال الأطل�ضي 

حلل

حلرب يف 
�ضكلت ا

�ضوريا تهديدا عاملياً، 
بفعل التوترات 

رية، 
ط

خل
طائفية ا

ال
جلماعية 

لت ا
والتنق

جلرائم 
ني، وا

لجئ
ل

اليومية ومع دخول 
الأزمة يف �ضوريا �ضنة 

ف 
ى من العن

اأخر
الدموي اليوم

لث �ضنوات قد دمر حياة 
باأن ال�ضراع امل�ضتمر منذ ث

ني من الأطفال وال�ضباب، وتعر�س جيل كامل 
لي

امل
طر فقدانه الى الأبد

خل

•
	

ربملانات على العمل مع 
حث ال

حلكومية املحلية على 
املوؤ�ض�ضات ا

و�ضع برامج اإعادة تاأهيل واإعادة اإدماج 
ني يف الدول املجاورة، 

لجئ
ال

•
	

يف 
ربملانية 

وال
حلكومية 

جلهود ا
ني ا

التعاون ب
جلماعية ملكافحة 

جلهود ا
داخل كل دولة، وتعزيز ا

لح النووي لتفادي 
واأهمية نزع ال�ض

الإرهاب، 
جماعات 

قبل 
من 

ا�ضتخدام الأ�ضلحة النووية 
وت�ضكل 

تزعزع اأمن الدول 
ميكن اأن 

اإرهابية 
يل.

يل واملجتمع الدو
طورة على الأمن الدو

•خ
	

الوطنية 
امل�ضاعدة 

ط 
ط

خ
ني 

ب
ط 

رواب
اإيجاد 

ني 
خلا�ضة بعمل الأطفال ال�ضوري

والإن�ضانية ا
ط العمل 

ط
خ

مع 
لل ان�ضجام ال�ضيا�ضات 

خ
من 

ري فر�س عمل 
رتاتيجية لتوف

الوطنية، وو�ضع ا�ض
واملجتمعات 

ني 
ني ال�ضوري

لجئ
لل

عي�س 
و�ضبل 

•املحلية امل�ضيفة، 
	

على 
ظ 

حلفا
من اأجل ا

اأهمية التنمية الب�ضرية 
ني ح�ضول الأطفال 

حت�ض
جليل ال�ضوري القادم، و

ا
حلماية 

بيئة ا
وتعزيز 

جودة 
ذي 

تعليم 
على 

ني، واأهمية و�ضع حد فوري من 
لجئ

لأطفال وال
ل

ني، واإي�ضال 
لجئ

لأزمة وال
يل ل

قبل املجتمع الدو
حلدودية 

لل املعابر ا
خ

امل�ضاعدات الإن�ضانية من 
ح�ضولهم 

يف داخل �ضوريا، و�ضمان 
ني 

لجئ
ولل

وعلى الرعاية 
على الإمدادت الغذائية الآمنة 

ال�ضحية الأ�ضا�ضية.
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الورقة
ماهية الفكرة

)م�ضكلة الفكرة(
الفكرة

رتح
ماهية املق

رتح(
)م�ضكلة املق

رتح
املق

حمور حول 
ورقة 

“التنمية امل�ضتدامة” 
ندوة ال�ضتثمار يف 
التنمية امل�ضتدامة  

مفهوم التنمية 
امل�ضتدامة من املفاهيم 

حلديثة، والتي 
ا

ظهرت مع بداية 
الهتمام العاملي 

بق�ضايا البيئة وحماية 
طبيعية 

املوارد ال
ف 

من ال�ضتنزا
ري 

وال�ضتخدامات غ
ك املوارد.

الر�ضيدة لتل

حتقيق التنمية امل�ضتدامة 
اإ�ضكاليات 

ف املعي�ضة 
ظرو

ني 
حت�ض

ب التنمية امل�ضتدامة 
طل

تت
جلميع النا�س مع مراعاة ال�ضتخدام الأمثل للموارد 

ى التنمية امل�ضتدامة 
جتر

طبيعية املتاحة، و
ال

جمالت رئي�ضة هي النمو القت�ضادي 
لثة 

يف ث
طبيعية 

ظ املوارد ال
والتنمية الجتماعية وحف

مترات قمة الأر�س 
ري موؤ

والبيئة. وقد نبهت الكث
متر 

متر ريو+20 املنعقد عام 1992، وموؤ
منها موؤ

ربج( 
القمة العاملي للتنمية امل�ضتدامة )جوهان�ض

طبيعية 
حمدودية وندرة املوارد ال

2002 اإلى 
مل،

ى العا
والقت�ضادية على م�ضتو

الق�ضاء على  التحديات التي تواجه 
التنمية امل�ضتدامة كالتلوث،  �ضح املياه 

ري 
وتردي الأرا�ضي  ، التنوع الإحيائي ، تغ

املناخ.

خلا�س يف التنمية 
طاع ا

اإ�ضكالت دور الق
امل�ضتدامة

•
	

م�ضاندة 
رتاتيجيات 

ا�ض
ربملانات 

ال
و�ضع 

للحكومة فيما يتعلق بالتنمية امل�ضتدامة، 
طاقة 

على ال
جمال العتماد 

يف 
والتو�ضع 

ال�ضم�ضية 
طاقة 

كال
املتجددة 

النظيفة 
طاقة املائية وطاقة الرياح.

•وال
	

يل 
ط الإرادة ال�ضيا�ضية للمجتمع الدو

تن�ضي
يف 

قدما 
للم�ضي 

ى التزامه 
م�ضتو

ورفع 
•تنفيذ اأعمال التنمية امل�ضتدامة.

	
طائه 

خلا�س واإع
طاع ا

حلكومة لعمل الق
دعم ا

ت�ضكيل 
اإلى 

بالإ�ضافة 
واملبادرة 

حلرية 
ا

طاع 
حلكومات والق

ني ا
حتالفات اقت�ضادية ب

خلا�س 
طاع ا

خلا�س اأو موؤ�ض�ضات الق
•ا

	
طاع 

يف الق
ربملانات 

دور ال
على 

التاأكيد 
على �ضيا�ضات 

ري 
لل التاأث

خ
من 

خلا�س 
ا

الرقابية 
الأدوار 

رب 
ع

الوطنية 
الإنفاق 

ني ال�ضتثمار 
ك اإقرار قوان

ربملانات، وكذل
لل

وال�ضمانات 
حلوافز 

ري ا
بتوف

يتعلق 
وما 

خلا�س. 
طاع ا

•الكافية لنمو الق
	

ب 
خيارات النا�س ب�ضورة اأف�ضل ويج

تو�ضيع 
خلا�س،  

طاع ا
اإتاحة الفر�ضة ملنظمات الق

خل�ضو�ضية 
يف اإ�ضفاء ا

ميكن ال�ضهام 
حيث  

عنا�ضر التنمية الب�ضرية 
على 

املجتمعية 
وبيئتها.
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ح�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للموؤمترات املتخ�ش�شة

اأ. الأفكار 

بلغ اإجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة  للموؤمترات املتخ�ش�شة عدد )26( فكرة، 

ومن اأهم هذه الأفكار:

•   �ضرورة تفعيل دور الربملانات يف �ضان احلد من انت�ضار الأ�ضلحة	

• تفعيل دور الربملانات يف �ضمان التنمية وحقوق الن�ضان للأفراد يف البلدان التي تنت�ضر فيها جتارة الأ�ضلحة	

• التعرف على التحديات التي تواجه ال�ضباب يف العامل	

• ت�ضليط ال�ضوء على طبيعة م�ضاركة ال�ضباب يف اأفريقيا وال�ضعوبات التي تواجهها ، وكيف ممكن ايجاد 	

حلول م�ضتقبلة لها.

• تتعر�س �ضيدة من كل ثلث حتت اخلم�ضني عاما للعنف من �ضريكها اأو من غريه، ما يوؤثر على �ضحة 	

املراأة اجل�ضدية ف�ضل عن النف�ضية، عدا عن الكتئاب والقلق الذي تتعر�س له املراأة ب�ضكل اأكرب مقارنة 

بالرجل. ويف عام 2012  توفيت حوايل 5 مليون امراأة  ب�ضبب اأمرا�س الغري �ضارية ،  كال�ضمنة وحوادث 

الطرق والإدمان ف�ضل عن التدخني .

• الدافعة للتغري 	 القوة  العامل وميثلون  �ضكان  من  ن�ضبته %18  ال�ضباب ي�ضكلون ما  اإن  الرغم من  على 

وعن�ضر فعال يف حتقيق التنمية ال�ضاملة للمجتمعات حيث ت�ضري الدرا�ضات اإن اأكرث من �ضكان العامل 

يف مطلع الألفية الثالثة هم يف �ضن اخلام�ضة والع�ضرون وينتظر العامل اأكرث 2.6 مليار من ال�ضباب يف 

نهاية عام  2015.

• التحديات التي تعوق  ال�ضباب يف  العمليات التنمية بالإ�ضافة اإلى الح�ضاءات .	

• اإن العامل اليوم حتت تاأثريات العوملة وثورات الت�ضال والعلوم ،والتكنلوجيا والإعلم حتول من مفهوم 	

والتكنولوجية، والعلمية،  والتجارية  املالية   ال�ضبكية. ف�ضبكات  الدولة  اإلى مفهوم  القومية  الدولة 

والثقافية اأ�ضبحت حتدد الواقع القائم يف دول العامل . ويف ظل هذا املفهوم فاإن اإدارة القت�ضاد الوطني 

ل حتدد فقط من خلل احلكومات الوطنية واإمنا من خلل املوؤ�ض�ضات اخلارجية.

• اإن تطورات الإرهاب والتطرف الذي بات يهدد اأمن وا�ضتقرار العامل يتطلب معاجلة العوامل التي توفر 	

اأر�ضية خ�ضبة لن�ضر الإرهاب والأفكار املتطرفة  واإن هذه الظاهرة التي تنامت يف الكثري من دول العامل 

خا�ضة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط تعد اإحدى اأخطر مهددات الأمن وال�ضتقرار الدويل

• ومنهاج عمل بكني ميثل التفاق الأكرث �ضموًل حتى الآن بني احلكومات؛ ومع ذلك، 	 ول يزال اإعلن 

وبعد ما يقرب من ع�ضرين عاما على اعتماد اإعلن ومنهاج عمل بيجني، ل تزال الن�ضاء والفتيات عر�ضة 

لأ�ضكال متعددة من التمييز والعنف التي حتول دون حتقيق اأهداف التنمية.
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• التجارة العاملية لدولة المارات العربية املتحدة ودور منظمة التجارة العاملية يف التجارة الدولية 	

• من التحديات التي ميكن اأن تواجه الدول وهي املناف�ضة التي قد حتدث بني ال�ضركات املحلية والأجنبية، 	

نتيجة عدم قوة هذه ال�ضركات مقارنة بال�ضركات العاملية.

•  اإن خم�س �ضكان العامل هم من ال�ضباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني �ضن 15 اإلى 25 عاماً، وهذه الفئة 	

تفتقر اإلى الوعي ال�ضيا�ضي وعادًة ما تنخرط يف عمليات �ضيا�ضية غري ر�ضمية، مثل الن�ضاطات املطلبية 

وامل�ضاركة املدنية.

املقرتحات:

بلغ اإجمايل املقرتحات والتو�شيات التي قدمت يف الأوراق الفنية املعدة للموؤمترات املتخ�ش�شة عدد  

)78( مقرتحًا، ومن اأهم هذه املقرتحات:

• الأ�ضلحة 	 الأ�ضلحة بحيث يتم جترمي حيازة  الت�ضريعات اخلا�ضة بتجارة  حث الربملانات على مراجعة 

والجتار بها اأو نقلها بدون تراخي�س.

• التقلي�س الى زيادة 	 امليزانيات اخلا�ضة بتجارة الأ�ضلحة، حيث يوؤدي هذا  حث الربملانات على تقلي�س 

الع�ضكرية يف  امليزانيات  اأن  الرغم من  فعلى  وال�ضحة.  والتعليم  امل�ضتدامة  التنمية  عملية  ال�ضرف يف 

العديد من البلدان تعد �ضرية ، اإل اأن الربملانات يجب اأن يكون لها دور هام يف عدم ت�ضمني هذه امليزانيات 

ملبالغ طائلة يف جتارة ال�ضلح اأو التو�ضع فيها. 

• �ضرورة العمل على زيادة التوعية يف الدول التي تزداد فيها النزاعات الداخلية يف �ضان انت�ضار ال�ضلحة 	

التقليدية.

• الإرهابيني 	 اإلى  الأ�ضلحة  ت�ضرب  من  امل�ضوؤولية  احلكومات  حتّمل  ت�ضريعات  �ضن  على  الربملانات  حث 

وجماعات اجلرمية املنظمة وحتظر عمليات الت�ضرب من هذا القبيل على حدودها واأرا�ضيها . وذلك 

بهدف تعزيز احلماية الن�ضانية للأفراد املدنيني.

• حث الربملانيني على �ضرورة ت�ضمني معاهدة جتارة الأ�ضلحة بنود تكفل متويل �ضندوق للتعاون التقني 	

وامل�ضاعدات الفنية من خلل امل�ضاهمات الإلزامية للدول الأطراف الكربى امل�ضدرة واملنتجة لل�ضلح 

مبا يوفر الفر�ضة مل�ضاندة الدول النامية يف تنفيذ التزاماتها الواردة يف هذه املعاهدة.

• اأو�ضاع 	 املراأة  والأطفال واملدنيني الأبرياء يف  حث الربملانيني حلكوماتهم على  �ضمان احرتام حقوق 

النزاع،  خا�ضة اأن غالبية الدول  كانت قد وقعت و�ضادقت على التفاقيات الدولية، التي ت�ضب ل�ضالح 

حقوق املدنيني اأثناء النزاعات امل�ضلحة .

• حث الربملانات على �ضرورة ت�ضجيع احلكومات املحلية على زيادة املقدرات املالية الجتماعية يف ميزانيات 	

الدول بحيث يتم توجيه ن�ضب متزايدة يف امليزانيات بجوانب ال�ضحة وال�ضكان والتعليم والمن الغذائي، 

النامية.  البلدان  الإمنائية خا�ضة يف  الألفية  اأهداف  ال�ضا�س لتحقيق  املجالت متثل  اأن هذه  باعتبار 
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ولبد من الربملانيني حث حكوماتها لتقليل املقدرات املخ�ض�ضة بتجارة الأ�ضلحة.

• ال�ضباب 	 تعليم  ال�ضباب  مثل:  بعينها فيما يخ�س  امل�ضتقبلية على جمالت  الفرتة  الرتكيز يف  �ضرورة 

والندماج   ، التع�ضب  وحماربة  الفكري،  والعتدال   ، الوطنية  والهوية  كاملواطنة  الجتماعية  القيم 

اأ�ضبحت �ضرورية لبناء جمتمعات  امل�ضلمات  ، والقبول بثقافة احلوار مع الآخر، فمثل هذه  املجتمعي 

عاملية ي�ضودها الأمن وال�ضتقرار

• التدريب والتاأهيل حيث نرى اأن اأبرز التحديات التي تواجه �ضباب اليوم لتتعلق فقط بح�ضولهم على 	

ال�ضهادات الدرا�ضية العليا ، وامنا تتعلق بكيفيات النتاج واآليات العمل املتخ�ض�ضة، والتي حتتاج تدريب 

مهني خا�س وتاأهيل نوعي حمدد لزيادة قدراتهم واأفكارهم البداعية ، خا�ضة يف ظل ثورات املعلومات 

والت�ضالت احلديثة التي اأدت اإلى ت�ضارع وترية اكت�ضاب املعارف والعلوم بنحو 100 مرة يف الع�ضر �ضنوات 

الأخرية عما كانت عليه طوال القرن ال�ضابق. 

• البطالة ، حيث اإن اأخطر املهددات التي تواجه املجتمعات العاملية هي انت�ضار البطالة وقدرة اقت�ضاديات 	

الدول على التحكم يف ن�ضبها اإلى احلد الأدنى . ويف هذا ال�ضاأن من ال�ضروري البحث عن خمارج عملية 

و�ضيا�ضات دولية ووطنية م�ضرتكة من اأجل توفري فر�س عمل حقيقية لل�ضباب من خلل امل�ضروعات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة ، وتنمية القطاع اخلا�س ،وت�ضجيع التقاعد املبكر ، وال�ضتفادة من خربات ال�ضباب 

يف تطوير وتنمية جمتمعاتها. 

• العمل على م�ضاعفة ا�ضراك ال�ضباب يف �ضنع القرار ال�ضيا�ضي؛ حتى تكون القرارات وال�ضيا�ضات العامة يف 	

الدول نابعة من فكرة هوؤلء ال�ضباب ، ومبا يعك�س ميول واجتاهات ال�ضباب يف تنفيذ متطلبات ال�ضيا�ضية 

الوطنية .

• اأنه من ال�ضروري الرتكيز يف الفرتة امل�ضتقبلية على جمالت بعينها فيما يخ�س ال�ضباب مثل: تعليم 	

 ، التع�ضب  وحماربة  الفكري،  والعتدال  الوطنية،  والهوية  كاملواطنة  الجتماعية  القيم  ال�ضباب 

اأ�ضبحت �ضرورية لبناء  امل�ضلمات  ، فمثل هذه  والندماج املجتمعي، والقبول بثقافة احلوار مع الآخر 

جمتمعات عاملية ي�ضودها الأمن وال�ضتقرار

• التدريب والتاأهيل حيث نرى اأن اأبرز التحديات التي تواجه �ضباب اليوم لتتعلق فقط بح�ضولهم على 	

ال�ضهادات الدرا�ضية العليا ، وامنا تتعلق بكيفيات النتاج واآليات العمل املتخ�ض�ضة والتي حتتاج تدريب 

مهني خا�س وتاأهيل نوعي حمدد لزيادة قدراتهم واأفكارهم البداعية ، خا�ضة يف ظل ثورات املعلومات 

والت�ضالت احلديثة التي اأدت اإلى ت�ضارع وترية اكت�ضاب املعارف والعلوم بنحو 100 مرة يف الع�ضر �ضنوات 

الأخرية عما كانت عليه طوال القرن ال�ضابق. 

• اتخاذ تدابري وطنية جلعل ال�ضباب م�ضاهمني  يف ر�ضم ال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات التي ت�ضمن م�ضاركة 	

ال�ضباب يف عمليات الإدارة املحلية والوطنية، ول �ضيما يف البلدان اخلارجة من ال�ضراع ،وبالطبع هذا 
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لن يتحقق اإل من خلل الرادة ال�ضيا�ضية يف الدول ،فاحلكومات لبد من اأن تدعم م�ضاركة ال�ضباب يف 

�ضنع العملية ال�ضيا�ضية. 

• تعزيز اجلهود احلالية من اأجل تعزيز ال�ضلم والأمن من خلل الدعوة للحوار وامل�ضاحلة بني الأطراف 	

املتنازعة يف اإفريقيا. 

• توجيه ال�ضيا�ضات احلكومية يف اإفريقيا للم�ضاعدة يف حت�ضني بيئة الأعمال، بحيث ميكن للقطاع اخلا�س 	

اغتنام الفر�س للم�ضاركة خا�ضة يف جمالت الزراعة، وامل�ضاريع املنزلية، والقطاع الأجور احلديثة؛ حتى 

يت�ضنى جلميع ال�ضباب ال�ضهام والعمل فيها.

• ال�ضيا�ضات والت�ضريعات التي تقوم بها بلدانهم لتعزيز عمل 	 لبد من الربملانيني الإفريقيني مراجعة 

ال�ضباب �ضواء الناث اأو الذكور ، فلبد اأن تت�ضم املعايري بامل�ضاواة ، فالعديد من الن�ضاء ال�ضابات يف �ضن 

العمل يتعر�ضن للحرمان والفقر والتهمي�س اأكرث من الذكور.

مقرتحات لتفعيل دور الربملانات يف م�شتقبل تعليم الن�شاء

•  يجب على احلكومات التاأكيد على جعل التعليم وال�ضحة مرتكزات رئي�ضية يف ميزانيات النوع الجتماعي 	

التي نقرتح اأن تكون اأ�ضا�ضا يف و�ضع القوانني يف الدول.

• عمليات 	 يف  اأ�ضا�ضيا  ركناَ  التعليم  وجعل  امل�ضلحة  النزعات  اإبان  الفتيات  وخا�ضة  الن�ضاء   حماية  تعزيز 

ال�ضتجابة الن�ضانية 

• ا ت�ضحيح �ضوء املواءمة بني التعليم واملهارات اللزمة للقوة العاملة وكذلك 	 ينبغي علي احلكومات  اأي�ضً

اأن ت�ضمن هذه اخلطوات متكني الفتيات من فوائد التعليم. فالبلدان امللتزمة بامل�ضاواة بني اجلن�ضني .

• اأن ت�ضمن الدول ميزانيتها ال�ضنوية العامة » النوع الجتماعي » التي تعرب عن الوفاء باحتياجات املراأة 	

الأخرى  والأوجه  والتغيري  الإبداع  بقدرتها على  املوؤهلة  العلمية  الدرجات  التعليم وح�ضولها على  يف 

للتنمية امل�ضتدامة .

• م�ضاعدة املراأة على امل�ضاهمة يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية من خلل منظمات دولية كاليوني�ضيف 	

واليون�ضكو عن طريق طرح مبادرات ت�ضاهم يف تعزيز دور املراأة يف العملية التنموية يف املجتمعات مثلما 

حدث يف 2012 باحتفال منظمة الأغذية العاملي لليوم العاملي للمراأة من خلل م�ضروع ال�ضراء من اأجل 

الن�ضاء لي�ضبحوا لعبني مناف�ضني يف  املزارعني ول�ضيما  ت�ضاعد �ضغار  التقدم وهو عبارة عن مبادرة 

ال�ضوق من خلل اإنتاج اأغذية لبيعها وا�ضتخدامها يف م�ضاريع برنامج الأغذية العاملي. باعتبار اأن حتقيق 

امل�ضاواة للن�ضاء هو مبثابة التقدم للجميع.
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• اأن تتبنى املنظمات الدولية املعنية باملراأة خا�ضة منظمات الأمم املتحدة مثل اليوني�ضيف التح�ضري لعقد 	

اجتماع دويل ت�ضارك فيه املجال�س الوطنية للمراأة، وكذلك الهيئات احلكومية لبحث دور املراأة يف عملية 

التنمية القت�ضادية و�ضبل التغلب على التحديات التي تواجهها .

• التاأكيد على احلكومات  اأهمية اأن ت�ضع  برامج تدر�س فيه  �ضحة الن�ضاء ب�ضورة �ضمولية ومن منظور 	

ميتد طوال احلياة يركز على اإتاحة �ضل�ضلة مت�ضلة من الرعاية للن�ضاء. 

• يجب على احلكومات �ضن قوانني و�ضيا�ضات املتوافقة مع مبادئ حقوق الإن�ضان التي ترتبط ب�ضحة الأم 	

وجمالت اأخرى مثل التعليم و�ضحة والتغذية .

• اأثناء 	 الأم   ب�ضحة  مرتبطة  وطنية  اآليات  اإن�ضاء  لدرا�ضة  احلكومات  مع  التعاون  اإلى  الربملانات  تدعو 

احلمل، والتي قد تاأخذ �ضكل جلنة وطنية متعددة الأطراف، ترفع تقاريرها للربملان مع اأهمية اأن يتم 

�ضيا�ضياً  دولة  كل  خ�ضو�ضية  على  يحافظ  الذي  الإطار  يف  الدولية  والتفاقيات  اللتزامات   كل  ربط 

واجتماعياً و دينياً، ومبا ل يوؤدي اإلى الإخلل بكل هذه العتبارات الوطنية يف داخل الدول.

• على الربملانات دعم برامج وقوانني دولية الرامية لتح�ضني الرعاية ال�ضحية،  وذلك  بتثقيف الن�ضاء يف 	

جمالت ال�ضحة ككل.

• جمال 	 يف  والتو�ضع  امل�ضتدامة،  بالتنمية  يتعلق  فيما  للحكومة  م�ضاندة  ا�ضرتاتيجيات  الربملانات  و�ضع 

العتماد على الطاقة النظيفة املتجددة كالطاقة ال�ضم�ضية والطاقة املائية وطاقة الرياح.

• تن�ضيط الإرادة ال�ضيا�ضية للمجتمع الدويل ورفع م�ضتوى التزامه للم�ضي قدما يف تنفيذ اأعمال التنمية 	

امل�ضتدامة.

• دعم احلكومة لعمل القطاع اخلا�س واإعطائه احلرية واملبادرة، بالإ�ضافة اإلى ت�ضكيل حتالفات اقت�ضادية 	

بني احلكومات والقطاع اخلا�س اأو موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س 

• التاأثري على �ضيا�ضات الإنفاق الوطنية عرب 	 التاأكيد على دور الربملانات يف القطاع اخلا�س من خلل 

وال�ضمانات  احلوافز  بتوفري  يتعلق  وما  ال�ضتثمار  قوانني  اإقرار  وكذلك  للربملانات،  الرقابية  الأدوار 

الكافية لنمو القطاع اخلا�س. 

• ميكن 	 حيث   اخلا�س،   القطاع  ملنظمات  الفر�ضة  اإتاحة  ويجب  اأف�ضل  ب�ضورة  النا�س  خيارات  تو�ضيع 

الإ�ضهام يف اإ�ضفاء اخل�ضو�ضية املجتمعية على عنا�ضر التنمية الب�ضرية وبيئتها.
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• والت�ضاور مع 	 التنمية  و�ضيا�ضات وخطط  ا�ضرتاتيجيات  بناء  القطاع اخلا�س يف  والتن�ضيق مع  التعاون 

القطاع اخلا�س ب�ضاأن م�ضاهمته وقدرة على اإ�ضهام الفعلي يف تنفيذ هذه اخلطط.

�شكل بياين حل�شر اأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لقطاع الدبلوما�شية الربملانية 

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف املوؤمترات املتخ�ش�شة:

مت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف املوؤمترات املتخ�ش�شة من خالل ح�شر الأفكار واملقرتحات 

التي طرحت يف الأوراق الفنية التي اأنتجتها الإدارات البحثية خالل الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر 

ومدى ا�شتخدامها اأثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.

فعالية الأفكار:

بلغت ن�ضبة فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للموؤمترات املتخ�ض�ضة ) 76.9% ( حيث بلغت عدد اأفكار اأوراق ال�ضعبة 

الربملانية املطروحة يف املوؤمترات املتخ�ض�ضة ) 26( فكرة، حيث يلحظ اأن من اأهم الأفكار التي مت الأخذ بها اأثناء 

امل�ضاركة الربملانية:

• اأهمية اإ�ضراك ال�ضباب يف العملية الدميقراطية	

• اأهمية تطوير قدرات ال�ضباب، وتاأهيلهم حلمل امل�ضوؤولية، ورعاية ابداعاتهم، وابتكاراتهم ليكونوا �ضركاء 	

فاعلني يف عملية الدميقراطية من خلل �ضيا�ضات وخطط واقعية  واحلوافز الت�ضجيعية.

• اأهمية م�ضاركة الربملانات يف املفاو�ضات التجارية بني الدول الأع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية.	

• اأن تت�ضمن اأجندة التنمية ما بعد عام 2015 اإدراج ق�ضايا ال�ضباب وخا�ضة فئة ال�ضباب املحرومني من 	
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اأنف�ضهم للتعبري عن التنمية املن�ضودة التي يرغبون  العمل ، وذلك من خلل اعطاء الفر�ضة لل�ضباب 

بها.

• مراجعة تبني دول العامل ملقررات موؤمتر بكني من خلل هيئات الأمم املتحدة والأجهزة الأخرى املعنية 	

بدور املراأة على ال�ضعيد الدويل.

• �ضرورة تفعيل دور الربملانات يف �ضان احلد من انت�ضار الأ�ضلحة	

• اإن تطورات الإرهاب والتطرف الذي بات يهدد اأمن وا�ضتقرار العامل يتطلب معاجلة العوامل التي توفر 	

اأر�ضية خ�ضبة لن�ضر الإرهاب والأفكار املتطرفة. اإن هذه الظاهرة التي تنامت يف الكثري من دول العامل 

خا�ضة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط تعد اإحدى اأخطر مهددات الأمن وال�ضتقرار الدويل

• اإن العامل اليوم حتت تاأثريات العوملة وثورات الت�ضال والعلوم ،والتكنلوجيا والإعلم حتول من مفهوم 	

والإعلمية،  والتكنولوجية،  والتجارية  املالية   ال�ضبكية. ف�ضبكات  الدولة  اإلى مفهوم  القومية  الدولة 

والثقافية اأ�ضبحت حتدد الواقع القائم يف دول العامل . ويف ظل هذا املفهوم فاإن اإدارة القت�ضاد الوطني 

ل حتدد فقط من خلل احلكومات الوطنية واإمنا من خلل املوؤ�ض�ضات اخلارجية.

• اإيجاد حلول م�ضتقبلية مل�ضاركة ال�ضباب يف اأفريقيا.	

• ت�ضليط ال�ضوء على طبيعة م�ضاركة ال�ضباب يف اأفريقيا وال�ضعوبات التي تواجهها ، وكيف ممكن ايجاد 	

حلول م�ضتقبلة لها.

�ضكل بياين لقيا�س فعالية اأفكار الأوراق الفنية املعدة للحتادات الربملانية
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فعالية املقرتحات:

بلغت ن�شبة فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية ) 88.4 %( حيث بلغ عدد 

مقرتحات اأوراق ال�شعبة الربملانية املطروحة يف الحتادات الربملانية ) 78  ( مقرتحا، ويالحظ اأن 

من اأهم املقرتحات التي مت الأخذ بها اأثناء امل�شاركة الربملانية هي :  

• حث الربملانيني حلكوماتهم على  �ضمان احرتام حقوق املراأة  والأطفال واملدنيني الأبرياء يف اأو�ضاع 	

النزاع  خا�ضة اأن غالبية الدول  كانت قد وقعت و�ضادقت على التفاقيات الدولية التي ت�ضب ل�ضالح 

حقوق املدنيني اأثناء النزاعات امل�ضلحة .

• يف 	 الجتماعية  املالية  املقدرات  زيادة  على  املحلية  احلكومات  ت�ضجيع  �ضرورة  على  الربملانات  حث 

امليزانيات بجوانب ال�ضحة وال�ضكان والتعليم  الدول، بحيث يتم توجيه ن�ضب متزايدة يف  ميزانيات 

والمن الغذائي، باعتبار اأن هذه املجالت متثل ال�ضا�س لتحقيق اأهداف الألفية الإمنائية خا�ضة يف 

البلدان النامية. ولبد من الربملانيني حث حكوماتها لتقليل املقدرات املخ�ض�ضة بتجارة الأ�ضلحة. 

• تعليم ال�ضباب القيم الجتماعية كاملواطنة والهوية الوطنية ، والعتدال الفكري، وحماربة التع�ضب 	

�ضرورية  اأ�ضبحت  امل�ضلمات  هذه  فمثل   ، الآخر  مع  احلوار  بثقافة  والقبول   ، املجتمعي  والندماج   ،

لبناء جمتمعات عاملية ي�ضودها الأمن وال�ضتقرار

• العمل على م�ضاعفة اإ�ضراك ال�ضباب يف �ضنع القرار ال�ضيا�ضي؛ وذلك حتى تكون القرارات وال�ضيا�ضات 	

تنفيذ  يف  ال�ضباب  واجتاهات  ميول  يعك�س  ومبا   ، ال�ضباب  هوؤلء  فكرة  من  نابعة  الدول  يف  العامة 

 . الوطنية  ال�ضيا�ضية  متطلبات 

• دولية 	 منظمات  خلل  من  للألفية  الإمنائية  الأهداف  حتقيق  يف  امل�ضاهمة  على  املراأة  م�ضاعدة 

التنموية  العملية  يف  املراأة  دور  تعزيز  يف  ت�ضاهم  مبادرات  طرح  طريق  عن  واليون�ضكو،  كاليوني�ضيف 

العاملي للمراأة من خلل  العاملي لليوم  2012 باحتفال منظمة الأغذية  يف املجتمعات مثلما حدث يف 

م�ضروع  »ال�ضراء من اأجل التقدم؛ » وهو عبارة عن مبادرة ت�ضاعد �ضغار املزارعني، ول�ضيما الن�ضاء 

لي�ضبحوا لعبني مناف�ضني يف ال�ضوق من خلل اإنتاج اأغذية لبيعها وا�ضتخدامها يف م�ضاريع برنامج 

الأغذية العاملي. باعتبار اأن حتقيق امل�ضاواة للن�ضاء هو مبثابة التقدم للجميع.

• التح�ضري 	 اليوني�ضيف  املتحدة مثل  الأمم  باملراأة خا�ضة منظمات  املعنية  الدولية  املنظمات  تتبنى  اأن 

لعقد اجتماع دويل ت�ضارك فيه املجال�س الوطنية للمراأة وكذلك الهيئات احلكومية لبحث دور املراأة 

يف عملية التنمية القت�ضادية و�ضبل التغلب على التحديات التي تواجهها .
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• مبوجب 	 الدول  التزامات  مع  واملتوافقة  اللزمة  التدابري  العامل  وبرملانات  حكومات  اتخاذ  اأهمية 

جانب  اإلى  والوقوف  اإرهابية،  اأعمال  اأو  عمل  ارتكاب  على  التحري�س  حظر  يف  الدويل  القانون 

الدعم  تقدمي  يف  اإيجابي  ب�ضكل  امل�ضاركة  �ضرورة  مع  خطرية  اأمنية  حتديات  تواجه  التي  احلكومات 

اللزم ل�ضتعادة الأمن وال�ضلم على اأرا�ضيها،

• ال�ضيا�ضات 	 على  والرقابة  الإرهابية،  الأعمال  جترمي  يف  الت�ضريعات  الربملانيني  ومناق�ضة  �ضن 

احلكومية يف هذا ال�ضاأن. ومن جانب اآخر يجب على  الربملانيني الهتمام بتطوير النظم التعليمية، 

املدين، واحلد من  املجتمع  للثقافات، وتعزيز دور منظمات  ال�ضيا�ضات اللزمة للحواراملتعدد  وو�ضع 

والبطالة. الفقر 

• الدويل، 	 املجتمع  اأطراف  كل  يكون مقبوًل من  �ضامل للإرهاب  تعريف  الدويل على  التفاق  �ضرورة 

ومبا ل يعيق اجلهود الدولية يف مكافحة الإرهاب.

• التح�ضري 	 اليوني�ضيف  املتحدة مثل  الأمم  باملراأة خا�ضة منظمات  املعنية  الدولية  املنظمات  تتبنى  اأن 

لعقد اجتماع دويل ت�ضارك فيه املجال�س الوطنية للمراأة، وكذلك الهيئات احلكومية لبحث دور املراأة 

يف عملية التنمية القت�ضادية و�ضبل التغلب على التحديات التي تواجهها . 

• اأن ت�ضمن الدول ميزانيتها ال�ضنوية العامة » النوع الجتماعي »؛ التي تعرب عن الوفاء باحتياجات 	

والأوجه  والتغيري  الإبداع  على  بقدرتها  املوؤهلة  العلمية  الدرجات  على  وح�ضولها  التعليم  يف  املراأة 

الأخرى للتنمية امل�ضتدامة التي تعزز من متكني املراأة يف �ضتى املجالت .

• حت�ضني 	 يف  ي�ضم  لكي  لل�ضباب  اأكرب  دور  واإعطاء  الوطنية  واملمار�ضات  والقوانني  الت�ضريعات  تطوير 

التنمية  عملية 

• و�ضع الربملانات ا�ضرتاتيجيات م�ضاندة للحكومة فيما يتعلق بالتنمية امل�ضتدامة، والتو�ضع يف جمال 	

العتماد على الطاقة النظيفة املتجددة كالطاقة ال�ضم�ضية والطاقة املائية وطاقة الرياح.

• اأعمال 	 تنفيذ  يف  قدما  للم�ضي  التزامه  م�ضتوى  ورفع  الدويل  للمجتمع  ال�ضيا�ضية  الإرادة  تن�ضيط 

امل�ضتدامة. التنمية 

• حتالفات 	 ت�ضكيل  اإلى  بالإ�ضافة  واملبادرة،  احلرية  واإعطائه  اخلا�س  القطاع  لعمل  احلكومة  دعم 

اقت�ضادية بني احلكومات والقطاع اخلا�س اأو موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س 

• التاأكيد على دور الربملانات يف القطاع اخلا�س من خلل التاأثري على �ضيا�ضات الإنفاق الوطنية عرب 	

اإقرار قوانني ال�ضتثمار وما يتعلق بتوفري احلوافز وال�ضمانات  الأدوار الرقابية للربملانات، وكذلك 

الكافية لنمو القطاع اخلا�س. 
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• ميكن 	 حيث   اخلا�س   القطاع  ملنظمات  الفر�ضة  اإتاحة  ويجب  اأف�ضل  ب�ضورة  النا�س  خيارات  تو�ضيع 

اإ�ضفاء اخل�ضو�ضية املجتمعية على عنا�ضر التنمية الب�ضرية وبيئتها. الإ�ضهام يف 

• التعاون والتن�ضيق مع القطاع اخلا�س يف بناء ا�ضرتاتيجيات و�ضيا�ضات وخطط التنمية والت�ضاور مع 	

القطاع اخلا�س ب�ضاأن م�ضاهمته وقدرة على الإ�ضهام الفعلي يف تنفيذ هذه اخلطط.
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