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�ساد�سا :القطاع البيئي
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�سابعا :قطاع الدبلوما�سية الربملانية.

قطاعات عمل اجلهاز الفني

.1االحتادات الربملانية
•م�ؤ�شرات عامة لالحتادات الربملانية.
•ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية.
•فعالية الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية.
.2اجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
•م�ؤ�شرات عامة الجتماع ر�ؤ�ساء املجل�س اخلليجية.
•ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجل�س اخلليجية.
•فعالية الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجل�س اخلليجية .
.3الزيارات الربملانية
•م�ؤ�شرات عامة للزيارات الربملانية.
•ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية.
•فعالية الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية .
.4امل�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة
•م�ؤ�شرات عامة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة.
•ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة.
•فعالية الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة.

ثامنا :القطاع القانوين.

1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاع القانوين.
2.2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين.
3.3فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القانوين.

تا�سعا :القطاع الأمني.

1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاع الأمني.
2.2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني.
3.3فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني .

عا�شرا :قطاعات �أخرى.

1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاعات الأخرى.
2.2فعالية الأوراق الفنية املعدة يف للقطاعات الأخرى.
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تقوم الأمانة العامة كجهاز م�ساند بدعم �أع�ضاء املجل�س فني ًا و�إداري ًا لتمكينهم من مبا�شرة اخت�صا�صاتهم الد�ستورية والقيام ب�أدوارهم الت�شريعية والرقابية
وال�سيا�سية ،ويف �سبيل حتقيق هذا الدور فقد قامت الأمانة العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�أدواره اخلم�سة ب�إداراتها املختلفة ب�إ�سهامات فنية و�إدارية
بارزة وتقوم فكرة هذا التقرير الفني لن�شاط الأمانة العامة على ح�صرها وحتليلها باالعتماد على �أ�سلوب التحليل الكمي واملو�ضوعي بهدف �إبراز الن�شاط الذي
بذلته الأمانة يف ال�شقني الفني والإداري  ،ففي اجلانب الفني مت العمل على حتقيق هذا الهدف من خالل ح�صر عدد الأوراق الفنية و عدد الأفكار الواردة بها ،
ون�سبة فعالية تلك الأفكار يف مناق�شات الأع�ضاء و�إ�سهاماتهم وعدد املقرتحات التي تقدمت بها تلك الأوراق ون�سبة فعالية املقرتحات وت�أثريها يف تو�صيات املجل�س
موزعة على ع�شرة قطاعات هي القطاع االقت�صادي واالجتماعي والتعليمي وال�صحي واخلدمات والقطاع البيئي وقطاع الدبلوما�سية الربملانية والقطاع القانوين
والأمني ومت جمع غري مار ورد يف تلك القطاعات يف ت�صنيف واحد هي القطاعات الأخرى.
وقد بلغ �إجمايل الأعمال الفنية للإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر عدد ( )1137عم ًال فني ًا تنوع ما بني درا�سات وبحوث
و�أوراق برملانية مبختلف �أنواعها� ،إ�ضافة �إلى تقارير اللجان .ح�صل قطاع الدبلوما�سية الربملانية على �أعلى عدد من الأعمال الفنية بعدد ( )318عم ًال وبن�سبة
بلغت  % 27.9من �إجمايل الأعمال تالها القطاع القانوين بعدد و�صل �إلى ( )135وبن�سبة بلغت  % 11.8من �إجمايل الأعمال تالها القطاع التعليمي بعدد �أعمال
بلغ ( )134عم ًال وبن�سبة بلغت  .% 11.7من �إجمايل الأعمال تالها القطاع االجتماعي بعدد �أعمال بلغ ( )113عم ًال وبن�سبة بلغت  % 9.9تلتها القطاعات الأخرى
اخلارجة عن الت�صنيفات ال�سابقة بعدد �أعمال بلغ (� )104أعمال وبن�سبة  % 9.1ثم القطاع الأمني بعدد �أعمال بلغ ( )73عم ًال وبن�سبة بلغت  % 6.4ثم القطاع
البيئي بعدد �أعمال بلغ ( )72عم ًال وبن�سبة بلغت  ، % 6.3يليها القطاع االقت�صادي ب�أعمال بلغت ( )67عم ًال متثل ن�سبة  % 5.8ثم القطاع ال�صحي بعدد �أعمال
بلغ ( )64عم ًال وبن�سبة بلغت  % 5.6وجاء يف املرتبة الأخرية القطاع اخلدمي بعدد �أعمال بلغ ( )57عم ًال وبن�سبة بلغت .% 5
وتقدمت تلك الأعمال بعدد من الأفكار و�صل �إلى (  ) 771فكرة وكانت �أعلى ن�سبة يف فعالية تلك الأفكار يف قطاع الدبلوما�سية الربملانية بن�سبة و�صلت �إلى
 % 96.5ثم القطاع البيئي بن�سبة  % 91.7يليه القطاع التعليمي بن�سبة  % 89.8ثم القطاع ال�صحي بن�سبة .% 88.3
كما ورد عدد من املقرتحات يف تلك الأعمال بلغ ( )662مقرتح ًا بلغت ن�سبة فاعليته يف القطاع اخلدمي  % 92.3يليه القطاع البيئي بن�ســبة فعاليــة بلغت
� % 91.6أما القطاع البيئي فقد و�صل عدد املقرتحات فيه �إلى ( )39مقرتح ًا بن�سبة  % 91.6يليه القطاع التعليمي مبقرتحات و�صلت �إلى ( )22مقرتح ًا ت�شكل ما
ن�سبتــه  % 91.2من �إجمايل املقرتحات.
وعلى الرغم من �أن الأمانة العامة قد �أجنزت هذا الكم من الأوراق والأعمال البحثية �إال �أن وراء هذا االجناز ال�ضخم عدد من الباحثني ال يتجاوز  22باحث ًا
ويت�ضح من �أن فاعلية الباحث الواحد تعادل ما ن�سبته  % 78.9وقد متثل الإ�شراف والتوجيه واملعاونة يف الأعمال الفنية ال�سابقة من خم�سة خرباء هم خبري
برملاين دويل واحد وعدد  2م�ست�شارين قانونيني وم�ست�شار �إعالمي واحد وخبري واحد للجل�سات .
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق من معطيات ف�إن ن�سبة الفاعلية العامة ملا تقدم من الأعداد قاربت الـ % 94
ونتمنى �أن ميثل هذا التقرير را�صد ًا امني ًا و�إ�ضافة حقيقية ملا بذلته االمانة العامة من جهود فنية متوا�صلة ومن خالل �سواعد �أبناءها لتمكني املجل�س من �أداء
اخت�صا�صاته الد�ستورية .
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الإطار العام لعمل اجلهاز الفني يف الأمانة العامة
للمجل�س الوطني االحتادي
�أوال :م�ؤ�شرات عامة للأعمال الفنية للجهاز الفني:
yبلغ �إجمايل الأعمال الفنية للإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر عدد ( )1137عم ًال فني ًا تنوع ما بني درا�سات وبحوث
y
و�أوراق برملانية مبختلف �أنواعها �إ�ضافة الى تقارير اللجان .وقد توزعت �أعمال اجلهاز الفني على ( )10قطاعات ،وقد ح�صل قطاع الدبلوما�سية الربملانية
على �أعلى عدد من الأعمال الفنية بعدد ( )318عم ًال .وذلك وفق ما يو�ضحه اجلدول الآتي.
جدول يو�ضح الأعمال الفنية التي �أعدها اجلهاز الفني يف خمتلف القطاعات خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
القطاع
ال�صحي

القطاع
اخلدمي

القطاع
البيئي

القطاع
الأمني

قطاع
الدبلوما�سية
الربملانية

القطاع
القانوين

قطاعات
�أخرى

املجموع

عدد الأوراق
الفنية

67

113

134

64

57

72

73

318

135

104

1137

عدد الأفكار

43

111

31

31

15

35

21

386

96

2

771

ن�سبة فعالية
االفكار

% 77.6

% 74.9

% 89.8

% 88.3

% 87.6

% 91.7

% 84.6

% 96.5

% 36.6

-

عدد املقرتحات

58

74

22

27

8

39

38

360

36

-

ن�سبة فعالية
املقرتحات

% 78.3

% 86.3

% 91.2

% 90.6

% 92.3

% 91.6

% 82.3

% 88.7

% 43.2

-

القطاع
القطاع
القطاع
االقت�صادي االجتماعي التعليمي

662

ثانيا :فعالية املوارد الب�شرية:
yعلى الرغم من �أن الأمانة العامة �أجنزت خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر حوايل ( )1137ورق ًة وبحث ًا ودرا�س ًة بالإ�ضافة �إلى عدد من م�شروعات العمل
y
التي مت طرحها يف امل�ؤمترات الربملانية الدولية �إال �أنه يجب الإ�شارة �إلى �أن وراء هذا االجناز ال�ضخم عدد من الباحثني ال يتجاوز ( )22باحث ًا ويت�ضح �أن
فعالية الباحث الواحد تعادل (.)% 78.9
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جدول �إجناز وفعالية املوارد الب�شرية يف كل �إدارة بحثية
الإدارات البحثية

ن�سبة الإجناز والفعالية البحثية لكل باحث

�إدارة البحوث واملعلومات

% 85.48

�إدارة اللجان

% 86.2

�إدارة اجلل�سات

% 79.4

�إدارة ال�شعبة الربملانية

% 83.1

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

% 32.1

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة االجناز والفعالية البحثية لكل باحث يف كل �إدارة بحثية هي كالتايل:

yن�سبة الفعالية املنجزة لباحثي �إدارة البحوث واملعلومات تعادل (.)% 85.48
y
yن�سبة الفعالية املنجزة لباحثي �إدارة اللجان تعادل (.)% 86.2
y
yن�سبة الفعالية املنجزة لباحثي �إدارة اجلل�سات تعادل (.)% 79.4
y
yن�سبة الفعالية املنجزة لباحثي �إدارة ال�شعبة الربملانية تعادل (.)% 83.1
y
yن�سبة الفعالية املنجزة لباحثي �إدارة �إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية تعادل (.)% 32.1
y
مما يجـدر ذكـره �أن نـ�سبة الإ�شـراف والـتوجيه واملـعاونة يف الأعـمال الفنـية ال�سـابقة متثلت يف:

yخبري برملاين دويل واحد (للبحوث والأوراق والدرا�سات).
y
yعدد (  ) 2م�ست�شارين قانونيني (للأوراق والبحوث القانونية)
y
yعدد (  ) 1م�ست�شار �إعالمي (للإعالم الفني الربملاين املتخ�ص�ص).
y
yعدد (  ) 1خبري للجل�سات.
y
•يف �إطار الأعداد ال�سابقة ف�إن ذلك ميثل ن�سبة فعالية تعادل حوايل ( . ) % 93.4
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�أو ًال :القطاع االقت�صادي
1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاع االقت�صادي:
yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر يف جمال القطاع االقت�صادي عدد ()67
y

عم ًال بحثي ًا تنوعت ما بني �أوراق تو�ضيحية ودرا�سات وبحوث برملانية وتقارير اللجان .وبلغت ن�سبة الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االقت�صادي من �إدارة
اللجان بن�سبة  ،% 43تليها �إدارة اجلل�سات بن�سبة  ،% 31و�أخري ًا �إدارة البحوث واملعلومات بن�سبة  % 26كما يبني ال�شكل البياين وجدول ح�صر الأوراق
الفنية.
�شكل بياين يو�ضح الأوراق الفنية املعدة يف املجال االقت�صادي خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
%.43
%.31
%.26

جدول لأهم الأوراق الفنية املعدة يف املجال االقت�صادي
الإدارة املعدة

ال�سنة

م

البحوث واملعلومات

2009

 2ورقة تو�ضيحية حول (ا�ستحداث ا�ستمارة موحدة للقرو�ض).

اجلل�سات

2009

 3ورقة تو�ضيحية حول فتح الأ�سواق العاملية للمنتجات املحلية.

اجلل�سات

2009

ا�ستف�سارات موجهة لوزارتي االقت�صاد ووزارة البيئة واملياه واملطروحة من قبل من جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول
4
والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية.

اللجان

2009

1

مو�ضوع الورقة
درا�سة التوجهات العامة للمجل�س الوطني االحتادي جتاه الق�ضايا االقت�صادية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر .2007-2009
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م

10

الإدارة املعدة

ال�سنة

مو�ضوع الورقة

 5درا�سة حول الأمن الغذائي.

اللجان

2009

 6ورقة متهيدية حول مو�ضوع (الأمن الغذائي).

اللجان

2009

 7تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية حول ظاهرة تفاقم ارتفاع الأ�سعار يف الدولة.

اللجان

2009

 8جدول الأولويات واالحتياجات االجتماعية لوزارة املالية.

البحوث واملعلومات

2011

 9ورقة خدمات بحوث حول مو�ضوع « �سيا�سة وزارة االقت�صاد «.

البحوث واملعلومات

2010

 10بحث حول تنويع م�صادر الدخل.

البحوث واملعلومات

2010

 11بحث حول حماية امل�ستهلك.

البحوث واملعلومات

2010

 12جدول اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة املالية.

البحوث واملعلومات

2010

 13درا�سة حول وزارة املالية .

البحوث واملعلومات

2010

 14ورقة تو�ضيحية حول (ارتفاع �أ�سعار اال�سمنت يف الدولة).

اجلل�سات

2010

 15ورقة تو�ضيحية حول (ارتفاع ال�سلع واخلدمات الناجت عن زيادة �سعر البنزين ).

اجلل�سات

2010

 16ورقة تو�ضيحية حول (احلد من ارتفاع �أ�سعار البنزين).

اجلل�سات

2010

 17ورقة التو�ضيحية حول ( �إجراءات الوزارة ب�ش�أن �شكاوى ال�شيكات املرجتعة ).

اجلل�سات

2010

 18ورقة التو�ضيحية حول ( احلد من تفاقم ظاهرة ارتفاع الأ�سعار ).

اجلل�سات

2010

 19ورقة التو�ضيحية حول ( قيام بع�ض البنوك بفر�ض ر�سوم على اخلدمات التي تقدمها لعمالئها).

اجلل�سات

2010

 20ورقة ا�ستف�سارات جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صاد موجهة ملمثلي وزارة املالية.

اللجان

2010

 21امللخ�ص التنفيذي للنظام املايل املعتمد يف الدولة.

اللجان

2010

 22التعليق على مو�ضوع �سيا�سة وزارة املالية.

اللجان

2010
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ال�سنة

مو�ضوع الورقة

م

 23نتائج الرقابة التي قام بها ديوان املحا�سبة على اجلهات اخلا�ضعة لرقابته.

اللجان

2010

 24ورقة الإطار املقرتح لعمل اللجنة يف مو�ضوع ( �سيا�سة وزارة املالية ).

اللجان

2010

 25ورقة املالحظات الواردة على وزارة املالية.

اللجان

2010

 26ورقة النتائج الربملانية حول ( مو�ضوع وزارة املالية ).

اللجان

2010

2.2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي:
أ.أالأفكار:

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي ما يقارب من ( )43فكرة ،ومن �أهم هذه الأفكار:
y
�yyسيا�سة وزارة االقت�صاد واجلمعيات التعاونية يف احلد من ظاهرة ارتفاع الأ�سعار والغ�ش التجاري.
yyحتقيق الأمن الغذائي واال�ستثمار الأجنبي.
yyتنويع م�صادر الدخل يف الدولة �إلى جانب فكرة ال�سيا�سة النقدية يف الدولة.
yyانت�شار الب�ضائع املقلدة يف الأ�سواق ،وحمدودية الرقابة عليها من قبل وزارة االقت�صاد.
yyغياب التطبيق الفعلي لقانون الإغراق.
�yyإجراءات حكومية للحد من ارتفاع �أ�سعار العقارات والإيجارات.
yyخطط وزارة املالية يف عالج م�شكلة �أموال الدولة املودعة يف امل�صارف ،وغرامات وزارة املالية ،ومبادرات اخلزانة العامة بالإ�ضافة �إلى تداخل
االخت�صا�صات مع الوزارات الأخرى.
yyتطوير الأنظمة املالية الرقابية يف امل�صارف فالتطور الذي طر�أ على الت�شريعات العقارية مل يواكبه حماية كافية يف الأنظمة املالية.
yyعدم وجود هيئة يف الدولة تخطط لال�ستثمار يف جمال التطوير العقاري.
yyعدم فاعلية الإجراءات العقابية التي تخ�ص الغ�ش التجاري والتقليد.
yyالإ�شكاليات الأ�سا�سية التي تعاين منها هيئة املوا�صفات واملقايي�س ل�ضمان جودة ال�صناعات الوطنية ،ودعم ال�صناعات الوطنية يف الدولة.
ب.بح�صر املقرتحات:

yبلغ �إجمايل املقرتحات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع االقت�صادي ما يقارب من ( )58مقرتح ًا ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
y
�yyإعادة النظر يف نوعية امل�شاريع اال�ستثمارية التي يتم تنفيذها ومعرفة املردود االقت�صادي منها.
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yyربط الدرهم ب�سلة من العمالت ليتنا�سب وزنها مع وزن التجارة اخلارجية.
�yyإعطاء �صالحيات �أكرب للم�ؤ�س�سات املعنية يف الدولة مبراقبة حاالت الغ�ش التجاري وتوعية امل�ستهلكني مب�ضار ا�ستخدام ال�سلع املقلدة واملغ�شو�شة.
�yyإن�شاء بنك للمعلومات االئتمانية ي�سهم يف توفري بيانات دقيقة عن كل مقرت�ض.
yyتقوية اجلهاز الرقابي للم�صرف املركزي وتزويده بالتقنية الالزمة وتدريب موظفي الدائرة الرقابية.
yyو�ضع �ضوابط �صارمة على امل�صارف املانحة للقرو�ض ال�شخ�صية بتحديد �سقف �أعلى للقرو�ض.
�yyإعادة النظر يف نوعية امل�شاريع اال�ستثمارية التي يتم تنفيذها ومعرفة املردود االقت�صادي منها.
�yyإجراء درا�سات دقيقة للت�ضخم ملعرفة �أ�سبابه ،واقرتاح حلول تتنا�سب مع طبيعة اقت�صاد الدولة.
yyو�ضع برامج وخطط �إعالمية لتوعية امل�ستهلكني مب�ضار ا�ستخدام ال�سلع املقلدة واملغ�شو�شة وتوفري كوادر وتقنيات متخ�ص�صة يف جمال الرقابة.
�yyإلزام جميع املنتجني بالدخول يف ع�ضوية غرف التجارة وال�صناعة ك�شرط ملمار�سة اال�سترياد والت�صدير حتى ميكن مراقبة منتجاتهم.
�yyإن�شاء مراكز لت�سويق الأبحاث العلمية التي تنتجها م�ؤ�س�سات التعليم العايل ودعمها مادي ًا.
�yyإعداد م�شروع ربط �إلكرتوين بني مراكز ال�شرطة والبنوك يتيح للم�صارف �إر�سال بيانات ال�شخ�ص امل�شكو بحقه يف �شيك مرجتع دون احلاجة �إلى
ت�سجيل بالغ ح�ضوري لتفادي هروب امل�شتكي.
yyاعتماد وزارة املالية �آلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة تفي مبتطلبات واحتياجات الوزارات حتى تتمكن من تنفيذ خططها وبراجمها الإ�سرتاتيجية.
yyتنفيذ القوانني واملعايري املتفق عليها دوليا يف �ش�أن �شفافية املعامالت يف الأ�سواق املالية.
�yyإعادة هيكلة اجلمعيات التعاونية وفتح باب االكتتاب والتو�سع يف رقعة اجلمعيات للحد من االحتكار.
�yyإعادة النظر بالر�سوم التي تفر�ضها اجلهات الر�سمية بحيث تخ�ضع ملعايري منطقية تبدو �أكرث �إقناعا و�أخف عب ًء.
ر�سم بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي
%58
%43
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جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي
م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال االقت�صادي

1

�سيا�سة وزارة االقت�صاد وجمعية حماية امل�ستهلك يف احلد من ارتفاع الأ�سعار
وحتقيق الأمن الغذائي.

2
3
4

املقرتحات

�إن�شاء بنك للمعلومات االئتمانية ي�سهم يف توفري بيانات دقيقة عن كل مقرت�ض.

�إجراءات وزارة االقت�صاد حلماية الأ�سواق من ظاهرة الغ�ش على املواد
تقوية اجلهاز الرقابي للم�صرف املركزي وتزويده بالتقنية الالزمة وتدريب موظفي
اال�ستهالكية والغذائية �إلى جانب ق�صور و�ضعف الت�شريعات والقوانني املعنية
الدائرة الرقابية.
بحماية امل�ستهلك.
و�ضع �ضوابط �صارمة على امل�صارف املانحة للقرو�ض ال�شخ�صية بتحديد �سقف �أعلى
عدم فاعلية الإجراءات العقابية التي تخ�ص الغ�ش التجاري والتقليد.
للقرو�ض.
انت�شار الب�ضائع املقلدة يف الأ�سواق ،وحمدودية الرقابة علبها من قبل وزارة
توعية وتثقيف املقرت�ضني لتوجيه القر�ض يف حاجته الفعلية.
االقت�صاد.

5

غياب التطبيق الفعلي لقانون الإغراق.

6

العوامل اخلارجية والدولية على م�شكلة ارتفاع الأ�سعار.

7

�إجراءات حكومية يف احلد من ارتفاع �أ�سعار العقارات والإيجارات

8

ارتفاع �أ�سعار البنزين.

�إجراء درا�سات دقيقة للت�ضخم ملعرفة �أ�سبابه ،واقرتاح حلول تتنا�سب مع طبيعة اقت�صاد الدولة.

9

�إجراءات امل�صرف املركزي لرفع قيمة العملة الوطنية مقابل الدوالر.

�إعطاء �صالحيات �أكرب للم�ؤ�س�سات املعنية يف الدولة مبراقبة حاالت الغ�ش التجاري.

ربط الدرهم ب�سلة من العمالت ليتنا�سب وزنها مع وزن التجارة اخلارجية.
و�ضع معايري حتدد م�ستويات الإيجار على م�ستوى الدولة تبع ًا للمنطقة وم�ستوى دخول
�أفرادها.
�إعادة النظر يف نوعية امل�شاريع اال�ستثمارية التي يتم تنفيذها ومعرفة املردود االقت�صادي
منها.

� 10سيا�سة وزارة الطاقة للحد من ارتفاع املحروقات.

و�ضع برامج وخطط �إعالمية لتوعية امل�ستهلكني مب�ضار ا�ستخدام ال�سلع املقلدة واملغ�شو�شة
وتوفري كوادر وتقنيات متخ�ص�صة يف جمال الرقابة.

� 11أ�سعار اال�سمنت يف الدولة.

�إلزام جميع املنتجني بالدخول يف ع�ضوية غرف التجارة وال�صناعة ك�شرط ملمار�سة
اال�سترياد والت�صدير حتى ميكن مراقبة منتجاتهم.

الإ�شكاليات الأ�سا�سية التي تعاين منها هيئة املوا�صفات واملقايي�س ل�ضمان
12
جودة ال�صناعات الوطنية ،ودعم ال�صناعات الوطنية يف الدولة.

�إن�شاء حماكمة خمت�صة لتطبيق قواعد و�إجراءات مكافحة الغ�ش التجاري.

 13ال�سيطرة الأجنبية على القطاع ال�صناعي يف الدولة.

�إعداد خطة بني وزارة املالية والوزارات الأخرى لإيجاد م�صادر مالية م�ستقلة.
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م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال االقت�صادي

املقرتحات

 14توطني العمالة يف القطاع ال�صناعي.

�إعداد خطة حمددة لإيجاد مبادرات تتعلق بالتنوع االقت�صادي يف الإمارات.

 15غياب قانون الت�سرت ال�صناعي.

التعريف بالهيئة الوطنية للبحث العلمي.

16

دعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

�إن�شاء مراكز لت�سويق الأبحاث العلمية التي تنتجها م�ؤ�س�سات التعليم العايل ودعمها مادي ًا.

 17فتح الأ�سواق العاملية للمنتجات املحلية

�إعداد م�شروع ربط �إلكرتوين بني مراكز ال�شرطة والبنوك يتيح للم�صارف �إر�سال بيانات
ال�شخ�ص امل�شكو بحقه يف �شيك مرجتع من دون احلاجة �إلى ت�سجيل بالغ ح�ضوري لتفادي
هروب امل�شتكي.

 18تنويع م�صادر الدخل يف الدولة .

�إطالق احلكومات املحلية ملبادرات تدعم التعليم املهني.

 19عدم وجود �إنتاج حملي يغطي الطلب.

تطبيق م�شروع التدريب الوطني امل�شرتك.

 20اال�ستثمار الأجنبي.

ابتعاث املوظفني حل�ضور الدورات وامل�ؤمترات الدولية اخلا�صة بتعزيز املهارات الوظيفية.

 21ر�سوم البنوك على اخلدمات التي تقدمها لعمالئها.

التو�سع يف عقد االتفاقيات التجارية واالقت�صادية الثنائية والإقليمية.

 22اال�ستثمار يف جمال دعم الأمن الغذائي �سواء داخل �أو خارج الدولة.

اعتماد وزارة املالية �آلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة تفي مبتطلبات واحتياجات
الوزارات حتى تتمكن من تنفيذ خططها وبراجمها الإ�سرتاتيجية.

 23مو�ضوع الأمن الغذائي.

توفري �ضمانات لعملية الإقرا�ض العقاري وعمليات بيع القرو�ض بني البنوك.

 24م�شكلة املياه يف الدولة.

تنفيذ القوانني واملعايري املتفق عليها دوليا يف �ش�أن �شفافية املعامالت يف الأ�سواق املالية.

 25اتفاقية االزدواج ال�ضريبي.

تنويع اال�ستثمارات وتوجيهها لقطاعات خمتلفة.

 26عدم وجود هيئة يف الدولة تخطط لال�ستثمار يف جمال التطوير العقاري.

دمج امل�صارف ال�صغرية واملت�ضررة لتفادي الأزمات املالية.

� 27إ�سرتاتيجية وزارة املالية والتن�سيق مع اجلهات الأخرى.

تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف املجال املايل واالقت�صادي.

 28رواتب وم�صروفات ومبادرات وزارة املالية.

تطوير الأنظمة املالية الرقابية يف امل�صارف.

خطط وزارة املالية يف عالج م�شكلة �أموال الدولة املودعة يف امل�صارف،
 29وغرامات وزارة املالية ،ومبادرات اخلزانة العامة بالإ�ضافة �إلى تداخل اال�ستمرار والتو�سع يف �ضخ ال�سيولة املالية للقطاع امل�صريف.
االخت�صا�صات مع الوزارات الأخرى.
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م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال االقت�صادي

املقرتحات

 30التوطني يف وزارة املالية.

تبني �سيا�سة الدعم املحدود لل�سلع الأ�سا�سية املختارة وهي (الأرز– القمح– الدقيق–
ال�سكر– احلليب املجفف– الزيوت النباتية– مياه ال�شرب– الأدوية– املحروقات خا�صة
الديزل مل�ساهمته العالية يف الن�شاطات ال�صناعية.

 31الهيكل الإداري واملايل لوزارة املالية.

دخول احلكومة كم�ستورد للب�ضائع الرئي�سية.

� 32إدارة ال�سيا�سة املالية لوزارة املالية داخل وخارج الدولة.

�إعادة تقييم الهيكل التنظيمي لوزارة املالية.
�إعادة هيكلة اجلمعيات التعاونية وفتح باب االكتتاب والتو�سع يف رقعة اجلمعيات للحد من
االحتكار.

 33نتائج رقابة القطاع الإداري يف الدولة على ديوان املحا�سبة.
 34تطبيق ميزانية الربامج والأداء.

�إعادة النظر بالر�سوم التي تفر�ضها اجلهات الر�سمية بحيث تخ�ضع ملعايري منطقية تبدو
�أكرث �إقناعا و�أخف عب ًء.

� 35أثر الأزمة املالية العاملية على النظام امل�صريف الدويل.

�إيجاد �سيا�سات منا�سبة لدعم القطاع الزراعي لتحقيق االكتفاء الذاتي.

� 36ضعف رقابة امل�صرف املركزي وعدم وجود �سيا�سة نقدية وا�ضحة يف الدولة .تقييد ارتفاع الأ�سعار على م�ستوى الإيجار ال�سكني والتجاري والوقود.
 37تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف املجال املايل واالقت�صادي.

التن�سيق مع وزارة التعليم العايل ب�ش�أن �إمكانية ا�ستحداث تخ�ص�صات مالية جديدة
يتطلبها عمل وزارة املالية.

 38تطوير الأنظمة املالية الرقابية يف امل�صارف فالتطور الذي طر�أ على توحيد م�ستوى الرواتب والأجور على م�ستوى الدولة ،وربطه مبع ّدل الت�ضخم ال�شهري �أو
ال�سنوي.
الت�شريعات العقارية مل يواكبه حماية كافية يف الأنظمة املالية.
� 39سيا�سة �إدراج ال�شركات يف الأ�سواق املالية يف الدولة.

�إن�شاء �إدارة للبحوث والدرا�سات بحيث ت�ساهم يف دعم �أعمال وزارة املالية.

 40فتح و�إدارة احل�سابات يف امل�صارف التجارية.

االقرتاح بوجود م�ؤ�س�سة واحدة لتوزيع امل�شتقات النفطية على م�ستوى الدولة ل�ضمان تقليل
التكاليف واعتماد طرق عمل �أف�ضل و�أ�سلوب للتناف�سية من منظور وطني.

 41تو�سيع ظاهرة القرو�ض ال�شخ�صية.

مقاطعة املحال وال�شركات واملتاجر الكربى التي ترفع الأ�سعار.

� 42شكاوى ال�شيكات املرجتعة.

ت�سهيل منح الرتاخي�ص ال�صناعية لزيادة �إنتاج مواد البناء.

 43ا�ستحداث ا�ستمارة موحدة للقرو�ض.

رفع كفاءة توزيع موارد البنوك التمويلية بني اال�ستثمارات املختلفة.

44

و�ضع �شروط لتوطني ن�سب حمددة يف اال�ستثمارات الأجنبية ومن خاللها ن�ساهم يف توطني هذه
ال�صناعات بالإ�ضافة �إلى تقليل ن�سبة البطالة وتقليل من م�شكلة اخللل يف الرتكيبة ال�سكانية.

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

15

م
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املقرتحات

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال االقت�صادي

45

�إلزام امل�ستثمرين مبراعاة اجلانب البيئي يف املواد امل�ستخدمة للبناء لتقليل م�شكلة التلوث.

46

التعجيل يف �إ�صدار قانون ينظم عملية اال�ستثمار.

47

�إن�شاء �شركات م�ساهمة عامة متخ�ص�صة يف جمال مزارع احليوانات والدواجن.

48

تنظيم �صيد الأ�سماك مبا يحقق االكتفاء الذاتي واحلد من ال�صيد اجلائر.

49

اال�ستفادة من جتارب الدول الأخرى لزيادة �إعداد الأ�سماك يف الدولة والت�صريح
باال�ستثمار يف مزارع الأ�سماك.

50

�إن�شاء مركز �أبحاث متخ�ص�ص لتطوير وحت�سني املحا�صيل الزراعية والتي تتنا�سب مع
البيئة ال�صحراوية وت�سويقها

51

�إعفاء املنتج املحلي من الر�سوم.

52

حث اجلمعيات على الإنتاج وعدم االكتفاء ب�شراء املنتجات.

53

�إقامة خمزن غذائي حت�سبا للظروف العاملية.

54

الإر�شاد والتوعية يف ا�ستخدام املياه وكيفية ا�ستهالكها وخمالفة امل�ستهرتين يف اال�ستخدام.

55

حقن املياه الناجتة من التحلية يف باطن الأر�ض كم�ستودع طبيعي للمياه اجلوفية.

56

البحث عن �أف�ضل �أنواع امليزانية وتطبيقها مبا يتنا�سب الظروف االقت�صادية للدولة
والدولية.

57

�إن�شاء برنامج لقيا�س ر�ضا املتعاملني من الوزارات واجلمهور.

58

توجيه جزء من املوارد املالية لوزارة االقت�صاد لتنظيم ورعاية املنا�سبات والفعاليات
املجتمعية.
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3.3فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االقت�صادي:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االقت�صادي من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارات
y
البحثية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام.
أ.أفعالية الأفكار:

yبلغت ن�سبة فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة القطاع االقت�صادي ( )% 77.6حيث بلغ �إجمايل الأفكار التي وردت يف الأوراق الفنية للأمانة العامة
y
املطروحة يف املجال االقت�صادي ( )43فكرة ،حيث يالحظ �أن من �أهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي:
yyال�سيا�سة النقدية بالدولة والإ�شكاليات الأ�سا�سية التي تعاين منها هيئة املوا�صفات واملقايي�س ل�ضمان جودة ال�صناعات الوطنية.
yyتبني �سيا�سة الدعم املحدود لل�سلع الأ�سا�سية املختارة.
�yyضعف روابط التن�سيق والتوا�صل بني وزارة املالية وال�صناعة واحلكومات املحلية.
�yyضعف القدرات التمويلية للم�ؤ�س�سات املخت�صة بالتمويل ال�صناعي احلكومي واخلا�ص.
yyعدم وجود هيئة احتادية تعمل على دعم امل�شروعات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة.
yyعدم وجود هيئة يف الدولة تخطط لال�ستثمار يف جمال التطوير العقاري.
�yyضعف رقابة امل�صرف املركزي وعدم وجود �سيا�سة نقدية وا�ضحة يف الدولة.
yyالعوامل اخلارجية والدولية امل�ؤثرة على م�شكلة ارتفاع الأ�سعار.
yyالر�سوم احلكومية جلودة اخلدمات وتقليل االعتماد على املوارد احلكومية.
yyخطط وزارة املالية يف عالج م�شكلة �أموال الدولة املودعة يف امل�صارف ،وغرامات وزارة املالية ،ومبادرات اخلزانة العامة بالإ�ضافة �إلى
تداخل االخت�صا�صات مع الوزارات الأخرى.
yyغياب التطبيق الفعلي لقانون الإغراق.
yyتطوير الأنظمة املالية الرقابية يف امل�صارف مل يواكبه حماية كافية يف الأنظمة املالية.
yyمراعاة ال�صناعات يف املناطق احلرة ملوا�صفات ومقايي�س اجلودة.
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ر�سم بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي
% 77.6

جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية للقطاع االقت�صادي
م

18

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

1

الدور الذي تقوم به وزارة املالية وال�صناعة لدعم قطاع ال�صناعة على امل�ستويني �سيا�سة وزارة االقت�صاد وجمعية حماية امل�ستهلك يف احلد من ارتفاع الأ�سعار
وحتقيق الأمن الغذائي.
االحتادي واملحلي.

2

تطوير القطاع ال�صناعي.

�إجراءات وزارة االقت�صاد حلماية الأ�سواق من ظاهرة الغ�ش على املواد اال�ستهالكية
والغذائية الى جانب ق�صور و�ضعف الت�شريعات والقوانني املعنية بحماية امل�ستهلك.

3

دعم وتطوير ال�صناعة الوطنية.

عدم فاعلية الإجراءات العقابية التي تخ�ص الغ�ش التجاري والتقليد.

4

مراعاة ال�صناعات يف املناطق احلرة ملوا�صفات ومقايي�س اجلودة.

5

غياب قانون الت�سرت ال�صناعي.

6

عدم تطبيق قانون الإغراق.

7

�ضعف روابط التن�سيق والتوا�صل بني وزارتي املالية وال�صناعة واحلكومات املحلية� .إجراءات حكومية يف احلد من ارتفاع �أ�سعار العقارات والإيجارات.
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انت�شار الب�ضائع املقلدة يف الأ�سواق ،وحمدودية الرقابة عليها من قبل وزارة
االقت�صاد.
غياب التطبيق الفعلي لقانون الإغراق.
العوامل اخلارجية والدولية على م�شكلة ارتفاع الأ�سعار.

م
8

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

�ضعف القدرات التمويلية للم�ؤ�س�سات املخت�صة بالتمويل ال�صناعي احلكومي واخلا�ص .ارتفاع �أ�سعار البنزين.

9

�سعر ال�صرف العملة.

�إجراءات امل�صرف املركزي لرفع قيمة العملة الوطنية مقابل الدوالر.

10

الإ�شكاليات الأ�سا�سية التي تعاين منها هيئة املوا�صفات واملقايي�س ل�ضمان جودة
ال�صناعات الوطنية.

�سيا�سة وزارة الطاقة للحد من ارتفاع املحروقات.

11

الإجراءات الإدارية للح�صول على الرتاخي�ص ال�صناعية.

�أ�سعار اال�سمنت يف الدولة.

12

الإ�شكاليات الأ�سا�سية التي تعاين منها هيئة املوا�صفات واملقايي�س ل�ضمان جودة
عدم وجود هيئة احتادية تعمل على دعم امل�شروعات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة.
ال�صناعات الوطنية ،ودعم ال�صناعات الوطنية يف الدولة.

13

ارتفاع الأ�سعار يف العقارات

ال�سيطرة الأجنبية على القطاع ال�صناعي يف الدولة.

14

ارتفاع �أ�سعار املحروقات

توطني العمالة يف القطاع ال�صناعي.

15

الر�سوم احلكومية جلودة اخلدمات وتقليل االعتماد على املوارد احلكومية.

غياب قانون الت�سرت ال�صناعي.

16

تبني �سيا�سة الدعم املحدود لل�سلع الأ�سا�سية املختارة.

دعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

17

دعم القطاع الزراعي وت�شجيع �إن�شاء ال�شركات ال�صناعية املعنية بالأغذية.

فتح الأ�سواق العاملية للمنتجات املحلية.

18

القيود القانونية والإدارية على دخول ال�سلع �إلى الدولة ،ومظاهر االحتكار والتكتالت .تنويع م�صادر الدخل يف الدولة.

19

قلة القوى العاملة املواطنة يف ال�صناعة.

عدم وجود �إنتاج حملي يغطي الطلب.

20

اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية.

اال�ستثمار الأجنبي.

21

ال�سيا�سة النقدية بالدولة.

ر�سوم البنوك على اخلدمات التي تقدمها لعمالئها

22

زيادة الإقرا�ض.

اال�ستثمار يف جمال دعم الأمن الغذائي �سواء داخل �أو خارج الدولة

23

و�ضع خطط وبرامج زمنية حمددة مل�شروع الأمن الغذائي.

مو�ضوع الأمن الغذائي
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م
24

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

العوامل اخلارجية والدولية امل�ؤثرة على م�شكلة ارتفاع الأ�سعار.

م�شكلة املياه يف الدولة.

25

اتفاقية االزدواج ال�ضريبي.

26

عدم وجود هيئة يف الدولة تخطط لال�ستثمار يف جمال التطوير العقاري.

27

�إ�سرتاتيجية وزارة املالية والتن�سيق مع اجلهات الأخرى.

28

رواتب وم�صروفات ومبادرات وزارة املالية.
خطط وزارة املالية يف عالج م�شكلة �أموال الدولة املودعة يف امل�صارف ،وغرامات
وزارة املالية ،ومبادرات اخلزانة العامة بالإ�ضافة �إلى تداخل االخت�صا�صات مع
الوزارات الأخرى.

30

التوطني يف وزارة املالية.

31

الهيكل الإداري واملايل لوزارة املالية.

32

�إدارة ال�سيا�سة املالية لوزارة املالية داخل و خارج الدولة.

33

نتائج رقابة القطاع الإداري يف الدولة على ديوان املحا�سبة.

34

تطبيق ميزانية الربامج والأداء.

35

�أثر الأزمة املالية العاملية على النظام امل�صريف الدويل.

36

�ضعف رقابة امل�صرف املركزي وعدم وجود �سيا�سة نقدية وا�ضحة يف الدولة.

37

تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف املجال املايل واالقت�صادي.

38

تطوير الأنظمة املالية الرقابية يف امل�صارف مل يواكبه حماية كافية يف الأنظمة
املالية.

39

�سيا�سة �إدراج ال�شركات يف الأ�سواق املالية يف الدولة.

40

�إدارة احل�سابات يف امل�صارف التجارية» .

29

20

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة
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م

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

41

تو�سيع ظاهرة القرو�ض ال�شخ�صية.

42

�شكاوى ال�شيكات املرجتعة.

43

ا�ستحداث ا�ستمارة موحدة للقرو�ض.

ب.بفعالية املقرتحات:

yبلغت ن�سبة فعالية املقرتحات يف القطاع االقت�صادي ( ،)% 87.3حيث بلغ عدد املقرتحات التي وردت يف الأوراق البحثية للأمانة العامة يف املجال
y
االقت�صادي ( )58مقرتح ًا ،ومن �أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق:
yتبني �سيا�سة الدعم املحدود لل�سلع الأ�سا�سية املختارة ومنح اجلمعيات م�ساحات �إعالنية يف و�سائل الإعالم الر�سمية لأغرا�ض الت�سويق و�إ�شاعة الوعي
y
اال�ستهالكي.
yدعم القطاع الزراعي وت�شجيع �إن�شاء ال�شركات ال�صناعية املعنية بالأغذية.
y
�yإعادة النظر يف �سيا�سة احلكومة جتاه �أ�سعار املحروقات ب�شكل عام ودعم املحروقات اخلا�صة بالن�شاطات ال�صناعية (الغذائية ومواد البناء والإنتاج
y
الزراعي واحليواين).
yالتو�سع يف برامج التدريب ال�صناعية لت�أهيل العنا�صر الوطنية مع �أهمية اال�ستفادة من اخلربات العاملية املتخ�ص�صة يف برامج التدريب.
y
yاعتماد وزارة املالية �آلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة تفي مبتطلبات واحتياجات الوزارات حتى تتمكن من تنفيذ خططها وبراجمها الإ�سرتاتيجية.
y
�yضرورة ت�ضمني امليزانية العامة االحتادية موازنة للمر�أة والطفل �إتباعا للمعايري العاملية وللتو�صيات التي �أقرها احتاد الربملان الدويل ووافق عليها املجل�س
y
الوطني االحتادي.
�yإن�شاء حماكم م�صرفية متخ�ص�صة للنظر يف ق�ضايا املواطنني مع البنوك على غرار العديد من الدول �إقليميا وعامليا للحد من الآثار ال�سلبية لتبعات
y
القرو�ض ال�شخ�صية.
�yإن�شاء برنامج يطلق عليه توطني التكنولوجيا ال�صناعية مبا ميكن من اال�ستفادة من التكنولوجيا املتطورة عرب �إن�شاء �شراكات �إ�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سات
y
ال�صناعية الكربى.
�yإن�شاء ذراع احتادي لتوفري املواد اال�ستهالكية الأ�سا�سية يف الدولة من خالل هيئة �أو اجلمعيات التعاونية (خمزون ا�سرتاتيجي).
y
yدعم املحليات مبختربات قادرة على فح�ص املنتجات ال�صناعية ومطابقتها ملوا�صفات الهيئة.
y
yربط التعليم ب�سوق العمل ال�سيما يف قطاع ال�صناعة ،وما يرتتب عليه من تكثيف وتعميق املعرفة والعلوم التكنولوجية والت�أهيل ،والتدريب ال�صناعي،
y
والتو�سع يف �إن�شاء مدار�س التلمذة ال�صناعية.

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

21

yتي�سري �إجراءات احل�صول على الرتاخي�ص ال�صناعية من خالل �إلغاء بع�ض الإجراءات البريوقراطية� ،أو تطبيق نظام النافذة الواحدة يف احل�صول على
y
جميع الرتاخي�ص يف �أيام قليلة.
ر�سم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع االقت�صادي
% 87.3

% 58

جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي

22

م

�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت
من الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي

1

دعم املحليات مبختربات قادرة على فح�ص املنتجات ال�صناعية
ومطابقتها ملوا�صفات الهيئة.

2

�ضرورة ت�ضمني امليزانية العامة االحتادية موازنة للمر�أة والطفل
تقوية اجلهاز الرقابي للم�صرف املركزي وتزويده بالتقنية الالزمة وتدريب موظفي الدائرة
�إتباعا للمعايري العاملية وللتو�صيات التي �أقرها احتاد الربملان الدويل
الرقابية.
ووافق عليها املجل�س الوطني االحتادي.

3

االعتداد بدور وزارة ال�صناعة يف كل االتفاقيات واملعاهدات الدولية
التي تربمها الدولة والتي ت�ؤثر ب�شكل �أو ب�آخر على القطاع ال�صناعي
من خالل االعتداد بالوزارة «كبيت اخلربة الرئي�سي» الذي ميد و�ضع �ضوابط �صارمة على امل�صارف املانحة للقرو�ض ال�شخ�صية بتحديد �سقف �أعلى للقرو�ض.
احلكومة بالر�أي الفني مبا ي�ضمن ا�ستمرار تنفيذ خطط التطوير
ال�صناعي.
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م
4
5
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تبني �سيا�سة الدعم املحدود لل�سلع الأ�سا�سية املختارة (الأرز ،القمح،
الدقيق ،ال�سكر ،احلليب املجفف ،الزيوت النباتية ،مياه ال�شرب ،توعية وتثقيف املقرت�ضني لتوجيه القر�ض يف حاجته الفعلية.
الأدوية).
و�ضع خطط وبرامج زمنية حمددة مل�شروع الأمن الغذائي ،مبا فيها
ربط الدرهم ب�سلة من العمالت ليتنا�سب وزنها مع وزن التجارة اخلارجية.
اال�ستثمار يف دول �أخرى ومب�شاريع توفر �سلع ًا �إ�سرتاتيجية.

6

وجود جهة �أو هيئة حكومية تدر�س وتراقب وتقرتح ر�سوم اجلهات
و�ضع معايري حتدد م�ستويات الإيجار على م�ستوى الدولة تبع ًا للمنطقة وم�ستوى دخول �أفرادها.
الر�سمية يف الدولة.

7

�إعادة النظر يف �سيا�سة احلكومة جتاه �أ�سعار املحروقات ب�شكل عام
ودعم املحروقات اخلا�صة بالن�شاطات ال�صناعية (الغذائية ومواد �إعادة النظر يف نوعية امل�شاريع اال�ستثمارية التي يتم تنفيذها ومعرفة املردود االقت�صادي منها.
البناء والإنتاج الزراعي واحليواين).

8

منح اجلمعيات م�ساحات �إعالنية يف و�سائل الإعالم الر�سمية
لأغرا�ض الت�سويق و�إ�شاعة الوعي اال�ستهالكي.

9

دعم الوزارة ملراكز البحوث يف اجلامعات و�أن تعمل كحا�ضنات
للأفكار واملواهب ال�صناعية ومبا ميكن من حتويل هذه الأفكار ور�ؤى �إعطاء �صالحيات �أكرب للم�ؤ�س�سات املعنية يف الدولة مبراقبة حاالت الغ�ش التجاري.
املواهب �إلى منتجات و�سلع �صناعية.

�إجراء درا�سات دقيقة للت�ضخم ملعرفة �أ�سبابه ،واقرتاح حلول تتنا�سب مع طبيعة اقت�صاد الدولة.

التو�سع يف برامج التدريب ال�صناعية لت�أهيل العنا�صر الوطنية مع و�ضع برامج وخطط �إعالمية لتوعية امل�ستهلكني مب�ضار ا�ستخدام ال�سلع املقلدة واملغ�شو�شة وتوفري
10
�أهمية اال�ستفادة من اخلربات العاملية املتخ�ص�صة يف برامج التدريب .كوادر وتقنيات متخ�ص�صة يف جمال الرقابة.
�إن�شاء برنامج يطلق عليه توطني التكنولوجيا ال�صناعية مبا ميكن من
�إلزام جميع املنتجني بالدخول يف ع�ضوية غرف التجارة وال�صناعة ك�شرط ملمار�سة اال�سترياد
 11اال�ستفادة من التكنولوجيا املتطورة عرب �إن�شاء �شراكات �إ�سرتاتيجية
والت�صدير حتى ميكن مراقبة منتجاتهم.
مع امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الكربى.
ربط التعليم ب�سوق العمل ال�سيما يف قطاع ال�صناعة ،وما يرتتب عليه
 12من تكثيف وتعميق املعرفة والعلوم التكنولوجية والت�أهيل ،والتدريب �إن�شاء حماكمة خمت�صة لتطبيق قواعد و�إجراءات مكافحة الغ�ش التجاري.
ال�صناعي ،والتو�سع يف �إن�شاء مدار�س التلمذة ال�صناعية.
� 13إعفاء �أو تخفي�ض بع�ض الر�سوم.

�إعداد خطة بني وزارة املالية والوزارات الأخرى لإيجاد م�صادر مالية م�ستقلة.
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تي�سري �إجراءات احل�صول على الرتاخي�ص ال�صناعية من خالل �إلغاء
 14بع�ض الإجراءات البريوقراطية� ،أو تطبيق نظام النافذة الواحدة يف �إعداد خطة حمددة لإيجاد مبادرات تتعلق بالتنوع االقت�صادي يف الإمارات.
احل�صول على جميع الرتاخي�ص يف �أيام قليلة.
تبني خطط �إعالمية ت�شمل املدار�س ،وغريها من و�سائل الت�أثري
15
اجلماهريي حول تكري�س ثقافة تر�شيد اال�ستهالك.

التعريف بالهيئة الوطنية للبحث العلمي.

مراجعة االخت�صا�صات املمنوحة ملختلف الأجهزة الرقابية على �أ�سعار
ال�سلع واخلدمات يف �ضوء م�ستجدات ظاهرة غالء الأ�سعار ،والأمن
16
�إن�شاء مراكز لت�سويق الأبحاث العلمية التي تنتجها م�ؤ�س�سات التعليم العايل ودعمها مادي ًا.
الغذائي ،والأزمات املالية الدولية ،والت�أكد من قيام هذه الأجهزة
ب�أداء �أدوارها املنوطة بها.
دعم القطاع الزراعي وت�شجيع �إن�شاء ال�شركات ال�صناعية املعنية �إعداد م�شروع ربط �إلكرتوين بني مراكز ال�شرطة والبنوك يتيح للم�صارف �إر�سال بيانات ال�شخ�ص
17
امل�شكو بحقه يف �شيك مرجتع من دون احلاجة �إلى ت�سجيل بالغ ح�ضوري لتفادي هروب امل�شتكي
بالأغذية.
العمل على زيادة املناف�سة يف االقت�صاد الوطني من خالل �إزالة القيود
 18القانونية والإدارية على دخول ال�سلع �إلى الدولة ،ومكافحة مظاهر �إطالق احلكومات املحلية ملبادرات تدعم التعليم املهني.
االحتكار والتكتالت.
التو�سع يف ال�صناعات التي تتمتع فيها الدولة مبيزة ن�سبية وذلك
باال�ستغالل الأمثل ملوارد الدولة الطبيعية� ،أو ال�صناعات كثيفة ر�أ�س
 19املال وذات العمالة القليلة ،وكذلك ال�صناعات التي ميكن �أن ت�شكل تطبيق م�شروع التدريب الوطني امل�شرتك.
ميزة ن�سبية يف الت�صدير� ،أو الت�سويق املحلي مثل �صناعات حتلية
املياه والطاقة ال�شم�سية والأمن الغذائي.
باالنتقال من نظام ال�صرف الثابت مع الدوالر الأمريكي �إلى ربط
 20الدرهم الإماراتي ب�سلة عمالت للحد من ت�أثري تقلبات الدوالر ابتعاث املوظفني حل�ضور الدورات وامل�ؤمترات الدولية اخلا�صة بتعزيز املهارات الوظيفية.
الأمريكي مع العمالت العاملية الأخرى على االقت�صاد الإماراتي.
�إن�شاء ذراع احتادي لتوفري املواد اال�ستهالكية الأ�سا�سية يف الدولة من
21
خالل هيئة �أو اجلمعيات التعاونية (خمزون ا�سرتاتيجي).

24
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دعم اجلمعيات على االنت�شار اجلغرايف ومنح امتيازات تف�ضيلية
اعتماد وزارة املالية �آلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة تفي مبتطلبات واحتياجات الوزارات حتى
 22كمنح �أرا�ضي و�إلغاء �أو تخفيف القيود على ا�سترياد ال�سلع من اخلارج،
تتمكن من تنفيذ خططها وبراجمها الإ�سرتاتيجية.
ومنح القرو�ض املي�سرة لهذه اجلمعيات لأغرا�ض البناء �أو التو�سع.
حتديث وتطوير القانون االحتادي رقم  13ل�سنة  1976اخلا�ص
 23ب�إ�شهار اجلمعيات التعاونية بحيث ي�شمل �إعادة هيكلة اجلمعيات توفري �ضمانات لعملية الإقرا�ض العقاري وعمليات بيع القرو�ض بني البنوك.
التعاونية وفتح باب االكتتاب
دعم احلكومة لالحتاد التعاون اال�ستهالكي لغايات اال�سترياد املبا�شر
24
تنفيذ القوانني واملعايري املتفق عليها دوليا يف �ش�أن �شفافية املعامالت يف الأ�سواق املالية.
وامل�شرتيات من م�صادر الإنتاج.
�إعادة النظر يف الأنظمة والقوانني املنظمة لل�سوق العقاري و�ضرورة
قيام احلكومة بو�ضع �إ�سرتاتيجية احتادية قانونية ورقابية حول
25
تنويع اال�ستثمارات وتوجيهها لقطاعات خمتلفة.
اال�ستثمار والتطوير العقاري ،لتوفري �سكن يالءم خمتلف فئات
املجتمع ويلبي االحتياجات ال�صناعية والتجارية املختلفة.
اعتماد وزارة املالية �آلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة تفي
 26مبتطلبات واحتياجات الوزارات حتى تتمكن من تنفيذ خططها دمج امل�صارف ال�صغرية واملت�ضررة لتفادي الأزمات املالية.
وبراجمها الإ�سرتاتيجية.
تقدمي م�شروع قانون يف �ش�أن �إن�شاء هيئة احتادية م�ستقلة لالئتمان
27
بهدف توفري قاعدة بيانات مركزية وم�ؤ�شر ملخاطر القرو�ض

تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف املجال املايل واالقت�صادي.

تقوية اجلهاز الرقابي للم�صرف املركزي من خالل تزويده بالتقنيات
28
التكنولوجية الالزمة واخلربات الب�شرية

تطوير الأنظمة املالية الرقابية يف امل�صارف .

تعديل ال�سقف الأعلى لقيمة القر�ض مبا يتنا�سب وم�ستوى الدخل
 29ون�سبة الت�ضخم عرب تق�سيم املقرت�ضني �إلى �شرائح ح�سب م�ستوى اال�ستمرار والتو�سع يف �ضخ ال�سيولة املالية للقطاع امل�صريف.
الدخل على �أن ترافقها �آلية مرنة للمراجعة الدورية.
تبني �سيا�سة الدعم املحدود لل�سلع الأ�سا�سية املختارة وهي (الأرز – القمح – الدقيق – ال�سكر
و�ضع �ضوابط �صارمة على امل�صارف املانحة للقرو�ض ال�شخ�صية
30
– احلليب املجفف – الزيوت النباتية – مياه ال�شرب – الأدوية – املحروقات خا�صة الديزل
بحيث تتنا�سب قيمة القر�ض مع دخل املقرت�ض ،وال�ضمانات املقدمة.
مل�ساهمته العالية يف الن�شاطات ال�صناعية.
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�إن�شاء حماكم م�صرفية متخ�ص�صة للنظر يف ق�ضايا املواطنني مع
 31البنوك على غرار العديد من الدول �إقليميا وعامليا للحد من الآثار دخول احلكومة كم�ستورد للب�ضائع الرئي�سية.
ال�سلبية لتبعات القرو�ض ال�شخ�صية.
�إلزام البنوك وامل�ؤ�س�سات املقر�ضة بالقيام بحمالت توعية وتثقيف
32
�إعادة تقييم الهيكل التنظيمي لوزارة املالية.
للعمالء.

26

33

�إعادة هيكلة اجلمعيات التعاونية وفتح باب االكتتاب والتو�سع يف رقعة اجلمعيات للحد من االحتكار.

34

�إعادة النظر بالر�سوم التي تفر�ضها اجلهات الر�سمية بحيث تخ�ضع ملعايري منطقية تبدو �أكرث
�إقناعا و�أخف عب�أ.

35

�إيجاد �سيا�سات منا�سبة لدعم القطاع الزراعي لتحقيق االكتفاء الذاتي.

36

تقييد ارتفاع الأ�سعار على م�ستوى الإيجار ال�سكني والتجاري والوقود.

37

التن�سيق مع وزارة التعليم العايل ب�ش�أن �إمكانية ا�ستحداث تخ�ص�صات مالية جديدة يتطلبها عمل
وزارة املالية.

38

توحيد م�ستوى الرواتب والأجور على م�ستوى الدولة ،وربطه مبع ّدل الت�ضخم ال�شهري �أو ال�سنوي.

39

�إن�شاء �إدارة للبحوث والدرا�سات بحيث ت�ساهم يف دعم �أعمال وزارة املالية.

40

االقرتاح بوجود م�ؤ�س�سة واحدة لتوزيع امل�شتقات النفطية على م�ستوى الدولة ل�ضمان تقليل
التكاليف واعتماد طرق عمل �أف�ضل و�أ�سلوب للتناف�سية من منظور وطني.

41

مقاطعة املحال وال�شركات واملتاجر الكربى التي ترفع الأ�سعار.

42

ت�سهيل منح الرتاخي�ص ال�صناعية لزيادة �إنتاج مواد البناء.

43

رفع كفاءة توزيع موارد البنوك التمويلية بني اال�ستثمارات املختلفة.

44

و�ضع �شروط لتوطني ن�سب حمددة يف اال�ستثمارات الأجنبية ومن خاللها ن�ساهم يف توطني هذه
ال�صناعات بالإ�ضافة الى تقليل ن�سبة البطالة وتقليل من م�شكلة اخللل يف الرتكيبة ال�سكانية.

45

�إلزام امل�ستثمرين مبراعاة اجلانب البيئي يف املواد امل�ستخدمة للبناء لتقليل م�شكلة التلوث.
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46

التعجيل يف �إ�صدار قانون ينظم عملية اال�ستثمار.

47

�إن�شاء �شركات م�ساهمة عامة متخ�ص�صة يف جمال مزارع احليوانات والدواجن.

48

تنظيم �صيد الأ�سماك مبا يحقق االكتفاء الذاتي واحلد من ال�صيد اجلائر.
اال�ستفادة من جتارب الدول الأخرى لزيادة �إعداد الأ�سماك يف الدولة والت�صريح باال�ستثمار يف
مزارع الأ�سماك.
�إن�شاء مركز �أبحاث متخ�ص�ص لتطوير وحت�سني املحا�صيل الزراعية والتي تتنا�سب مع البيئة
ال�صحراوية وت�سويقها.
�إعفاء املنتج املحلي من الر�سوم.

52

حث اجلمعيات على الإنتاج وعدم االكتفاء ب�شراء املنتجات.

53

�إقامة خمزن غذائي حت�سبا للظروف العاملية.

54

الإر�شاد والتوعية يف ا�ستخدام املياه وكيفية ا�ستهالكها وخمالفة امل�ستهرتين يف اال�ستخدام.

55

حقن املياه الناجتة من التحلية يف باطن الأر�ض كم�ستودع طبيعي للمياه اجلوفية.

56

البحث عن �أف�ضل �أنواع امليزانية وتطبيقها مبا يتنا�سب الظروف االقت�صادية للدولة والدولية.

57

�إن�شاء برنامج لقيا�س ر�ضا املتعاملني من الوزارات واجلمهور.

58

توجيه جزء من املوارد املالية لوزارة االقت�صاد لتنظيم ورعاية املنا�سبات والفعاليات املجتمعية.

49
50
51

ثاني ًا :القطاع االجتماعي
1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاع االجتماعي:
yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر يف جمال القطاع االجتماعي عدد ()113
y

عم ً
ال بحثي ًا وتنوع ما بني عدد ( )90ورقة بحثية ،وعدد ( )23درا�سات ،ومت �إعداد الأوراق الفنية يف القطاع االجتماعي من قبل �إدارة اجلل�سات بعدد ()55

ورقة بحثية بن�سبة (� ،)% 48.6إدارة البحوث واملعلومات بعدد ( )35ورقة ودرا�سة بحثية وبن�سبة (� ،)% 30.9إدارة اللجان بعد ( )23ورقة بحثية وبن�سبة
(.)% 20.3
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�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال االجتماعي
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر

جدول ح�صر ب�أهم الأوراق الفنية يف القطاع االجتماعي
م

28

الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

1

ورقة خدمات البحوث حول ( ال�سيا�سة العامة لهيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ).

البحوث واملعلومات

عام 2007م.

2

ورقة خدمات البحوث ملو�ضوع ( �سيا�سة �صندوق الزواج ).

البحوث واملعلومات

عام 2007م.

3

تقرير عن مو�ضوع ( ال�سيا�سة العامة لهيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ).

البحوث واملعلومات

عام 2007م.

4

ورقة تو�ضيحية حول ( الإجراءات املتبعة ب�ش�أن امل�ساعدات االجتماعية ).

البحوث واملعلومات

عام 2008م.

5

ورقة برملانية تو�ضيحية حول ( جواز �إنهاء خدمة املوظف املواطن �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك ).

البحوث واملعلومات

عام 2008م.

6

ورقة تو�ضيحية ب�شـ�أن ( يـوم العمل الواقـع بيـن �إجازتني ر�سميتيـن ).

البحوث واملعلومات

عام 2008م.

7

ورقة تو�ضيحية حول ( الن�شيد الوطني لدولة الإمارات ).

البحوث واملعلومات

عام 2008م.
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8

ورقة برملانية تو�ضيحية حول ( ال�ضمان االجتماعي ).

البحوث واملعلومات

عام 2008م.

9

ورقة تو�ضيحية حول ( دور رعاية الأحداث ).

البحوث واملعلومات

عام 2008م.

 10ورقة اال�ستدالل الربملاين ملو�ضوع ( �سيا�سة �صندوق الزواج ).

البحوث واملعلومات

عام 2008م.

 11ورقة تو�ضيحية حول �س�ؤال( مراكز ال�شباب ال�صيفية ).

البحوث واملعلومات

عام 2008م.

 12ورقــة تو�ضيحيـة ب�شـ�أن ( �ضم �أ�صحاب الأعمال يف املهن احلرة �ضمن قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية).

البحوث واملعلومات

عام 2008م.

 13ورقة املفاهيم العامة ملو�ضوع ( �سيا�سة �صندوق الزواج ).

البحوث واملعلومات

عام 2008م.

 14ورقة تو�ضيحية عن ( �صندوق الزواج ومنحة الزواج للعامني  2006و2007م ).

�إدارة اجلل�سات

عام 2008م.

 15ورقة تو�ضيحية حول ( درا�سة �أو�ضاع املتقاعدين ).

�إدارة اجلل�سات

عام 2008م.

 16ورقة تو�ضيحية عن ( دور الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة الإ�شرايف والرقابي على احتاد كرة القدم).

�إدارة اجلل�سات

عام 2008م.

 17ورقة تو�ضيحية حول مو�ضوع ( القواعد املتبعة يف عملية التنقل بني الوظائف املختلفة يف الدولة ).

�إدارة اجلل�سات

عام 2008م.

 18ورقة تو�ضيحية حول ( �إنهاء خدمات بع�ض املواطنني بالقطاع اخلا�ص ).

�إدارة اجلل�سات

عام 2008م.

 19اجلدول اال�ستهاليل حول مو�ضوع ( ال�سيا�سية العامة لوزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ).

�إدارة اللجان

عام 2008م.

 20ورقة تو�ضيحية حول ( الزيارة امليدانية للجنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة ).

�إدارة اللجان

عام 2008م.

 21اجلدول اال�ستهاليل حول مو�ضوع ( ال�سيا�سية العامة لوزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع).

�إدارة اللجان

عام 2008م.

 22ورقة خدمات بحوث حول ( �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ).

�إدارة اللجان

عام 2008م.

 23حماور مو�ضوع الأمن الغذائي واال�ستف�سارات املطروحة من اللجنة.

�إدارة اللجان

عام 2008م.

 24ورقة املفاهيم العامة ملو�ضوع ( وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ).

�إدارة اللجان

عام 2008م.

 25ورقة خدمات بحوث حول ( �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ).

�إدارة اللجان

عام 2008م.

 26ورقة خلفية ( لل�سيا�سة العامة للهيئة العامة للأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ).

�إدارة اللجان

عام 2008م.
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 27ورقة املفاهيم العامة حول ( ال�سيا�سة الإعالمية).

�إدارة اللجان

عام 2008م.

 28ورقة املفاهيم العامة ملو�ضوعي ( العمالة الوافدة يف دولة الإمارات وت�أثري قرارات و�أنظمة وزارة العمل اجلديدة ).

�إدارة اللجان

عام 2008م.

 29تقرير جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة حول مو�ضوع ( �سيا�سة الهيئة العامة لل�شئون الإ�سالمية والأوقاف ).

�إدارة اللجان

عام 2008م.

 30الدرا�سة الربملانية التحليلية حول مو�ضوع ( �سيا�سة احلكومة يف جمال الإعالم ).

البحوث واملعلومات

2009

 31درا�سة بعنوان ( جتربة املجل�س الوطني االحتادي حمفزة �أم معيقة للتنمية ).

البحوث واملعلومات

2009

 32حما�ضرة رئي�س املجل�س الوطني االحتادي حول ( �آفاق تطوير املجل�س الوطني االحتادي ،وتفاعله مع ق�ضايا جمتمعه).

البحوث واملعلومات

2009

 33ورقة عمل برملانية حول ( اجلمعيات الن�سائية يف دول جمل�س التعاون ).

البحوث واملعلومات

2009

 34حتليل الأهداف اال�سرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية لوزارة العدل.

البحوث واملعلومات

2009

 35ورقة تو�ضيحية حول ( ت�شغيل املتقاعدين يف احلكومة االحتادية ).

�إدارة اجلل�سات

2009

 36اجلدول اال�ستهاليل حول مو�ضوع ( ال�سيا�سية العامة لوزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ).

�إدارة اللجان

2009

 37ورقة خدمات بحوث حول ( �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ).

�إدارة اللجان

2009

 38ورقة خدمات بحوث حول ( �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ).

�إدارة اللجان

2009

 39ورقة املفاهيم العامة ملو�ضوع ( وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ).

�إدارة اللجان

2009

 40ورقة خدمات بحوث حول �سيا�سة ( وزارة ال�شئون االجتماعية ).

�إدارة اللجان

2009

 41ملخ�ص لأهم ما ورد يف ردود احلكومة حول مو�ضوع ( �سيا�سة وزارة وال�ش�ؤون االجتماعية ).

�إدارة اللجان

2009

 42مالحظات حول ردود احلكومة حول مو�ضوع ( �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ).

�إدارة اللجان

2009

 43ورقة بيان معلوماتي حول �سيا�سة ( وزارة ال�شئون االجتماعية ).

�إدارة اللجان

2009

 44ورقة خدمات بحوث حول ( اال�سرتاتيجية والت�شريعات يف الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ).

البحوث واملعلومات

2010

 45بحث خدمات بحوث حول ( التوطني الوظيفي يف الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ).

البحوث واملعلومات

2010
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 46درا�سة برملانية حتليلية حول ( التنمية الب�شرية يف ظل العوملة والأزمة املالية ).

البحوث واملعلومات

2010

 47ورقة حمور ملو�ضوع ( زواج املواطنات من �أجانب ).

البحوث واملعلومات

2010

 48ورقة تو�ضيحية حول ( �إجازة الو�ضع يف قانون املوارد الب�شرية االحتادي ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 49ورقة تو�ضيحية حول ( �إ�صدار قانون حلماية اللغة العربية ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 50ورقة تو�ضيحية حول ( �إن�شاء املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 51ورقة تو�ضيحية حول ( �إن�شاء دور ح�ضانات يف امل�ؤ�س�سات االحتادية ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 52ورقة تو�ضيحية حول ( �إن�شاء مبنى حديث ملحكمة دبا الفجرية ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 53ورقة تو�ضيحية حول ( �إن�شاء معهد للفنون يف الدولة).

�إدارة اجلل�سات

2010

 54ورقة تو�ضيحية حول ( �أهداف اللجنة الوزارية لتعزيز التالحم الوطني واملجتمعي).

�إدارة اجلل�سات

2010

 55الورقة التو�ضيحية حول ( �إيقاف امل�ساعدات االجتماعية عن بع�ض م�ستحقيها).

�إدارة اجلل�سات

2010

 56ورقة تو�ضيحية حول ( تطبيق الدوام املرن ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 57ورقة تو�ضيحية حول ( تقييم الربامج املقدمة يف املراكز الثقافية).

�إدارة اجلل�سات

2010

 58ورقة تو�ضيحية حول ( توطني مهنة الإمام وامل�ؤذن ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 59ورقة تو�ضيحية حول ( كيفية متابعة الأداء احلكومي ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 60ورقة تو�ضيحية حول ( رواتب املتقاعدين الع�سكريني ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 61ورقة تو�ضيحية حول ( حتديث بيانات امل�ستحقني للم�ساعدات االجتماعية من فئة غري املتزوجات ) .

�إدارة اجلل�سات

2010

 62ورقة تو�ضيحية ( خف�ض �سن التقاعد لدى املوظفة املواطنة ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 63ورقة تو�ضيحية حول ( �صرف �إعانات اجتماعية للعاطلني عن العمل ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 64ورقة التو�ضيحية حول ( جتني�س الالعبني الأجانب ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 65ورقة التو�ضيحية حول ( االهتمام باملواقع الأثرية بالدولة ).

�إدارة اجلل�سات

2010
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 66ورقة التو�ضيحية حول ( ت�صريح عمل للأحداث املواطنني واملقيمني).

�إدارة اجلل�سات

2011

 67ورقة التو�ضيحية حول ( خطة الوزارة لالحتفال باليوم الوطني الأربعني ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 68ورقة التو�ضيحية حول ( خطة احلكومة لعالج اخللل يف الرتكيبة ال�سكانية وفق ر�ؤيتها لعام 2021م ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 69ورقة التو�ضيحية حول ( الرقابة على املواد امل�ضافة �إلى املنتجات الغذائية ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 70التحليل الزمني مليزانية الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية خالل الأعوام (.2009-2010-2011

�إدارة اللجان

2010

 71ورقة �إطار مو�ضوع حول ( �سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ) .

�إدارة اللجان

2010

 72تقرير ملو�ضوع ( �سيا�سة الهيئة العامة للموارد الب�شرية ).

�إدارة اللجان

2010

2.2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي:
أ.أح�صر الأفكار:

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي عدد ( )118فكرة ،ومن �أهم هذه الأفكار:
y
yyعدم ربط م�ستحقي منحة �صندوق الزواج بغالء الأ�سعار وارتفاع تكاليف احلياة.
yyالتباين بني الأجور يف اجلهات املحلية واجلهات احلكومية.
yyعدم توافر فر�ص لتدريب وتطوير املوظفني يف بع�ض اجلهات.
yyتراجع ا�ستخدام اللغة العربية يف مقابل ا�ستخدام اللغة الإجنليزية يف املعامالت الر�سمية للكثري من الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
yyالتحديات التي تواجه جهود التنمية الب�شرية يف ظل العوملة (الأمية ،البطالة ،الفقر ،عمالة الأطفال ،التعليم).
yyدور الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف ا�ستثمار �أموال الوقف.
�yyأ�سباب �إن�شاء دور ح�ضانة ملحقة بالوزارات والهيئات احلكومية لرعاية �أبناء املوظفات العامالت.
yyامل�شكالت التي تواجه مبنى حمكمة دبا الفجرية التي �أن�شئت يف فرتة ال�سبعينات.
yyالأ�سباب التي تدعو لإن�شاء معهد للتمثيل ،ي�ضم �أق�ساما للم�سرح والتلفزيون والإذاعة وال�سينما.
yyيعترب ( % )75من �إجمايل املتقاعدين من ذوي الدخل الب�سيط وفقا لإح�صائية قامت بها الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
yyغياب الربامج املقدمة التي ت�ساهم يف تثقيف املجتمع وتنميته لتعزيز الهوية الوطنية وما يتعلق بثقافة الدولة.
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�yyضعف رواتب وحوافز الأئمة والوعاظ وامل�ؤذنني
�yyضعف التن�سيق بني الهيئة واجلامعات التي تخرج طالب ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية.
yyعدم توافر فر�ص لتدريب وتطوير املوظفني يف بع�ض اجلهات.
yyعدم و�ضوح املادة ( )101ب�ش�أن �إنهاء اخلدمة للم�صلحة العامة.
yyارتفاع تكاليف �ضم اخلدمة بني الإدارات االحتادية واملحلية.
yyغياب التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية يف تنفيذ الربامج الثقافية وبرامج ال�شباب وبرامج تنمية املجتمع.
yyعدم ر�صد ميزانية كافية لوزارة الثقافة وال�شباب لتنفيذ برامج التوطني والتدريب.
yyعجز ميزانية �صندوق الزواج �إلى عدم ا�ستحداث بع�ض امل�شاريع اال�ستثمارية
yyظهور عدد من الهيئات املناف�سة التي يكمن اعتمادها على الوقف وتنفيذ م�شاريع الوقف مما يقلل من فر�ص ذهابها للهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف
�yyضعف الت�سليط الإعالمي حول مفهوم امل�شاريع الوقفية و�أهميتها يف املجتمع
ب.بح�صر املقرتحات:

yبلغ �إجمايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع االجتماعي عدد ( )85مقرتح ًا ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
y
�yyإن�شاء نظام معلوماتي الحتياجات �سوق العمل وربطها مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ذلك لتوجيه الطالب للوظائف التي يحتاجها �سوق العمل.
yyالإ�سراع ب�إن�شاء جمل�س �أعلى لرعاية ودعم املوهوبني واملبدعني على امل�ستوى االحتادي.
yyاال�ستفادة من تطورات التقنية احلديثة دون �إالخالل بالأ�صالة والهوية الوطنية وعدم �إدماجها يف تيار الفكر والثقافة الأجنبية.
yyترجمة �أهداف املجل�س الوطني للإعالم �إلى برامج قابلة لقيا�س الأداء ومعرفة حتقيق امل�ستهدف والعوائق وامل�صاعب الأخرى التي تعرت�ض حتقيق
هذه الأهداف .
yyعدم الت�ساهل مع كافة اجلهات التي ت�ستخدم اللغات الأجنبية يف تعامالتها الر�سمية ،و�إ�صدار خمالفات وغرامات بحقها.
yyتخ�صي�ص حوافز مادية ومعنوية لت�شجيع ا�ستخدام اللغة العربية يف كافة قطاعات املجتمع.
�yyضرورة �إعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين الذين مل ي�شملهم قرار �إ�ضافة العالوة التكميلية على راتب التقاعد كامال وهم كل الذين تقاعدوا قبل
يناير من عام 2008م
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yyالعودة �إلى قانون املوارد الب�شرية القدمي الذي كان ين�ص على �إجازة الو�ضع ملدة �شهرين براتب كامل و�شهرين بن�صف راتب و�شهرين من دون راتب.
�yyإيجاد �آلية للتن�سيق بني اجلهات احلكومية املعينة مبو�ضوع التوطني والتوظيف يف خمتلف �إمارات الدولة بع�ضها مع بع�ض .
�yyإن�شاء نظام معلوماتي الحتياجات �سوق العمل وربطها مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ذلك لتوجيه الطالب للوظائف التي يحتاجها �سوق العمل .
yyح�صر املهن التي ميكن ت�شغيلها باملواطنني ومنع ا�ستقدام عمالة وافدة عليها مع و�ضع �ضوابط خا�صة ال�ستقدام العمالة الوافدة .
yyا�ستقطاب الوزارة للكوادر الوطنية من خالل التعاون مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل خللق برامج تتنا�سب مع الفر�ص الوظيفية املوجودة يف كافة م�ؤ�س�سات
وبرامج وزارة الثقافة.
yyت�شكيل جلنة م�شرتكة بني وزارة الثقافة واملجل�س الوطني للإعالم لتنفيذ الربامج امل�شرتكة.
yyت�شكيل جلنة ا�ستثمارية من �أجل دعم ميزانية �صندوق الزواج.
yyتفعيل العمل البحثي من خالل ا�ستحداث �إدارة البحث العلمي تعمل على درا�سة الواقع االجتماعي.
yyتنويع خدمات ال�ضمان االجتماعي لت�شمل الإعفاءات من الر�سوم احلكومية واملحلية �أو و�ضع ر�سوم خا�صة للم�سجلني يف نظام ال�ضمان االجتماعي
والت�شجيع على ا�ستحداث �أفكار جديدة تخدم امل�ستفيدين ،حتقيقا ملبد�أ الرفاهية االجتماعية.
yyحتول م�ؤ�س�سة �صندوق الزواج ال�صندوق من م�ؤ�س�سة مالية قائمة على تقدمي منح للمتقدمني للزواج �إلى م�ؤ�س�سة اجتماعية مالية.
�yyإجراء م�سح ميداين لكافة �إمارات الدولة ،ملعرفة االحتياجات الفعلية للمراكز والأن�شطة والربامج الثقافية وال�شبابية لكل منطقة.
yyالتن�سيق مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات املحلية يف كافة الربامج املعنية بالثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع.
�شكل بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية للقطاع االجتماعي
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جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي
م
1

2

الأفكار الرئي�سية للأوراق البحثية

موجهات ال�سيا�سات الإعالمية الدولية.

موجهات اخلطاب الإعالمي االقت�صادي.

املقرتحات

ترجمة �أهداف املجل�س الوطني للإعالم �إلى برامج قابلة لقيا�س الأداء ومعرفة حتقيق امل�ستهدف
والعوائق وامل�صاعب الأخرى التي تعرت�ض حتقيق هذه الأهداف .
ال�سعي اجلاد لأن تكون هناك قاعدة انت�شار �إقليمية وعاملية كقناة �إخبارية متميزة باعتبار �أن ذلك
ي�سهم يف �إبراز الواقع االيجابي للإمارات على امل�ستوى اخلارجي �شريطة �أن تكون هذه القناة احرتافية
وتطبق املعايري الإعالمية.

3

موجهات اخلطاب الإعالمي يف الرتبية وال�شباب.

�إعداد خطط طوارئ �أو خطط �إعالمية بديلة ملواجهة التحديات واملخاطر التي ميكن �أن تواجه الدولة
م�ستقبال على غرار خطط الإعالم يف الدول املتقدمة.

4

الت�شريعات املنظمة لعمل القطاع الإعالمي يف دولة الإمارات.

اال�ستفادة من تطورات التقنية احلديثة دون �إالخالل بالأ�صالة والهوية الوطنية وعدم �إدماجها يف تيار
الفكر والثقافة الأجنبية.

5

اجلهات املنظمة للقطاع الإعالمي يف دولة الإمارات.

�أهمية و�ضع االعتمادات املالية الالزمة لبناء برامج وخطط �إعالمية حمققة لآثارها و�أهدافها
وقادرة على الت�أثري الإقليمي والدويل (ير�صد ملحطة العربية �سنويا  60مليون دوالر لتغطية ن�شاطها
الإعالمي).

6

�أ�سباب �إ�صدار قانون تنظيم الأن�شطة الإعالمية.

�أهمية بناء املحتوى الإعالمي ال�سرتاتيجية الدولة الإعالمية على �أ�س�س (احلرية-املو�ضوعية-توافر
ال�صدق-التوعية والتثقيف).

7

التحليل العام للت�شريعات املنظمة لقطاع الإعالم.

يجب �أن تكون ا�سرتاتيجية و�سائل الإعالم مدعومة ومبنية على القدرات الفردية وامل�ؤ�س�سات على �أن
ت�ضع هذه اال�سرتاتيجية يف اعتبارها ت�أثريات التكنولوجيا اجلديدة ،خ�صو�صا املناف�سة من اخلدمات
الف�ضائية الأخرى.

8

اال�سرتاتيجية الإعالمية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

التكامل العربي يف ظل التكتالت الكربى على م�ستوى العامل وتوحيد اجلهود والرتكيز على �إيجاد م�شروع
عربي متكامل للتنمية ي�أخذ بعني االعتبار �إمكانية كل قطر عربي ومدى م�ساهمته يف ذلك امل�شروع.

9

ال�سيا�سات الإعالمية يف دول اخلليج العربي.

معاجلة انخفا�ض فاعلية العن�صر الب�شري يف التنمية الب�شرية.
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املقرتحات

10

�أهداف ال�سيا�سات الإعالمية يف دول اخلليج العربي.

احلد من البطالة من خالل رفع قدرات العن�صر الب�شري باعتباره الرثوة الأ�سا�سية ورفع م�ستوى التعليم
وربطه باحتياجات التنمية ،ودعم برامج الت�أهيل والتدريب والت�شغيل للعمالة مبا يحد من البطالة يف
االقت�صاديات العربية.

11

ال�سيا�سة الإعالمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

�ضرورة اال�ستثمار الآمن لر�أ�س املال العربي داخل الوطن خا�صة بعد الأزمة املالية العاملية.

12

احلرية الإعالمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة

زيادة التجارة البينية العربية وفتح الأ�سواق �أمام املنتجات العربية ،مبا يجنب املنطقة العربية الآثار
ال�سلبية للركود االقت�صادي وانخفا�ض معدل اال�ستثمار

13

م�شكالت تنظيم ال�سيا�سة الإعالمية الإماراتية.

و�ضع �سيا�سة عامة تلزم و�سائل الإعالم با�ستخدام اللغة العربية ا�ستعماال» جيدا» على نطاق وا�سع.

14

الرتخي�ص لو�سائل الإعالم.

االهتمام ب�إ�صالح مناهج تعليم اللغة العربية ،وكذلك تطوير �أ�ساليب تدري�سها يف كافة املراحل
الدرا�سية ،وجعلها هي لغة التعليم الأولى يف خمتلف املراحل الدرا�سية مبا فيها املرحلة اجلامعية.

15

القيود املالية �أو �ضمانات الن�شر املالية.

عدم الت�ساهل مع كافة اجلهات التي ت�ستخدم اللغات الأجنبية يف تعامالتها الر�سمية ،و�إ�صدار
خمالفات وغرامات بحقها.

16

الرقابة امل�سبقة.

تخ�صي�ص حوافز مادية ومعنوية لت�شجيع ا�ستخدام اللغة العربية يف كافة قطاعات املجتمع.

17

الرقابة على ال�صحف واملجالت الأجنبية امل�ستوردة من
اخلارج.

�ضرورة �إعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين الذين مل ي�شملهم قرار �إ�ضافة العالوة التكميلية على راتب
التقاعد كامال وهم كل الذين تقاعدوا قبل يناير من عام 2008م

18

م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية.

�إ�صدار قرار لت�شغيل ه�ؤالء املتقاعدين يف امل�ؤ�س�سات والدوائر االحتادية.

19

العوملة ( ماهيتها وم�شكالتها ونتائجها ).

�إعطاء املوظف احلق يف مناق�شة املدير يف تقرير تقييمه ال�سنوي ليكون دافع لتطوير �أداء.

20

الآثار ال�سلبية للعوملة.

تعديل النظام اخلا�ص بالأجور وحماولة حتقيق توافق بني القطاعات املحلية واحلكومية.

21

الآثار الإيجابية للعوملة.

و�ضع لوائح خا�صة بالعمل تتيح للموظف التدريب املجاين ب�شرط عدم ترك الوظيفة لفرتة معينة حتى
يتم اال�ستفادة من تدريبه.

22

الأزمة املالية العاملية ( ماهيتها وم�شكالتها ونتائجها ).

تو�ضيح املادة ( )101لت�سهيل �إجراءات التطبيق على احلكومة واملوظفني.
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املقرتحات

23

التحديات التي تواجه جهود التنمية الب�شرية يف ظل العوملة
(الأمية ،البطالة ،الفقر ،عمالة الأطفال ،التعليم).

عند �إنهاء اخلدمة يجب توفري وظيفة بديلة للموظف كالذي ورد يف القانون العماين املادة ()147

24

تراجع ا�ستخدام اللغة العربية يف مقابل ا�ستخدام اللغة
الإجنليزية يف املعامالت الر�سمية للكثري من الوزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية.

يجب �أن يكون �إنهاء اخلدمة للموظف بنا ًء على امل�صلحة العامة بعد درا�سة م�شرتكة بني الهيئة ومقر
العمل الذي يعمل به املوظف مع ذكر الأ�سباب التي يتوجب به ف�صله ،ودرا�سة ما مدى �إ�صالح هذه
الأ�سباب لتجنب النتائج ال�سلبية التي قد يقع بها املوظف م�ستقب ًال كالتدريب �أو �إعطاءه عمل جزئي.

25

�أ�سباب تراجع ا�ستخدام اللغة العربية(.التنوع ال�سكاين بوجود
يجب على احلكومة االحتادية زيادة فرتة الر�ضاعة من �أربعة �أ�شهر لعدم كفايتها ،ومثال على ذلك،
( )202جن�سية يف الدولة� ،ضعف مناهج و�أ�ساليب تدري�س اللغة
دولة قطر يف مادة ()109من قانون اخلدمة املدنية والذي مينح املوظفة �ساعتي ر�ضاعة يومي ًا ملدة �سنة
العربية ،كرثة الأخطاء اللغوية يف الفتات املحالت التجارية،
تبد�أ بعد انتهاء �إجازة الو�ضع مبا�شرة ،ويرتك للموظفني حتديد وقت الر�ضاعة.
الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021م).

26

النتائج املرتتبة على تراجع ا�ستخدام اللغة العربية.

العودة �إلى قانون املوارد الب�شرية القدمي الذي كان ين�ص على �إجازة الو�ضع ملدة �شهرين براتب كامل
و�شهرين بن�صف راتب و�شهرين من دون راتب.

27

�أ�سباب م�شكلة زواج املواطنات بغري املواطنني.

االهتمام ب�إجازة الو�ضع وزيادتها واالعتماد على املعايري العاملية ،فمث ًال تعطي الدول الأوروبية كفرن�سا
و�أ�سبانيا والنم�سا � 16أ�سبوع ًا لإجازة الو�ضع.

28

النتائج املرتتبة على زواج املواطنات من غري املواطنني.

تفعيل قرار  19الذي �أ�صدره جمل�س الوزراء ب�ش�أن �إن�شاء ح�ضانات �أطفال للموظفات يف اجلهات
االحتادية واملحلية يف الدولة باال�شرتاك مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

29

دور الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف ا�ستثمار
�أموال الوقف.

�إيجاد �آلية للتن�سيق بني اجلهات احلكومية املعينة مبو�ضوع التوطني والتوظيف يف خمتلف �إمارات الدولة
بع�ضها مع بع�ض .

30

�أهمية امل�شاريع الوقفية التي تقوم بها الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف.

�إن�شاء نظام معلوماتي الحتياجات �سوق العمل وربطها مب�ؤ�س�سات التعليم العايل وذلك لتوجيه الطالب
للوظائف التي يحتاجها �سوق العمل .

31

�أ�سباب �إن�شاء دور ح�ضانة ملحقة بالوزارات والهيئات
احلكومية لرعاية �أبناء املوظفات العامالت.

ح�صر املهن التي ميكن ت�شغيلها باملواطنني ومنع ا�ستقدام عمالة وافدة عليها مع و�ضع �ضوابط خا�صة
ال�ستقدام العمالة الوافدة .
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املقرتحات

32

النتائج املرتتبة على �إن�شاء دور ح�ضانة.

و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لوزارة الثقافة موحدة على امل�ستوى االحتادي واملحلي للتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات
االحتادية واملحلية يف تنفيذ الربامج الثقافية وبرامج ال�شباب وبرامج تنمية املجتمع ،بحيث تعك�س هذه
الربامج الر�ؤية الثقافية العامة واملوحدة لدولة الإمارات.

33

امل�شكالت التي تواجه مبنى حمكمة دبا الفجرية التي �أن�شئت
يف فرتة ال�سبعينات.

خلق فر�ص ا�ستثمارية لعوائد الوزارة من تنفيذ خمتلف براجمها لدعم تنفيذ الربامج اجلديدة وتطوير
امل�ستمر منها.

34

النتائج املرتتبة على تدين م�ستوى مبنى حمكمة دبا الفجرية.

ا�ستقطاب الوزارة للكوادر الوطنية من خالل التعاون مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل خللق برامج تتنا�سب
مع الفر�ص الوظيفية املوجودة يف كافة م�ؤ�س�سات وبرامج وزارة الثقافة.

35

الأ�سباب التي تدعو لإن�شاء معهد للتمثيل ي�ضم �أق�ساما للم�سرح و�ضع خطط عمل ا�سرتاتيجية على م�ستوى الدولة لرعاية املوهوبني وتنمية قدراتهم ورعايتهم وت�سويق
منتجاتهم الفكرية واحلرفية والفنية.
والتلفزيون والإذاعة وال�سينما.

36

النتائج املرتتبة على عدم توفر معاهد للتمثيل.

ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني وزارة الثقافة واملجل�س الوطني للإعالم لتنفيذ الربامج امل�شرتكة.

37

�أهداف اللجنة الوزارية لتعزيز التالحم الوطني واملجتمعي.

مواكبة الطلب املتزايد من ال�شباب املواطن للح�صول على املنحة.

38

الأ�سباب التي دعت لإن�شاء اللجنة الوزارية.

دعم �سبل التن�سيق بني ال�صندوق واملحاكم ال�شرعية.

39

النتائج املرتتبة على عدم تعزيز التالحم املجتمعي.

ت�شكيل جلنة ا�ستثمارية من �أجل دعم ميزانية �صندوق الزواج.

40

يعترب ( )% 75من �إجمايل املتقاعدين من ذوي الدخل الب�سيط
وفقا لإح�صائية قامت بها الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية.

تفعيل وحدة البحوث والدرا�سات الأ�سرية التابعة ل�صندوق الزواج من �أجل درا�سة امل�شكالت التي تهدد
اال�ستقرار الأ�سري.

41

النتائج املرتتبة على �إيجاد مبادرة لإعادة تعيني املتقاعدين.

�إ�شراك القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال بتمويل �صندوق الزواج.

42

عدم وجود �آلية لتوزيع وتنفيذ الأن�شطة يف املراكز الثقافية
التابعة للوزارة

تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة بحيث ي�شمل على �إدارة خا�صة تعنى بامل�شاريع اال�ستثمارية والعقارية
الوقفية.

43

غياب الربامج املقدمة التي ت�ساهم يف تثقيف املجتمع وتنميته
لتعزيز الهوية الوطنية وما يتعلق بثقافة الدولة.

�إدخال م�شاريع م�ستحدثة للتنويع من امل�شاريع الوقفية وربطها بالتنمية.
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44

كادر الأئمة وامل�ؤذنني يعاين من انح�سار العن�صر املواطن حيث
قدر عدد املواطنني العاملني بوظيفة الأئمة وامل�ؤذنني مبكتب
الهيئة بالفجرية ب( )17عامال.

جتديد وا�ستحداث �أن�شطة تتناول فئة �أكرب يف املجتمع مع مراعاة الأبعاد التالية (الزمني ،املكاين،
امل�ضموين)

45

�ضعف رواتب وحوافز الأئمة والوعاظ وامل�ؤذنني.

تفعيل الدور الرقابي لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية على اجلمعيات ذات النفع العام ،عن طريق ا�ستحداث
�إدارة متخ�ص�صة تهتم فقط بال�ش�ؤون الفنية لهذه اجلمعيات على مدار العام.

46

�ضعف التن�سيق بني الهيئة واجلامعات التي تخرج طالب
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية.

تفعيل العمل البحثي من خالل ا�ستحداث �إدارة البحث العلمي ،تعمل على درا�سة الواقع االجتماعي.

47

انخفا�ض ن�سبة التوطني يف الوزارات االحتادية ( )% 54يف
حني مل تزد هذه الن�سبة عن ( )% 25يف الهيئات احلكومية
االحتادية.

�إ�صدار قوانني وت�شريعات وخدمات متنوعة يف حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة.

انخفا�ض معدل �ساعات تدريب املوظفني االحتاديني بلغت ()6

املقرتحات

48

�ساعات مقارنة باملعدالت العاملية التي تبلغ يف متو�سطها()15

و�ضع برامج تعاون م�شرتكة بني القطاع احلكومي االحتادي واملحلي.

49

الزيادة الكبرية يف ميزانية بع�ض الربامج احلكومية.

زيادة امليزانية املخ�ص�صة لت�أهيل املعاقني

50

التباين بني الأجور يف اجلهات املحلية واجلهات احلكومية.

و�ضع خطة ا�ستثمارية لوزارة ال�ش�ؤون وذلك تفاديا لأي عجز ميكن �أن يطر�أ على املدى املتو�سط والبعيد.

51

عدم توافر فر�ص لتدريب وتطوير املوظفني يف بع�ض اجلهات.

تنويع خدمات ال�ضمان االجتماعي لت�شمل الإعفاءات من الر�سوم احلكومية واملحلية �أو و�ضع ر�سوم
خا�صة للم�سجلني يف نظام ال�ضمان االجتماعي والت�شجيع على ا�ستحداث �أفكار جديدة تخدم
امل�ستفيدين ،حتقيقا ملبد�أ الرفاهية االجتماعية.

52

ارتفاع معدل الدوران الوظيفي.

�ضرورة مراجعة املادة ( )11من القانون االحتادي رقم ( )47ل�سنة  1992يف �ش�أن �إن�شاء �صندوق الزواج
واملتعلقة مبوارد ال�صندوق و�إداراتها بحيث يرفع احلد الأدنى ملا يخ�ص�ص له يف امليزانية العامة للدولة
مبا يتنا�سب وحجم الطلبات املقدمة.

53

عدم و�ضوح املادة ( )101ب�ش�أن �إنهاء اخلدمة للم�صلحة
العامة.

حتول م�ؤ�س�سة �صندوق الزواج ال�صندوق من م�ؤ�س�سة مالية قائمة على تقدمي منح للمتقدمني للزواج �إلى
م�ؤ�س�سة اجتماعية مالية.

�ساعة �سنويا.
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54

م�شكلة املادة ( )53ب�ش�أن �إجازة الو�ضع يف عمل املر�أة.

�إجراء م�سح ميداين لكافة �إمارات الدولة ،ملعرفة االحتياجات الفعلية للمراكز والأن�شطة والربامج
الثقافية وال�شبابية لكل منطقة.

55

�إجازة الو�ضع احلالية ت�ؤثر �سلبي ًا على الطفل والأم
(اال�ستقالة ،الرتكيبة ال�سكانية ،الت�أثري اجل�سدي والنف�سي).

التن�سيق مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات املحلية يف كافة الربامج املعنية بالثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع.

56

م�شكلة املادة ( )9,8/16الإحالة �إلى التقاعد بالن�سبة �إلى عمل
املر�أة.

الربط االلكرتوين بني وزارة الثقافة وكافة مراكزها على م�ستوى الدولة.

57

ارتفاع تكاليف �ضم اخلدمة بني الإدارات االحتادية واملحلية.

الإ�سراع ب�إن�شاء جمل�س �أعلى لرعاية ودعم املوهوبني واملبدعني على امل�ستوى االحتادي.

58

عدم وجود �آلية لربط امل�ؤ�س�سات احلكومية مع م�ؤ�س�سات
التعليم العايل.

و�ضع برنامج وطني موحد للت�سريع يف عملية احلفاظ على الهوية والثقافة الوطنية للدولة من خالل
تطبيق قرار جمل�س الوزراء الأخري باعتماد اللغة العربية لغة ر�سمية يف جميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
االحتادية يف �إمارات الدولة كافة.

59

ن�سبة البطالة بني املواطنني على م�ستوى دولة الإمارات قد بلغ

التعاون مع م�ؤ�س�سات الإعالم املختلفة يف الدولة لدعم الأن�شطة الثقافية وال�شبابية بكافة �أنواعها ويف
خمتلف املنا�سبات والرتويج لها.

60

االرتفاع املبالغ يف �أ�سعار حمالت احلج والعمرة.

التعاون مع م�ؤ�س�سات التعليم يف الدولة بكافة مراحلها لر�صد املوهوبني واملتميزين.

61

الإخالل ب�شروط التعاقد من قبل حمالت احلج والعمرة.

زيادة املخ�ص�صات املالية املخ�ص�صة لفئات امل�ساعدات االجتماعية يف الدولة.

62

�ضعف الدور الإر�شادي والرقابي من قبل احلملة.

مراجعة قيمة امل�ساعدات االجتماعية لكافة الفئات بني فرتة و�أخرى ،ومراجعة ت�صنيفات الفئات
احلالية فقد تظهر حاالت جديدة حتتاج للم�ساعدات االجتماعية ح�سب ظروف املجتمع وربط ذلك
بالتغريات االقت�صادية واالجتماعية التي حتدث يف الدولة .

63

توطني مهنة �أئمة امل�ساجد.

ن�شر التوعية بني �أفراد املجتمع وبخا�صة الفئات املعنية باحل�صول على امل�ساعدات االجتماعية ،وذلك
لإطالع الأفراد املعنيني على خطط وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ال �سيما خططها وم�شاريعها اجلديدة التي
تعتمد على امل�شاركة يف التنمية بدل تلقي امل�ساعدات.

64

�ضعف �إيرادات الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.

زيادة �أعداد اللجان املعنية بدرا�سة حاالت الفئات املحتاجة للم�ساعدات االجتماعية .
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65

غياب التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية يف تنفيذ
الربامج الثقافية وبرامج ال�شباب وبرامج تنمية املجتمع.

ا�ستخدام برامج �إلكرتونية و�أنظمة حديثة للم�ساعدات االجتماعية ،وذلك الخت�صار �إجراءات احل�صول
على امل�ساعدات االجتماعية .

66

عدم ر�صد ميزانية كافية لوزارة الثقافة وال�شباب لتنفيذ
برامج التوطني والتدريب.

�إن�شاء قاعدة بيانات للفئات امل�ستفيدة من نظام امل�ساعدات االجتماعية وذلك ل�سهولة متابعة حاالت
امل�ساعدات االجتماعية و�إنهاء �إجراءاتها.

67

عدم وجود خطط عمل ا�سرتاتيجية لدى الوزارة على م�ستوى
الدولة.

حتديد ال�شروط والأ�س�س الالزمة لتقييم امل�صلحة العامة لهذا القانون حول جوزا �إنهاء خدمة املوظف
املواطن ملقت�ضى امل�صلحة العامة.

68

�ضعف التن�سيق بني وزارة الثقافة وال�شباب واملجل�س الوطني
للإعالم.

الإ�سراع بتعديل مر�سوم القانون رقم ( )1ل�سنة 2007

69

عجز ميزانية �صندوق الزواج �إلى عدم ا�ستحداث بع�ض
امل�شاريع اال�ستثمارية.

�ضرورة مناق�شة املو�ضوع يف املجل�س الوطني االحتادي.

70

حرمان فئات عديدة من منح �صندوق الزواج.

رفع م�ساهمة الدولة يف دعم ا�شرتاكات املتقاعدين.

71

عدم فعالية برامج التوعية والتثقيف مبخاطر الإ�سراف
واملغاالة يف حفالت الزواج.

رفع العوائد اال�ستثمارية ل�صندوق املعا�شات عرب حزمة من الإجراءات:
•وجود جهازين ا�ستثماري ورقابي يف الهيئة ميتلك القدرات الفنية الالزمة لال�ستثمار وللرقابة
والإ�شراف وفق املعايري العاملية حيث ي�ؤدي االفتقاد لهذه القدرات �إلى تهديد و�ضعف عوائد
اال�ستثمار املتوقعة التي ميكن �أن حتققها.
•تنظيم الأ�سواق املالية يف الدولة حفاظ ًا على ثقة امل�شرتكني يف برنامج التقاعد.
•مراجعة القنوات اال�ستثمارية للهيئة ب�صفة دورية وفق مقت�ضيات احلاجة االقت�صادية ومعطيات
ال�سوق لتحقيق عوائد مرتفعة على تلك اال�ستثمارات.

72

ظهور عدد من الهيئات املناف�سة التي يكمن اعتمادها على
الوقف وتنفيذ م�شاريع الوقف مما يقلل من فر�ص ذهابها
للهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.

خلق فر�ص ا�ستثمارية لعوائد الوزارة من تنفيذ خمتلف براجمها لدعم تنفيذ الربامج اجلديدة وتطوير
امل�ستمر منها.

73

�ضعف الت�سليط الإعالمي حول مفهوم امل�شاريع الوقفية
و�أهميتها يف املجتمع.

ا�ستقطاب الوزارة للكوادر الوطنية من خالل التعاون مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل خللق برامج تتنا�سب
مع الفر�ص الوظيفية املوجودة يف كافة م�ؤ�س�سات وبرامج وزارة الثقافة.

خوف ًا من ظهور م�شكالت �أخرى يف امل�ستقبل
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�ضعف الدور الرقابي على اجلمعيات ذات النفع العام واقت�صار و�ضع خطط عمل ا�سرتاتيجية على م�ستوى الدولة لرعاية املوهوبني ،وتنمية قدراتهم ورعايتهم وت�سويق
منتجاتهم الفكرية واحلرفية والفنية.
دور وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية على �إ�صدار الرتاخي�ص.

75

عدم وجود قاعدة بحثية يف الوزارة تتناول الق�ضايا االجتماعية التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية اخلا�صة العربية والأجنبية التي تعمل داخل الدولة لتو�ضيح ال�سيا�سة
الإعالمية للدولة بالإ�ضافة �إلى امل�ؤ�س�سات الإعالمية الوطنية .
املعا�صرة.

76

غياب التن�سيق بني الوزارة واجلهات املحلية اخلا�صة بت�أهيل
ذوي االحتياجات اخلا�صة.

متابعة مواقع االنرتنت الإخبارية واملنتديات الكبرية واملجموعات الربيدية ذات الت�أثري على املتلقي
بالتن�سيق مع مزودي خدمة االنرتنت.

77

�ضعف برامج ت�أهيل ورعاية املعاقني وذلك ب�سبب �ضعف
امليزانية.

�إ�صدار ت�شريع ينظم حمالت التوعية على م�ستوى الدولة لال�ستفادة من اخلربات املختلفة من اجلهات
امل�شاركة واملنظمة ولتو�صيل اكرب قدر من الوعي والتثقيف حيال املو�ضوع املتناول �إلى اكرب �شريحة من
املجتمع املحلي.

78

عدم وجود خطة ا�ستثمارية للوزارة على املدى البعيد.

تن�سيق اجلهود بني اللجان امل�شرتكة من كافة اجلهات املعنية بالق�ضية واملهتمة بها مثل اللجنة الوزارية
ملعاجلة الرتكيبة ال�سكانية ،واللجنة امل�ؤقتة باملجل�س الوطني االحتادي.

79

عدم التنويع يف تقدمي اخلدمات االجتماعية.

80

التن�سيق مع �شركات وم�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص وم�ؤ�س�سات التعليم العايل والعام ومعاهد
االختالف الكبري بني رواتب الع�سكريني املتقاعدين وبني رواتب
التدريب كمعاهد العلوم التطبيقية والتقنية ومعاهد التدريب وبرامج وم�ؤ�س�سات التوطني يف الدولة
نظرائهم من نف�س الدرجة.
لتطوير الربامج مبا يتالءم مع التطور امل�ستمر يف الوظائف ونوعيتها.

حتديد ن�سب توطني للم�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة يف القطاع اخلا�ص مبختلف جماالته مع مراعاة ن�سبة
منو كل جمال ،وفر�ض جزاءات وغرامات مثل اقتطاع جزء من �أرباح ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة غري امللتزمة
ل�صالح برامج التعليم والتدريب يف الدولة.

81

�ضعف تنمية املوارد املالية ل�صندوق الزواج.

82

عدم م�ساهمة القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال يف دعم ميزانية �ضرورة وجود جهة حكومية م�سئولة عن منح الرتاخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات مبا فيها املناطق احلرة،
ومكاتب ا�ستقدام العمالة.
ال�صندوق.

83
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84

عدم ربط م�ستحقي منحة �صندوق الزواج بغالء الأ�سعار
وارتفاع تكاليف احلياة.

�إن�شاء قاعدة بيانات م�شرتكة للعمالة الوافدة بني الدول املر�سلة وامل�ستقبلة للعمالة تت�ضمن البيانات
التالية (اجلن�سية ،النوع ،التخ�ص�ص ،املهنة ،ال�سجل الأمني ،امل�ستوى االقت�صادي لل�شخ�ص ،مكان
�إقامته يف الدولتني ،ال�سجل ال�صحي ،تاريخ عودته).

85

اقت�صار دور م�ؤ�س�سة �صندوق الزواج على تقدمي املنح املالية.

�إ�شراك القطاع اخلا�ص يف حال �إ�صدار �أو تطبيق �أي ت�شريعات جديدة تتعلق بتنظيم �سوق العمل
م�ستقب ًال.

86

التن�سيق بني الهيئة واجلهات احلكومية واخلا�صة يف �إطار
تنمية املوارد الب�شرية.

87

دور الهيئة يف التوطني الوظيفي والتعاون مع وزارة التعليم
لربط التعليم ب�سوق العمل.

88

التحديات التي تواجه الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية
(البطالة ،التوطني).

89

نق�ص الكوادر الوطنية يف املراكز الثقافية وال�شبابية.

90

عدم تبني املواهب ومتابعة تنمية مواهبها يف خمتلف املجاالت
الثقافية.

91

توا�ضع ميزانيتها املخ�ص�صة للتنمية االجتماعية.

92

�أهمية تقنني عملية ترحيل الإجازة.

93

الفئات امل�ستحقة للم�ساعدات االجتماعية

94

�إ�شكاليات متعلقة ب�صرف الإعانات االجتماعية.

95

�إلزام القطاع اخلا�ص بعدم �إنهاء خدمات املوظفني املواطنني
لتجنب �آثار الأزمة املالية.
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الأفكار الرئي�سية للأوراق البحثية

96

امل�شكالت االقت�صادية واالجتماعية لعدم حتديد مقت�ضيات
امل�صلحة العامة لإنهاء خدمة املوظف املواطن.

97

عدم اعتماد ن�شيد وطني للدولة على الرغم من مرور  36عام
على قيامها.

98

خمالفة املادة اخلام�سة من الد�ستور والتي تن�ص على �أن يكون
لالحتاد علم و�شعار ون�شيد وطني.

99

عدم وجود �سيا�سة �أو معايري و�آلية تنفيذ وا�ضحة حول جتني�س
الالعبني يف الدولة.

 100حتديث بيانات فئة الفتيات الغري متزوجات �سيعمل على و�ضع
برامج متكاملة للتنمية املجتمعية.
 101عدم قيام املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار بت�سجيل املواقع
الأثرية بالدولة واتخاذ التدابري الالزمة حلمايتها.
 102عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.
 103اخلطوات وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني بفعل
اخت�صا�صاتها ملتابعة تعزيز م�سرية التمكني.
 104ارتفاع تكلفة �سداد �ضم اخلدمة ولو كانت بالتق�سيط يف ظل
ارتفاع الأ�سعار.
 105عدم تعديل قانون التقاعد لي�شمل املتقاعدين الذين مل
ت�شملهم الزيادة.
 106عدم �صدور الالئحة التنفيذية التي ت�ضم قواعد و�أحكام
و�إجراءات �ضم �أ�صحاب الأعمال واملهن احلرة.
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املقرتحات

 107اال�ستفادة من العمالة املوجودة داخل الدولة حيث هناك �أكرث
من (� )250ألف طالب على مقاعد الدرا�سة.
و�ضع خطة وطنية لالحتفال باليوم الوطني الأربعني تت�ضمن
 108برامج وفعاليات ثقافية وفنية للحفاظ على الهوية الوطنية
وتعزيز االنتماء.
 109خف�ض مدة اخلدمة الالزمة ال�ستحقاق املوظفة املواطنة
للمعا�ش التقاعدي.
 110الآثار االجتماعية وال�سلوكية واالقت�صادية على املنزل واملجتمع
لرفع مدة اخلدمة للموظفة العاملة.
� 111ضعف الربامج والأن�شطة املقدمة يف املراكز ال�صيفية.
 112عدم ر�صد ميزانية كافية للوزارة لتنفيذ برامج التوطني
والتدريب.
� 113ضعف التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية (تلفاز� ،إذاعة،
مطبوعات).
تدين ن�سبة تناول الق�ضايا والظواهر املحلية على ال�صحافة
 114املحلية والتي تعني مبجتمع الإمارات ب�شكل عام واملواطنني
ب�شكل خا�ص.
�ضعف التن�سيق بني املجل�س الوطني للإعالم وامل�ؤ�س�سات
 115الإعالمية مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل لتقوية خمرجاتها يف
جماالت الإعالم.
 116عدم توحيد قرارات العمل على امل�ستوى االحتادي واملحلي.
 117عدم وجود قاعدة بيانات و�إح�صاءات دقيقة �شاملة يف الدولة
خا�صة بالعمالة.
 118غياب الت�شريعات املنظمة للتملك احلر للأجانب.
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3.3فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االجتماعي:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االجتماعي من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارات
y
البحثية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام.
أ.أفعالية الأفكار:

yبلغت ن�سبة الفعالية للأفكار يف القطاع االجتماعي ( ،)% 85حيث بلغ �إجمايل الأفكار الرئي�سية التي وردت يف �أوراق البحثية لالمانة العامة املطروحة يف
y
املجال االجتماعي ( )118فكرة ،ومن �أهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق:
yyتدين ن�سب التوطني يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات حيث انخف�ضت الن�سبة �إلى ( )% 54.5يف عام 2008م.
yyعدم وجود �آلية لربط امل�ؤ�س�سات احلكومية مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل لتوجيه اخلريجني.
�yyأ�شارت الدرا�سات الإعالمية ب�أن املواد الإعالمية ال�سطحية تفوق املواد الإعالمية الهادفة يف و�سائل الإعالم الإماراتية بن�سبة تزيد عن .% 30
yyغياب جهة متخ�ص�صة تعنى ب�شئون املتقاعدين و�سبل اال�ستفادة منهم مما يعني هدر ًا خلربات املتقاعدين.
yyتباين معدالت الرواتب واملزايا يف �سوق العمل بني القطاع احلكومي االحتادي واملحلي.
�yyضعف التن�سيق بني الهيئة والوزارات والهيئات االحتادية يف جمال التدريب والت�أهيل.
yyتفاوت توزيع الربامج والأن�شطة بني املراكز التابعة للوزارة.
yyعدم وجود درا�سات علمية و�أبحاث تتعلق مبدة �إجازة الو�ضع ومدى ت�أثريها على العمل ،والأ�سرة.
yyعدم وجود �آلية لربط امل�ؤ�س�سات احلكومية مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل لتوجيه اخلريجني.
yyرفع �سن التقاعد للمر�أة من (� 15إلى � 20سنة وربطه ببلوغ �سن � 50سنة) مل يراع طبيعة عمل املر�أة الإماراتية وت�أثري ذلك على الأ�سرة.
�yyضعف التعاون بني الوزارة وامل�ؤ�س�سات والهيئات املحلية يف تنفيذ برامج ت�شجيع االبتكار ورعاية املوهوبني.
yyعدم و�ضوح املعايري لدى الوزارة حول �آلية حتديد وتوزيع وتنفيذ الأن�شطة مبراكزها الثقافية يف خمتلف �أرجاء الدولة.
yyانت�شار الثقافة اال�ستهالكية �أدى �إلى ارتفاع قيمة املهور وتكاليف حفالت الزواج.
yyالتن�سيق بني الهيئة االحتادية واجلهات احلكومية واخلا�صة يف �إطار تنمية املوارد الب�شرية.
yyغياب مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص جتاه املجتمع.
yyقلة الكوادر الوطنية العاملة يف املجال الريا�ضي والثقايف.
�yyصعوبة حتول دور الوزارة من الرعاية االجتماعية �إلى التنمية االجتماعية ب�سبب قلة امليزانية.
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ر�سم بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية للقطاع االجتماعي

% 85

جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي
م

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

1
2
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الت�شريعات املنظمة لعمل القطاع الإعالمي يف دولة الإمارات.
تنظيم القطاع الإعالمي يف دولة الإمارات.

اجلهات املنظمة للقطاع الإعالمي يف دولة الإمارات.

3

�أ�سباب �إ�صدار قانون تنظيم الأن�شطة الإعالمية.

4

التحليل العام للت�شريعات املنظمة لقطاع الإعالم.

5

اال�سرتاتيجية الإعالمية لدولة الإمارات.

اال�سرتاتيجية الإعالمية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

6

ال�سيا�سة الإعالمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

7

احلرية الإعالمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
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الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

8

التحديات التي تواجه القطاع الإعالمي يف دولة الإمارات.

م�شكالت تنظيم ال�سيا�سة الإعالمية الإماراتية.

9

مدى قدرة ال�سيا�سة الإعالمية يف التعبري عن ثقافة املجتمع الإماراتي.

قدرة ال�سيا�سة الإعالمية يف التعبري عن ثقافة املجتمع الإماراتي.

10

ا�سترياد الكثري من املواد والربامج من الدول الغربية.

�سيطرة املنتجات الإعالمية الأجنبية امل�ستوردة.

11

�أ�شارت الدرا�سات الإعالمية ب�أن املواد الإعالمية ال�سطحية تفوق املواد الإعالمية
الهادفة يف و�سائل الإعالم الإماراتية بن�سبة تزيد عن .% 30

املواد الإعالمية ال�سطحية تفوق املواد الإعالمية الهادفة يف و�سائل الإعالم
الإماراتي بن�سب تزيد على .% 30

12

عدم التفاعل املبا�شر مع طبيعة الثقافة الإماراتية ونقلها �إلى العامل اخلارجي.

مدى قدرة ال�سيا�سة الإعالمية يف التعبري عن ثقافة املجتمع الإماراتي.

13

الرتخي�ص لو�سائل الإعالم.

14

الرقابة على ال�صحف واملجالت الأجنبية امل�ستوردة من اخلارج.

15

م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية.

16

التحديات التي تواجه جهود التنمية الب�شرية يف ظل العوملة (الأمية ،البطالة،
الفقر ،عمالة الأطفال ،التعليم).

17
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

اللغة العربية عن�صر هام من عنا�صر الهوية الوطنية بالإ�ضافة لكونها لغة الدولة
الر�سمية.

تراجع ا�ستخدام اللغة العربية يف مقابل ا�ستخدام اللغة الإجنليزية يف املعامالت
الر�سمية للكثري من الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية.

18

�أ�سباب تراجع ا�ستخدام اللغة العربية(.التنوع ال�سكاين بوجود ( )202جن�سية يف
الدولة� ،ضعف مناهج و�أ�ساليب تدري�س اللغة العربية ،كرثة الأخطاء اللغوية يف
الفتات املحالت التجارية ،الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021م).

19

النتائج املرتتبة على تراجع ا�ستخدام اللغة العربية.

20

�أ�سباب م�شكلة زواج املواطنات بغري املواطنني.

21

النتائج املرتتبة على زواج املواطنات من غري املواطنني.

22

دور الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف ا�ستثمار �أموال الوقف.

23

�أهمية امل�شاريع الوقفية التي تقوم بها الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
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24

�أ�سباب �إن�شاء دور ح�ضانة ملحقة بالوزارات والهيئات احلكومية لرعاية �أبناء
املوظفات العامالت.

25

النتائج املرتتبة على �إن�شاء دور ح�ضانة.

26

املبنى احلايل للمحكمة متهالك ومل يعد كافي ًا لأعداد املوظفني واملراجعني .

امل�شكالت التي تواجه مبنى حمكمة دبا الفجرية التي �أن�شئت يف فرتة ال�سبعينات.

27

النتائج املرتتبة على تدين م�ستوى مبنى حمكمة دبا الفجرية.

28

�إن�شاء معهد للتمثيل ،ي�ضم �أق�ساما للم�سرح والتلفزيون والإذاعة وال�سينما.

29

العمل على حتقيق �أهداف التالحم الوطني واملجتمعي .

�أهداف اللجنة الوزارية لتعزيز التالحم الوطني واملجتمعي.

30

الأ�سباب التي دعت لإن�شاء اللجنة الوزارية.

31

النتائج املرتتبة على عدم تعزيز التالحم املجتمعي.

32

عدم مراعاة حت�سني الأو�ضاع املادية للمتقاعدين مما �أدى �إلى عدم مالئمة
املعا�ش لت�أمني.

يعترب( %)75من �إجمايل املتقاعدين من ذوي الدخل الب�سيط وعدم حت�سني
�أو�ضاعهم املعي�شية.

33

غياب جهة متخ�ص�صة تعنى ب�شئون املتقاعدين و�سبل اال�ستفادة منهم مما يعني
هدر ًا خلربات املتقاعدين.

العمل على �إيجاد مبادرة لإعادة تعيني املتقاعدين.

34

تفاوت توزيع الربامج والأن�شطة بني املراكز التابعة للوزارة.

عدم وجود �آلية لتوزيع وتنفيذ الأن�شطة يف املراكز الثقافية التابعة للوزارة

35

غياب الربامج املقدمة التي ت�ساهم يف تثقيف املجتمع وتنميته لتعزيز الهوية
الوطنية وما يتعلق بثقافة الدولة.

36

كادر الأئمة وامل�ؤذنني يعاين من انح�سار العن�صر املواطن حيث قدر عدد املواطنني
العاملني بوظيفة الأئمة وامل�ؤذنني مبكتب الهيئة بالفجرية ب( )17عامال.

37

�ضعف رواتب وحوافز الأئمة والوعاظ وامل�ؤذنني.

38

�ضعف التن�سيق بني الهيئة واجلامعات التي تخرج طالب ال�شريعة والدرا�سات
الإ�سالمية.
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39

تدين ن�سب التوطني يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات حيث انخف�ضت الن�سبة �إلى ()% 54.5
يف عام 2008م.

انخفا�ض ن�سبة التوطني يف الوزارات االحتادية ( )% 54يف حني مل تزد هذه
الن�سبة عن ( )% 25يف الهيئات احلكومية االحتادية.

40

انخفا�ض معدل �ساعات تدريب املوظفني االحتاديني بلغت (� )6ساعات مقارنة
باملعدالت العاملية التي تبلغ يف متو�سطها(� )15ساعة �سنويا.

41

الزيادة الكبرية يف ميزانية بع�ض الربامج احلكومية.

42

تباين معدالت الرواتب واملزايا يف �سوق العمل بني القطاع احلكومي االحتادي واملحلي التباين بني الأجور يف اجلهات املحلية واجلهات احلكومية.

43

�ضعف التن�سيق بني الهيئة والوزارات والهيئات االحتادية يف جمال التدريب والت�أهيل .عدم توافر فر�ص لتدريب وتطوير املوظفني يف بع�ض اجلهات.

44

ارتفاع معدل الدوران الوظيفي.

ارتفاع معدل الدوران الوظيفي.

45

عدم و�ضوح بع�ض الأ�سباب امل�ؤدية �إلى اتخاذ قرار �إنهاء خدمة املوظف بح�سب
املادة (.)101

عدم و�ضوح املادة ( )101ب�ش�أن �إنهاء اخلدمة للم�صلحة العامة.

46
47
48

عدم وجود درا�سات علمية و�أبحاث تتعلق مبدة �إجازة الو�ضع ومدى ت�أثريها على
العمل ،والأ�سرة.
تعاين املر�أة وطفلها من مدة �إجازة الو�ضع احلالية فهي ال تلبي احتياجات الطفل
يف بداية الثالثة �أ�شهر الأولى من عمره.
رفع �سن التقاعد للمر�أة من (� 15إلى � 20سنة وربطه ببلوغ �سن � 50سنة) مل يراع
طبيعة عمل املر�أة الإماراتية وت�أثري ذلك على الأ�سرة.

49

50
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م�شكلة املادة ( )53ب�ش�أن �إجازة الو�ضع يف عمل املر�أة.
�إجازة الو�ضع احلالية ت�ؤثر �سلبي ًا على الطفل والأم.
م�شكلة املادة ( ) 9,8/16الإحالة �إلى التقاعد بالن�سبة �إلى عمل املر�أة.
ارتفاع تكاليف �ضم اخلدمة بني الإدارات االحتادية واملحلية.

50

عدم وجود �آلية لربط امل�ؤ�س�سات احلكومية مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل لتوجيه اخلريجني .عدم وجود �آلية لربط امل�ؤ�س�سات احلكومية مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

51

ن�سبة البطالة بني املواطنني على م�ستوى دولة الإمارات قد بلغ .% 12.9

52

االرتفاع املبالغ يف �أ�سعار حمالت احلج والعمرة.

53

تقل�ص �أعداد احلمالت امل�سموح بها لت�أدية احلج.

ف�شل عدد من حمالت احلج والعمرة تطبيق ال�شروط .

54

�شطب  12حملة و�سحب رخ�صهم و توجيه �إنذارات بحقهم.

�إيقاف عدد من احلمالت املرخ�صة عن العمل وتوجيه العقوبة للبع�ض الآخر
املخالفة لل�شروط.
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55

قلة عدد املوظفني املواطنني يف امل�ساجد كخطباء.

56

�ضعف املكاف�آت املالية ال�شهرية لالئمة واخلطباء.

57
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انح�سار العن�صر املواطن يف مهنة الإمامة نتيجة لقلة الت�شجيع لالنخراط يف هذه
املهنة.
�ضعف املزايا املمنوحة ملهنة الأئمة والوعاظ واخلطباء.
�ضعف �إيرادات الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.

58

حمدودية القنوات والربامج اال�ستثمارية التي تدار عربها �أموال.

عدم التنويع من امل�شاريع الوقفية.

59

عدم م�ساهمة الوقف يف امل�سئولية االجتماعية جتاه �أفراد املجتمع.

�ضعف الت�سليط الإعالمي حول مفهوم امل�شاريع الوقفية و�أهميتها يف املجتمع.

60

�ضعف التعاون بني الوزارة وامل�ؤ�س�سات والهيئات املحلية يف تنفيذ برامج ت�شجيع
االبتكار ورعاية املوهوبني.

غياب التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية يف تنفيذ الربامج الثقافية
وبرامج ال�شباب وبرامج تنمية املجتمع.

61

�ضعف امليزانية املخ�ص�صة للوزارة لربامج التوظيف وبرامج التدريب.

عدم ر�صد ميزانية كافية لوزارة الثقافة وال�شباب لتنفيذ برامج التوطني
والتدريب.

62

عدم و�ضوح املعايري لدى الوزارة حول �آلية حتديد وتوزيع وتنفيذ الأن�شطة
مبراكزها الثقافية يف خمتلف �أرجاء الدولة.

عدم وجود خطط عمل ا�سرتاتيجية لدى الوزارة على م�ستوى الدولة لتوزيع وتنفيذ
الأن�شطة.

63

قلة الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة وت�سرب عدد كبري من الكوادر للعمل خارج الوزارة.

نق�ص الكوادر الوطنية يف الوزارة واملكاتب التابعة لها واملراكز الثقافية وال�شبابية.

64

عدم توفري الرعاية الالزمة من الدولة للمبدعني يف خمتلف املجاالت.

65

غياب اخلطط الوا�ضحة يف �ش�أن التعاون مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية.

66

عدم جناح ال�صندوق يف تنويع م�صادره التمويلية الأخرى ورفع ن�سبة م�ساهمتها
يف امليزانية.

عجز ميزانية �صندوق الزواج �إلى عدم ا�ستحداث بع�ض امل�شاريع اال�ستثمارية.

67

انتظار امل�ستحقني للح�صول على املنحة ال�صندوق لفرتات طويلة.

حرمان فئات عديدة من منح �صندوق الزواج.

68

جلوء ال�شباب �إلى االقرتا�ض من البنوك لتغطية تكاليف الزواج.

�إغراق ال�شباب بالديون التي تقع على عاتقهم نتيجة تكاليف الزواج الباهظة.

69

انت�شار الثقافة اال�ستهالكية �أدى �إلى ارتفاع قيمة املهور وتكاليف حفالت الزواج.

عدم فعالية برامج التوعية والتثقيف مبخاطر الإ�سراف واملغاالة يف حفالت الزواج.

70

عدم �إ�شراف الوزارة على برامج امل�ؤ�س�سات والهيئات املحلية التي تعنى بت�شجيع
االبتكار ورعاية املوهوبني.
�ضعف التن�سيق بني وزارة الثقافة وال�شباب واملجل�س الوطني للإعالم.

ظهور عدد من الهيئات املناف�سة التي يكمن اعتمادها على الوقف وتنفيذ م�شاريع
الوقف مما يقلل من فر�ص ذهابها للهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
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71

�ضعف الدور الرقابي على اجلمعيات ذات النفع العام واقت�صار دور وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية على �إ�صدار الرتاخي�ص.

72

عدم وجود قاعدة بحثية يف الوزارة تتناول الق�ضايا االجتماعية املعا�صرة.

73

غياب التن�سيق بني الوزارة واجلهات املحلية اخلا�صة بت�أهيل ذوي االحتياجات
اخلا�صة.

74

�ضعف امليزانية املخ�ص�صة لربامج الرعاية االجتماعية.

�ضعف برامج ت�أهيل ورعاية املعاقني وذلك ب�سبب �ضعف امليزانية.

75

عدم وجود خطة ا�ستثمارية للوزارة على املدى البعيد.

76

عدم التنويع يف تقدمي اخلدمات االجتماعية.

77

تعديل رواتب الع�سكريني املتقاعدين.

االختالف الكبري بني رواتب الع�سكريني املتقاعدين وبني رواتب نظرائهم من نف�س
الدرجة.

78

�ضعف الإيرادات املتمثلة يف التربعات والهبات والو�صايا النقدية.

�ضعف تنمية املوارد املالية ل�صندوق الزواج.

79

غياب مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص جتاه املجتمع.

عدم م�ساهمة القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال يف دعم ميزانية ال�صندوق.

80

انخفا�ض الدعم احلكومي املقدم لل�صندوق.

تقل�ص الدعم احلكومي ميزانية ال�صندوق.

81

التن�سيق بني الهيئة االحتادية واجلهات احلكومية واخلا�صة يف �إطار تنمية املوارد
الب�شرية.

التن�سيق بني الهيئة واجلهات احلكومية واخلا�صة يف �إطار تنمية املوارد الب�شرية.

82

دور الهيئة يف التوطني الوظيفي والتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
لربط التعليم ب�سوق العمل والتنمية.

دور الهيئة يف التوطني الوظيفي والتعاون مع وزارة التعليم لربط التعليم ب�سوق
العمل.

83
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التحديات التي تواجه الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية (البطالة ،التوطني).

84

قلة الكوادر الوطنية العاملة يف املجال الريا�ضي والثقايف.

نق�ص الكوادر الوطنية يف املراكز الثقافية وال�شبابية.

85

�ضعف اخلطط والربامج التدريبية للمواهب.

عدم تبني املواهب ومتابعة تنمية مواهبها يف خمتلف املجاالت الثقافية.

86

�صعوبة حتول دور الوزارة من الرعاية االجتماعية �إلى التنمية االجتماعية ب�سبب
قلة امليزانية.

توا�ضع ميزانيتها املخ�ص�صة للتنمية االجتماعية.
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�أهمية تقنني عملية ترحيل الإجازة.
عدم وجود �آلية وا�ضحة حول تنويع امل�ساعدات االجتماعية.

�إ�شكاليات متعلقة ب�صرف الإعانات االجتماعية.

89

�إلزام القطاع اخلا�ص بعدم �إنهاء خدمات املوظفني املواطنني لتجنب �آثار الأزمة
املالية.

90

امل�شكالت االقت�صادية واالجتماعية لعدم حتديد مقت�ضيات امل�صلحة العامة لإنهاء
خدمة املوظف املواطن.

91

عدم اعتماد ن�شيد وطني للدولة على الرغم من مرور  36عام على قيامها.

92

خمالفة املادة اخلام�سة من الد�ستور والتي تن�ص على �أن يكون لالحتاد علم
و�شعار ون�شيد وطني.

93

عدم وجود �سيا�سة �أو معايري و�آلية تنفيذ وا�ضحة حول جتني�س الالعبني يف الدولة.

94

حتديث بيانات فئة الغري متزوجات �سيخفف العبء على هذه الفئة.

حتديث بيانات فئة الفتيات الغري متزوجات �سيعمل على و�ضع برامج متكاملة
للتنمية املجتمعية وتخفيف العبء عليهم.

95

عدم قيام املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار بت�سجيل املواقع الأثرية بالدولة واتخاذ
التدابري الالزمة حلمايتها.

96

عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.

97

�إعداد ت�صورات �أو خطوات لتعزيز م�سرية التمكني للمجل�س الوطني االحتادي.

98
99

اخلطوات وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني بفعل اخت�صا�صاتها ملتابعة تعزيز
م�سرية التمكني.
ارتفاع تكلفة �سداد �ضم اخلدمة ولو كانت بالتق�سيط يف ظل ارتفاع الأ�سعار.

العمل على �أن ت�شمل الزيادة للمتقاعدين قبل عام 2008م.

عدم تعديل قانون التقاعد لي�شمل املتقاعدين الذين مل ت�شملهم الزيادة.

 100و�ضع برامج لتغطية جميع �أ�صحاب الأعمال مبا فيهم �أ�صحاب املهن احلرة.

عدم �صدور الالئحة التنفيذية التي ت�ضم قواعد و�أحكام و�إجراءات �ضم �أ�صحاب
الأعمال واملهن احلرة.

101

اال�ستفادة من العمالة املوجودة داخل الدولة حيث هناك �أكرث من (� )250ألف
طالب على مقاعد الدرا�سة.
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102

و�ضع خطة وطنية لالحتفال باليوم الوطني الأربعني تت�ضمن برامج وفعاليات
ثقافية وفنية للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز االنتماء.

103

خف�ض مدة اخلدمة الالزمة ال�ستحقاق املوظفة املواطنة للمعا�ش التقاعدي.

104

الآثار االجتماعية وال�سلوكية واالقت�صادية على املنزل واملجتمع لرفع مدة اخلدمة
للموظفة العاملة.

� 105ضعف �أعداد الكوادر الطبية املواطنة امل�ؤهلة للعمل يف القطاع الطبي الريا�ضي.

�ضعف الربامج والأن�شطة املقدمة يف املراكز ال�صيفية.

� 106ضعف املخ�ص�صات املالية للهيئة �إلى عدم قدرتها على ا�ستحداث وظائف جديدة
�ضمن هيكلها الوظيفي.

عدم ر�صد ميزانية كافية للوزارة لتنفيذ برامج التوطني والتدريب.

107

تدين ن�سبة تناول الق�ضايا والظواهر املحلية على ال�صحافة املحلية والتي تعنى
مبجتمع الإمارات ب�شكل عام واملواطنني ب�شكل خا�ص.

108

�ضعف التن�سيق بني املجل�س الوطني للإعالم وامل�ؤ�س�سات الإعالمية مع م�ؤ�س�سات
التعليم العايل لتقوية خمرجاتها يف جماالت الإعالم.

109

عدم توحيد قرارات العمل على امل�ستوى االحتادي واملحلي.

110

عدم وجود قاعدة بيانات و�إح�صاءات دقيقة �شاملة يف الدولة خا�صة بالعمالة.

111

غياب الت�شريعات املنظمة للتملك احلر للأجانب.

ب.ب.فعالية املقرتحات:

yبلغت ن�سبة فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي ( ،)% 87حيث بلغ عدد املقرتحات التي وردت يف الأوراق البحثية للأمانة العامة يف
y
املجال االقت�صادي ( )85مقرتح ًا ،ومن �أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق:
yyتعديل �إجازة الو�ضع �سي�ؤدي لت�شجيع املر�أة على الإجناب فهو م�صلحة وطنية يف ظل اخللل املوجود يف الرتكيبة ال�سكانية.
�yyصياغة برنامج متكامل لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة بالتعاون مع كافة م�ؤ�س�سات الدولة.
�yyإن�شاء قناة �إماراتية موحدة تهدف �إلى تعميق حمتوى الر�سالة االحتادية يف وجدان املواطن الإماراتي والر�أي العام الإقليمي والدويل.
yyتعميق وتكثيف الربامج والأن�شطة الإعالمية املوجهة نحو الق�ضايا الوطنية مثل الهوية الوطنية واخللل يف الرتكيبة ال�سكانية.
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�yyضرورة التعاون بني املجل�س الوطني للإعالم وو�سائل الإعالم املختلفة لو�ضع برامج وخطط لتنمية وت�أهيل املوارد الب�شرية املواطنة العاملة يف قطاع
الإعالم مبا يتفق مع التوجهات احلديثة يف االت�صاالت واملعلومات والإعالم ،خا�صة يف �إطار برامج التعلم والتدريب.
�yyإطالق مبادرات على امل�ستويني املحلي واالحتادي لت�أهيل املتقاعدين كتلك املبادرة التي �أطلقتها �إمارة �أبوظبي ،و�إ�شراك القطاع اخلا�ص يف برامج
التدريب املوجهة املتقاعدين مع �ضمان توفريه لفر�ص عمل منا�سبة لهم.
�yyإعادة النظر يف الأ�سباب امل�ؤدية �إلى �إنهاء خدمة املوظف الواردة يف املادة ( )101من القانون.
yyحتديد معيار وا�ضح يف الالئحة التنفيذية للعزل بناء على مقت�ضيات امل�صلحة العامة ،والكفاءة الوظيفية ،و�إعادة الهيكلة ل�ضرورة حفظ حق املوظف
يف حالة �إنهاء اخلدمة ،مع �إخطاره بذلك مبدة ال تقل عن � 3أ�شهر.
�yyضرورة �إعادة النظر فيما يتعلق مبدة �إجازة الو�ضع وفرتة الر�ضاعة بناء على درا�سات علمية وم�سوحات اجتماعية.
yyدرا�سة االحتياجات امل�ستقبلية للوظائف يف الوزارات والهيئات االحتادية و�ضرورة التن�سيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حتى تتوافق
خمرجات التعليم العايل مع متطلبات �سوق العمل يف الدولة.
�yyصياغة برنامج متكامل لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة بالتعاون مع كافة م�ؤ�س�سات الدولة.
�yyضمان التمويل امل�ستقبلي لل�صندوق من خالل تخ�صي�ص  % 5من العوائد اال�ستثمارية ال�سنوية جلهاز الإمارات لال�ستثمار لإن�شاء �صندوق مل�صلحة
الأجيال الإماراتية القادمة.
yyت�أ�سي�س قاعدة معلومات اجتماعية يف ال�صندوق خا�صة بالأ�سرة الإماراتية وخ�صائ�صها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ومعدالت الإجناب والزواج
والطالق بالتعاون مع اجلهات املخت�صة.
ر�سم بياتي لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي
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املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

1

�ضرورة التن�سيق والتعاون بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية االحتادية واملحلية ومتكني
ترجمة �أهداف املجل�س الوطني للإعالم �إلى برامج قابلة لقيا�س الأداء ومعرفة حتقيق
املجل�س الوطني للإعالم من تنفيذ حمتوى وبراجمه االحتادية يف و�سائل
امل�ستهدف والعوائق وامل�صاعب الأخرى التي تعرت�ض حتقيق هذه الأهداف .
الإعالم املحلية.

2

ال�سعي اجلاد لأن تكون هناك قاعدة انت�شار �إقليمية وعاملية كقناة �إخبارية متميزة
�إن�شاء قناة �إماراتية موحدة تهدف �إلى تعميق حمتوى الر�سالة االحتادية يف
باعتبار �أن ذلك ي�سهم يف �إبراز الواقع االيجابي للإمارات على امل�ستوى اخلارجي
وجدان املواطن الإماراتي والر�أي العام الإقليمي والدويل.
�شريطة �أن تكون هذه القناة احرتافية وتطبق املعايري الإعالمية.

3

�إعداد خطط طوارئ �أو خطط �إعالمية بديلة ملواجهة التحديات واملخاطر التي ميكن �أن
تواجه الدولة م�ستقبال على غرار خطط الإعالم يف الدول املتقدمة.

4

تعميق وتكثيف الربامج والأن�شطة الإعالمية املوجهة نحو الق�ضايا الوطنية مثل اال�ستفادة من تطورات التقنية احلديثة دون ال�إخالل بال�أ�صالة والهوية الوطنية وعدم
�إدماجها يف تيار الفكر والثقافة الأجنبية.
الهوية الوطنية واخللل يف الرتكيبة ال�سكانية.

5

�أهمية و�ضع االعتمادات املالية الالزمة لبناء برامج وخطط �إعالمية حمققة لآثارها
و�أهدافها وقادرة على الت�أثري الإقليمي والدويل (ير�صد ملحطة العربية �سنويا  60مليون
دوالر لتغطية ن�شاطها الإعالمي).

6+

�إعادة �صياغة اخلطة اال�سرتاتيجية و�أهدافها مبا يتما�شى مع متطلبات العمل �أهمية بناء املحتوى الإعالمي ال�سرتاتيجية الدولة الإعالمية على �أ�س�س (احلرية-
املو�ضوعية-توافر ال�صدق-التوعية والتثقيف).
الإعالمي واحتياجاته مبا يتوافق مع ا�سرتاتيجية دولة الإمارات.

7

�ضرورة التعاون بني املجل�س الوطني للإعالم وو�سائل الإعالم املختلفة لو�ضع
يجب �أن تكون ا�سرتاتيجية و�سائل الإعالم مدعومة ومبنية على القدرات الفردية
برامج وخطط لتنمية وت�أهيل املوارد الب�شرية املواطنة العاملة يف قطاع الإعالم
وامل�ؤ�س�سات على �أن ت�ضع هذه اال�سرتاتيجية يف اعتبارها ت�أثريات التكنولوجيا اجلديدة،
مبا يتفق مع التوجهات احلديثة يف االت�صاالت واملعلومات والإعالم ،خا�صة يف
خ�صو�صا املناف�سة من اخلدمات الف�ضائية الأخرى.
�إطار برامج التعلم والتدريب.

8

احلد من البطالة من خالل رفع قدرات العن�صر الب�شري باعتباره الرثوة الأ�سا�سية ورفع
م�ستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية ،ودعم برامج الت�أهيل والتدريب والت�شغيل
للعمالة مبا يحد من البطالة يف االقت�صاديات العربية.

9

و�ضع �سيا�سة عامة تلزم و�سائل الإعالم با�ستخدام اللغة العربية ا�ستعماال «جيدا» على
نطاق وا�سع.
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10

عدم الت�ساهل مع كافة اجلهات التي ت�ستخدم اللغات الأجنبية يف تعامالتها الر�سمية،
و�إ�صدار خمالفات وغرامات بحقها.

11

تخ�صي�ص حوافز مادية ومعنوية لت�شجيع ا�ستخدام اللغة العربية يف كافة قطاعات
املجتمع.

12

زيادة املعا�ش التقاعدي ،ورفع احلد الأدنى له مبا يتنا�سب وم�ستوى املعي�شة يف �ضرورة �إعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين الذين مل ي�شملهم قرار �إ�ضافة العالوة
التكميلية على راتب التقاعد كامال وهم كل الذين تقاعدوا قبل يناير من عام 2008م.
الدولة بن�سبة ال تقل عن .% 30

13

�إطالق مبادرات على امل�ستويني املحلي واالحتادي لت�أهيل املتقاعدين كتلك
املبادرة التي �أطلقتها �إمارة �أبوظبي ،و�إ�شراك القطاع اخلا�ص يف برامج التدريب ب�إ�صدار قرار لت�شغيل املتقاعدين يف امل�ؤ�س�سات والدوائر االحتادية.
املوجهة املتقاعدين مع �ضمان توفريه لفر�ص عمل منا�سبة لهم.

14

تقلي�ص الفجوة بني رواتب العاملني ف القطاعات االحتادية واملحلية.

تعديل النظام اخلا�ص بالأجور وحماولة حتقيق توافق بني القطاعات املحلية واحلكومية.

15

�إعادة النظر يف الأ�سباب امل�ؤدية �إلى �إنهاء خدمة املوظف الواردة يف املادة
( )101من القانون.

تو�ضيح املادة ( )101لت�سهيل �إجراءات التطبيق على احلكومة واملوظفني.

16

يجب �أن يكون �إنهاء اخلدمة للموظف بنا ًء على امل�صلحة العامة بعد درا�سة م�شرتكة
حتديد معيار وا�ضح يف الالئحة التنفيذية للعزل بناء على مقت�ضيات امل�صلحة
بني الهيئة ومقر العمل الذي يعمل به املوظف مع ذكر الأ�سباب التي يتوجب به ف�صله،
العامة ،والكفاءة الوظيفية ،و�إعادة الهيكلة ل�ضرورة حفظ حق املوظف يف حالة
ودرا�سة ما مدى �إ�صالح هذه الأ�سباب لتجنب النتائج ال�سلبية التي قد يقع بها املوظف
�إنهاء اخلدمة ،مع �إخطاره بذلك مبدة ال تقل عن � 3أ�شهر.
م�ستقب ًال كالتدريب �أو �إعطاءه عمل جزئي.

17

18

19

يجب على احلكومة االحتادية زيادة فرتة الر�ضاعة من �أربعة �أ�شهر لعدم كفايتها ،ومثال
�ضرورة �إعادة النظر فيما يتعلق مبدة �إجازة الو�ضع وفرتة الر�ضاعة بناء على على ذلك ،دولة قطر يف مادة ()109من قانون اخلدمة املدنية والذي مينح املوظفة
�ساعتي ر�ضاعة يومي ًا ملدة �سنة تبد�أ بعد انتهاء �إجازة الو�ضع مبا�شرة ،ويرتك للموظفني
درا�سات علمية وم�سوحات اجتماعية.
حتديد وقت الر�ضاعة.
الرجوع �إلى ما ن�ص عليه قانون اخلدمة املدنية لعام 2001م والذي مينح املر�أة
العودة �إلى قانون املوارد الب�شرية القدمي الذي كان ين�ص على �إجازة الو�ضع ملدة �شهرين
(� )6أ�شهر �إجازة و�ضع مق�سمة على (�شهرين براتب � ،شهرين بن�صف راتب،
براتب كامل و�شهرين بن�صف راتب و�شهرين من دون راتب.
و�شهرين بدون راتب).
يجب على احلكومة االحتادية االهتمام ب�إجازة الو�ضع وزيادتها واالعتماد على املعايري
تعديل �إجازة الو�ضع �سي�ؤدي لت�شجيع املر�أة على الإجناب فهو م�صلحة وطنية يف
العاملية ،فمث ًال تعطي الدول الأوروبية كفرن�سا و�أ�سبانيا والنم�سا � 16أ�سبوع ًا لإجازة
ظل اخللل املوجود يف الرتكيبة ال�سكانية.
الو�ضع.
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تفعيل قرار  19الذي �أ�صدره جمل�س الوزراء ب�ش�أن �إن�شاء ح�ضانات �أطفال للموظفات يف
اجلهات االحتادية واملحلية يف الدولة باال�شرتاك مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

21

�إيجاد �آلية للتن�سيق بني اجلهات احلكومية املعينة مبو�ضوع التوطني والتوظيف يف خمتلف
�إمارات الدولة بع�ضها مع بع�ض.

22

درا�سة االحتياجات امل�ستقبلية للوظائف يف الوزارات والهيئات االحتادية
�إن�شاء نظام معلوماتي الحتياجات �سوق العمل وربطها مب�ؤ�س�سات التعليم العايل وذلك
و�ضرورة التن�سيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حتى تتوافق خمرجات
لتوجيه الطالب للوظائف التي يحتاجها �سوق العمل.
التعليم العايل مع متطلبات �سوق العمل يف الدولة.

23

ح�صر املهن التي ميكن ت�شغيلها باملواطنني ومنع ا�ستقدام عمالة وافدة عليها مع و�ضع
�ضوابط خا�صة ال�ستقدام العمالة الوافدة.

24

و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لوزارة الثقافة موحدة على امل�ستوى االحتادي واملحلي للتن�سيق
�صياغة برنامج متكامل لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة بالتعاون مع كافة بني امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية يف تنفيذ الربامج الثقافية وبرامج ال�شباب وبرامج
تنمية املجتمع ،بحيث تعك�س هذه الربامج الر�ؤية الثقافية العامة واملوحدة لدولة
م�ؤ�س�سات الدولة.
الإمارات.

25

خلق فر�ص ا�ستثمارية لعوائد الوزارة من تنفيذ خمتلف براجمها لدعم تنفيذ الربامج
اجلديدة وتطوير امل�ستمر منها.

26

ا�ستقطاب الوزارة للكوادر الوطنية من خالل التعاون مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل خللق
برامج تتنا�سب مع الفر�ص الوظيفية املوجودة يف كافة م�ؤ�س�سات وبرامج وزارة الثقافة.

27

و�ضع خطط عمل ا�سرتاتيجية على م�ستوى الدولة لرعاية املوهوبني ،وتنمية قدراتهم
ورعايتهم وت�سويق منتجاتهم الفكرية واحلرفية والفنية.

28

ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني وزارة الثقافة واملجل�س الوطني للإعالم لتنفيذ الربامج
امل�شرتكة.
تعديل الفقرة ( )2من املادة ( )2من القانون االحتادي رقم ( )47لعام 1992

29

58

وتعديالته ب�ش�أن �إن�شاء �صندوق الزواج ،بحيث حتدد فئة ذوي الدخل املحدود
مع �إعادة النظر يف �شرط �سقف ا�ستحقاق املنحة احلايل ،وذلك تبعا للم�ؤ�شرات
االقت�صادية ال�سنوية ال�سائدة يف الدولة.
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دعم �سبل التن�سيق بني ال�صندوق واملحاكم ال�شرعية.

30
31

32

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

�ضمان التمويل امل�ستقبلي لل�صندوق من خالل تخ�صي�ص  5%من العوائد
اال�ستثمارية ال�سنوية جلهاز الإمارات لال�ستثمار لإن�شاء �صندوق مل�صلحة ت�شكيل جلنة ا�ستثمارية من �أجل دعم ميزانية �صندوق الزواج.
الأجيال الإماراتية القادمة.
ت�أ�سي�س قاعدة معلومات اجتماعية يف ال�صندوق خا�صة بالأ�سرة الإماراتية
تفعيل وحدة البحوث والدرا�سات الأ�سرية التابعة ل�صندوق الزواج من �أجل درا�سة
وخ�صائ�صها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ومعدالت الإجناب والزواج
امل�شكالت التي تهدد اال�ستقرار الأ�سري.
والطالق بالتعاون مع اجلهات املخت�صة.

33

التوعية ب�أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية نحو �صندوق الزواج من خالل متويل
القطاع اخلا�ص.

34

�إن�شاء �إدارة خا�صة باال�ستثمارات الوقفية و�إعداد كادر خا�ص لها ال�ستقطاب
تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة بحيث ي�شمل على �إدارة خا�صة تعنى بامل�شاريع اال�ستثمارية
الكفاءات القادرة على �إدارة الأموال الوقفية وا�ستحداث برامج وقنوات
والعقارية الوقفية.
ا�ستثمارية جديدة.

35

تنويع جماالت ا�ستثمارات الهيئة للأ�صول الوقفية بحيث ت�شمل�إعادة تطوير وت�أهيل
العقارات �إ�ضافة الدخول يف �شراكات مع ال�شركات املطورة لزيادة الإيرادات.

36

جتديد وا�ستحداث �أن�شطة تتناول فئات �أكرب من املجتمع مع مراعاة الأبعاد جتديد وا�ستحداث �أن�شطة تتناول فئة اكرب يف املجتمع مع مراعاة الأبعاد التالية
(الزمني ،املكاين ،امل�ضموين).
الآتية (الزمني ،املكاين ،امل�ضموين).

37

اال�ستفادة من اجلمعيات ذات النفع العام يف دعم مبادرات و�أن�شطة الوزارة تفعيل الدور الرقابي لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية على اجلمعيات ذات النفع العام ،عن طريق
ا�ستحداث �إدارة متخ�ص�صة تهتم فقط بال�ش�ؤون الفنية لهذه اجلمعيات على مدار العام.
وذلك عن طريق م�شاركة الوزارة يف تنفيذ بع�ض من براجمها و�أن�شطتها.

38

ت�أهيل جميع الكوادر العاملة يف الوزارة عن طريق برامج التدريب املختلفة مع تفعيل العمل البحثي من خالل ا�ستحداث �إدارة البحث العلمي ،تعمل على درا�سة الواقع
االجتماعي.
العمل على زيادة �أعداد الباحثني االجتماعيني.

�إ�شراك القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال بتمويل �صندوق الزواج.

�إدخال م�شاريع م�ستحدثة للتنويع من امل�شاريع الوقفية وربطها بالتنمية.

39

�إ�صدار قوانني وت�شريعات وخدمات متنوعة يف حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة.

40

و�ضع برامج تعاون م�شرتكة بني القطاع احلكومي االحتادي و املحلي.

41

�أهمية عمل درا�سات جدوى �شاملة ب�ش�أن مبادرة دمج املعاقني.

زيادة امليزانية املخ�ص�صة لت�أهيل املعاقني.

42

زيادة امليزانية املخ�ص�صة لدعم برامج و �أن�شطة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

و�ضع خطة ا�ستثمارية لوزارة ال�ش�ؤون وذلك تفاديا لأي عجز ميكن �أن يطر�أ على املدى
املتو�سط والبعيد.
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43

تنويع خدمات ال�ضمان االجتماعي لت�شمل الإعفاءات من الر�سوم احلكومية واملحلية �أو
و�ضع ر�سوم خا�صة للم�سجلني يف نظام ال�ضمان االجتماعي والت�شجيع على ا�ستحداث
�أفكار جديدة تخدم امل�ستفيدين ،حتقيقا ملبد�أ الرفاهية االجتماعية.

44

�ضرورة مراجعة املادة ( )11من القانون االحتادي رقم ( )47ل�سنة  1992يف �ش�أن
�إن�شاء �صندوق الزواج واملتعلقة مبوارد ال�صندوق و�إداراتها بحيث يرفع احلد الأدنى ملا
يخ�ص�ص له يف امليزانية العامة للدولة مبا يتنا�سب وحجم الطلبات املقدمة.

45

تفعيل الدور التثقيفي لل�صندوق بو�ضع برامج وخطط تطويرية لت�أهيل القائمني حتول م�ؤ�س�سة �صندوق الزواج ال�صندوق من م�ؤ�س�سة مالية قائمة على تقدمي منح
للمتقدمني للزواج �إلى م�ؤ�س�سة اجتماعية مالية.
على التوجيه والإر�شاد وبالتعاون مع اجلهات املخت�صة يف الدولة.

46

�إجراء م�سح ميداين لكافة �إمارات الدولة ،ملعرفة االحتياجات الفعلية للمراكز والأن�شطة
والربامج الثقافية وال�شبابية لكل منطقة.

47

و�ضع وثيقة عمل ت�ؤطر خلطط وبرامج وفعاليات ثقافية حمددة زمنيا بالتعاون
بني الوزارة وامل�ؤ�س�سات والدوائر الثقافية والإعالمية ومنظمات املجتمع املدين التن�سيق مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات املحلية يف كافة الربامج املعنية بالثقافة وال�شباب
بحيث تهدف هذه الوثيقة �إلى حتقيق �أهداف وزارة الثقافة خا�صة يف جماالت وتنمية املجتمع.
الهوية الوطنية والتنمية املجتمعية.

48

الربط االلكرتوين بني وزارة الثقافة وكافة مراكزها على م�ستوى الدولة.

49

الإ�سراع ب�إن�شاء جمل�س �أعلى لرعاية ودعم املوهوبني واملبدعني على امل�ستوى االحتادي.

50

�إجناز برامج احتادية بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية ب�ش�أن تعزيز ا�ستخدام اللغة و�ضع برنامج وطني موحد للت�سريع يف عملية احلفاظ على الهوية والثقافة الوطنية
العربية وحتقيق �أوجه رقابة دقيقة ملتابعة تنفيذ قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن �إلزام للدولة من خالل تطبيق قرار جمل�س الوزراء الأخري باعتماد اللغة العربية لغة ر�سمية يف
امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية با�ستخدامها كلغة ر�سمية يف املرا�سالت الر�سمية .جميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات االحتادية يف �إمارات الدولة كافة.

51

ت�أ�سي�س جلنة دائمة م�شرتكة للتن�سيق بني الوزارة واملجل�س الوطني للإعالم
التعاون مع م�ؤ�س�سات الإعالم املختلفة يف الدولة لدعم الأن�شطة الثقافية وال�شبابية
لو�ضع وتنفيذ الربامج واخلطط امل�شرتكة التي تخدم �سيا�سة الدولة يف جمال
بكافة �أنواعها ويف خمتلف املنا�سبات والرتويج لها.
الثقافة وتعزيز الهوية الوطنية وتنمية املجتمع.
التعاون مع م�ؤ�س�سات التعليم يف الدولة بكافة مراحلها لر�صد املوهوبني واملتميزين.

52
53

60
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العمل على زيادة املخ�ص�صات املالية لفئات امل�ساعدات االجتماعية.
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54

مراجعة قيمة امل�ساعدات االجتماعية لكافة الفئات بني فرتة و�أخرى ،ومراجعة ت�صنيفات
الفئات احلالية فقد تظهر حاالت جديدة حتتاج للم�ساعدات االجتماعية ح�سب ظروف
املجتمع وربط ذلك بالتغريات االقت�صادية واالجتماعية التي حتدث يف الدولة.

55

ن�شر التوعية بني �أفراد املجتمع وبخا�صة الفئات املعنية باحل�صول على امل�ساعدات
االجتماعية ،وذلك لإطالع الأفراد املعنيني على خطط وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ال �سيما
خططها وم�شاريعها اجلديدة التي تعتمد على امل�شاركة يف التنمية بدل تلقي امل�ساعدات.

56

زيادة �أعداد اللجان املعنية بدرا�سة حاالت الفئات املحتاجة للم�ساعدات االجتماعية .

57

الربط االلكرتوين بني وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية واجلهات املعنية يف �سبيل ا�ستخدام برامج �إلكرتونية و�أنظمة حديثة للم�ساعدات االجتماعية ،وذلك الخت�صار
�إجراءات احل�صول على امل�ساعدات االجتماعية.
ت�سهيل الإجراءات.

58

تتبع احلاالت امل�ستفيدة من امل�ساعدات االجتماعية من خالل بناء قاعدة بيانات �إن�شاء قاعدة بيانات للفئات امل�ستفيدة من نظام امل�ساعدات االجتماعية وذلك ل�سهولة
متابعة حاالت امل�ساعدات االجتماعية و�إنهاء �إجراءاتها.
للت�سهيل القيام باجراءاتها.

59

رفع م�ساهمة الدولة يف دعم ا�شرتاكات املتقاعدين.

60

�إعـادة النظر كل عامني يف املعا�شات التقاعدية يف �ضوء زيادة نفقات املعي�شة،
والقيمة احلقيقية للعملة الوطنية ،واالعتبارات االقت�صادية الأخرى ،ومنح مراجعة القنوات اال�ستثمارية للهيئة ب�صفة دورية وفق مقت�ضيات احلاجة االقت�صادية
املتقاعدين ن�سب معينة من �أ�سهم ال�شركات عند االكتتاب فيها �أ�سوة باملكرمة ومعطيات ال�سوق لتحقيق عوائد مرتفعة على تلك اال�ستثمارات.
التي منحت للمواطنني املعلمني.

61

خلق فر�ص ا�ستثمارية لعوائد الوزارة من تنفيذ خمتلف براجمها لدعم تنفيذ الربامج
اجلديدة وتطوير امل�ستمر منها.

62

ا�ستقطاب الوزارة للكوادر الوطنية من خالل التعاون مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل خللق
برامج تتنا�سب مع الفر�ص الوظيفية املوجودة يف كافة م�ؤ�س�سات وبرامج وزارة الثقافة.

63

و�ضع خطط عمل ا�سرتاتيجية على م�ستوى الدولة لرعاية املوهوبني ،وتنمية قدراتهم
ورعايتهم وت�سويق منتجاتهم الفكرية واحلرفية والفنية.

64

التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية اخلا�صة العربية والأجنبية التي تعمل داخل الدولة
لتو�ضيح ال�سيا�سة الإعالمية للدولة بالإ�ضافة �إلى امل�ؤ�س�سات الإعالمية الوطنية.
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م
65

متابعة مواقع االنرتنت الإخبارية واملنتديات الكبرية واملجموعات الربيدية ذات الت�أثري
على املتلقي بالتن�سيق مع مزودي خدمة االنرتنت.

66

�إ�صدار ت�شريع ينظم حمالت التوعية على م�ستوى الدولة لال�ستفادة من اخلربات
املختلفة من اجلهات امل�شاركة واملنظمة ولتو�صيل اكرب قدر من الوعي والتثقيف حيال
املو�ضوع املتناول �إلى اكرب �شريحة من املجتمع املحلي.

67

تن�سيق اجلهود بني اللجان امل�شرتكة من كافة اجلهات املعنية بالق�ضية واملهتمة بها مثل
اللجنة الوزارية ملعاجلة الرتكيبة ال�سكانية ،واللجنة امل�ؤقتة باملجل�س الوطني االحتادي.

68

حتديد ن�سب توطني على امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة يف القطاع اخلا�ص مبختلف
جماالته مع مراعاة ن�سبة منو كل جمال ،وفر�ض جزاءات وغرامات مثل اقتطاع جزء
من �أرباح ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة غري امللتزمة ل�صالح برامج التعليم والتدريب يف الدولة.

69

التن�سيق مع �شركات وم�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
تغيري منط التنمية االقت�صادية احلالية التي تتطلب عمالة كثيفة والرتكيز على والعام ومعاهد التدريب كمعاهد العلوم التطبيقية والتقنية ومعاهد التدريب وبرامج
وم�ؤ�س�سات التوطني يف الدولة لتطوير الربامج مبا يتالءم مع التطور امل�ستمر يف الوظائف
منط التنمية القائم على اقت�صاد املعرفة والقيمة امل�ضافة.
ونوعيتها.

70

التن�سيق بني وزارة الداخلية ووزارة العمل يف توقيع املذكرات الثنائية ال�ستقدام العمالة.

71

72
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توحيد اجلهة االحتادية ذات االخت�صا�ص وهي وزارة العمل مع �إحكام التن�سيق
�ضرورة وجود جهة حكومية م�سئولة عن منح الرتاخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات مبا فيها
بني ال�سلطة االحتادية وال�سلطات املحلية ذات ال�صلة واملناطق احلرة يف �إ�صدار
املناطق احلرة ،ومكاتب ا�ستقدام العمالة.
ت�صاريح العمل ومبا ي�صون هذا املبد�أ ويي�سر تطبيقه
�إجراء درا�سة ميدانية وم�سحية من قبل غرفة التجارة وال�صناعة ملعرفة �أنواع الن�شاط
االقت�صادي املوجود حاليا وحاجته من العمالة امل�ستقبلية وفقا للمعايري (اخلربة ،املهنة،
التخ�ص�ص ،العمل).

73

�إن�شاء قاعدة بيانات م�شرتكة للعمالة الوافدة بني الدول املر�سلة وامل�ستقبلة للعمالة
تت�ضمن البيانات التالية (اجلن�سية ،النوع ،التخ�ص�ص ،املهنة ،ال�سجل الأمني ،امل�ستوى
االقت�صادي لل�شخ�ص ،مكان �إقامته يف الدولتني ،ال�سجل ال�صحي ،تاريخ عودته).

74

�إ�شراك القطاع اخلا�ص يف حال �إ�صدار �أو تطبيق �أي ت�شريعات جديدة تتعلق بتنظيم
�سوق العمل م�ستقب ًال.
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ثالث ًا :القطاع التعليمي:
1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاع التعليمي:

yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل �إدارات الأمانة العامة يف القطاع التعليمي ( )134عم ًال فني ًا تنوع ما بني �أوراق تو�ضيحية ،وبحوث ودرا�سات
y
برملانية� ،إ�ضافة �إلى جداول االولويات االجتماعية ،وتقارير اللجان .وجاءت �أغلب الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي من �إدارة اجلل�ســات بن�سبــة
 ،% 37تلتها �إدارة البحوث بن�سبة  % 32.6و�أخري ًا �إدارة اللجان بن�سبة  % 30.4كما ي�شري اجلدول التايل.
�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال التعليمي خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر

جدول ب�أهم الأوراق الفنية املعدة للمجال التعليمي
الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

م
1

ورقة عمل حول املنظومة الرتبوية واالرتقاء بالتعليم يف الوطن العربي (التعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة).

البحوث واملعلومات

2007م

2

ورقة برملانية تو�ضيحية حول ( مدار�س الغد ).

البحوث واملعلومات

2008م

3

ورقة برملانية تو�ضيحية حول ( توحيد �إجازة ن�صف العام الدرا�سي بني املدار�س واجلامعات ).

البحوث واملعلومات

2008م

4

ورقة تو�ضيحية عن ظاهرة ده�س �أطفال املدار�س و�إجراءات وزارة الرتبية والتعليم.

البحوث واملعلومات

2008م
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الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

5

ورقة برملانية تو�ضيحية حول ( نتائج امتحانات الف�صل الدرا�سي الأول لطالب ال�صف الثاين ع�شر).

البحوث واملعلومات

2008م

6

�إح�صائيات للجنة الرتبية.

البحوث واملعلومات

2008م

7

ورقة ا�ستدالل برملانية حول مو�ضوع �سيا�سات التعليم العايل يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

البحوث واملعلومات

2008م

8

ورقة تو�ضيحية حول ( ا�ستحداث نظام جديد لطالب املنح الإماراتيني للدرا�سة داخل الدولة ).

البحوث واملعلومات

2008م

9

تقرير اللجنة حول مو�ضوع ( �سيا�سة التعليم العايل و البحث العلمي ).

�إدارة اللجان

2008

 10تقرير عن ن�شـاط املجل�س الوطني يف ق�ضايا الرتبية (خالل 2009-1996م).

البحوث واملعلومات

2009

 11جدول الأوليات واالحتياجات االجتماعية-كليات التقنية العليا.

البحوث واملعلومات

2009

 12جدول الأولويات واالحتياجات االجتماعية (وزارة الرتبية والتعليم).

البحوث واملعلومات

2009

 13ورقة تو�ضيحية ( �آلية الرقابة على املدار�س اخلا�صة ).

�إدارة اجلل�سات

2009

 14ورقة تو�ضيحية حول ( تطوير املناهج الدرا�سية من �أجل زيادة وعي الطلبة مبخاطر ظاهرة العوملة ).

�إدارة اجلل�سات

2009

 15ورقة تو�ضيحية حول ( توحيد �إجازات ن�صف العام الدرا�سي بني املدار�س واجلامعات ).

�إدارة اجلل�سات

2009

 16ورقة تو�ضيحية حول ( �إطالة زمن اليوم الدرا�سي ).

�إدارة اجلل�سات

2009

 17ورقة تو�ضيحية حول ( �أن�شطة الهوية الوطنية يف املدار�س ).

�إدارة اجلل�سات

2009

 18ورقة تو�ضيحية حول ( تعديل الكادر املايل للمعلمني التابعني لوزارة الرتبية والتعليم ).

�إدارة اجلل�سات

2009

 19ورقة تو�ضيحية حول ( وقاية الأطفال من فريو�س ()H1N1يف مراكز الت�سوق ).

�إدارة اجلل�سات

2009

 20تقرير اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم حول حموري مدار�س الغد وتدري�س اللغة الإجنليزية.

�إدارة اللجان

2009

 21ا�ستبانه لطلبة مدار�س الغد.

�إدارة اللجان

2009

 22بطاقة تعليق ملو�ضوع ( مدار�س الغد ).

�إدارة اللجان

2009
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عنوان الورقة

 23جدول الأهداف ملو�ضوع ( مدار�س الغد ).

�إدارة اللجان

2009

 24ورقة �إطار حول ( م�شروع مدار�س الغد ).

�إدارة اللجان

2009

 25عر�ض تقدميي لتقرير مدار�س الغد.

�إدارة اللجان

2009

 26جدول الأهـداف ل�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم.

�إدارة اللجان

2009

 27ندوة حول ( تدري�س اللغة االجنليزية ومدار�س الغد يف ال�صحف ).

�إدارة اللجان

2009

 28ورقة بحوث ملو�ضوع ( مدار�س الغد ).

�إدارة اللجان

2009

 29جدول الأوليات واالحتياجات االجتماعية لكليات التقنية العليا.

البحوث واملعلومات

2010م

 30جدول الأولويات واالحتياجات االجتماعية ( جامعة الإمارات ).

البحوث واملعلومات

2010م

 31جدول الأولويات واالحتياجات االجتماعية (وزارة الرتبية والتعليم).

البحوث واملعلومات

2010م

 32جدول الأولويات واالحتياجات االجتماعية ( جامعة زايد ) .

البحوث واملعلومات

2010م

 33ورقة تو�ضيحية حول ( ال�ساعات املقررة ملادة الرتبية الريا�ضية يف املراحل الدرا�سية ).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 34ورقة تو�ضيحية حول ( تق�سيم العام الدرا�سي لثالثة ف�صول درا�سية ).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 35ورقة التو�ضيحية حول ( �إجراءات تنفيذ برنامج م�سار ).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 36ورقة تو�ضيحية حول ( الأماكن املخ�ص�صة ال�سرتاحة طالبات كلية تقنية الفجرية ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 37ورقة تو�ضيحية حول ( �إ�سرتاتيجية الوزارة يف تعيني املعلمني ).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 38ورقة تو�ضيحية حول ( �إ�سرتاتيجية الوزارة يف تعيني معلمي اللغة الإجنليزية ).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 39ورقة تو�ضيحية حول ( مدى مالئمة خمرجات التعليم العام ملتطلبات التعليم العايل ).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 40ورقة تو�ضيحية حول ( �إن�شاء جمل�س احتادي �أعلى للتعليم يف الدولة ).

�إدارة اجلل�سات

2010م
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عنوان الورقة

الإدارة املعدة

ال�سنة

م

 41ورقة تو�ضيحية حول ( �إجراءات تطبيق نظام ثالثة ف�صول درا�سية ).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 42ورقة تو�ضيحية حول ( برامج التوعية لظاهرة العنف الطالبي ).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 43ورقة املقرتح الربملاين ملو�ضوع ( �سيا�سة كليات التقنية العليا ).

�إدارة اللجان

2010م

 44ا�ستف�سارات ملمثلي كليات التقنية.

�إدارة اللجان

2010م

 45ورقة الإطار املقرتح لعمل اللجنة يف مو�ضوع ( �سيا�سة كليات التقنية ).

�إدارة اللجان

2010م

 46اجلدول الغائي حول ( �سيا�سة كليات التقنية العليا ).

�إدارة اللجان

2010م

2.2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي:
أ.أالأفكار:

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي عدد ( )31فكرة ،ومن �أهم هذه الأفكار:
y
yyالنظام التعليمي يف الدولة و�إ�شكالياته ،ومناهج مدار�س الغد ومدى مالئمتها مع املناهج الوطنية� ،إلى جانب الرقابة على املدار�س اخلا�صة.
yyخمرجات التعليم العايل ومدى مالئمتها الحتياجات �سوق العمل.
yyتوطني الكادر الوظيفي للتعليم العايل وزيادة الكادر املايل املخ�ص�ص لهم.
yyدعم وتطوير م�ؤ�س�سات البحث العلمي.
yyتطوير املناهج الدرا�سية لزيادة وعي الطلبة مبخاطر ظاهرة العوملة و�آثارها على الهوية الوطنية.
yyتوحيد �إجازة ن�صف العام الدرا�سي بني املدار�س واجلامعات.
�yyإ�شكاليات التعليم الأ�سا�سي وتطوير املناهج الأكادميية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
yyدور القطاع اخلا�ص يف دعم م�شروعات التعليم العايل.
�yyإجراءات تنفيذ برنامج م�سار لتوظيف خريجي الثانوية العامة املواطنني يف القطاع احلكومي.
ب.باملقرتحات

yبلغ �إجمايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفنية للقطاع التعليمي عدد ( )22مقرتح ًا ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
y
yyو�ضع معايري موحدة للتن�سيق بني القطاعات التعليمية يف الدولة.
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yyت�شكيل جلان ا�ست�شارية لتطوير الربامج الدرا�سية.
yyاالهتمام باملعايري الأخالقية والرتبوية للخرباء الأجانب.
� yyإن�شاء جمل�س وطني ل�ضمان اجلودة يف نظام التعليم العايل.
yyزيادة ميزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتوطني هيئات التدري�س والوظائف الإدارية باجلامعات احلكومية والكليات املختلفة.
yyزيادة خم�ص�صاتهم املالية.
yyو�ضع حمفزات للقطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف دفع امل�صاريف الدرا�سية لطلبة كليات التقنية.
yyو�ضع معايري موحدة للتن�سيق بني القطاعات التعليمية يف الدولة.
yyت�شجيع اجلهات احلكومية واخلا�صة على اال�ستفادة من مراكز البحوث العلمية و�إن�شاء هيئة وطنية للبحث العلمي وت�سويق هذه البحوث.
yyمعاجلة عدم مالئمة خمرجات التعليم مع متطلبات �سوق العمل.
�yyإعادة النظر يف تخطيط الربامج التعليمية و�إبراز مكانة مادة الرتبية الريا�ضية والن�شاط الريا�ضي يف جميع مراحل التعليم.
�yyإن�شاء هيئة م�ستقلة للقيام ب�أعمال الإ�شراف الرقابة والرتخي�ص على املدار�س اخلا�صة.
yyت�أهيل كوادر ب�شرية للتعامل مع مناهج املدار�س اخلا�صة وذلك لك�شف ما بها من مغالطات وقيم ومعتقدات خاطئة.
yyتطبيق املعايري العلمية يف متابعة تنفيذ وتقييم اخلطة الإ�سرتاتيجية ل�سيا�سة كليات التقنية العليا ور�صد الأهداف املحققة .
�شكل بياين لأفكار ومقرتحات االوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي
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جدول �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي
م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال التعليمي

املقرتحات

1

ن�سبة النجاح لدى طالب الثانوية العامة عام 2009 / 2008

توطني هيئات التدري�س والوظائف الإدارية باجلامعات احلكومية والكليات املختلفة
وحتفيزهم مادي ًا.

2

�أثر مدار�س الغد على التح�صيل الدرا�سي للطلبة.

زيادة ميزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .

3

النظام التعليمي يف الدولة و�إ�شكالياته.

ت�شكيل جلان ا�ست�شارية لتطوير الربامج الدرا�سية .

4

مناهج مدار�س الغد ومدى مالئمتها مع املناهج الوطنية.

معاجلة عدم مالئمة خمرجات التعليم مع متطلبات �سوق العمل.

5

اختيار الكادر التعليمي يف مدار�س الغد.

6

الأن�شطة املدر�سية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطالب.

زيادة رواتب املعلمني.
ت�شجيع اجلهات احلكومية واخلا�صة على اال�ستفادة من مراكز البحوث العلمية و�إن�شاء
هيئة وطنية للبحث العلمي وت�سويق هذه البحوث.

7

�إجراءات تطبيق نظام ثالثة ف�صول درا�سية

و�ضع معايري موحدة للتن�سيق بني القطاعات التعليمية يف الدولة.

8

التن�سيق بني املدار�س احلكومية واخلا�صة.

و�ضع حمفزات للقطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف دفع امل�صاريف الدرا�سية لطلبة كليات
التقنية.

9

�إجراءات وزارة الرتبية والتعليم يف ظاهرة ده�س �أطفال املدار�س ومظاهر ت�أجيل العام الدرا�سي �إلى ما بعد �شهر رم�ضان ،وتوزيع �إجازة �شهر رم�ضان على كافة
�أيام العام الدرا�سي.
العنف يف املدار�س والرقابة على املدار�س اخلا�صة.

� 10إطالة زمن اليوم الدرا�سي.

تطبيق م�شروع التدريب الوطني امل�شرتك.

 11التفاوت يف امل�ستوى التعليمي بني اجلن�سني.

�إعادة النظر يف تخطيط الربامج التعليمية و�إبراز مكانة مادة الرتبية الريا�ضية والن�شاط
الريا�ضي يف جميع مراحل التعليم.

� 12إن�شاء جمل�س احتادي �أعلى للتعليم يف الدولة.

�إن�شاء جمل�س وطني ل�ضمان اجلودة يف نظام التعليم العايل.

 13ال�ساعات الدرا�سية املقررة ملادة الرتبية الريا�ضية.

ا�ستخدام الو�سائل التعليمية احلديثة لتطوير م�ستوى الطلبة يف الكليات .

� 14إ�سرتاتيجية الوزارة يف تعيني املعلمني.

االهتمام باملعايري الأخالقية والرتبوية للخرباء الأجانب .

 15تطوير املناهج الدرا�سية لزيادة وعي الطلبة مبخاطر ظاهرة العوملة و�آثارها تطوير منهج اللغة العربية ،والتقومي امل�ستمر للطالب للتعرف على جوانب �ضعفه يف
اللغتني العربية والإجنليزية ،وزيادة ح�ص�ص الرتبية الإ�سالمية.
على الهوية الوطنية.
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م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال التعليمي

املقرتحات

 16الرقابة على املدار�س اخلا�صة.

تطبيق نظام متابعة وتقييم لرفع معايري التح�صيل الدرا�سي لطلبة مدار�س الغد

 17تعديل الكادر املايل للمعلمني التابعني لوزارة الرتبية و التعليم.

تعاون وزارة الرتبية والتعليم مع و�سائل الإعالم يف و�ضع برامج تهدف لتوعية الطالب
بالآثار ال�سلبية للعوملة وتعزز كذلك هويتهم الوطنية.

 18توحيد �إجازة ن�صف العام الدرا�سي بني املدار�س واجلامعات

تعليم الطلبة خا�صة يف مرحلة الرو�ضة والت�أ�سي�سية قواعد ال�سالمة املرورية وذلك
بت�صميم مناهج منا�سبة.

 19خريجو التعليم الثانوي ومتطلبات التعليم العايل.

�إن�شاء هيئة م�ستقلة للقيام ب�أعمال الإ�شراف الرقابة والرتخي�ص على املدار�س اخلا�صة.

 20خمرجات التعليم العايل ومالءمتها الحتياجات �سوق العمل.

ت�أهيل كوادر ب�شرية للتعامل مع مناهج املدار�س اخلا�صة وذلك لك�شف ما بها من
مغالطات وقيم ومعتقدات خاطئة.

تطبيق املعايري العلمية يف متابعة تنفيذ وتقييم اخلطة الإ�سرتاتيجية ل�سيا�سة كليات
 21التوطني يف الكادر الوظيفي للتعليم العايل وزيادة الكادر املايل املخ�ص�ص لهم.
التقنية العليا ور�صد الأهداف املحققة.
� 22آلية ا�ستقطاب الهيئة التدري�سية يف كليات التقنية العليا.

تطبيق نظام امتحان الكفاءة اجلامعية.

 23انتقال الطالب بني كليات التقنية يف الدولة.
� 24إ�شكاليات التعليم الأ�سا�سي وتطوير املناهج الأكادميية يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل.
 25دور القطاع اخلا�ص يف دعم م�شروعات التعليم العايل.
 26ميزانية التعليم العايل.
 27املخ�ص�صات املالية للطلبة املبعوثني للخارج.
� 28إجراءات تنفيذ برنامج م�سار لتوظيف خريجي الثانوية العامة املواطنني يف
القطاع احلكومي
 29الأماكن املخ�ص�صة ال�سرتاحة طالبات كلية تقنية الفجرية.
 30دعم وتطوير م�ؤ�س�سات البحث العلمي.
 31ت�أجيل الدرا�سة يف العام الدرا�سي  2010-2009حللول �شهر رم�ضان.
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3.3فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارات
y
البحثية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام .
2.2فعالية الأفكار:

yبلغت ن�سبة فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي ( ،)% 89.8حيث بلغت �أفكار �أوراق الأمانة املطروحة يف املجال التعليمي ( )31فكرة ،ومن
y
�أهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س:
yyتوحيد ال�سيا�سات التعليمية على م�ستوى الدولة.
yyتطوير املناهج الدرا�سية والأكادميية.
yyتعزيز الهوية الوطنية لدى الطالب و�إ�شكاليات مدار�س الغد من حيث هيئة التدري�س واملناهج التعليمية.
yyالرقابة على املدار�س اخلا�صة.
yyتوطني وزيادة املخ�ص�صات املالية للكادر الوظيفي يف كل من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل.
yyوزيادة املخ�ص�صات املالية للبحث العلمي.
yyتهمي�ش اللغة العربية والتغيري امل�ستمر يف املناهج دون تهيئة امليدان الرتبوي واالعتماد على املناهج الأجنبية امل�ستعارة وعدم تطويرها.
�yyصيانة وتطوير مباين م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية والتو�سعات املطلوبة.
yyانعدام التن�سيق بني مدار�س الغد ووزارة الرتبية والتعليم واملدار�س اخلا�صة من حيث اخلطة الإ�سرتاتيجية واملنهاج والكتب.
yyتعار�ض �سيا�سية وزارة الرتبية والتعليم احلالية مع �سيا�سية التوطني العتمادها على الكادر الأجنبي وغياب املعايري الوا�ضحة الختيار املعلمني يف
مدار�س الغد.
�yyضعف رواتب املدر�سني والإداريني والفنيني وعدم تنا�سبها مع الأعباء الوظيفية.
yyمدى توافق خمرجات التعليم العايل مع احتياجات �سوق العمل ومتطلبات التنمية امل�ستدامة.
yyتوطني هيئات التدري�س والوظائف الإدارية باجلامعات احلكومية واخلا�صة والكليات املختلفة والكادر املايل املخ�ص�ص لهم.
�yyسيا�سات التوظيف واالعتماد الكلي على غري املواطنني للعمل يف هيئة التدري�س يف بع�ض م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
�yyضعف املخ�ص�صات املالية للطلبة املبتعثني للدرا�سة يف اخلارج.
yyدور م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املحدود يف دعم القطاع البحثي اجلامعي.
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�شكل بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي
% 89.8

جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي
م

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

1

الفجوات املتعلقة بربنامج م�سار.

�إجراءات تنفيذ برنامج م�سار لتوظيف خريجي الثانوية العامة املواطنني يف القطاع
احلكومي.

2

�أثر مدار�س الغد على التح�صيل الدرا�سي للطلبة.

�أثر مدار�س الغد على التح�صيل الدرا�سي للطلبة.

3

تهمي�ش اللغة العربية والتغيري امل�ستمر يف املناهج دون تهيئة امليدان الرتبوي
واالعتماد على املناهج الأجنبية امل�ستعارة وعدم تطويرها.

النظام التعليمي يف الدولة و�إ�شكالياته.

4

طبيعة املناهج يف مدار�س الغد ومدى تال�ؤمها مع املناهج الوطنية.

مناهج مدار�س الغد ومدى تال�ؤمها مع املناهج الوطنية.

5

الكوادر يف مدار�س الغد و�أثر ذلك على اللغة العربية والهوية الوطنية.

اختيار الكادر التعليمي يف مدار�س الغد.

6

الأن�شطة الال�صفية ،وتنمية املهارات احلياتية وال�سلوكية لدى لطالب.

الأن�شطة املدر�سية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطالب.

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة
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م

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

7

�صيانة وتطوير مباين م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية والتو�سعات املطلوبة.

الأماكن املخ�ص�صة ال�سرتاحة طالبات كلية تقنية الفجرية.

8

انعدام التن�سيق بني مدار�س الغد ووزارة الرتبية والتعليم واملدار�س اخلا�صة من
حيث اخلطة الإ�سرتاتيجية واملنهاج والكتب.

التن�سيق بني املدار�س احلكومية واخلا�صة.

9

�إجراءات وزارة الرتبية والتعليم يف ظاهرة ده�س �أطفال املدار�س ومظاهر العنف
الظواهر ال�سلوكية ال�سلبية بني طلبة املدار�س وهام�شية دور الأخ�صائي االجتماعي.
يف املدار�س.

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

� 10إجراءات الوزارة ب�ش�أن �إطالة اليوم الدرا�سي.

�إطالة زمن اليوم الدرا�سي.

 11تفاوت امل�ستويات التعليمية لطالب الثانوية العامة.

التفاوت يف امل�ستوى التعليمي بني اجلن�سني.

 12طبيعة العالقة بني وزارة الرتبية والتعليم وجمال�س التعليم يف الإمارات.

�إن�شاء جمل�س احتادي �أعلى للتعليم يف الدولة.

� 13إجراءات احلكومة ب�ش�أن مادة الرتبية الريا�ضية.

ال�ساعات الدرا�سية املقررة ملادة الرتبية الريا�ضية.

 14تعار�ض �سيا�سية وزارة الرتبية والتعليم احلالية مع �سيا�سية التوطني العتمادها على
الكادر الأجنبي وغياب املعايري الوا�ضحة الختيار املعلمني يف مدار�س الغد.

�إ�سرتاتيجية الوزارة يف تعيني املعلمني.

 15معايري اجلودة التعليمية املطلوبة لتطوير العملية الرتبوية.

تطوير املناهج الدرا�سية لزيادة وعي الطلبة مبخاطر ظاهرة العوملة و�آثارها على
الهوية الوطنية.

 16غياب الإ�شراف الفعلي و�ضعف متابعة املدار�س اخلا�صة.

الرقابة على املدار�س اخلا�صة.

� 17ضعف رواتب املدر�سني والإداريني والفنيني وعدم تنا�سبها مع الأعباء الوظيفية.

تعديل الكادر املايل للمعلمني التابعني لوزارة الرتبية والتعليم.

 18توحيد �إجازة ن�صف العام الدرا�سي مع �إجازة الكليات واجلامعات.

توحيد �إجازة ن�صف العام الدرا�سي بني املدار�س واجلامعات.

 19خمرجات التعليم العام و عدم ربطه مبتطلبات التعليم العايل.

خريجي التعليم الثانوي و متطلبات التعليم العايل.

 20مدى توافق خمرجات التعليم العايل مع احتياجات �سوق العمل ومتطلبات التنمية
امل�ستدامة.

خمرجات التعليم العايل وتال�ؤمه مع احتياجات �سوق العمل.

 21توطني هيئات التدري�س والوظائف الإدارية باجلامعات احلكومية واخلا�صة والكليات
املختلفة والكادر املايل املخ�ص�ص لهم.

التوطني يف الكادر الوظيفي للتعليم العايل وزيادة الكادر املايل املخ�ص�ص لهم
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

� 22سيا�سات التوظيف واالعتماد الكلي على غري املواطنني للعمل يف هيئة التدري�س يف
بع�ض م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

�آلية ا�ستقطاب الهيئة التدري�سية يف كليات التقنية العليا.

 23دعم وتطوير م�ؤ�س�سات البحث العلمي يف �إطار متطلبات التنمية يف املجتمع.

دعم وتطوير م�ؤ�س�سات البحث العلمي.

� 24إ�شكاليات التعليم العايل يف اخلطط والربامج املقدمة لوزارة املالية عند تقدمي
طلب امليزانية املقرتحة للعام املقبل ،واالعتماد على اخلربة الأجنبية .

�إ�شكاليات التعليم الأ�سا�سي وتطوير املناهج الأكادميية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

 25دور م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املحدود يف دعم القطاع البحثي اجلامعي.

دور القطاع اخلا�ص يف دعم م�شروعات التعليم العايل.

 26نق�ص االعتمادات املالية املخ�ص�صة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي.

ميزانية التعليم العايل.

� 27ضعف املخ�ص�صات املالية للطلبة املبتعثني للدرا�سة يف اخلارج.

املخ�ص�صات املالية للطلبة املبعوثني للخارج.

28

ت�أجيل الدرا�سة يف العام الدرا�سي  2010-2009حللول �شهر رم�ضان.

29

ن�سبة النجاح لدى طالب الثانوية العامة عام .2009 / 2008

30

�إجراءات تطبيق نظام ثالثة ف�صول درا�سية.

31

انتقال الطالب بني كليات التقنية يف الدولة.

.بفعالية املقرتحات:

yبلغت ن�سبة الفعالية للمقرتحات يف القطاع التعليمي ( ،)% 91.2حيث بلغ عدد مقرتحات �أوراق الأمانة املطروحة يف املجال التعليمي ( )22فكرة ،و يالحظ
y
�أن من �أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما تعلق:
�yyإعادة النظر يف تخطيط الربامج التعليمية.
�yyإن�شاء جمل�س وطني ل�ضمان اجلودة يف التعليم.
yyت�شكيل جلان ا�ست�شارية لتطوير الربامج الدرا�سيةز
�yyإعادة تقييم مناهج مدار�س الغد بحيث تتالءم مع البيئة والثقافة الإماراتية.
yyدرا�سة االحتياجات امل�ستقبلية للوظائف يف الوزارات والهيئات االحتادية.
yyزيادة ميزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
yyت�شجيع اجلهات احلكومية واخلا�صة لال�ستفادة من مراكز البحوث العلمية.
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yyتوطني هيئات التدري�س والوظائف الإدارية يف وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل وزيادة خم�ص�صاتهم املالية.
yyو�ضع خطة لتوطني القطاع الأكادميي والإداري يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل �ضمن برنامج زمني حمدد ،واختيار الكوادر الب�شرية وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
yyمراجعة املناهج الأجنبية امل�ستوردة و�إعادة تقييم مناهج مدار�س الغد بحيث تتالءم مع البيئة والثقافة الإماراتية.
yyدرا�سة االحتياجات امل�ستقبلية للوظائف يف الوزارات والهيئات االحتادية والتوجيه املهني للطالب ملتطلبات �سوق العمل وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة ،وبناء قواعد معلومات ملتطلبات �سوق العمل والتنمية امل�ستدامة.
�yyإيجاد كادر خا�ص للمعلمني حتى يتم الق�ضاء على �سلبيات مهنة التدري�س وحتقيق معياري الأمن والر�ضا الوظيفي للمعلمني.
yyت�شجيع اجلهات احلكومية واخلا�صة على اال�ستفادة من مراكز البحوث العلمية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومي.
yyو�ضع �إ�سرتاتيجية تعليمية موحدة وثابتة ال تتغري بتغري الوزارات والإدارات.
�yyإن�شاء هيئة احتادية لالعتماد الأكادميي تابعة لوزارة الرتبية ،تعنى برتخي�ص وت�صنيف واعتماد املدار�س اخلا�صة بناءا على مراجعة نظمها التعليمية
ومناهجها.
�yyإيجاد هيئة على م�ستوى االحتاد تعنى بالتن�سيق بني اجلهات التعليمية االحتادية واملحلية و�أنظمتهم التعليمية.
yyت�شكيل جمموعة عمل من اخلرباء واملعنيني ُيعنون بتطوير �أ�ساليب تدري�س مادة اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية وت�ضمني املناهج مواد تراثية.
yyتطبيق نظام تقييم ورقابة ومتابعة للمعلمني ،وا�ستخدام نتائج التقييم واملتابعة يف رفع معايري التح�صيل الدرا�سي للطلبة.
�شكل بياين لفعالية مقرتحات االوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي
% 91.2
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جدول قيا�س فعالية املقرتحات للقطاع التعليمي
م

املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

1

و�ضع خطة لتوطني القطاع الأكادميي والإداري يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل �ضمن توطني هيئات التدري�س والوظائف الإدارية باجلامعات احلكومية والكليات املختلفة
وحتفيزهم مادي ًا.
برنامج زمني حمدد ،واختيار الكوادر الب�شرية وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية.

2

زيادة ميزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
احلكومية.

زيادة ميزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

3

مراجعة املناهج الأجنبية امل�ستوردة و�إعادة تقييم مناهج مدار�س الغد بحيث
تتالءم مع البيئة والثقافة الإماراتية.

ت�شكيل جلان ا�ست�شارية لتطوير الربامج الدرا�سية.

4

درا�سة االحتياجات امل�ستقبلية للوظائف يف الوزارات والهيئات االحتادية والتوجيه معاجلة عدم مالئمة خمرجات التعليم مع متطلبات �سوق العمل.
املهني للطالب ملتطلبات �سوق العمل وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ،وبناء
قواعد معلومات ملتطلبات �سوق العمل والتنمية امل�ستدامة.

5

�إيجاد كادر خا�ص للمعلمني حتى يتم الق�ضاء على �سلبيات مهنة التدري�س وحتقيق
معياري الأمن والر�ضا الوظيفي للمعلمني.

6

ت�شجيع اجلهات احلكومية واخلا�صة على اال�ستفادة من مراكز البحوث العلمية يف ت�شجيع اجلهات احلكومية واخلا�صة على اال�ستفادة من مراكز البحوث العلمية
و�إن�شاء هيئة وطنية للبحث العلمي وت�سويق هذه البحوث.
م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومي.

7
8
9

و�ضع �إ�سرتاتيجية تعليمية موحدة وثابتة ال تتغير بتغري الوزارات والإدارات.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

زيادة رواتب املعلمني.

و�ضع معايري موحدة للتن�سيق بني القطاعات التعليمية يف الدولة.

و�ضع حمفزات للقطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف دفع امل�صاريف الدرا�سية لطلبة كليات
�ضرورة �إ�سهام القطاع اخلا�ص يف دعم م�ؤ�س�سات التعليم العايل بالدولة.
التقنية.
تعاون وزارة الرتبية مع الإعالم ب�إن�شاء قنوات تعليمية م�سموعة ومرئية لن�شر تعاون وزارة الرتبية و التعليم مع و�سائل الإعالم يف و�ضع برامج تهدف لتوعية الطالب
بالآثار ال�سلبية للعوملة وتعزز كذلك هويتهم الوطنية.
الثقافة التعليمية على �أن تخدم كل املراحل.

� 10إن�شاء هيئة احتادية لالعتماد الأكادميي تابعة لوزارة الرتبية ،تعنى برتخي�ص �إن�شاء هيئة م�ستقلة للقيام ب�أعمال الإ�شراف والرقابة والرتخي�ص على املدار�س
وت�صنيف واعتماد املدار�س اخلا�صة بناءا على مراجعة نظمها التعليمية ومناهجها .اخلا�صة.
 11ا�شرتاط �إدارة املناهج يف الوزارة والتدريب على تدري�س �أي منهج جديد قبل �إعادة النظر يف تخطيط الربامج التعليمية و�إبراز مكانة مادة الرتبية الريا�ضية
والن�شاط الريا�ضي يف جميع مراحل التعليم.
تطبيقه ميداني ًا يف مدار�س الغد وغريها.
� 12إيجاد هيئة على م�ستوى االحتاد تعنى بالتن�سيق بني اجلهات التعليمية االحتادية
�إن�شاء جمل�س وطني ل�ضمان اجلودة يف نظام التعليم العايل.
واملحلية و�أنظمتهم التعليمية.
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م

املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

 13ت�شكيل جمموعة عمل من اخلرباء واملعنيني ُيعنون بتطوير �أ�ساليب تدري�س مادة ت�أهيل كوادر ب�شرية للتعامل مع مناهج املدار�س اخلا�صة وذلك لك�شف ما بها من
مغالطات وقيم ومعتقدات خاطئة.
اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية وت�ضمني املناهج مواد تراثية.
 14االهتمام باملعايري الأخالقية والرتبوية للخرباء الأجانب الذين يتم اال�ستعانة بهم
دون ح�صر االختيار فقط على جانب ال�شهادات والكفاءات العلمية.

االهتمام باملعايري الأخالقية والرتبوية للخرباء الأجانب.

 15تقييم و تطوير منهج اللغة العربية واالرتقاء بطرائق تدري�سها كونها ال تتنا�سب تطوير منهج اللغة العربية ،والتقومي امل�ستمر للطالب للتعرف على جوانب �ضعفه يف
اللغتني العربية والإجنليزية ،وزيادة ح�ص�ص الرتبية الإ�سالمية
وم�ستوى قدرات الطالب.
 16تطبيق نظام تقييم ورقابة ومتابعة للمعلمني ،وا�ستخدام نتائج التقييم واملتابعة يف
رفع معايري التح�صيل الدرا�سي للطلبة.

تطبيق نظام متابعة وتقييم لرفع معايري التح�صيل الدرا�سي لطلبة مدار�س الغد.

17

تطبيق املعايري العلمية يف متابعة تنفيذ وتقييم اخلطة الإ�سرتاتيجية ل�سيا�سة كليات
التقنية العليا ور�صد الأهداف املحققة.

18

تعليم الطلبة خا�صة يف مرحلة الرو�ضة والت�أ�سي�سية قواعد ال�سالمة املرورية وذلك
بت�صميم مناهج منا�سبة.

19

ا�ستخدام الو�سائل التعليمية احلديثة لتطوير م�ستوى الطلبة يف الكليات.

20

ت�أجيل العام الدرا�سي �إلى ما بعد �شهر رم�ضان ،وتوزيع �إجازة �شهر رم�ضان على كافة
�أيام العام الدرا�سي.

21

تطبيق م�شروع التدريب الوطني امل�شرتك.

22

تطبيق نظام امتحان الكفاءة اجلامعية.

رابع ًا :القطاع ال�صحي
1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاع ال�صحي:

yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر من قبل �إدارات الأمانة العامة يف القطاع ال�صحي ما يبلغ ( )64عم ًال فني ًا تنوع بني
y
�أوراق تو�ضيحية ،و�أوراق ا�ستدالل ،وبحوث ودرا�سات برملانية وجداول الأولويات االجتماعية وتقارير اللجان .وجاءت �أغلب الأوراق الفنية املعدة يف القطاع
ال�صحي من �إدارة اجلل�سات و�إدارة البحوث ب�شكل �سواء بن�سبة  ،% 39.1تلتها �إدارة ال�ش�ؤون القانونية  ،% 6.8و�أخري ًا �إدارة اللجان بن�سبة .% 4.3
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ر�سم بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال ال�صحي خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر

% 39.1

% 39.1

% 6.8

% 4.3

جدول ب�أهم الأوراق الفنية املعدة يف املجال ال�صحي
م

الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

 1ورقة برملانية تو�ضيحية حول ( الأخطاء الطبية ).

البحوث واملعلومات

2008م

 2ورقة خدمات البحوث حول ( �سيا�سة وزارة ال�صحة ).

البحوث واملعلومات

2008م

 3تقرير مو�ضوع ( �سيا�سة وزارة ال�صحة ).

البحوث واملعلومات

2008م

 4جدول الأولويات ال�صحية.

البحوث واملعلومات

2008م

ورقة اال�ستدالل الربملاين حول مو�ضوع ( �سيا�سة وزارة ال�صحة يف جمال الإ�سرتاتيجية ال�صحية املطبقة حالي ًا يف الدولة
5
والإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية2007م ).

البحوث واملعلومات

2008م

جدول بنتيجة مناق�شة اللجنة للتحفظات الواردة من ح�ضرة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة على م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن
6
�إن�شاء الهيئة االحتادية لل�صحة.

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

2008م
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الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

 7تقرير اللجنة عن ( م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية لل�صحة ).

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

2008م

 8تقرير املجل�س يف �ش�أن ( م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية لل�صحة ).

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

2008م

 9جدول املقارن يف �ش�أن ( �إن�شاء الهيئة االحتادية لل�صحة ).

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

2008م

 10جدول الأولويات واالحتياجات االجتماعية لوزارة ال�صحة.

البحوث واملعلومات

2009م

 11ورقة تو�ضيحية حول ( تطوير معاهد التمري�ض يف الدولة ).

�إدارة اجلل�سات

2009م

 12ورقة تو�ضيحية حول ( خطة الوزارة لإ�صدار بطاقات ت�أمني �صحية للمواطنني ).

�إدارة اجلل�سات

2009م

 13ورقة تو�ضيحية حول ( وقاية الأطفال من �أنفلونزا اخلنازير يف مراكز الت�سوق ).

�إدارة اجلل�سات

2009م

 14جدول حتليل الإ�سرتاتيجية  -وزارة ال�صحة.

البحوث واملعلومات

2010م

 15جدول الأولويات واالحتياجات االجتماعية -وزارة ال�صحة.

البحوث واملعلومات

2010م

 16درا�سة حتليلية حول �سيا�سة وزارة ال�صحة.

البحوث واملعلومات

2010م

 17تقرير �سيا�سة وزارة ال�صحة.

�إدارة اللجان

2010م

 18ورقة تو�ضيحية حول (وحدات العالج من الإدمان).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 19ورقة تو�ضيحية حول ( عدم ا�ستقبال احلاالت الطارئة غري امل�شمولة بالبطاقة ال�صحية ).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 20ورقة تو�ضيحية حول مو�ضوع ( عقار تطعيم �أنفلونزا . ) ))H1N1

�إدارة اجلل�سات

2010م

 21ورقة تو�ضيحية حول (ت�سجيل الأدوية البيطرية).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 22ورقة تو�ضيحية حول ( خطة الوزارة للوقاية من الأمرا�ض الوراثية ).

�إدارة اجلل�سات

2010م

 23الورقة التو�ضيحية حول ( تطوير اخلدمات ال�صحية يف الإمارات ال�شمالية ).

�إدارة اجلل�سات

2010م
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2.2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي:
أ.أالأفكار:

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي ما يقارب ( )31فكر ًة .ومن �أهم هذه الأفكار:
y
yyتدين م�ستويات اخلدمة املقدمة يف م�ست�شفيات الدولة.
yyحمدودية التوطني ل�ضعف الرواتب.
�yyضعف التوعية والرقابة.
�yyإن�شاء مراكز �أبحاث طبية متخ�ص�صة.
yyتطوير املباين املتهالكة.
yyالنفايات الطبية والأخطاء الطبية.
yyالتن�سيق ال�ضعيف بني امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية التابعة للوزارة.
yyالهدر املايل يف الوزارة.
�yyإ�شكاليات الأهداف الإ�سرتاتيجية واخلطط الإ�سرتاتيجية لوزارة ال�صحة.
yyانخفا�ض ن�سبة التوطني للمهن الطبية والفنية والتمري�ض.
yyعدم تطبيق بع�ض �أق�سام الطوارئ يف م�ست�شفيات الدولة املعايري الدولية واملعتمدة للطب الطارئ.
�yyضعف التزام املحال يف بيع الأدوية البيطرية املحظورة.
�yyضعف االمتيازات املالية والعالوات للمهن الطبية واملمر�ضني.
ب.باملقرتحات

yبلغ �إجمايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي عدد ( )26مقرتح ًا ،ومن �أهم املقرتحات:
y
�yyإتباع املعايري العاملية يف تطوير املجال ال�صحي و�إقامة �شراكات عاملية.
�yyإقامة مركز بحثي �صحي.
yyتطوير اخلدمات املقدمة يف م�ست�شفيات الدولة ووزارة ال�صحة.
yyال�ضمان والأجهزة الطبية والأدوية واملخلفات الطبية.
yyتطوير الكفاءات فني ًا وزيادة رواتبهم.
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�yyإعادة هيكلة الوزارة.
�yyإيجاد خم�ص�صات مالية �إ�ضافية للوزارة لرفع ميزانيتها.
yyتطوير التوا�صل بني الوزارة اجلهات املحلية.
yyالرتكيز على خمرجات التعليم.
�yyأهمية تثقيف الطلبة ب�أهمية مهنة الطب لرفع ن�سبة التوطني.
�شكل بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي
31

26

جدول ح�صر �أهم �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي
م

80

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال ال�صحي

املقرتحات

1

الأخطاء الطبية يف الت�شخي�ص.

ت�صنيف امل�ست�شفيات على ح�سب املعايري الدولية.

2

�ضعف التوعية والتثقيف ال�صحي والطب الوقائي.

�إقامة �شراكات مع م�ؤ�س�سات عاملية متخ�ص�صة يف جمال ال�صحة.

3

ارتفاع ن�سبة معدالت الإ�صابة مبر�ض ال�سكري.

�إقامة �شراكة مع �شركات الت�أمني العاملية.
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م

املقرتحات

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال ال�صحي

4

انخفا�ض ن�سبة التوطني للمهن الطبية والفنية والتمري�ض.

�إن�شاء مركز بحثي �صحي.

5

تدين م�ستوى جودة اخلدمات الطبية وب�شكل عام وب�شكل خا�ص يف الإمارات
ال�شمالية.

تطوير خدمات الأ�شعة الت�شخي�صية خدمات نقل الدم.

6

عدم كفاءة اجلهاز الإداري يف وزارة ال�صحة.

تطوير نظام ال�سجالت الطبية.

7

�ضعف امليزانية املخ�ص�صة للإمارات ال�شمالية.

ت�أ�سي�س نظام فعال لل�شكاوى.

8

�ضعف االمتيازات املالية والعالوات للمهن الطبية واملمر�ضني.

الرتكيز على خمرجات التعليم وتثقيف الطالب بامتيازات التخ�ص�صات الطبية.

9

قلة وتهالك مباين معاهد التمري�ض يف الدولة.

تر�شيد �سيا�سة �شراء الأدوية والأجهزة.

 10عزوف املواطنات عن مهنة التمري�ض.

زيادة امليزانية املخ�ص�صة للوزارة.

 11تطبيق الت�أمني ال�صحي للمواطنني يف �إمارتي �أبوظبي و دبي فقط.

�إيجاد خم�ص�صات مالية �إ�ضافية للوزارة.

� 12ضعف توا�صل الوزارة مع مراكز الت�سوق لوقف فريو�س  H1N1يف �أمور النظافة
العامة.

ت�شديد الرقابة على املخلفات الطبية واخلدمات املقدمة.

 13قلة التن�سيق بني اجلهات ال�صحية االحتادية واملحلية.

زيادة عدد املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات.

 14الهدر املايل يف ميزانية الوزارة.

حتديث الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحة.

 15وجود بع�ض امل�شاكل على �إ�سرتاتيجية الوزارة.

تطوير العيادات املدر�سية.

 16ق�صور الت�شريعات ال�صحية.

�ضرورة التن�سيق بني وزارة ال�صحة وبني القطاع الإنتاجي واخلدمي.

� 17ضعف �آليات الرقابة والتفتي�ش.

ا�ستقدام �أمهر اخلربات الب�شرية يف جمال ال�صحة.

 18الإعالنات الطبية وت�أثريها .

�إقامة دورات تدريبية ملوظفي الوزارة.

 19خطورة بقايا الأدوية البيطرية على �صحة الإن�سان.

رفع كفاءة الكادر الفني.

� 20ضعف التزام املحال يف بيع الأدوية البيطرية املحظورة.

تخفي�ض تكاليف ال�سفر للعالج.
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال ال�صحي

املقرتحات

 21ازدياد عدد الأمرا�ض الوراثية يف الدولة.

حتديث املختربات اخلا�صة باكت�شاف الأمرا�ض املعدية.

 22م�ستوى الوعي ال�صحي للوقاية من الأمرا�ض الوراثية.

ت�شديد الرقابة على القطاع اخلا�ص باحلمالت التفتي�شية الدورية.

� 23إن�شاء مركز للثال�سيميا يف الإمارات ال�شمالية.

توفري ال�ضمان ال�صحي لكل مواطن ومقييم يف دولة الإمارات.

� 24ضعف الرقابة على القطاع اخلا�ص.

تزويد �إدارة الرقابة بالكوادر امل�ؤهلة والالزمة لعمل الإدارة.

 25ارتفاع ن�سب املتعاطني يف دولة الإمارات.

رفع رواتب العاملني لديها وخا�صة الوظائف التخ�ص�صية والفنية والطبية.

26
27
28
29
30

غياب وحدات العالج من الإدمان يف الدولة
عدم تطبيق بع�ض �أق�سام الطوارئ يف م�ست�شفيات الدولة املعايري الدولية واملعتمدة
للطب الطارئ.
�سوء معاملة الأطباء يف بع�ض �أق�سام الطوارئ يف امل�ست�شفيات للمر�ضى.
�صعوبات تواجه املر�ضى الغري حا�صلني على بطاقة الت�أمني ال�صحي يف احل�صول
على العالج.
�سالمة لقاح (. )H1N1

تطوير التوا�صل بني وزارة ال�صحة وبني الهيئات ال�صحية املحلية.

 31توعية املجتمع ب�ش�أن اللقاح (.)H1N1

3.3فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع ال�صحي:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع ال�صحي من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارات البحثية
y
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام .
أ.أفعالية الأفكار:

yبلغت ن�سبة الفعالية للأفكار يف القطاع ال�صحي ( ،)% 88.3حيث بلغ عدد �أفكار �أوراق الأمانة املطروحة يف املجال ال�صحي ( )31فكرة ،ومن �أهم الأفكار
y
التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س ما يتعلق:
yyغياب معايري اجلودة الطبية واخلدمات املقدمة.
yyحمدودية التوطني يف الكادر الفني ل�ضعف الرواتب.
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�yyضعف التوعية والرقابة.
yyالهدر املايل وتهالك بع�ض امل�ست�شفيات يف الدولة.
yyالت�أمني ال�صحي والنفايات الطبية والأدوية.
�yyإن�شاء املراكز ال�صحية التخ�ص�صية.
yyعدم وجود مراكز �أبحاث طبية متخ�ص�صة.
�yyضعف التن�سيق بني الوزارة واجلهات املحلية.
yyالإ�شكاليات التي وجدت يف الأهداف الإ�سرتاتيجية واخلطط الإ�سرتاتيجية لوزارة ال�صحة.
�yyضعف التن�سيق بني امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية التابعة للوزارة والهيئات ال�صحية املحلية.
yyنق�ص �أعداد الكوادر الطبية والفنية الإدارية يف املن�ش�آت الطبية.
yyبع�ض املن�ش�آت تعاين من تدين معايري ال�سالمة فيها.
yyعدم وجود �آلية وا�ضحة للتخل�ص الآمن من النفايات الطبية.
�yyضعف اخلدمات الطبية املقدمة يف �أق�سام احلوادث والطوارئ يف امل�ست�شفيات احلكومية.
yyالتفاوت الوا�ضح يف م�ستوى اخلدمات ال�صحية.
yyغياب عدد من الت�شريعات والقوانني املنظمة.
yyنظام الأر�شفة االلكرتونية للملفات ال�صحية.
�شكل بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي
% 88.3
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جدول قيا�س فعالية �أفكار االوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي
م

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

1

غياب العديد من معايري اجلودة الطبية �أدى �إلى تدين م�ستويات اخلدمات املقدمة.

الأخطاء الطبية يف الت�شخي�ص.

2

حمدودية التوطني خا�صة الكادر الفني.

�ضعف التوعية والتثقيف ال�صحي والطب الوقائي.

3

زيادة ن�سبة الأمرا�ض املزمنة يف املجتمع.

ارتفاع ن�سبة معدالت الإ�صابة مبر�ض ال�سكري.

4

�ضعف الوزارة يف عملية التوعية ال�صحية.

5

مدى د�ستورية نظام الت�أمني ال�صحي املزمع تطبيقه.

6

غياب الكادر املايل ملوظفي وزارة ال�صحة.

انخفا�ض ن�سبة التوطني للمهن الطبية والفنية والتمري�ض.
تدين م�ستوى جودة اخلدمات الطبية وب�شكل عام وب�شكل خا�ص يف الإمارات
ال�شمالية.
عدم كفاءة اجلهاز الإداري يف وزارة ال�صحة.

7

�ضعف اخلدمات الطبية املقدمة يف �أق�سام احلوادث والطوارئ يف امل�ست�شفيات احلكومية.

�ضعف امليزانية املخ�ص�صة للإمارات ال�شمالية.

8

عدم فاعلية نظام الرقابة على القطاع الطبي اخلا�ص.

�ضعف االمتيازات املالية والعالوات للمهن الطبية واملمر�ضني.

9

الهدر غري املربر يف ميزانية الوزارة.

قلة وتهالك مباين معاهد التمري�ض يف الدولة.

 10عدم وجود مراكز �أبحاث طبية متخ�ص�صة.

عزوف املواطنات عن مهنة التمري�ض.

 11عدم وجود �آلية وا�ضحة للتخل�ص الآمن من النفايات الطبية.

تطبيق الت�أمني ال�صحي للمواطنني يف �إمارتي �أبوظبي ودبي فقط.
�ضعف توا�صل الوزارة مع مراكز الت�سوق لوقف فريو�س () H1N1يف �أمور
النظافة العامة.
قلة التن�سيق بني اجلهات ال�صحية االحتادية واملحلية.

 14بع�ض املن�ش�آت تعاين من تدين معايري ال�سالمة فيها.

الهدر املايل يف ميزانية الوزارة.

 15عدم وجود مراكز تخ�ص�صية لبع�ض الأمرا�ض.

وجود بع�ض امل�شاكل على �إ�سرتاتيجية الوزارة.

 12التفاوت الوا�ضح يف م�ستوى اخلدمات ال�صحية.
 13غياب عدد من الت�شريعات والقوانني املنظمة.

� 16ضعف التن�سيق بني امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية التابعة للوزارة والهيئات ال�صحية املحلية .ق�صور الت�شريعات ال�صحية.
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 17ق�صور �أداء �إدارة الرقابة الدوائية.

�ضعف �آليات الرقابة والتفتي�ش.

 18نق�ص �أعداد الكوادر الطبية والفنية الإدارية يف املن�ش�آت الطبية.

الإعالنات الطبية وت�أثريها .
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م

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

� 19ضعف الرواتب واالمتيازات ملوظفي وزارة ال�صحة.

خطورة بقايا الأدوية البيطرية على �صحة الإن�سان.

 20الرقابة على ت�صنيع الأدوية الطبية وتداولها.

�ضعف التزام املحال يف بيع الأدوية البيطرية املحظورة.

 21نظام الأر�شفة االلكرتونية للملفات ال�صحية.

ازدياد عدد الأمرا�ض الوراثية يف الدولة.

 22وجود �إ�شكاليات يف الأهداف الإ�سرتاتيجية واخلطط الإ�سرتاتيجية لوزارة ال�صحة.

م�ستوى الوعي ال�صحي للوقاية من الأمرا�ض الوراثية.

 23ارتفاع ن�سبة الأخطاء الطبية.

�إن�شاء مركز للثال�سيميا يف الإمارات ال�شمالية.

24

�ضعف الرقابة على القطاع اخلا�ص.

25

ارتفاع ن�سب املتعاطني يف دولة الإمارات.

26

غياب وحدات العالج من الإدمان يف الدولة.
عدم تطبيق بع�ض �أق�سام الطوارئ يف م�ست�شفيات الدولة املعايري الدولية
واملعتمدة للطب الطارئ.

28

�سوء معاملة الأطباء يف بع�ض �أق�سام الطوارئ يف امل�ست�شفيات للمر�ضى.

27

�صعوبات تواجه املر�ضى الغري حا�صلني على بطاقة الت�أمني ال�صحي يف
احل�صول على العالج.
�سالمة لقاح (. )H1N1

29
30
31

توعية املجتمع ب�ش�أن اللقاح (.)H1N1

ب.بفعالية املقرتحات:

yبلغت ن�سبة الفعالية املقرتحات يف القطاع ال�صحي ( ،)% 90.6حيث بلغ عدد املقرتحات الواردة يف �أوراق الأمانة يف املجال ال�صحي ( )26مقرتح ًا ،ومن
y
�أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق:
yyالتحكم مبيزانية الوزارة و�إيجاد حل منا�سب حول الهدر املايل.
yyعقد �شراكات عاملية خمت�صة بتطوير املجال ال�صحي.
yyالربط بني اجلهات ال�صحية االحتادية واملحلية.
�yyإن�شاء مركز �صحي بحثي.
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yyتفعيل الرقابة والتوعية.
yyاالهتمام بالتوطني بزيادة االمتيازات املالية على العاملني يف الوزارة مبا فيها الوظائف الفنية.
yyتطوير املباين ال�صحية واخلدمات ال�صحية.
yyبناء نظام �إلكرتوين مركزي للمعلومات يجمع بني املن�ش�آت ال�صحية االحتادية واملحلية.
�yyإقرار �أنظمة مراقبة وحما�سبة داخلية دقيقة وفق الأ�س�س العاملية للحد من الهدر املايل.
�yyإعداد خطة �إ�سرتاتيجية لتطوير وت�أهيل الأطباء والفنيني والإداريني العاملني يف القطاع ال�صحي بحيث ي�شمل كافة امل�ستويات.
yyاال�ستفادة يف جماالت التدريب من اخلربات العاملية املتخ�ص�صة عرب عقد �شراكات مع م�ست�شفيات عاملية.
yyو�ضع خطط وبرامج لرت�شيد �إنفاق الوزارة على بع�ض اخلدمات الفنية امل�ساعدة.
�yyإن�شاء مراكز �أبحاث متخ�ص�صة متد ال�ساحة الطبية املحلية ب�آخر امل�ستجدات والأبحاث.
yyالعمل على �صيانة امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ومعاهد التمري�ض و�إحالل املتهالك منها.
yyزيادة االمتيازات املالية والتي ت�شمل الرواتب والعالوات والبدالت ملوظفي الوزارة.
yyت�شديد الرقابة على القطاع اخلا�ص باحلمالت التفتي�شية الدورية.
yyو�ضع خطط عملية ذات بعد زمني حمدد للتوطني يف التخ�ص�صات الطبية والفنية.
yyبناء امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ح�سب املوا�صفات العاملية.
yyو�ضع خطط تدريبية حديثة للكوادر الطبية والفنية والإدارية.
�شكل بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي
% 90.6
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جدول قيا�س فعالية املقرتحات للقطاع ال�صحي
م

املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

� 1إعادة هيكلة الوزارة.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

ت�صنيف امل�ست�شفيات على ح�سب املعايري الدولية.

 2بناء نظام �إلكرتوين مركزي للمعلومات يجمع بني املن�ش�آت ال�صحية االحتادية واملحلية� .إقامة �شراكات مع م�ؤ�س�سات عاملية متخ�ص�صة يف جمال ال�صحة.
� 3إقرار �أنظمة مراقبة وحما�سبة داخلية دقيقة وفق الأ�س�س العاملية للحد من الهدر املايل� .إقامة �شراكة مع �شركات الت�أمني العاملية.
� 4إعداد خطة �إ�سرتاتيجية لتطوير وت�أهيل الأطباء والفنيني والإداريني العاملني يف القطاع
ال�صحي بحيث ي�شمل كافة امل�ستويات.

�إن�شاء مركز بحثي �صحي.

 5اال�ستفادة يف جماالت التدريب من اخلربات العاملية املتخ�ص�صة عرب عقد �شراكات مع
م�ست�شفيات عاملية.

تطوير خدمات الأ�شعة الت�شخي�صية وخدمات نقل الدم.

 6و�ضع خطط وبرامج لرت�شيد �إنفاق الوزارة على بع�ض اخلدمات الفنية امل�ساعدة.

تطوير نظام ال�سجالت الطبية.

� 7إن�شاء مراكز �أبحاث متخ�ص�صة متد ال�ساحة الطبية املحلية ب�آخر امل�ستجدات والأبحاث .ت�أ�سي�س نظام فعال لل�شكاوى.
� 8سرعة �إ�صدار القوانني املتعلقة بتعديل اخلدمات الطبية.

الرتكيز على خمرجات التعليم وتثقيف الطالب بامتيازات التخ�ص�صات الطبية.

 9تعديل نظام والئحة العالج باخلارج.

تر�شيد �سيا�سة �شراء الأدوية والأجهزة.

 10تفعيل القوانني اخلا�صة بالرقابة على املن�ش�آت الطبية اخلا�صة.

زيادة امليزانية املخ�ص�صة للوزارة.

 11و�ضع خطط عملية ذات بعد زمني حمدد للتوطني يف التخ�ص�صات الطبية والفنية.

�إيجاد خم�ص�صات مالية �إ�ضافية للوزارة.

 12و�ضع خطط تدريبية حديثة للكوادر الطبية والفنية والإدارية.

ت�شديد الرقابة على املخلفات الطبية واخلدمات املقدمة.

 13زيادة االمتيازات املالية والتي ت�شمل الرواتب والعالوات والبدالت ملوظفي الوزارة.

زيادة عدد املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات.

 14بناء امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ح�سب املوا�صفات العاملية.

حتديث الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحة.

 15العمل على �إن�شاء خمترب مركزي متطور يخدم جميع املن�ش�آت الطبية يف الدولة.

تطوير العيادات املدر�سية.

 16العمل على �صيانة امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ومعاهد التمري�ض و�إحالل املتهالك
منها.

�ضرورة التن�سيق بني وزارة ال�صحة وبني القطاع الإنتاجي واخلدمي.

 17اعتماد نظام الأر�شفة االلكرتونية يف حفظ امللفات الطبية.

ا�ستقدام �أمهر اخلربات الب�شرية يف جمال ال�صحة.
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م

املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

 18و�ضع �إجراءات �إدارية منا�سبة لتحويل املر�ضى بني م�ست�شفيات الوزارة واجلهات ال�صحية
الأخرى.

�إقامة دورات تدريبية ملوظفي الوزارة.

 19االرتقاء بربامج ال�صحة املدر�سية وتوفري الكوادر الطبية والفنية يف املدار�س.

رفع كفاءة الكادر الفني.

 20ن�شر الوعي ال�صحي من خالل �إتباع �أ�ساليب �إعالمية وتقنية حديثة.

تخفي�ض تكاليف ال�سفر للعالج.

21

حتديث املختربات اخلا�صة باكت�شاف الأمرا�ض املعدية.

22

ت�شديد الرقابة على القطاع اخلا�ص باحلمالت التفتي�شية الدورية.

23

توفري ال�ضمان ال�صحي لكل مواطن ومقيم يف دولة الإمارات.

24

تزويد �إدارة الرقابة بالكوادر امل�ؤهلة والالزمة لعمل الإدارة.

25

رفع رواتب العاملني لديها وخا�صة الوظائف التخ�ص�صية والفنية والطبية.

26

تطوير التوا�صل بني وزارة ال�صحة وبني الهيئات ال�صحية املحلية.

خام�س ًا :قطاع اخلدمات
1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاع اخلدمي:

yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر من قبل �إدارات الأمانة يف قطاع اخلدمات ما يبلغ ( )57عم ًال فني ًا توزعت بني �أوراق
y
ودرا�سات بحثية .وجاءت �أغلب الأوراق الفنية املعدة يف القطاع اخلدمي من �إدارة البحوث واملعلومات بن�سبة  ،% 43.75و�إدارة اجلل�سات بن�سبة % 31
كما ي�شري اجلدول التايل.

88

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع اخلدمي خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر

جدول ح�صر الأوراق الفنية املعدة يف قطاع اخلدمات
الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

م
1

اجلدول التمهيدي للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.

البحوث واملعلومات

2008

2

تقرير مو�ضوع ( �سيا�سية وزارة الأ�شغال ).

البحوث واملعلومات

2008

3

ورقة اخلدمات ملو�ضوع ( �سيا�سية وزارة الأ�شغال ).

البحوث واملعلومات

2008

4

ورقة املفاهيم العامة ملو�ضوعي (العمالة الوافدة يف دولة الإمارات وت�أثري قرارات و�أنظمة وزارة العمل اجلديدة).

�إدارة اللجان

2008

5

ورقة تو�ضيحية حول ( الربط املائي بني �إمارات الدولة ).

�إدارة اجلل�سات

2008

6

ورقة عمل �إدارة البحوث حول مو�ضوع �سيا�سية الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ).

البحوث واملعلومات

2009

7

الورقة التو�ضيحية حول ( حت�سني الطريق الذي يربط مبنفذ الدارة احلدودي ).

�إدارة اجلل�سات

2009

8

الورقة التو�ضيحية حول ( تطوير تقاطعات ثوبان وال�سيجي و�سيح املهب ).

�إدارة اجلل�سات

2009
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الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

م

البحوث واملعلومات

2010

 10ورقة حتليل الأهداف الإ�سرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء .2010

البحوث واملعلومات

2010

 11حتليل الأهداف الإ�سرتاتيجية واخلطط للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.

البحوث واملعلومات

2010

 12الورقة التو�ضيحية حول ( ت�أخر تو�صيل الطاقة الكهربائية لإمارة الفجرية ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 13ورقة تو�ضيحية حول ( ت�صريح عمل للأحداث املواطنني واملقيمني ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 14نتائج اجلدول التحليلي حول ( �سيا�سة الهيئة العامة للطريان املدين ).

�إدارة اللجان

2010

 15ورقة الإطار الربملاين حول ( �سيا�سة الهيئة العامة للطريان املدين ).

�إدارة اللجان

2010

 16ورقة حتليلية حول ( �سيا�سة الهيئة العامة للطريان املدين ).

�إدارة اللجان

2010

9

تقرير قيا�س اخلطة الإ�سرتاتيجية ملو�ضوع ( الهيئة االحتادي للكهرباء واملاء ).

2.2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي:
أ.أالأفكار:

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي ما يقارب ( )15فكرة ،ومن �أهم هذه الأفكار:
y
yyتوفري م�شاريع البني التحتية واملرافق اخلدمية.
�yyإن�شاء و�صيانة الطرق االحتادية مبا يتنا�سب مع البيئة واالحتياجات.
yyحتديد االحتياجات امل�ستقبلية من املرافق اخلدمية.
yyاحلوادث املرورية.
yyتعدد جهات الت�شريع يف جمال الطريان وتعار�ض بني �صالحيات الهيئة و�صالحيات بع�ض الدوائر املحلية.
yyم�ساهمة قطاع املاء والكهرباء يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة.
yyالأثر البيئي ملحطات التحلية وا�ستخدام م�صادر الطاقة البديلة املتجددة والنظيفة يف عملية حتلية املياه وتوليد الكهرباء.
yyدعم االقت�صاد الوطني واال�ستفادة من جميع الطاقات املتوفرة داخل الدولة من خالل منح ت�صاريح عمل للأحداث املواطنني واملقيمني من داخل الدولة.
yyالتن�سيق بني وزارات الدولة على ال�صعيد املحلي واالحتادي.
yyخطط الطوارئ للأزمات والكوارث ووجود الدرا�سات والتنب�ؤات امل�ستقبلية.
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ب.باملقرتحات:

yبلغ �إجمايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع اخلدمي ما يقارب ( )8مقرتحات ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
y
yyو�ضع خطة طوارئ ملواجهة امل�شكالت التي قد تعرت�ض تقدمي خدمات قطاع املاء والكهرباء.
yyالقيام بو�ضع خطة وطنية للإ�سكان تعمل على مواكبة الزيادة امل�ستمرة.
yyو�ضع خطة متكاملة لتوطني الوظائف يف وزارة املاء والكهرباء والهيئة االحتادية للماء والكهرباء وخا�صة الوظائف الفنية ،وا�ستقطاب اخلرجني
املواطنني يف املجاالت التي تخدم هذا القطاع ،مع تقدمي حوافز ورواتب جمزية ،تطوير التعليم الفني ال�صناعي والربامج املقدمة فيه.
yyالقيام بو�ضع خطة وطنية للإ�سكان تعمل على مواكبة الزيادة امل�ستمرة للطلبات املقدمة للوزارة فيما يخ�ص احل�صول على امل�ساكن ،والعمل على
ال�صيانة الدورية بالن�سبة للم�ساكن ال�شعبية والبحث عن مواد بديلة للبناء بدال عن املواد احلالية التي ت�شهد ارتفاع متوا�صل يف �أ�سعارها.
yyتبنى خطة وطنية لتوعية اجلمهور من خالل و�سائل التوعية املختلفة للعمل على خف�ض معدالت اال�ستهالك بالن�سبة للكهرباء واملاء خا�صة مع تزايد
معدالت اال�ستهالك ،مبعدالت تفوق معدالت اال�ستهالك العاملية.
yyتعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك ،وبخا�صة يف جمال الربط الكهربائي وو�ضع �إ�سرتاتيجية مائية م�شرتكة يف املنطقة ،قائمة على نتائج البحث العلمي
وتطبيقاته امليدانية.
�شكل بياين حل�صر االفكار واملقرتحات يف القطاع اخلدمي
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جدول ح�صر فعالية الأفكار واملقرتحات املعدة للمجال اخلدمي
م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف جمال اخلدمات

املقرتحات

القيام بو�ضع خطة وطنية للإ�سكان تعمل على مواكبة الزيادة امل�ستمرة للطلبات املقدمة للوزارة فيما
يخ�ص احل�صول على امل�ساكن ،والعمل على ال�صيانة الدورية بالن�سبة للم�ساكن ال�شعبية والبحث عن
مواد بديلة للبناء بدال عن املواد احلالية التي ت�شهد ارتفاع متوا�صل يف �أ�سعارها.

1

خ�صخ�صة قطاع الكهرباء واملاء االحتادي.

2

توفري البنية التحتية واملاء والكهرباء لكل مناطق الدولة والربط تفعيل دور الهيئة العامة لإدارة موارد املياه يف الدولة ،والتي �أن�ش�أت مبوجب القانون االحتادي رقم
( )21ل�سنة .1981
الكهربائي على م�ستوى الدولة والدول املجاورة.

3

حجم امليزانية العامة.

و�ضع خطة متكاملة لتوطني الوظائف يف وزارة املاء والكهرباء والهيئة االحتادية للماء والكهرباء
وخا�صة الوظائف الفنية ،وا�ستقطاب اخلرجني املواطنني يف املجاالت التي تخدم هذا القطاع ،مع
تقدمي حوافز ورواتب جمزية ،تطوير التعليم الفني ال�صناعي والربامج املقدمة فيه.

4

م�ساهمة قطاع املاء والكهرباء يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة.

و�ضع خطة طوارئ ملواجهة امل�شكالت التي قد تعرت�ض تقدمي خدمات قطاع املاء والكهرباء.

5

العمل على �ضمان �سرعة تنفيذ املادة الثانية ع�شر من قرار جمل�س الوزراء
يف �ش�أن الهيكل التنظيمي لوزارة املاء والكهرباء ،والتي تخت�ص ب�إدارة الكهرباء والطاقة املتجددة،
الأثر البيئي ملحطات التحلية وا�ستخدام م�صادر الطاقة البديلة
�ضمانا لتوفري بدائل الطاقة املتجددة ا�ستعدادا لتحديات امل�ستقبل يف جمال الطاقة .ا�ستحداث
املتجددة والنظيفة يف عملية حتلية املياه وتوليد الكهرباء.
وحدة للدرا�سات امل�ستقبلية تعمل على التنب�ؤ باحتياجات الطاقة وفقا للمعطيات االقت�صادية
وال�سيا�سية ومعدالت الزيادة ال�سكانية.

6

تبنى خطة وطنية لتوعية اجلمهور من خالل و�سائل التوعية املختلفة للعمل على خف�ض معدالت
اال�ستهالك بالن�سبة للكهرباء واملاء خا�صة مع تزايد معدالت اال�ستهالك ،مبعدالت تفوق معدالت
اال�ستهالك العاملية.

رقم ( )12ل�سنة 2001

7

8
9
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توطني الوظائف الإدارية والفنية يف الهيئات والوزارات.

درا�سة �إمكانية �إعادة ت�سعري خدمات الكهرباء واملاء ب�إتباع �أ�سلوب ال�شرائح الت�صاعدية ،خا�صة مع
ظهور مفهوم �إدارة الطلب على املياه يف ال�سيا�سات العامة لدول يف جمال �إدارة املياه ،والذي يهدف
�أ�سعار ال�سلع واخلدمات.
�إلى الت�أثري على الت�صرفات الطوعية مل�ستخدمي املياه وتن�صب �أدوات �سيا�سة �إدارة الطلب على املياه
على عدة و�سائل منها اخل�صخ�صة� ،أ�سواق املياه.
خطط الطوارئ للأزمات والكوارث ووجود الدرا�سات والتنب�ؤات تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك ،وبخا�صة يف جمال الربط الكهربائي وو�ضع �إ�سرتاتيجية مائية
م�شرتكة يف املنطقة ،قائمة على نتائج البحث العلمي وتطبيقاته امليدانية.
امل�ستقبلية.
الآثار ال�سلبية حلوادث الطرق.

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف جمال اخلدمات

املقرتحات

دعم االقت�صاد الوطني واال�ستفادة من جميع الطاقات املتوفرة داخل
 10الدولة من خالل منح ت�صاريح عمل للأحداث املواطنني واملقيمني
من داخل الدولة.
 11العمالة الوافدة والرتكيبة ال�سكانية.
 12التن�سيق بني وزارات الدولة على ال�صعيد املحلي واالحتادي.
 13االلتزام بالقوانني االحتادية.
 14الرقابة املالية.
 15حقوق �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة.

3.3فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع اخلدمي:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع اخلدمي من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارات البحثية
y
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام .
أ.أفعالية الأفكار:

yبلغت ن�سبة فعالية �أفكار القطاع اخلدمي ( ،)% 87.6حيث عدد الأفكار التي وردت يف �أوراق الأمانة ( )15فكرة مطروحة يف جمال اخلدمات ،حيث
y
يالحظ �أن من �أهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق:
yyتوفري م�شاريع البني التحتية واملرافق اخلدمية و�إن�شاء و�صيانة الطرق االحتادية مبا يتنا�سب مع البيئة االحتياجات.
yyحتديد االحتياجات امل�ستقبلية من املرافق اخلدمية.
yyاحلوادث املرورية.
yyتعدد جهات الت�شريع يف جمال الطريان وتعار�ض بني �صالحيات الهيئة و�صالحيات بع�ض الدوائر املحلية.
yyتعار�ض بني �صالحيات الهيئة و�صالحيات بع�ض الدوائر املحلية.
yyدعم االقت�صاد الوطني واال�ستفادة من جميع الطاقات املتوفرة داخل الدولة من خالل منح ت�صاريح عمل للأحداث املواطنني واملقيمني
من داخل الدولة.
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yyالأثر البيئي ملحطات التحلية وا�ستخدام م�صادر الطاقة البديلة املتجددة والنظيفة يف عملية حتلية املياه وتوليد الكهرباء.
yyتوفري البنية التحتية واملاء والكهرباء لكل مناطق الدولة والربط الكهربائي على م�ستوى الدولة والدول املجاورة.
yyم�ساهمة قطاع املاء والكهرباء يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة.
yyتوطني الوظائف الإدارية والفنية يف الهيئات والوزارات.
yyخطط الطوارئ للأزمات والكوارث ووجود الدرا�سات والتنب�ؤات امل�ستقبلية.
�شكل بياين لفعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي
% 87.6

جدول قيا�س فعالية �أفكار االوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي
م

�أهم الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

توفري م�شاريع البنى التحتية واملرافق اخلدمية و�إن�شاء و�صيانة الطرق االحتادية مبا
1
يتنا�سب مع البيئة االحتياجات.
 2حتديد االحتياجات امل�ستقبلية من املرافق اخلدمية.
 3احلوادث املرورية.
 4تعدد جهات الت�شريع يف جمال الطريان.
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

خ�صخ�صة قطاع الكهرباء واملاء االحتادي.
توفري البنية التحتية واملاء والكهرباء لكل مناطق الدولة والربط الكهربائي على
م�ستوى الدولة والدول املجاورة.
حجم امليزانية العامة.
م�ساهمة قطاع املاء والكهرباء يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة.

م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

�أهم الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

 5تعار�ض بني �صالحيات الهيئة و�صالحيات بع�ض الدوائر املحلية.

الأثر البيئي ملحطات التحلية وا�ستخدام م�صادر الطاقة البديلة املتجددة
والنظيفة يف عملية حتلية املياه وتوليد الكهرباء.

6

توطني الوظائف الإدارية والفنية يف الهيئات والوزارات.

7

�أ�سعار ال�سلع واخلدمات.

8

خطط الطوارئ للأزمات والكوارث ووجود الدرا�سات والتنب�ؤات امل�ستقبلية.

9

الآثار ال�سلبية حلوادث الطرق.

10

دعم االقت�صاد الوطني واال�ستفادة من جميع الطاقات املتوفرة داخل الدولة من
خالل منح ت�صاريح عمل للأحداث املواطنني واملقيمني من داخل الدولة.

11

العمالة الوافدة والرتكيبة ال�سكانية.

12

التن�سيق بني وزارات الدولة على ال�صعيد املحلي واالحتادي.

13

االلتزام بالقوانني االحتادية.

14

الرقابة املالية.

15

حقوق �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة.

ب.بفعالية املقرتحات:

yبلغت ن�سبة فعالية املقرتحات يف القطاع اخلدمي ( ،)% 92.3حيث بلغ عدد مقرتحات �أوراق الأمانة املطروحة يف القطاع اخلدمي ( )8مقرتحات ،حيث
y
يالحظ �أن من �أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق:
yyطرح برامج تخ�ص�صية يف جمال الطريان يف اجلامعات و�إيالء االهتمام الالزم بال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة بتنفيذ خطط التوطني والتدريب،
و�إن�شاء �إدارة اجلودة ال�شاملة و�إدارة تخ�ص�صية للبحوث والدرا�سات املتعلقة بقطاع الطريان.
yyا�ستمرار الوزارة يف درا�سة وتوفري االحتياجات ال�سكنية ملواطني املناطق البعيدة من خالل و�ضع خطة طويلة الأجل للتو�سع يف م�شاريع املدن اجلديدة
املتكاملة على م�ستوى الإمارات.
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yyو�ضع خطة متكاملة لتوطني الوظائف يف وزارة املاء والكهرباء والهيئة االحتادية للماء والكهرباء وخا�صة الوظائف الفنية ،وا�ستقطاب اخلرجني
املواطنني يف املجاالت التي تخدم هذا القطاع ،مع تقدمي حوافز ورواتب جمزية.
yyتبنى خطة وطنية لتوعية اجلمهور من خالل و�سائل التوعية املختلفة للعمل على خف�ض معدالت اال�ستهالك بالن�سبة للكهرباء واملاء خا�صة مع تزايد
معدالت اال�ستهالك ،مبعدالت تفوق معدالت اال�ستهالك العاملية.
yyتعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك ،وبخا�صة يف جمال الربط الكهربائي و و�ضع �إ�سرتاتيجية مائية م�شرتكة يف املنطقة ،قائمة على نتائج البحث العلمي
وتطبيقاته امليدانية.
yyدرا�سة �إمكانية �إعادة ت�سعري خدمات الكهرباء واملاء ب�إتباع �أ�سلوب ال�شرائح الت�صاعدية ،خا�صة مع ظهور مفهوم �إدارة الطلب على املياه يف ال�سيا�سات
العامة لدول يف جمال �إدارة املياه ،والذي يهدف �إلى الت�أثري على الت�صرفات الطوعية مل�ستخدمي املياه وتن�صب �أدوات �سيا�سة �إدارة الطلب على املياه
على عدة و�سائل منها اخل�صخ�صة� ،أ�سواق املياه.
�شكل بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي
% 92.3
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جدول قيا�س فعالية املقرتحات املعدة للقطاع اخلدمي
م

�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

1

القيام بو�ضع خطة وطنية للإ�سكان تعمل على مواكبة الزيادة امل�ستمرة
ا�ستمرار الوزارة يف درا�سة وتوفري االحتياجات ال�سكنية ملواطني املناطق البعيدة من خالل للطلبات املقدمة للوزارة فيما يخ�ص احل�صول على امل�ساكن ،والعمل على
و�ضع خطة طويلة الأجل للتو�سع يف م�شاريع املدن اجلديدة املتكاملة على م�ستوى الإمارات .ال�صيانة الدورية بالن�سبة للم�ساكن ال�شعبية والبحث عن مواد بديلة للبناء
بدال عن املواد احلالية التي ت�شهد ارتفاع متوا�صل يف �أ�سعارها.

2

طرح برامج تخ�ص�صية يف جمال الطريان يف اجلامعات و�إيالء االهتمام الالزم بال�سيا�سات
تفعيل دور الهيئة العامة لإدارة موارد املياه يف الدولة ،والتي �أن�ش�أت مبوجب
والإجراءات اخلا�صة بتنفيذ خطط التوطني والتدريب ،و�إن�شاء �إدارة اجلودة ال�شاملة و�إدارة
القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة .1981
تخ�ص�صية للبحوث والدرا�سات املتعلقة بقطاع الطريان.

و�ضع خطة متكاملة لتوطني الوظائف يف وزارة املاء والكهرباء والهيئة
yو�ضع خطة متكاملة لتوطني الوظائف يف وزارة املاء والكهرباء والهيئة االحتادية للماء
y
االحتادية للماء والكهرباء وخا�صة الوظائف الفنية ،وا�ستقطاب اخلرجني
 3والكهرباء وخا�صة الوظائف الفنية ،وا�ستقطاب اخلرجني املواطنني يف املجاالت التي تخدم
املواطنني يف املجاالت التي تخدم هذا القطاع ،مع تقدمي حوافز ورواتب
هذا القطاع ،مع تقدمي حوافز ورواتب جمزية.
جمزية ،تطوير التعليم الفني ال�صناعي والربامج املقدمة فيه.
yتبنى خطة وطنية لتوعية اجلمهور من خالل و�سائل التوعية املختلفة للعمل على خف�ض
y
و�ضع خطة طوارئ ملواجهة امل�شكالت التي قد تعرت�ض تقدمي خدمات
 4معدالت اال�ستهالك بالن�سبة للكهرباء واملاء خا�صة مع تزايد معدالت اال�ستهالك ،مبعدالت
قطاع املاء والكهرباء.
تفوق معدالت اال�ستهالك العاملية.
العمل على �ضمان �سرعة تنفيذ املادة الثانية ع�شر من قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )12ل�سنة  2001يف �ش�أن الهيكل التنظيمي لوزارة املاء والكهرباء،
yتعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك ،وبخا�صة يف جمال الربط الكهربائي و و�ضع �إ�سرتاتيجية والتي تخت�ص ب�إدارة الكهرباء والطاقة املتجددة� ،ضمانا لتوفري بدائل
y 5
الطاقة املتجددة ا�ستعدادا لتحديات امل�ستقبل يف جمال الطاقة .ا�ستحداث
مائية م�شرتكة يف املنطقة ،قائمة على نتائج البحث العلمي وتطبيقاته امليدانية.
وحدة للدرا�سات امل�ستقبلية تعمل على التنب�ؤ باحتياجات الطاقة وفقا
للمعطيات االقت�صادية و ال�سيا�سية و معدالت الزيادة ال�سكانية.
yدرا�سة �إمكانية �إعادة ت�سعري خدمات الكهرباء واملاء ب�إتباع �أ�سلوب ال�شرائح الت�صاعدية،
y
تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك ،وبخا�صة يف جمال الربط الكهربائي و
 6خا�صة مع ظهور مفهوم �إدارة الطلب على املياه يف ال�سيا�سات العامة لدول يف جمال �إدارة
و�ضع �إ�سرتاتيجية مائية م�شرتكة يف املنطقة ،قائمة على نتائج البحث
املياه ،والذي يهدف �إلى الت�أثري على الت�صرفات الطوعية مل�ستخدمي املياه وتن�صب �أدوات
العلمي وتطبيقاته امليدانية.
�سيا�سة �إدارة الطلب على املياه على عدة و�سائل منها اخل�صخ�صة� ،أ�سواق املياه.
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م

�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

تبنى خطة وطنية لتوعية اجلمهور من خالل و�سائل التوعية املختلفة للعمل
على خف�ض معدالت اال�ستهالك بالن�سبة للكهرباء واملاء خا�صة مع تزايد
معدالت اال�ستهالك ،مبعدالت تفوق معدالت اال�ستهالك العاملية.
درا�سة �إمكانية �إعادة ت�سعري خدمات الكهرباء واملاء ب�إتباع �أ�سلوب
ال�شرائح الت�صاعدية ،خا�صة مع ظهور مفهوم �إدارة الطلب على املياه يف
ال�سيا�سات العامة لدول يف جمال �إدارة املياه ،والذي يهدف �إلى الت�أثري
على الت�صرفات الطوعية مل�ستخدمي املياه وتن�صب �أدوات �سيا�سة �إدارة
الطلب على املياه على عدة و�سائل منها اخل�صخ�صة� ،أ�سواق املياه.

7

8

�ساد�س ًا :القطاع البيئي:
1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاع البيئي:

yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر من قبل �إدارات الأمانة يف القطاع البيئي ما يبلغ ( )72عم ًال فني ًا توزعت بني �أوراق
y
ودرا�سات وغريهما من �أعمال فنية .وجاءت �أغلب الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي من �إدارة اللجان بن�سبة  ،% 61وتليها �إدارة البحوث واملعلومات
بن�سبة � ،% 23إدارة اجلل�سات بن�سبة  % 16كما ي�شري اجلدول التايل:
�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
14
12
10
8
6
4
2
0
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جدول ح�صر �أهم الأوراق الفنية املعدة يف املجال البيئي
الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

م
1

ورقة خدمات البحوث حول مو�ضوع ( التلوث البيئي و�أثره على ال�صحة العامة ).

البحوث واملعلومات

2008

2

ورقة اال�ستدالل الربملاين حول مو�ضوع ( التلوث البيئي و�أثره على ال�صحة العامة ).

البحوث واملعلومات

2008

3

ورقة اال�ستدالل الربملاين حول مو�ضوع ( التلوث البيئي و�أثره على ال�صحة العامة (.) )2

البحوث واملعلومات

2008

4

جدول مقارنة حول قوانني املحافظة على البيئة.

البحوث واملعلومات

2010

5

جدول مقارنة لقوانني ا�ستخدام املياه.

البحوث واملعلومات

2010

6

درا�سة حتليلية حول التلوث البيئي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

البحوث واملعلومات

2010

7

درا�سة حتليلية حول موارد املياه يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

البحوث واملعلومات

2010

8

ورقة تو�ضيحية حول ( ظاهـرة املد الأحمر ).

�إدارة اجلل�سات

2008

9

ورقة تو�ضيحية حول ( الإجراءات املتبعة يف �إدارة النفايات) .

�إدارة اجلل�سات

2010

 10ورقة تو�ضيحية حول ( خطة الوزارة للحد من التلوث ال�صناعي ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 11ورقة تو�ضيحية حول ( خطورة املواد امل�شعة ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 12ورقة تو�ضيحية حول ( الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة واملياه للمزارعني وال�صيادين ).

�إدارة اجلل�سات

2010

 13تقرير اللجنة حول ( التلوث البيئي و�أثره على ال�صحة العامة ).

�إدارة اللجان

2008

 14تقرير اللجنة حول ( مو�ضوع حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية ).

�إدارة اللجان

2009

 15تقرير اللجنة حول ( تو�صيات مو�ضوع حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية ) .

�إدارة اللجان

2009

 16ا�ستف�سارات اللجنة �إلى وزارة البيئة حول مو�ضوع تنمية الرثوة ال�سمكية.

�إدارة اللجان

2009

 17ا�ستبانة مو�ضوع ( حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية ).

�إدارة اللجان

2009

 18النتائج الو�صفية لال�ستبانة حول مو�ضوع ( تنمية الرثوة ال�سمكية ).

�إدارة اللجان

2009
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 19ا�ستف�سارات لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية حول مو�ضوع ( تنمية الرثوة ال�سمكية ).

�إدارة اللجان

2009

 20حتليل نوعي ملو�ضوع ( تنمية الرثوة ال�سمكية ) �إدارة اللجان.

�إدارة اللجان

2009

 21حتليل جدول �إح�صائي حول مو�ضوع ( تنمية الرثوة ال�سمكية ).

�إدارة اللجان

2009

 22تقييم قانون الرثوة ال�سمكية.

�إدارة اللجان

2009

 23تقرير الزيارة امليدانية حول مو�ضوع ( تنمية الرثوة ال�سمكية ).

�إدارة اللجان

2009

 24جدول نتائج الزيارة و الدار�سة امليدانية لل�صيادين.

�إدارة اللجان

2009

 25مالحظات على قانون ( حماية وتنمية الرثوات املائية احلية ).

�إدارة اللجان

2009

 26ورقة الإطار الربملاين عن ( الرثوة ال�سمكية يف دولة الإمارات ).

�إدارة اللجان

2009

 27تقرير اللجنة النهائي ملوارد املياه.

�إدارة اللجان

2010

 28الإطار العام للم�شكالت البيئية يف الدولة.

�إدارة اللجان

2010

 29التحليل الزمني لإ�سرتاتيجية وزارة البيئة.

�إدارة اللجان

2010

 30ملخ�ص لأهم املالحظات الواردة من اخلبري املائي-مو�ضوع موارد املياه.

�إدارة اللجان

2010

 31ورقة الإطار الربملاين ملو�ضوع موارد املياه.

�إدارة اللجان

2010

2.2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي:
أ.أالأفكار:

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي ما يقارب ( )35فكر ًة ،ومن �أهم هذه الأفكار:
y
yyالتوعية باخلطر البيئي.
yyتفعيل القوانني واللوائح.
�yyإيجاد حلول بديلة ملكافحة التلوث البيئي والبحث يف م�سبباته.
yyامل�شكالت التي تواجه الوزارة يف املحافظة على موارد املياه.
yyالدعم الذي تقدمه وزارة البيئة واملياه للمزارعني وال�صيادين.
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yyالتن�سيق بني �إمارات الدولة للحد من التلوث ال�صناعي.
yyالأثر البيئي واالجتماعي واالقت�صادي وال�صحي عند زيادة كمية النفايات والتي ال ميكن تدويرها.
yyاالرتفاع الكبري يف عدد ال�سكان والطفرة العمرانية والتي تزيد من كمية النفايات.
yyحتديد �إمكانية املوارد املائية احلالية على تلبية متطلبات واحتياجات التنمية يف الدولة.
yyدور جمعيات ال�صيادين يف الرقابة الكاملة للحفاظ على الرثوة املائية وتنمية مهنة ال�صيد.
yyجهود الدولة للمحافظة على املياه ،والق�ضايا املرتتبة عليها.
yyالعمل على �إيجاد حلول بديلة ملكافحة التلوث.
�yyأثر ظاهرة املد الأحمر على الإحياء املائية.
yyامل�شاكل امل�ساهمة يف تلوث الهواء واملاء والرتبة.
ب.باملقرتحات:

yبلغ �إجمايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع البيئي ما يقارب ( )39مقرتح ًا ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
y
yyحت�سني م�ستوى البيئة وتفعيل القوانني املنظمة للبيئة.
yyالأخذ باخلربات املحلية لإمارة �أبوظبي والأخذ باخلربات واملعايري الدولية للتو�صل لأف�ضل النتائج ل�صحة الفرد واملجتمع.
yyاحلفاظ على البيئة من كل الأ�ضرار املحيطة يف الو�سط املحلي والإقليمي والدويل.
yyا�ستخدام بدائل لل�شاحنات لنقل الإ�سمنت اخلام.
yyتوفري بنية حتتية خا�صة جلمعيات ال�صيادين.
yyالتو�سع يف جتربة �إمارة �أبوظبي يف ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف حتلية املياه.
yyالبحث بالطرق العملية عن �أماكن املخلفات وتراكيزها يف املناطق و�أجراء خطة لإزالتها من قاع البحر.
yyالتو�سع يف جتربة كل من �أبوظبي ودبي يف جمال �إقامة حمطات ال�صرف ال�صحي.
yyوجود �سلطة بحرية خا�صة حلماية البيئة البحرية.
�yyإ�صدار بطاقة النوخذة املفتوح والذي يخول للنوخذة العمل يف �أي قارب.
�yyإعادة ت�أهيل حمطات التحلية بحيث تكون وفق املعايري الدولية.
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جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي
م

102

املقرتحات

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

1

امل�شاكل امل�ساهمة يف تلوث الهواء واملاء والرتبة.

م�شروعات تنقية االنبعاثات الهوائية ومتابعتها.

2

�أثر التلوث البيئي على ال�صحة و�أ�سبابه.

حت�سني م�ستوى البيئة.

3

دعم دولة الإمارات العربية املتحدة لت�صدي للتلوث البيئي.

و�ضع مقايي�س للغازات ال�ضارة.

4

معرفة النتائج املبا�شرة وغري املبا�شرة والنتائج املحتملة للتلوث البيئي.

الك�سارات امل�ستخدمة يف تك�سري احلجارة .

5

توعية ال�سكان باخلطر البيئي.

التحول من ا�ستخدام الوقود ال�سائل �إلى الغاز الطبيعي.

6

العمل على �إيجاد حلول بديلة ملكافحة التلوث.

حمالت توعية �شاملة.

7

�أثر ظاهرة املد الأحمر على الإحياء املائية.

التنظيف امل�ستمر.

8

طول مدة حدوث ظاهرة املد الأحمر.

ا�ستخدام بدائل لل�شاحنات لنقل الإ�سمنت اخلام.

9

ت�أثريات ظاهرة املد الأحمر على البيئة واالقت�صاد وال�صحة.

غرامات ملرتكبي احلوادث البحرية.

10

�أثر القوانني واللوائح املوجودة على ممار�سة ال�صيادين هذه املهنة.

تفعيل قوانني التلوث البحري.
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11

التجارب امل�ستمدة من ال�صيادين يف الدولة.

خطة للطوارئ يف حالة وقوع حوادث التلوث.

12

الدعم املادي لل�صيادين.

م�صانع لإعادة تدوير النفايات ال�صلبة.

13

دور جمعيات ال�صيادين يف الرقابة الكاملة للحفاظ على الرثوة املائية وتنمية مهنة ال�صيد.

معاجلة النفايات حراري ًا.

14

خمزون الأ�سماك يف الدولة ونظام الت�سويق والبيع.

معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.

15

اال�ستهالك مل�صادر املياه يف ظل التطور العمراين وال�صناعي والزراعي.

درا�سة البيئة عند القيام ب�أي عمل.

16

حتديد امل�صادر الطبيعية والغري طبيعية للمياه وتقدير ن�سبها.

تطبيق قانون حماية البيئة وتنميتها.

17

الأثر البيئي املرتتب على ا�ستخدام امل�صادر الغري طبيعية.

توعية ال�صيادين بظاهرة املد الأحمر.

18

جهود الدولة للمحافظة على املياه ،والق�ضايا املرتتبة عليها.

زيادة الدعم املقدم من قبل الوزارة وتنويعه.

19

القوانني املنظمة ال�ستهالك املياه.

توفري بنية حتتية خا�صة جلمعيات ال�صيادين.

20

حتديد �إمكانية املوارد املائية احلالية على تلبية متطلبات واحتياجات التنمية يف الدولة.

ا�ستثناء بع�ض احلاالت من القرارات.

21

الت�شريعات والقوانني امل�ساهمة يف تقليل �إ�ضرار التلوث البيئي.

وجود �سلطة بحرية خا�صة حلماية البيئة البحرية.

22

الإن�سان ال�سبب الرئي�سي بالتلوث البيئي.

�إ�صدار بطاقة النوخذة املفتوح والذي يخول للنوخذة العمل يف �أي قارب.

23

التخل�ص من النفايات.

الإ�شراف على تنفيذ القانون رقم  23ل�سنة  1999داخل عر�ض البحر

24

االرتفاع الكبري يف عدد ال�سكان والطفرة العمرانية والتي تزيد من كمية النفايات.

التجارب املحلية والدولية يف تطبيق الإدارة املتكاملة للمياه

25

الأثر البيئي واالجتماعي واالقت�صادي وال�صحي عند زيادة كمية النفايات والتي ال ميكن اال�ستفادة من جتربة �أمارة �أبوظبي يف م�شروع التخزين اال�سرتاتيجي
للمياه.
تدويرها.

26

امل�صانع و�أثرها على التلوث ال�صناعي.

ال�ضغط على املوارد املائية بحلول عام  2030بن�سبة .50 %

27

الرقابة والت�شريع على امل�صانع

تغطي الإ�سرتاتيجية الربيطانية جماالت :نوعية املياه يف البيئة�،إمدادات
املياه� ،إدارة الطلب وكفاءة ا�ستخدام املياه ،الإطار التنظيمي ،الت�أقلم
مع التغريات املناخية وتخفيفها.
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28

التن�سيق بني �إمارات الدولة للحد من التلوث ال�صناعي

تطبيق القرار رقم .1999

29

ت�أثري التلوث ال�صناعي على �صحة الإن�سان

خطوات يف احلد من اال�ستهالك املرتفع للمياه.

30

الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة واملياه للمزارعني وال�صيادين

اال�ستثمار الزراعي خارج الدولة.

31

الرقابة على املواد امل�شعة

مياه ال�صرف ال�صحي يف املجال ال�صناعي.

32

تعدد ا�ستخدامات املواد ذات الن�شاط الإ�شعاعي

�إعادة ت�صميم �شبكات مياه �صرف الأمطار.

33

ت�أثري اال�ستخدام ال�سيئ للمواد امل�شعة

اال�ستفادة من اخلربات الأملانية والرو�سية يف �إن�شاء حمطات حتلية
املياه.

34

�إ�سرتاتيجية وزارة البيئة واملياه

�إعادة ت�أهيل حمطات التحلية بحيث تكون وفق املعايري الدولية.

35

امل�شكالت التي تواجه الوزارة يف املحافظة على موارد املياه

التو�سع يف جتربة �إمارة �أبوظبي يف ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف حتلية
املياه.

36

ال�سماح باال�ستثمار اخلارجي يف جمال املياه.

37

اال�ستعانة باخلربات الدولية يف تطوير حمطات ال�صرف ال�صحي.
التو�سع يف جتربة كل من �أبوظبي ودبي يف جمال �إقامة حمطات ال�صرف
ال�صحي
البحث بالطرق العملية عن �أماكن املخلفات وتراكيزها يف املناطق
و�أجراء خطة لإزالتها من قاع البحر.

38
39

3.3فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارات البحثية
y
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام .
أ.أفعالية الأفكار:

yبلغت ن�سبة فعالية �أفكار القطاع البيئي ( )% 91.7حيث عدد �أفكار �أوراق الأمانة املطروحة يف املجال البيئي ( )35فكر ًة ،حيث يالحظ �أن من �أهم الأفكار
y
التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق:
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yyالدعم املادي لل�صيادين.
yyاال�ستغالل الأمثل ملياه الأمطار.
yyالتن�سيق بني اجلهات املعنية وطرق التخل�ص من النفايات.
yyالتن�سيق بني اجلهات املعنية ب�ش�ؤون ال�صيادين واجلمعيات.
yyالأهداف الإ�سرتاتيجية والظروف امليدانية للرثوة ال�سمكية ومهنة ال�صيد.
yyحرق النفايات و�ضررها بال�صحة العامة.
yyدور الوزارة حول و�ضع برامج وا�سرتاتيجيات.
yyالقوانني واللوائح املنظمة ال�ستغالل املوارد املائية.
yyالقوانني والت�شريعات اخلا�صة بالرثوة ال�سمكية.
yyامل�شكالت التي تواجه الوزارة يف املحافظة على موارد املياه.
yyالتن�سيق بني �إمارات الدولة للحد من التلوث ال�صناعي.
yyالأثر البيئي واالجتماعي واالقت�صادي وال�صحي عند زيادة كمية النفايات والتي ال ميكن تدويرها.
yyاالرتفاع الكبري يف عدد ال�سكان والطفرة العمرانية والتي تزيد من كمية النفايات.
yyحتديد �إمكانية املوارد املائية احلالية على تلبية متطلبات واحتياجات التنمية يف الدولة.
yyجهود الدولة للمحافظة على املياه ،والق�ضايا املرتتبة عليها.
yyاال�ستهالك مل�صادر املياه يف ظل التطور العمراين وال�صناعي والزراعي.
yyدور جمعيات ال�صيادين يف الرقابة الكاملة للحفاظ على الرثوة املائية وتنمية مهنة ال�صيد.
�شكل بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي

% 91.7
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جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي
م

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

1

الدعم احلكومي لل�صيادين.

امل�شاكل امل�ساهمة يف تلوث الهواء واملاء والرتبة.

2

التن�سيق بني اجلهات املعنية ب�ش�ؤون ال�صيادين واجلمعيات.

�أثر التلوث البيئي على ال�صحة و�أ�سبابه.

3

الأعباء وااللتزامات الإدارية على جمعيات ال�صيادين.

دعم دولة الإمارات العربية املتحدة لت�صدي للتلوث البيئي.

4

ظواهر التلوث البحري.

معرفة النتائج املبا�شرة وغري املبا�شرة والنتائج املحتملة للتلوث البيئي.

5

الأهداف الإ�سرتاتيجية والظروف امليدانية للرثوة ال�سمكية ومهنة ال�صيد.

توعية ال�سكان باخلطر البيئي.

6

القوانني والت�شريعات اخلا�صة بالرثوة ال�سمكية.

العمل على �إيجاد حلول بديلة ملكافحة التلوث.

7

اال�ستغالل الأمثل ملياه الأمطار.

�أثر ظاهرة املد الأحمر على الإحياء املائية.

8

دور الزراعة يف ا�ستهالك املياه.

طول مدة حدوث ظاهرة املد الأحمر.

9

منا�سيب املياه اجلوفية ون�سبة امللوحة فيها.

ت�أثريات ظاهرة املد الأحمر على البيئة واالقت�صاد وال�صحة.

10

القوانني واللوائح املنظمة ال�ستغالل املوارد املائية.

�أثر القوانني واللوائح املوجودة على ممار�سة ال�صيادين هذه املهنة

11

دور الوزارة حول و�ضع برامج وا�سرتاتيجيات.

التجارب امل�ستمدة من ال�صيادين يف الدولة.

12

ت�سرب مياه ال�صرف ال�صحي.

الدعم املادي لل�صيادين.

13

الدور التي تقوم به الوزارة للتخل�ص من النفايات.

دور جمعيات ال�صيادين يف الرقابة الكاملة للحفاظ على الرثوة املائية وتنمية
مهنة ال�صيد.

14

الآليات التي يتم التخل�ص فيها من النفايات.

خمزون الأ�سماك يف الدولة ونظام الت�سويق والبيع.

15

حرق النفايات و�ضررها بال�صحة العامة.

اال�ستهالك مل�صادر املياه يف ظل التطور العمراين وال�صناعي والزراعي.

16
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حتديد امل�صادر الطبيعية والغري طبيعية للمياه وتقدير ن�سبها.
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الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

17

الأثر البيئي املرتتب على ا�ستخدام امل�صادر الغري طبيعية.

18

جهود الدولة للمحافظة على املياه ،والق�ضايا املرتتبة عليها.

19
20

القوانني املنظمة ال�ستهالك املياه.
حتديد �إمكانية املوارد املائية احلالية على تلبية متطلبات واحتياجات التنمية
يف الدولة.
الت�شريعات والقوانني امل�ساهمة يف تقليل �أ�ضرار التلوث البيئي.

22

الإن�سان ال�سبب الرئي�سي بالتلوث البيئي.

23

التخل�ص من النفايات.
االرتفاع الكبري يف عدد ال�سكان والطفرة العمرانية والتي تزيد من كمية
النفايات.
الأثر البيئي واالجتماعي واالقت�صادي وال�صحي عند زيادة كمية النفايات
والتي ال ميكن تدويرها.
امل�صانع و�أثرها على التلوث ال�صناعي.

21

24
25
26
27

الرقابة والت�شريع على امل�صانع.

28

التن�سيق بني �إمارات الدولة للحد من التلوث ال�صناعي.

29

ت�أثري التلوث ال�صناعي على �صحة الإن�سان.

30

الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة واملياه للمزارعني وال�صيادين.

31

الرقابة على املواد امل�شعة.

32

تعدد ا�ستخدامات املواد ذات الن�شاط الإ�شعاعي.

33

ت�أثري اال�ستخدام ال�سيئ للمواد امل�شعة.

34

�إ�سرتاتيجية وزارة البيئة واملياه.

35

امل�شكالت التي تواجه الوزارة يف املحافظة على موارد املياه.
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أ.أفعالية املقرتحات:

yyبلغت ن�سبة فعالية املقرتحات يف القطاع البيئي ( )% 91.6حيث بلغ عدد مقرتحات �أوراق الأمانة املطروحة يف املجال البيئي ( )39مقرتح ًا ،حيث يالحظ �أن من
�أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق:
yyحماية البيئة وتنميتها واتخاذ الإجراءات الالزمة حلل م�شكلة التخل�ص من النفايات.
yyاحلد من تلوث الهواء.
�yyإيجاد طرق �آمنه للتخل�ص من الزيت الناجت عن الت�شحيم وغ�سل ال�سيارات واال�ستخدامات الأخرى.
�yyإن�شاء طرق خا�صة بال�شاحنات والعمل على �إن�شاء �شبكة قطارات للنقل تربط جميع �إمارات الدولة.
�yyإ�سناد امل�سئولية املبا�شرة عن الرثوة ال�سمكية لوزارة البيئة ومتابعتها وتنميتها والتن�سيق مع جميع الأطراف �أ�صحاب العالقة.
�yyإلزام ال�سفن ب�ضرورة �إبراز �شهادة تثبت تخل�صها من نفاياتها ومياه االتزان والزيت يف �أماكن خم�ص�صة لذلك.
yyو�ضع �ضوابط على ا�ستخدام الأ�سمدة واملبيدات احل�شرية يف اال�ستهالك الزراعي.
yyاتخاذ تدابري عاجلة للحد من اال�ستخدام اجلائر للمياه اجلوفية.
yyتفعيل و�إبرام االتفاقيات مع الدول املجاورة واتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية ال�صيادين و�أ�صحاب القوارب الإماراتية عند قيامهم
بال�صيد يف مناطق ال�صيد االقت�صادية.
yyا�ستحداث �سلطة �ضبط ق�ضائية مهمتها الإ�شراف على تنفيذ القوانني املتعلقة بحماية وتنمية وا�ستغالل الرثوة ال�سمكية.
yyو�ضع درا�سات اجلدوى االقت�صادية ذات الكفاءة العالية عند ال�شروع يف بناء ال�سدود و�شبكات ت�صريف مياه الأمطار.
yyالت�شجيع على �إتباع �أف�ضل املمار�سات التكنولوجية املنا�سبة يف ري املزروعات وا�ستخدام الأ�ساليب جديدة يف جمال الزراعة.
yyالتو�سع يف بناء �شبكات ت�صريف مياه الأمطار يف الدولة واال�ستفادة منها يف تنمية اخلزانات اجلوفية.
yyالعمل على و�ضع برامج توعية بالتعاون مع جميع اجلهات من قطاعات حكومية وخا�صة ،من �أجل تر�شيد ا�ستهالك املياه.
yyالبحث بالطرق العملية عن �أماكن املخلفات وتراكيزها يف املناطق و�إجراء خطة لإزالتها من قاع البحر.
yyالتو�سع يف جتربة كل من �أبوظبي ودبي يف جمال �إقامة حمطات ال�صرف ال�صحي.
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�شكل بياين لفعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي

جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي
م

املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير و�أخذت من الأوراق الفنية

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

1

تعديل القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها.

م�شروعات تنقية االنبعاث الهوائية ومتابعتها

2

زيادة الوعي البيئي لأهداف الهيئة ودورها.

حت�سني م�ستوى البيئة.

3

اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحلد من تلوث الهواء.

و�ضع مقايي�س للغازات ال�ضارة.

4

اتخاذ الإجراءات الالزمة حلل مل�شكلة النفايات.

الك�سارات امل�ستخدمة يف تك�سري احلجارة.

5

�ضرورة �إعداد التقييم البيئي للم�شاريع التي يتم �إن�شائها.

التحول من ا�ستخدام الوقود ال�سائل �إلى الغاز الطبيعي.

6

�إن�شاء جهاز معني بال�ضبطية الق�ضائية.

حمالت توعية �شاملة.

7

و�ضع �ضوابط على ا�ستخدام الأ�سمدة واملبيدات احل�شرية يف اال�ستهالك الزراعي.

التنظيف امل�ستمر.

8

اتخاذ �إجراءات بيئية حمددة للحد من انبعاثات ال�سيارات.

ا�ستخدام بدائل لل�شاحنات لنقل اال�سمنت اخلام.

9

اتخاذ تدابري عاجلة للحد من اال�ستخدام اجلائر للمياه اجلوفية.

غرامات ملرتكبي احلوادث البحرية.
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م

املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير و�أخذت من الأوراق الفنية

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

�إلزام ال�سفن ب�ضرورة �إبراز �شهادة تثبت تخل�صها من نفاياتها ومياه االتزان والزيت يف �أماكن
10
خم�ص�صة لذلك.
خطة للطوارئ يف حالة وقوع حوادث التلوث.
� 11إيجاد حل منا�سب مل�شكلة الأمالح الناجتة عن حمطات التحلية.
تفعيل قوانني التلوث البحري.

� 12إيجاد طرق �آمنه للتخل�ص من الزيت الناجت عن الت�شحيم وغ�سل ال�سيارات واال�ستخدامات الأخرى .م�صانع لإعادة تدوير النفايات ال�صلبة.
� 13إن�شاء طرق خا�صة بال�شاحنات والعمل على �إن�شاء �شبكة قطارات للنقل تربط جميع �إمارات الدولة .معاجلة النفايات حراري ًا.
� 14إن�شاء خمتربات مركزية لقيا�س امللوثات و�أ�سبابها و�أ�ضرارها وو�ضع احللول املنا�سبة لها

معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.

 15زيادة املوازنة املخ�ص�صة لقطاع الرثوة ال�سمكية.
�إ�سناد امل�سئولية املبا�شرة عن الرثوة ال�سمكية لوزارة البيئة ومتابعتها وتنميتها والتن�سيق مع جميع
16
تطبيق قانون حماية البيئة وتنميتها.
الأطراف �أ�صحاب العالقة.
درا�سة البيئة عند القيام ب�أي عمل.

 17تعديل القانون االحتادي رقم ( )23ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية وتنمية الرثوات املائية احلية.

توعية ال�صيادين بظاهرة املد الأحمر.

تفعيل و�إبرام االتفاقيات مع الدول املجاورة واتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية ال�صيادين و�أ�صحاب
18
القوارب الإماراتية عند قيامهم بال�صيد يف مناطق ال�صيد االقت�صادية.

زيادة الدعم املقدم من قبل الوزارة وتنويعه.

� 19إن�شاءهيئةعليالتنظيممهنةال�صيديفالدولة.

توفري بنية حتتية خا�صة جلمعيات ال�صيادين

ا�ستحداث �سلطة �ضبط ق�ضائية مهمتها الإ�شراف على تنفيذ القوانني املتعلقة بحماية وتنمية
20
وا�ستغالل الرثوة ال�سمكية.

ا�ستثناء بع�ض احلاالت من القرارات يف مهنة ال�صيد

� 21إعادة درا�سة وتقييم عمل اجلمعيات التعاونية لل�صيادين.

وجود �سلطة بحرية خا�صة حلماية البيئة البحرية.

 22زيادة الدعم املادي لل�صيادين
 23حماية موارد املياه واملحافظة عليها.
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�إ�صدار بطاقة النوخذة املفتوح و الذي يخول للنوخذة العمل يف �أي
قارب.
الإ�شراف على تنفيذ القانون رقم  23ل�سنة  1999داخل عر�ض
البحر.

 24و�ﺿﻊ وتعديل املوا�صفات اخلا�صة ب�صنابري املياه.

التجارب املحلية والدولية يف تطبيق الإدارة املتكاملة للمياه

 25تفعيل دور الوزارة الإ�شرايف يف �إدارة وتنظيم موارد املياه.

اال�ستفادة من جتربة �أمارة �أبوظبي يف م�شروع التخزين
اال�سرتاتيجي للمياه.
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املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير و�أخذت من الأوراق الفنية

و�ضع درا�سات اجلدوى االقت�صادية ذات الكفاءة العالية عند ال�شروع يف بناء ال�سدود و�شبكات
26
ت�صريف مياه الأمطار.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة
ال�ضغط على املوارد املائية بحلول عام  2030بن�سبة .% 50

تغطي الإ�سرتاتيجية الربيطانية جماالت :نوعية املياه يف البيئة،
العمل على و�ضع برامج توعية بالتعاون مع جميع اجلهات من قطاعات حكومية وخا�صة ،من �أجل
27
�إمدادات املياه� ،إدارة الطلب وكفاءة ا�ستخدام املياه ،الإطار
تر�شيد ا�ستهالك املياه.
التنظيمي ،الت�أقلم مع التغريات املناخية وتخفيفها.
الت�شجيع على �إتباع �أف�ضل املمار�سات التكنولوجية املنا�سبة يف ري املزروعات وا�ستخدام الأ�ساليب
28
جديدة يف جمال الزراعة.

تطبيق القرار رقم .1999

 29الت�شجيع على اال�ستفادة من موارد املياه الأخرى.

خطوات يف احلد من اال�ستهالك املرتفع للمياه.

 30التو�سع يف بناء �شبكات ت�صريف مياه الأمطار يف الدولة واال�ستفادة منها يف تنمية اخلزانات اجلوفية .اال�ستثمار الزراعي خارج الدولة.
31

مياه ال�صرف ال�صحي يف املجال ال�صناعي.

32

�إعادة ت�صميم �شبكات مياه �صرف الأمطار.

33

اال�ستفادة من اخلربات الأملانية والرو�سية يف �إن�شاء حمطات حتلية
املياه.

34

�إعادة ت�أهيل حمطات التحلية بحيث تكون وفق املعايري الدولية.

35

التو�سع يف جتربة �إمارة �أبوظبي يف ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف
حتلية املياه.

36

ال�سماح باال�ستثمار اخلارجي يف جمال املياه.

37

اال�ستعانة باخلربات الدولية يف تطوير حمطات ال�صرف ال�صحي.

38

التو�سع يف جتربة كل من �أبوظبي ودبي يف جمال �إقامة حمطات
ال�صرف ال�صحي.

39

البحث بالطرق العملية عن �أماكن املخلفات وتراكيزها يف املناطق
و�إجراء خطة لإزالتها من قاع البحر.
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�سابع ًا :القطاع الدبلوما�سي الربملاين
yتتعدد �أق�سام قطاع الدبلوما�سية الربملانية بني الإحتادات� ،إجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية ،الزيارات و�أخريا ق�سم امل�ؤمترات والإجتماعات املتخ�ص�صة.
y
�إجتماع ر�ؤ�ساء
املجال�س اخلليجية

الزيارات

امل�ؤمترات والإجتماعات
املتخ�ص�صة

املجموع

عدد الأوراق

144

8

107

59

318

عدد الأفكار

116

9

166

95

386

عدد املقرتحات

123

22

65

150

360

فعالية الأفكار

% 94.3

% 100

% 98.3

% 93.3

املتو�سط % 96.5

فعالية املقرتحات

% 92.3

% 70.4

% 96.8

% 95.1

املتو�سط % 88.7

قطاع الدبلوما�سية الربملانية الإحتادات

1.1الإحتادات الربملانية:
م�ؤ�شرات عامة لالحتادات الربملانية:

yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل �إدارات الأمانة يف القطاع الدبلوما�سي الربملاين يف ق�سم الإحتادات ما يبلغ ( )144عم ًال فني ًا ما بني �أوراق
y
ودرا�سات وغريهما من �أعمال فنية .وجاءت جميع الأوراق الفنية املعدة يف هذا الق�سم من �إدارة ال�شعبة الربملانية ،كما ي�شري اجلدول التايل.
ر�سم بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة للم�شاركة يف االحتادات الربملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
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جدول ح�صر الأعمال الفنية املعدة لالحتادات الربملانية
م

عنوان الورقة

الإدارة املعدة

ال�سنة

1

مذكرة التف�سريية حول البند الطارئ املقرتح من ال�شعبة الربملانية الإماراتية بعنوان «دور الربملانات يف احتواء الأزمة املالية العاملية و�أثرها
على االقت�صاديات الوطنية» يف اجتماع االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )119للجمعية ،الدورة ( )183للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

2

م�شروع القرار حول البند الطارئ املقرتح من ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف اجتماع االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )119للجمعية،
الدورة ( )183للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

3

ورقة تعليق على تعديل املادة ( )3من النظام الأ�سا�سي لالحتاد الربملاين الدويل ،يف اجتماع االحتاد الربملاين الدويل الدورة
للجمعية ،الدورة ( )183للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

4

مذكرة مقرتحات حول مو�ضوع اللجنة الأولى (جلنة ال�سلم والأمن الدوليني) دور الربملانني يف تعزيز عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ونزع
ال�سالح ،و�ضمان بدء نفاذ معاهدة احلظر ال�شامل للتجارب النووية ،يف اجتماع االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )119للجمعية ،الدورة ال�شعبة الربملانية
( )183للمجل�س.

2008

5

ورقة ت�صور حول مو�ضوع اللجنة الأولى الدائمة ،يف اجتماع االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )119للجمعية ،الدورة ( )183للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

6

مذكرة مقرتحات حول مو�ضوع اللجنة الثانية (جلنة التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة) التغري املناخي ومناذج التنمية امل�ستدامة
والطاقات املتجددة ،يف اجتماع االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )119للجمعية ،الدورة ( )183للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

7

ورقة ت�صور حول مو�ضوع اللجنة الدائمة الثانية (جلنة التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة) ،يف اجتماع االحتاد الربملاين الدويل الدورة
( )119للجمعية ،الدورة ( )183للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

8

مذكرة مقرتحات حول تقرير اللجنة الدائمة الثالثة (جلنة الدميقراطية وحقوق الإن�سان) احلق يف التعبري واحل�صول على املعلومات ،يف
اجتماع االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )119للجمعية ،الدورة ( )183للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

9

ورقة مفهوم برملاين حول مو�ضوع اللجنة الدائمة الثالثة ،يف اجتماع االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )119للجمعية ،الدورة
للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

()119

()183
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ال�سنة

عنوان الورقة

10

ورقة تعريف برملاين جمهورية جنوب �أفريقيا يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

11

ورقة تف�سريية حول البند الطارئ يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

12

ورقة تف�سريية عن اللجنة الدائمة الأولى يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

13

ورقة تف�سريية عن اللجنة الدائمة الثانية ،يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

14

ورقة تف�سريية عن اللجنة الدائمة الثالثة يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

15

ورقة الت�صور حول االجتار بالن�ساء يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية  ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

16

ورقة الت�صور حول حماية واحرتام حقوق الإن�سان للمر�أة والعمال املهاجرين يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية،
الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

17

ورقة الت�صور حول املر�أة وو�سائل الإعالم يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س

ال�شعبة الربملانية

2008

18

ورقة حمور حول �صحة الأم والوليد والطفل يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

19

ورقة معلومات عن الو�ضع الإن�ساين يف غزة يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

20

ورقة معلومات عن التغري املناخي يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

21

ورقة معلومات حول بند الطارئ :الدعم حلماية القانون الدويل و�إعادة الت�أكيد على �سيادة الدول و�سالمتها الإقليمية والنظام الد�ستوري
جلمهورية �صربيا يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

22

ورقة حمور يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

23

ورقة نتائج يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

24

بحوث اجلدول التو�ضيحية يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )118للجمعية ،الدورة ( )182للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

25

مواقف دولة الإمارات العربية املتحدة من بع�ض الق�ضايا العربية ) فل�سطني ،مكافحة الإرهاب ،دارفور ،لبنان ،العراق) االحتاد الربملاين
العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008
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م

الإدارة املعدة

عنوان الورقة

ال�سنة

26

موقف دولة الإمارات العربية املتحدة من االن�ضمام التفاقية ال�سيداو ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س .ال�شعبة الربملانية

2008

27

ورقة برملانية �آنية حول العراق الآن ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

28

ورقة تو�صيف برملاين حول العالقات الإماراتية –العراقية ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

29

ورقة حمور برملاين حول الو�ضع يف العراق ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

30

ورقة حمور برملاين حول الق�ضية الفل�سطينية ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

31

ورقة حمور برملاين حول لبنان ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

32

ورقة حمور برملاين حول دارفور ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

33

ورقة حمور برملاين حول القمة العربية املقبلة ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س

ال�شعبة الربملانية

2008

34

ورقة حمور برملانية حول القمة االقت�صادية العربية 2009م ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

ال�شعبة الربملانية

2008

ال�شعبة الربملانية

2008

37

بطاقة تعريفية جلنة �ش�ؤون املر�أة ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

38

بطاقة تعريفية الهيئة الربملانية حلقوق الإن�سان ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

39

تقرير برملاين من املجل�س الوطني االحتادي حول �أن�شطة دعم املر�أة ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س .ال�شعبة الربملانية

2008

40

درا�سة موقف لل�شعبة الربملانية الإماراتية حول»العمل العربي امل�شرتك و�أهمية حل النزاعات واخلالفات العربية العربية يف �إطار امل�س�ؤولية»
(منوذج احلالة اللبنانية) يف �أعمال الدورة غري العادية الثانية للعام  2008للربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2008

35

36

ورقة حمور برملاين حول التنمية امل�ستدامة يف الوطن العربي :الواقع والآفاق ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )13للم�ؤمتر ،الدورة ()50

للمجل�س.

ورقة حمور برملاين حول تعزيز الت�ضامن العربي وتوحيد املواقف �إزاء الق�ضايا العربية امل�شرتكة ،االحتاد الربملاين العربي الدورة ()13

للم�ؤمتر ،الدورة ( )50للمجل�س.
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41

ورقة خلفية حول الو�ضع النووي يف ال�شرق الأو�سط يف �أعمال الدورة العادية الثانية للعام  2008للربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2008

42

ورقة خلفية حول �أزمة املياه يف الوطن العربي يف �أعمال الدورة العادية الثانية للعام  2008للربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2008

43

ورقة خلفية حول خماطر االتفاق التجاري الأوروبي الإ�سرائيلي يف �أعمال الدورة العادية الثانية للعام  2008للربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2008

44

ورقة خلفية حول م�سار امل�صاحلة ال�صومالية يف �أعمال الدورة العادية الثانية للعام  2008للربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2008

45

ورقة حمور حول الق�ضية الفل�سطينية يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة
( )10للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

ال�شعبة الربملانية

2008

ورقة حمور حول الو�ضع يف العراق يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة ( )10للمجل�س .ال�شعبة الربملانية

2008

ال�شعبة الربملانية

2008

ال�شعبة الربملانية

2008

ال�شعبة الربملانية

2008

ال�شعبة الربملانية

2008

ال�شعبة الربملانية

2008

ال�شعبة الربملانية

2008

46
47
48
49
50
51
52
53
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عنوان الورقة

ورقة حمور حول الو�ضع يف لبنان يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة ()10

للمجل�س.

ورقة حمور حول مكافحة االرهاب يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة ()10

للمجل�س.

ورقة حمور حول الو�ضع يف ال�صومال يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة
( )10للمجل�س.
ورقة حمور حول الو�ضع يف دارفور يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة ()10

للمجل�س.

ورقة حمور حول الو�ضع يف كو�سوفو يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة
( )10للمجل�س.
ورقة حمور حول الو�ضع يف قرب�ص يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة ()10

للمجل�س.

ورقة حمور و�ضع الأقلية الرتكية امل�سلمة يف تراقيا الغربية.يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة
( )5للم�ؤمتر ،الدورة ( )10للمجل�س.
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54

ورقة حمور حول الو�ضع يف جامو وك�شمري يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر،
الدورة ( )10للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

55

ورقة حمور حول ت�أثري العوملة على اقت�صاديات الدول النامية خا�صة الإ�سالمية منها يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة ( )10للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

56

ورقة حمور حول الدعوة لتخ�صي�ص م�ساهمات طوعية ل�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف اجتماع احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة ( )10للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

57

ورقة حمور حول دعوة الدول الإ�سالمية املي�سورة �إلى �شطب �أو تخفيف ديون الدول الإ�سالمية املع�سرة اقت�صادي ًا .يف اجتماع احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة ( )10للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

58

ورقة حمور حول مواجهة التحري�ض على كراهية الإ�سالم يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة
( )5للم�ؤمتر ،الدورة ( )10للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

59

ورقة حمور حول دفع احلوار بني احل�ضارات يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر،
الدورة ( )10للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

60

ورقة حمور حول الدميقراطية وحقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين يف اجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة ( )10للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

61

ورقة حمور حول قائمة بقرارات وزراء اخلارجية مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف الدورة ( )34باك�ستان  2007يف اجتماع احتاد جمال�س الدول
الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )5للم�ؤمتر ،الدورة ( )10للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2008

62

نبذه عن جمهورية تركيا الدورة اال�ستثنائية الثانية ملجل�س االحتاد ا�سطنبول– اجلمهورية الرتكية.

ال�شعبة الربملانية

2008

63

نبذه عن الربملان الرتكي الدورة اال�ستثنائية الثانية ملجل�س االحتاد ا�سطنبول– اجلمهورية الرتكية.

ال�شعبة الربملانية

2008

64

نبذه عن احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي الدورة اال�ستثنائية الثانية ملجل�س االحتاد ا�سطنبول– اجلمهورية
الرتكية.

ال�شعبة الربملانية

2008

65

ر�أي ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف الرت�شيحات املقدمة ملن�صب الأمني العام والأمني العام امل�ساعد يف الدورة اال�ستثنائية الثانية ملجل�س
االحتاد ا�سطنبول– اجلمهورية الرتكية.

ال�شعبة الربملانية

2008
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66

املذكرة التف�سريية حول البند الطارئ املقرتح من ال�شعبة الربملانية الإماراتية بعنوان «ت�شكيل جلنة تق�صي حقائق برملانية دولية جراء
العمليات الع�سكرية الإ�سرائيلية يف غزة ،والدور الدويل للربملانيني يف حتقيق ودعم جهود ال�سالم ،واال�ستقرار ،والأمن يف ال�شرق ال�شعبة الربملانية
الأو�سط»الجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )120للجمعية ،الدورة ( )184للمجل�س.

2009

67

م�شروع القرار حول البند الطارئ املقرتح من ال�شعبة الربملانية الإماراتية الجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )120للجمعية،
الدورة ( )184للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2009

68

مقرتحات ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول مو�ضوعات اللجان الدائمة الثالث يف اجلمعية  122لالحتاد الجتماعات االحتاد الربملاين
الدويل الدورة ( )120للجمعية ،الدورة ( )184للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2009

69

التعليق حول م�شروع قرار اللجنة الدائمة الأولى (جلنة ال�سلم والأمن الدولييـن) ب�ش�أن مو�ضوع :دور الربملانني يف تعزيز عدم انت�شار
الأ�سلحة النووية ونزع ال�سالح ،و�ضمان بدء نفاذ معاهدة احلظر ال�شامل للتجارب النوويةالجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ال�شعبة الربملانية
( )120للجمعية ،الدورة ( )184للمجل�س.

2009

70

التعليق حول م�شروع قرار اللجنة الدائمة الثانية (جلنة التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة) ب�ش�أن مو�ضوع:التغري املناخي ومناذج التنمية
امل�ستدامة والطاقات املتجددة الجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )120للجمعية ،الدورة ( )184للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2009

71

التعليق على م�شروع قرار اللجنة الدائمة الثالثة (جلنة الدميقراطية وحقوق الإن�سان) ب�ش�أن مو�ضوع:احلق يف التعبري واحل�صول على
املعلومات الجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )120للجمعية ،الدورة ( )184للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2009

72

املداخلة يف اجتماع اللجنة الدائمة الأولى (جلنة ال�سلم والأمن الدوليني)الجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )120للجمعية،
الدورة ( )184للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2009

ال�شعبة الربملانية

2009

74

املداخلة يف اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة (جلنة الدميقراطية وحقوق الإن�سان الجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )120للجمعية،
الدورة ( )184للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2009

75

املذكرة التف�سريية حول البند الإ�ضايف املقرتح من ال�شعبة الربملانية الإماراتية بعنوان"دور الربملانيني واملنظمات الربملانية الإقليمية
مكافحة واحتواء خماطره االقت�صادية واالجتماعية"� 1H1N،أنفلونزا اخلنازير الجتماعات الدورة ( ) 185للمجل�س احلاكم لالحتاد ال�شعبة الربملانية
الربملاين الدويل.

2009

76

ال�شعبة الربملانية

2009

73

118

عنوان الورقة

الإدارة املعدة

ال�سنة

املداخلة يف اجتماع اللجنة الدائمة الثانية (جلنة التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة) الجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ()120

للجمعية ،الدورة ( )184للمجل�س.

م�شروع قرار البند الإ�ضايف من ال�شعبة الربملانية الإماراتية الجتماعات الدورة ( )185للمجل�س احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل.
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ال�سنة

77

مذكرة ب�ش�أن :م�شروع ميزانية االحتاد الربملاين الدويل لعام  2010الجتماعات الدورة ( )185للمجل�س احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل .ال�شعبة الربملانية

2009

78

ورقة حتليلية ب�ش�أن برامج االحتاد الربملاين الدويل  2010-2012الجتماعات الدورة ( )185للمجل�س احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل.

ال�شعبة الربملانية

2009

79

مقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�ش�أن �إ�صالح االحتادالجتماعات الدورة ( )185للمجل�س احلاكم لالحتاد الربملاين الدوليز

ال�شعبة الربملانية

2009

80

ت�أثري (تداعيات) الأزمة املالية العاملية على املر�أة لأعمال الدورة ( )22للجنة التن�سيقية الجتماع الن�ساء الربملانيات.

ال�شعبة الربملانية

2009

81

م�شروع جدول �أعمال اللجنة الجتماع االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )15مل�ؤمتر االحتاد.

ال�شعبة الربملانية

2009

82

ورقة مقرتحات حول ن�شاط االحتاد الربملاين العربي يف اجتماع اجلمعية جمعية  120لالحتاد الربملاين الدويل (�أدي�س �أبابا 5-10 /ابريل/
 )2009الجتماع االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )15مل�ؤمتر االحتاد.

ال�شعبة الربملانية

2009

83

مذكرة الأمانة العامة حول :الن�شاط الدويل والإقليمي لالحتاد الجتماع االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )15مل�ؤمتر االحتاد.

ال�شعبة الربملانية

2009

84

درا�سة برملانية حتليلية حول «التنمية الب�شرية يف ظل العوملة والأزمة املالية» الجتماع االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )15مل�ؤمتر االحتاد .ال�شعبة الربملانية

2009

ال�شعبة الربملانية

2009

86

ورقة فنية يف التعاون الربملاين الأفريقي –العربي الجتماع االحتاد الربملاين العربي الدورة ( )15مل�ؤمتر االحتاد

ال�شعبة الربملانية

2009

87

تقرير عن �أن�شطة املجل�س الوطني االحتادي حول �ش�ؤون املر�أة يف عام  2008على امل�ستوين الداخلي واخلارجي الجتماع االحتاد الربملاين
العربي الدورة ( )15مل�ؤمتر االحتاد.

ال�شعبة الربملانية

2009

88

ورقة البيان املعلوماتي حول �أحداث غزة م�ؤمتر االحتاد الربملاين العربي الرابع ع�شر اال�ستثنائي .

ال�شعبة الربملانية

2009

89

تنظيم �آليات عمل اللجان الدائمة للربملان العربي )م�شروع �أع�ضاء الربملان العربي االنتقايل للمجل�س الوطني االحتادي لتعديل نظام
اللجان يف الربملان العربي االنتقايل) يف جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�سان الربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2009

90

ورقة حول تطورات الق�ضية الفل�سطينية يف جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمن القومي الربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2009

91

تقرير الأمانة العامة للربملان حول زيارة وفد الربملان العربي �إلى مدينة رفح لتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية التي قررها الربملان العربي يف
اجتماعه يف  ،5/1/2009يف جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمن القومي الربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2009

85

م�شروع تطوير عمل الأمانة العامة لالحتاد.الجتماع االحتاد ورقة فنية ملتابعة تنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الربملاين العربي الدورة ()15

مل�ؤمتر االحتاد.

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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م
92
93

94

120

عنوان الورقة

ورقة حول احتالل �إيران للجزر الإماراتية الثالث يف جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمن القومي الربملان العربي االنتقايل.

الإدارة املعدة

ال�سنة

ال�شعبة الربملانية

2009

مذكرة مقرتح مقدمة من ال�شعبة الربملانية الإماراتية ِب�ش�أن القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لالحتاد يف اجتماعها الأخري يف نيامي
 2008ب�ش�أن تفادي مناق�شة �أي م�سائل خالفية بني الدول الأع�ضاء الجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ال�شعبة الربملانية
الدورة ( )11ملجل�س االحتاد.
ورقة ت�صور برملاين حول� :إلزام �إ�سرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرا�ضي املحتلة ومعاملة ال�سجناء واملعتقلني ال�سيا�سيني
الفل�سطينيني يف �سجونها وفق القانون الدويل الإن�ساين الجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )11ال�شعبة الربملانية
ملجل�س االحتاد.

2009

2009

95

ورقة مقرتحات برملانية حول� :أ�ضرار ال�سيا�سة الغربية اخلا�صة بازدواج املعايري جتاه العامل الإ�سالمي.الجتماع احتاد جمال�س الدول
الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ( )11ملجل�س االحتاد.

ال�شعبة الربملانية

2009

96

ورقة مقرتحات برملانية حول :التنبيه من خماطر الأزمة املالية العاملية الجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي،
الدورة ( )11ملجل�س االحتاد.

ال�شعبة الربملانية

2009

97

ورقة حمور برملاين حول :الدميقراطية و حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين الجتماع احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي الدورة ( )11ملجل�س االحتاد.

ال�شعبة الربملانية

2009

98

تف�سري البند ( )5امل�سائل املتعلقة ب�أو�ضاع الأع�ضاء واملراقبني.لالجتماع ( )254للجنة التنفيذية.

ال�شعبة الربملانية

2010

99

تف�سري البند ( :)6امل�سائل املالية ،والتعليق عليه لالجتماع ( )254للجنة التنفيذية.

ال�شعبة الربملانية

2010

 100تف�سري البند ( : )9تعزيز �إ�صالح االحتاد الربملاين الدويل ،والتعليق عليه ،لالجتماع ( )254للجنة التنفيذية.

ال�شعبة الربملانية

2010

 101تف�سري البند ( :)13االجتماعات الربملانية القادمة ،والتعليق عليه ،لالجتماع ( )254للجنة التنفيذية.

ال�شعبة الربملانية

2010

تف�سري البند ( :)17امل�سائل ذات ال�صلة بالأمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل لبند الفرعي (ب) تعيني الأمني العام لالحتاد الربملاين
102
الدويل،لالجتماع ( )254للجنة التنفيذية .

ال�شعبة الربملانية

2010

املذكرة التف�سريية حول البند الطارئ املقرتح من ال�شعبة الربملانية الإماراتية بعنوان «ت�شكيل جلنة تق�صي حقائق برملانية دولية جراء
 103العمليات الع�سكرية الإ�سرائيلية يف غزة ،والدور الدويل للربملانيني يف حتقيق ودعم جهود ال�سالم ،واال�ستقرار ،والأمن يف ال�شرق الأو�سط ،ال�شعبة الربملانية
لالجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )120للجمعية ،الدورة ( )184للمجل�س.

2010
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الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

م�شروع القرار حول البند الطارئ املقرتح من ال�شعبة الربملانية الإماراتية ،لالجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )120للجمعية،
104
الدورة ( )184للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2010

مقرتحات ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول مو�ضوعات اللجان الدائمة الثالث يف اجلمعية  122لالحتاد ،لالجتماعات االحتاد الربملاين
105
الدويل الدورة ( )120للجمعية ،الدورة ( )184للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2010

تعليقات ومقرتحات ال�شعبة الربملانية الإماراتية على م�شروعات قرارات اللجان الدائمة الثالث ،لالجتماعات االحتاد الربملاين الدويل
106
الدورة ( )120للجمعية ،الدورة ( )184للمجل�س.

ال�شعبة الربملانية

2010

مداخالت ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف اجتماعات اللجان الثالث ،لالجتماعات االحتاد الربملاين الدويل الدورة ( )120للجمعية ،الدورة
107
( )184للمجل�س

ال�شعبة الربملانية

2010

 108اقرتاح موا�ضيع للمناق�شة يف اللجان الدائمة للجمعية  ،124اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل تايلند – بانكوك.

ال�شعبة الربملانية

2010

املذكرة ال�شارحة حول مو�ضوع اللجنة الأولى (جلنة ال�سلم والأمن الدويل) »،دور الربملانني يف احلفاظ على الرتاث الثقايف الإن�ساين،
 109وحمايته من طم�س الهوية ،خا�صة املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف مدينة القد�س» ،اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل ،تايلند – ال�شعبة الربملانية
بانكوك.

2010

املذكرة ال�شارحة حول مو�ضوع اللجنة الثانية (جلنة التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة) «�أثر الأزمة املالية على متطلبات التنمية
 110امل�ستدامة (التعليم ،ال�صحة ،املوارد الب�شرية) ،ودور الربملانني يف احلد من تداعيات و�آثار الإخفاقات االقت�صادية الدولية يف حتقيق ال�شعبة الربملانية
الأهداف الإمنائية للألفية»،اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل،تايلند-بانكوك.

2010

املذكرة ال�شارحة حول مو�ضوع اللجنة الدائمة الثالثة (حقوق الإن�سان والدميقراطية) حتقيق التعاون الدويل يف تطبيق املعاهدات
 111وااللتزامات الدولية ،وقواعد القانون الدويل الإن�ساين يف الكوارث الإن�سانية ،واملخاطر الطبيعية ،وحماية احلقوق الإن�سانية الطبيعية ،ال�شعبة الربملانية
اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل ،تايلند  -بانكوك

2010

 112اجلدول التف�سري جلدول �أعمال االجتماع التن�سيقي للمجموعة الإ�سالمية ،اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل ،تايلند – بانكوك.

ال�شعبة الربملانية

2010

اجلدول التف�سريي الجتماع اللجنة التن�سيقية للن�ساء الربملانيات الجتماع اللجنة التن�سيقية واجتماع الن�ساء الربملانيات يف االحتاد الربملاين
113
الدويل.

ال�شعبة الربملانية

2010

 114اجلدول التف�سريي الجتماع الن�ساء الربملانيات الجتماع اللجنة التن�سيقية و�إجتماع الن�ساء الربملانيات يف االحتاد الربملاين الدويل.

ال�شعبة الربملانية

2010
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م

الإدارة املعدة

ال�سنة

مربرات ال�شعبة الربملانية الإماراتية جتاه �إ�ضافة مادة جديدة بعد املادة ال�ساد�سة من الالئحة الداخلية للمجموعة العربية يف االحتاد
115
الربملاين الدويل.

ال�شعبة الربملانية

2010

موقف ال�شعبة الربملانية الإماراتية لدولة الإمارات يف �ش�أن مبد�أ م�شروع االتفاقية الدولية اخلا�صة ب�إعادة ت�أ�سي�س االحتاد الربملاين الدويل
116
كمنظمة حكومية.

ال�شعبة الربملانية

2010

 117مقرتحات ال�شعبة الربملانية على للبيان ال�صادر عن امل�ؤمتر الثالث لر�ؤ�ساء برملانات العامل.

ال�شعبة الربملانية

2010

مالحظات ال�شعبة الربملانية الإماراتية على �إ�صدار الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي لعام  2010ب�ش�أن «جائزة التميز الربملاين
118
العربي».

ال�شعبة الربملانية

2010

مالحظات ال�شعبة الربملانية الإماراتية على مذكرة الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي يف �ش�أن تنفيذها لتو�صيات اللجنة التنفيذية
119
املتعلقة مب�شروع تطوير الأمانة العامة اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع لالحتاد الربملاين العربي.

ال�شعبة الربملانية

2010

ر�ؤية ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول تقرير اللجنة اخلا�صة املكلفة بو�ضع خطة لإ�صالح احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر
120
الإ�سالمي عن طريق تطوير النظام الأ�سا�سي ولوائحه اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع لالحتاد الربملاين العربي.

ال�شعبة الربملانية

2010

 121اجلدول التف�سريي مل�شروع جدول �أعمال امل�ؤمتر ال�ساد�س ع�شر لالحتاد الربملاين العربي.

ال�شعبة الربملانية

2010

ال�شعبة الربملانية

2010

 123تعليقات ال�شعبة الربملانية الإماراتية على الو�ضع املايل لالحتاد الربملاين العربي امل�ؤمتر ال�ساد�س ع�شر لالحتاد الربملاين العربي.

ال�شعبة الربملانية

2010

 124تقرير ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول موازنة  2010لالحتاد الربملاين العربي امل�ؤمتر ال�ساد�س ع�شر لالحتاد الربملاين العربي

ال�شعبة الربملانية

2010

 125مقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول كيفية تطبيق ميزانية الأداء والربامج يف امل�ؤمتر ال�ساد�س ع�شر لالحتاد الربملاين العربي.

ال�شعبة الربملانية

2010

 126جهود دولة الإمارات يف تعزيز دور املر�أة يف امل�ؤمتر ال�ساد�س ع�شر لالحتاد الربملاين العربي.

ال�شعبة الربملانية

2010

 127ورقة تعريفية للربملان العربي االنتقايل الجتماع اللجان الدائمة يف الربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2010

 128تعليقات على خطة عمل الربملان العربي االنتقايل خالل عامي  2011 - 2010الجتماع اللجان الدائمة يف الربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2010

122

122

عنوان الورقة

التعليق على مذكرة الأمانة العامة ب�ش�أن الن�شاط الدويل والإقليمي لالحتاد الربملاين العربي خالل عام 2010

لالحتاد الربملاين العربي.
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عنوان الورقة

 129ورقة حول «احلوار العربي – الأوروبي» الجتماع اللجان الدائمة يف الربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2010

تقرير �أع�ضاء دولة الإمارات العربية املتحدة يف الربملان العربي االنتقايل حول اجلزر الإماراتية الثالث املحتلة الجتماع اللجان الدائمة يف
130
الربملان العربي االنتقايل.

ال�شعبة الربملانية

2010

اجلدول التف�سريي مل�شروع جدول �أعمال اللجنة املتخ�ص�صة الدائمة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية واالقت�صادية يف االحتاد الحتاد جمال�س الدول
131
الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

ال�شعبة الربملانية

2010

 132اجلدول التفي�سري مل�شروع جدول �أعمال الدورة الثانية ع�شرة ملجل�س االحتاد الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .ال�شعبة الربملانية

2010

 133اجلدول التف�سريي لالجتماع الإجرائي للدورة الثالثة ع�شرة ملجل�س االحتاد الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

ال�شعبة الربملانية

2010

 134اجلدول التف�سريي مل�شروع جدول �أعمال الدورة ال�ساد�سة مل�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

ال�شعبة الربملانية

2010

 135اجلدول التف�سريي مل�شروع جدول �أعمال االجتماع الت�شاوري للمجموعة العربية الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ال�شعبة الربملانية

2010

ورقة حمور حول :جعل منطقة ال�شرق الأو�سط منطقة خالية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر
136
الإ�سالمي.

ال�شعبة الربملانية

2010

ورقة حمور حول� :أ�سا�سيات ر�ؤية برملانية �إ�سالمية للتعامل مع الواليات املتحدة الأمريكية يف �ضوء خطاب الرئي�س الأمريكي �أوباما الذي
137
�ألقاه يف القاهرة الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

ال�شعبة الربملانية

2010

ورقة حمور حول :دور الربملانات الإ�سالمية يف الت�صدي للأوبئة العاملية وخا�صة فريو�س �أنفلونزا اخلنازير الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
138
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

ال�شعبة الربملانية

2010

 139م�شروع قرار مقدم من ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�ش�أن تهويد القد�س الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

ال�شعبة الربملانية

2010

 140تقرير ال�شعبة الإماراتية حول موازنة  2010الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

ال�شعبة الربملانية

2010

ورقة خلفية عن اللجنة اخلا�صة بو�ضع �آلية و�ضع خطة الإ�صالح االحتاد عن طريق تطوير نظامه الأ�سا�سي يف احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
141
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

ال�شعبة الربملانية

2010

ر�أي ال�شعبة الربملانية الإماراتية على تقرير جلنة الإ�صالح الأول يف احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف احتاد
142
جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

ال�شعبة الربملانية

2010
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ال�سنة

ال�شعبة الربملانية

2010

مذكرة تو�ضيحية حول مقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول �إن�شاء جلنة دائمة يف احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر
134
الإ�سالمي يف احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
م�شروع النظام الأ�سا�سي املعدل الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة
144
ال�شعبة الربملانية
امل�ؤمتر الإ�سالمي.

ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية:
أ.أالأفكار

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية عدد ( )116فكرة ،ومن �أهم هذه الأفكار:
y
yyاملياه امل�شرتكة مع دول اجلوار.
yyحتقيق الأمن واال�ستقرار والدميقراطية والتنمية يف ال�شرق االو�سط.
yyحتقيق قدرا �أكرب من التعاون والتكامل واالعتماد املتبادل وتوحيد ال�سيا�سات والت�شريعات.
yyالإطالع على م�ستقبل ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط.
yyامل�ساهمة يف البناء واال�ستقرار ونبذ العنف.
yyحتقيق قدرا �أكرب من التعاون والتكامل واالعتماد املتبادل وتوحيد ال�سيا�سات والت�شريعات وتن�سيقها بني الوطن العربي.
yyحتقيق قدرا �أكرب من التعاون والتكامل واالعتماد املتبادل وتوحيد ال�سيا�سات والت�شريعات وتن�سيقها بني الوطن العربي.
yyخطر الأ�سلحة النووية امل�ؤثرة على الدول العربية وال�شرق الأو�سط.
yyحترير التجارة وحتقيق تبادل تكاملي يف مابني البلدان العربية.
yyاحالل ال�سالم يف العراق ومعاجلة �صراع اختالف املذاهب الطائفية.
yyالدور الدويل والإ�سالمي لإعتبار كو�سوفو �إقليما متمتع ًا بحكم ذاتي يف �إطار جمهورية �صربيا.
yyمتويل عملية التكافل والت�ضامن بني ال�شعوب الإ�سالمية عند حدوث الكوارث.
yyالعالقات العراقية ال�سيا�سة واالقت�صادية على ال�صعيد العربي والدويل ،وحل النزاعات العراقية الداخلية.
yyق�ضية حقوق الن�ساء املهاجرات العامالت ،ودور االمارات يف هذه الق�ضية.
yyمكافحة انت�شار وباء �أنفلونزا  H1N1على ال�صعيد الوطني والدويل
yyا�ستخدام اليوم العاملي للدميقراطية للرتويج عن الربملانات والدميقراطية.
�yyأثر الأزمة املالية العاملية على التنمية امل�ستدامة وحتقيق �أهداف الألفية الإمنائية.
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yyت�أثريات العوملة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وعلى التنمية الب�شرية.
yyدور الربملانيني يف �إ�صالح نظام الأمن اجلماعي الدويل مبا ي�ؤدي �إلى ا�ستقرار و�أمن العالقات الدولية والتعاون بني ال�شعوب.
yyمناق�شة التحديات وامل�شكالت التي تواجه الن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار.
�yyضرورة �أن توازن الدول بني اجلهود التي تبذلها من �أجل حماية �أمنها القومي وبني احلريات ال�شخ�صية املكفولة مبوجب د�ساتريها الوطنية.
yyتنفيذ برنامج �إعالمي ،يتوجه �إلى تهيئة الر�أي العام لقيام الربملان العربي الدائم.
yyامل�ستجدات التي طرحت يف ق�ضية الإحتالل على امل�ستوى الإماراتي والإيراين والعربي.
yyاالنتهاك الإ�سرائيلي للقانون الدويل الإن�ساين وقواعد القانون الدويل العامة فيما يتعلق بتوفري احلماية لل�سكان املدنيني.
�yyأهمية حق الفرد يف الو�صول �إلى املعلومات املتعلقة بالأديان الأخرى وحقه يف اعتناق �أي دين �آخر.
ب.باملقرتحات:

yبلغ �إجمايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية عدد ( )123مقرتح ًا ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
y
yyعقد م�ؤمتر برملاين دويل خمت�ص لل�سالم والأمن واال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط.
yyت�شجيع منظمات املجتمع الدويل العاملة يف جمال حقوق املر�أة بالعمل على االهتمام بت�أهيل وعالج املر�أة املدمنة وتوعيتها.
 yyلدعم حق ال�سيادة لدولة الإمارات العربية املتحدة على جزرها الثالث طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى.
yyاحلد من البطالة من خالل رفع قدرات العن�صر الب�شري وكذلك �ضرورة اال�ستثمار الآمن لر�أ�س املال العربي داخل الوطن.
yyت�شجيع امل�ستثمرين العرب على زيادة ا�ستثماراتهم يف جمال م�شروعات املياه ملواجهة العجز املائي.
yyالإ�ستفادة من التجارب الناجحة يف العمل امل�شرتك مع االخذ يف االعتبار الطبيعة العربية.
yyالعمل مع ال�شركاء الإقليميني والدوليني �سعيا للحفاظ علي وحدة الأرا�ضي العراقية وت�أمني حدوده.
yyحل الق�ضية ال�صومالية دولي ًا وعربي ًا واقليمي ًا لوقف االعتداءات واحرتام القانون الدويل االن�ساين.
�yyأهمية تعزيز دور امل�ؤ�س�سات الإعالمية وتعزيز مفهوم الإعالم الأمني للحد من انت�شار الأفكار املتطرفة وتكري�س مبادئ التعاي�ش ال�سلمي بني ال�شعوب.
�yyأهمية �أن ُتتاح الفر�صة للمثلي الأقلية يف تراقيا الغربية يف االجتماع مع «الفريق املعني بالأقليات».
yyدعوة برملانات الدول الإ�سالمية الأع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية حلث حكوماتها لإمتام مفاو�ضات برنامج الدوحة للتنمية وبالتعامل بايجابية
ومرونة مع الق�ضايا العالقة.
yyدعوة الدول املتقدمة ا�سالمي ًا ودولي ًا ملعاجلة م�شكلة الديون للدول الفقرية ،وطرحها يف امل�ؤمترات ،و�إعادة جدولتها.
yyالت�أكيد على االلتزام مببادرات الدول العربية مثل �إعالن القاهرة واتفاقية مكة واملبادرة اليمنية اجتاه الق�ضية الفل�سطينية.
yyالعمل على تنفيذ القرار رقم ( )6804ال�صادر عن جمل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية يف الدورة العادية رقم ( )127اخلا�ص ب�ش�أن
دعم ال�سالم والتنمية والوحدة يف اجلمهورية ال�سودانية.
yyتبني عدد من املبادرات املحلية على م�ستوى كل دولة لرعاية ال�ضحايا الذين تعر�ضوا النتهاكات يف حقوقهم الإن�سانية.
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yyالتن�سيق مع احلكومات ووكاالت الأمم املتحدة وال�شركاء الدوليني ،نحو �ضمان حق املر�أة يف رعاية ال�صحة الإجنابية ،والبقاء على قيد احلياة ،وقد
يختلف هذا النهج طبقا الحتياجات وواقع كل بلد.
�yyضرورة تعبئة اجلهود الدولية الحتواء ظاهرة التغري املناخي ،وتن�سيق التعاون الدويل والإجراءات املتخذة لإعطاء نتائج ملمو�سة وفعالة يف �إطار
ا�سرتاتيجية طويلة الأجل.
yyتطوير»التقييم الذاتي للربملانات» وجعلها �أكرث �سهولة يف اال�ستخدام وكذلك ت�شجيع الربملانات الدولية للم�شاركة فيه.
yyزيادة دعم الربملان الدويل يف جمال تقوية امل�ؤ�س�سات الربملانية العاملية.
yyتعزيز الدور الرقابي ومتابعة امل�شاريع اخلا�صة بالربملان الدويل.
yyيجب على الربملان الدويل تقوية عالقاتها مع اجلمعيات احلقوقية التي تهتم بحقوق الإن�سان يف الدول املختلفة.
yyالتكامل العربي يف ظل التكتالت الكربى على م�ستوى العامل وتوحيد اجلهود والرتكيز على �إيجاد م�شروع عربي متكامل للتنمية.
yyم�ساندة املر�أة للمر�أة يف جميع ق�ضاياها خا�صة يف جمال االنتخابات و�ضمان و�صولها �إلى الربملان.
yyدعوة الأطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضرورة تطبيق االتفاقية على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وحث الدول املتعاقدة على �إلزام �إ�سرائيل بالتقيد الكامل.
yyالتوجه �إلى اجلمعية العامة ملنظمة الأمم املتحدة ودعوتها لتحمل م�سئولياتها القانونية جتاه ال�شعب الفل�سطيني.
yyعقد م�ؤمتر ل�سيدات االعمال يف العامل ملناق�شة تداعيات االزمة املالية العاملية وت�أثريها على الن�ساء ب�صورة خا�صة.
�شكل بياين حل�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لقطاع الدبلوما�سية الربملانية
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جدول ح�صر �أهم �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للإحتادات الربملانية
م

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

1

حتقيق قدرا �أكرب من التعاون والتكامل واالعتماد املتبادل وتوحيد ال�سيا�سات الت�أكيد على قرار جامعة الدول العربية املنعقد يف دم�شق  30-29مار�س  2008يف �ش�أن
العالقات العربية –العربية ،واملبادرة العربية حلل الأزمة اللبنانية.
والت�شريعات وتن�سيقها بني الوطن العربي.

2

حترير التجارة وحتقيق تبادل تكاملي يف مابني البلدان العربية.

�إعطاء م�ؤ�س�سات العمل العربي امل�شرتك ال�صالحيات الالزمة من �أجل القيام بالدور
املطلوب منها.

3

قيام القوى الأجنبية بدرا�سة �أو�ضاع املنطقة والتخطيط لر�سم التطورات ال�سيا�سية الإ�ستفادة من التجارب الناجحة يف العمل امل�شرتك مع االخذ يف االعتبار الطبيعة
العربية.
واالقت�صادية واالجتماعية.

4

خطر الأ�سلحة النووية امل�ؤثرة على الدول العربية وال�شرق الأو�سط.

حتقيق تكامل بني الدول العربية يف مواجهة الق�ضايا املتعلقة بالأمن املائي.

5

حتقيق الأمن واال�ستقرار والدميقراطية والتنمية يف ال�شرق االو�سط

و�ضع �صيغ قانونية ت�ؤكد احلق العربي يف املياه التي ت�أتي من خارج الوطن العربي.

6

حمدودية املوارد املائية.

ت�شجيع امل�ستثمرين العرب على زيادة ا�ستثماراتهم يف جمال م�شروعات املياه ملواجهة
العجز املائي.

7

املياه امل�شرتكة مع دول اجلوار.

�ضرورة �إ�شراك جميع القوى الفاعلة عربي ًا وا�سالمي ًا ودولي ًا يف الواقع ال�صومايل
لتحقيق ال�سالم.

8

الزيادة ال�سكانية املطردة.

الت�أكيد على القرارات ال�صادرة عن جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف ال�ش�أن
الفل�سطيني.

9

العالقات اال�سرائيلية – الأوروبية اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا.

تنفيذ اخلطة العربية لإعادة ا�ستقرار و�أمن لبنان.

10

القوى ال�سيا�سية الفاعلة يف الوقت الراهن.

�ضرورة اتفاق الأطراف اللبنانية من دون �شروط م�سبقة والدعوة �إلى انتخاب مي�شال
�سليمان فور ًا وفق ًا للأ�صول الد�ستورية.

11

موقف القوى اخلارجية ب�شقيها الإقليمي والدويل.

العمل مع ال�شركاء الإقليميني والدوليني �سعيا للحفاظ علي وحدة الأرا�ضي العراقية
وت�أمني حدوده.

12

�سعي الواليات املتحدة امل�ساعدة للتو�صل �إلى اتفاقية �سالم بني الإ�سرائيليني و
الفل�سطينيني.

�إن�شاء نظام لإدارة الرثوة النفطية يف العراق يتميز بال�شفافية.

13

الو�ضع اخلطري يف غزة وال�ضفة الغربية.

�إن�شاء مركز دويل ملكافحة الإرهاب و تبادل املعلومات واخلربات.
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14

م�ستقبل ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط (فل�سطني).

15

الدعم ال�سيا�سي والإن�ساين واملادي للق�ضية الفل�سطينية.

16

عدم ح�صول توافق بني الأكرثية احلاكمة واملعار�ضة يف لبنان.

17

�إجتماع وزراء اخلارجية العرب لت�سوية ازمة لبنان.

�إقامة دولة فدرالية بحيث يت�ساوى الأتراك واليونانيون يف خمتلف احلقوق وامل�س�ؤوليات.

18

احالل ال�سالم يف العراق ومعاجلة �صراع اختالف املذاهب الطائفية.

�إقامة عالقات اقت�صادية وجتارية وثقافية مع القبار�صة الأتراك والت�ضامن مع
ق�ضيتهم العادلة بعد �أن اثبتوا �أنهم �ضد تق�سيم اجلزيرة.

19

مكافحة االرهاب دولي ًا ويف دولة االمارات

�ضرورة �أن يلعب االحتاد الأوروبي دور ًا يف التخفيف من عزلة القبار�صة الأتراك.

20

املوقف العربي يف ق�ضية ال�صومال.

و�ضع منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي لآلية عملية لتنفيذ قراراتها املتعلقة بو�ضع الأقلية
الرتكية يف تراقيا الغربية.

21

حل ق�ضية دارفور.

احرتام حقوق الأقليات الواردة يف «�إعالن الأقليات» ال�صادر عن الأمم املتحدة يف
عام .1992

22

الدور الدويل والإ�سالمي لإعتبار كو�سوفو �إقليما متمتع ًا بحكم ذاتي يف �إطار �أهمية �أن تُتاح الفر�صة للمثلي الأقلية يف تراقيا الغربية يف االجتماع مع « الفريق
املعني بالأقليات «.
جمهورية �صربيا.

23

ينبغي حل م�س�ألة ك�شمري ك�سائر امل�شاكل احلدودية الأخرى عرب املفاو�ضات
�إن�شاء اللجنة الثالثية (الرتويكا) ،من االحتاد الأوروبي ورو�سيا والواليات املتحدة
الثنائية ولي�س عن طريق احلروب.

24

تعد تركيا واليونان �أطراف ًا فاعلة يف النزاع.

25

هجرة الآالف من ال�شباب يف ال�شمال القرب�صي الرتكي �إلى اخلارج.

26

تدهور الأمن واالقت�صاد.
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عقد م�ؤمتر دويل يعنى بو�ضع تعريف حمدد ملفهوم الإرهاب.
�أهمية تعزيز دور امل�ؤ�س�سات الإعالمية وتعزيز مفهوم الإعالم الأمني للحد من انت�شار
الأفكار املتطرفة وتكري�س مبادئ التعاي�ش ال�سلمي بني ال�شعوب.
حل الق�ضية ال�صومالية دولي ًا وعربي ًا واقليمي ًا لوقف االعتداءات واحرتام القانون
الدويل االن�ساين.

دعوة برملانات الدول الإ�سالمية الأع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية حلث حكوماتها
لإمتام مفاو�ضات برنامج الدوحة للتنمية وبالتعامل بايجابية ومرونة مع الق�ضايا
العالقة.
دعوة الدول املتقدمة ا�سالمي ًا ودولي ًا ملعاجلة م�شكلة الديون للدول الفقرية ،وطرحها
يف امل�ؤمترات ،و�إعادة جدولتها.
نظام لي�سهل تبادل املعلومات بني الدول.
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27

العديد من املظاهر التي تربز انتهاك ال�سلطات اليونانية التفاقية لوزان.

التوعية االعالمية بخ�صو�ص اللإ�سالم وامل�سلمني ،و�أ�صدار قانون يعاقب امل�سيئني له.

28

�إنعكا�س �أحداث  11من �سبتمرب �سلبا على الهند وباك�ستان

�ضرورة و�ضع الآليات املنا�سبة لتنفيذ قرارات منتدى احل�ضارات.

29

اثر العالقات الهندية والباك�ستانية مع ا�سرائيل.

دعم الدرا�سات املتعلقة بحوار احل�ضارات والتنوع الثقايف والتوا�صل احل�ضاري.

30

اثر االحداث احلالية الباك�ستانية (ق�ضية اغتيال بنازير بوتو ،احلملة الدبلوما�سية
الهندية ،الإنتخابات).

ت�ضمني املناهج الرتبوية لقيم الدميقراطية وتكر�س حقوق الإن�سان

31

فتح الأ�سواق الدولية �أمام االنتقال احلر لل�سلع واخلدمات

ن�شر الثقافة القانونية املتعلقة بالقانون الدويل الإن�ساين بوا�سطة الإعالم الرتبوي.

32

الإندماج بالنظام التجاري العاملي.

الت�أكيد على االلتزام مببادرات الدول العربية مثل �إعالن القاهرة واتفاقية مكة
واملبادرة اليمنية اجتاه الق�ضية الفل�سطينية.

33

�ضرورة اتفاق الأطراف اللبنانية من دون �شروط م�سبقة والدعوة �إلى انتخاب مي�شال
تعد دولة الإمارات العربية املتحدة ع�ضوا يف جلنة املفاو�ضات التجارية العاملة يف
�سليمان فور ًا وفق ًا للأ�صول الد�ستورية ،للخروج من الأزمة اللبنانية حتى ال ي�أتي احلل
نطاق منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
من اخلارج.

34

متويل عملية التكافل والت�ضامن بني ال�شعوب الإ�سالمية عند حدوث الكوارث.

العمل على تنفيذ القرار رقم ( )6804ال�صادر عن جمل�س جامعة الدول العربية على
م�ستوى وزراء اخلارجية يف الدورة العادية رقم ( )127اخلا�ص ب�ش�أن دعم ال�سالم
والتنمية والوحدة يف اجلمهورية ال�سودانية.

35

ر�أي ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات ملقرتح �إن�شاء �صندوق جديد للت�ضامن.

العمل على �إقامة قاعدة معلومات دولية كاملة عن االجتار بالن�ساء ،لت�صدي ع�صابات
االجتار بالن�ساء.

36

م�شكلة الديون يف الدول الإ�سالمية الفقرية.

تبني عدد من املبادرات املحلية على م�ستوى كل دولة لرعاية ال�ضحايا الذين تعر�ضوا
النتهاكات يف حقوقهم الإن�سانية.

37

التمييز �ضد امل�سلمني يف خمتلف دول العامل.

الدور الدويل واملحلي يف حماية حقوق املهاجرات العامالت ،وحمايتهن �ضد العنف.

38

التعاي�ش ال�سلمي بني خمتلف الأديان واحل�ضارات.

ت�سليط االعالم على دور املر�أة و�أهميته ،ومناف�شة ق�ضاياها واجنازاتها.

39

احلوار بني احل�ضارات.

تثقيف الن�ساء و�أ�سرهن حول املخاطر التي قد تواجه الأمهات ،وحول الإجراءات
املالئمة التي يلزم اتخاذها لتوفري احلماية ل�صحة الأم والوليد.
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40

التن�سيق مع احلكومات ووكاالت الأمم املتحدة وال�شركاء الدوليني ،نحو �ضمان حق
ت�شكل دولة الإمارات العربية منوذج ًا حقيقي ًا للتعاي�ش ال�سلمي بني جميع �أفراد
املر�أة يف رعاية ال�صحة الإجنابية ،والبقاء على قيد احلياة ،وقد يختلف هذا النهج
املجتمع على اختالف عقائدهم وجن�سياتهم.
طبقا الحتياجات وواقع كل بلد.

41

�أثر الدميقراطية على تطور دول العامل وحقوق االن�سان.

�ضرورة تعبئة اجلهود الدولية الحتواء ظاهرة التغري املناخي ،وتن�سيق التعاون الدويل
والإجراءات املتخذة لإعطاء نتائج ملمو�سة وفعالة يف �إطار ا�سرتاتيجية طويلة الأجل.

42

احلد من �آثار النزاعات امل�سلحة لدوافع �إن�سانية.

اهمية �أن تنظر الربملانات عند و�ضع الت�شريعات للق�ضايا ذات ال�صلة بالتغري املناخي

43

التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية على ال�صعيد الوطني ،الربملاين ،العربي
والدويل التي حدثت يف العراق خالل عام 2008م.

تعزيز التعليم البيئي ،وذلك لرفع م�ستوى الوعي العام ب�ش�أن التغري املناخي.

44

العالقات العراقية ال�سيا�سة واالقت�صادية على ال�صعيد العربي والدويل ،وحل تدعم التعاون بني احلكومات ،والربملانيني ،وال�سلطات املحلية ،واملنظمات غري
احلكومية واملجتمع املدين وال�شركات اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات املالية.
النزاعات العراقية الداخلية.

45

و�صف للطورات يف فل�سطني من ح�صار لقطاع غزة والعمليات الع�سكرية
الإ�سرائيلية على القطاع خالل .2008

زيادة اجلهد املبذول من �أجل الو�صول �إلى معايري عاملية تنا�سب جميع الدول.

46

الأزمة التي حدثت يف لبنان النتخاب الرئي�س خالل العام .2008

تطوير»التقييم الذاتي للربملانات» وجعلها �أكرث �سهولة يف اال�ستخدام وكذلك ت�شجيع
الربملانات الدولية للم�شاركة فيه.

47

توقيع اتفاق و�ضع القوات يف دارفور مع احلكومة ال�سودانية يف  10فرباير عام
2008م ،من قبل كل من ممثل الأمم املتحدة واالحتاد الأفريقي امل�شرتك لدارفور،
ووزير اخلارجية ال�سوداين.

48

ظاهرة االجتار بالن�ساء.

دعم الربملان الدويل يف تنظيم م�ؤمتره اخلا�ص بالأقليات وال�سكان الأ�صليني.

49

ظاهرة انت�شار اجلرمية ومكافحتها دولي ًا.

تعزيز الدور الرقابي ومتابعة امل�شاريع اخلا�صة بالربملان الدويل.

50

ق�ضية حقوق الن�ساء املهاجرات العامالت ،ودور االمارات يف هذه الق�ضية.

زيادة دعم الربملان الدويل يف جمال تقوية امل�ؤ�س�سات الربملانية العاملية.

51

اجنازات املر�أة ودورها حملي ًا ودولي ًا ،ودور الإعالم يف تناول هذه الق�ضية.

املطالبة بزيادة امليزانية اخلا�صة بحقوق الإن�سان وتو�سيعه.
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�ضرورة العمل مع املنظمات العاملية من �أجل توحيد العمل.
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52

االهتمام ب�صحة االم والوليد والطفل.

يجب على الربملان الدويل تقوية عالقاتها مع اجلمعيات احلقوقية التي تهتم بحقوق
الإن�سان يف الدول املختلفة.

53

ظاهرة التغري املناخي والتي قد ت�ؤدي لكوارث طبيعية.

دعم الربملان الدويل يف �إبراز امل�شاكل النف�سية الناجتة عن العنف �ضد الأطفال ،وحل
هذه الق�ضية.
�ضرورة دعم الربملان يف جمال البحوث وجمع املعلومات اخلا�صة مب�شاركات املر�أة
ال�سيا�سية

54
55

مكافحة انت�شار وباء �أنفلونزا  H1N1على ال�صعيد الوطني والدويل.

�ضرورة دعم الربملان الدويل يف ق�ضايا امل�ساواة.

56

اال�ستعدادات ال�صحية يف العديد من دول العامل.

االقرتاح بزيادة امليزانية اخلا�صة بتطوير احلكومات يف الدول الأقل تطو ًرا ودعمها.

57

�إجمايل الإيرادات والنفقات املالية لالحتاد الربملاين الدويل.

عم االحتاد يف ا�ستكمال م�شاريعها مل�ساعدة الدول الفقرية.

58

تعزيز الرقابة الربملانية.

التكامل العربي يف ظل التكتالت الكربى على م�ستوى العامل وتوحيد اجلهود والرتكيز
على �إيجاد م�شروع عربي متكامل للتنمية.

59

ا�ستخدام اليوم العاملي للدميقراطية للرتويج عن الربملانات والدميقراطية.

احلد من البطالة من خالل رفع قدرات العن�صر الب�شري.

60

تطوير دور الربملانات دميوقراطي ًا وتعزيز �أهدافها.

�ضرورة اال�ستثمار الآمن لر�أ�س املال العربي داخل الوطن.

61

تعزيز حقوق الأطفال على امل�ستوى العاملي واملحلي.

وزيادة التجارة البينية العربية وفتح الأ�سواق �أمام املنتجات العربية.

62

دور املر�أة ال�سيا�سي.

العمل على رفع ن�سبة متثيل املر�أة يف الربملان بدول جمل�س التعاون.

63

دور الربملانيني يف �إ�صالح نظام الأمن اجلماعي الدويل مبا ي�ؤدي �إلى ا�ستقرار توعية املر�أة بالقوانني واللوائح والأنظمة ذات العالقة بعملية الرت�شيح ،وحت�سني
�صورة املر�أة عربي ًا ودولي ًا.
و�أمن العالقات الدولية والتعاون بني ال�شعوب.

64

النزاعات الإقليمية و�أثرها على الأمن والتنمية الوطنية.

65

�أثر الأزمة املالية العاملية على التنمية امل�ستدامة وحتقيق �أهداف الألفية الإمنائية .العمل على �إن�شاء جلنة للمر�أة يف كل برملان عربي.

66

ت�أثريات العوملة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وعلى التنمية الب�شرية.

تنظيم ور�شات عمل ت�ضم قانونيني و حقوقيني ،للتوعية بخ�صو�ص حقوق املر�أة.
م�ساندة املر�أة للمر�أة يف جميع ق�ضاياها خا�صة يف جمال االنتخابات و�ضمان و�صولها
�إلى الربملان.
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67

ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة.

دعوة الأطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضرورة تطبيق االتفاقية على الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة وحث الدول املتعاقدة على �إلزام �إ�سرائيل بالتقيد الكامل.

68

تنظيم االنتفاع بامل�ساكن احلكومية

التوجه �إلى اجلمعية العامة ملنظمة الأمم املتحدة ودعوتها لتحمل م�سئولياتها القانونية
جتاه ال�شعب الفل�سطيني.

69

دعوة جمل�س الأمن لت�شكيل قوة حماية دولية لل�شعب الفل�سطيني وممتلكاته ،وتوفري
�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية فيما يخ�ص �شروط
احلماية الالزمة للفل�سطينيني.
التقاعد املبكر بني الرجل واملر�أة.

70

مناق�شة التحديات وامل�شكالت التي تواجه الن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز
�صنع القرار

ن�شر الثقافة القانونية املتعلقة بالقانون الدويل الإن�ساين بوا�سطة الإعالم الرتبوي

71

التحديات التي تواجه املر�أة اخلليجية يف قطاع الإعالم ب�صورة عامة.

�أهمية مراعاة النظام االنتخابية والدميقراطية لأي دولة خل�صو�صيتها املحلية.

72

الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة عاملي ًا وخليجي ًا.

عقد م�ؤمتر ل�سيدات االعمال يف العامل ملناق�شة تداعيات االزمة املالية العاملية وت�أثريها
على الن�ساء ب�صورة خا�صة.

73

اخلروقات الإ�سرائيلية خالل التهدئة بني حما�س واالحتالل الإ�سرائيلي.

متابعة ما مت التو�صل �إليه من اتفاقيات �سواء دولية �أو �إقليمية ومدى جناح هذه
االتفاقيات يف متثيل كافة الأطراف املعنية.

74

املوقف االماراتي والعربي والعاملي واال�سالمي يف احداث غزة.

تفعيل دور احلوار الربملاين العربي – الأوروبي.

75

�ضرورة �أن توازن الدول بني اجلهود التي تبذلها من �أجل حماية �أمنها القومي وبني دعم حق ال�سيادة لدولة الإمارات العربية املتحدة على جزرها الثالث طنب الكربى
وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى.
احلريات ال�شخ�صية املكفولة مبوجب د�ساتريها الوطنية.

76

التجاوزات الإ�سرائيلية حيال االتفاقيات الدولية على فل�سطني.

دعوة �إيران جمدد ًا لإتباع كافة الو�سائل ال�سلمية وفق قواعد القانون الدويل وال�شرعية
الدولية لإعادة حق دولة الإمارات العربية املتحدة يف جزرها الثالث.

77

العدالة االجتماعية بني اجلن�سني يف االمارات.

دعوة جميع املجال�س الربملانية العربية االلتزام يف ات�صاالتها مع �إيران مع خمتلف
القوى الدولية والإقليمية ب�إثارة ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث.

78

تقييم نظم و حركة ون�شاط الربملان العربي االنتقايل.

ت�سهيل وت�شجيع التعاون يف جمال تنمية الطاقة النووية وا�ستخدامها يف الأغرا�ض
ال�سلمية.
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79

الو�صول لل�صيغة النهائية للنظام الأ�سا�سي للربملان العربي الدائم بالتن�سيق مع
الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.

تعزيز الرقابة الدولية وفر�ض العقوبات ب�ش�أن الطاقة النووية.

80

ا�ستكمال بقية الأطر القانونية للربملان العربي الدائم.

�ضرورة اتخاذ الدول كافة التدابري الفعالة للحيلولة دون ح�صول الإرهابيني على املواد
النووية �أو امل�ساعدة التقنية لها.

81

الت�أكيد على �ضرورة التزام �إ�سرائيل باملعايري الدولية يف �ش�أن نزع �أ�سلحة الدمار
تنفيذ برنامج �إعالمي ،يتوجه �إلى تهيئة الر�أي العام لقيام الربملان العربي الدائم.
ال�شامل ،وخا�صة امللف االيراين النووي.

82

�إجناز م�شروع الأمن القومي العربي.

�أهمية التما�سك حول ر�ؤية عربية و�إ�سالمية موحدة للعمل والدبلوما�سية والدفاع
والتنمية مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة.

83

اقرتاح برنامج العالقات العربية الإقليمية والدولية للربملان العربي الدائم.

ا�ستثمار الأدوات املتاحة كالنفط والرثوات الطبيعية يف لعب دور مهم يف �إقامة عالقات.

84

والدة احلوار العربي – الأوروبي الر�سمي يف عام .1973

العمل على دعم لوبي عربي �ضاغط يف �أمريكا و�أوروبا.

85

ت�شكيل كل من العرب والأوروبيني جلنة خرباء لو�ضع �أ�س�س للحوار والتعاون بني �إن�شاء قاعدة معلومات على م�ستوى الدول الإ�سالمية بالتعاون مع املنظمات �أو الدول
الرائدة يف جمال مراقبة الأوبئة امل�ستجدة.
املجموعتني يف خمتلف املجاالت.

86

يتقدم احلوار العربي االوروبي ببطء �شديد.

�إن�شاء بنوك �أو خمتربات خا�صة جمهزة بالأدوات الالزمة من �أجل ت�صنيع الأم�صال
واللقاحات يف حاالت الطوارئ.

87

�إحتالل ايران للجزر الإماراتية الثالث يف عام .1971

ميزانية الأداء والربامج ت�ؤدي �إلى تقييم الأداء والربامج التي عمل عليها االحتاد،
والتي ميكن الدول الأع�ضاء من درا�سة وحتليل امليزانية.

88

امل�ستجدات التي طرحت يف ق�ضية الإحتالل على امل�ستوى الإماراتي والإيراين ميزانية الأداء والربامج ت�ؤدي �إلى تقدير الإيرادات والنفقات يف �ضوء مقارنة
الإيرادات مع الأهداف والنفقات مع الإجنازات.
والعربي.

89

احلد من الت�سلح يف منطقة ال�شرق الأو�سط.

ت�شكيل جلنة تق�صي حقائق برملانية ب�ش�أن بحث مدى االنتهاكات الإ�سرائيلية التفاقيات
جنيف ،والقانون الدويل الإن�ساين ،واملواثيق الدولية الأخرى.

90

اعتبار منطقة ال�شرق االو�سط مبنطقة ذات توتر.

دعوة ا�سرائيل لرفع احل�صار على غزة.

91

ال�صعوبات ال�سيا�سية املتعلقة بالوطن العربي وايران وا�سرائيل.

حث �إ�سرائيل على قبول مبادرة ال�سالم العربية التي مت الإعالن عنها يف القمة العربية
ببريوت يف (.)2002
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92

حقوق الدول وم�ستوياتها ب�ش�أن الأ�سلحة النووية والدميقراطية وحقوق املر�أة.

حل م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني ح ًال عاد ًال.

93

عالقة �أمريكا باعامل الإ�سالمي وال�شرق الأو�سط حلل ال�صراع اال�سرائيلي –
الفل�سطيني.

عقد م�ؤمتر برملاين دويل خمت�ص لل�سالم والأمن واال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط.

94

مطالبة �إ�سرائيل بالإفراج فور ًا عن كل �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني املعتقلني
ت�شكيل جلنة برملانية دائمة يف �إطار منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي تعنى مب�س�ألة القد�س.
يف ال�سجون الإ�سرائيلية.

95

التدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الإ�سرائيلية يف القد�س ال�شرقية

حاجة املجتمع الدويل �إلى الت�أكيد على اال�ستقرار والأمن الدويل يف ظل ما يعرتيه من
�أزمات اقت�صادية واجتماعية تهدد م�ستقبل الب�شرية.

96

عروبة القد�س و�ضرورة �إقامة دولة فل�سطينية.

�أهمية اال�ستخدام الفعال للو�سائل الدبلوما�سية وال�سيا�سية يف حل النزاعات الإقليمية
والواردة يف ميثاق الأمم املتحدة والعديد من االتفاقيات.

97

املحاوالت الرامية �إلى تفتيت وحدة الأرا�ضي الفل�سطينية.

�أهمية دور الربملانيني يف احتواء هذه النزاعات الإقليمية لكونهم الأجهزة الت�شريعية املعنية.

98

الو�ضع املايل لالحتاد حتى تاريخ .31/12/2009

دعوة �إلى اتخاذ الإجراءات املنا�سبة لإعالن منطقة ال�شرق الأو�سط منطقة خالية من
كافة �أ�سلحة الدمار ال�شامل.

99

املوازنة التقديرية لعام .2010

�إن�شاء �شبكة �أو منظمة برملانية عاملية ملناه�ضة انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل».

� 100أو�ضاع الأع�ضاء واملراقبني يف االحتاد الربملاين الدويل.

ت�شجيع البحث العلمي يف جمال حتويل املخلفات النباتية واحليوانية �إلى وقود حيوي.

 101تعزيز �إ�صالح االحتاد الربملاين الدويل.

توعية املجتمعات بخطورة بظاهرة التغريات املناخية.

 102عالقة االحتاد مع كل من :املنظمات الربملانية الإقليمية والدولية ،وال�شبكات الربملانية .ت�شجيع دول العامل على اال�ستثمار يف م�شاريع عقارية تطبق معايري التنمية امل�ستدامة.
 103االنتهاك الإ�سرائيلي للقانون الدويل الإن�ساين وقواعد القانون الدويل العامة فيما
يتعلق بتوفري احلماية لل�سكان املدنيني.

ت�شجيع ر�صد جوائز عاملية لدعم جهود حماية البيئة ومواجهة �أزمة التغري املناخي.

تطبيق مبد�أ عدم ازدواجية املعايري وامل�ساواة يف التعامل مع الدول يف الق�ضايا املتعلقة
 104احلق يف التعبري واحل�صول على املعلومات.
ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل.
دعم اجلهود الرامية �إلى �إيجاد �صك دويل ملزم لل�ضمانات الأمنية ،حلماية الدول
� 105أهمية حق الفرد يف الو�صول �إلى املعلومات املتعلقة بالأديان الأخرى وحقه يف
غري احلائزة على الأ�سلحة النووية من احتمال ا�ستخدام الأ�سلحة النووية �ضدها �أو
اعتناق �أي دين �آخر.
تهديدها بها
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 106تزايد ندرة احتياطيات النفط يحتم على العامل �إيجاد م�صادر بديلة للطاقة.

يجب �أن تتكفل جميع الدول التكاليف االجتماعية واالقت�صادية اليجاد
حلول لق�ضية التغريات املناخية.

 107دور املنظمات الدولية يف احلفاظ على الرتاث الثقايف االن�ساين.

�ضرورة عدم ا�ستخدام حاالت الطوارئ و�سيا�سة مكافحة الإرهاب كذريعة لقمع حرية
التعبري.

� 108أهمية حقوق الإن�سان الطبيعية كم�صدر ثراء لتنمية الب�شرية وا�ستقرار العامل

�أهمية ت�شديد العقوبات الوطنية الرادعة جتاه املتاجرين بالب�شر �أو ا�ستخدام الأطفال
يف �أعمال غري �إن�سانية.

 109امل�ساواة بني اجلن�سني يف االحتاد الربملاين الدويل.

تعاون دويل للحد من اجلرمية املنظمة.

 110دور املر�أة يف مكافحة االجتار باملخدرات.

و�ضع ت�شريعات و�إجراءات �صارمة التي بدورها �ست�ساهم يف التقليل واحلد من م�شكلة
املخدرات.

 111مكافحة العنف �ضد املر�أة.

العمل على �إقامة قاعدة معلومات دولية كاملة عن االجتار بالن�ساء.

 112انتهاك حقوق الن�ساء داخل ال�سجون.

ت�شكيل �شبكة �أمنية دولية موحدة تعنى ب�سالمة احلدود بني الدول.

� 113إعادة ت�أ�سي�س االحتاد الربملاين الدويل كمنظمة حكومية

تخ�صي�ص موارد لتوفري برامج �شاملة تهدف �إلى عالج وت�أهيل �ضحايا االجتار داخل
املجتمع

� 114إقرار االحتاد الربملاين العربي ب�إن�شاء جائزة �سنوية ت�سمى «جائزة التميز و�ضع ت�شريعات �صارمة ملكافحة املخدرات بحيث ترتاوح العقوبات املقررة يف كل قانون
بني الغرامة املالية ،العقاب البدين ،الإعدام والأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة.
الربملاين العربي.
 115م�شروع تطوير الأمانة العامة.

�إن�شاء �شبكة للتعاون الدويل يف جمال تبادل اخلربات الفنية والقانونية والتدريب
والبحث ملكافحة املخدرات.

 116اجلائزة الربملانية العربية.

ت�شجيع منظمات املجتمع الدويل العاملة يف جمال حقوق املر�أة بالعمل على االهتمام
بت�أهيل وعالج املر�أة املدمنة وتوعيتها.

117

�ضرورة حت�سني �أو�ضاع ال�سجون املعي�شية ،وت�أهيل الذين يخرجون من ال�سجن،
وخا�صة الفئة الن�سائية.

118

�أهمية توفري �أطباء متخ�ص�صني يف �أمرا�ض الن�ساء والتوليد والأطفال وامل�ستلزمات
العامة املهمة يف ال�سجون.
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م

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

119

توفري دور ح�ضانة جمهزة مبوظفني م�ؤهلني لرعاية �أطفال ال�سجينات.

120

تطوير منهجية عمل جميع ادارت االمانة العامة.

121

تطوير وحتديث املوقع االلكرتوين لالحتاد الربملاين العربي على �شبكة االنرتنت
لتطوير الأمانة العامة.

122

توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل خربات بني الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي
والأمانات العامة للمنظمات الربملانية الإقليمية والدولية لتطوير الأمانة العامة.

123

تطوير حمتوى جملة « الربملان العربي « لتطوير الأمانة العامة.

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف االحتادات الربملانية:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف االحتادات الربملانية من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارات
y
البحثية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها �أثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.
أ.أفعالية الأفكار:

yبلغت ن�سبة فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية ( )% 94.3حيث بلغ عدد �أفكار �أوراق ال�شعبة الربملانية املطروحة يف االحتادات
y
الربملانية ( )116فكرة ،حيث يالحظ �أن من �أهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف �أثناء امل�شاركة الربملانية:
yyامل�ساهمة بدعم ال�شعب فل�سطني وا�ستنكار العدوان ال�صهيوين.
yyالإهتمام باملر�أه وحماربة الإرهاب ونبذ العنف.
yyجماراة التطورات الربملانية املعا�صرة يف عمل العديد من الأمانات العامة للمنظمات الربملانية الإقليمية والدولية.
yyتطوير جهاز الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي يف �إطار التعديالت التي �أدُخلت على امليثاق والنظام الداخلي لالحتاد ،ومبا
يتنا�سب مع تطوير عمل �أجهزة االحتاد الأخرى.
yyم�شاكل الفقر خا�صة يف الدول الأفريقية جنوب ال�صحراء ،و�أو�ضاع الالجئني يف الدول الأفريقية ،و�ضرورة تكافل الدولة الغنية يف العامل
الإ�سالمي مع الدول الفقرية ب�إ�سقاط الديون وفتح جماالت اال�ستثمار بها.
yyتطورات الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية يف العراق وعلى احلدود العراقية الرتكية.
yyدور الربملانني يف تعزيز عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ونزع ال�سالح ،و�ضمان بدء نفاذ معاهدة احلظر ال�شامل للتجارب النووية.
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yyم�شاكل الفقر خا�صة يف الدول الأفريقية جنوب ال�صحراء ،و�أو�ضاع الالجئني يف الدول الأفريقية ،و�ضرورة تكافل الدولة الغنية يف العامل الإ�سالمي مع
الدول الفقرية ب�إ�سقاط الديون وفتح جماالت اال�ستثمار بها.
yyدور الربملانات يف �إقامة التوازن بني الأمن الوطني والأمن الإن�ساين واحلريات الفردية ،وتفادي تهديد الدميقراطية.
yyتطورات الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية يف العراق وعلى احلدود العراقية الرتكية.
�yyأهمية ع�ضوية املر�أة يف الوفود امل�شكلة للم�شاركة يف فعاليات االحتاد الربملاين الدويل.
yyمطالبة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وحركة حما�س باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتهدئة وبناء الثقة والإ�سراع يف حتقيق امل�صاحلة الوطنية.
yyدور الربملانيني ،واملنظمات الربملانية الإقليمية يف جهود مكافحة فريو�س H1N1واحتواء خطورته االقت�صادية واالجتماعية.
yyالأزمة املالية العاملية وتداعياتها على ال�شرق الأو�سط والعامل ب�شكل عام.
yyاملراقبة الربملانية ل�سيا�سات الدولة يف امل�ساعدة اخلارجية.
�yyإخالء منطقة ال�شرق الأو�سط بالكامل من �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
yyحرية التعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات.
yyالتغري املناخي ومناذج التنمية امل�ستدامة والطاقات املتجددة.
yyالو�صول لل�صيغة النهائية للنظام الأ�سا�سي للربملان العربي الدائم بالتن�سيق مع الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
yyت�شكيل كل من العرب والأوروبيني جلنة خرباء لو�ضع �أ�س�س للحوار والتعاون بني املجموعتني يف خمتلف املجاالت.
yyحتقيق قدرا �أكرب من التعاون والتكامل واالعتماد املتبادل وتوحيد ال�سيا�سات والت�شريعات وتن�سيقها بني الوطن العربي.
yyدور الربملانيني يف �إ�صالح نظام الأمن اجلماعي الدويل مبا ي�ؤدي �إلى ا�ستقرار و�أمن العالقات الدولية والتعاون بني ال�شعوب.
�yyضرورة �أن توازن الدول بني اجلهود التي تبذلها من �أجل حماية �أمنها القومي وبني احلريات ال�شخ�صية املكفولة مبوجب د�ساتريها الوطنية.
�شكل بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية
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جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية
م
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الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقاريرم�شاركة ال�شعبة الربملانية

الأفكار الرئي�سية لأوراق ال�شعبة الربملانية

1

تداعيات العدوان ال�صهيوين على ال�شعب الفل�سطيني.

حتقيق قدرا �أكرب من التعاون والتكامل واالعتماد املتبادل وتوحيد ال�سيا�سات
والت�شريعات وتن�سيقها بني الوطن العربي.

2

املذابح اال�سرائيلية على مواطينني غزة.

حترير التجارة وحتقيق تبادل تكاملي يف مابني البلدان العربية.

3

االنتهاكات الإ�سرائيلية للمواثيق الدولية.

قيام القوى الأجنبية بدرا�سة �أو�ضاع املنطقة والتخطيط لر�سم التطورات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.

4

جماراة التطورات الربملانية
والدولية.املعا�صرة يف عمل العديد من الأمانات العامة للمنظمات خطر الأ�سلحة النووية امل�ؤثرة على الدول العربية وال�شرق الأو�سط.
الربملانية الإقليمية

5

تطوير جهاز الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي يف �إطار التعديالت التي �أدُخلت
على امليثاق والنظام الداخلي لالحتاد ،ومبا يتنا�سب مع تطوير عمل �أجهزة االحتاد حتقيق الأمن واال�ستقرار والدميقراطية والتنمية يف ال�شرق االو�سط.
الأخرى.

6

دور الربملانني يف تعزيز عدم انت�شار ال
أ�سلحة النووية ونزع ال�سالح ،و�ضمان بدء نفاذ حمدودية املوارد املائية.
معاهدة احلظر ال�شامل للتجارب النووية.

7

التغري املناخي ومناذج التنمية امل�ستدامة والطاقات املتجددة.

املياه امل�شرتكة مع دول اجلوار.

8

حرية التعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات.

الزيادة ال�سكانية املطردة.

9

االجتار بالن�ساء.

العالقات اال�سرائيلية – الأوروبية اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا.

10

حقوق املر�أة العاملة املهاجرة.

القوى ال�سيا�سة الفاعلة يف الوقت الراهن.

11

مناق�شة �أو�ضاع املناطق التالية :قطاع غزة ،والقد�س ال�شريف ،والو�ضع يف العراق،
ولبنان ،وال�صومال ،و�أفغان�ستان ،ودارفور ،والأقليات امل�سلمة يف قرب�ص ،وتراقيا موقف القوى اخلارجية ب�شقيها الإقليمي والدويل.
الغربية.

12

مكافحة االرهاب وتداعياته.

�سعي الواليات املتحدة امل�ساعدة للتو�صل �إلى اتفاقية �سالم بني الإ�سرائيليني
والفل�سطينيني.

13

العوملة واحلوار بني احل�ضارات.

الو�ضع اخلطري يف غزة وال�ضفة الغربية.
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14

�إخالء منطقة ال�شرق الأو�سط بالكامل من �أ�سلحة الدمار ال�شامل.

15

م�شاكل الفقر خا�صة يف الدول الأفريقية جنوب ال�صحراء ،و�أو�ضاع الالجئني يف
الدول الأفريقية ،و�ضرورة تكافل الدولة الغنية يف العامل الإ�سالمي مع الدول الفقرية الدعم ال�سيا�سي والإن�ساين واملادي للق�ضية الفل�سطينية.
ب�إ�سقاط الديون وفتح جماالت اال�ستثمار بها.

م�ستقبل ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط (فل�سطني).

16

ق�ضية ال�صراع العربي -الإ�سرائيلي.

عدم ح�صول توافق بني الأكرثية احلاكمة و املعار�ضة يف لبنان

17

ت�سوية الأزمة ال�سيا�سية يف لبنان و�سد الفراغ الرئا�سي القائم منذ نوفمرب .2007

�إجتماع وزراء اخلارجية العرب لت�سوية ازمة لبنان.

18

ق�ضية االحتالل الإيراين للجزر الإماراتية.

احالل ال�سالم يف العراق ومعاجلة �صراع اختالف املذاهب الطائفية.

19

تطورات
الرتكية .الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية يف العراق وعلى احلدود العراقية مكافحة االرهاب دولي ًا ويف دولة االمارات.

20

دور الربملانات يف �إقامة التوازن
بني الأمن الوطني والأمن الإن�ساين واحلريات املوقف العربي يف ق�ضية ال�صومال.
الفردية ،وتفادي تهديد الدميقراطية.

21

املراقبة الربملانية ل�سيا�سات الدولة يف امل�ساعدة اخلارجية.

حل ق�ضية دارفور.

22

حقوق االن�سان.

الدور الدويل والإ�سالمي لإعتبار كو�سوفو �إقليما متمتع ًا بحكم ذاتي يف �إطار
جمهورية �صربيا.

23

حقوق املر�أة و�أنواع العنف عليها.

�إن�شاء اللجنة الثالثية (الرتويكا) ،من االحتاد الأوروبي ورو�سيا والواليات
املتحدة.

24

�أهمية تطوير عمل الربملان.

تعد تركيا واليونان �أطراف ًا فاعلة يف النزاع.

25

الأزمة املالية العاملية وتداعياتها على ال�شرق الأو�سط والعامل ب�شكل عام.

هجرة الآالف من ال�شباب يف ال�شمال القرب�صي الرتكي �إلى اخلارج.

26

بناء ال�سالم والدميقراطية والتنمية يف �أوقات الأزمة.

تدهور الأمن واالقت�صاد.

27

�أهمية
الدويل.ع�ضوية املر�أة يف الوفود امل�شكلة للم�شاركة يف فعاليات االحتاد الربملاين العديد من املظاهر التي تربز انتهاك ال�سلطات اليونانية التفاقية لوزان.
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28

تعزيز عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ونزع ال�سالح.

29

ازدراء واحتقار الأديان
كمهدد �أ�سا�سي حلقوق الإن�سان وتعبريا عن العن�صرية يف �أثر العالقات الهندية والباك�ستانية مع ا�سرائيل.
العالقات بني �شعوب العامل.

�إنعكا�س �أحداث  11من �سبتمرب �سلبا على الهند وباك�ستان.

30

عملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط.

�أثر الأحداث احلالية الباك�ستانية (ق�ضية اغتيال بنازير بوتو ،احلملة الدبلوما�سية
الهندية ،الإنتخابات).

31

نظام الأمن اجلماعي الدويل.

فتح الأ�سواق الدولية �أمام االنتقال احلر لل�سلع واخلدمات

32

دور الربملانيني ،واملنظمات الربملانية الإقليمية يف جهود مكافحة
واحتواء خطورته االقت�صادية واالجتماعية.

33

م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية.

تعد دولة الإمارات العربية املتحدة ع�ضوا يف جلنة املفاو�ضات التجارية العاملة يف
نطاق منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

34

مكافحة اجلرمية واالجتار باملخدرات.

متويل عملية التكافل والت�ضامن بني ال�شعوب الإ�سالمية عند حدوث الكوارث.

35

مكافحة بيع الأ�سلحة الغري م�شروعة.

ر�أي ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات ملقرتح �إن�شاء �صندوق جديد للت�ضامن.

36

موقف االمارات والعامل حيال �أحداث غزة.

م�شكلة الديون يف الدول الإ�سالمية الفقرية.

37

التنمية الب�شرية يف ظل العوملة.

التمييز �ضد امل�سلمني يف خمتلف دول العامل.

38

�أهمية �إعداد م�شروع املوازنة وفقا لربامج الأداء لعمل االحتاد 2009

التعاي�ش ال�سلمي بني خمتلف الأديان واحل�ضارات.

39

العربي.
الت�ضامن
غياب
َ
ِ
ِّ

احلوار بني احل�ضارات.

40

اخلالفات والق�ضايا العربية – العربية.

ت�شكل دولة الإمارات العربية منوذج ًا حقيقي ًا للتعاي�ش ال�سلمي بني جميع �أفراد
املجتمع على اختالف عقائدهم وجن�سياتهم.

41

اجلهود املبذولة حلل الأزمة يف دارفور.

�أثر الدميقراطية على تطور دول العامل وحقوق االن�سان

42

أديان يف ِّ
ظل
ِ
احرتام ال ِ
ت�صاعد الإ�ساء ِة لر�سو ِلنا الكر ِمي �صلى اهلل عليه و�سلم و�آخ ُرها احلد من �آثار النزاعات امل�سلحة لدوافع �إن�سانية.
من �إ�سرائيل.
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43

اجلائزة الربملانية العربية.

التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية على ال�صعيد الوطني ،الربملاين ،العربي
والدويل التي حدثت يف العراق خالل عام .2008

44

تفعيل دور املر�أة وحت�سني م�شاركتها يف عملية �صنع القرار يف البلدان العربية.

العالقات العراقية ال�سيا�سة واالقت�صادية على ال�صعيد العربي والدويل ،وحل
النزاعات العراقية الداخلية.

45

م�شروع تطوير عمل الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي.

و�صف للطورات يف فل�سطني من ح�صار لقطاع غزة والعمليات الع�سكرية
الإ�سرائيلية على القطاع خالل .2008

46

حركة وفعالية الربملان العربي االنتقايل.

الأزمة التي حدثت يف لبنان النتخاب الرئي�س خالل العام .2008

47

الأطر القانونية للربملان العربي الدائم.

توقيع اتفاق و�ضع القوات يف دارفور مع احلكومة ال�سودانية يف  10فرباير
عام 2008م ،من قبل كل من ممثل الأمم املتحدة واالحتاد الأفريقي امل�شرتك
لدارفور ،ووزير اخلارجية ال�سوداين.

48

م�شروع الأمن القومي يف الدول العربية.

ظاهرة االجتار بالن�ساء.

49

موقف العربي واال�سالمي والدويل اجتاه احتالل ايران للجزر االماراتية.

ظاهرة انت�شار اجلرمية ومكافحتها دولي ًا

50

�ضرورة اعتبار دولة فل�سطني دولة م�ستقلة وتوحيدها.

ق�ضية حقوق الن�ساء املهاجرات العامالت ،ودور االمارات يف هذه الق�ضية.

51

املوازنة التقديرية لعام .2010

اجنازات املر�أة ودورها حملي ًا ودولي ًا ،ودور الإعالم يف تناول هذه الق�ضية.

52

دور الربملانات يف مكافحة الكوارث الطبيعية.

االهتمام ب�صحة االم والوليد والطفل.

53

�أهمية اعتبار االحتاد الربملاين كمنظمة حكومية.

ظاهرة التغري املناخي والتي قد ت�ؤدي لكوارث طبيعية

54

�إطالق �سراح جميع الأ�سرى الفل�سطينيني والعرب من ال�سجون الإ�سرائيلية.

التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية على ال�صعيد الوطني ،الربملاين ،العربي
والدويل التي حدثت يف العراق خالل عام .2008

55

مطالبة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وحركة حما�س باتخاذ
الوطنية.جميع الإجراءات الكفيلة مكافحة انت�شار وباء �أنفلونزا  H1N1على ال�صعيد الوطني والدويل.
بالتهدئة وبناء الثقة والإ�سراع يف حتقيق امل�صاحلة

56

التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة يف الدول العربية.

اال�ستعدادات ال�صحية يف العديد من دول العامل.
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الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقاريرم�شاركة ال�شعبة الربملانية
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57

عمل االحتاد الربملاين الدويل لتعزيز الدميقراطية وامل�ؤ�س�سات الربملانية.

�إجمايل الإيرادات والنفقات املالية لالحتاد الربملاين الدويل.

58

ق�ضية قرب�ص وتوحيدها.

تعزيز الرقابة الربملانية.

59

االرتقاء بالدميوقرطية يف جميع الربملانات .

ا�ستخدام اليوم العاملي للدميقراطية للرتويج عن الربملانات والدميقراطية.

60

خماطر الت�أثري على الهوية والرتاث الفل�سطيني.

تطوير دور الربملانات دميوقراطي ًا وتعزيز �أهدافها.

61

الت�أثريات ال�سلبية للعوملة.

تعزيز حقوق الأطفال على امل�ستوى العاملي واملحلي.

62

املحاوالت اال�سرائيلية �إلى تفتيت الأرا�ضي الفل�سطينية وتهويد املواطنني.

دور املر�أة ال�سيا�سي.

63

دور الربملانيني يف �إ�صالح نظام الأمن اجلماعي الدويل مبا ي�ؤدي �إلى ا�ستقرار
و�أمن العالقات الدولية والتعاون بني ال�شعوب.

64

النزاعات الإقليمية و�أثرها على الأمن والتنمية الوطنية.

65

�أثر الأزمة املالية العاملية على التنمية امل�ستدامة وحتقيق �أهداف الألفية الإمنائية.

66

ت�أثريات العوملة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وعلى التنمية الب�شرية..

67

ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة.

68

تنظيم االنتفاع بامل�ساكن احلكومية.

69

�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية فيما يخ�ص �شروط
التقاعد املبكر بني الرجل واملر�أة.

70

مناق�شة التحديات وامل�شكالت التي تواجه الن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز
�صنع القرار.

71

التحديات التي تواجه املر�أة اخلليجية يف قطاع الإعالم ب�صورة عامة.

72

الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة عاملي ًا وخليجي ًا.
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73

اخلروقات الإ�سرائيلية خالل التهدئة بني حما�س واالحتالل الإ�سرائيلي.

74

املوقف االماراتي والعربي والعاملي واال�سالمي يف احداث غزة.

75

�ضرورة �أن توازن الدول بني اجلهود التي تبذلها من �أجل حماية �أمنها القومي
وبني احلريات ال�شخ�صية املكفولة مبوجب د�ساتريها الوطنية.

76

التجاوزات الإ�سرائيلية حيال االتفاقيات الدولية على فل�سطني.

77

العدالة االجتماعية بني اجلن�سني يف االمارات.

78

تقييم نظم وحركة ون�شاط الربملان العربي االنتقايل.

79

الو�صول لل�صيغة النهائية للنظام الأ�سا�سي للربملان العربي الدائم بالتن�سيق مع
الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.

80

ا�ستكمال بقية الأطر القانونية للربملان العربي الدائم.

81

تنفيذ برنامج �إعالمي ،يتوجه �إلى تهيئة الر�أي العام لقيام الربملان العربي
الدائم.

82

�إجناز م�شروع الأمن القومي العربي.

83

اقرتاح برنامج العالقات العربية الإقليمية والدولية للربملان العربي الدائم.

84

والدة احلوار العربي – الأوروبي الر�سمي يف عام .1973

85

ت�شكيل كل من العرب والأوروبيني جلنة خرباء لو�ضع �أ�س�س للحوار والتعاون بني
املجموعتني يف خمتلف املجاالت.

86

يتقدم احلوار العربي االوروبي ببطء �شديد.

87

�إحتالل ايران للجزر الإماراتية الثالث يف عام .1971

88

امل�ستجدات التي طرحت يف ق�ضية الإحتالل على امل�ستوى الإماراتي والإيراين
والعربي
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89

احلد من الت�سلح يف منطقة ال�شرق الأو�سط.

90

اعتبار منطقة ال�شرق االو�سط مبنطقة ذات توتر.

91

ال�صعوبات ال�سيا�سية املتعلقة بالوطن العربي وايران وا�سرائيل.

92

حقوق الدول وم�ستوياتها ب�ش�أن الأ�سلحة النووية والدميقراطية وحقوق املر�أة.

93

عالقة �أمريكا باعامل الإ�سالمي وال�شرق الأو�سط حلل ال�صراع اال�سرائيلي –
الفل�سطيني.

94

ت�شكيل جلنة برملانية دائمة يف �إطار منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي تعنى مب�س�ألة
القد�س.

95

التدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الإ�سرائيلية يف القد�س ال�شرقية.

96

عروبة القد�س و�ضرورة �إقامة دولة فل�سطينية.

97

املحاوالت الرامية �إلى تفتيت وحدة الأرا�ضي الفل�سطينية.

98

الو�ضع املايل لالحتاد حتى تاريخ .31/12/2009

99

املوازنة التقديرية لعام .2010

100

�أو�ضاع الأع�ضاء واملراقبني يف االحتاد الربملاين الدويل.

101

تعزيز �إ�صالح االحتاد الربملاين الدويل.

102

عالقة االحتاد مع كل من :املنظمات الربملانية الإقليمية والدولية ،وال�شبكات
الربملانية.

103

االنتهاك الإ�سرائيلي للقانون الدويل الإن�ساين وقواعد القانون الدويل العامة
فيما يتعلق بتوفري احلماية لل�سكان املدنيني.

104

احلق يف التعبري واحل�صول على املعلومات.
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105

�أهمية حق الفرد يف الو�صول �إلى املعلومات املتعلقة بالأديان الأخرى وحقه يف
اعتناق �أي دين �آخر.

106

تزايد ندرة احتياطيات النفط يحتم على العامل �إيجاد م�صادر بديلة للطاقة.

107

دور املنظمات الدولية يف احلفاظ على الرتاث الثقايف االن�ساين.

118

�أهمية حقوق الإن�سان الطبيعية كم�صدر ثراء لتنمية الب�شرية وا�ستقرار العامل.

109

امل�ساواة بني اجلن�سني يف االحتاد الربملاين الدويل.

110

دور املر�أة يف مكافحة االجتار باملخدرات.

111

مكافحة العنف �ضد املر�أة.

112

انتهاك حقوق الن�ساء داخل ال�سجون

113

�إعادة ت�أ�سي�س االحتاد الربملاين الدويل كمنظمة حكومية.

114

�إقرار االحتاد الربملاين العربي ب�إن�شاء جائزة �سنوية ت�سمى «جائزة التميز
الربملاين العربي.

115

م�شروع تطوير الأمانة العامة.

116

اجلائزة الربملانية العربية.

أ.أفعالية املقرتحات:

yبلغت ن�سبة فعالية مقرتحات االوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية ( )% 92.3حيث بلغ عدد مقرتحات �أوراق ال�شعبة الربملانية املطروحة يف االحتادات
y
الربملانية ( )123مقرتح ًا ،حيث يالحظ �أن من �أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها �أثناء امل�شاركة الربملانية هي ما يتعلق:
yyدعوة الدول العربية كافة �إلى ك�سر احل�صار املفرو�ض على ال�شعب الفل�سطيني وبخا�صة يف قطاع غزة.
yyحتويل الطاقة النووية �إلى اال�ستخدامات ال�سلمية.
yyدعم وم�ساندة لوحدة العراق �أر�ضا و�شعبا مع �إدانة الأعمال الإرهابية التي تهدد �أمنه وا�ستقراره.
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yyحث الربملانات للحكومات على �إن�شاء �صناديق ا�ستثمارية لتقلي�ص من الآثار االجتماعية املحتملة لالزمة العاملية.
yyدعوة جلنة امل�صاحلة املنبثقة عن الربملان العربي �إلى تكثيف جهودها لإعادة الوفاق والتالحم بني �أبناء ال�شعب الفل�سطيني تعزيز ًا لوحدته الوطنية.
yyيجب على اال�سرائيلني االن�سحب من الأرا�ضي الفل�سطينية وااللتزام باالتفاقات الدولية.
yyدعوة املنظمات احلقوقية والإن�سانية ،الدولية والإقليمية ،التخاذ مواقف �إدانة �شاملة جلرائم الكيان ال�صهيوين بحق ال�شعب الفل�سطيني.
yyدعم مقاومة ال�شعب الفل�سطيني لالحتالل ال�صهيوين لنيل حقوقه كاملة غري منقو�صة باعتبار املقاومة حق ًا م�شروع ًا وفق املواثيق ال�سماوية والإن�سانية
كافة مبا فيها ميثاق الأمم املتحدة.
yyدعوة الأمني العام للأمم املتحدة للقيام مب�س�ؤولياته لو�ضع حد للكارثة الإن�سانية التي �أحلقها االحتالل ال�صهيوين بال�شعب الفل�سطيني وذلك ب�أق�صى
�سرعة ممكنة.
yyدعوة الدول والربملانات العربية �إلى تكثيف ات�صاالتها مع جميع املجموعات والهيئات الإقليمية والدولية ودول العامل امل�ؤثرة وفق خطة م�ستمرة حل�شد
الدعم والت�أييد للجهود املبذولة لإنهاء االحتالل والعدوان ال�صهيوين على ال�شعب الفل�سطيني.
�yyإعداد بنية مقرتحة للمجلة ال�صادرة عن االحتاد الربملاين العربي وعر�ضه على الأمانة العامة لالحتاد لتطوير الأمانة العامة.
yyتطوير �إدارات الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي على غرار الأمانات العامة املتقدمة لبع�ض املنظمات الربملانية الإقليمية
والدولية.
�yyإن�شاء نظام مايل �أو حما�سبي يحاول ينظم العملية املالية يف الربملان العربي االنتقايل.
yyو�ضع �ضوابط المتالك الأ�سلحة وتطوير تقنياتها و�أهمية ال�شفافية يف املعلومات املتعلقة بالأ�سلحة.
yyاحلاجة امللحة التخاذ �إجراءات عاملية مت�ضافرة لتخفيف من �آثار تغري املناخ وتوفري م�صادر طاقة بديلة للحد من انبعاثات الكربون املتولدة من
الأن�شطة الب�شرية املختلفة.
yyو�ضع �ضوابط المتالك الأ�سلحة وتطوير تقنياتها و�أهمية ال�شفافية يف املعلومات املتعلقة بالأ�سلحة.
yyتعاون الربملانات مع احلكومات لتغلب على الأو�ضاع التي ت�ؤدي �إلى عدم امل�ساواة االجتماعية واالقت�صادية وما يرتتب عليها من تقليل فر�ص بع�ض فئات
املجتمع من حق التعبري واحل�صول على املعلومات.
�yyضمان حق املواطنني يف احل�صول على املعلومات املنتجة من خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة.
yyتطوير الت�شريعات والقوانني ذات ال�صلة بق�ضايا االجتار بالب�شر .
yyالت�أكيد على عدم انتقائية املعايري واالزدواجية الدولية يف التعامل مع ق�ضايا الأمن الدويل.
yyتوفري �سيولة مالية من خالل تبني �سيا�سة مالية تتمثل يف التو�سع املايل حلل الأزمة املالية.
yyحث الربملانات احلكومات على �إن�شاء �صناديق ا�ستثمارية لتقلي�ص من الآثار االجتماعية املحتملة لالزمة العاملية.
yyتن�سيق اجلهود يف �إدارة الأزمة املالية على م�ستوى الربملانات واحلكومات من خالل تبادل املعلومات حول حركة الأ�سواق املحلية والعاملية بهدف
املحافظة على �أداء ال�سوق وتنظيم عمليته اال�ستيعابية.
�yyأهمية دور الإعالم يف �إعطاء ال�صورة احلقيقية عن الأزمة املالية العاملية والآثار املرتتبة عليها.
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�yyإعطاء م�ؤ�س�سات العمل العربي امل�شرتك ال�صالحيات الالزمة من �أجل القيام بالدور املطلوب منها.
yyدعم اجلهود الرامية �إلى �إيجاد �صك دويل ملزم لل�ضمانات الأمنية ،حلماية الدول غري احلائزة على الأ�سلحة النووية من احتمال ا�ستخدام الأ�سلحة
النووية �ضدها �أو تهديدها بها.
yyدعم اجلهود الرامية �إلى �إيجاد �صك دويل ملزم لل�ضمانات الأمنية ،حلماية الدول غري احلائزة على الأ�سلحة النووية من احتمال ا�ستخدام الأ�سلحة
النووية �ضدها �أو تهديدها بها.
yyمطالبة احلكومات الوطنية بعر�ض تقارير دورية �أمام برملاناتهم الوطنية يف �ش�أن تطوير جهودها و�إجراءاتها ل�ضمان �سالمة املواطنني من انفلونزا
اخلنازير.
yyال�سعي لعقد اتفاقيات �إقليمية ودولية يف �ش�أن كفالة التفتي�ش واملراقبة با�ستخدام التقنيات احلديثة لل�سيطرة على جتارة املخدرات عرب احلدود.
yyعقد م�ؤمتر دويل برعاية الأمم املتحدة يعنى بتطوير الإطار الت�شريعي والقانوين الدولـي ملكافحة الإرهاب.
�شكل بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية
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جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية
م
1

دعوة جلنة امل�صاحلة املنبثقة عن الربملان العربي �إلى تكثيف جهودها لإعادة الوفاق
يف �ش�أن العالقات العربية –العربية ،واملبادرة العربية حلل الأزمة اللبنانية.
والتالحم بني �أبناء ال�شعب الفل�سطيني تعزيز ًا لوحدته الوطنية.

2

دعوة الدول العربية كافة �إلى ك�سر احل�صار املفرو�ض على ال�شعب الفل�سطيني وبخا�صة �إعطاء م�ؤ�س�سات العمل العربي امل�شرتك ال�صالحيات الالزمة من �أجل القيام
بالدور املطلوب منها.
يف قطاع غزة .

3

يجب على اال�سرائيلني االن�سحب من الأرا�ضي الفل�سطينية وااللتزام باالتفاقات الإ�ستفادة من التجارب الناجحة يف العمل امل�شرتك مع االخذ يف االعتبار
الطبيعة العربية.
الدولية.

4

دعوة املنظمات احلقوقية والإن�سانية ،الدولية والإقليمية ،التخاذ مواقف �إدانة �شاملة حتقيق تكامل بني الدول العربية يف مواجهة الق�ضايا املتعلقة بالأمن املائي.
جلرائم الكيان ال�صهيوين بحق ال�شعب الفل�سطيني.

5
6
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الت�أكيد على قرار جامعة الدول العربية املنعقد يف دم�شق  30-29مار�س 2008

دعم مقاومة ال�شعب الفل�سطيني لالحتالل ال�صهيوين لنيل حقوقه كاملة غري منقو�صة
و�ضع �صيغ قانونية ت�ؤكد احلق العربي يف املياه التي ت�أتي من خارج الوطن
باعتبار املقاومة حق ًا م�شروع ًا وفق املواثيق ال�سماوية والإن�سانية كافة مبا فيها ميثاق
العربي.
الأمم املتحدة.
دعوة الأمني العام للأمم املتحدة للقيام مب�س�ؤولياته لو�ضع حد للكارثة الإن�سانية التي ت�شجيع امل�ستثمرين العرب على زيادة ا�ستثماراتهم يف جمال م�شروعات املياه
ملواجهة العجز املائي.
�أحلقها االحتالل ال�صهيوين بال�شعب الفل�سطيني وذلك ب�أق�صى �سرعة ممكنة.

7

دعوة الدول والربملانات العربية �إلى تكثيف ات�صاالتها مع جميع املجموعات والهيئات �ضرورة �إ�شراك جميع القوى الفاعلة عربي ًا وا�سالمي ًا ودولي ًا يف الواقع ال�صومايل
الإقليمية والدولية ودول العامل امل�ؤثرة وفق خطة م�ستمرة حل�شد الدعم والت�أييد لتحقيق ال�سالم.
للجهود املبذولة لإنهاء االحتالل والعدوان ال�صهيوين على ال�شعب الفل�سطيني.

8

�إعداد بنية مقرتحة للمجلة ال�صادرة عن االحتاد الربملاين العربي وعر�ضه على الأمانة الت�أكيد على القرارات ال�صادرة عن جمل�س التعـاون لدول اخلليج العربية يف
ال�ش�أن الفل�سطيني.
العامة لالحتاد لتطوير الأمانة العامة.

9

التعاون يف تدريب وت�أهيل موظفني الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي على املوقع
الإلكرتوين لالحتاد لتطوير الأمانة العامة.

10

تطوير �إدارات الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي على غرار �ضرورة اتفاق الأطراف اللبنانية من دون �شروط م�سبقة والدعوة �إلى
انتخاب مي�شال �سليمان فور ًا وفق ًا للأ�صول الد�ستورية.
الأمانات العامة املتقدمة لبع�ض املنظمات الربملانية الإقليمية والدولية.
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العمل مع ال�شركاء الإقليميني والدوليني �سعيا للحفاظ على وحدة الأرا�ضي
�إن�شاء نظام مايل �أو حما�سبي يحاول ينظم العملية املالية يف الربملان العربي االنتقايل.
العراقية وت�أمني حدوده.

12

�إعداد امليزانية وفق نظام ميزانية الربامج و الأداء.

�إن�شاء نظام لإدارة الرثوة النفطية يف العراق يتميز بال�شفافية.

13

�ضرورة و�ضع �إطار قانوين ملنع التجارب النووية.

�إن�شاء مركز دويل ملكافحة الإرهاب و تبادل املعلومات واخلربات.

14

احلد من جهود منتجي الأ�سلحة النووية لتطويرها وزيادة �أعدادها

عقد م�ؤمتر دويل يعنى بو�ضع تعريف حمدد ملفهوم الإرهاب.

15

حتويل الطاقة النووية �إلى اال�ستخدامات ال�سلمية.

�أهمية تعزيز دور امل�ؤ�س�سات الإعالمية وتعزيز مفهوم الإعالم الأمني للحد من
انت�شار الأفكار املتطرفة وتكري�س مبادئ التعاي�ش ال�سلمي بني ال�شعوب.

16

و�ضع �ضوابط المتالك الأ�سلحة وتطوير تقنياتها و�أهمية ال�شفافية يف املعلومات املتعلقة حل الق�ضية ال�صومالية دولي ًا وعربي ًا واقليمي ًا لوقف االعتداءات واحرتام
القانون الدويل االن�سان.
بالأ�سلحة.

17

احلاجة امللحة التخاذ �إجراءات عاملية مت�ضافرة لتخفيف من �آثار تغري املناخ وتوفري �إقامة دولة فدرالية بحيث يت�ساوى الأتراك واليونانيون يف خمتلف احلقوق
م�صادر طاقة بديلة للحد من انبعاثات الكربون املتولدة من الأن�شطة الب�شرية املختلفة .وامل�س�ؤوليات.

18
19

�إقامة عالقات اقت�صادية وجتارية وثقافية مع القبار�صة الأتراك والت�ضامن مع
م�س�ؤولية الربملانات يف احلفاظ على املوارد البيئية والتنمية امل�ستدامة.
ق�ضيتهم العادلة بعد �أن اثبتوا �أنهم �ضد تق�سيم اجلزيرة.
�ضرورة �أن يلعب االحتاد الأوروبي دور ًا يف التخفيف من عزلة القبار�صة
�ضمان حق املواطنني يف احل�صول على املعلومات املنتجة من خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة.
الأتراك.

20

تعاون الربملانات مع احلكومات لتغلب على الأو�ضاع التي ت�ؤدي �إلى عدم امل�ساواة
و�ضع منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي لآلية عملية لتنفيذ قراراتها املتعلقة بو�ضع
االجتماعية واالقت�صادية وما يرتتب عليها من تقليل فر�ص بع�ض فئات املجتمع من حق
الأقلية الرتكية يف تراقيا الغربية.
التعبري واحل�صول على املعلومات.

21

�ضرورة حت�سني �صورة املر�أة النمطية يف و�سائل الإعالم.

احرتام حقوق الأقليات الواردة يف «�إعالن الأقليات» ال�صادر عن الأمم املتحدة
يف عام .1992

22

تطوير الت�شريعات والقوانني ذات ال�صلة بق�ضايا االجتار بالب�شر .

�أهمية �أن تُتاح الفر�صة للمثلي الأقلية يف تراقيا الغربية يف االجتماع مع «الفريق
املعني بالأقليات».
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ينبغي حل م�س�ألة ك�شمري ك�سائر امل�شاكل احلدودية الأخرى عرب املفاو�ضات
متكني اجلهات املعنية من تطبيق �إجراءات رادعة ووقائية من جرائم االجتار بالن�ساء.
الثنائية ولي�س عن طريق احلروب.
دعوة برملانات الدول الإ�سالمية الأع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية حلث
حكوماتها لإمتام مفاو�ضات برنامج الدوحة للتنمية وبالتعامل بايجابية ومرونة
مع الق�ضايا العالقة.
دعوة الدول املتقدمة ا�سالمي ًا ودولي ًا ملعاجلة م�شكلة الديون للدول الفقرية،
وطرحها يف امل�ؤمترات ،و�إعادة جدولتها.

24

ت�أمني احلماية والدعم للمت�ضررين من جرائم االجتار بالن�ساء.

25

تو�سيع �آفاق التعاون الثنائي والدويل ملكافحة جرائم االجتار بالن�ساء

26

احلل ال�سلمي لق�ضية اجلزر االماراتية املحتلة الثالث.

نظام لي�سهل تبادل املعلومات بني الدول.

27

�إحالة ق�ضية اجلزر الى املحكمة الدولية.

التوعية االعالمية بخ�صو�ص اللإ�سالم وامل�سلمني ،و�أ�صدار قانون يعاقب
امل�سيئني له.

28

�أهمية تنفيذ القرارات الدولية الكفيلة بتحقيق اال�ستقرار والأمن الدويل ال�سيما
القرارات املعنية بال�صراع العربي-الإ�سرائيلي ب�شكل عام والق�ضية الفل�سطينية ب�شكل �ضرورة و�ضع الآليات املنا�سبة لتنفيذ قرارات منتدى احل�ضارات.
خا�ص.

29

الت�أكيد على عدم انتقائية املعايري واالزدواجية الدولية يف التعامل مع ق�ضايا الأمن
الدويل.

دعم الدرا�سات املتعلقة بحوار احل�ضارات والتنوع الثقايف والتوا�صل احل�ضاري

30

رورة مراقبة الربملانات للم�ساعدات املالية وكيفية توزيعها واال�ستفادة منها.

ت�ضمني املناهج الرتبوية لقيم الدميقراطية وتكر�س حقوق الإن�سان.

31

�سن قوانني �صارمة جترم االجتار بالب�شر وحتفظ كرامة الإن�سان.

ن�شر الثقافة القانونية املتعلقة بالقانون الدويل الإن�ساين بوا�سطة الإعالم
الرتبوي.

32

توفري �سيولة مالية من خالل تبني �سيا�سة مالية تتمثل يف التو�سع املايل حلل الأزمة الت�أكيد على االلتزام مببادرات الدول العربية مثل �إعالن القاهرة واتفاقية مكة
واملبادرة اليمنية اجتاه الق�ضية الفل�سطينية .
املالية.

33

�ضرورة اتفاق الأطراف اللبنانية من دون �شروط م�سبقة والدعوة �إلى انتخاب
حث الربملانات احلكومات على �إن�شاء �صناديق ا�ستثمارية لتقلي�ص من الآثار
مي�شال �سليمان فور ًا وفق ًا للأ�صول الد�ستورية ،للخروج من الأزمة اللبنانية حتى
االجتماعية املحتملة لالزمة العاملية.
ال ي�أتي احلل من اخلارج.
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34

تن�سيق اجلهود يف �إدارة الأزمة املالية على م�ستوى الربملانات واحلكومات من خالل العمل على تنفيذ القرار رقم ( )6804ال�صادر عن جمل�س جامعة الدول العربية
تبادل املعلومات حول حركة الأ�سواق املحلية والعاملية بهدف املحافظة على �أداء ال�سوق على م�ستوى وزراء اخلارجية يف الدورة العادية رقم ( )127اخلا�ص ب�ش�أن دعم
ال�سالم والتنمية والوحدة يف اجلمهورية ال�سودانية.
وتنظيم عمليته اال�ستيعابية.

35

�أهمية دور الإعالم يف �إعطاء ال�صورة احلقيقية عن الأزمة املالية العاملية والآثار العمل على �إقامة قاعدة معلومات دولية كاملة عن االجتار بالن�ساء ،لت�صدي
ع�صابات االجتار بالن�ساء.
املرتتبة عليها.

36

اتخاذ خطوة �إيجابية فعالة جتاه تب�صره املنظمات الربملانية الدولية والإقليمية ،تبني عدد من املبادرات املحلية على م�ستوى كل دولة لرعاية ال�ضحايا الذين
تعر�ضوا النتهاكات يف حقوقهم الإن�سانية.
وبرملانات الدول امل�ؤثرة بحقيقة املذابح ،واجلرائم الإ�سرائيلية يف غزة.

37

يجب اعتبار ما ترتكبه �إ�سرائيل حالي ًا لي�س فقط جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف الدور الدويل واملحلي يف حماية حقوق املهاجرات العامالت ،وحمايتهن �ضد
العنف.
الدولية ،و�إمنا هي جرائم �ضد الإن�سانية وفق القانون الدويل الإن�ساين.

38

ت�شكيل حمكمة دولية خا�صة للنظر يف اجلرائم الإ�سرائيلية.

39

تطبيق مبد�أ عدم ازدواجية املعايري وامل�ساواة يف التعامل مع الدول يف الق�ضايا املتعلقة تثقيف الن�ساء و�أ�سرهن حول املخاطر التي قد تواجه الأمهات ،وحول الإجراءات
املالئمة التي يلزم اتخاذها لتوفري احلماية ل�صحة الأم والوليد.
ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل.

40

دعم اجلهود الرامية �إلى �إيجاد �صك دويل ملزم لل�ضمانات الأمنية ،حلماية الدول التن�سيق مع احلكومات ووكاالت الأمم املتحدة وال�شركاء الدوليني ،نحو �ضمان
غري احلائزة على الأ�سلحة النووية من احتمال ا�ستخدام الأ�سلحة النووية �ضدها �أو حق املر�أة يف رعاية ال�صحة الإجنابية ،والبقاء على قيد احلياة ،وقد يختلف
هذا النهج طبقا الحتياجات وواقع كل بلد.
تهديدها بها.

41
42

ت�سليط االعالم على دور املر�أة و�أهميته ،ومناف�شة ق�ضاياها واجنازاتها.

�ضرورة تعبئة اجلهود الدولية الحتواء ظاهرة التغري املناخي ،وتن�سيق التعاون
التعاون وتوزيع امل�سئولية العاملية لت�صدي �ضد اجلرمية املنظمة وحماربة جتارة
الدويل والإجراءات املتخذة لإعطاء نتائج ملمو�سة وفعالة يف �إطار ا�سرتاتيجية
املخدرات وجتارة الب�شر و حماربة الإرهاب عرب احلدود.
طويلة الأجل.
اهمية �أن تنظر الربملانات عند و�ضع الت�شريعات للق�ضايا ذات ال�صلة بالتغري
يجب ا�ستخدام املخلفات النباتية واحليوانية يف �إنتاج الوقود احليوي.
املناخي.

43

الت�شديد على دور االعالم يف مناق�شة الق�ضايا العاملية.

44

يجب �أن يقوم امل�ؤمتر الربملاين الدويل املعني مبناق�شة الأزمة املالية العاملية بتقوية دور تدعم التعاون بني احلكومات ،والربملانيني ،وال�سلطات املحلية ،واملنظمات غري
احلكومية واملجتمع املدين وال�شركات اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات املالية.
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الدولية ملواجهة مثل هذه الأزمات.

تعزيز التعليم البيئي ،وذلك لرفع م�ستوى الوعي العام ب�ش�أن التغري املناخي.
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45

مطالبة احلكومات الوطنية بعر�ض تقارير دورية �أمام برملاناتهم الوطنية يف �ش�أن
تطوير جهودها و�إجراءاتها ل�ضمان �سالمة املواطنني من انفلونزا اخلنازير.

زيادة اجلهد املبذول من �أجل الو�صول �إلى معايري عاملية تنا�سب جميع الدول.

46

التعامل املبكر مع امل�صابني ملنع انت�شار واحتواء �آثار الفريو�س .H1N1

تطوير»التقييم الذاتي للربملانات» وجعلها �أكرث �سهولة يف اال�ستخدام وكذلك
ت�شجيع الربملانات الدولية للم�شاركة فيه.

47

مكالبة و�سائل الإعالم بالقيام مب�س�ؤوليتها الوطنية يف توعية املواطنني بتجنب الإ�صابة
بفريو�س .H1N1

�ضرورة العمل مع املنظمات العاملية من �أجل توحيد العمل.

48

ال�سعي لعقد اتفاقيات �إقليمية ودولية يف �ش�أن كفالة التفتي�ش واملراقبة با�ستخدام
التقنيات احلديثة لل�سيطرة على جتارة املخدرات عرب احلدود.

دعم الربملان الدويل يف تنظيم م�ؤمتره اخلا�ص بالأقليات وال�سكان الأ�صليني.

49

مكافحة جميع �أ�شكال ا�ستغالل الب�شر ب�صورة غري �شرعية ،واملعامالت غري الإن�سانية
جتاه �أي �شخ�ص.

تعزيز الدور الرقابي ومتابعة امل�شاريع اخلا�صة بالربملان الدويل.

50

عقد م�ؤمتر دويل برعاية الأمم املتحدة يعنى بتطوير الإطار الت�شريعي والقانوين
الدولـي ملكافحة الإرهاب.

زيادة دعم الربملان الدويل يف جمال تقوية امل�ؤ�س�سات الربملانية العاملية.

51

قيام الدول الغنية بتحويل الديون امل�ستحقة لها على الدول النامية �إلى ا�ستثمارات يف
خمتلف املجاالت االجتماعية واالقت�صادية.

املطالبة بزيادة امليزانية اخلا�صة بحقوق الإن�سان وتو�سيعه.

52

�ضرورة حتييد العالقات العربية (االجتماعية ،الثقافية ،االقت�صادية ،وغريها) عن يجب على الربملان الدويل تقوية عالقاتها مع اجلمعيات احلقوقية التي تهتم
بحقوق الإن�سان يف الدول املختلفة.
اخلالفات ال�سيا�سات بني الدول ال�شقيقة.

53

�ضرورة توفري الدعم ال�سيا�سي واالقت�صادي للبنان وحلكومته مبا يحفظ الوحدة دعم الربملان الدويل يف �إبراز امل�شاكل النف�سية الناجتة عن العنف �ضد الأطفال،
وحل هذه الق�ضية
الوطنية اللبنانية و�أمن وا�ستقرار لبنان و�سيادته على كامل �أرا�ضيه.

54

دعم وم�ساندة لوحدة العراق �أر�ضا و�شعبا مع �إدانة الأعمال الإرهابية التي تهدد �أمنه �ضرورة دعم الربملان يف جمال البحوث وجمع املعلومات اخلا�صة مب�شاركات
املر�أة ال�سيا�سية.
وا�ستقراره.

55

الت�أييد وامل�ساندة على ق�ضية وحدة �أرا�ضي ال�سودان ،وحل اخلالفات الداخلية.

�ضرورة دعم الربملان الدويل يف ق�ضايا امل�ساواة.

56

ت�شجيع تنفيذ م�شروع الربملاين االلكرتوين.

االقرتاح بزيادة امليزانية اخلا�صة بتطوير احلكومات يف الدول الأقل تطو ًرا
ودعمها.
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م
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57

تفعيل دور االحتاد الربملاين الدويل يف تنفيذ قرارات الأمم املتحدة.

عم االحتاد يف ا�ستكمال م�شاريعها مل�ساعدة الدول الفقرية.

58

تنمية جوانب التعاون بني االحتاد والأمم املتحدة يف �أوقات الأزمات.

التكامل العربي يف ظل التكتالت الكربى على م�ستوى العامل وتوحيد اجلهود
والرتكيز على �إيجاد م�شروع عربي متكامل للتنمية.

59

�إن�شاء �أماكن خا�صة لإيواء املت�ضررين باالجتار بالب�شر من ن�ساء و�أطفال.

احلد من البطالة من خالل رفع قدرات العن�صر الب�شري.

60

دعوة الربملانيني �إلى اال�ستفادة من اخلدمات واخلربات الفنية التي يقدمها الأمم
املتحدة بق�ضايا املخدرات واجلرمية.

�ضرورة اال�ستثمار الآمن لر�أ�س املال العربي داخل الوطن.

61

دور الربملانيني يف احلفاظ على الرتاث الثقايف االن�ساين وحمايته من طم�س الهوية
خا�صة املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف مدينة القد�س.

وزيادة التجارة البينية العربية وفتح الأ�سواق �أمام املنتجات العربية.

62

دعم االمارات يف حقها ال�سرتداد اجلزر املحتلة من ايران.

العمل على رفع ن�سبة متثيل املر�أة يف الربملان بدول جمل�س التعاون.

63

توعية املر�أة بالقوانني واللوائح والأنظمة ذات العالقة بعملية الرت�شيح ،وحت�سني
دعوة جميع الدول العاملية بااللتزام يف ات�صاالتها مع ايران ب�ش�أن ق�ضية اجلزر املحتلة.
�صورة املر�أة عربي ًا ودولي ًا.

64

تنظيم ور�شات عمل ت�ضم قانونيني وحقوقيني ،للتوعية بخ�صو�ص حقوق املر�أة.

65

العمل على �إن�شاء جلنة للمر�أة يف كل برملان عربي.

66

م�ساندة املر�أة للمر�أة يف جميع ق�ضاياها خا�صة يف جمال االنتخابات و�ضمان
و�صولها �إلى الربملان.

67

دعوة الأطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضرورة تطبيق االتفاقية على الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة وحث الدول املتعاقدة على �إلزام �إ�سرائيل بالتقيد الكامل.

68

التوجه �إلى اجلمعية العامة ملنظمة الأمم املتحدة ودعوتها لتحمل م�سئولياتها
القانونية جتاه ال�شعب الفل�سطيني.

69

دعوة جمل�س الأمن لت�شكيل قوة حماية دولية لل�شعب الفل�سطيني وممتلكاته،
وتوفري احلماية الالزمة للفل�سطينيني.
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70

ن�شر الثقافة القانونية املتعلقة بالقانون الدويل الإن�ساين بوا�سطة الإعالم الرتبوي.

71

�أهمية مراعاة النظام االنتخابية والدميقراطية لأي دولة خل�صو�صيتها املحلية.

72

عقد م�ؤمتر ل�سيدات االعمال يف العامل ملناق�شة تداعيات االزمة املالية العاملية
وت�أثريها على الن�ساء ب�صورة خا�صة .

73

متابعة ما مت التو�صل �إليه من اتفاقيات �سواء دولية �أو �إقليمية ومدى جناح هذه
االتفاقيات يف متثيل كافة الأطراف املعنية.

74

تفعيل دور احلوار الربملاين العربي – الأوروبي.
دعم حق ال�سيادة لدولة الإمارات العربية املتحدة على جزرها الثالث طنب
الكربى وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى.
دعوة �إيران جمدد ًا لإتباع كافة الو�سائل ال�سلمية وفق قواعد القانون الدويل
وال�شرعية الدولية لإعادة حق دولة الإمارات العربية املتحدة يف جزرها الثالث.

75
76

دعوة جميع املجال�س الربملانية العربية االلتزام يف ات�صاالتها مع �إيران مع
خمتلف القوى الدولية و الإقليمية ب�إثارة ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث.
ت�سهيل وت�شجيع التعاون يف جمال تنمية الطاقة النووية وا�ستخدامها يف
الأغرا�ض ال�سلمية.

77
78
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79

تعزيز الرقابة الدولية وفر�ض العقوبات ب�ش�أن الطاقة النووية.

80

�ضرورة اتخاذ الدول كافة التدابري الفعالة للحيلولة دون ح�صول الإرهابيني
على املواد النووية �أو امل�ساعدة التقنية لها.

81

الت�أكيد على �ضرورة التزام �إ�سرائيل باملعايري الدولية يف �ش�أن نزع �أ�سلحة
الدمار ال�شامل ،وخا�صة امللف االيراين النووي.

82

�أهمية التما�سك حول ر�ؤية عربية و�إ�سالمية موحدة للعمل والدبلوما�سية والدفاع
والتنمية مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة.

83

ا�ستثمار الأدوات املتاحة كالنفط والرثوات الطبيعية يف لعب دور مهم يف �إقامة
عالقات.
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املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير م�شاركة ال�شعبة الربملانية

املقرتحات الرئي�سية لأوراق ال�شعبة الربملانية

84

العمل على دعم لوبي عربي �ضاغط يف �أمريكا و�أوروبا.

85

�إن�شاء قاعدة معلومات على م�ستوى الدول الإ�سالمية بالتعاون مع املنظمات �أو
الدول الرائدة يف جمال مراقبة الأوبئة امل�ستجدة.

86

�إن�شاء بنوك �أو خمتربات خا�صة جمهزة بالأدوات الالزمة من �أجل ت�صنيع
الأم�صال واللقاحات يف حاالت الطوارئ.

87

ميزانية الأداء والربامج ت�ؤدي �إلى تقييم الأداء والربامج التي عمل عليها
االحتاد ،والتي ميكن الدول الأع�ضاء من درا�سة و حتليل امليزانية.

88

ميزانية الأداء والربامج ت�ؤدي �إلى تقدير الإيرادات والنفقات يف �ضوء مقارنة
الإيرادات مع الأهداف والنفقات مع الإجنازات.

89

ت�شكيل جلنة تق�صي حقائق برملانية ب�ش�أن بحث مدى االنتهاكات الإ�سرائيلية
التفاقيات جنيف ،والقانون الدويل الإن�ساين ،واملواثيق الدولية الأخرى.

90

دعوة ا�سرائيل لرفع احل�صار على غزة.

91

حث �إ�سرائيل على قبول مبادرة ال�سالم العربية التي مت الإعالن عنها يف القمة
العربية ببريوت يف (.)2002

92

حل م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني ح ًال عاد ًال.

93

عقد م�ؤمتر برملاين دويل خمت�ص لل�سالم والأمن واال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط.

94

مطالبة �إ�سرائيل بالإفراج فور ًا عن كل �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
املعتقلني يف ال�سجون الإ�سرائيلية.

95

حاجة املجتمع الدويل �إلى الت�أكيد على اال�ستقرار والأمن الدويل يف ظل ما
يعرتيه من �أزمات اقت�صادية واجتماعية تهدد م�ستقبل الب�شرية.

96

�أهمية اال�ستخدام الفعال للو�سائل الدبلوما�سية وال�سيا�سية يف حل النزاعات
الإقليمية والواردة يف ميثاق الأمم املتحدة والعديد من االتفاقيات.

97

�أهمية دور الربملانيني يف احتواء هذه النزاعات الإقليمية لكونهم الأجهزة
الت�شريعية املعنية.
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98

دعوة �إلى اتخاذ الإجراءات املنا�سبة لإعالن منطقة ال�شرق الأو�سط منطقة
خالية من كافة �أ�سلحة الدمار ال�شامل.

99

�إن�شاء �شبكة �أو منظمة برملانية عاملية ملناه�ضة انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل».

100

ت�شجيع البحث العلمي يف جمال حتويل املخلفات النباتية واحليوانية �إلى وقود
حيوي.

101

توعية املجتمعات بخطورة بظاهرة التغريات املناخية.

102

ت�شجيع دول العامل على اال�ستثمار يف م�شاريع عقارية تطبق معايري التنمية
امل�ستدامة.

103

ت�شجيع ر�صد جوائز عاملية لدعم جهود حماية البيئة ومواجهة �أزمة التغري
املناخي.

104

تطبيق مبد�أ عدم ازدواجية املعايري وامل�ساواة يف التعامل مع الدول يف الق�ضايا
املتعلقة ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل.
دعم اجلهود الرامية �إلى �إيجاد �صك دويل ملزم لل�ضمانات الأمنية  ،حلماية
الدول غري احلائزة على الأ�سلحة النووية من احتمال ا�ستخدام الأ�سلحة النووية
�ضدها �أو تهديدها بها.
يجب �أن تتكفل جميع الدول التكاليف االجتماعية واالقت�صادية
لإيجاد حلول لق�ضية التغريات املناخية.

105
106

156

املقرتحات الرئي�سية لأوراق ال�شعبة الربملانية

107

�ضرورة عدم ا�ستخدام حاالت الطوارئ و�سيا�سة مكافحة الإرهاب كذريعة لقمع
حرية التعبري.

108

�أهمية ت�شديد العقوبات الوطنية الرادعة جتاه املتاجرين بالب�شر �أو ا�ستخدام
الأطفال يف �أعمال غري �إن�سانية

109

تعاون دويل للحد من اجلرمية املنظمة

110

و�ضع ت�شريعات و�إجراءات �صارمة التي بدورها �ست�ساهم يف التقليل واحلد من
م�شكلة املخدرات.
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111

العمل على �إقامة قاعدة معلومات دولية كاملة عن االجتار بالن�ساء.

112

ت�شكيل �شبكة �أمنية دولية موحدة تعنى ب�سالمة احلدود بني الدول.

113

تخ�صي�ص موارد لتوفري برامج �شاملة تهدف �إلى عالج وت�أهيل �ضحايا االجتار
داخل املجتمع.

114

و�ضع ت�شريعات �صارمة ملكافحة املخدرات بحيث ترتاوح العقوبات املقررة يف كل
قانون بني الغرامة املالية ،العقاب البدين ،الإعدام والأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة.

115

�إن�شاء �شبكة للتعاون الدويل يف جمال تبادل اخلربات الفنية والقانونية والتدريب
والبحث ملكافحة املخدرات.

116

ت�شجيع منظمات املجتمع الدويل العاملة يف جمال حقوق املر�أة بالعمل على
االهتمام بت�أهيل وعالج املر�أة املدمنة وتوعيتها.

117

�ضرورة حت�سني �أو�ضاع ال�سجون املعي�شية ،وت�أهيل الذين يخرجون من ال�سجن،
وخا�صة الفئة الن�سائية.

118

�أهمية توفري �أطباء متخ�ص�صني يف �أمرا�ض الن�ساء والتوليد والأطفال
وامل�ستلزمات العامة املهمة يف ال�سجون.

119

توفري دور ح�ضانة جمهزة مبوظفني م�ؤهلني لرعاية �أطفال ال�سجينات.

120

تطوير منهجية عمل جميع �إدارات االمانة العامة.

121

تطوير وحتديث املوقع االلكرتوين لالحتاد الربملاين العربي على �شبكة االنرتنت
لتطوير الأمانة العامة.

122

توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل خربات بني الأمانة العامة لالحتاد الربملاين
العربي والأمانات العامة للمنظمات الربملانية الإقليمية والدولية لتطوير الأمانة
العامة.

123

تطوير حمتوى جملة «الربملان العربي» لتطوير الأمانة العامة.
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�2.2إجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
م�ؤ�شرات عامة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية:

yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر من قبل �إدارات الأمانة يف قطاع الدبلوما�سية الربملانية يف م�شاركات �إجتماع ر�ؤ�ساء
y
املجال�س اخلليجية ما يبلغ (� )8أعمال فنية ما بني �أوراق ودرا�سات وغريهما من �أعمال فنية .وجاءت جميع الأوراق الفنية املعدة يف هذا الق�سم من �إدارة
ال�شعبة الربملانية ،كما ي�شري اجلدول التايل
�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
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جدول ح�صر الأوراق الفنية املعدة لإجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

م
1

معلومات عامة عن دولة قطر ،معلومات عن جمل�س ال�شورى القطري.

ال�شعبة الربملانية

2008

2

اجلدول املقارن مل�شروع الئحة عمل االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س التعاون الوطني والنواب وال�شورى والأمة.

ال�شعبة الربملانية

2008

3

	 ورقة خلفية حول»اجتماعات ر�ؤ�ساء املجال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية».

ال�شعبة الربملانية

2009

4

مقرتحات املجل�س الوطني االحتادي على م�سودة م�شروع القواعد التطبيقية لعمل جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات
اخلارجية من الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

ال�شعبة الربملانية

2009

5

جدول مقارنة من املجل�س الوطني االحتادي حول مرئيات املجال�س الت�شريعية لدول جمل�س التعاون ب�ش�أن مقرتح جلنة
التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية «.

ال�شعبة الربملانية

2009

6

مرئيات املجل�س الوطني االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة ب�ش�أن مقرتح جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات
اخلارجية لالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية لدول اخلليج العربية.

ال�شعبة الربملانية

2009

7

املقرتحات املقدمة من املجل�س الوطني االحتادي على جدول �أعمال االجتماع الثاين لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب
والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون العربي –م�سقط .23-24/12/2008

ال�شعبة الربملانية

2009

8

ورقة خلفية حول»اجتماعات ر�ؤ�ساء املجال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية» من �إعداد الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي لأع�ضاء الوفد امل�شاركة.

ال�شعبة الربملانية

2009

ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية:
أ.أالأفكار:

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية (� )9أفكار ،ومن هذه الأفكار:
y
yyعمل قواعد تنظيم االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون.
yyعمل الربملانات اخلليجية ونظامها و�أهدافها والتن�سيق فيما بينها يف املحافل الدولية و�آلية عملها وكذلك فكرة تطوير اجتماعات ر�ؤ�ساء املجال�س.
yyت�شريعات االحتاد الربملاين الدويل.
yyتطوير اجتماعات ر�ؤ�ساء املجال�س.
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yyالنظام الأ�سا�سي الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
�yyإجناز الربملان اخلليجي امل�شرتك (الفر�ص-العوائق).
ب.باملقرتحات:

yبلغ �إجمايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية ما يقارب ( )22مقرتح ًا ،ومن �أهم هذه
y
املقرتحات:
yyتخ�صي�ص جلنة للتن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية واقرتاح �آلية لتن�سيق املواقف يف املحافل الربملانية الإقليمية.
yyت�شكيل جلنة للتن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية بحيث ي�شارك فيها كل من جمل�س بع�ضوين.
�yyإن�شاء جلان �صداقة خليجية م�شرتكة مع برملانات الدول الأخرى ذات الت�أثري والأهمية يف عالقاتها مع دول اخلليج.
yyالأخذ مبا ا�ستقرت عليه الربملانات الوطنية والإقليمية والدولية يف اللوائح ب�ش�أن �إعطاء احلق لكل ع�ضو يف �إثبات اعرتا�ضه على قرارات اللجنة يف
حم�ضر �إعمال اللجنة ،واالكتفاء بذكر ذلك يف حم�ضر االجتماع دون رفع هذا االعرتا�ض لالجتماع الدوري وت�سبيبه.
yyين�شئ االجتماع الدوري جلنة فنية دائمة ت�سمى «جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية .
�yyضرورة وجود حد �أدنى من االتفاق وعلى بع�ض الق�ضايا واملو�ضوعات ،وهذا احلد الأدنى �ستكون مرجعيته الأ�سا�سية قرارات قمة دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية باعتبار �أن هذا املجل�س ميثل �صك ال�شرعية الأولى الجتماع جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة.
yyاقرتاح عقد ندوات وم�ؤمترات تهم املجال�س الربملانية اخلليجية.
�شكل بياين حل�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
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جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
املقرتحات
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال ال�سيا�سي

1

عمل وقواعد تنظيم االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب
والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون.

مالمح خطة عمل لتن�سيق وتوحيد الت�شريعات اخلليجية.

2

عمل الربملانات اخلليجية ونظامها و�أهدافها التن�سيق فيما بينها يف املحافل
الدولية و�آلية عملها.

تنظيم م�ؤمتر برملاين خليجي م�شرتك.

3

قرارات املجل�س الأعلى وقمة التعاون اخلليجي.

4

ت�شريعات االحتاد الربملاين الدويل.

5

تطوير اجتماعات ر�ؤ�ساء املجال�س.

ت�شكيل جلنة للتن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية بحيث ي�شارك فيها كل من جمل�س
بع�ضوين.
وتهدف اللجنة ب�صفة عامة �إلى:
1.1التن�سيق الربملاين بني الربملانات اخلليجية يف ال�ش�أن الداخلي الذي يهم عمل هذه الربملانات ويزيد
فعالية تواجدها على �ساحتها الداخلية.
2.2التن�سيق الربملاين يف ال�ش�أن اخلارجي لتوحيد املواقف الربملانات اخلليجية يف املنتديات واملحافل
الربملانية املختلفة مما يزيدها مهابة وت�أثريا فعاال ،وح�ضورا مميزا يف املحافل.

لذا جاء م�سمى اللجنة يحقق الهدفني ال�سابقني .التن�سيق الربملاين من جهة ،والتن�سيق يف
ما يخ�ص العالقات اخلارجية من جهة ثانية.
�إن�شاء جلان �صداقة خليجية م�شرتكة مع برملانات الدول الأخرى ذات الت�أثري والأهمية يف
عالقاتها مع دول اخلليج .حيث تلعب جلان ال�صداقة الربملانية دورا هاما يف:
1.1تطوير العالقات الدولية.
�2.2صياغة مواقف م�شرتكة جتاه العديد من الق�ضايا و املو�ضوعات.

ت�سمية الع�ضوين ب�صفتيهما لأن ال�صفة تدل على مق�صد م�سمى اللجنة (التن�سيق
الربملاين والعالقات اخلارجية).لذا ارت�أى النظام �أن تكون �صفة الع�ضويني �أحدهما
رئي�سا للجنة املعنية بال�ش�ؤون اخلارجية لدالالت التن�سيق يف املحافل الربملانية املتعددة،و
الثاين رئي�سا للجنة املعنية ب�ش�ؤون الت�شريع والقانون لدالالت التن�سيق الربملاين يف ال�ش�أن
الداخلي لربملانات الدول اخلليجية.

1.1وذلك لالعتبارات التالية:
�.1.1ضمان الدميومة واال�ستمرارية لتمكينهم من متابعة ما يتم االتفاق عليه يف اجتماعاتهم.
 2.2تراكم خرباتهم الربملانية ب�ش�أن مو�ضوعات التن�سيق الربملاين الداخلي والعالقات اخلارجية.
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال ال�سيا�سي

6

عدم ق�صر اال�ستعانة على املتخ�ص�صني واخلرباء من مواطني الدول الأع�ضاء فقط ،لأن
النظام الأ�سا�سي الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر ذلك �سيحد من ا�ستفادة اللجنة من اخلرباء العرب �أو املتخ�ص�صني الدوليني عند طرح
بع�ض الق�ضايا التي لها �صلة بالأو�ضاع الدولية �إلى �أنه �أحيانا يلزم الأمر اال�ستعانة به�ؤالء
الإ�سالمي.
املتخ�ص�صني العرب �أو الدوليني لعدم وجود ما يناظرهم من خربات يف الدول الأع�ضاء.

7

النظام الداخلي لالحتاد الربملاين العربي.

االكتفاء بذكر مادة االخت�صا�صات باعتبار �أن و�ضوح االخت�صا�ص يحدد الهدف من عمل
اللجنة ،وعلى الرغم من �أن هناك فروق �أ�سا�سية بني الأهداف واالخت�صا�صات باعتبار
الأهداف متثل الإطار العام لعمل املنظمة يف حني االخت�صا�صات يف الأن�شطة واخلطط
التي تعمل على حتقيق الأهداف.

8

دمج البند (ب )1-مع (ب ،)4-لأن تن�سيق مواقف املجال�س الربملانية اخلليجية يف
القواعد التنظيمية لعمل جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية» �ش�أن املنا�صب يف املحافل الربملانية العربية والإقليمية والدولية جزء من تن�سيق املواقف
والق�ضايا التي مت ذكرها يف البند (ب ،)1-لذا لأزم حذف البند(ب )2-لكي ال يكون
واخت�صا�صاتها ونظام عملها ومربرات عملها.
هناك تكرار ،بالإ�ضافة الإيجاز والعمل على حتقيق الغر�ض مبا�شرة من م�سودة م�شروع
القواعد التطبيقية لعمل جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.

9

162

�إجناز الربملان اخلليجي امل�شرتك (الفر�ص-العوائق).

املقرتحات

ا�ستبدال كلمة» ال�سعي»بـ»اقرتاح» لاللتزام بقواعد ال�صياغة الت�شريعية

10

ارت�أى املجل�س �أن يكون من اخت�صا�صات اللجنة (البت يف احلاالت التي مل يرد بها ن�ص
يف هذا النظام) .بحيث تنقل الخت�صا�صات اللجنة تقديرا لأهميته وتفعيال لعمل اللجنة
خا�صة يف امل�سائل التي مل يرد بها ن�ص يف هذا النظام.

11

ارت�أ املجل�س �أهمية و�ضع مدة زمنية حمددة بحيث جتتمع اللجنة يف العام اجتماعني على
�أن يكون الأول قبل االجتماع الدوري ب�شهر على الأقل والثاين بعد �شهرين من انتهاء
االجتماع الدوري.

12

الأخذ مبا ا�ستقرت عليه الربملانات الوطنية والإقليمية والدولية يف اللوائح ب�ش�أن �إعطاء
احلق لكل ع�ضو يف �إثبات اعرتا�ضه على قرارات اللجنة يف حم�ضر �إعمال اللجنة،
واالكتفاء بذكر ذلك يف حم�ضر االجتماع دون رفع هذا االعرتا�ض لالجتماع الدوري
وت�سبيبه.
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال ال�سيا�سي

املقرتحات
الت�أكيد على �أن يكون للجنة �أمني �سر من برملان الدولة امل�ضيفة ليتولى الإ�شراف على
�إعداد حم�ضر لكل اجتماع ،والإ�شراف على اجلوانب الإدارية الالزمة النعقاد اجتماعات
اللجنة دون التن�سيق مع الأمانة العامة ملجل�س التعاون.
ين�شئ االجتماع الدوري جلنة فنية دائمة ت�سمى «جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات
اخلارجية .
تخت�ص جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية بالآتي:

15

•تن�سيق مواقف املجال�س الربملانية اخلليجية يف املحافل الربملانية العربية والإقليمية
والدولية.
•تن�سيق مواقف املجال�س الربملانية اخلليجية يف �شان مر�شحيها ل�شغل منا�صب يف املحافل
الربملانية العربية والإقليمية والدولية.
•�إعداد خطط حترك م�شرتكة تت�ضمن توزيع املهام والأدوات يف املحافل الربملانية العربية
والإقليمية والدولية لتنفيذ البندين ( )2( ،)1امل�شار �إليها يف ذات املادة.
•ت�شكيل وفود برملانية خليجية م�شرتكة جتاه برملانات الدول الأخرى� ،أو املنظمات الربملانية
يف �ش�أن الق�ضايا اال�سرتاتيجية� ،أو الأمن الإقليمي اخلليجي.
•ال�سعي لت�شكيل جلان �صداقة برملانية خليجية م�شرتكة مع برملانات الدول ذات الأهمية
والت�أثري يف العالقات مع دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
•�إعداد م�شروع بيان رئي�س االجتماع الدوري �أمام املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.
•�إعداد م�شروع �أوراق العمل امل�شرتكة الهادفة لتن�سيق املواقف يف املحافل الربملانية.
•درا�سة ما يحيله �إليها االجتماع الدوري من مو�ضوعات.
•�إعداد م�شروع جدول الأعمال الدوري.
•اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات وتو�صيات االجتماع الدوري.
•�أية اخت�صا�صات �أخرى يقررها االجتماع الدوري.

16

ا�ستبدال كلمة»�سكرتري» بــ»�أمني ال�سر»لأنها كلمة غري عربية.

17

حذفت املادة ( )12وتعديل ترقيمها (للجنة عقد اجتماعات على هام�ش املحافل الربملانية
لتقييم مواقف التن�سيق بني املجال�س اخلليجية� ،أو لتوزيع املهام والأدوار يف �ش�أن التحرك
امل�شرتك جتاه الربملانات الأخرى) لأنه مت ذكرها يف االخت�صا�صات اللجنة من حيث عقد
اجتماعات على هام�ش املحافل الربملانية وتن�سيق املواقف والتحرك .لذا حذفت املادة
( )12لكي ال يكون هناك تكرار ،بالإ�ضافة الإيجاز والعمل على حتقيق الغر�ض مبا�شرة.
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�إ�ضافة كلمة «�أع�ضاء» ،بحيث ت�صبح (غالبية �أع�ضاء اللجنة) لاللتزام بقواعد ال�صياغة
الت�شريعية.
راعى النظام �أن يكون التعديل عليه من خالل غالبية �أع�ضاء اللجنة لأن �أع�ضاء اللجنة
هم �أدرى بالعوائق واملتطلبات الالزمة لإجناز �أعمالهم يف اللجنة .يف مادة ( « )15يعدل
هذا النظام بناء ًا على اقرتاح من غالبية اللجنة «.

18

لرئي�س اللجنة اتخاذ كل ما يلزم من �إجراءات لت�أمني تن�سيق املواقف الربملانية اخلليجية
امل�شرتكة قبل موعد االجتماعات الربملانية العربية ،والإقليمية ،والدولية خا�صة يف �إطار:
19

 -مر�شحي املجال�س الربملانية اخلليجية يف املحافل الربملانية. -خطط التحرك امل�شرتكة يف هذه املحافل. �-أوراق العمل امل�شرتكة لتن�سيق املحافل الربملانية اخلليجية.- -تنفيذ تو�صيات وقرارات االجتماع الدوري.

20

اقرتاح �آلية لتن�سيق املواقف يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية.

21

�ضرورة وجود حد �أدنى من االتفاق وعلى بع�ض الق�ضايا واملو�ضوعات ،وهذا احلد الأدنى
�ستكون مرجعيته الأ�سا�سية قرارات قمة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية باعتبار
�أن هذا املجل�س ميثل �صك ال�شرعية الأولى الجتماع جمال�س ال�شورى والنواب والوطني
والأمة.

22

اقرتاح عقد ندوات وم�ؤمترات تهم املجال�س الربملانية اخلليجية.

1.1فعالية الأوراق الفنية املعدة يف اجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف اجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها
y
الإدارات البحثية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها �أثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.
أ.أفعالية الأفكار

yبلغت ن�سبة فعالية الأفكار يف االوراق الفنية املعدة لإجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية ما يقارب ( ،)% 100حيث بلغ عدد �أفكار �أوراق الأمانة املطروحة يف
y
�إجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية (� )9أفكار ،ومن هذه الأفكار:
yyالتن�سيق بني جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة لدول جمل�س التعاون اخلليجي باملحافل الربملانية الإقليمية والدولية واملتخ�ص�صة.
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�yyإن�شاء �أمانة م�ستقلة لالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة لدول جمل�س التعاون.
yyت�شكيل جلنة للتن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية بحيث ي�شارك فيها كل من جمل�س بع�ضوين.
yyت�شكيل جلنة واحدة تكون معنية بتن�سيق املواقف بني املجال�س يف الق�ضايا املختلفة.
yyمناق�شة م�سودة النظام الأ�سا�سي للجنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.
yyمذكرة الأمانة العامة ملجل�س التعاون واملتعلقة مب�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك.
�شكل بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
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جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة لإجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
م

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير امل�شاركة و�أخذت من الأوراق الفنية

1

�إن�شاء �أمانة م�ستقلة لالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني و عمل وقواعد تنظيم االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني
والأمة بدول جمل�س التعاون.
الأمة لدول جمل�س التعاون.

2

عمل الربملانات اخلليجية ونظامها و�أهدافها التن�سيق فيما بينها يف املحافل الدولية
ت�شكيل جلنة واحدة تكون معنية بتن�سيق املواقف بني املجال�س يف الق�ضايا املختلفة.
و�آلية عملها.

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

3

درا�سة خطوات �إجناز الربملان اخلليجي امل�شرتك.

قرارات املجل�س الأعلى وقمة التعاون اخلليجي.

4

التن�سيق بني جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة لدول جمل�س التعاون اخلليجي
باملحافل الربملانية الإقليمية والدولية واملتخ�ص�صة.

ت�شريعات االحتاد الربملاين الدويل.

5

اهمية تنظيم م�ؤمتر برملاين خليجي م�شرتك عند احلاجة.

تطوير اجتماعات ر�ؤ�ساء املجال�س.

6

مناق�شة م�سودة النظام الأ�سا�سي للجنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.

النظام الأ�سا�سي الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

7

اعتماد القواعد التنظيمية لعمل جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.

النظام الداخلي لالحتاد الربملاين العربي.

8

مذكرة الأمانة العامة ملجل�س التعاون واملتعلقة مب�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك.

القواعد التنظيمية لعمل جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية واخت�صا�صاتها
ونظام عملها ومربرات عملها.

9

النظام الأ�سا�سي للربملان العربي.

�إجناز الربملان اخلليجي امل�شرتك (الفر�ص-العوائق).

ب.بفعالية املقرتحات:

yبلغت ن�سبة فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية ( )% 70.4حيث بلغ عدد املقرتحات لأوراق الأمانة املطروحة يف
y
اجتماع جمال�س ر�ؤ�ساء املجل�س اخلليجية ( )22مقرتح ،ومن هذه املقرتحات ما يتعلق بـ :
yyتقييم �سري العمل اخلليجي امل�شرتك ومعوقاته.
yyاقرتاح �آلية لتن�سيق املواقف يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية.
�yyضرورة وجود حد �أدنى من االتفاق وعلى بع�ض الق�ضايا واملو�ضوعات ،وهذا احلد الأدنى �ستكون مرجعيته الأ�سا�سية قرارات قمة دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية باعتبار �أن هذا املجل�س ميثل �صك ال�شرعية الأولى الجتماع جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة.
yyاقرتاح عقد ندوات وم�ؤمترات تهم املجال�س الربملانية اخلليجية.
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ر�سم بياين لفعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية

جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة لإجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
م

�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقرير اللجنة و�أخذت من الأوراق الفنية

1

تقيم �سري العمل اخلليجي امل�شرتك ومعوقاته.

2

•اقرتاح �آلية لتن�سيق املواقف يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

مالمح خطة عمل لتن�سيق وتوحيد الت�شريعات اخلليجية.
تنظيم م�ؤمتر برملاين خليجي م�شرتك.

ت�شكيل جلنة للتن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية بحيث ي�شارك فيها كل من
•�ضرورة وجود حد �أدنى من االتفاق وعلى بع�ض الق�ضايا واملو�ضوعات ،وهذا احلد الأدنى جمل�س بع�ضوين .وتهدف اللجنة ب�صفة عامة �إلى:
3

4

�ستكون مرجعيته الأ�سا�سية قرارات قمة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية باعتبار

1.1التن�سيق الربملاين بني الربملانات اخلليجية يف ال�ش�أن الداخلي الذي يهم عمل هذه
�أن هذا املجل�س ميثل �صك ال�شرعية الأولى الجتماع جمال�س ال�شورى والنواب والوطني
الربملانات ويزيد فعالية تواجدها على �ساحتها الداخلية.
والأمة.
2.2التن�سيق الربملاين يف ال�ش�أن اخلارجي لتوحيد املواقف الربملانات اخلليجية يف املنتديات
واملحافل الربملانية املختلفة مما يزيدها مهابة وت�أثريا فعاال ،وح�ضورا مميزا يف املحافل.

•اقرتاح عقد ندوات وم�ؤمترات تهم املجال�س الربملانية اخلليجية.

�إن�شاء جلان �صداقة خليجية م�شرتكة مع برملانات الدول الأخرى ذات الت�أثري
والأهمية يف عالقاتها مع دول اخلليج .حيث تلعب جلان ال�صداقة الربملانية دورا
هاما يف:
1.1تطوير العالقات الدولية.
�2.2صياغة مواقف م�شرتكة جتاه العديد من الق�ضايا واملو�ضوعات.
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م

�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقرير اللجنة و�أخذت من الأوراق الفنية

ت�سمية الع�ضوين ب�صفتيهما لأنه ال�صفة تدل على مق�صد م�سمى اللجنة (التن�سيق الربملاين
والعالقات اخلارجية) .لذا ارت�أى النظام �أن تكون �صفة الع�ضويني �أحدهما رئي�سا للجنة
املعنية بال�ش�ؤون اخلارجية لدالالت التن�سيق يف املحافل الربملانية املتعددة ،والثاين رئي�سا
للجنة املعنية ب�ش�ؤون الت�شريع والقانون لدالالت التن�سيق الربملاين يف ال�ش�أن الداخلي
لربملانات الدول اخلليجية.
1.1وذلك لالعتبارات التالية:
�1.1ضمان الدميومة واال�ستمرارية لتمكينهم من متابعة ما يتم االتفاق عليه يف اجتماعاتهم.
2.2تراكم خرباتهم الربملانية ب�ش�أن مو�ضوعات التن�سيق الربملاين الداخلي والعالقات
اخلارجية.
عدم ق�صر اال�ستعانة على املتخ�ص�صني واخلرباء من مواطني الدول الأع�ضاء فقط ،لأن
ذلك �سيحد من ا�ستفادة اللجنة من اخلرباء العرب �أو املتخ�ص�صني الدوليني عند طرح
بع�ض الق�ضايا التي لها �صلة بالأو�ضاع الدولية �إلى �أنه �أحيانا يلزم الأمر اال�ستعانة به�ؤالء
املتخ�ص�صني العرب �أو الدوليني لعدم وجود ما يناظرهم من خربات يف الدول الأع�ضاء.
االكتفاء بذكر مادة االخت�صا�صات باعتبار �أن و�ضوح االخت�صا�ص يحدد الهدف من عمل
اللجنة ،وعلى الرغم من �أن هناك فروق �أ�سا�سية بني الأهداف واالخت�صا�صات باعتبار
الأهداف متثل الإطار العام لعمل املنظمة يف حني االخت�صا�صات يف الأن�شطة واخلطط التي
تعمل على حتقيق الأهداف.
دمج البند (ب )1-مع (ب ،)4-لأن تن�سيق مواقف املجال�س الربملانية اخلليجية يف �ش�أن
املنا�صب يف املحافل الربملانية العربية والإقليمية والدولية جزء من تن�سيق املواقف والق�ضايا
التي مت ذكرها يف البند(ب ،)1-لذا حذف البند(ب )2-لكي ال يكون هناك تكرار،
بالإ�ضافة الإيجاز والعمل على حتقيق الغر�ض مبا�شرة من م�سودة م�شروع القواعد التطبيقية
لعمل جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.

5

6

7

8
9

ا�ستبدال كلمة» ال�سعي»بـ»اقرتاح» لاللتزام بقواعد ال�صياغة الت�شريعية.
ارت�أى املجل�س �أن يكون من اخت�صا�صات اللجنة (البت يف احلاالت التي مل يرد بها ن�ص يف
هذا النظام) .بحيث تنقل الخت�صا�صات اللجنة تقديرا لأهميته وتفعيال لعمل اللجنة خا�صة
يف امل�سائل التي مل يرد بها ن�ص يف هذا النظام.
ارت�أى املجل�س �أهمية و�ضع مدة زمنية حمددة بحيث جتتمع اللجنة يف العام اجتماعني على �أن
يكون الأول قبل االجتماع الدوري ب�شهر على الأقل والثاين بعد �شهرين من انتهاء االجتماع الدوري.
الأخذ مبا ا�ستقرت عليه الربملانات الوطنية والإقليمية والدولية يف اللوائح ب�ش�أن �إعطاء احلق
لكل ع�ضو يف �إثبات اعرتا�ضه على قرارات اللجنة يف حم�ضر �إعمال اللجنة،و االكتفاء بذكر
ذلك يف حم�ضر االجتماع دون رفع هذا االعرتا�ض لالجتماع الدوري و ت�سبيبه.
الت�أكيد على �أن يكون للجنة �أمني �سر من برملان الدولة امل�ضيفة ليتولى الإ�شراف �إعداد
حم�ضر لكل اجتماع ،والإ�شراف على اجلوانب الإدارية الالزمة النعقاد اجتماعات اللجنة
دون التن�سيق مع الأمانة العامة ملجل�س التعاون.

10
11
12
13
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م

�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقرير اللجنة و�أخذت من الأوراق الفنية

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

14

ين�شئ االجتماع الدوري جلنة فنية دائمة ت�سمى «جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية» .

15

تخت�ص جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية بالآتي:
•تن�سيق مواقف املجال�س الربملانية اخلليجية يف املحافل الربملانية العربية والإقليمية
والدولية
•تن�سيق مواقف املجال�س الربملانية اخلليجية يف �ش�أن مر�شحيها ل�شغل منا�صب يف
املحافل الربملانية العربية والإقليمية والدولية.
•�إعداد خطط حترك م�شرتكة تت�ضمن توزيع املهام والأدوات يف املحافل الربملانية العربية
والإقليمية والدولية لتنفيذ البندين( )2(،)1امل�شار �إليها يف ذات املادة.
•ت�شكيل وفود برملانية خليجية م�شرتكة جتاه برملانات الدول الأخرى� ،أو املنظمات
الربملانية يف �ش�أن الق�ضايا اال�سرتاتيجية� ،أو الأمن الإقليمي اخلليجي
•ال�سعي لت�شكيل جلان �صداقة برملانية خليجية م�شرتكة مع برملانات الدول ذات
الأهمية والت�أثري يف العالقات مع دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
•�إعداد م�شروع بيان رئي�س االجتماع الدوري �أمام املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
•�إعداد م�شروع �أوراق العمل امل�شرتكة الهادفة لتن�سيق املواقف يف املحافل الربملانية
•درا�سة مايحيله �إليها االجتماع الدوري من مو�ضوعات.
•�إعداد م�شروع جدول الأعمال الدوري
•اتخاذ مايلزم لتنفيذ قرارات وتو�صيات االجتماع الدوري.
•�أية اخت�صا�صات �أخرى يقررها االجتماع الدوري

16

ا�ستبدال كلمة �سكرتري "ب ـ ـ ـ ــ"�أمني ال�سر " لأنها كلمة غري عربية.

17

حذفت املادة ( )12وتعديل ترقيمها (للجنة عقد اجتماعات على هام�ش املحافل
الربملانية لتقييم مواقف التن�سيق بني املجال�س اخلليجية � ،أو ،اتوزيع املهام
والأدوار يف �ش�أن التحرك امل�شرتك جتاه الربملانات الأخرى) النه مت ذكرها يف
االخت�صا�صات اللجنة من حيث عقد اجتماعات على هام�ش املحافل الربملانية
وتن�سيق املواقف والتحرك  .لذا حذفت املادة ( )12لكي ال يكون هناك تكرار،
بالإ�ضافة الإيجار والعمل على حتقيق الغر�ض مبا�شر.
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م

�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقرير اللجنة و�أخذت من الأوراق الفنية
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�إ�ضافة كلمة «�أع�ضاء» ،بحيث ت�صبح (غالبية �أع�ضاء اللجنة) لاللتزام بقواعد
ال�صياغة الت�شريعية .راعى النظام �أن يكون التعديل عليه من خالل غالبية �أع�ضاء
اللجنة لأن �أع�ضاء اللجنة هم �أدرى بالعوائق واملتطلبات الالزمة لإجناز �أعمالهم
يف اللجنة .يف مادة(.)15
يعدل هذا النظام بناء ًا على اقرتاح من غالبية اللجنة.
لرئي�س اللجنة اتخاذ كل ما يلزم من �إجراءات لت�أمني تن�سيق املواقف الربملانية
اخلليجية امل�شرتكة قبل موعد االجتماعات الربملانية العربية ،والإقليمية ،والدولية
خا�صة يف �إطار:

18

19

 -مر�شحو املجال�س الربملانية اخلليجية يف املحافل الربملانية. -خطط التحرك امل�شرتكة يف هذه املحافل. �-أوراق العمل امل�شرتكة لتن�سيق املحافل الربملانية اخلليجية.- -تنفيذ تو�صيات وقرارات االجتماع الدوري.

20

اقرتاح عقد ندوات وم�ؤمترات تهم املجال�س الربملانية اخلليجية.

21

�ضرورة وجود حد �أدنى من االتفاق وعلى بع�ض الق�ضايا واملو�ضوعات ،وهذا احلد
الأدنى �ستكون مرجعيته الأ�سا�سية قرارات قمة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية باعتبار �أن هذا املجل�س مبثل �صك ال�شرعية الأولى الجتماع جمال�س
ال�شورى والنواب والوطني والأمة.

22

اقرتاح عقد ندوات وم�ؤمترات تهم املجال�س الربملانية اخلليجية.

3.3الزيارات الربملانية
1.1م�ؤ�شرات عامة لقطاع الزيارات:

yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر من قبل �إدارات الأمانة فيما يخ�ص الزيارات الربملانية ما يبلغ (� )105أعمال فنية
y
ما بني �أوراق ودرا�سات وغريهما من �أعمال فنية .وجاءت غالبية الأوراق الفنيـة املعـدة يف الزيـارات البـرملانية من قبــل �إدارة ال�شعبــة الربملاني ــة بن�سبــة
( ،)% 95و�إدارة البحوث واملعلومات بن�سبة ( ،)% 5كما ي�شري اجلدول رقم (.)9
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ر�سم بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف الزيارات الربملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر

جدول ح�صر الأعمال الفنية املعدة للزيارات الربملانية
الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

م
1

الورقة الربملانية التعريفية حول جمهورية �أملانيا االحتادية.

ال�شعبة الربملانية

2010

2

ورقة تعريفيـة والية �سك�سونيا.

ال�شعبة الربملانية

2010

3

الورقة التو�صيفية حول العالقات الأملانية – الإماراتية و�آفاقها.

ال�شعبة الربملانية

2010

4

مقارنة بني الربملان االملاين البوند�ستاج والبوند�سرات.

ال�شعبة الربملانية

2010

5

املباحثـات بني املانيا واالمارات.

ال�شعبة الربملانية

2010
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م

172

الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

6

الورقة الربملانية التعريفية حول اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية.

ال�شعبة الربملانية

2010

7

الورقة التو�صيفية حول العالقات االماراتية املوروتانية.

ال�شعبة الربملانية

2010

8

ورقة تعريفية برملانية حول مملكة ال�سويد.

ال�شعبة الربملانية

2010

9

ورقة تو�صيفية يف �ش�أن العالقات بني االمارات وال�سويد.

ال�شعبة الربملانية

2010

10

ورقـة املباحثات بني االمارات ومملكة ال�سويد.

ال�شعبة الربملانية

2010

11

ورقة تو�صيف برملاين حول العالقات االماراتية الكورية.

ال�شعبة الربملانية

2010

12

ورقــة تعريـفية حول جمـهورية كـوريا.

ال�شعبة الربملانية

2010

13

ورقـة املباحثات ال�شعبة الربملانية وكوريا.

ال�شعبة الربملانية

2010

14

ورقة تعريفية برملانية حول اجلمهورية البولندية.

ال�شعبة الربملانية

2010

15

ورقة تو�صيفية للعالقات البولندية االماراتية.

ال�شعبة الربملانية

2010

16

مباحثات مع رئي�س جمل�س الربملان البولندي.

ال�شعبة الربملانية

2010

17

ورقــة تـعريفية برملانية يف العالقات االماراتية واملالديف.

ال�شعبة الربملانية

2010

18

ورقة تعريفية جمهورية فيتنام.

ال�شعبة الربملانية

2010

19

ورقة تو�صيفيه جمهورية فيتنام.

ال�شعبة الربملانية

2010

20

ورقة تعريفية عن العالقات بني االمارات واململكة املتحدة.

ال�شعبة الربملانية

2009

21

ورقة تو�صيف برملاين حول العالقات االماراتية الربيطانية.

ال�شعبة الربملانية

2009

22

مباحثات مع معايل رئي�س جمل�س العموم الربيطاين.

ال�شعبة الربملانية

2009

23

ورقة تعريفية عن العالقات االماراتية االيطالية.

ال�شعبة الربملانية

2009
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عنوان الورقة

م
24

ورقة تو�صيف برملاين حول العالقات االيطالية االماراتية.

ال�شعبة الربملانية

2009

25

مباحثات مع معايل رئي�س النواب االيطايل.

ال�شعبة الربملانية

2009

26

ورقة حمادثات رئي�س اجلمعية الوطنية الكربى الرتكية.

ال�شعبة الربملانية

2009

27

ورقة حمادثات مع فخامة رئي�س اجلمهورية الرتكية.

ال�شعبة الربملانية

2009

28

ورقة حمادثات مع وزير املالية الرتكي .

ال�شعبة الربملانية

2009

29

الورقة الربملانية التعريفية الملانيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

30

الورقة الربملانية التو�صيفية حول العالقات االماراتية االملانية.

ال�شعبة الربملانية

2009

31

نقاط مقرتحة للمباحثات بني االمارات واملانيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

32

ورقة برملانية تعريفية حول جمهورية فيتنام اال�شرتاكية.

ال�شعبة الربملانية

2009

33

ورقة تو�صيفية حول العالقات الفيتنامية – االماراتية الورقة التعريفية ململكة ال�سويد.

ال�شعبة الربملانية

2009

34

الورقة التو�صيفية للعالقات الإماراتية ال�سويدية.

ال�شعبة الربملانية

2009

35

ورقة املباحثات بني جمل�س النواب مبملكة ال�سويد واملجل�س الوطني االحتادي.

ال�شعبة الربملانية

2009

36

ورقة مباحثات بني االمارات واملانيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

37

الورقة الربملانية التعريفية الندوني�سيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

38

الورقة الربملانية التو�صيفية الندوني�سيا .

ال�شعبة الربملانية

2009

39

نقاط مقرتحة للمباحثات بني االمارات واندوني�سيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

40

ورقــة تـعريفية برملانية عن العالقات االماراتية التون�سية.

ال�شعبة الربملانية

2009

41

ورقــة تو�صيفية برملانية بني العالقات االماراتية التون�سية.

ال�شعبة الربملانية

2009

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

173

الإدارة املعدة

ال�سنة

م
42

ورقــة برملانية عن االحزاب ال�سيا�سية التون�سية.

ال�شعبة الربملانية

2009

43

ورقــة حمور يف �ش�أن تون�س واحتاد املغرب العربي.

ال�شعبة الربملانية

2009

44

ورقــة حمور يف �ش�أن تون�س واحلداثة.

ال�شعبة الربملانية

2009

45

ورقــة حمور يف العالقات االوروبية التون�سية.

ال�شعبة الربملانية

2009

46

املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي وفخامة الرئي�س زين العابدين بن علي.

ال�شعبة الربملانية

2009

47

املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل حممد الغنو�شي الوزير الأول للجمهورية التون�سية.

ال�شعبة الربملانية

2009

48

املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل ف�ؤاد املبزغ رئي�س جمل�س النواب التون�سي.
املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل عبداهلل القالل رئي�س جمل�س امل�ست�شارين
التون�سي.
املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل عبدالوهاب عبدهلل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
التون�سية.

ال�شعبة الربملانية

2009

ال�شعبة الربملانية

2009

ال�شعبة الربملانية

2009

51

املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل حممد ر�شيد ك�شي�ش وزير املالية التون�سية.

ال�شعبة الربملانية

2009

52

الورقة الربملانية التعريفية حول �سوريا.

ال�شعبة الربملانية

2009

53

ورقة حول العالقات ال�سورية الأردنية.

ال�شعبة الربملانية

2009

54

ورقة حول العالقات ال�سورية العراقية .

ال�شعبة الربملانية

2009

55

ورقة العالقات ال�سورية اال�سرائيلية.

ال�شعبة الربملانية

2009

56

ورقة حول العالقات ال�سورية الرتكية.

ال�شعبة الربملانية

2009

57

ورقة حول امللف النووي ال�سوري.

ال�شعبة الربملانية

2009

58

الورقة التو�صيفية يف �ش�أن العالقات بني الإمارات و�سوريا.

ال�شعبة الربملانية

2009

59

ورقة حول تطورات العالقة بني �سوريا وكل من م�صر وال�سعودية.

ال�شعبة الربملانية

2009

49
50
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م
60

ورقة حول العالقات ال�سورية االيرانية.

ال�شعبة الربملانية

2009

61

الورقة الربملانية التعريفية حول اجلمهورية الإندوني�سية.

ال�شعبة الربملانية

2009

62

ورقة تو�صيفية حول العالقات الإندوني�سية – الإماراتية و�آفاقها.

ال�شعبة الربملانية

2009

63

نقاط مقرتحة للمباحثات بني االمارات وجمهورية اندوني�سيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

64

الورقة الربملانية التعريفية باململكة املغربية .

ال�شعبة الربملانية

2009

65

الورقة الربملانية التو�صيفية حول العالقات االماراتية املغربية .

ال�شعبة الربملانية

2009

66

املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع امللك حممد ال�ساد�س.

ال�شعبة الربملانية

2009

67

املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل الوزير الأول للمملكة املغربية.

ال�شعبة الربملانية

2009

68

املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل رئي�س جمل�س امل�ست�شارين.

ال�شعبة الربملانية

2009

69

املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل رئي�س جمل�س النواب للمملكة املغربية.

ال�شعبة الربملانية

2009

70

املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية للمملكة املغربية.

ال�شعبة الربملانية

2009

71

املحادثات املقرتحة بني معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل وزير االقت�صاد واملالية للمملكة املغربية.

ال�شعبة الربملانية

2009

72

ورقة عن الأحزاب ال�سيا�سية يف �أملانيا والنظام االنتخابي.

ال�شعبة الربملانية

2009

73

ورقة عن العالقات العربية  -الأملانية .

ال�شعبة الربملانية

2009

74

ورقة عن العالقات الأوروبية – الأملانية.

ال�شعبة الربملانية

2009

75

ورقة عن العالقات الإ�سرائيلية  -الأملانية .

ال�شعبة الربملانية

2009

76

ورقة عن العالقات الأمريكية – الأملانية.

ال�شعبة الربملانية

2009

77

ورقة عن العالقات الإيرانية – الأملانية.

ال�شعبة الربملانية

2009
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عنوان الورقة

78

ورقة عن �أثر الأزمة املالية العاملية على االقت�صاد الأملاين.

ال�شعبة الربملانية

2009

79

ورقة عن �أملانيا وق�ضايا الإرهاب والتطرف.

ال�شعبة الربملانية

2009

80

املباحثات االقت�صادية مع املانيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

81

املباحثات الربملانية مع املانيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

82

املباحثات ال�سيا�سية مع املانيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

83

ورقة تعريفية عن والية �سك�سونيا ال�سفلى (هانوفر).

ال�شعبة الربملانية

2009

84

ورقة تعريفية حول م�ؤ�سـ�سـة كونراد �أديناور.

ال�شعبة الربملانية

2009

85

الورقة الربملانية التعريفية باليابان.

ال�شعبة الربملانية

2009

86

الورقة الربملانية التو�صيفية حول العالقات االماراتية اليابانية .

ال�شعبة الربملانية

2009

87

املحادثات بني االمارات واليابان.

ال�شعبة الربملانية

2009

88

الورقة الربملانية التو�صيفية لأوكرانيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

89

املحادثات بني االمارات واوكرانيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

90

الورقة الربملانية التعريفية بجمهورية اوكرانيا.

ال�شعبة الربملانية

2009

91

مباحثات مع املجموعة الربيطانية لالحتاد الربملاين الدويل.

ال�شعبة الربملانية

2009

92

مباحثات مع معايل  /وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية الربيطانية .

ال�شعبة الربملانية

2009

93

مباحثات مع ال�سيد  /رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية الربيطاين .Mike Gapes

ال�شعبة الربملانية

2009

94

مباحثات مع معايل رئي�س جمل�س اللوردات الربيطاين.

ال�شعبة الربملانية

2009

95

مباحثات معايل  /عبدالعزيز عبداهلل الغرير «رئي�س املجل�س الوطني االحتادي» مع الوفد الفرن�سي.

ال�شعبة الربملانية

2009
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96

ورقة مواقف برملانية يف �ش�أن :زيارة مقرر جلنة الأمم املتحدة –رئي�س جمل�س حقوق الإن�سان حول التباحث يف مو�ضوع
بيع الأطفال وا�ستغاللهم يف املواد الإباحية.

ال�شعبة الربملانية

2009

97

ورقة تعريفية حول العالقات بني دولة الإمارات العربية املتحدة ورو�سيا االحتادية.

ال�شعبة الربملانية

2008

98

ورقة تو�صيف برملاين �أعدتها الأمانة العامة لل�شعبة الربملانية الإماراتية حول العالقات الرو�سية–الإماراتية و�آفاقها.

ال�شعبة الربملانية

2008

99

نقاط مقرتحة ملباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي عبد العزيز عبد اهلل الغرير مع �سعادة غريمان غريف
وزير التنمية االقت�صادية والتجارة الرو�سي.

ال�شعبة الربملانية

2008

 100نقاط مقرتحة ملباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي عبد العزيز عبد اهلل الغرير مع معايل بوري�س غريزلوف
رئي�س جمل�س الدوما الرو�سي.

ال�شعبة الربملانية

2008

 101ورقة تعريفية حول جنوب �أفريقيا.

ادارة البحوث

2007

 102ورقة الإيجاز القطاع ال�صناعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة  ،جلنة التجارة وال�صناعة وجلنة االقت�صاد وال�ش�ؤون
اخلارجية.

ادارة البحوث

2007

 103ورقة النقاط املقرتحة للمباحثات مع وفد جلنة التجارة وال�صناعة وجلنة االقت�صاد وال�ش�ؤون اخلارجية برملان جنوب
�أفريقيا.

ادارة البحوث

2007

 104الورقة التعريفية القطاع ال�صناعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

ادارة البحوث

2007

 105نقاط مقرتحة للمباحثات جلنة التجارة وال�صناعة وجلنة االقت�صاد وال�ش�ؤون اخلارجية برملان جمهورية جنوب �أفريقيا.

ادارة البحوث

2007

ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية:
أ.أالأفكار:

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية عدد ( )166فكرة ،ومن �أهم هذه الأفكار:
y
yyالعالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية مع املانيا ومورتانيا ومملكة ال�سويد وكذلك العالقات بني دولة االمارات والدول االخرى مثل رو�سيا واملغرب وتون�س.
yyالت�أكيد على �أهمية �أن يكون للإحتاد الأوروبي (وخا�صة �أملانيا) االعرتاف بحل الدولتني الفل�سطينية والإ�سرائيلية.
yyجتربة الإ�صالح ال�سيا�سي التي متر بها دولة الإمارات العربية املتحدة وانعكا�ساتها على املجل�س الوطني االحتادي.
yyنظام التعليم يف جمهورية فيتنام.
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yyاملباحثات بني الإمارات وال�سويد يف اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية والربملاين.
yyال�سوق الأوروبية امل�شرتكة ورغبة تركيا يف االن�ضمام لع�ضوية ال�سوق
yyجلنة �صداقة بني جمل�س النواب البحريني واملجل�س الوطني االحتادي.
�yyأهمية التن�سيق بني ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية واملجال�س العربية والإ�سالمية.
yyالعالقات االقت�صادية بني دولة الإمارات العربية املتحدة ورو�سيا االحتادية.
yyحل امللف النووي الإيراين بالو�سائل الدبلوما�سية.
yyامل�ساعدات الإمنائية والإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات �إلى اجلمهورية العربية ال�سورية.
yyدوافع التوجه الرو�سي نحو دول جمل�س التعاون اخلليجي.
yyموقف اململكة املتحدة جتاه �أزمة امللف النووي الإيراين.
yyتفعيل وتطوير اجلانب ال�سياحي بني الإمارات وبولندا.
ب.باملقرتحات:

yبلغ �إجمايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية عدد ( )64مقرتح ًا ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
y
yتفعيل وت�شجيع وا�ستحداث عالقات جديدة �سيا�سية كانت �أو اقت�صادية بني دول الإمارات العربية املتحدة والدول اخلرى مثل املغرب وتون�س ورو�سيا واملانيا.
y
�yyإمكانية توقيع اتفاقية التجارة احلرة بني دول جمل�س التعاون واالحتاد الأوروبي.
yyتو�سيع ال�شراكة االقت�صادية بني دولة الإمارات واململكة املتحدة .
yyالت�أكيد على �أهمية �أن يتبنى الربملان الربيطاين ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث.
�yyضرورة البدء يف م�شروع اتفاقية التعاون الق�ضائي واجلنائي وتبادل املجرمني مع ايطاليا.
yyالدعوة �إلى توقيع اتفاقية ثنائية ب�ش�أن التملك الدائم �أو طويل الأجل بني دولة الإمارات وتركيا.
�yyضرورة االنتهاء من املفاو�ضات والتوقيع على اتفاقية �إقامة منطقة حرة بني جمهورية تركيا ودول جمل�س التعاون.
yyتعزيز االتفاقية املوقعة بني مركز الإمارات للدرا�سات الإ�سرتاتيجية واملعهد الرتكي لل�سيا�سة اخلارجية ،لتبادل املعلومات والبحوث امل�شرتكة.
yyتعزيز االتفاق مع وزارة الثقافة وال�شباب مع اجلانب الرتكي من خالل تبادل الإ�صدارات االدبية.
yyتعزيز دعم الإمارات للعالقات التجارية والثقافية ب�ش�أن قرب�ص ال�شمالية الرتكية بناء على تو�صية منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي لوزراء اخلارجية.
�yyضرورة التن�سيق امل�شرتك بني البلدين يف منظمة التجارة العاملية باعتبارهما ع�ضوين يف املنظمة مع �إمكانية اال�ستفادة من و�ضع تركيا يف االحتاد
الأوروبي لت�سويق املنتجات الإماراتية.
yyتعزيز مذكرة التفاهم املوقعة يف �ش�أن امل�شاورات ال�سيا�سية بني وزارتي اخلارجية الإماراتية وتركيا.
�yyإمكانية �إقامة م�شروعات �إماراتية رو�سية م�شرتكة يف قطاع النفط.
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yyتفعيل مذكرة التفاهم والتن�سيق بني الإمارات واملغرب ،خا�صة مبا يخ�ص العمالة والتعاون الأكادميي.
yyت�شجيع �إيجاد �آليات م�شرتكة لتذليل ال�صعوبات التي قد تواجه تطبيق االتفاقيات املوقعة الإمارات واملغرب خا�صة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية التبادل
احلر.
yyت�شجيع الزيارات واحلوارات بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والنخب الفكرية والثقافية بني البلدين نظرا للقوا�سم امل�شرتكة التي جتمعهما واملتميزة يف
التعاطي مع خمتلف املتغريات التي متر بها املنطقة العربية والدولية بكثري من االعتدال واملو�ضوعية.
�yyأهمية عدم الإ�ساءة �إلى الرموز الدينية الذي بدوره ي�شجع �إلى مزيد من الإرهاب و العنف.
yyالتعاون مع الأمم املتحدة و ذلك عن طريق عقد وزارة الداخلية اتفاقية مع الأمم املتحد لإن�شاء مكتب �شبه �إقليمي ملكافحة املخدرات واجلرمية يف
الإمارات.
�yyضرورة �أن يكون هناك جهد دويل منظم و�أن املعاهدات املتعلقة ب�أ�شكال التمييز العن�صر ويتم اعتبارها جزء ال يتجز�أ من اجلهود الدولية ملكافحة
االجتار بالب�شر.
�yyضرورة ايالء االهتمام لكل �ضحايا االجتار بالب�شر خا�صة �أن التطورات الدولية احلديثة و�سعت من مفهوم االجتار بالب�شر الذي ال يقت�صر على الرق
املقنع بل ي�شمل اال�ستغالل اجلن�سي وعمالة الأطفال والتجارة بالأع�ضاء الب�شرية.
�شكل بياين حل�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية للزيارات الربملانية

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

179

جدول �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية
م

180

املقرتحات

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف الزيارات الربملانية

1

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان لأملانيا.

دعوة ال�شركات الأملانية لال�ستثمار.

2

معلومات عن ال�سلطات ال�سيا�سية يف جمهورية �أملانيا االحتادية.

تو�سيع التعاون يف جمال التعليم العايل مع �أملانيا .

3

م�شاريع االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني الإمارات و�أملانيا .

تطوير التعاون يف املجال ال�صحي مع �أملانيا.

4

االقت�صاد الأملاين.

تطوير عالقات التعاون الربملاين بني الإمارات و�أملانيا.

5

التعريف بوالية �سك�سونيا الأملانية .

تقدمي مزيد من الت�سهيالت بني الإمارات و�أملانيا فيما يتعلق باحل�صول على
ت�أ�شرية.

6

ال�سياحة والثقافة يف هانوفر الأملانية .

تعزيز االت�صاالت والتن�سيق يف الق�ضايا الدولية واالقليمة بني الإمارات وفيتنام.

7

العالقات التجارية بني والية �ساك�سونيا ودولة الإمارات العربية املتحدة.

تو�سيع ال�شراكة االقت�صادية بني دولة الإمارات واململكة املتحدة .

8

�أهمية حترك �أوروبي جاد لدعم عملية ال�سالم.

�إمكانية توقيع اتفاقية التجارة احلرة بني دول جمل�س التعاون واالحتاد الأوروبي.

9

الت�أكيد على �أهمية �أن يكون للإحتاد الأوروبي (وخا�صة �أملانيا) االعرتاف بحل
الدولتني الفل�سطينية والإ�سرائيلية.

�إمكانية جذب اال�ستثمارات الربيطانية الى الدولة.

10

جتربة الإ�صالح ال�سيا�سي التي متر بها دولة الإمارات العربية املتحدة وانعكا�ساتها
على املجل�س الوطني االحتادي.

الت�أكيد على �أهمية �أن يتبنى الربملان الربيطاين ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث.

11

الو�ضع الراهن للعالقات الأملانية –الإماراتية.

تكثيف الزيارات الر�سمية بني الإمارات وايطاليا.

12

موقف جمهورية �أملانية االحتادية من الق�ضايا الإقليمية والدولية

تو�سيع �آفاق التعاون بني الإمارات وايطاليا.

13

مقارنة بني اجلمعية االحتادية (البوند�ستاج) واملجل�س االحتادي (البوند�سرات) �ضرورة البدء يف م�شروع اتفاقية التعاون الق�ضائي واجلنائي وتبادل املجرمني مع
ايطاليا.
يف الربملان الأملاين.

14

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان ملوريتانيا.

15

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية.
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حث ايطاليا على التواجد �ضمن م�شروع جزيرة ال�سعديات الثقافية.
طلب دعم تركيا مللف الدولة ال�ست�ضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
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16

االقت�صاد يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية.

الدعوة �إلى توقيع اتفاقية ثنائية ب�ش�أن التملك الدائم �أو طويل الأجل بني دولة
الإمارات وتركيا.

17

اجلوانب ال�سيا�سية للعالقات ال�سيا�سية بني الإمارات وموريتانيا .

�ضرورة االنتهاء من املفاو�ضات والتوقيع على اتفاقية �إقامة منطقة حرة بني
جمهورية تركيا ودول جمل�س التعاون

18

االتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة بني الإمارات وموريتانيا .

تعزيز االتفاقية املوقعة بني مركز الإمارات للدرا�سات الإ�سرتاتيجية واملعهد
الرتكي لل�سيا�سة اخلارجية ،لتبادل املعلومات والبحوث امل�شرتكة.

19

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان ل�سويد

تعزيز االتفاق مع وزارة الثقافة وال�شباب مع اجلانب الرتكي من خالل تبادل
الإ�صدارات االدبية.

20

ال�سلطات ال�سيا�سية يف مملكة ال�سويد.

تعزيز �أهمية تبادل التجارب واخلربات الرتبوية والزيارات بني القيادات الرتبوية.

21

االقت�صاد يف مملكة ال�سويد

تعزيز دعم الإمارات للعالقات التجارية والثقافية ب�ش�أن قرب�ص ال�شمالية الرتكية
بناء على تو�صية منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي لوزراء اخلارجية.

22

االتفاقيات املوقعة بني دولة الإمارات ومملكة ال�سويد.

تعزيز مذكرة التفاهم املوقعة يف �ش�أن الإعفاء املتبادل لت�أ�شريات الدخول حلملة
اجلوازات الدبلوما�سية واخلا�صة وملهمة.

23

�أولويات ال�سيا�سة اخلارجية ال�سويدية.

تعزيز مذكرة التفاهم املوقعة يف �ش�أن امل�شاورات ال�سيا�سية بني وزارتي اخلارجية
الإماراتية وتركيا.

24

التجارة اخلارجية بني دولة الإمارات ومملكة ال�سويد.

�ضرورة التن�سيق امل�شرتك بني البلدين يف منظمة التجارة العاملية باعتبارهما
ع�ضوين يف املنظمة مع �إمكانية اال�ستفادة من و�ضع تركيا يف االحتاد الأوروبي
لت�سويق املنتجات الإماراتية.

25

ت�أثري الأزمة املالية العاملية على االقت�صـاد ال�سويدي.

طلب الدعم من تركيا للمبادرة القطاعية اخلا�صة بتحرير املواد الأولية مبا يف
ذلك الأملنيوم من الر�سوم اجلمركية.

26

العالقات الع�سكرية بني دولة الإمارات ومملكة ال�سويد.

من ال�ضروري الإ�سراع يف �إقامة املنطقة املغاربة للتبادل احلر.

27

الر�ؤية امل�ستقبلية لتطوير العالقات بني الإمارات ومملكة ال�سويد.

�إمكانية �إقامة م�شروعات �إماراتية رو�سية م�شرتكة يف قطاع النفط.
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28

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان لكوريا.

�إمكانية عقد ور�شة عمل يف جمال الطاقة بني البلدين ،واال�ستفادة من خربة رو�سيا
يف تكنولوجيا الطاقة املتجددة.

29

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اجلمهورية الكورية.

ت�شجيع تبادل الزيارات بني امل�سئولني يف رو�سيا والإمارات وعلى خمتلف امل�ستويات.

30

االقت�صاد يف كوريا.

ت�شجيع وتعزيز التعاون الربملاين بني املجل�س الوطني االحتادي والربملان املغربي
من اجل تن�سيق مواقفها وتبادل اخلربات فيما بينها.

31

العالقات الإماراتية الكورية.

انعقاد اللجنة امل�شرتكة بني الإمارات واملغرب ب�صفة دورية وتعزيز العمل الثنائي.

32

موقف كوريا من الق�ضية الفل�سطينية.

تفعيل مذكرة التفاهم والتن�سيق بني الإمارات واملغرب ،خا�صة مبا يخ�ص العمالة
والتعاون الأكادميي.

33

العالقات االقت�صادية والتجارية الثنائية بني دولة الإمارات وكوريا اجلنوبية.

تفعيل ومتابعة االتفاقيات االقت�صادية املوقعة بني الإمارات واملغرب.

34

معلومات عن حجم التجارة اخلارجية بني دولة الإمارات العربية املتحدة وكوريا ت�شجيع �إيجاد �آليات م�شرتكة لتذليل ال�صعوبات التي قد تواجه تطبيق االتفاقيات
املوقعة الإمارات واملغرب خا�صة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية التبادل احلر.
اجلنوبية.

35

موقف كوريا من العدوان الإ�سرائيلي على �أ�سطول احلرية.

ت�شجيع القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال يف الإمارات واملغرب على لعب دور ًا حموري ًا
يف تعزيز العالقات االقت�صادية وتنمية املبادالت التجارية و�صو ًال �إلى �إقامة �شراكة
حقيقية بني القطاعني يف البلدين.

36

ت�شجيع امل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف الإمارات واملغرب على �إجراء املزيد من
�أهمية التعاون الإماراتي الكوري يف بناء املفاعالت النووية لإغرا�ض ال�سلمية يف احلوارات واللقاءات التخ�ص�صية لفتح �آفاق جديدة للتعاون يف املجال االقت�صادي
والتجاري والتي ميكن �أن تتم عرب الزيارات املتبادلة لرجال الأعمال ،وتبادل
الإمارات.
املعلومات التجارية وال�صناعية وتكنولوجيا املعلومات واالت�صال وغريها.

37

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان لبولندا.

ت�شجيع امل�ؤ�س�سات وامل�ستثمرين الإماراتيني على اال�ستفادة من فر�ص اال�ستثمارات
املعرو�ضة يف املغرب يف املجاالت املختلفة ال�سياحية والعقارية وال�صناعية
والتكنولوجية ،واالت�صاالت وغريها.

38

الثقافة البولندية.

دعم وم�ساندة اللجنة التجارية امل�شرتكة بني البلدين ب�إعتبارها القناة الفاعلة من
�أجل تطوير العالقات التجارية بني البلدين.
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39

الو�ضع االقت�صادي البولندي بعد الأزمة املالية.

اال�ستمرار يف تعزيز م�سار التعاون الفني بني البلدين والذي ي�شمل قطاعات التعليم
وال�صحة والبيئة والثقافة والرتاث والإعالم.

40

�أهمية تطوير العالقات مع بولندا.

ت�شجيع امل�شاركة املتبادلة للفعاليات املقامة يف البلدين وذلك يف �إطار التوا�صل
والتحاور بني ال�شعبني ال�شقيقني.

41

ر�ؤية م�ستقبلية للعالقات بني االمارات وبولندا و�آفاقها.

ت�شجيع الزيارات واحلوارات بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والنخب الفكرية
والثقافية بني البلدين نظرا للقوا�سم امل�شرتكة التي جتمعهما واملتميزة يف التعاطي
مع خمتلف املتغريات التي متر بها املنطقة العربية والدولية بكثري من االعتدال
واملو�ضوعية.

42

موقف بولندا الإيجابي الداعم لق�ضية جزر الإمارات الثالثة املحتلة.

ت�شجيع امل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف البلدين على �إجراء املزيد من احلوارات
واللقاءات التخ�ص�صية لفتح �آفاق جديدة للتعاون يف املجال االقت�صادي والتجاري
والتي ميكن �أن تتم عرب الزيارات املتبادلة لرجال الأعمال.

43

نتائج م�ؤمتر كوبنهاجن للتغري املناخي.

ت�شجيع القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال يف البلدين على لعب دور حموري يف تعزيز
العالقات االقت�صادية .

44

التعاون مع جمهورية بولندا فيما يتعلق بالطاقة املتجددة.

�ضرورة متابعة ودرا�سة مدى ت�أثر امل�شاريع الإماراتية يف املغرب بالأزمة االقت�صادية،
و�إمكانية م�ساعدتها للخروج من الأزمة �إن وجد ،خا�صة �أن حجم اال�ستثمارات
الإماراتية يف املغرب بلغت  18,7مليار دوالر ( 69مليار درهم �إماراتي).

45

تفعيل وتطوير اجلانب ال�سياحي بني الإمارات وبولندا

�ضرورة التعاون الأمني وخا�صة يف الناحية الإ�ستخباراتية وتبادل املعلومات،
ملواجهة �أي تهديد ،خا�صة الإرهابية منها.

46

اجلمعية الربملانية البولندية -الإماراتية يف الربملان البولندي عام 2006م.

ت�شجيع تبادل الزيارات بني امل�سئولني يف البلدين وعلى خمتلف امل�ستويات وخا�صة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.

47

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن جمهورية املالديف.

تفعيل مذكرة التفاهم والتن�سيق بني امل�سئولني يف وزارة خارجيتي الإمارات
واملغرب.

48

النظام ال�سيا�سي يف اجلمهورية املالديفية.

تفعيل ومتابعة االتفاقيات االقت�صادية املوقعة بني الإمارات واملغرب .

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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49

اقت�صاد اجلمهورية املالديفية.

دعم اجلهود الحتواء اخلالف الفل�سطيني.

50

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن جمهورية فيتنام اال�شرتاكية .

�أهمية تفعيل االحتاد املغرب العربي.

51

نظام التعليم يف جمهورية فيتنام.

الدعوة �إلى �أهمية فتح جماالت �أو�سع لرجال الأعمال يف الإمارات واندوني�سيا
لإقامة م�شروعات م�شرتكة.

52

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن اململكة املتحدة

دعوة ال�شركات االندوني�سية لال�ستثمار يف الدولة.

53

النظام ال�سيا�سي يف اململكة املتحدة

فتح جماالت التعاون التجاري الثنائي بني اندوني�سيا والإمارات.

54

االتفاقيات التي مت توقيعها بني الإمارات واململكة املتحدة .

دعوة ال�شركات الأملانية لال�ستثمار يف الدولة وخا�صة جمال الطاقة.

55

االقت�صاد يف اململكة املتحدة.

النظر �إلى مقدمات الأعمال الإرهابية و�إلى النزاعات طويلة الأمد التي تتطلب
التو�صل �إلى ت�سويه عادله تقلل من التوترات التي دائما ما ت�صنع الإرهاب.

56

للعالقات الربيطانية – الإماراتية.

�أهمية عدم الإ�ساءة �إلى الرموز الدينية الذي بدوره ي�شجع �إلى مزيد من الإرهاب
و العنف.

57

اجلوانب ال�سيا�سية للعالقات ال�سيا�سية بني الإمارات وبريطانيا.

التعاون مع الأمم املتحدة وذلك عن طريق عقد وزارة الداخلية اتفاقية مع الأمم
املتحد لإن�شاء مكتب �شبه �إقليمي ملكافحة املخدرات واجلرمية يف الإمارات.

58

موقف اململكة املتحدة جتاه ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث.

االن�ضمام �إلى الت�شريعات الدولية وهي اتفاقيات التي تقدمها الأمم املتحدة للدول
الأع�ضاء فيها و�أي�ضا ان�ضمام الإمارات �إلى اتفاقية العربية ملكافحة املخدرات
واجلرمية.

59

موقف اململكة املتحدة جتاه �أزمة امللف النووي الإيراين.

الطلب من املجتمع الدويل و�ضع ت�شريعات و�إجراءات �صارمة التي بدورها �ست�ساهم
يف تقليل واحلد من م�شكلة املخدرات.

60

الأحداث الإ�سرائيلية الأخرية يف قطاع غزة.

الرتكيز على نقاط حمدده يف كيفية تطوير الت�شريعات والقوانني ذات ال�صلة
بقوانني االجتار بالب�شر ،وعلى الرغم مفهوم االجتار بالب�شر مينع قمع ومعاقبة
الأطفال والن�ساء �إال �أن نالحظ �أن املفهوم خلى من الأوليات التي يجب �أن يركز
عليها االجتماع الدويل يف مكافحة االجتار بالب�شر.

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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61

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن ايطاليا .

�ضرورة ايالء االهتمام لكل �ضحايا االجتار بالب�شر خا�صة �أن التطورات الدولية
احلديثة و�سعت من مفهوم االجتار بالب�شر الذي ال يقت�صر على الرق املقنع بل
ي�شمل اال�ستغالل اجلن�سي وعمالة الأطفال والتجارة بالأع�ضاء الب�شرية.

62

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اجلمهورية الإيطالية.

�أهمية �أن تكون اجلزاءات القانونية يف ارتكاب مثل هذه الأعمال �أي االجتار بال�شر
�أن تكون جزاءاتها يف حدودها الق�صوى ،مبا يف ذلك عقوبة ال�سجن امل�ؤبد بل
�أن القانون الإماراتي و�سع من هذا املفهوم لل�سجن امل�ؤبد �إلى كل من ارتكب فعل
االجتار بالب�شر.

63

العالقات ال�سيا�سية الإماراتية الإيطالية.

�ضرورة �أن يكون هناك جهد دويل منظم و�أن املعاهدات املتعلقة ب�أ�شكال التمييز
العن�صر ويتم اعتبارها جزء ال يتجز�أ من اجلهود الدولية ملكافحة االجتار بالب�شر.

64

العالقات االقت�صادية الإماراتية الإيطالية واال�ستثمار .

�أهمية ن�شر الوعي املجتمعي ب�أعمال والأفعال التي تعد جرمية االجتار بالب�شر
�أحد �أهم �أنواع اجلرمية و�أن ن�شر املعرفه املجتمعية ملثل هذه الأعمال �أو اجلرائم
�سي�ساهم يف احلد من خطورة و�آثار جرائم االجتار بالب�شر يف املجتمع.

65

املباحثات بني الإمارات وال�سويد يف اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية والربملاين.

66

موقف �إيطالية من ق�ضية اجلزر الإماراتية املحتلة.

67

موقف �إيطالية من ملف �إيران النووي.

68

موقف �إيطالية من الأو�ضاع يف العراق.

69

موقف �إيطالية من الق�ضية الفل�سطينية.

70

جوانب العالقات الثنائية الربملانية بني االمارات وايطاليا.

71

�أهمية دور الربملانات يف التعاون مع احلكومات.

72

التنويه بقرار جمل�س الأمن الدويل رقم .1860

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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73

امل�ساواة بني امل�ستثمر الأجنبي والرتكي.

74

ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة ورغبة تركيا يف االن�ضمام لع�ضوية ال�سوق.

75

الإ�صالح ال�سيا�سي لدولة الإمارات .

76

التعاون يف جمال الغاز والبرتول مع تركيا.

77

معلومات عن ال�سكان واجلغرافيا جمهورية تون�س.

78

اقت�صاد اجلمهورية التون�سية.

79

النظام ال�سيا�سي يف اجلمهورية التون�سية.

80

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اجلمهورية التون�سية.

81

اقت�صاد اجلمهورية التون�سية.

82

موقف تون�س من ق�ضية االحتالل الإيراين للجزر الثالث .

83

ر�ؤية الإ�صالح ال�سيا�سي يف تون�س.

84

العالقات االقت�صادية بني الإمارات وتون�س.

85

احلياة احلزبية يف تون�س.

86

االنتخابات يف تون�س.

87

احتاد املغرب العربي.

88

تون�س واالحتاد املغربي.

89

الإطار الت�شريعي لالنتخابات الرئا�سية يف تون�س.

90

التعديالت الد�ستورية يف تون�س.

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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91

عهد بورقيبة يف تون�س.

92

عهد بن علي يف تون�س.

93

�آفاق امل�ستقبل يف م�سار العالقات الأوروبية – التون�سية.

94

موقف مملكة البحرين من ق�ضية اجلزر الإماراتية املحتلة من قبل �إيران.

95

جلنة �صداقة بني جمل�س النواب البحريني واملجل�س الوطني االحتادي.

96

�أهمية التن�سيق بني ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية واملجال�س العربية والإ�سالمية.

97

معلومات عامة حول رو�سيا االحتادية.

98

النظام ال�سيا�سي لرو�سيا.

99

ال�سلطات ال�سيا�سية يف جمهورية رو�سيا االحتادية.

100

االقت�صاد الرو�سي والتعاون النووي مع االمارات.

101

دوافع التوجه الرو�سي نحو دول جمل�س التعاون اخلليجي.

102

املوقف الرو�سي من ق�ضية اجلزر الإماراتية.

103

العالقات الرو�سية -الإيرانية.

104

العالقات االقت�صادية بني دولة الإمارات العربية املتحدة ورو�سيا االحتادية.

105

ر�ؤية م�ستقبلية للعالقات االماراتية الرو�سية .

106

الأحزاب ال�سيا�سية يف املغرب.

107

م�سرية احتاد املغرب العربي.

108

م�سرية االحتاد املغربي واململكة املغربية.

املقرتحات
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109

م�سرية الإ�صالح يف عهد امللك حممد ال�ساد�س.

110

العالقات الأوروبية املغربية.

111

العالقات اال�سبانية املغربية.

112

املغرب و مكافحة الإرهاب.

113

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان للمغرب .

114

النظام ال�سيا�سي يف املغرب.

115

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اململكة املغربية.

116

االقت�صاد يف اململكة املغربية.

117

اجلوانب ال�سيا�سية للعالقات ال�سيا�سية بني االمارات واملغرب.

118

موقف املغرب من اجلزر املحتلة.

119

املحادثات مع الوزير الأول للمملكة املغربية.

120

املحادثات مع امللك حممد ال�ساد�س ملك املغرب.

121

املحادثات مع رئي�س جمل�س امل�ست�شارين املغربي.

122

املحادثات مع رئي�س جمل�س النواب املغربي.

123

املحادثات مع وزير ال�ش�ؤون اخلارجية املغربية .

124

املحادثات مع وزير االقت�صاد واملالية املغربية.

125

الإ�شارة �إلى الأو�ضاع الأمنية يف العراق.

126

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان لتون�س.
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127

ال�سلطات ال�سيا�سية يف جمهورية اندوني�سيا.

128

االتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة بني الإمارات واندوني�سيا.

129

الو�ضع الراهن للعالقات الإندوني�سية –الإماراتية.

130

موقف اجلمهورية الإندوني�سية من الق�ضايا الإقليمية والدولية .

131

موقف اجلمهورية الإندوني�سية من ق�ضية اجلزر الإماراتية املحتلة.

132

حل امللف النووي الإيراين بالو�سائل الدبلوما�سية.

133

تداعيات �أزمة الغذاء العاملي.

134

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن اليابان.

135

النظام ال�سيا�سي يف اليابان.

136

االقت�صاد يف اليابان.

137

العالقات اليابانية-الإماراتية.

138

موقف اليابان من الق�ضايا الدولية.

139

�أفاق التعاون بني الإمارات واليابان.

140

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن �أوكرانيا.

141

النظام ال�سيا�سي يف جمهورية �أوكرانيا.

142

م�ؤ�س�سات ال�سلطة يف جمهورية �أوكرانيا.

143

االقت�صاد يف جمهورية �أوكرانيا.

144

العالقات الأوكرانية – الإماراتية.

املقرتحات
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145

االتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة مع �أوكرانيا .

146

موقف جمهورية �أوكرانيا من ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث.

147

تعريف االجتار بالب�شر .

148

تعريف املخدرات.

149

الإرهاب عابر احلدود.

150

جهود دولة الإمارات العربية املتحدة يف مكافحة الإرهاب.

151

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان �سوريا.

152

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اجلمهورية العربية ال�سورية.

153

امل�ساعدات الإمنائية والإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات �إلى اجلمهورية العربية
ال�سورية.

154

اقت�صاد اجلمهورية العربية ال�سورية.

155

الر�ؤية امل�ستقبلية للعالقات ال�سورية الإماراتية .

156

العالقات ال�سورية امل�صرية.

157

العالقات ال�سورية ال�سعودية.

158

ميزان القوى (العالقات ال�سورية امل�صرية وال�سعودية).

159

العالقات ال�سورية الإيرانية.

160

العالقات ال�سورية الرتكية.

161

العالقات ال�سورية الإ�سرائيلية.

162

العالقات ال�سورية العراقية.
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163

العالقات ال�سورية الأردنية .

164

امللف النووي ال�سوري.

165

موقف وجهود دولة الإمارات من حقوق الطفل.

166

االتفاقيات الدولية ب�ش�أن حقوق الطفل.

املقرتحات

فعالية الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارات البحثية
y
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها �أثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.
أ.أفعالية الأفكار:

yبلغت ن�سبة فعالية �أفكار االوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية ( ،)% 98.3حيث بلغ عدد �أفكار �أوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية ( )166فكرة،
y
ومن الأفكار التي مت الأخذ بها يف الزيارات الربملانية:
yyالعالقات الثنائية بني دولة الإمارات والدول الأخرى (عالقات �سيا�سية ،اقت�صادية� ،سياحية) مثل االقت�صاد الرو�سي والتعاون النووي مع الإمارات.
yyجوانب العالقات الثنائية الربملانية بني الإمارات وايطاليا.
yyالتعاون يف جمال الغاز والبرتول مع تركيا.
yyموقف جمهورية �أملانية االحتادية من الق�ضايا الإقليمية والدولية.
yyجتربة الإ�صالح ال�سيا�سي التي متر بها دولة الإمارات العربية املتحدة وانعكا�ساتها على املجل�س الوطني االحتادي.
�yyأهمية حترك �أوروبي جاد لدعم عملية ال�سالم.
yyامل�ساعدات الإمنائية والإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات �إلى اجلمهورية العربية ال�سورية.
yyحل امللف النووي الإيراين بالو�سائل الدبلوما�سية.
�yyآفاق امل�ستقبل يف م�سار العالقات الأوروبية – التون�سية.
yyال�سوق الأوروبية امل�شرتكة ورغبة تركيا يف االن�ضمام لع�ضوية ال�سوق.
�yyأهمية التعاون الإماراتي الكوري يف بناء املفاعالت النووية لإغرا�ض ال�سلمية يف الإمارات.
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1

االقت�صاد الأملاين.

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان لأملانيا.

2

ال�سياحة والثقافة يف هانوفر الأملانية.

معلومات عن ال�سلطات ال�سيا�سية يف جمهورية �أملانيا االحتادية.

3

جتربة الإ�صالح ال�سيا�سي التي متر بها دولة الإمارات العربية املتحدة وانعكا�ساتها على
املجل�س الوطني االحتادي.

م�شاريع االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني الإمارات و�أملانيا.

4

موقف جمهورية �أملانية االحتادية من الق�ضايا الإقليمية والدولية.

االقت�صاد الأملاين.

5

االتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة بني الإمارات واندوني�سيا.

التعريف بوالية �سك�سونيا الأملانية

6

العالقات الرو�سية -الإيرانية.

ال�سياحة والثقافة يف هانوفر الأملانية

7

املوقف الرو�سي من ق�ضية اجلزر الإماراتية.

العالقات التجارية بني والية �ساك�سونيا ودولة الإمارات العربية املتحدة.

8

االقت�صاد الرو�سي والتعاون النووي مع االمارات.

�أهمية حترك �أوروبي جاد لدعم عملية ال�سالم.

9

التعاون يف جمال الغاز والبرتول مع تركيا.

الت�أكيد على �أهمية �أن يكون للإحتاد الأوروبي (خا�صة �أملانيا) االعرتاف
بحل الدولتني الفل�سطينية والإ�سرائيلية.
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10

امل�ساواة بني امل�ستثمر الأجنبي والرتكي.

جتربة الإ�صالح ال�سيا�سي التي متر بها دولة الإمارات العربية املتحدة
وانعكا�ساتها على املجل�س الوطني االحتادي.

11

ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة و رغبة تركيا يف االن�ضمام لع�ضوية ال�سوق.

الو�ضع الراهن للعالقات الأملانية –الإماراتية.

12

جوانب العالقات الثنائية الربملانية بني االمارات وايطاليا.

موقف جمهورية �أملانية االحتادية من الق�ضايا الإقليمية والدولية.

13

موقف �إيطالية من ملف �إيران النووي.

مقارنة بني اجلمعية االحتادية (البوند�ستاج) واملجل�س االحتادي
(البوند�سرات) يف الربملان الأملاين.

14

موقف �إيطالية من ق�ضية اجلزر الإماراتية املحتلة.

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان ملوريتانيا

15

العالقات ال�سيا�سية الإماراتية الإيطالية.

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية

16

العالقات االقت�صادية الإماراتية الإيطالية واال�ستثمار .

االقت�صاد يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية

17

العالقات االقت�صادية بني البلدين والتي بد�أت بزيارة الوفد التجاري البولندي للدولة يف
.2007

اجلوانب ال�سيا�سية للعالقات ال�سيا�سية بني الإمارات وموريتانيا .

18

الآليات الكفيلة بتعزيز عالقات التعاون(.الإمارات – املانيا).

االتفاقيات و مذكرات التفاهم املوقعة بني الإمارات وموريتانيا .

19

�آلية عمل املجل�س الوطني.

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان ل�سويد .

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

20

ال�سلطات ال�سيا�سية يف مملكة ال�سويد.

21

االقت�صاد يف مملكة ال�سويد.

22

االتفاقيات املوقعة بني دولة الإمارات ومملكة ال�سويد.

23

�أولويات ال�سيا�سة اخلارجية ال�سويدية.

24

التجارة اخلارجية بني دولة الإمارات ومملكة ال�سويد.

25

ت�أثري الأزمة املالية العاملية على االقت�صـاد ال�سويدي.
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26

العالقات الع�سكرية بني دولة الإمارات ومملكة ال�سويد.

27

الر�ؤيـة امل�ستقبـلية لتطوير العالقات بني الإمارات ومملكة ال�سويد.

28

املباحثات بني الإمارات وال�سويد يف اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية
والربملاين.

29

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان لكوريا.

30

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اجلمهورية الكورية.

31

االقت�صاد يف كوريا.

32

العالقات الإماراتية الكورية.

33

موقف كوريا من الق�ضية الفل�سطينية.

34

العالقات االقت�صادية والتجارية الثنائية بني دولة الإمارات وكوريا
اجلنوبية.

35

معلومات عن حجم التجارة اخلارجية بني دولة الإمارات العربية املتحدة
وكوريا اجلنوبية.

36

مبوقف كوريا من العدوان الإ�سرائيلي على �أ�سطول احلرية.

37

�أهمية التعاون الإماراتي الكوري يف بناء املفاعالت النووية لإغرا�ض
ال�سلمية يف الإمارات.

38

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان لبولندا.

39

الثقافة البولندية.

40

الو�ضع االقت�صادي البولندي بعد الأزمة املالية.

41

�أهمية تطوير العالقات مع بولندا.

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

م
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42

ر�ؤية م�ستقبلية للعالقات بني االمارات وبولندا و�آفاقها.

43

موقف بولندا الإيجابي الداعم لق�ضية جزر الإمارات الثالثة املحتلة.

44

نتائج م�ؤمتر كوبنهاجن للتغري املناخي.

45

التعاون مع جمهورية بولندا فيما يتعلق بالطاقة املتجددة.

46

تفعيل وتطوير اجلانب ال�سياحي بني الإمارات وبولندا .

47

اجلمعية الربملانية البولندية -الإماراتية يف الربملان البولندي عام 2006م.

48

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن جمهورية املالديف.

49

النظام ال�سيا�سي يف اجلمهورية املالديفية.

50

اقت�صاد اجلمهورية املالديفية.

51

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن جمهورية فيتنام اال�شرتاكية .

52

نظام التعليم يف جمهورية فيتنام.

53

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن اململكة املتحدة .

54

النظام ال�سيـا�سي يف اململكة املتحـدة.

55

االتفاقيات التي مت توقيعها بني الإمارات واململكة املتحدة .

56

االقت�صاد يف اململكة املتحدة.

57

للعالقات الربيطانية – الإماراتية.

58

اجلوانب ال�سيا�سية للعالقات ال�سيا�سية بني الإمارات وبريطانيا.

59

موقف اململكة املتحدة جتاه ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث.
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60

موقف اململكة املتحدة جتاه �أزمة امللف النووي الإيراين.

61

الأحداث الإ�سرائيلية الأخرية يف قطاع غزة.

62

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن ايطاليا .

63

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اجلمهورية الإيطالية.

64

العالقات ال�سيا�سية الإماراتية الإيطالية.

65

العالقات االقت�صادية الإماراتية الإيطالية واال�ستثمار.

66

موقف �إيطاليا من ق�ضية اجلزر الإماراتية املحتلة.

67

موقف �إيطاليا من ملف �إيران النووي.

68

موقف �إيطاليا من الأو�ضاع يف العراق.

69

موقف �إيطاليا من الق�ضية الفل�سطينية.

70

جوانب العالقات الثنائية الربملانية بني االمارات وايطاليا.

71

�أهمية دور الربملانات يف التعاون مع احلكومات.

72

التنويه بقرار جمل�س الأمن الدويل رقم .1860

73

امل�ساواة بني امل�ستثمر الأجنبي والرتكي.

74

ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة ورغبة تركيا يف االن�ضمام لع�ضوية ال�سوق.

75

الإ�صالح ال�سيا�سي لدولة الإمارات.

76

التعاون يف جمال الغاز والبرتول مع تركيا.

77

معلومات عن ال�سكان واجلغرافيا جمهورية تون�س.
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78

اقت�صاد اجلمهورية التون�سية.

79

النظام ال�سيا�سي يف اجلمهورية التون�سية.

80

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اجلمهورية التون�سية.

81

اقت�صاد اجلمهورية التون�سية.

82

موقف تون�س من ق�ضية االحتالل الإيراين للجزر الثالث.

83

ر�ؤية الإ�صالح ال�سيا�سي يف تون�س.

84

العالقات االقت�صادية بني الإمارات وتون�س.

85

احلياة احلزبية يف تون�س.

86

االنتخابات يف تون�س.

87

احتاد املغرب العربي.

88

تون�س واالحتاد املغربي.

89

الإطار الت�شريعي لالنتخابات الرئا�سية يف تون�س.

90

التعديالت الد�ستورية يف تون�س.

91

عهد بورقيبة يف تون�س.

92

عهد بن علي يف تون�س .

93

�آفاق امل�ستقبل يف م�سار العالقات الأوروبية – التون�سية.

94

موقف مملكة البحرين من ق�ضية اجلزر الإماراتية املحتلة من قبل �إيران.

95

جلنة �صداقة بني جمل�س النواب البحريني واملجل�س الوطني االحتادي.
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96

�أهمية التن�سيق بني ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية واملجال�س العربية والإ�سالمية.

97

معلومات عامة حول رو�سيا االحتادية.

98

النظام ال�سيا�سي لرو�سيا.

99

ال�سلطات ال�سيا�سية يف جمهورية رو�سيا االحتادية.

100

االقت�صاد الرو�سي والتعاون النووي مع االمارات.

101

دوافع التوجه الرو�سي نحو دول جمل�س التعاون اخلليجي.

102

املوقف الرو�سي من ق�ضية اجلزر الإماراتية.

103

العالقات الرو�سية -الإيرانية.

104

العالقات االقت�صادية بني دولة الإمارات العربية املتحدة ورو�سيا االحتادية.

105

ر�ؤية م�ستقبلية للعالقات االمارتية الرو�سية.

106

الأحزاب ال�سيا�سية يف املغرب.

107

م�سرية احتاد املغرب العربي.

108

مي�سرة االحتاد املغربي واململكة املغربية.

109

م�سرية الإ�صالح يف عهد امللك حممد ال�ساد�س.

110

العالقات الأوروبية املغربية.

111

العالقات اال�سبانية املغربية.

112

املغرب و مكافحة الإرهاب.

113

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان للمغرب .
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114

النظام ال�سيا�سي يف املغرب.

115

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اململكة املغربية.

116

االقت�صاد يف اململكة املغربية.

117

اجلوانب ال�سيا�سية للعالقات ال�سيا�سية بني االمارات واملغرب.

118

موقف املغرب من اجلزر املحتلة .

119

املحادثات مع الوزير الأول للمملكة املغربية.

120

املحادثات مع امللك حممد ال�ساد�س ملك املغرب.

121

املحادثات مع رئي�س جمل�س امل�ست�شارين املغربي.

122

املحادثات مع رئي�س جمل�س النواب املغربي.

123

املحادثات مع وزير ال�ش�ؤون اخلارجية املغربية.

124

املحادثات مع وزير االقت�صاد واملالية املغربية.

125

الإ�شارة �إلى الأو�ضاع الأمنية يف العراق.

126

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان لتون�س.

127

ال�سلطات ال�سيا�سية يف جمهورية اندوني�سيا.

128

االتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة بني الإمارات واندوني�سيا .

129

الو�ضع الراهن للعالقات الإندوني�سية –الإماراتية.

130

موقف اجلمهورية الإندوني�سية من الق�ضايا الإقليمية والدولية .

131

موقف اجلمهورية الإندوني�سية من ق�ضية اجلزر الإماراتية املحتلة.
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132

حل امللف النووي الإيراين بالو�سائل الدبلوما�سية.

133

تداعيات �أزمة الغذاء العاملي.

134

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن اليابان.

135

النظام ال�سيا�سي يف اليابان.

136

االقت�صاد يف اليابان.

137

العالقات اليابانية-الإماراتية.

138

موقف اليابان من الق�ضايا الدولية.

139

�أفاق التعاون بني الإمارات واليابان.

140

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان عن �أوكرانيا.

141

النظام ال�سيا�سي يف جمهورية �أوكرانيا.

142

م�ؤ�س�سات ال�سلطة يف جمهورية �أوكرانيا

143

االقت�صاد يف جمهورية �أوكرانيا.

144

العالقات الأوكرانية – الإماراتية.

145

االتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة مع �أوكرانيا .

146

موقف جمهورية �أوكرانيا من ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث.

147

تعريف االجتار بالب�شر .

148

تعريف املخدرات.

149

الإرهاب عابر احلدود.
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150

جهود دولة الإمارات العربية املتحدة يف مكافحة الإرهاب.

151

معلومات عن اجلغرافيا وال�سكان �سوريا .

152

ال�سلطات ال�سيا�سية يف اجلمهورية العربية ال�سورية.

153

امل�ساعدات الإمنائية والإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات �إلى اجلمهورية
العربية ال�سورية.

154

اقت�صاد اجلمهورية العربية ال�سورية.

155

الر�ؤية امل�ستقبلية للعالقات ال�سورية الإماراتية .

156

العالقات ال�سورية امل�صرية.

157

العالقات ال�سورية ال�سعودية.

158

ميزان القوى (العالقات ال�سورية امل�صرية وال�سعودية).

159

العالقات ال�سورية الإيرانية.

160

العالقات ال�سورية الرتكية .

161

العالقات ال�سورية الإ�سرائيلية.

162

العالقات ال�سورية العراقية.

163

العالقات ال�سورية الأردنية.

164

امللف النووي ال�سوري.

165

موقف وجهود دولة الإمارات من حقوق الطفل.

166

االتفاقيات الدولية ب�ش�أن حقوق الطفل.
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ب.بفعالية املقرتحات:
yبلغت ن�سبة فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية ( ،)% 96.8حيث بلغ عدد مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية ()64
y

مقرتح ،حيث يالحظ �أن املقرتحات التي مت الأخذ بها �أثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية:
yyطلب دعم تركيا مللف الدولة ال�ست�ضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة(.)IRENA
�yyأهمية تبادل التجارب واخلربات الرتبوية والزيارات بني القيادات الرتبوية للتعرف على جتارب اجلانبني.
yyتبادل البحوث والدرا�سات الرتبوية بني الإمارات وتركيا.
yyت�شجيع �إيجاد �آليات م�شرتكة لتذليل ال�صعوبات التي قد تواجه تطبيق االتفاقيات املوقعة الإمارات واملغرب خا�صة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية التبادل احلر.
�yyضرورة التعاون الأمني وخا�صة يف الناحية الإ�ستخباراتية وتبادل املعلومات ،ملواجهة �أي تهديد ،خا�صة الإرهابية منها.
�yyأهمية عدم الإ�ساءة �إلى الرموز الدينية الذي بدوره ي�شجع �إلى مزيد من الإرهاب والعنف.
yyالتعاون مع الأمم املتحدة وذلك عن طريق عقد وزارة الداخلية اتفاقية مع الأمم املتحد لإن�شاء مكتب �شبه �إقليمي ملكافحة املخدرات واجلرمية يف
الإمارات.
yyالرتكيز على نقاط حمدده يف كيفية تطوير الت�شريعات والقوانني ذات ال�صلة بقوانني االجتار بالب�شر.
�yyضرورة ايالء االهتمام لكل �ضحايا االجتار بالب�شر خا�صة �أن التطورات الدولية احلديثة و�سعت من مفهوم االجتار بالب�شر الذي ال يقت�صر على الرق
املقنع بل ي�شمل اال�ستغالل اجلن�سي وعمالة الأطفال والتجارة بالأع�ضاء الب�شرية.
�yyأهمية �أن تكون اجلزاءات القانونية يف ارتكاب مثل هذه الأعمال �أي االجتار بال�شر �أن تكون جزاءاتها يف حدودها الق�صوى ،مبا يف ذلك عقوبة ال�سجن
امل�ؤبد بل �أن القانون الإماراتي و�سع من هذا املفهوم لل�سجن امل�ؤبد �إلى كل من ارتكب فعل االجتار بالب�شر.
�yyضرورة �أن يكون هناك جهد دويل منظم و�أن املعاهدات املتعلقة ب�أ�شكال التمييز العن�صر ويتم اعتبارها جزء ال يتجز�أ من اجلهود الدولية ملكافحة
االجتار بالب�شر .
�yyأهمية ن�شر الوعي املجتمعي ب�أعمال والأفعال التي تعد جرمية االجتار بالب�شر �أحد �أهم انواع اجلرمية و�أن ن�شر املعرفه املجتمعية ملثل هذه الأعمال �أو
اجلرائم �سي�ساهم يف احلد من خطورة و�آثار جرائم االجتار بالب�شر يف املجتمع.
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املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

1

طلب دعم تركيا مللف الدولة ال�ست�ضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (.)IRENA

دعوة ال�شركات الأملانية لال�ستثمار.

2

�أهمية تبادل التجارب واخلربات الرتبوية والزيارات بني القيادات الرتبوية لتعرف على جتارب
اجلانبني ،وتبادل البحوث والدرا�سات الرتبوية بني الإمارات وتركيا.

تو�سيع التعاون يف جمال التعليم العايل مع �أملانيا .

3

ت�شجيع �إيجاد �آليات م�شرتكة لتذليل ال�صعوبات التي قد تواجه تطبيق االتفاقيات املوقعة
الإمارات واملغرب خا�صة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية التبادل احلر.

تطوير التعاون يف املجال ال�صحي مع �أملانيا.

4

�ضرورة التعاون الأمني وخا�صة يف الناحية الإ�ستخباراتية وتبادل املعلومات ،ملواجهة �أي تهديد،
خا�صة الإرهابية منها.

تطوير عالقات التعاون الربملاين بني الإمارات و�أملانيا.

5

�أهمية عدم الإ�ساءة �إلى الرموز الدينية الذي بدوره ي�شجع �إلى مزيد من الإرهاب والعنف.

تقدمي مزيد من الت�سهيالت بني الإمارات و�أملانيا فيما يتعلق باحل�صول
على ت�أ�شرية.

6

التعاون مع الأمم املتحدة وذلك عن طريق عقد وزارة الداخلية اتفاقية مع الأمم املتحد لإن�شاء تعزيز االت�صاالت والتن�سيق يف الق�ضايا الدولية واالقليمة بني الإمارات
وفيتنام.
مكتب �شبه �إقليمي ملكافحة املخدرات واجلرمية يف الإمارات.
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7

الرتكيز على نقاط حمدده يف كيفية تطوير الت�شريعات والقوانني ذات ال�صلة بقوانني االجتار
بالب�شر.

8

�ضرورة ايالء االهتمام لكل �ضحايا االجتار بالب�شر خا�صة �أن التطورات الدولية احلديثة و�سعت
�إمكانية توقيع اتفاقية التجارة احلرة بني دول جمل�س التعاون واالحتاد
من مفهوم االجتار بالب�شر الذي ال يقت�صر على الرق املقنع بل ي�شمل اال�ستغالل اجلن�سي
الأوروبي.
وعمالة الأطفال والتجارة بالأع�ضاء الب�شرية.

9

�أهمية �أن تكون اجلزاءات القانونية يف ارتكاب مثل هذه الأعمال �أي االجتار بال�شر �أن تكون
جزاءاتها يف حدودها الق�صوى ،مبا يف ذلك عقوبة ال�سجن امل�ؤبد بل �أن القانون الإماراتي و�سع �إمكانية جذب اال�ستثمارات الربيطانية �إلى الدولة.
من هذا املفهوم لل�سجن امل�ؤبد �إلى كل من ارتكب فعل االجتار بالب�شر.

10

�ضرورة �أن يكون هناك جهد دويل منظم و�أن املعاهدات املتعلقة ب�أ�شكال التمييز العن�صر ويتم الت�أكيد على �أهمية �أن يتبنى الربملان الربيطاين ق�ضية اجلزر الإماراتية
الثالث.
اعتبارها جزء ال يتجز�أ من اجلهود الدولية ملكافحة االجتار بالب�شر .

11

�أهمية ن�شر الوعي املجتمعي ب�أعمال والأفعال التي تعد جرمية االجتار بالب�شر �أحد �أهم انواع
اجلرمية و�أن ن�شر املعرفه املجتمعية ملثل هذه الأعمال �أو اجلرائم �سي�ساهم يف احلد من خطورة تكثيف الزيارات الر�سمية بني الإمارات وايطاليا.
و�آثار جرائم االجتار بالب�شر يف املجتمع.
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تو�سيع ال�شراكة االقت�صادية بني دولة الإمارات واململكة املتحدة .

12

تو�سيع �آفاق التعاون بني الإمارات وايطاليا.

13

�ضرورة البدء يف م�شروع اتفاقية التعاون الق�ضائي واجلنائي وتبادل
املجرمني مع ايطاليا.

14

حث ايطاليا على التواجد �ضمن م�شروع جزيرة ال�سعديات الثقافية.

15

طلب دعم تركيا مللف الدولة ال�ست�ضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (.)IRENA

16

الدعوة �إلى توقيع اتفاقية ثنائية ب�ش�أن التملك الدائم �أو طويل الأجل بني
دولة الإمارات وتركيا.

17

�ضرورة االنتهاء من املفاو�ضات والتوقيع على اتفاقية �إقامة منطقة حرة
بني جمهورية تركيا ودول جمل�س التعاون.

18

تعزيز االتفاقية املوقعة بني مركز الإمارات للدرا�سات الإ�سرتاتيجية
واملعهد الرتكي لل�سيا�سة اخلارجية ،لتبادل املعلومات والبحوث امل�شرتكة.
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19

تعزيز االتفاق مع وزارة الثقافة وال�شباب مع اجلانب الرتكي من خالل
تبادل الإ�صدارات االدبية.

20

تعزيز �أهمية تبادل التجارب واخلربات الرتبوية والزيارات بني القيادات
الرتبوية.

21

تعزيز دعم الإمارات للعالقات التجارية والثقافية ب�ش�أن قرب�ص ال�شمالية
الرتكية بناء على تو�صية منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي لوزراء اخلارجية.

22

تعزيز مذكرة التفاهم املوقعة يف �ش�أن الإعفاء املتبادل لت�أ�شريات
الدخول حلملة اجلوازات الدبلوما�سية واخلا�صة وملهمة.

23

تعزيز مذكرة التفاهم املوقعة يف �ش�أن امل�شاورات ال�سيا�سية بني وزارتي
اخلارجية الإماراتية وتركيا.

24

�ضرورة التن�سيق امل�شرتك بني البلدين يف منظمة التجارة العاملية
باعتبارهما ع�ضوين يف املنظمة مع �إمكانية اال�ستفادة من و�ضع تركيا يف
االحتاد الأوروبي لت�سويق املنتجات الإماراتية.

25

طلب الدعم من تركيا للمبادرة القطاعية اخلا�صة بتحرير املواد الأولية
مبا يف ذلك الأملنيوم من الر�سوم اجلمركية.

26

من ال�ضروري الإ�سراع يف �إقامة املنطقة املغاربة للتبادل احلر.

27

�إمكانية �إقامة م�شروعات �إماراتية رو�سية م�شرتكة يف قطاع النفط.

28

�إمكانية �إقامة م�شروعات �إماراتية رو�سية م�شرتكة يف قطاع النفط.

29

�إمكانية عقد ور�شة عمل يف جمال الطاقة بني البلدين ،واال�ستفادة من
خربة رو�سيا يف تكنولوجيا الطاقة املتجددة.

30

ت�شجيع تبادل الزيارات بني امل�سئولني يف رو�سيا والإمارات وعلى خمتلف
امل�ستويات.
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31

ت�شجيع وتعزيز التعاون الربملاين بني املجل�س الوطني االحتادي والربملان
املغربي من اجل تن�سيق مواقفها وتبادل اخلربات فيما بينها.

32

انعقاد اللجنة امل�شرتكة بني الإمارات واملغرب ب�صفة دورية وتعزيز
العمل الثنائي.

33

تفعيل مذكرة التفاهم والتن�سيق بني الإمارات واملغرب ،خا�صة مبا
يخ�ص العمالة والتعاون الأكادميي.

34

تفعيل ومتابعة االتفاقيات االقت�صادية املوقعة بني الإمارات واملغرب.

35

ت�شجيع �إيجاد �آليات م�شرتكة لتذليل ال�صعوبات التي قد تواجه تطبيق
االتفاقيات املوقعة الإمارات واملغرب خا�صة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية
التبادل احلر.

36

ت�شجيع القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال يف الإمارات واملغرب على لعب
دور ًا حموري ًا يف تعزيز العالقات االقت�صادية وتنمية املبادالت التجارية
و�صو ًال �إلى �إقامة �شراكة حقيقية بني القطاعني يف البلدين.

37

ت�شجيع امل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف الإمارات واملغرب على �إجراء املزيد
من احلوارات واللقاءات التخ�ص�صية لفتح �آفاق جديدة للتعاون يف
املجال االقت�صادي والتجاري والتي ميكن �أن تتم عرب الزيارات املتبادلة
لرجال الأعمال ،وتبادل املعلومات التجارية وال�صناعية وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صال وغريها.

38

ت�شجيع امل�ؤ�س�سات وامل�ستثمرين الإماراتيني على اال�ستفادة من فر�ص
اال�ستثمارات املعرو�ضة يف املغرب يف املجاالت املختلفة ال�سياحية
والعقارية وال�صناعية والتكنولوجية ،واالت�صاالت وغريها.

39

دعم وم�ساندة اللجنة التجارية امل�شرتكة بني البلدين ب�إعتبارها القناة
الفاعلة من �أجل تطوير العالقات التجارية بني البلدين.
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40

اال�ستمرار يف تعزيز م�سار التعاون الفني بني البلدين والذي ي�شمل
قطاعات التعليم وال�صحة والبيئة والثقافة والرتاث والإعالم.

41

ت�شجيع امل�شاركة املتبادلة للفعاليات املقامة يف البلدين وذلك يف �إطار
التوا�صل والتحاور بني ال�شعبني ال�شقيقني.

42

ت�شجيع الزيارات واحلوارات بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والنخب
الفكرية والثقافية بني البلدين نظرا للقوا�سم امل�شرتكة التي جتمعهما
واملتميزة يف التعاطي مع خمتلف املتغريات التي متر بها املنطقة العربية
والدولية بكثري من االعتدال واملو�ضوعية.

43

ت�شجيع امل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف البلدين على �إجراء املزيد من
احلوارات واللقاءات التخ�ص�صية لفتح �آفاق جديدة للتعاون يف املجال
االقت�صادي والتجاري والتي ميكن �أن تتم عرب الزيارات املتبادلة لرجال
الأعمال.

44

ت�شجيع القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال يف البلدين على لعب دور حموري
يف تعزيز العالقات االقت�صادية .

45

�ضرورة متابعة ودرا�سة مدى ت�أثر امل�شاريع الإماراتية يف املغرب بالأزمة
االقت�صادية ،و�إمكانية م�ساعدتها للخروج من الأزمة �إن وجد ،خا�صة
�أن حجم اال�ستثمارات الإماراتية يف املغرب بلغت  18,7مليار دوالر(69
مليار درهم �إماراتي).

46

�ضرورة التعاون الأمني وخا�صة يف الناحية الإ�ستخباراتية وتبادل
املعلومات ،ملواجهة �أي تهديد ،خا�صة الإرهابية منها.

47

ت�شجيع تبادل الزيارات بني امل�سئولني يف البلدين وعلى خمتلف امل�ستويات
وخا�صة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.

48

تفعيل مذكرة التفاهم والتن�سيق بني امل�سئولني يف وزارة خارجيتي
الإمارات واملغرب.
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�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير امل�شاركة و�أخذت من الأوراق الفنية

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

49

تفعيل ومتابعة االتفاقيات االقت�صادية املوقعة بني الإمارات واملغرب .

50

دعم اجلهود الحتواء اخلالف الفل�سطيني.

51

�أهمية تفعيل االحتاد املغرب العربي.

52

الدعوة �إلى �أهمية فتح جماالت �أو�سع لرجال الأعمال يف الإمارات
واندوني�سيا لإقامة م�شروعات م�شرتكة.

53

دعوة ال�شركات االندوني�سية لال�ستثمار يف الدولة.

54

فتح جماالت التعاون التجاري الثنائي بني اندوني�سيا والإمارات.

55

دعوة ال�شركات الأملانية لال�ستثمار يف الدولة وخا�صة جمال الطاقة.

56

النظر �إلى مقدمات الأعمال الإرهابية و�إلى النزاعات طويلة الأمد التي
تتطلب التو�صل �إلى ت�سويه عادله تقلل من التوترات التي دائما ما ت�صنع
الإرهاب.

57

�أهمية عدم الإ�ساءة �إلى الرموز الدينية الذي بدوره ي�شجع �إلى مزيد من
الإرهاب والعنف.

58

التعاون مع الأمم املتحدة وذلك عن طريق عقد وزارة الداخلية اتفاقية
مع الأمم املتحد لإن�شاء مكتب �شبه �إقليمي ملكافحة املخدرات واجلرمية
يف الإمارات.

59

بذلت دولة الإمارات جمهودات ملكافحة املخدرات وهي االن�ضمام �إلى
الت�شريعات الدولية وهي اتفاقيات التي تقدمها الأمم املتحدة للدول
الأع�ضاء فيها و�أي�ضا ان�ضمام الإمارات �إلى اتفاقية العربية ملكافحة
املخدرات واجلرمية.

60

تتطلب من املجتمع الدويل ت�شريعات و�إجراءات �صارمة التي بدورها
�ست�ساهم يف تقليل واحلد من م�شكلة املخدرات.
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61

يتم الرتكيز على نقاط حمدده يف كيفية تطوير الت�شريعات والقوانني ذات
ال�صلة بقوانني االجتار بالب�شر ،وعلى الرغم مفهوم االجتار بالب�شر مينع
قمع ومعاقبة الأطفال والن�ساء �إال �أن نالحظ �أن املفهوم خال من الأوليات
التي يجب �أن يركز عليها االجتماع الدويل يف مكافحة االجتار بالب�شر.

62

�ضرورة ايالء االهتمام لكل �ضحايا االجتار بالب�شر خا�صة �أن التطورات
الدولية احلديثة و�سعت من مفهوم االجتار بالب�شر الذي ال يقت�صر على
الرق املقنع بل ي�شمل اال�ستغالل اجلن�سي وعمالة الأطفال والتجارة
بالأع�ضاء الب�شرية.

63

�أهمية �أن تكون اجلزاءات القانونية يف ارتكاب مثل هذه الأعمال �أي
االجتار بال�شر �أن تكون جزاءاتها يف حدودها الق�صوى ،مبا يف ذلك
عقوبة ال�سجن امل�ؤبد بل �أن القانون الإماراتي و�سع من هذا املفهوم
لل�سجن امل�ؤبد �إلى كل من ارتكب فعل االجتار بالب�شر.

64

�ضرورة �أن يكون هناك جهد دويل منظم و�أن املعاهدات املتعلقة ب�أ�شكال
التمييز العن�صر ويتم اعتبارها جزء ال يتجز�أ من اجلهود الدولية
ملكافحة االجتار بالب�شر .

65

�أهمية ن�شر الوعي املجتمعي ب�أعمال والأفعال التي تعد جرمية االجتار
بالب�شر �أحد �أهم انواع اجلرمية و�أن ن�شر املعرفه املجتمعية ملثل هذه
الأعمال �أو اجلرائم �سي�ساهم يف احلد من خطورة و�آثار جرائم االجتار
بالب�شر يف املجتمع.
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4.4امل�ؤمترات والإجتماعات املتخ�ص�صة
م�ؤ�شرات عامة للم�ؤمترات والإجتماعات املتخ�ص�صة:

yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر من قبل الإدارات الفنية يف الأمانة العامة يف امل�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة
y
عدد ( )59عم ًال فني ًا ما بني �أوراق ودرا�سات وغريهما من �أعمال فنية .وجاءت جميع الأوراق الفنية املعدة يف هذا الق�سم من قبل �إدارة ال�شعبة الربملانية،
كما ي�شري اجلدول التايل.
ر�سم بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف امل�ؤمترات والإجتماعات املتخ�ص�صة
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
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م

عنوان الورقة

الإدارة املعدة

ال�سنة

1

خلفية عامة حول امل�ؤمتر الإقليمي الثاين للن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار ال�سيا�سي يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربي.

ال�شعبة الربملانية

2008

2

ورقة ت�صور حول الإعالم املر�أة يف املنظور االقليمي والدويل.

ال�شعبة الربملانية

2008

3

ورقة ت�صور حول اجلمعيات الن�سائية يف دول جمل�س التعاون.

ال�شعبة الربملانية

2008

4

ورقة ت�صور حول الإعالم واجلمعيات الن�سائية :حلفاء املر�أة يف االنتخابات.

ال�شعبة الربملانية

2008

5

ورقة ت�صور حول الإعالم واجلمعيات الن�سائية :حلفاء �سيا�سيون للمر�أة يف موقع اتخاذ القرار :ال�شراكة لتعزيز ق�ضايا النوع .

ال�شعبة الربملانية

2008

6

ورقة ت�صور حول املر�أة والربملان والإعالم.

ال�شعبة الربملانية

2008

7

ورقة ت�صور برملاين حول :دور الربملانيني يف مكافحة الف�ساد.

ال�شعبة الربملانية

2008

8

ورقة مداخلة حوله احل�صانة الربملانية.

ال�شعبة الربملانية

2008

9

ورقة مداخلة حوله الرقابة الربملانية.

ال�شعبة الربملانية

2008

10

ورقة مداخلة حول الأخالقيات ال�سيا�سية وت�ضارب امل�صالح.

ال�شعبة الربملانية

2008

11

ورقة تعريفية حول الف�ساد واملنظمة الربملانية العاملية �ضد الف�ساد.

ال�شعبة الربملانية

2008

12

مذكرة برملانية حول اللجوء ال�سيا�سي .

ال�شعبة الربملانية

2008

13

ورقة ت�صور برملاين حول العنف �ضد املر�أة.

البحوث واملعلومات

2008

14

ورقة ت�صور حول املر�أة والإعالم.

البحوث واملعلومات

2008

15

ورقة عمل ت�صور برملاين حول حماية واحرتام حقوق املر�أة املهاجرة العاملة.

البحوث واملعلومات

2008

16

ورقة حمور حول «اال�سرتاتيجية الوطنية الإماراتية لدعم املر�أة «.

ال�شعبة الربملانية

2009

17

ورقة مداخلة حول «اال�سرتاتيجية الوطنية الإماراتية لدعم املر�أة «.

ال�شعبة الربملانية

2009
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الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

م
18

ورقة حمور حول «دور الربملانات يف �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة.

ال�شعبة الربملانية

2009

19

ورقة مداخلة حول «دور الربملانات يف �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة».

ال�شعبة الربملانية

2009

20

ورقة حمور حول «دور املر�أة وم�شاركتها يف اال�ست�شارات الوطنية».

ال�شعبة الربملانية

2009

21

ورقة مداخلة حول «دور املر�أة وم�شاركتها يف اال�ست�شارات الوطنية».

ال�شعبة الربملانية

2009

22

ورقة حمور حول «مدى اهتمام الر�أي العام الإماراتي بدعم خطط العمل الوطنية لدور املر�أة الإماراتية.

ال�شعبة الربملانية

2009

23

ورقة مداخلة حول «مدى اهتمام الر�أي العام الإماراتي بدعم خطط العمل الوطنية لدور املر�أة الإماراتية.

ال�شعبة الربملانية

2009

24

ورقة حمور  +ورقة مداخلة حول «الدور احلكومي يف دعم عمل املر�أة وخططها الوطنية «.

ال�شعبة الربملانية

2009

25

ورقة حمور حول «الدور الإعالمي يف دعم عمل املر�أة وخططها الوطنية».

ال�شعبة الربملانية

2009

26

ورقة مداخلة حول «الدور الإعالمي يف دعم عمل املر�أة وخططها الوطنية».

ال�شعبة الربملانية

2009

ال�شعبة الربملانية

2009

28

ورقة مداخلة حول «دور الربملانات الرقابي والت�شريعي يف متابعة وتنفيذ اال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية لدعم املر�أة».

ال�شعبة الربملانية

2009

29

ورقة تعريفية حول ن�ش�أة الأزمة االقت�صادية العاملية.

ال�شعبة الربملانية

2009

30

ورقة تو�ضيحية حول الأزمة املالية العاملية.

ال�شعبة الربملانية

2009

31

ورقة مداخلة حول �سيا�سات االقت�صاد الكلي لتحفيز االقت�صاد العاملي.

ال�شعبة الربملانية

2009

32

ورقة مداخلة حول خلق فر�ص عمل ودرء الركود االجتماعي.

ال�شعبة الربملانية

2009

33

ورقة مداخلة حول �إيجاد طريق جديد لال�ستقرار والنمو :اال�ستنتاجات التي خل�ص �إليها جمموعة الع�شرين.

ال�شعبة الربملانية

2009

34

ورقة مداخلة حول تخفيف �أثر الأزمة على التنمية.

ال�شعبة الربملانية

2009

35

ورقة مداخلة حول جوانب الأزمة املالية على النوع.

ال�شعبة الربملانية

2009

36

ورقة مداخلة حول �إ�صالح النظام املايل الدويل.

ال�شعبة الربملانية

2009
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عنوان الورقة

م
37

ورقة مداخلة حول حتقيق اال�ستقرار املايل.

ال�شعبة الربملانية

2009

38

ورقة مداخلة حول عنا�صر لإ�سرتاتيجية الربملانية.

ال�شعبة الربملانية

2009

39

ورقة تو�صيفية حول الإجراءات احلكومية ملواجهة الأزمة االقت�صادية.

ال�شعبة الربملانية

2009

40

ورقة حمور حول دور املنظمات الغذائية الدولية يف عالج الأزمة الغذائية.

ال�شعبة الربملانية

2009

41

ورقة حمور حول م�سببات الأزمة الغذائية العاملية.

ال�شعبة الربملانية

2009

42

ورقة حمور حول ال�سبل الالزمة للحد من �أزمة الغذاء العاملي.

ال�شعبة الربملانية

2009

43

ورقة حمور حول �أثر هذه الأزمة على االقت�صاد الدويل والدول النامية.

ال�شعبة الربملانية

2009

44

ورقة خلفية عن اجلمعية الربملانية للبحر الأبي�ض املتو�سط.

ال�شعبة الربملانية

2010

45

ورقة تعريفية حول اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة « �سيداو».

ال�شعبة الربملانية

2010

46

ورقة تقييم برملاين حول اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.

ال�شعبة الربملانية

2010

47

ورقة موقف لدولة الإمارات العربية املتحدة حول اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.

ال�شعبة الربملانية

2010

48

ورقة مداخلة حول « حتديات تطبيق اتفاقية الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة «.

ال�شعبة الربملانية

2010

49

ورقة مداخلة حول «�أ�سباب امتناع الدول عن تطبيق الربوتوكول االختياري».

ال�شعبة الربملانية

2010

50

نبذة تعريفية عن امل�ؤمتر الدويل لر�ؤ�ساء الربملانات «جنيف» .

ال�شعبة الربملانية

2010

51

درا�سة حتليلية مفهوم ال�صالح العام يف عمل الربملانات (الت�شريعي والرقابي).

ال�شعبة الربملانية

2010

52

مداخلة حول :مفهوم ال�صالح العام يف عمل الربملانات (الت�شريعي والرقابي).

ال�شعبة الربملانية

2010

53

ورقة حمور حول :عوائق عمل الربملانات يف ظل �أزمات العامل.

ال�شعبة الربملانية

2010

54

مداخلة حول :عوائق عمل الربملانات يف ظل �أزمات العامل.

ال�شعبة الربملانية

2010

55

ورقة حمور حول� :سبل تعزيز دور الربملان يف امل�ساءلة الدميقراطية.

ال�شعبة الربملانية

2010
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عنوان الورقة

الإدارة املعدة

ال�سنة

56

مداخلة حول حلقة نقا�ش :العد العك�سي نحو « :2015احلفاظ على وعدنا اجلماعي ب�ش�أن حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية.

ال�شعبة الربملانية

2010

57

ورقة حمور حول حلقة نقا�ش :تعزيز الثقة بني الربملان وال�شعب.

ال�شعبة الربملانية

2010

58

مداخلة حول حلقة نقا�ش :تعزيز الثقة بني الربملان وال�شعب.

ال�شعبة الربملانية

2010

59

ورقة تعريفية حول الف�ساد ومنظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد.

ال�شعبة الربملانية

2010

2.2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة:
أ.أالأفكار:

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات والإجتماعات املتخ�ص�صة عدد ( )94فكرة ،ومن �أهم هذه الأفكار:
y
yyدور االحتاد الن�سائي الإماراتي يف �إعداد ر�ؤى وخطط عمل مل�شاركة املر�أة.
yyمعايري ال�صالح العام بني ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والإدارية.
yyفكرة ق�ضايا اللجوء والالجئني.
yyترجمة الأفكار والت�صورات �إلى خطط عمل لتح�سني الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية للمر�أة يف دولة الإمارات.
yyاخل�سائر التي حلقت بامل�ؤ�س�سات املالية يف العامل جراء الأزمة املالية ب�أكرث من �أربعة تريليونات دوالر.
yyالعمل على �ضخ �سيولة يف البنوك من قبل احلكومات� ،ساعد على التقليل من تداعيات الأزمة املالية.
yyالرقابة وال�شفافية والعملة الواحدة وال�سعي وراء الفائدة ال�سريعة ،من اجلذور الأ�سا�سية يف الأزمة املالية.
yyالعجز يف امليزان التجاري و�سلوكيات م�ؤ�س�سات الو�ساطة املالية من الأ�سباب الغري مبا�شرة للأزمة املالية.
yyت�صحيح االختالالت الهيكلية وحتقيق توازن احل�سابات واملوازين االقت�صادية كاالدخار واال�ستثمار وامليزان التجاري وميزان املدفوعات واملوازنة العامة.
yyمعاجلة امل�شاكل ال�ضاغطة كالركود االقت�صادي والبطالة والفقر وتقلبات �سعر ال�صرف.
yyالأزمة املالية العاملية �أثرت على ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية املحفزة لالقت�صاد العاملي.
ب.باملقرتحات:

yبلغ �إجمايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات والإجتماعات املتخ�ص�صة عدد ( )150مقرتح ًا ،ومن �أهم هذه
y
املقرتحات:
�yyأهمية ا�ستمرار دول العامل املانحة للم�ساعدات اخلارجية بالوفاء بتعهداتهم جتاه الدول امل�ستحقة.
yyت�شجيع اال�ستثمار يف الدول النامية لغر�ض الإنتاج الزراعي.تبني املعايري الدولية يف املحا�سبة والإي�ضاح والتدقيق وتطبيق الإ�صالح القانوين.
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yyاال�ستفادة من التجارب الدولية يف دعم املجتمع املدين و�سائل الإعالم مل�شاركة املر�أة يف العملية ال�سيا�سية وخا�صة يف االنتخابات.
yyاتباع �سيا�سة �إعالمية وا�ضحة مبا فيها االذاعة والتلفزيون وغريها من و�سائل االعالم يف الت�أثري على الفكر وخلق اجتاهات للنا�س مبا يحقق للمر�أة
فر�صة م�ساوية للرجل يف التنمية.
yyنقل �صورة املر�أة احلقيقية ون�شر الوعي لدى االفراد ب�أهمية م�شاركة املر�أة وتبني ق�ضاياها واجراء احلوارات والندوات.
�yyإن�شاء هيئة ات�صال عربية مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية لطرح وجهات نظر املر�أة يف م�ضامني الإعالم ال�سلبي املوجه للمر�أة العربية والعمل علي زيادة
م�شاركة املر�أة يف العمل الإعالمي من خالل تبني الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات ال�صحفية تنظيم دورات مكثفة علي امل�ستويني الوطني والدويل.
yyت�أ�سي�س مركز للبحوث والتدريب يهتم بالق�ضايا املرتبطة مب�شاركة املر�أة يف العمل الإعالمي.
�yyصياغة ا�سرتاتيجية عمل للحركة الن�سائية على م�ستوى اخلليج تعيد قراءة كافة املعطيات امل�ستجدة على كافة الأ�صعدة ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية
واالجتماعية
yyتوفري قاعدة بيانات �شاملة عن اجلمعيات الن�سائية على م�ستوى منطقة اخلليج من حيث الأهداف والتوزيع اجلغرايف وامل�شروعات وجماالت
التعاون بينها.
yyتنويع الأن�شطة لت�شمل على تنمية قدرات املر�أة وت�أهيلها لت�أ�سي�س و�إدارة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
yyمراجعة القوانني والت�شريعات املتعلقة باملر�أة لتذليل ال�صعاب ،والتوقيع على االتفاقيات الدولية املتعلقة بها.
�شكل بياين حل�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة
للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة
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خلفية عامة حول امل�ؤمتر الإقليمي الثاين للن�ساء الربملانيات والن�ساء
�إن�شاء مركز �إعالمي على امل�ستوى الإقليمي يعنى بامل�شكالت التي تعاين منها املر�أة ،وت�سليط
يف مراكز �صنع القرار ال�سيا�سي يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
ال�ضوء على �أهم منجزات وم�ساهمات للمر�أة يف التنمية املجتمعية واتخاذ القرار.
العربي.
�ضرورة تعاون امل�ؤ�س�سات الإعالمية مع منظمات املجتمع املدين ،ومعرفة �أهم الق�ضايا التي تواجه
التحديات وامل�شكالت التي تواجه الن�ساء الربملانيات.
املر�أة.

3

لتمكني املر�أة يف العملية ال�سيا�سية.

تنظيم املحا�ضرات والندوات لقطاعات وا�سعة من املجتمع ،لرتويج خطاب �إعالمي بديل خايل
من التنميط املوجة للمر�أة.

4

املنظمات الن�سائية يف دعم الن�ساء الربملانيات.

�إن�شاء هيئة متابعة ملالحقة �أو مقا�ضاة بع�ض الأ�شخا�ص �أو امل�ؤ�س�سات التي تعطي �صورة �سلبية عن
املر�أة.

5

املر�أة يف املنظور الإقليمي والدويل.

�إن�شاء هيئة ات�صال عربية مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية لطرح وجهات نظر املر�أة يف م�ضامني الإعالم
ال�سلبي املوجه للمر�أة العربية والعمل علي زيادة م�شاركة املر�أة يف العمل الإعالمي من خالل تبني
الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات ال�صحفية تنظيم دورات مكثفة علي امل�ستويني الوطني والدويل.

6

موقف دولة الإمارات العربية املتحدة من املر�أة.

�إعداد قاعدة بيانات علي امل�ستوى الإقليمي والدويل حول واقع املمار�سة الإعالمية للمر�أة واملعوقات
التي تقف يف طريق قيام املر�أة بدورها املطلوب يف ال�ساحة الإعالمية ومطالبة امل�ؤ�س�سات الإعالمية
وال�صحفية ،الن�ساء من االلتحاق بهذه امل�ؤ�س�سات وممار�سة العمل الإعالمي يف جميع جماالته.

7

حقائق و�أرقام عن اجلمعيات الن�سائية يف دول اخلليج.

ت�أ�سي�س مركز للبحوث والتدريب يهتم بالق�ضايا املرتبطة مب�شاركة املر�أة يف العمل الإعالمي.

8

جماالت االن�شطة واالخت�صا�صات للجمعيات الن�سائية .

�صياغة ا�سرتاتيجية عمل للحركة الن�سائية على م�ستوى اخلليج تعيد قراءة كافة املعطيات
امل�ستجدة على كافة الأ�صعدة ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية واالجتماعية.

9

االهداف والتحديات التي تواجة اجلمعيات الن�سائية.

توفري قاعدة بيانات �شاملة عن اجلمعيات الن�سائية على م�ستوى منطقة اخلليج من حيث الأهداف
والتوزيع اجلغرايف وامل�شروعات وجماالت التعاون بينها.

10

املر�أة واالعالم واحلملة االنتخابية.

11

دعم اجلمعيات الن�سائية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين للمرت�شحات.
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12

تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني وق�ضايا املر�أة.

ر�صد التجاوزات والتمييز �ضد املر�أة ،خ�صو�صا وانه ال توجد �أي �إح�صائيات دقيقة نظرا لطبيعة
املجتمع.

13

الربملانيات والإعالم الربملاين.

�صياغة ا�سرتاتيجية عمل للحركة الن�سائية على م�ستوى اخلليج تعيد قراءة كافة املعطيات
امل�ستجدة على كافة الأ�صعدة ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية واالجتماعية.

14

نبذة عامة عن القوى العاملة يف دولة الإمارات.

توفري قاعدة بيانات �شاملة عن اجلمعيات الن�سائية على م�ستوى منطقة اخلليج من حيث الأهداف
والتوزيع اجلغرايف وامل�شروعات وجماالت التعاون بينها

15

موقف دولة الإمارات من امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف الربملان.

تنويع الأن�شطة لت�شمل على تنمية قدرات املر�أة وت�أهيلها لت�أ�سي�س و�إدارة امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة.

16

معوقات املر�أة الإعالمية.

مراجعة القوانني والت�شريعات املتعلقة باملر�أة لتذليل ال�صعاب ،والتوقيع على االتفاقيات الدولية
املتعلقة بها.

17

قوانني اللجوء الدولية والإقليمية وق�ضايا الهجرة.

ر�صد التجاوزات والتمييز �ضد املر�أة ،خ�صو�صا و�أنه ال توجد �أي �إح�صائيات دقيقة نظرا لطبيعة
املجتمع.

18

التعريف باملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.

�صياغة ا�سرتاتيجية عمل للحركة الن�سائية على م�ستوى اخلليج تعيد قراءة كافة املعطيات
امل�ستجدة على كافة الأ�صعدة ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية واالجتماعية.

19

ق�ضايا اللجوء والالجئني.

القيام بدور �أكرث فاعلية يف الت�صدي للم�شكالت الأ�سرية عرب عقد �شراكات مع م�ؤ�س�سات الدولة
املعنية بالإ�صالح الأ�سري لتبني مواطن اخللل والعمل على تالفيها ،وتوفري قواعد بيانات �إح�صائية
عن طبيعة م�شكالت املجتمع لتوجيه الن�شاط االجتماعي ،والإ�سهام يف و�ضع مناهج درا�سية ت�ؤ�س�س
جليل واع بتلك الق�ضايا.

20

ق�ضايا انعدام اجلن�سية.

الندوات وامل�ؤمترات واللقاءات التي تهدف لن�شر التوعية واملعرفة لدى املر�أة لفهم احلياة ال�سيا�سة
والدور املطلوب منها ،وذلك من خالل ا�ستقطاب خرباء وم�ست�شارين لإلقاء هذه الندوات
وامل�ؤمترات.

21

ق�ضايا الهجرة واملهاجرين ( الهجرة ال�شرعية وغري ال�شرعية).

�إعداد اخلطط والربامج االنتخابية للمر�شحات و�صياغتها ملخاطبة الناخبني.

22

قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة ذات العالقة ب�شئون الالجئني .توجهة التوعية �إلى الذهاب �إلى �صناديق االقرتاح للإدالء ب�صوتها.

23

احلكم ال�صالح والف�ساد .

تعريف وت�شجيع الناخبات بدورهن يف العملية االنتخابية.
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24

الر�شوة واملح�سوبية ( وفق منظمة ال�شفافية العاملية).

الرتويج لدور املر�أة يف االنتخابات يف خمتلف و�سائل الأعالم (امل�سموعة واملرئية واملطبوعة).

25

ن�ش�أت املنظمة الربملانية العاملية �ضد الف�ساد.

مراقبة �سري العملية االنتخابية.

26

دور الربملان يف الق�ضاء على الف�ساد.

27

جهود دولة الإمارات يف مكافحة الف�ساد.

28

احل�صانـة الربملانيـة

ت�شجيع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�سائل الإعالم م�سايرة التغريات الإقليمية والدولية بحيث ميكن
ملمثلي املجتمع املدين و�سائل الإعالم القيام بدور ال�شريك احلقيقي للحكومة يف املحافل الإقليمية
والدولية.
اال�ستفادة من التجارب الدولية يف دعم املجتمع املدين و�سائل الإعالم مل�شاركة املر�أة يف العملية
ال�سيا�سية.
�إن�شاء جلنة �ش�ؤون املر�أة تكون حتت مظلة دول جمل�س التعاون اخلليجي �أ�سوة بجامعة الدول
العربية.

29

الرقابة الربملانية

تنظيم ندوات وور�ش عمل لنهو�ض الق�ضايا باملر�أة بح�ضور خرباء وم�ست�شارين متخ�ص�صني يف
هذا املجال،وم�ساندة املر�أة للمر�أة يف احلملة االنتخابية.

30

الأخالقيات ال�سيا�سية وت�ضارب امل�صالح.

�إبراز الدور الذي يقوم به االحتاد الربملاين الدويل لدفع م�سرية م�شاركة املر�أة العربية واخلليجية
خا�صة يف العملية ال�سيا�سية.و تنمية ثقافة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة وتعريفها بدورها.

31

املعوقات التي تقف حاجزا دون م�شاركة املر�أة يف جميع ميادين �إعداد الدرا�سات والبحوث التي تطور دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم يف دعم
م�شاركة املر�أة يف العملية ال�سيا�سة من خالل منظمات حملية �أو �إقليمية �أو دولية.
احلياة.

32

�إن�شاء �صناديق خا�صة للتمويل عرب القنوات امل�شروعة التي جتيزها القوانني املنظمة للعمل يف
ترجمة الأفكار والت�صورات �إلى خطط عمل لتح�سني الأو�ضاع
دول املجل�س لأن�شطة املجتمع املدين وو�سائل الإعالم لنهو�ض بالدور املطلوب منه جتاه امل�شاركة
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية للمر�أة يف دولة الإمارات.
ال�سيا�سية للمر�أة .لكي ال ي�ؤثر ب�شكل �أو �آخر على عالقة الدولة باملجتمع املدين.

33

م�ستوى �إدراك الن�ساء للو�ضع الراهن الذي بنيت عليه اال�سرتاتيجية �إعادة النظر يف الن�صو�ص القانونية اخلا�صة باملجتمع املدين وو�سائل الإعالم لتقليل القيود
املفرو�ضة عليه.
وما تطمح �إليه م�ستقبال

34

تقييم اال�سرتاتيجية احلكومية للمر�أة وبا�ستخدام الأدوات الرقابية تنظيم دورات وبرامج متخ�ص�صة للمر�شحات والناخبات وو�سائل الإعالم لرفع م�ستوى الوعي
باحلمالت االنتخابية.
والت�شريعية املنا�سبة.

35

ت�شجيع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�سائل الإعالم م�سايرة التغريات الإقليمية والدولية بحيث ميكن
ملمثلي املجتمع املدين و�سائل الإعالم القيام بدور ال�شريك احلقيقي للحكومة يف املحافل الإقليمية
والدولية.

دعم دول اخلليج لإ�سرتاتيجيات املر�أة للق�ضاء على التمييز �ضدها.
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36

�إ�شراك الربملانيات يف فرق العمل الوطنية املعنية ب�إعداد اال�سرتاتيجية اال�ستفادة من التجارب الدولية يف دعم املجتمع املدين و�سائل الإعالم مل�شاركة املر�أة يف العملية
ال�سيا�سية وخا�صة يف االنتخابات.
الوطنية للمر�أة.

37

م�شاركة املر�أة يف تقدمي اال�ست�شارات الوطنية ب�ش�أن خطط عملها.

�إن�شاء جلنة �ش�ؤون املر�أة تكون حتت ظل دول جمل�س التعاون اخلليجي �أ�سوة بجامعة الدول العربية.

38

دور االحتاد الن�سائي الإماراتي يف �إعداد ر�ؤى وخطط عمل مل�شاركة �إن�شاء �صناديق خا�صة لتمويل �أن�شطة املجتمع املدين وو�سائل الإعالم لنهو�ض بالدور املطلوب منه
جتاه امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة.
املر�أة

39

الر�أي العام الإماراتي والإهتمام الكبري لدعم خطط العمل الوطنية تنظيم دورات وبرامج متخ�ص�صة للمر�شحات والناخبات وو�سائل الإعالم لرفع م�ستوى الوعي
باالنتخابات.
لدور املر�أة.

40

مدى �أهمية الدور التي تلعبه املر�أة يف خمتلف املجاالت.

زيادة الوعي ال�سيا�سي والقانوين عن طريق الدورات التدريبية والندوات وا�ستخدام و�سائل
االعالم املختلفة خللق ر�أي عام ي�ساعد على م�شاركة الن�ساء يف خمتلف املجاالت ومنها ال�سيا�سية
واالقت�صادية .

41

حق املر�أة يف التعليم.

يعترب التعليم من الأهمية مبا يجعله يف نف�س املكانة من الرتبية يف اال�سرة وهو �أف�ضل الأدوات التي
ميكن االعتماد عليها يف �إحداث تغيري �سيا�سي واقت�صادي واجتماعي لدعم امل�شاركة وهذا �ش�أنه
منح املر�أة �سلطة �إ�ضافية داخل اال�سرة ،وا�ستقاللها اقت�صاديا واعتمادها على ذاتها والق�ضاء
على التمييز النوعي داخل ميدان العمل واندماجها يف املجال االقت�صادي ،على �سبيل املثال �إدخال
مادة حقوق االن�سان نبذ العنف وت�أكيد امل�ساواة بني الذكر واالنثى يف املناهج الدرا�سية ،وو�ضع
برامج عملية تطبيقية لها ولي�س فقط نظرية.

42

دعم الإمارات للمر�أة.

اتباع �سيا�سة �إعالمية وا�ضحة مبا فيها االذاعة والتلفزيون وغريها من و�سائل االعالم يف الت�أثري
على الفكر وخلق اجتاهات للنا�س مبا يحقق للمر�أة فر�صة م�ساوية للرجل يف التنمية ،ونقل �صورة
املر�أة احلقيقية ون�شر الوعي لدى االفراد ب�أهمية م�شاركة املر�أة وتبني ق�ضاياها واجراء احلوارات
والندوات.

43

ن�شر الوعي املجتمعي والثقايف والديني بالدور ال�صحيح للمر�أة.

تفعيل دور امل�ؤ�س�سة الدينية بتخ�صي�ص برامج لتوعية املر�أة مبكانتها احلقيقية باملجتمع توعية
�سيا�سية تت�سم باالعتدال مبا ي�ساهم يف تطور املجتمع وال يلغي القيم االيجابية املعتدلة

44

�إن�شاء قاعدة العمل الن�سائي ت�ضم عدادا وا�سعا من الن�ساء والعمل على القيام بحملة توعية ثقافية
تكوين ن�ساء �إماراتيات واعيات قادرات على دخول جميع جماالت
و�سيا�سية ليتولد لديهن االميان بدور املر�أة يف املجتمع و�ضرورة م�شاركتها يف خمتلف جماالت
العمل وفهمهم جميع حقوقهم وواجباتهم.
املجتمع.
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و�ضع ا�سرتاتيجية م�شرتكة بني دول اخلليج لرفع ن�سبة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة من خالل درا�سة
امل�شكالت الرئي�سية التي تعيق دخول املر�أة يف جمال ال�سيا�سة يف بع�ض دول اخلليج التي تكاد
م�شاركة املر�أة فيها معدومة.

45

�أثر الإعالم االماراتي يف دعم ق�ضية املر�أة.

46

تفعيل دور املر�أة يف كافة اجلوانب وتعزيز م�شاركتها يف عدة جماالت �إن�شاء جلنة خا�صة ملتابعة �سري القرارات التي تخرج بها امل�ؤمترات اخلليجية و حماولة ك�شف
ال�صعاب التي تعاين منها الدول اخلليجية.
يف املجتمع كالتعليم وال�صحة واالقت�صاد.

47

ف�شل ماليني املقرت�ضني ل�شراء م�ساكن وعقارات يف الواليات املتحدة �إن�شاء جلنة دائمة تعنى باملر�أة يف كل برملان تتولى درا�سة الت�شريعات املتعلقة بحقوق ومتكني املر�أة
وغريها.
يف ت�سديد ديونهم للبنوك.

48

التغري يف قيمة العقارات والنفط والغاز من �أهم �أ�سباب الأزمة املالية� .ضرورة �إن�شاء مركز �إعالمي على امل�ستوى الإقليمي يعنى بامل�شكالت التي تعاين منها املر�أة.

49

اخل�سائر التي حلقت بامل�ؤ�س�سات املالية يف العامل جراء الأزمة املالية �إعداد قاعدة بيانات علي امل�ستوى الإقليمي والدويل حول واقع املمار�سة الإعالمية للمر�أة
واملعوقات.
ب�أكرث من �أربعة تريليونات دوالر.

50

العمل على �ضخ �سيولة يف البنوك من قبل احلكومات� ،ساعد على �إن�شاء هيئة ات�صال عربية مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية لطرح وجهات نظر املر�أة يف م�ضامني الإعالم
ال�سلبي املوجه.
التقليل من تداعيات الأزمة املالية.

51

الرقابة وال�شفافية والعملة الواحدة وال�سعي وراء الفائدة ال�سريعة� ،أهمية توفري قاعدة معلومات متكاملة عن املر�أة املواطنة وفر�ص العمل املتاحة لها يف خمتلف
القطاعات االقت�صادية.
من اجلذور الأ�سا�سية يف الأزمة املالية.

52
53
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العجز يف امليزان التجاري و�سلوكيات م�ؤ�س�سات الو�ساطة املالية من �ضرورة رعاية النظام الأ�سري من خالل تفعيل دور امل�ؤ�س�سات االجتماعية للقيام بدورها
اال�ست�شاري واخلدمي لرعاية املر�أة.
الأ�سباب الغري مبا�شرة للأزمة املالية.
ت�صحيح االختالالت الهيكلية وحتقيق توازن احل�سابات واملوازين
�سعي الربملانيات لتنظيم لقاء �سنوي ي�ضم اجلهات احلكومية وغري احلكومية املعنية ب�إعداد
االقت�صادية كاالدخار واال�ستثمار وامليزان التجاري وميزان املدفوعات
وتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة.
واملوازنة العامة.

54

معاجلة امل�شاكل ال�ضاغطة كالركود االقت�صادي والبطالة والفقر �إطالق �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة (اليونيفم) لربنامج تدريبي للمنطقة اخلليج ب�ش�أن
�آليات وو�سائل دعم دور الربملانيات يف جمال اال�سرتاتيجيات الوطنية للمر�أة.
وتقلبات �سعر ال�صرف.

55

الأزمة املالية العاملية �أثرت على ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية املحفزة
لالقت�صاد العاملي.

درا�سة �إدماج معايري املوازنات املراعية للنوع االجتماعي �ضمن امليزانيات العامة للدولة.

56

الت�أثري على الأمن الوظيفي العاملي.

�إعداد الأمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل لدليل ب�ش�أن دور الربملانيات يف اال�سرتاجتيات
الوطنية للمر�أة.
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�إن�شاء �صناديق لال�ست�شارات يتم توزيعه يف �أماكن معينة ي�سهل على الن�ساء �إبداء ر�أيهن
ومقرتحاتهن جتاه �سيا�سات �أو موا�ضيع معينة.

57

حاجة بع�ض الدول الى معونات غذائية.

58

تعزيز الت�ضافر الدويل ،وتر�سيخ مبد�أ احلوار املو�سع مبراعاة زيادة دعوة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بعقد دورات وور�ش عمل تهدف �إلى توعية الن�ساء يف جمتمعاتنا
بدورهم الهام واحليوي يف تقدمي ا�ست�شارتهم عن طريق مبادرتهم ال�شخ�صية.
الثقل االقت�صادي.

59

تخ�صي�ص ور�صد مبالغ مالية �ضخمة للقرو�ض.

الت�أكيد على �أن يكون للم�ؤ�س�سات التعليمية دور يف ت�شجيع الطالبات بتقدمي ا�ست�شارتهم حول
موا�ضيع متعلقة بال�سيا�سات التعليمية

60

التنظيم والرقابة على �صناديق اال�ستثمار.

التن�سيق مع وزارة الإعالم ب�ضرورة �إقامة برامج �إعالمية وطنية.

61

�أثر الأزمة املالية على التنمية.

تعديل الت�شريعات الالزمة لتح�سني و�ضع املر�أة والنهو�ض بها ،مع مراعاة احتياجاتها الالزمة
واخلا�صة.

62

العمل على حتقيق الأهداف الإمنائية الثمان بحلول عام .2015

�إن�شاء املراكز احلكومية لتوعية املر�أة ودعمها يف خمتلف املناطق ،وخا�صة النائية منها.

63

�سنعك�س الأزمة املالية على م�سار التقدم الذي حتقق على �صعيد
تفعيل الن�صو�ص القانونية واملواثيق القائمة وااليجابية ل�صالح املر�أة وذلك على امل�ستويات املحلية
حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة كما �سيزيد العدد احلايل
والإقليمية والدولية.
للفقراء ،وتهديد م�ستقبل التنمية.

64

احلاجة �إلى �إ�صالح النظام املايل العاملي ب�أدوات اقت�صاد تنا�سب
املتطلبات الراهنة.

�ضرورة دعم امل�شاريع التي ت�ساعد بالنهو�ض باملر�أة.

65

و�إ�صالح النظام املايل الدويل و�إعادة الثقة يف الأ�سواق املالية ،وكذلك
تقوية الإ�شراف املايل.

�أن�شاء وزارة خا�صة ،تهتم بق�ضايا املر�أة والطفل.

66

تقوية امل�ؤ�س�سات املالية العاملية.

دعم ق�ضايا املر�أة يف الإعالم ،وتغيري ال�صورة القدمية عن املر�أة.

67

عنا�صر الإ�سرتاتيجية الربملانية ،لها دور فاعل يف الت�صدي لالزمة على و�سائل الإعالم الت�أكيد على وظيفة املر�أة الأ�سا�سية يف حماية الأ�سرة ودورها يف التنمية
االقت�صادية واالجتماعية.
املالية العاملية.

68

ت�أثري تداعيات الأزمة املالية على الإقت�صاد املحلي

معاجلة الق�صور يف جمال م�ساهمة الإعالم وم�ساندته للربامج اخلا�صة باملر�أة.

69

الإجراءات احلكومية املتبعة لإ�صالح النظام املايل والعقاري

تعديل االجتاهات وتناول امل�شكالت والظواهر ال�سلبية املتعلقة باملر�أة.

70

اتفاقية ال�ساو  -حتقيق امل�ساواة التامة بني الرجل واملر�أة بغ�ض النظر �أن يلعب الإعالم دوره الرئي�سي يف ق�ضية يف تر�سيخ القيم الإيجابية للمر�أة وكذلك تنظيم الندوات
وامللتقيات وبث برامج التوعية.
عن االختالفات البيولوجية.
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71

كفلت دولة االمارات حقوق املر�أة يف خمتلف املجاالت .

زيادة املقاالت والتحقيقات والأعمال ال�صحفية املختلفة لإلقاء ال�ضوء على �أهمية دور املر�أة

72

ا�سهم د�ستور وقوانني دولة االمارات يف تطور املر�أة.

و�ضع ا�سرتاتيجية �إعالمية تقوم على خطة مدرو�سة تهدف �إلى تغيري ال�صورة ال�سلبية ال�سائدة
عن املر�أة يف تلك الو�سائل.

73

هناك بع�ض مواد االتفاقية ال تتنا�سب مع عادات وتقاليد بع�ض البلدان االعتماد على ر�صد التغريات التي حدثت للمر�أة يف الفرتة الأخرية مبا يربز و�ضعها احلقيقي.

74

تعريف الف�ساد-مظاهره و�أ�شكاله.

�إثارة الق�ضايا املحورية التي �أ�صبحت ت�شغلها يف �إطار و�ضعها املتغري.

75

منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد هي الفرع العربي للمنظمة العاملية
للربملانيني �ضد الف�ساد.

النظر �إلى ق�ضية املر�أة كجزء ال يتجز�أ من ق�ضايا املجتمع.

76

تقوم املنظمة بعدة ن�شاطات من م�ؤمترات وور�ش عمل وحما�ضرات
للمحاربة الف�ساد.

العمل على دمج املر�أة يف كافة الأن�شطة ال�سيا�سية واالقت�صادية املختلفة.

77

يجمع امل�ؤمتر الدويل لر�ؤ�ساء املجال�س قادة املجال�س الت�شريعية من
جميع انحاء العامل حيث يتيح لهم التوا�صل مع نظرائهم ومناق�شة لكي حتقق الو�سائل الإت�صالية الدور املنوط بها يف تعديل االجتاهات وتغيري الأفكار.
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.

78

مفهوم ال�صالح العام من خالل بعدين االول يركز على اجلوانب
االقت�صادية والبعد االخر يركز على القيم الدميوقراطية .

79

تتنوع معايري ال�صالح العام بني ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية �إن�شاء �شبكة معلومات بني الن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار لدول جمل�س التعاون
اخلليجي واالتفاق على �أن متكني الن�ساء يف الربملانات.
والإدارية.

80

دور الربملانات يف تكري�س مفهوم ال�صالح العام.

�أهمية عقد ندوات توعية للن�ساء يف اخلليج العربي ويكون هدفها التوعية بالدور الذي يجب �أن
تقوم به املر�أة يف جميع املجالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.

81

تتعدد التحديات والأزمات التي يواجهها العامل من �أزمات اقت�صادية،
�سيا�سية ،اجتماعية وتهديدات �أمنية.

�أهمية و�ضع خطة لعقد دورات للربملانيات يف الدول اخلليجية.

82

تلعب الربملانات دورا هاما يف مواجهة �أزمات العامل على اعتبارها
ال�سلطة املنوطة بت�شريع القوانني.

تخفي�ض �سعر الفائدة لدعم دورة الن�شاط االقت�صادي واحليلولة دون الوقوع يف الك�ساد.
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83

هناك بع�ض العوائق التي تعيق من عمل الربملان ،فعلى ال�صعيد الوطني
ً
فانه يرتبط مبدى ا�ستجابة احلكومة وتنفيذها للتو�صيات والقرارات �ضخ كميات هائلة من ال�سيولة ،وعر�ضت على البنوك املركزية قرو�ضا مبعدالت فائدة منخف�ضة
الربملانية وذلك �أي�ضا يتوقف بدوره على مدى توافر االعتمادات املالية حفاظا على �أ�سا�سيات القاعدة الإنتاجية.
الالزمة لتنفيذ القرارات الربملانية.

84

مبد�أ �سيادة الدول مازال ميثل حجرة عرثة �أمام دور املنظمات �ضمان البنوك املركزية يف دول العامل ودائع العمالء يف البنوك لتحفيز الثقة يف الأ�سواق وا�ستقرار
اجلهاز امل�صريف و�ضمان تدفق الأموال من املودعني يف �شرايني االقت�صاد
الإقليمية والدولية ومعيقا لعمل الربملانات.

85

هناك عدة و�سائل للرقابه الربملانية والتي تتم عن طريق اللجان ،التخفيف من حدة املقامرات والعمليات الوهمية يف البور�صات من خالل فر�ض قيود م�ؤقتة على
اال�سئلة الربملانية ،طرح مو�ضوع عام ،اال�ستجواب �أو تق�صي احلقائق .البيع على املك�شوف ،واملراهنة على �أ�سهم البنوك ،و�شركات الت�أمني.

86

من �أنواع التمثيل الربملاين ،التفوي�ض (التوكيل) �أو التفوي�ض امل�شروط تدخل الدول من خالل ت�أميم العديد من البنوك و�شركات الت�أمني وامل�ؤ�س�سات املالية لتفادي
�إفال�سها.
(االلزامي).

87

�إن الت�أثري على �أعمال النواب والربملان يكون من خالل «الر�ضاء
ال�شعبي».

و�ضع قيود على رواتب ومكاف�آت كبار امل�صرفيني ومديري ال�شركات.

88

�أ�صبحت �أزمة االمن الغذائي �أحد اهم الق�ضايا الرتباط هذا املو�ضوع
ب�أمن وبقاء وا�ستقرار الدول .

القواعد التنظيمية والإ�شرافية للرقابة على البنوك وامل�ؤ�س�سات والأ�سواق املالية.

89

هناك عدة عوامل �أ�سهمت يف ظهور �أزمة االمن الغذائي منها ارتفاع �إن قرار جمموعة الع�شرين منح االقت�صاديات النامية والنا�شئة  100مليار دوالر من ال�سيولة
اال�سعار،اجلفاف ،ا�ستخدام احلبوب النتاج الوقود الع�ضوي وارتفاع املالية مل�ساعدتها على الوفاء بالتزاماتها اخلا�صة بالعمالت الأجنبية .يجب �أال يرتبط مبطالب
مبالغ بها على �صعيد ال�سيا�سة االقت�صادية.
ا�سعار املحروقات .

90

تنبع �أزمة نتيجة لزيادة امل�شرتيات من احلبوب يف الأ�سواق العاملية
�إ�صدار القوانني والقرارات الت�شريعية التي ت�ضمن �أعداد حمددة من فر�ص العمل والوظائف
وذلك الوقت مع انخفا�ض �إنتاج احلبوب وعدم توفر املخزونات
للمواطنني.
الالزمة و زيادة الأ�سعار.

91

االثار االقت�صادية مل�شكلة االمن الغذائي ارتفاع ا�سعار املحا�صيل
الرقابة الربملانية على م�شروع امليزانية �أداة هامة ميكن �أن ي�ستخدمها الربملان ل�ضمان توجيه
الغذائية اال�سا�سية وتاثريها على رفاهية الفقراء والتاثري على االنتاج
الإنفاق نحو �أكرث القطاعات �إحلاحا وت�أثرا من الأزمة.
الغذائي �سلبا لدى العديد من الدول النامية.

92

االثار االجتماعية مل�شكلة االمن الغذائي زيادة فئة الفقر ،تراجع
ت�ستدعي هذه الأزمة �إعادة الت�أكيد على التزام دول العامل بتحقيق الأهداف الإمنائية بحلول عام
م�ستوى ال�صحة العامة وتف�شي امرا�ض �سوء التغذية والعجز يف امليزان
.2105
التجاري للدول النامية .
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93

هناك جهود للحد من �أزمة الغذاء من خالل ا�صدار التقارير
والدرا�سات ال�سنوية وعقد امل�ؤمترات وتوقيع االتفاقيات واملعاهدات.

�شراكة حقيقية من القطاع اخلا�ص يربز من خاللها امل�س�ؤولية االجتماعية مل�ؤ�س�ساته جتاه املجتمع.

94

لعبت الإمارات دورا مهما يف تخفيف من حدة الأزمة يف الإمارات ال�سعي وراء ال�شفافية ،النزاهة ،م�س�ؤولية الإدارة عن املخاطر ،ممار�سات �سليمة فيما يتعلق
بال�ضوابط امل�صرفية ،تعاون خارجي جيد.
وخارجها من خالل امل�ساعدات التي تقدمها.

95

تبني املعايري الدولية يف املحا�سبة والإي�ضاح والتدقيق وتطبيق الإ�صالح القانوين.

96

اتخاذ تدابري حتول دون خف�ض امليزانيات املقررة للمعونات واملنح.

97

دعم خطة امل�ساواة بني اجلن�سني.

98

دعم الربنامج الذي �أطلق من قبل م�ؤ�س�سة التمويل الدولية بتكلفة  500مليون دوالر للم�ساعدة يف
متويل م�ؤ�س�سات التمويل التي تفيد الن�ساء املقرت�ضات.

99

حث البنوك املركزية على اعتماد على �إجراءات نقدية �أكرث مرونة لت�سهيل �شروط منح القرو�ض
من خالل خف�ض �أ�سعار الفائدة.

100

�إقامة م�شاريع نتموية متنوعة.

101

�إعداد درا�سات وبحوث معنية بتطوير �أدوات �سيا�سات االقت�صاد الكلي لنهو�ض باالقت�صاد العاملي
والتغلب على الأزمة املالية العاملية.

102

التعاون والتن�سيق يف �سيا�سات االقت�صاد الكلي يف مابني الدول وتبادل املعلومات يف مابينهم على
م�ستوى امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الدولية والتمويل الدويل.

103

�ضرورة اال�ستثمار الآمن لر�أ�س املال.

104

�أهمية الدور االجتماعي للدول من خالل تبني برامج للحد من البطالة والفقر.

105

�إدراج ق�ضية خلق فر�ص العمل �ضمن �أولويات اخلطط االقت�صادية لكل دولة.

106

�إن�شاء �صندوق حكومي تكون وظيفته �إيجاد فر�ص عمل بديلة للعمال امل�سرحني وتدريبهم.

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

107

�إن�شاء �صندوق لدعم عمال ال�شركات التي ت�أثرت بالأزمة املالية.

108

�إن�شاء مكاتب التن�سيق العمايل.

109

تقدمي الت�سهيالت االئتمانية و�ضخ ال�سيولة.

110

�ضرورة تطوير و�إ�صالح دور امل�ؤ�س�سات املالية الدولية والنظام العاملي.

111

م�ساعدة الدول الفقرية ايل مل يكن لها دور يف �صناعة الأزمة.

112

التكامل والتن�سيق الإقليمي يف القطاع املايل.

113

حتقيق التوازن بني ال�سيا�سات والإجراءات التنظيمية والرقابية الالزمة للتعامل مع الأزمة،
وكذلك الرقابة الربملانية الإدارية.

114

املوازنة بني الأهداف الق�صرية والبعيدة املدى.

115

ا�ستمرار دول العامل املانحة للم�ساعدات اخلارجية بالوفاء بتعهداتهم جتاه الدول امل�ستحقة.
حتديث الأنظمة الإ�شرافية على نحو منتظم يف البلدان التي ت�شكل �أهمية كربى بالن�سبة للنظام
املايل ككل.

117

يجب �إلتحام الإجرءات احلكومية مع القطاع اخلا�ص.

118

ت�صميم �سيا�سات مبنية على مراعاة ظروف املر�أة والرتكيز على دورها االقت�صادي يف الأ�سرة من
خالل تو�سيع الفر�ص االقت�صادية للن�ساء الفقريات.

119

املطالبة من خالل امل�ؤ�س�سات الربملانية الدولية والإقليمية بتطوير و�إ�صالح دور امل�ؤ�س�سات املالية
الدولية.

120

�أن ال يتم �إغفال البعد التنموي عند التعاطي مع الأزمة.

121

دعم الربملانات من اجل ا�صالح تداعيات االزمة املالية.

122

دعوة احلكومات �إلى التكامل االقت�صادي الإقليمي بني الدول يف املحيط اجلغرايف.

123

العمل على دمج امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات العقارية ال�ضعيفة.

116

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

225

م

226

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

124

�إعداد برامج جلدولة ديون البنوك واملحافظ اال�ستثمارية على �صغار امل�ستثمرين.

125

دعوة احلكومات العامل �إلى �ضمان ودائع العمالء يف البنوك لتحفيز الثقة يف ال�سوق وا�ستقرار
اجلهاز امل�صريف.

126

�أهمية دور الإعالم يف �إعطاء ال�صورة احلقيقية عن الأزمة املالية العاملية والآثار املرتتبة عليها.

127

�إعادة �صياغة بع�ض مواد االتفاقية مبا يتجنب اال�ستغراق يف تفا�صيل وق�ضايا تخالف العادات
والتقاليد والأعراف امل�ستقرة يف العديد من بلدان العامل ،وجتنب االتفاقية للق�ضايا التي ميكن �أن
تثري تعار�ضا مع �أحد الأديان ال�سماوية الثالث .

128

مراعاة االختالفات الطبيعية (الف�سيولوجية) بني الرجل واملر�أة فيما يخ�ص �ش�ؤون الأ�سرة وتوزيع
الأدوار وامل�س�ؤوليات لكل ح�سب حقوقه وواجباته وح�سب الطبيعة الفطرية لكل منهما.

129

توعية الر�أي العام العاملي من خالل ا�سرتاتيجيات �إعالمية بن�شر مفهوم ال�شراكة بني الرجل
واملر�أة و�إر�ساء فكرة الأمن الإن�ساين للمر�أة لدعم حقوقها ومكانتها يف املجتمع.

130

الت�أكيد على العمل اجلماعي والتعاون الدويل يف �ش�أن دعم العمل الربملاين من �أجل مواجهة
�أزمات العامل بالطرق العملية واملتاحة مع الت�أكيد على دور هيئة الأمم املتحدة ودور املنظمات
الدولية املخت�صة يف بذل جهودها لدعم هذا العمل ،مبا يكفل التوافق بني املنظمتني وينمي من
الدور ال�سيا�سي للربملانات.

131

البد من العمل اجلماعي على م�ساعدة برملانات الدول الفقرية يف البحث عن احللول التي ت�ضمن
تخفيف حدة �أثار الأزمات ال�سلبية على �أنظمتهم املحلية من خالل عقد اتفاقيات متعددة الأطراف
مع املنظمات الدولية.

132

الت�أكيد على �أهمية �إ�صالح الأمم املتحدة خا�صة يف �إطار تو�سيع الع�ضوية الدائمة ملجل�س الأمن
ومبا ميكن الدول النامية من التعبري عن م�صاحلها و�آرائها مبا يحقق العدالة يف قرارات جمل�س
الأمن.

133

ا�ستخدام الربملانات كافة الو�سائل الرقابية املتاحة لهم يف برملاناتهم الوطنية ملتابعة جهود
احلكومات جتاه ق�ضايا معينة.

134

تو�سيع قنوات امل�ساءلة ،حيث ال توجد قنوات للم�ساءلة مبعناها الوا�سع يف العديد من الربملانات.
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135

ال يكتفي الربملان مبناق�شة امليزانية للدولة و�إقرارها.

136

ي�ستلزم تطبيق امل�ساءلة توفري قنوات لل�شفافية على �أن ال يقت�صر تو�ضيح �أو توفري املعلومات
للربملانات �أو الدوائر الر�سمية فح�سب.

137

العمل على �إ�صدار قانون يلزم امل�سئولني بتو�ضيح كيفية تنفيذهم ملهامهم ومربرات القرارات التي
يتخذونها.

138

تطوير الأ�سواق والبنية التحتية وامل�ؤ�س�سات حتى ت�صل خدماتها املزارعني باملناطق النائية.

139

التو�سع يف البحوث واملعرفة والتقنية يف جماالت التنوع البيئي والطاقة املعلوماتية واالت�صاالت.

140

تخفي�ض ال�ضرائب على املحروقات بالدول الكربى امل�ستوردة للنفط.

141

ت�شجيع اال�ستثمار يف الدول النامية لغر�ض الإنتاج الزراعي.

142

�ضرورة م�ساهمة �أ�صحاب الأموال يف امليزانية املطلوبة �أو �إيجاد �شراكة بني القطاعني اخلا�ص
والعام القت�سام احل�ص�ص.

143

ان�شاء �صندوق وطني جلمع الأموال بهدف �إمداد الأ�سر الفقرية بال�سلع الغذائية الهامة.

144

ت�شجيع رجال الأعمال على اال�ستثمار الزراعي يف الدول الفقرية التي ت�صلح �أرا�ضيها للزراعة.

145

�ضرورة �إدخال نظام احل�ص�ص ( )Quotasعلى املنتجات الزراعية املحلية للدول التي ال تطبق
هذا النظام.

146

يف حني ال يقت�صر ت�أمني الغذاء فقط على القطاع الزراعي ،ف�إنه من ال�ضروري االعتماد على
الرثوة ال�سمكية ذات الفائدة العظمى.

147

�ضرورة م�ساعدة الدول الزراعية الفقرية على تطبيق نظام الزراعة الع�ضوية والذي يهدف �إلى
خال من املبيدات والكيمياويات والعنا�صر ال�ضارة.
�إنتاج غذاء �صحي �آمن ٍ

148

التنويه ب�أهمية التزام الدول بخف�ض انبعاثاتها من ثاين �أك�سيد الكربون نظرا ملا ي�سببه من ارتفاع
يف ن�سبة االحتبا�س احلراري.
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فعالية الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي
y
�أنتجتها الإدارات البحثية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها �أثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.
أ.أفعالية الأفكار:

yبلغت ن�سبة فعالية �أفكار االوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات والإجتماعات املتخ�ص�صة ( ،)% 93.2حيث بلغ عدد �أفكار �أوراق الأمانة العامة املعدة للم�ؤمترات
y
واالجتماعات املتخ�ص�صة ( )94فكرة ،ومن الأفكار التي مت الأخذ بها يف امل�شاركات الربملانية:
yyتعزيز التعاون بني اجلن�سني.
yyفكرة حماربة ونبذ الف�ساد الإداري واملايل.
�yyأهمية م�ساهمة املر�أة يف التخطيط مل�شروعات تنمية املجتمعات املحلية.
yyتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف املجال ال�سيا�سي ومراكز �صنع القرار.
�yyأهمية التزام الربملانيون بتنفيذ اخلطط التي قدمها لناخبيهم وعدم ا�ستغالل منا�صبهم من �أجل �أمور �شخ�صية
yyم�ستوى �إدراك الن�ساء للو�ضع الراهن الذي بنيت عليه اال�سرتاتيجية وما تطمح �إليه م�ستقبال.
yyتقييم اال�سرتاتيجية احلكومية للمر�أة وبا�ستخدام الأدوات الرقابية والت�شريعية املنا�سبة.
�yyإ�شراك الربملانيات يف فرق العمل الوطنية املعنية ب�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة.
yyترجمة الأفكار والت�صورات �إلى خطط عمل لتح�سني الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية للمر�أة يف دولة الإمارات.
yyتفعيل دور املر�أة يف كافة اجلوانب وتعزيز م�شاركتها يف عدة جماالت يف املجتمع كالتعليم وال�صحة واالقت�صاد.
yyاخل�سائر التي حلقت بامل�ؤ�س�سات املالية يف العامل جراء الأزمة املالية ب�أكرث من  4تريليونات دوالر.
yyالعجز يف امليزان التجاري و�سلوكيات م�ؤ�س�سات الو�ساطة املالية من الأ�سباب الغري مبا�شرة للأزمة املالية.
yyالرقابة وال�شفافية والعملة الواحدة وال�سعي وراء الفائدة ال�سريعة ،من اجلذور الأ�سا�سية يف الأزمة املالية.
yyالعمل على �ضخ �سيولة يف البنوك من قبل احلكومات� ،ساعد على التقليل من تداعيات الأزمة املالية.
yyت�صحيح االختالالت الهيكلية وحتقيق توازن احل�سابات واملوازين االقت�صادية كاالدخار واال�ستثمار وامليزان التجاري وميزان املدفوعات واملوازنة
العامة.
yyمعاجلة امل�شاكل ال�ضاغطة كالركود االقت�صادي والبطالة والفقر وتقلبات �سعر ال�صرف.
yyالأزمة املالية العاملية �أثرت على ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية املحفزة لالقت�صاد العاملي .و�إ�صالح النظام املايل الدويل و�إعادة الثقة يف الأ�سواق
املالية ،وكذلك تقوية الإ�شراف املايل.
yyتعزيز الت�ضافر الدويل ،وتر�سيخ مبد�أ احلوار املو�سع مبراعاة زيادة الثقل االقت�صادي.
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1

تنقية املواد النافذة من املواد العن�صرية.

خلفية عامة حول امل�ؤمتر الإقليمي الثاين للن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز
�صنع القرار ال�سيا�سي يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.

2

ق�صور التغطيات االعالمية ب�أدوار املر�أة االيجابية و�إظهار ال�صورة النمطية لها.

التحديات وامل�شكالت التي تواجه الن�ساء الربملانيات.

3

حتديات تعرت�ض املر�أة اخلليجية يف جمال االعالم .

لتمكني املر�أة يف العملية ال�سيا�سية.

4

�أهمية م�ساهمة املر�أة يف التخطيط مل�شروعات تنمية املجتمعات املحلية.

املنظمات الن�سائية يف دعم الن�ساء الربملانيات.

5

تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف املجال ال�سيا�سي ومراكز �صنع القرار.

املر�أة يف املنظور الإقليمي والدويل.

6

متكني الن�ساء الربملانيات.

موقف دولة الإمارات العربية املتحدة من املر�أة.
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7

و�ضع املر�أة يف الوطن العربي .

حقائق و�أرقام عن اجلمعيات الن�سائية يف دول اخلليج.

8

ال�صعوبات والتحديات التي تعيق م�شاركة املر�أة يف ال�ش�أن املحلي.

جماالت االن�شطة واالخت�صا�صات للجمعيات الن�سائية .

9

�أهمية التزام الربملانيون بتنفيذ اخلطط التي قدمها لناخبيهم وعدم ا�ستغالل منا�صبهم
من �أجل �أمور �شخ�صية.

االهداف والتحديات التي تواجة اجلمعيات الن�سائية.

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

 10خطورة الف�ساد �إذا انت�شر يف املجتمع ونتائجه على الدولة.

املر�أة واالعالم واحلملة االنتخابية.

 11احل�صانة الربملانية يجب �أن ال تعفي الربملانيني من امل�ساءلة.

دعم اجلمعيات الن�سائية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين للمرت�شحات.

 12مكافحة تبي�ض االموال.

تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني وق�ضايا املر�أة.

 13ال�شفافية يف الإيرادات.

الربملانيات والإعالم الربملاين.

 14تعزيز تنفيذ اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.

نبذة عامة عن القوى العاملة يف دولة الإمارات.

 15حتديد الفر�ص املتاحة للربملانيني وم�س�ؤولياتهم.

موقف دولة الإمارات من امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف الربملان .

16

معوقات املر�أة الإعالمية.

17

قوانني اللجوء الدولية والإقليمية وق�ضايا الهجرة.

18

التعريف باملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.

19

ق�ضايا اللجوء والالجئني.

20

ق�ضايا انعدام اجلن�سية.

21

ق�ضايا الهجرة واملهاجرين (الهجرة ال�شرعية وغري ال�شرعية).

22

قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة ذات العالقة ب�شئون الالجئني.

23

احلكم ال�صالح والف�ساد.

24

الر�شوة و املح�سوبية (وفق منظمة ال�شفافية العاملية).
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25

ن�ش�أت املنظمة الربملانية العاملية �ضد الف�ساد.

26

دور الربملان يف الق�ضاء على الف�ساد.

27

جهود دولة الإمارات يف مكافحة الف�ساد.

28

احل�صانة الربملانية.

29

الرقابة الربملانية.

30

الأخالقيات ال�سيا�سية وت�ضارب امل�صالح.

31

املعوقات التي تقف حاجزا دون م�شاركة املر�أة يف جميع ميادين احلياة.

32
33
34

ترجمة الأفكار والت�صورات �إلى خطط عمل لتح�سني الأو�ضاع االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية للمر�أة يف دولة الإمارات.
م�ستوى �إدراك الن�ساء للو�ضع الراهن الذي بنيت عليه اال�سرتاتيجية وما تطمح
�إليه م�ستقبال.
تقييم اال�سرتاتيجية احلكومية للمر�أة وبا�ستخدام الأدوات الرقابية والت�شريعية
املنا�سبة.

35

دعم دول اخلليج لإ�سرتاتيجيات املر�أة للق�ضاء على التمييز �ضدها.

36

�إ�شراك الربملانيات يف فرق العمل الوطنية املعنية ب�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية
للمر�أة.

37

م�شاركة املر�أة يف تقدمي اال�ست�شارات الوطنية ب�ش�أن خطط عملها.

38

دور االحتاد الن�سائي الإماراتي يف �إعداد ر�ؤى وخطط عمل مل�شاركة املر�أة.

39

الر�أي العام الإماراتي والإهتمام الكبري لدعم خطط العمل الوطنية لدور املر�أة.

40

مدى �أهمية الدور التي تلعبه املر�أة يف خمتلف املجاالت.

41

حق املر�أة يف التعليم.
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42

دعم الإمارات للمر�أة.

43

ن�شر الوعي املجتمعي والثقايف والديني بالدور ال�صحيح للمر�أة.

44

تكوين ن�ساء �إماراتيات واعيات قادرات على دخول جميع جماالت العمل وفهمهم
جميع حقوقهم وواجباتهم.

45

�أثر الإعالم االماراتي يف دعم ق�ضية املر�أة.
تفعيل دور املر�أة يف كافة اجلوانب وتعزيز م�شاركتها يف عدة جماالت يف املجتمع
كالتعليم وال�صحة واالقت�صاد.
ف�شل ماليني املقرت�ضني ل�شراء م�ساكن وعقارات يف الواليات املتحدة يف ت�سديد
ديونهم للبنوك.

46
47
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148

التغري يف قيمة العقارات والنفط والغاز من اهم ا�سباب الأزمة املالية.

49

اخل�سائر التي حلقت بامل�ؤ�س�سات املالية يف العامل جراء الأزمة املالية ب�أكرث من
 4تريليونات دوالر.

50

العمل على �ضخ �سيولة يف البنوك من قبل احلكومات� ،ساعد على التقليل من
تداعيات الأزمة املالية.

51

الرقابة وال�شفافية والعملة الواحدة وال�سعي وراء الفائدة ال�سريعة ،من اجلذور
الأ�سا�سية يف الأزمة املالية.

52

العجز يف امليزان التجاري و�سلوكيات م�ؤ�س�سات الو�ساطة املالية من الأ�سباب
الغري مبا�شرة للأزمة املالية.

53

ت�صحيح االختالالت الهيكلية وحتقيق توازن احل�سابات واملوازين االقت�صادية
كاالدخار واال�ستثمار وامليزان التجاري وميزان املدفوعات واملوازنة العامة.

54

معاجلة امل�شاكل ال�ضاغطة كالركود االقت�صادي والبطالة والفقر وتقلبات �سعر
ال�صرف.

55

الأزمة املالية العاملية �أثرت على ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية املحفزة
لالقت�صاد العاملي.
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56

الت�أثري على الأمن الوظيفي العاملي.

57

حاجة بع�ض الدول الى معونات غذائية.

58

تعزيز الت�ضافر الدويل ،وتر�سيخ مبد�أ احلوار املو�سع مبراعاة زيادة الثقل
االقت�صادي

59

تخ�صي�ص ور�صد مبالغ مالية �ضخمة للقرو�ض.

60

التنظيم والرقابة على �صناديق اال�ستثمار.

61

�أثر الأزمة املالية على التنمية.

62

العمل على حتقيق الأهداف الإمنائية الثمان بحلول عام .2015
�سنعك�س الأزمة املالية على م�سار التقدم الذي حتقق على �صعيد حتقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني املر�أة كما �سيزيد العدد احلايل للفقراء ،وتهديد م�ستقبل
التنمية.
احلاجة �إلى �إ�صالح النظام املايل العاملي ب�أدوات اقت�صاد تنا�سب املتطلبات
الراهنة.
و�إ�صالح النظام املايل الدويل و�إعادة الثقة يف الأ�سواق املالية ،وكذلك تقوية
الإ�شراف املايل.

66

تقوية امل�ؤ�س�سات املالية العاملية.

63
64
65

67
68

عنا�صر الإ�سرتاتيجية الربملانية ،لها دور فاعل يف الت�صدي لالزمة املالية
العاملية.
ت�أثري تداعيات الأزمة املالية على االقت�صاد املحلي.

69

الإجراءات احلكومية املتبعة لإ�صالح النظام املايل والعقاري.

70

اتفاقية ال�ساو  -حتقيق امل�ساواة التامة بني الرجل واملر�أة بغ�ض النظر عن
االختالفات البيولوجية.

71

كفلت دولة االمارات حقوق املر�أة يف خمتلف املجاالت.
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72

ا�سهم د�ستور وقوانني دولة االمارات يف تطور املر�أة.

73

هناك بع�ض مواد االتفاقية ال تتنا�سب مع عادات وتقاليد بع�ض البلدان .

74

تعريف الف�ساد-مظاهره و�أ�شكاله.
منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد هي الفرع العربي للمنظمة العاملية
للربملانيني �ضد الف�ساد.
تقوم املنظمة بعدة ن�شاطات من م�ؤمترات وور�ش عمل وحما�ضرات للمحاربة
الف�ساد
يجمع امل�ؤمتر الدويل لر�ؤ�ساء املجال�س قادة املجال�س الت�شريعية من جميع انحاء
العامل حيث يتيح لهم التوا�صل مع نظرائهم ومناق�شة الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.

75
76
77
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78

مفهوم ال�صالح العام من خالل بعدين االول يركز على اجلوانب االقت�صادية
والبعد االخر يركز على القيم الدميوقراطية .

79

تتنوع معايري ال�صالح العام بني ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والإدارية.

80

دور الربملانات يف تكري�س مفهوم ال�صالح العام.

81

تتعدد التحديات والأزمات التي يواجهها العامل من �أزمات اقت�صادية� ،سيا�سية،
اجتماعية وتهديدات �أمنية.

82

تلعب الربملانات دورا هاما يف مواجهة �أزمات العامل على اعتبارها ال�سلطة
املنوطة بت�شريع القوانني.

83

هناك بع�ض العوائق التي تعيق من عمل الربملان ،فعلى ال�صعيد الوطني فانه
يرتبط مبدى ا�ستجابة احلكومة وتنفيذها للتو�صيات والقرارات الربملانية
وذلك �أي�ضا يتوقف بدوره على مدى توافر االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ
القرارات الربملانية.

84

مبد�أ �سيادة الدول مازال ميثل حجرة عرثة �أمام دور املنظمات الإقليمية
والدولية ومعيقا لعمل الربملانات.
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85

هناك عدة و�سائل للرقابه الربملانية والتي تتم عن طريق اللجان ،اال�سئلة
الربملانية ،طرح مو�ضوع عام ،اال�ستجواب �أو تق�صي احلقائق.

86

من �أنواع التمثيل الربملاين ،التفوي�ض (التوكيل) �أو التفوي�ض امل�شروط (االلزامي).

87

�إن الت�أثري على �أعمال النواب والربملان يكون من خالل «الر�ضاء ال�شعبي».

88

�أ�صبحت �أزمة االمن الغذائي �أحد اهم الق�ضايا الرتباط هذا املو�ضوع ب�أمن
وبقاء وا�ستقرار الدول .

89

هناك عدة عوامل �أ�سهمت يف ظهور �أزمة االمن الغذائي منها ارتفاع اال�سعار،
اجلفاف ،ا�ستخدام احلبوب النتاج الوقود الع�ضوي وارتفاع ا�سعار املحروقات.

90

تنبع �أزمة نتيجة لزيادة امل�شرتيات من احلبوب يف الأ�سواق العاملية وذلك الوقت
مع انخفا�ض �إنتاج احلبوب وعدم توفر املخزونات الالزمة وزيادة الأ�سعار.

91

االثار االقت�صادية مل�شكلة االمن الغذائي ارتفاع ا�سعار املحا�صيل الغذائية
اال�سا�سية وتاثريها على رفاهية الفقراء والتاثري على االنتاج الغذائي �سلبا لدى
العديد من الدول النامية.

92
93
94

االثار اجلتماعية مل�شكلة االمن الغذائي زيادة فئة الفقر ،تراجع م�ستوى ال�صحة
العامة وتف�شي امرا�ض �سوء التغذية والعجز يف امليزان التجاري للدول النامية.
هناك جهود للحد من �أزمة الغذاء من خالل ا�صدار التقارير والدرا�سات
ال�سنوية وعقد امل�ؤمترات وتوقيع االتفاقيات واملعاهدات.
لعبت الإمارات دورا مهما يف تخفيف من حدة الأزمة يف الإمارات وخارجها من
خالل امل�ساعدات التي تقدمها.

أ.أفعالية املقرتحات:

yبلغت ن�سبة فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات والإجتماعات املتخ�ص�صة ( ،)% 95.1حيث عدد مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات
y
واالجتماعات املتخ�ص�صة ( )150مقرتح ًا ،ومن املقرتحات التي مت الأخذ بها يف امل�شاركات الربملانية:
yyتنظيم املزيد من �أن�شطة تبادل اخلربات الإقليمية والدولية.
yyت�شجيع الأعمال الهادفة لتح�سني �صورة املر�أة يف املجتمع ومتكينها �سيا�سيا واجتماعيا واقت�صاديا والإكثار من اللقاءات بني الربملانيات من �أجل حت�سني
فاعلية التوا�صل.
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yyالعمل على عقد اجتماعات م�ستقبلية تتناول مو�ضوعات مهمة مثل و�سائل تفعيل �آليات الرقابة وماهية القوانني ذات الأولوية.
�yyإعداد درا�سة للوقوف على �أ�سباب �ضعف م�شاركة املر�أة يف دول جمل�س التعاون يف املجال ال�سيا�سي (الربملان).
yyالعمل على رفع ن�سبة متثيل املر�أة يف الربملان بدول جمل�س التعاون.
yyت�شجيع الأعمال الهادفة لتح�سني �صورة املر�أة يف املجتمع ومتكينها �سيا�سيا واجتماعيا واقت�صاديا.
yyتطوير قدرات ومهارات الربملانيات من خالل عقد امل�ؤمترات النوعية وتنظيم ور�ش العمل
yyم�ساندة املر�أة للمر�أة يف جميع ق�ضاياها خا�صة يف جمال االنتخابات و�ضمان و�صولها الى الربملان.
yyدرا�سة �إمكانية �إعداد ورقة نقا�ش حول املحفزات واملعوقات التي تواجه الربملانيني لدى ت�أديتهم مهمتهم الرقابية.
yyت�شجيع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�سائل الإعالم م�سايرة التغريات الإقليمية والدولية بحيث ميكن ملمثلي املجتمع املدين و�سائل الإعالم القيام بدور
ال�شريك احلقيقي للحكومة يف املحافل الإقليمية و الدولية.
�yyإن�شاء جلنة �ش�ؤون املر�أة تكون حتت مظلة دول جمل�س التعاون اخلليجي �أ�سوة بجامعة الدول العربية.
yyتنظيم ندوات وور�ش عمل لنهو�ض الق�ضايا باملر�أة بح�ضور خرباء وم�ست�شارين متخ�ص�صني يف هذا املجال ،وم�ساندة املر�أة للمر�أة يف احلملة االنتخابية.
�yyإبراز الدور الذي يقوم به االحتاد الربملاين الدويل لدفع م�سرية م�شاركة املر�أة العربية واخلليجية خا�صة يف العملية ال�سيا�سية.و تنمية ثقافة امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة وتعريفها بدورها.
�yyإعداد الدرا�سات والبحوث التي تطور دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم يف دعم م�شاركة املر�أة يف العملية ال�سيا�سة من خالل منظمات
حملية �أو �إقليمية �أو دولية.
�yyإن�شاء �صناديق خا�صة للتمويل عرب القنوات امل�شروعة التي جتيزها القوانني املنظمة للعمل يف دول املجل�س لأن�شطة املجتمع املدين وو�سائل الإعالم
لنهو�ض بالدور املطلوب منه جتاه امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة .لكي ال ي�ؤثر ب�شكل �أو �آخر على عالقة الدولة باملجتمع املدين.
�yyإن�شاء قاعدة العمل الن�سائي ت�ضم عدادا وا�سعا من الن�ساء والعمل على القيام بحملة توعية ثقافية و�سيا�سية ليتولد لديهن االميان بدور املر�أة يف
املجتمع و�ضرورة م�شاركتها يف خمتلف جماالت املجتمع.
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1

و�ضع برنامج تعاون ملتابعة التو�صيات ال�صادرة من امل�ؤمترات ال�سابقة.

2

تنظيم املزيد من �أن�شطة تبادل اخلربات الإقليمية والدولية.

3

العمل على عقد اجتماعات م�ستقبلية تتناول مو�ضوعات مهمة مثل و�سائل تفعيل �آليات تنظيم املحا�ضرات والندوات لقطاعات وا�سعة من املجتمع ،لرتويج خطاب
�إعالمي بديل خايل من التنميط املوجة للمر�أة.
الرقابة وماهية القوانني ذات الأولوية.

4

الإكثار من اللقاءات بني الربملانيات من �أجل حت�سني فاعلية التوا�صل.

�إن�شاء هيئة متابعة ملالحقة �أو مقا�ضاة بع�ض الأ�شخا�ص �أو امل�ؤ�س�سات التي
تعطي �صورة �سلبية عن املر�أة.

5

تطوير قدرات ومهارات الربملانيات من خالل عقد امل�ؤمترات النوعية وتنظيم ور�ش العمل

�إن�شاء هيئة ات�صال عربية مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية لطرح وجهات نظر
املر�أة يف م�ضامني الإعالم ال�سلبي املوجه للمر�أة العربية والعمل علي
زيادة م�شاركة املر�أة يف العمل الإعالمي من خالل تبني الوزارات والدوائر
وامل�ؤ�س�سات ال�صحفية تنظيم دورات مكثفة علي امل�ستويني الوطني والدويل.

�إن�شاء مركز �إعالمي على امل�ستوى الإقليمي يعنى بامل�شكالت التي تعاين منها
املر�أة ،وت�سليط ال�ضوء على �أهم منجزات وم�ساهمات للمر�أة يف التنمية
املجتمعية واتخاذ القرار.
�ضرورة تعاون امل�ؤ�س�سات الإعالمية مع منظمات املجتمع املدين ،ومعرفة
�أهم الق�ضايا التي تواجه املر�أة.
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6

�إعداد قاعدة بيانات علي امل�ستوى الإقليمي والدويل حول واقع املمار�سة
�إعداد درا�سة للوقوف على �أ�سباب �ضعف م�شاركة املر�أة يف دول جمل�س التعاون يف املجال الإعالمية للمر�أة واملعوقات التي تقف يف طريق قيام املر�أة بدورها املطلوب
يف ال�ساحة الإعالمية ومطالبة امل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحفية ،الن�ساء من
ال�سيا�سي (الربملان).
االلتحاق بهذه امل�ؤ�س�سات وممار�سة العمل الإعالمي يف جميع جماالته.

7

ت�أ�سي�س مركز للبحوث والتدريب يهتم بالق�ضايا املرتبطة مب�شاركة املر�أة يف
العمل الإعالمي.

8

9

العمل على رفع ن�سبة متثيل املر�أة يف الربملان بدول جمل�س التعاون.

�صياغة ا�سرتاتيجية عمل للحركة الن�سائية على م�ستوى اخلليج تعيد قراءة
ت�شجيع الأعمال الهادفة لتح�سني �صورة املر�أة يف املجتمع ومتكينها �سيا�سيا واجتماعيا
كافة املعطيات امل�ستجدة على كافة الأ�صعدة ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية
واقت�صاديا.
واالجتماعية.
توفري قاعدة بيانات �شاملة عن اجلمعيات الن�سائية على م�ستوى منطقة
اخلليج من حيث الأهداف والتوزيع اجلغرايف وامل�شروعات وجماالت التعاون
توعية املر�أة بالقوانني واللوائح واالنظمة ذات العالقة بعملية الرت�شيح.
بينها.

10

م�ساندة املر�أة للمر�أة يف جميع ق�ضاياها خا�صة يف جمال االنتخابات و�ضمان و�صولها الى تنويع الأن�شطة لت�شمل على تنمية قدرات املر�أة وت�أهيلها لت�أ�سي�س و�إدارة
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
الربملان.

11

حث املنظمات الدولية املعنية لو�ضع برامج لتح�سني �صورة املر�أة ودورها التنموي يف املجتمع مراجعة القوانني والت�شريعات املتعلقة باملر�أة لتذليل ال�صعاب ،والتوقيع على
االتفاقيات الدولية املتعلقة بها.
يف املناهج الدرا�سية .

12

ر�صد التجاوزات والتمييز �ضد املر�أة ،خ�صو�صا و�أنه ال توجد �أي �إح�صائيات
دقيقة نظرا لطبيعة املجتمع.

13

14

ت�شجيع وحدات خا�صة يف مراجعة وحدات مالية لأنها �شرا كية تدفق الأموال.

�صياغة ا�سرتاتيجية عمل للحركة الن�سائية على م�ستوى اخلليج تعيد قراءة
درا�سة �إمكانية �إعداد ورقة نقا�ش حول املحفزات واملعوقات التي تواجه الربملانيني لدى
كافة املعطيات امل�ستجدة على كافة الأ�صعدة ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية
ت�أديتهم مهمتهم الرقابية.
واالجتماعية.
توفري قاعدة بيانات �شاملة عن اجلمعيات الن�سائية على م�ستوى منطقة
اخلليج من حيث الأهداف والتوزيع اجلغرايف وامل�شروعات وجماالت التعاون
بينها.
تنويع الأن�شطة لت�شمل على تنمية قدرات املر�أة وت�أهيلها لت�أ�سي�س و�إدارة
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

15
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16

مراجعة القوانني والت�شريعات املتعلقة باملر�أة لتذليل ال�صعاب ،والتوقيع على
االتفاقيات الدولية املتعلقة بها.

17

ر�صد التجاوزات والتمييز �ضد املر�أة ،خ�صو�صا و�أنه ال توجد �أي �إح�صائيات
دقيقة نظرا لطبيعة املجتمع.

18

19

20
21

�صياغة ا�سرتاتيجية عمل للحركة الن�سائية على م�ستوى اخلليج تعيد قراءة
كافة املعطيات امل�ستجدة على كافة الأ�صعدة ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية
واالجتماعية.
القيام بدور �أكرث فاعلية يف الت�صدي للم�شكالت الأ�سرية عرب عقد �شراكات
مع م�ؤ�س�سات الدولة املعنية بالإ�صالح الأ�سري لتبني مواطن اخللل والعمل
على تالفيها ،وتوفري قواعد بيانات �إح�صائية عن طبيعة م�شكالت املجتمع
لتوجيه الن�شاط االجتماعي ،والإ�سهام يف و�ضع مناهج درا�سية ت�ؤ�س�س جليل
واع بتلك الق�ضايا.
الندوات وامل�ؤمترات واللقاءات التي تهدف لن�شر التوعية واملعرفة لدى املر�أة
لفهم احلياة ال�سيا�سة والدور املطلوب منها ،وذلك من خالل ا�ستقطاب
خرباء وم�ست�شارين لإلقاء هذه الندوات وامل�ؤمترات.
�إعداد اخلطط والربامج االنتخابية للمر�شحات و�صياغتها ملخاطبة
الناخبني.

22

توجهة التوعية �إلى الذهاب �إلى �صناديق االقرتاح للإدالء ب�صوتها.

23

تعريف وت�شجيع الناخبات بدورهن يف العملية االنتخابية.

24

الرتويج لدور املر�أة يف االنتخابات يف خمتلف و�سائل الأعالم (امل�سموعة
واملرئية واملطبوعة).

25

مراقبة �سري العملية االنتخابية.

26

ت�شجيع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�سائل الإعالم م�سايرة التغريات الإقليمية
والدولية بحيث ميكن ملمثلي املجتمع املدين و�سائل الإعالم القيام بدور
ال�شريك احلقيقي للحكومة يف املحافل الإقليمية و الدولية.
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27

اال�ستفادة من التجارب الدولية يف دعم املجتمع املدين و�سائل الإعالم
مل�شاركة املر�أة يف العملية ال�سيا�سية.

28

�إن�شاء جلنة �ش�ؤون املر�أة تكون حتت مظلة دول جمل�س التعاون اخلليجي
�أ�سوة بجامعة الدول العربية.
تنظيم ندوات وور�ش عمل لنهو�ض الق�ضايا باملر�أة بح�ضور خرباء
وم�ست�شارين متخ�ص�صني يف هذا املجال ،وم�ساندة املر�أة للمر�أة يف احلملة
االنتخابية.
�إبراز الدور الذي يقوم به االحتاد الربملاين الدويل لدفع م�سرية م�شاركة
املر�أة العربية واخلليجية خا�صة يف العملية ال�سيا�سية.و تنمية ثقافة امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة وتعريفها بدورها.

29

30

�إعداد الدرا�سات والبحوث التي تطور دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وو�سائل
الإعالم يف دعم م�شاركة املر�أة يف العملية ال�سيا�سة من خالل منظمات
حملية �أو �إقليمية �أو دولية.
�إن�شاء �صناديق خا�صة للتمويل عرب القنوات امل�شروعة التي جتيزها القوانني
املنظمة للعمل يف دول املجل�س لأن�شطة املجتمع املدين وو�سائل الإعالم
لنهو�ض بالدور املطلوب منه جتاه امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة .لكي ال ي�ؤثر
ب�شكل �أو �آخر على عالقة الدولة باملجتمع املدين.

31

32
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33

�إعادة النظر يف الن�صو�ص القانونية اخلا�صة باملجتمع املدين وو�سائل
الإعالم لتقليل القيود املفرو�ضة عليه.

34

تنظيم دورات وبرامج متخ�ص�صة للمر�شحات والناخبات وو�سائل الإعالم
لرفع م�ستوى الوعي باحلمالت االنتخابية.

35

ت�شجيع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�سائل الإعالم م�سايرة التغريات الإقليمية
والدولية بحيث ميكن ملمثلي املجتمع املدين و�سائل الإعالم القيام بدور
ال�شريك احلقيقي للحكومة يف املحافل الإقليمية و الدولية.

36

اال�ستفادة من التجارب الدولية يف دعم املجتمع املدين و�سائل الإعالم
مل�شاركة املر�أة يف العملية ال�سيا�سية وخا�صة يف االنتخابات.
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37

�إن�شاء جلنة �ش�ؤون املر�أة تكون حتت ظل دول جمل�س التعاون اخلليجي �أ�سوة
بجامعة الدول العربية.

38

�إن�شاء �صناديق خا�صة لتمويل �أن�شطة املجتمع املدين وو�سائل الإعالم
لنهو�ض بالدور املطلوب منه جتاه امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة.

39

تنظيم دورات وبرامج متخ�ص�صة للمر�شحات والناخبات وو�سائل الإعالم
لرفع م�ستوى الوعي باالنتخابات.

40

زيادة الوعي ال�سيا�سي والقانوين عن طريق الدورات التدريبية والندوات
وا�ستخدام و�سائل االعالم املختلفة خللق ر�أي عام ي�ساعد على م�شاركة
الن�ساء يف خمتلف املجاالت ومنها ال�سيا�سية واالقت�صادية.

41

42

43

44

يعترب التعليم من الأهمية مبا يجعله يف نف�س املكانة من الرتبية يف اال�سرة
وهو �أف�ضل الأدوات التي ميكن االعتماد عليها يف �إحداث تغيري �سيا�سي
واقت�صادي واجتماعي لدعم امل�شاركة وهذا �ش�أنه منح املر�أة �سلطة �إ�ضافية
داخل اال�سرة ،وا�ستقاللها اقت�صاديا واعتمادها على ذاتها والق�ضاء على
التمييز النوعي داخل ميدان العمل واندماجها يف املجال االقت�صادي ،على
�سبيل املثال �إدخال مادة حقوق االن�سان نبذ العنف وت�أكيد امل�ساواة بني
الذكر واالنثى يف املناهج الدرا�سية وو�ضع برامج عملية تطبيقية لها ولي�س
فقط نظرية.
اتباع �سيا�سة �إعالمية وا�ضحة مبا فيها االذاعة والتلفزيون وغريها من
و�سائل االعالم يف الت�أثري على الفكر وخلق اجتاهات للنا�س مبا يحقق
للمر�أة فر�صة م�ساوية للرجل يف التنمية ،ونقل �صورة املر�أة احلقيقية ون�شر
الوعي لدى االفراد ب�أهمية م�شاركة املر�أة وتبني ق�ضاياها واجراء احلوارات
والندوات.
تفعيل دور امل�ؤ�س�سة الدينية بتخ�صي�ص برامج لتوعية املر�أة مبكانتها
احلقيقية باملجتمع توعية �سيا�سية تت�سم باالعتدال مبا ي�ساهم يف تطور
املجتمع وال يلغي القيم االيجابية املعتدلة.
�إن�شاء قاعدة العمل الن�سائي ت�ضم عدادا وا�سعا من الن�ساء والعمل على
القيام بحملة توعية ثقافية و�سيا�سية ليتولد لديهن االميان بدور املر�أة يف
املجتمع و�ضرورة م�شاركتها يف خمتلف جماالت املجتمع.
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و�ضع ا�سرتاتيجية م�شرتكة بني دول اخلليج لرفع ن�سبة امل�شاركة ال�سيا�سية
للمر�أة من خالل درا�سة امل�شكالت الرئي�سية التي تعيق دخول املر�أة يف جمال
ال�سيا�سة يف بع�ض دول اخلليج التي تكاد م�شاركة املر�أة فيها معدومة.
�إن�شاء جلنة خا�صة ملتابعة �سري القرارات التي تخرج بها امل�ؤمترات اخلليجية
وحماولة ك�شف ال�صعاب التي تعاين منها الدول اخلليجية.

45
46

242
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47

�إن�شاء جلنة دائمة تعنى باملر�أة يف كل برملان تتولى درا�سة الت�شريعات املتعلقة
بحقوق ومتكني املر�أة وغريها.

48

�ضرورة �إن�شاء مركز �إعالمي على امل�ستوى الإقليمي يعنى بامل�شكالت التي
تعاين منها املر�أة.

49

�إعداد قاعدة بيانات علي امل�ستوى الإقليمي والدويل حول واقع املمار�سة
الإعالمية للمر�أة واملعوقات.

50

�إن�شاء هيئة ات�صال عربية مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية لطرح وجهات نظر املر�أة
يف م�ضامني الإعالم ال�سلبي املوجه.

51

�أهمية توفري قاعدة معلومات متكاملة عن املر�أة املواطنة وفر�ص العمل
املتاحة لها يف خمتلف القطاعات االقت�صادية.

52

�ضرورة رعاية النظام الأ�سري من خالل تفعيل دور امل�ؤ�س�سات االجتماعية
للقيام بدورها اال�ست�شاري واخلدمي لرعاية املر�أة.

53

�سعي الربملانيات لتنظيم لقاء �سنوي ي�ضم اجلهات احلكومية وغري
احلكومية املعنية ب�إعداد وتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة.

54

�إطالق �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة (اليونيفم) لربنامج تدريبي
للمنطقة اخلليج ب�ش�أن �آليات وو�سائل دعم دور الربملانيات يف جمال
اال�سرتاتيجيات الوطنية للمر�أة.

55

درا�سة �إدماج معايري املوازنات املراعية للنوع االجتماعي �ضمن امليزانيات
العامة للدولة.

56

�إعداد الأمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل لدليل ب�ش�أن دور الربملانيات
يف اال�سرتاجتيات الوطنية للمر�أة.
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57

�إن�شاء �صناديق لال�ست�شارات يتم توزيعه يف �أماكن معينة ي�سهل على الن�ساء
�إبداء ر�أيهن ومقرتحاتهن جتاه �سيا�سات �أو موا�ضيع معينة.

58

دعوة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بعقد دورات وور�ش عمل تهدف �إلى توعية
الن�ساء يف جمتمعاتنا بدورهم الهام واحليوي يف تقدمي ا�ست�شارتهم عن
طريق مبادرتهم ال�شخ�صية.

59

الت�أكيد على �أن يكون للم�ؤ�س�سات التعليمية دور يف ت�شجيع الطالبات بتقدمي
ا�ست�شارتهم حول موا�ضيع متعلقة بال�سيا�سات التعليمية.

60

التن�سيق مع وزارة الإعالم ب�ضرورة �إقامة برامج �إعالمية وطنية.

61

تعديل الت�شريعات الالزمة لتح�سني و�ضع املر�أة والنهو�ض بها ،مع مراعاة
احتياجاتها الالزمة و اخلا�صة.

62

�إن�شاء املراكز احلكومية لتوعية املر�أة ودعمها يف خمتلف املناطق ،وخا�صة
النائية منها.

63

تفعيل الن�صو�ص القانونية واملواثيق القائمة وااليجابية ل�صالح املر�أة وذلك
على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية.

64

�ضرورة دعم امل�شاريع التي ت�ساعد بالنهو�ض باملر�أة.

65

�أن�شاء وزارة خا�صة ،تهتم بق�ضايا املر�أة و الطفل.

66

دعم ق�ضايا املر�أة يف الإعالم ،وتغيري ال�صورة القدمية عن املر�أة.

67

على و�سائل الإعالم الت�أكيد على وظيفة املر�أة الأ�سا�سية يف حماية الأ�سرة
ودورها يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.

68

معاجلة الق�صور يف جمال م�ساهمة الإعالم وم�ساندته للربامج اخلا�صة باملر�أة.

69

تعديل االجتاهات وتناول امل�شكالت والظواهر ال�سلبية املتعلقة باملر�أة.

70

�أن يلعب الإعالم دوره الرئي�سي يف ق�ضية يف تر�سيخ القيم الإيجابية للمر�أة
وكذلك تنظيم الندوات وامللتقيات وبث برامج التوعية.
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71

زيادة املقاالت والتحقيقات والأعمال ال�صحفية املختلفة لإلقاء ال�ضوء على
�أهمية دور املر�أة.

72

و�ضع ا�سرتاتيجية �إعالمية تقوم على خطة مدرو�سة تهدف �إلى تغيري
ال�صورة ال�سلبية ال�سائدة عن املر�أة يف تلك الو�سائل.

73

االعتماد على ر�صد التغريات التي حدثت للمر�أة يف الفرتة الأخرية مبا يربز
و�ضعها احلقيقي.

74

�إثارة الق�ضايا املحورية التي �أ�صبحت ت�شغلها يف �إطار و�ضعها املتغري.

75

النظر �إلى ق�ضية املر�أة كجزء ال يتجز�أ من ق�ضايا املجتمع.

76

العمل على دمج املر�أة يف كافة الأن�شطة ال�سيا�سية واالقت�صادية املختلفة.

77

�أهمية زيادة �أعداد الن�ساء الربملانيات واالهتمام بالت�أثري النوعي للمر�أة يف
الربملان.

78

�إن�شاء �شبكة معلومات بني الن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار
لدول جمل�س التعاون اخلليجي واالتفاق على �أن متكني الن�ساء يف الربملانات.

79

�أهمية عقد ندوات توعية للن�ساء يف اخلليج العربي ويكون هدفها التوعية
بالدور الذي يجب �أن تقوم به املر�أة يف جميع املجالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية.

80

�أهمية و�ضع خطة لعقد دورات للربملانيات يف الدول اخلليجية.

81

تخفي�ض �سعر الفائدة لدعم دورة الن�شاط االقت�صادي واحليلولة دون الوقوع
يف الك�ساد.

82

�ضخ كميات هائلة من ال�سيولة ،وعر�ضت على البنوك املركزية قرو�ض ًا
مبعدالت فائدة منخف�ضة حفاظا على �أ�سا�سيات القاعدة الإنتاجية.

83

�ضمان البنوك املركزية يف دول العامل ودائع العمالء يف البنوك لتحفيز الثقة
يف الأ�سواق وا�ستقرار اجلهاز امل�صريف و�ضمان تدفق الأموال من املودعني
يف �شرايني االقت�صاد.
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84

التخفيف من حدة املقامرات والعمليات الوهمية يف البور�صات من خالل
فر�ض قيود م�ؤقتة على البيع على املك�شوف ،واملراهنة على �أ�سهم البنوك،
و�شركات الت�أمني.

85

تدخل الدول من خالل ت�أميم العديد من البنوك و�شركات الت�أمني
وامل�ؤ�س�سات املالية لتفادي �إفال�سها.

86

و�ضع قيود على رواتب ومكاف�آت كبار امل�صرفيني ومديري ال�شركات.

87

88

القواعد التنظيمية والإ�شرافية للرقابة على البنوك وامل�ؤ�س�سات والأ�سواق
املالية.
�إن قرار جمموعة الع�شرين منح االقت�صاديات النامية والنا�شئة 100
مليار دوالر من ال�سيولة املالية مل�ساعدتها على الوفاء بالتزاماتها اخلا�صة
بالعمالت الأجنبية .يجب �أال يرتبط مبطالب مبالغ بها على �صعيد ال�سيا�سة
االقت�صادية.

89

�إ�صدار القوانني والقرارات الت�شريعية التي ت�ضمن �أعداد حمددة من فر�ص
العمل والوظائف للمواطنني.

90

الرقابة الربملانية على م�شروع امليزانية �أداة هامة ميكن �أن ي�ستخدمها
الربملان ل�ضمان توجيه الإنفاق نحو �أكرث القطاعات �إحلاحا وت�أثرا من
الأزمة.

91

ت�ستدعي هذه الأزمة �إعادة الت�أكيد على التزام دول العامل بتحقيق الأهداف
الإمنائية بحلول عام .2105

92

�شراكة حقيقية من القطاع اخلا�ص يربز من خاللها امل�س�ؤولية االجتماعية
مل�ؤ�س�ساته جتاه املجتمع.

93

ال�سعي وراء ال�شفافية ،النزاهة ،م�س�ؤولية الإدارة عن املخاطر ،ممار�سات
�سليمة فيما يتعلق بال�ضوابط امل�صرفية ،تعاون خارجي جيد.

94

تبني املعايري الدولية يف املحا�سبة والإي�ضاح والتدقيق وتطبيق الإ�صالح
القانوين.
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95

اتخاذ تدابري حتول دون خف�ض امليزانيات املقررة للمعونات واملنح.

96

دعم خطة امل�ساواة بني اجلن�سني.

97

دعم الربنامج الذي �أطلق من قبل م�ؤ�س�سة التمويل الدولية بتكلفة  500مليون
دوالر للم�ساعدة يف متويل م�ؤ�س�سات التمويل التي تفيد الن�ساء املقرت�ضات.

98

حث البنوك املركزية على اعتماد على �إجراءات نقدية �أكرث مرونة لت�سهيل
�شروط منح القرو�ض من خالل خف�ض �أ�سعار الفائدة.

99

�إقامة م�شاريع نتموية متنوعة.

100

�إعداد درا�سات وبحوث معنية بتطوير �أدوات �سيا�سات االقت�صاد الكلي
لنهو�ض باالقت�صاد العاملي والتغلب على الأزمة املالية العاملية.

101

التعاون والتن�سيق يف �سيا�سات االقت�صاد الكلي يف مابني الدول وتبادل
املعلومات يف مابينهم على م�ستوى امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الدولية والتمويل
الدويل.

102

�ضرورة اال�ستثمار الآمن لر�أ�س املال.

103

�أهمية الدور االجتماعي للدول من خالل تبني برامج للحد من البطالة
والفقر.

104

�إدراج ق�ضية خلق فر�ص العمل �ضمن �أولويات اخلطط االقت�صادية لكل دولة.

105

�إن�شاء �صندوق حكومي تكون وظيفته �إيجاد فر�ص عمل بديلة للعمال
امل�سرحني وتدريبهم.

106

�إن�شاء �صندوق لدعم عمال ال�شركات التي ت�أثرت بالأزمة املالية.

107

�إن�شاء مكاتب التن�سيق العمايل.

108

تقدمي الت�سهيالت االئتمانية و�ضخ ال�سيولة.

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

م

�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير امل�شاركة و�أخذت من الأوراق الفنية

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

109

التعاون اخلارجي.

110

�ضرورة تطوير و�إ�صالح دور امل�ؤ�س�سات املالية الدولية والنظام العاملي.

111

م�ساعدة الدول الفقرية ايل مل يكن لها دور يف �صناعة الأزمة.

112

التكامل والتن�سيق الإقليمي يف القطاع املايل.

113

حتقيق التوازن بني ال�سيا�سات والإجراءات التنظيمية والرقابية الالزمة
للتعامل مع الأزمة ،وكذلك الرقابة الربملانية الإدارية.

114

املوازنة بني الأهداف الق�صرية والبعيدة املدى.

115

ا�ستمرار دول العامل املانحة للم�ساعدات اخلارجية بالوفاء بتعهداتهم جتاه
الدول امل�ستحقة.

116

حتديث الأنظمة الإ�شرافية على نحو منتظم يف البلدان التي ت�شكل �أهمية
كربى بالن�سبة للنظام املايل ككل.

117

يجب �إلتحام الإجرءات احلكومية مع القطاع اخلا�ص.

118

ت�صميم �سيا�سات مبنية على مراعاة ظروف املر�أة والرتكيز على دورها
االقت�صادي يف الأ�سرة من خالل تو�سيع الفر�ص االقت�صادية للن�ساء
الفقريات.

119

املطالبة من خالل امل�ؤ�س�سات الربملانية الدولية والإقليمية بتطوير و�إ�صالح
دور امل�ؤ�س�سات املالية الدولية.

120

�أن ال يتم �إغفال البعد التنموي عند التعاطي مع الأزمة.

121

دعم الربملانات من اجل ا�صالح تداعيات االزمة املالية.

122

دعوة احلكومات �إلى التكامل االقت�صادي الإقليمي بني الدول يف املحيط
اجلغرايف.

123

العمل على دمج امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات العقارية ال�ضعيفة.
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124

�إعداد برامج جلدولة ديون البنوك واملحافظ اال�ستثمارية على �صغار
امل�ستثمرين.

125

دعوة احلكومات العامل �إلى �ضمان ودائع العمالء يف البنوك لتحفيز الثقة يف
ال�سوق وا�ستقرار اجلهاز امل�صريف.
�أهمية دور الإعالم يف �إعطاء ال�صورة احلقيقية عن الأزمة املالية العاملية
والآثار املرتتبة عليها.
�إعادة �صياغة بع�ض مواد االتفاقية مبا يتجنب اال�ستغراق يف تفا�صيل
وق�ضايا تخالف العادات والتقاليد والأعراف امل�ستقرة يف العديد من بلدان
العامل ،وجتنب االتفاقية للق�ضايا التي ميكن �أن تثري تعار�ضا مع �أحد الأديان
ال�سماوية الثالث.
مراعاة االختالفات الطبيعية (الف�سيولوجية) بني الرجل واملر�أة فيما
يخ�ص �ش�ؤون الأ�سرة وتوزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات لكل ح�سب حقوقه وواجباته
وح�سب الطبيعة الفطرية لكل منهما.

126

127

128
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129

توعية الر�أي العام العاملي من خالل ا�سرتاتيجيات �إعالمية بن�شر مفهوم
ال�شراكة بني الرجل واملر�أة و�إر�ساء فكرة الأمن الإن�ساين للمر�أة لدعم
حقوقها ومكانتها يف املجتمع.

130

الت�أكيد على العمل اجلماعي والتعاون الدويل يف �ش�أن دعم العمل الربملاين
من �أجل مواجهة �أزمات العامل بالطرق العملية واملتاحة مع الت�أكيد على
دور هيئة الأمم املتحدة ودور املنظمات الدولية املخت�صة يف بذل جهودها
لدعم هذا العمل ،مبا يكفل التوافق بني املنظمتني وينمي من الدور ال�سيا�سي
للربملانات.

131

البد من العمل اجلماعي على م�ساعدة برملانات الدول الفقرية يف البحث
عن احللول التي ت�ضمن تخفيف حدة �أثار الأزمات ال�سلبية على �أنظمتهم
املحلية من خالل عقد اتفاقيات متعددة الأطراف مع املنظمات الدولية.

132

الت�أكيد على �أهمية �إ�صالح الأمم املتحدة خا�صة يف �إطار تو�سيع الع�ضوية
الدائمة ملجل�س الأمن ومبا ميكن الدول النامية من التعبري عن م�صاحلها
و�آرائها مبا يحقق العدالة يف قرارات جمل�س الأمن.
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133

ا�ستخدام الربملانات كافة الو�سائل الرقابية املتاحة لهم يف برملاناتهم
الوطنية ملتابعة جهود احلكومات جتاه ق�ضايا معينة.

134

تو�سيع قنوات امل�ساءلة ،حيث ال توجد قنوات للم�ساءلة مبعناها الوا�سع يف
العديد من الربملانات.

135

ال يكتفي الربملان مبناق�شة امليزانية للدولة و�إقرارها.

136

ي�ستلزم تطبيق امل�ساءلة توفري قنوات لل�شفافية على �أن ال يقت�صر تو�ضيح �أو
توفري املعلومات للربملانات �أو الدوائر الر�سمية فح�سب.

137

العمل على �إ�صدار قانون يلزم امل�سئولني بتو�ضيح كيفية تنفيذهم ملهامهم
ومربرات القرارات التي يتخذونها.

138

تطوير الأ�سواق والبنية التحتية وامل�ؤ�س�سات حتى ت�صل خدماتها املزارعني
باملناطق النائية.

139

التو�سع يف البحوث واملعرفة والتقنية يف جماالت التنوع البيئي والطاقة
املعلوماتية واالت�صاالت

140

تخفي�ض ال�ضرائب على املحروقات بالدول الكربى امل�ستوردة للنفط.

141

ت�شجيع اال�ستثمار يف الدول النامية لغر�ض الإنتاج الزراعي.

142

�ضرورة م�ساهمة �أ�صحاب الأموال يف امليزانية املطلوبة �أو �إيجاد �شراكة بني
القطاعني اخلا�ص والعام القت�سام احل�ص�ص.

143

ان�شاء �صندوق وطني جلمع الأموال بهدف �إمداد الأ�سر الفقرية بال�سلع
الغذائية الهامة.

144

ت�شجيع رجال الأعمال على اال�ستثمار الزراعي يف الدول الفقرية التي ت�صلح
�أرا�ضيها للزراعة.

145

�ضرورة �إدخال نظام احل�ص�ص ( )Quotasعلى املنتجات الزراعية املحلية
للدول التي ال تطبق هذا النظام.
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146

يف حني ال يقت�صر ت�أمني الغذاء فقط على القطاع الزراعي ،ف�إنه من
ال�ضروري االعتماد على الرثوة ال�سمكية ذات الفائدة العظمى.

147

�ضرورة م�ساعدة الدول الزراعية الفقرية على تطبيق نظام الزراعة الع�ضوية
خال من املبيدات والكيمياويات
والذي يهدف �إلى �إنتاج غذاء �صحي �آمن ٍ
والعنا�صر ال�ضارة.

148

التنويه ب�أهمية التزام الدول بخف�ض انبعاثاتها من ثاين �أك�سيد الكربون
نظرا ملا ي�سببه من ارتفاع يف ن�سبة االحتبا�س احلراري.

ثامن ًا :القطاع القانوين
1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاع القانوين:

yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر من قبل �إدارة ال�ش�ؤون القانونية مل�شروعات القوانني ( )135عم ًال فني ًا تنوع ما بني
y
جداول تف�سريية مل�شروعات القوانني ،مذكرات اي�ضاحية ،جداول املقارنة ،تقارير اللجان.
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جدول ح�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال القانوين
م

الإدارة املعدة

عنوان الورقة

1

جدول تو�ضيحي مل�شروع قانون احتادي ل�سنة  2009بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )47ل�سنة  1992ب�إن�شاء �صندوق الزواج

2

جدول �أعمال تف�سريي مل�شروع قانون ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية 2011م.

3

جدول �أعمال تف�سريي يف �ش�أن الت�صديق على ثالث اتفاقيات لت�سليم املجرمني يف امل�سائل اجلنائية بني الدولة ومملكة ا�سبانيا.

4

جـدول �أعمال تف�سريي للجل�سة حول بند م�شروع قانون احتادي ل�سنة م 2010يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية
للجهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31/12/2009م.

5

جدول تف�سريي بتحفظات رئي�س دولة الإمارات على م�شروع قانون ل�سنة 2009م ب�ش�أن املعلومات االئتمانية.

6

م�صفوفة تعديالت على م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة  1981ب�ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية
والقوانني املعدلة له.

7

تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية بخ�صو�ص م�شروع قانون احتادي باعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية
للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .31/12/2009

8

جدول مقارن مل�شروع قانون احتادي ل�سنة 2010م يف �ش�أن « اعتماد احل�ساب اخلتامي للإحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة عن
ال�سنة املالية املنتهية يف 31/12/2009م» .

9

تقرير املجل�س يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي باعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية
املنتهية يف .» 31/12/2009

�إدارة ال�ش�ؤون
الت�شريعية

 10مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي باعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية
املنتهية يف .»31/12/2009
 11تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية بخ�صو�ص « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الدين العام».
 12جدول مقارن للمجل�س ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الدين العام».

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

251

م

عنوان الورقة
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 13تقرير املجل�س ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الدين العام».
 14مذكرة ب�ش�أن اخلطاب اخلا�ص مب�شروع « قانون الدين العام» ،الوارد بنا ًء على توجيهات �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير �شئون الرئا�سة.
 15تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1972ب�ش�أن �شعار
الإمارات العربية املتحدة وخامتها الر�سمي».
 16تقرير املجل�س الثاين ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1972ب�ش�أن �شعار الإمارات
العربية املتحدة وخامتها الر�سمي ».
 17جدول مقارن للمجل�س -بعد التحفظ « -مل�شروع قانون احتادي ل�سنة  ،2010بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1972ب�ش�أن
�شعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها الر�سمي».
 18تقرير املجل�س ب�ش�أن « م�شروع قانون ل�سنة  2009بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1972ب�ش�أن �شعار الإمارات العربية املتحدة
وخامتها الر�سمي».
 19جدول مقارن لتعديالت املجل�س مل�شروع قانون احتادي ل�سنة  ،2009ب�ش�أن " �شعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها الر�سمي".
 20تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية بخ�صو�ص م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن « ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية . »2011
 21جدول مقارن لتعديالت املجل�س على مـ�شروع قانون احتادي يف �ش�أن « ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة
املالية 2011م».
22

تقرير املجل�س حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن « ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية » 2011

 23مذكرة حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن « ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية  2011م» .
 24تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إلغاء القانون االحتادي رقم  3ل�سنة  1982ب�إن�شاء الهيئة العامة
للمعلومات وتعديالته».
 25جدول مقارن للجنة ال�ش�ؤون الت�شريعية ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1982ب�إن�شاء الهيئة العامة
للمعلومات وتعديالته» .
 26تقرير املجل�س يف �ش�أن " م�شروع قانون ب�ش�أن �إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1982ب�إن�شاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديالته ".
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الإدارة املعدة

عنوان الورقة

 27جدول مقارن لتعديالت املجل�س على م�شروع قانون احتادي ب�إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1982ب�إن�شاء الهيئة العامة للمعلومات
وتعديالته الوارد من احلكومة.
 28تقرير جلنة ال�شئون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم ( )16ل�سنة 1980ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول ».
 29جدول مقارن لتعديالت املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )16ل�سنة  1980ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات
العامة للبرتول.
 30تقرير الجمل�س يف �ش�أن " م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )16ل�سنة  1980ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات العامة
للبرتول ".
 31تقرير املجل�س حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية . 2011
 32جدول مقارن لتعديالت اللجنة على مـ�شروع قانون احتادي يف �ش�أن « ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة
املالية . »2011
 33تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية بخ�صو�ص « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية .» 2011

�إدارة ال�ش�ؤون
الت�شريعية

 34مذكرة حول م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية . 2011
 35جـدول الأعمـال التف�سيـري للجل�سة حول « م�شروع قانون احتادي رقم (
�ش�أن حماية امل�ستهلك» .

) ل�سنة 2010

بتعديل بع�ض القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  2010يف

 36جدول الأعمال التف�سريي ب�ش�أن « بع�ض املعاهدات واالتفاقيات الدولية».
 37جدول الأعمال التف�سريي حول مر�سوم احتادي رقم ( )25ل�سنة  2010يف �ش�أن» الت�صديق على اتفاقيات ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية
املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ونقل اال�شخا�ص املحكوم عليهم بني الدولة ومملكة ا�سبانيا».
 38جدول االعمال التف�سريي حول « م�شروع قانون احتادي رقم ()ل�سنة  2010يف �ش�أن النقل الربي والطرق ".
 39جدول مقارنة حول قوانني املحافظة على البيئة (دولة الإمارات-الكويت-م�صر).
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 40تقرير اللجنة يف �ش�أن " م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن النقل الربي والطرق ".
 41تقرير املجل�س يف �ش�أن " م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن النقل الربي والطرق ".
 42جدول مقارن ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن النقل الربي والطرق ".
 43مذكرة يف �ش�أن " م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن النقل الربي والطرق ".
 44تقرير اللجنة عن « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2009يف �ش�أن حماية ال�شبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ".
 45تقرير املجل�س عن « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2010يف �ش�أن حماية ال�شبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ".
 46جدول مقارن ب�ش�أن " قانون �إحتادي رقم ( ) ل�سنة  2010يف �ش�أن حماية ال�شبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ".
 47مذكرة ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2009م يف �ش�أن حماية ال�شبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء».
 48تقرير اللجنة يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1995م يف �ش�أن ال�سري واملرور والقوانني
املعدلة له".
 49تقرير املجل�س يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1995م يف �ش�أن ال�سري واملرور والقوانني
املعدلة له ".
 50جدول مقارن حول « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2011بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي ( )21ل�سنة  1995يف �ش�أن ال�سري واملرور
والقوانني املعدلة له».
 51مذكرة يف �ش�أن " م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1995م يف �ش�أن ال�سري واملرور والقوانني
املعدلة له ".
 52تقرير املجل�س ب�شـ�أن « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2009م بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )47ل�سنة  1992ب�إن�شاء �صندوق الزواج ".
 53تقرير املجل�س ب�شـ�أن « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2009م بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )47ل�سنة  1992ب�إن�شاء �صندوق الزواج
–بعد التحفظ ".
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 54تقرير اللجنة ب�شـ�أن « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2009بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )47ل�سنة  1992ب�إن�شاء �صندوق الزواج ".
 55جدول مقارن ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2009بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )47ل�سنة  1992ب�إن�شـاء �صندوق الزواج «.
 56جدول مقارن ب�ش�أن " حتفظ �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل"على م�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون رقم
( )47ل�سنة 1992م ب�إن�شاء �صندوق الزواج ".
 57مذكرة بالر�أي القانوين يف �ش�أن " م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن القانون البحري ".
 58تقرير اللجنة ب�ش�أن " م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن القانون البحري ".
 59تقرير املجل�س ب�ش�أن م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن القانون البحري.
�إدارة ال�ش�ؤون
الت�شريعية

 60جدول مقارن حول « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن القانون البحري».
 61تقرير املجل�س يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  2006يف �ش�أن حماية امل�ستهلك»
 62جدول مقارن مل�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  2006يف �ش�أن حماية امل�ستهلك.
 63مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  2006يف �ش�أن حماية امل�ستهلك».
 64مذكرة ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  1999ب�إن�شاء الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف».
 65تقرير املجل�س ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  1999ب�إن�شاء الهيئة
العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف».
 66م�شروع قانون احتادي « بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  1999ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف».
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 67جدول املجل�س املقارن حول « م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  1999ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف».
 68مذكرة ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2010بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  1999ب�إن�شاء الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ".
 69جدول مقارن « مل�شروع قانون �إحتادي ل�سنة  2009ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان».
 70تقرير جلنة ال�شئون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة بخ�صو�ص « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان».
 71جدول مقارن « مل�شروع قانون �إحتادي ل�سنة 2009يف �ش�أن حماية الأ�صناف النباتية اجلديدة وحقوق م�ستولدي النباتات».
 72تقرير جلنة ال�شئون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن حماية
الأ�صناف النباتية اجلديدة وحقوق م�ستولدي النباتات».
 73جدول مقارن « مل�شروع قانون �إحتادي ل�سنة  2009يف �ش�أن الإيرادات العامة للدولة ».
 74تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية بخ�صو�ص «م�شروع قانون احتادي ل�سنة 2009م يف �ش�أن الإيرادات العامة للدول».
 75جدول مقارن « مل�شروع قانون احتادي ل�سنة  2009ب�ش�أن كفالة الأدوات املالية ».
 76تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية بخ�صو�ص « م�شروع قانون احتادي ل�سنة 2009م ب�ش�أن كفالة الأدوات املالية».
 77جدول مقارن مل�شروع قانون احتادي ل�سنة  2009يف �ش�أن « رواتب رئي�س جمل�س الوزراء ونائبه والوزراء».
 78تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية بخ�صو�ص « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن رواتب رئي�س جمل�س الوزراء ونائبه والوزراء" .
 79مذكرة ب�شـ�أن « اخت�صا�صـات اللجـان الدائمـة باملجل�س والـوزارات والهيئــات التـي تدخل يف نطاق عمـلها».
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 80تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية بخ�صو�ص « م�شروع قانون احتادي باعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية
للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .»2007/12/31
 81تقرير جلنة ال�شئون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إلغاء القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1993ب�إن�شاء الهيئة االحتادية للبيئة وتعديالته».
 82جدول جلنة مقارن حول « م�شروع
وتعديالته "

قانون احتادي ل�سنة  2009ب�ش�أن �إلغاء القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1993

ب�إن�شاء الهيئة االحتادية للبيئة

 83تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية حول « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية . »2010
 84جدول جلنة مقارن حول « م�شروع قانون �إحتادي ل�سنة 2010م يف �ش�أن ربط امليزانية العامة للإحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن
ال�سنة املالية .»2010

�إدارة ال�ش�ؤون
الت�شريعية

 85تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية بخ�صو�ص « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن املعلومات االئتمانية ».
 86جدول جلنة مقارن حول « م�شروع قانون �إحتادي ل�سنة  2009ب�ش�أن املعلومات االئتمانية ».
 87مذكرة ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2009ب�شـ�أن املعلومات االئتمانية ».
 88تقرير جلنة ال�شئون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية بخ�صو�ص « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم قيد املواليد والوفيات ».
 89جدول جلنة مقارن حول « م�شروع قانون �إحتادي رقم ل�سنة  2009ب�ش�أن تنظيم قيد املواليد والوفيـات» .
 90مذكرة ب�ش�أن " م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2009ب�ش ـ�أن تنظيم قيد املواليد والوفيات ".
 91تقرير جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية بخ�صو�ص « م�شروع قانون احتادي ل�سنة 2009م ب�ش�أن كفالة الودائع لدى البنوك».
 92جدول جلنة مقارن حول « م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2009ب�ش�أن كفالة الودائع لدى البنوك ».
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 93مذكرة حول �سيا�سة �إدراج ال�شركات يف الأ�سواق املاليــة فـي دولـة الإمـارات العربيـة املتح ــدة.
 94مذكرة حول اال�ستقالل املايل للمجل�س الوطني االحتادي.
 95جدول مقارن يف �ش�أن " م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2009بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )47ل�سنة 1992ب�إن�شاء �صندوق الـزواج ".
 96تقرير « م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2009بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )47ل�سنة 1992ب�إن�شــاء �صنــدوق الـزواج » .
 97جدول مقارن مل�شروع « قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  18ل�سنة 1981م يف �ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية ».
 98تقرير اللجنة حول « م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  18ل�سنة 1981م يف �ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية ».
 99مذكرة قانونية ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  18ل�سنة 1981م يف �ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية ».
 100مذكرة قانونية حول « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن حماية ال�شبكات العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاءى».
 101تقرير جلنة « مل�شروع قانون احتادي يف �ش�أن حماية ال�شبكات العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء».
 102جدول مقارن « مل�شروع قانون احتادي يف �ش�أن حماية ال�شبكات العامة للهيئة االحتادية للكهرباء وامل».
 103تقرير جلنة « مل�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الدين الع».
 104جدول مقارن حول « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الدين العام».
 105تقرير جلنة « مل�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الأو�سمة وامليداليات وال�شارات الع�سكرية ».
 106جدول مقارن « مل�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الأو�سمة وامليداليات وال�شارات الع�سكرية ».
 107تقرير جلنة « مل�شروع قانون تعديل بع�ض �أحكام قانون رقم  40ل�سنة  2006يف �ش�أن ا�ستعمال الأ�سلحة ».
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 108جدول مقارن» مل�شروع قانون تعديل بع�ض �أحكام قانون رقم  40ل�سنة  2006يف �ش�أن ا�ستعمال الأ�سلحة».
 109تقرير جلنة « مل�شروع �إلغاء القانون االحتادي رقم  7ل�سنة 1993م ب�إن�شاء الهيئة االحتادية للبيئة».
 110جدول مقارن « مل�شروع �إلغاء القانون االحتادي رقم  7ل�سنة 1993م ب�إن�شاء الهيئة االحتادية للبيئة ».
 111تقرير جلنة « مل�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1972ب�ش�أن �شعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها
الر�سمي» .
 112جدول مقارن « مل�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1972ب�ش�أن �شعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها
الر�سمي».
 113تقرير جلنة « مل�شروع قانون تعديل �أحكام القانون رقم  23ل�سنة 2005م قواعد امليزانية واحل�ساب اخلتامي» .
 114جدول مقارن « مل�شروع قانون تعديل �أحكام القانون رقم  23ل�سنة 2005م قواعد امليزانية واحل�ساب اخلتامي».
 115مذكرة قانونية يف �ش�أن «م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )13ل�سنة 2004م يف �ش�أن الرقابة على ا�سترياد
وت�صدير وعبور املا�س اخلام».

�إدارة ال�ش�ؤون
الت�شريعية

 116مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون �إحتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة 2004م يف �ش�أن مكافحة الت�سرت
التجاري».
 117مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1981م ب�إن�شاء معهد التنمية الإدارية وتعديالته».
 118مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن امل�س�ؤولية الطبية ».
 119مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )31ل�سنة 1999م ب�ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء».
 120مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون �إحتادي ب�ش�أن �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء»
 121مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة للإحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية .»2009
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 122مذكرة قانونية بطلب املوافقة على « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف يف امليزانية العامة لالحتاد عن ال�سنة املالية  2007مببلغ
( )13 ، 900 ،820درهمـ ًا».
 123مذكرة قانونية حول « تعديل رواتب رئي�س جمل�س الوزراء ونائبه والوزراء قانون  5ل�سنة .« 2000
 124مذكرة قانونية حول « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن املدخالت واملنتجات الع�ضوية «.
 125مذكرة قانونية حول « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة التبغ «.
 126مذكرة قانونية حول حفظات ح�ضرة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ب�ش�أن « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية لل�صحـة.
 127مذكرة قانونية حول « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2009م ب�ش�أن الأو�سمة وامليداليات وال�شارات الع�سكرية".
 128مذكرة قانونية حول « م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2008ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث «.
 129مذكرة قانونية حول « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  ) 29ل�سنة  2006يف �ش�أن ذوي االحتياجات
اخلا�صة".
 130مذكرة قانونية يف �ش�أن «م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )13ل�سنة 2004م يف �ش�أن الرقابة على ا�سترياد
وت�صدير وعبور املا�س اخلام.
 131مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون �إحتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة 2004م يف �ش�أن مكافحة الت�سرت
التجاري «.
 132مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1981م ب�إن�شاء معهد التنمية الإدارية وتعديالته «.
 133مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن امل�س�ؤولية الطبية «.
 134مذكرة قانونية يف �ش�أن « م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )31ل�سنة 1999م ب�ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء «.
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2.2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين:
أ.أالأفكار:

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين ما يقارب ( )96فكرة ،ومن �أهم هذه الأفكار:
y
yyتكرار العديد من املخالفات يف احل�سابات اخلتامية لبع�ض الوزارات يف ال�سنوات  2008و 2009وهو ما جاء تف�صي ًال يف البند ثامن ًا من تقرير اعتماد
احل�ساب اخلتامي لهذه الوزارات».
yyعدم ممار�سة وزارة املالية رقابتها املالية على احل�سابات املالية الفرعية للوزارات االحتادية ،وذلك خمالف الخت�صا�صاتها وقد حتفظ الديوان على
ذلك يف تقاريره عن احل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية . 2007
yyعدم كفاية امليزانية العامة لعام ( )2009لتحقق الوزارات براجمها.
yyثبات امليزانية العامة لعام  2009لكليات التقنية على الرغم من قرار جمل�س الوزراء يف �ش�أن االعتماد على نظام ح�ساب تكلفة الطالب والزيادة
ال�سنوية يف �إعداد الطلبة وجلوء كليات التقنية �إلى البنوك وال�سحب على املك�شوف لتغطية العجز يف ميزانيها.
yyوزارة املالية ال توايف بع�ض الوزارات واجلهات امل�ستقلة بالإعتمادات املالية املقررة لها يف الوقت املنا�سب مما ي�ضطرها �إلى ال�سحب على املك�شوف من
امل�صارف وما يرتتب على ذلك من حتملها بفوائد م�صرفية.
�yyإيرادات امليزانية تنح�صر يف م�ساهمات الإمارات و�إيرادات الوزارات وخدمات �أخرى م�ؤداه
yyاجلزء الأكرب من امليزانية يف كافة الوزارات ي�صرف على الرواتب والأجور واجلزء القليل منها ت�صرف على تنفيذ الربامج (م�شروع ميزانية .)2011
yyانخفا�ض امليزانية العامة لوزارة الرتبية والتعليم نتيجة حتويل الكادر التدري�سي يف �أبوظبي �إلى جمل�س �أبوظبي للتعليم والذي �أدى �إلى انخفا�ض % 35
من �إجمايل امليزانية ف�ضال عن تخفي�ض  % 5من امليزانية التزاما بقرار جمل�س الوزراء.
�yyإغفال كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات وزايد و�ضع �أهداف �إ�سرتاتيجية مبا�شرة ملجموعة من الق�ضايا الهامة كق�ضية التوطني والهوية الوطنية
(م�شروع ميزانية .)2011
yyتوا�ضع االعتمادات املخ�ص�صة للبحث العلمي يف كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات حيث بلغت ن�سبتها اقل من  % 1من امليزانية العامة (.)2011
ب.باملقرتحات:

yبلغ �إجمايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين عدد ( )36مقرتح ًا ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
y
�yyضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات االحتادية بتوطني الوظائف املالية فيها.
�yyضرورة قيام احلكومة ب�إعطاء دعم مايل مل�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول ل�سداد كافة ديونها احلالية حتى ال ت�ؤدي فوائد هذه الديون �إلى زيادة الأعباء
املالية للم�ؤ�س�سة».
�yyضرورة قيام الوزارات االحتادية ب�إجراء الت�سويات البنكية للوقوف على �صحة املدفوعات والإيرادات عن ال�سنة املالية  2009وملا لذلك �أثر على �صحة
�أرقام احل�ساب اخلتامي.
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�yyإيجاد خمرج قانوين لإنهاء املالحظات املتكررة ب�ش�أن املخالفات يف احل�سابات اخلتامية املتكررة يف الوزارات املختلفة.
�yyضرورة قيام احلكومة ب�إعطاء دعم مايل مل�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول ل�سداد كافة ديونها احلالية حتى ال ت�ؤدي فوائد هذه الديون �إلى زيادة الأعباء
املالية للم�ؤ�س�سة.
�yyضرورة و�ضع كادر جديد للمعلمني بوزارة الرتبية والتعليم بهدف منع ت�سرب الكفاءات منها وحتفيز املواطنني على االلتحاق للعمل بها مع �أهمية زيادة
ميزانيتها بالقدر الالزم لتنفيذ كافة برامج.
�yyضرورة الإ�سراع يف �إ�صدار قانون احتادي يف الت�أمني ال�صحي نظر ًا لت�أخر �إ�صداره كثري ًا.
yyيجب على البلديات �أن تعطي لهيئة الكهرباء واملياه املخططات الرئي�سية التي يتبني منها مناطق التجمعات ال�سكانية املزمع �إقامتها وكذلك املناطق
التجارية حتى ت�ضع هيئة الكهرباء واملاء ذلك يف اعتبارها عند �إعداد خمططاتها ب�ش�أن تو�صيالت املياه والكهرباء.
yyيجب على هيئة الكهرباء واملياه �أن تر�سل خطابات �إلى كل البلديات تت�ضمن عدم �إعطاء تراخي�ص لإقامة املباين �إال بعد موافقة الهيئة بحيث �إن تلك
املوافقة تعني �إن املنطقة التي تقام فيها هذه املباين تدخل يف خطة الهيئة اخلا�صة بتو�صيل املياه والكهرباء بحيث يتم تو�صيل تلك اخلدمات �إلى
البنايات قبل ا�ستكمال بنائها مبدة كافية حتى ميكن ا�ستغاللها مبجرد االنتهاء من �إن�شائها.
yyتلتزم هيئة الكهرباء واملياه عند طلبها �إن�شاء �شبكة كهربائية �أو �شبكة مياه �أن تن�سق مع اجلهات املحلية مع بيان الأبعاد املنا�سبة للم�ساكن واملن�ش�آت
عن ال�شبكة ومبا يتنا�سب مع املعايري العاملية يف هذا ال�ش�أن.
�شكل بياين حل�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين
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جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين
م
1

2

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال القانوين

�أهم املقرتحات

�ضرورة قيام الوزارات االحتادية ب�إجراء الت�سويات البنكية للوقوف على
ت�أخر ورود احل�ساب اخلتامي لعام � 2009إلى املجل�س الوطني االحتادي عن موعده املحدد
�صحة املدفوعات والإيرادات عن ال�سنة املالية  2009وملا لذلك �أثر على
يف الد�ستور.
�صحة �أرقام احل�ساب اخلتامي.
�ضرورة و�ضع تقديرات االعتمادات يف �ضوء االحتياجات الفعلية نظر ًا
تكرار العديد من املخالفات يف احل�سابات اخلتامية لبع�ض الوزارات يف ال�سنوات  2008و2009
لعدم ا�ستخدام االعتمادات املقررة لكافة الوزارات االحتادية يف بع�ض
وهو ما جاء تف�صي ًال يف البند ثامن ًا من تقرير اعتماد احل�ساب اخلتامي لهذه الوزارات.
البنود بن�سب عالية كما �أن اعتمادات بع�ض البنود مل ت�ستخدم كلي ًا.

3

عدم ممار�سة وزارة املالية رقابتها املالية على احل�سابات املالية الفرعية للوزارات االحتادية،
�إعادة ترتيب قانون اعتماد احل�ساب اخلتامي يف الديباجة بحيث يكون
وذلك خمالف الخت�صا�صاتها وقد حتفظ الديوان على ذلك يف تقاريره عن احل�سابات
املر�سوم بقانون  7/2008تالي ًا للقانون .1/2009
اخلتامية لل�سنة املالية . 2007

4

وزارة املالية ال توايف بع�ض الوزارات واجلهات امل�ستقلة بالإعتمادات املالية املقررة لها يف
�إيجاد خمرج قانوين لإنهاء املالحظات املتكررة ب�ش�أن املخالفات يف
الوقت املنا�سب مما ي�ضطر هذه الوزارات واجلهات امل�ستقلة �إلى ال�سحب على املك�شوف من
احل�سابات اخلتامية املتكررة يف الوزارات املختلفة.
امل�صارف وبالتايل حتملها فوائد م�صرفية.

5

م�شروع القانون املعني ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول يتكون من مادتني فقط ولي�س �ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات االحتادية بتوطني
الوظائف املالية فيها.
من ثالثة مواد كما جاء باملذكرة الإي�ضاحية للم�شروع.

6

مت تعديل البند ( )1والبند ( )2املتعلق ب�إ�صدار �أدوات الدين العام واحلد الأعلى له يف م�شروع
�ضرورة �إن�شاء هيئة احتادية للطاقة لتحقيق التوازن يف ميزانية م�ؤ�س�سة
قانون الدين العام ،و ذلك اتفاق ًا مع ن�ص املادة ( )134من الد�ستور حيث تبني للمجل�س �أن
الإمارات العامة للبرتول وجتنيبها تكبد خ�سائر ج�سيمة.
بع�ض مواد م�شروع القانون تخالف املادة ( )134من الد�ستور.

7

8

�ضرورة قيام احلكومة ب�إعطاء دعم مايل مل�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول
تبني للمجل�س �إن م�شروع قانون الدين العام جاءت بع�ض ن�صو�صه �أكرث �ضمان ًا القت�صاد دولة
ل�سداد كافة ديونها احلالية حتى ال ت�ؤدي فوائد هذه الديون �إلى زيادة
الإمارات العربية املتحدة من مواد امل�شروع الأول وبخا�صة ن�صي املادتني ( )6و( )7منه.
الأعباء املالية للم�ؤ�س�سة.
العقوبات الواردة يف الفقرة الثانية من الن�ص املقرتح من املادة ( )3من
ت�ضمن م�شروع قانون الدين العام يف املادة ( )1/4عبارة «يعقد الدين بقانون» وهذه العبارة
القانون رقم ( )7ل�سنة  1972قد ن�ص على حد �أدنى للعقوبة دون و�ضع حد
ناق�صة حيث �إن �صحتها هي «يعقد الدين العام بقانون» فاملق�صود لي�س كل دين يعقد بقانون
�أق�صى لها ،لذلك يلزم تعديل الن�ص بحيث ال تزيد عقوبة احلب�س عن
ولكن الدين العام هو الذي يعقد بقانون وذلك اتفاق ًا مع املادة ( )134من الد�ستور.
�سنة وال تزيد عقوبة الغرامة عن (000ر )100درهم «مائة �ألف درهم».
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�أهم املقرتحات

9

تعديل املادة ( )3يف م�شروع �إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ب�إن�شاء الهيئة العامة للمعلومات
�إعطاء فرتة �سماح للمواطنني لتعديل �أو�ضاعهم قبل توقيع العقوبات
وتعديالته ،حيث مت تغيري �سنة � 2010إلى  2011لأن �إلغاء الهيئة العامة للمعلومات �سيتم
عليهم يف حالة خمالفة القانون (�شعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها
يف �سنة  2011ولوجود موازنة لتلك الهيئة بالقانون االحتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة
الر�سمي) وذلك بالن�ص يف املادة الثالثة من م�شروع القانون على العمل به
لالحتاد وميزانية اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية  ،2011وتلك املوازنة هي التي
بعد ت�سعني يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�ستنقل �إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت.

10

�ضرورة دعم ميزانية  2011فمبقارنة امل�صروفات املقدرة يف ميزانية
�أ�ضاف املجل�س كلمة «ال�شخ�صية» �إلى املادة ( )3يف قانون م�شروع �شعار الإمارات العربية
عام  2011وامل�صروفات يف ذات العام يتبني وجود عجز مقداره
املتحدة وخامتها الر�سمي حتى ي�شمل حظر اال�ستعمال كافة الأغرا�ض غري الر�سمية.
( )2,953,000,000درهم.

11

�أ�ضاف املجل�س يف املادة رقم ( )3من م�شروع قانون �شعار الإمارات العربية املتحدة و خامتها اجلزء الأكرب من امليزانية يف كافة الوزارات ي�صرف على الرواتب والأجور
الر�سمي عبارة «على �أن حتدد الالئحة التنفيذية كيفية احل�صول على هذا الإذن» لأن القانون واجلزء القليل منها ت�صرف على تنفيذ الربامج يف حني �أن املفرو�ض
مل يحدد كيفية احل�صول على �إذن �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حتى ميكن ا�ستخدام ال�شعار هو �إعطاء الأولوية الكاملة لتنفيذ الربامج واملثال الوا�ضح لذلك وزارة
الرتبية والتعليم ووزارة الداخلية.
يف الأغرا�ض التجارية �أو ال�صناعية �أو ال�شخ�صية.

12

عدم كفاية امليزانية العامة لعام ( )2009لتحقق الوزارات براجمها.

�ضرورة و�ضع كادر جديد للمعلمني بوزارة الرتبية والتعليم بهدف منع
ت�سرب الكفاءات منها وحتفيز املواطنني على االلتحاق للعمل بها مع �أهمية
زيادة ميزانيتها بالقدر الالزم لتنفيذ كافة برامج.

13

ثبات امليزانية العامة لعام  2009لكليات التقنية على الرغم من قرار جمل�س الوزراء يف �ش�أن
�ضرورة الإ�سراع يف �إ�صدار قانون احتادي يف الت�أمني ال�صحي نظر ًا لت�أخر
االعتماد على نظام ح�ساب تكلفة الطالب والزيادة ال�سنوية يف �إعداد الطلبة وجلوء كليات
�إ�صداره كثري ًا.
التقنية �إلى البنوك وال�سحب على املك�شوف لتغطية العجز يف ميزانيها.

14

 % 50من برامج العمل يف وزارة ال�صحة مل يخ�ص�ص لها اعتمادات مالية (للعام .)2009

يتعني على اجلهات املعنية وال �سيما وزارة املالية �ضرورة التقيد بالقواعد
النافذة لتفادي الوقوع يف هذه املخالفات (خمالفات مالية لل�سنة املالية
املنتهية  )2009بدال من اللجوء �إلى �إ�ضفاء �صفة امل�شروعية عليهـا
ومعاجلتها بعد وقوعها.

15

نتائج تنفيذ ميزانية االحتاد للعام �( :2009صايف اعتماد غري م�ستخدم للربامج املعتمدة
لالحتاد عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31/12/2009مببلغ قدره (� 69/2,212,405,749ضرورة �إلتزام جميع الوزارات والهيئات وال�ؤ�س�سات االحتادية بتوطني
)( ،زيادة الإيرادات حيث بلغت ( )17/80,379,687درهم ًا)�( ،صايف فائ�ض يبلغ الوظائف املالية لديها.
( )86/942,785,436درهم ًا ي�ضاف �إلى االحتياطي العام).
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نتائج تنفيذ ميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية .1 :2009جامعة الإمارات:
نق�ص النفقات وزيادة الإيرادات.
16

2.2الهيئة العامة للمعلومات :نق�ص النفقات والإيرادات والوفر يورد لوزارة املالية.
3.3جممع كليات التقنية :زيادة النفقات والإيرادات وعجز يف امليزانية
4.4الهيئة االحتادية للبيئة :نق�ص النفقات وزيادة الإيرادات ووفر ينقل حل�سابات الهيئة.
5.5جامعة زايد :زيادة امل�صروفات والإيرادات ووفر يتم �إ�ضافته �إلى �إيرادات ال�سنة املالية .2010
6.6الهيئة العامة لرعاية ال�شباب :نق�ص النفقات وزيادة الإيرادات ووفر ي�ضاف لإيرادات الهيئة �سنة .2010
7.7الهيئة االحتادية للماء والكهرباء :نق�ص كل من النفقات والإيرادات ووفر قدره ()806,231,014,64
درهم ًا يتم �إ�ضافته �إلى �إيراد الهيئة لل�سنة املالية .2010

�أهم املقرتحات

يجب على البلديات �أن تعطي للهيئة املخططات اخلا�صة ب�أنابيب املياه
وكابالت الكهرباء يف املناطق القدمية التي �أن�شئت قبل قيام الهيئة حتى
يكون لدى الهيئة معلومات كاملة عن �أماكن تلك اخلطوط �سواء القدمي
منها �أو احلديث وبالتايل تعطي املواطنني ت�صاريح للعمل بجوار ال�شبكات
يف �ضوء املعلومات الكافية املتوفرة لديها.

17

ورد مب�شروع قانون احل�ساب اخلتامي لعام  2009تغطيات قانونية لبع�ض املخالفات املالية،
ولكن توجد خمالفات �أخرى مل يتم تغطيتها قانون ًا لعدد من الوزارات منها وزارة املالية ،تلتزم الهيئة بتزويد املقاولني باملخططات املعتمدة لل�شبكات وال يعاقب
وزارة الدفاع ،وزارة الداخلية واخلارجية ،وزارة العمل ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة ال�ش�ؤون املقاول يف حالة عدم تطابق تلك املخططات مع الواقع على الأر�ض.
االجتماعية ،الطاقة ،االقت�صاد.

18

وزارة املالية ال متار�س رقابتها املالية على احل�سابات املالية الفرعية للوزارات االحتادية االهتمام بتدريب الق�ضاة يف جمال القانون البحري وب�سرعة �إجناز
الالئحة التنفيذية مل�شروع القانون لتكون جاهزة وقت �سريانه.
وذلك باملخالفة الخت�صا�صاتها املقررة لها قانون ًا (احل�ساب اخلتامي لعام .)2009

19

20

تعديل بنود املادة ( )18/1من حيث مقدار الغرامات التي توقع على بع�ض
مت تغطية العديد من املالحظات تغطيات قانونية مبوجب م�شروع قانون احل�ساب اخلتامي
املخالفات حتى تتنا�سب الغرامه مع ج�سامة املخالفه وذلك على النحو
لل�سنة املالية املنتهية  2009وبقت �أخرى مل يتم تغطيتها.
املبني يف اجلدول املقارن.
وزارة املالية ال توايف بع�ض الوزارات واجلهات امل�ستقلة بالإعتمادات املالية املقررة لها يف ترتيب بنود املادة ( )18/1بحيث يراعى يف الرتتيب �أن يكون البند الذي
الوقت املنا�سب مما ي�ضطرها �إلى ال�سحب على املك�شوف من امل�صارف وما يرتتب على ذلك يت�ضمن العقوبة الأ�شد يف البداية ثم يليه البند الذي يت�ضمن العقوبة
الأقل �أي الأخذ بالرتتيب التنازيل على النحو املبني يف اجلدول املقارن.
من حتملها بفوائد م�صرفية.
�إرفاق بيان مدى لقيا�س مدى حتقيق الوزارات واجلهات امل�ستقلة وامللحقة
لأهدافها وبراجمها املو�ضوعية لها تبع ًا ملخرجاتها.

21

مت تخفي�ض ميزانية  2011عن ميزانية  2010مبقدار ( )3,235.075,000درهم.

22

يجب على هيئة الكهرباء واملياه �أن ت�ضع عالمات بارزة لبيان �أماكن وجود
خطوط املياه والكهرباء وكابالت الألياف الب�صرية (ال�ضوئية) اخلا�صة
�إيرادات امليزانية تنح�صر يف م�ساهمات الإمارات و�إيرادات الوزارات وخدمات �أخرى م�ؤداه بنقل البيانات والتي متتد خطوطها بجوار خطوط الكهرباء التابعة لها
حتى يعرف املواطنني �أماكن وجودها وبالتايل يتم تاليف �إحداث �أية
�أ�ضرار بها.
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23

الإجمايل العام للم�صروفات يف م�شروع امليزانية عن ال�سنة املالية  2011هو ( )41مليار
درهم.

24

اجلزء الأكرب من امليزانية يف كافة الوزارات ي�صرف على الرواتب والأجور واجلزء القليل
منها ت�صرف على تنفيذ الربامج (م�شروع ميزانية .)2011

25

امليزانية العامة لكل وزارة ال تكفي لتحقيق كل براجمها (م�شروع ميزانية .)2011

26

انخف�ضت ميزانية املجل�س من ( )132,917,000درهم يف �سنة � 2010إلى ()126,272,000
درهم يف �سنة .2011

27

انخفا�ض امليزانية العامة لوزارة الرتبية والتعليم نتيجة حتويل الكادر التدري�سي يف �أبوظبي
�إلى جمل�س �أبوظبي للتعليم والذي �أدى �إلى انخفا�ض  % 35من �إجمايل امليزانية ف�ضال عن
تخفي�ض  % 5من امليزانية التزاما بقرار جمل�س الوزراء.

28

مل يتم حتقيق جزء من الأهداف الإ�سرتاتيجية املدرجة يف خطة ( )2010 -2008وقد
مت ترحيلها �إلى الإ�سرتاتيجية اجلديدة( )2011-2013وذلك لطبيعة بع�ض الأهداف
الإ�سرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم والذي ي�ستغرق تنفيذها وقيا�س نتائجها من � 3سنوات
�إلى � 5سنوات.
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يجب على البلديات �أن تعطي لهيئة الكهرباء واملياه املخططات الرئي�سية
التي يتبني منها مناطق التجمعات ال�سكانية املزمع �إقامتها وكذلك املناطق
التجارية حتى ت�ضع هيئة الكهرباء واملاء ذلك يف اعتبارها عند �إعداد
خمططاتها ب�ش�أن تو�صيالت املياه والكهرباء.
يجب على هيئة الكهرباء واملياه �أن تر�سل خطابات �إلى كل البلديات
تت�ضمن عدم �إعطاء تراخي�ص لإقامة املباين �إال بعد موافقة الهيئة بحيث
�إن تلك املوافقة تعني �إن املنطقة التي تقام فيها هذه املباين تدخل يف خطة
الهيئة اخلا�صة بتو�صيل املياه والكهرباء بحيث يتم تو�صيل تلك اخلدمات
�إلى البنايات قبل ا�ستكمال بنائها مبدة كافية حتى ميكن ا�ستغاللها
مبجرد االنتهاء من �إن�شائها.
تلتزم هيئة الكهرباء واملياه عند طلبها �إن�شاء �شبكة كهربائية �أو �شبكة مياه
�أن تن�سق مع اجلهات املحلية مع بيان الأبعاد املنا�سبة للم�ساكن واملن�ش�آت
عن ال�شبكة ومبا يتنا�سب مع املعايري العاملية يف هذا ال�ش�أن.
عدم املمانعة من الإنقا�ص عن احلد الأدنى والأق�صى اقتداء بالقانون
البحريني حيث ن�صت املادة  84من قانون ال�شركات البحريني �أنه «على
امل�ؤ�س�سني �أن يكتتبوا ب�أ�سهم ال تقل عن  % 10وال تزيد على  % 40من
ر�أ�سمال ال�شركة.
يتعني على ال�شركة امل�ساهمة العامة �أن تبادر بتقدمي طلب لإدراج �أوراقها
يف �سوق الأوراق املالية فوراجتماع جمعيتها الت�أ�سي�سية التي �أقرت فيه
ت�أ�سي�س ال�شركة نهائيا ،التزاما ب�أحكام قرار جمل�س الوزراء رقم  12ل�سنة
 2000املعدل بالقرار رقم  7ل�سنة  ،2006حتى ال ين�ش�أ �سوق مواز لل�سوق
الر�سمي تباع فيه �أ�سهم ال�شركة مببالغ �أكرب بكثري من حقيقة قيمتها التي
�سيك�شف عنها ال�سوق عندما تدرج.
ال�سماح بتحويل ال�شركة امل�ساهمة اخلا�صة �إلى �شركة م�ساهمة عامة بدون
اكتتاب عام وعن طريق الإدراج مبا�شرة يف �سوق الأوراق املالية ،وهنا
ميكن �ضبط الأمور بفر�ض حظر على امل�ساهمني يف ال�شركة املحولة �إلى
م�ساهمة عامة دون اكتتاب عام ،وامل�سجلني يف �سجالت ال�سوق يوم طرح
�أ�سهم ال�شركة للتداول ،مينعهم من الت�صرف يف  % 50من �أ�سهمهم ملدة
�سنتني من تاريخ الإدراج « يف ذات االجتاه م/38ج من الالئحة الداخلية
ل�سوق الدوحة للأوراق املالية.
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29

�إن �إدراج الأوراق املالية يف �سوق الأوراق املالية يفرت�ض عادة �أن تكون
�إغفال كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات وزايد و�ضع �أهداف �إ�سرتاتيجية مبا�شرة
ال�شركة م�ساهمة عامة ،وعلى ذلك ف�إن ت�شجيع �إن�شاء مثل هذا النوع من
ملجموعة من الق�ضايا الهامة كق�ضية التوطني والهوية الوطنية (م�شروع ميزانية .)2011
ال�شركات يف حد ذاته كفيل بت�شجيع الإدراج وت�سهيل الإجراءات املطلوبة.

30

ال مانع من ال�سماح بنوع من القيد ولي�س الإدراج لدى ال�سوق ل�شركات
امل�ساهمة اخلا�صة بحيث يكون تداول �أ�سهمها حتت رقابة ال�سوق ،بدال من
الو�ضع احلايل الذي يف�صلها متاما عن ال�سوق ،والفكرة لها �أ�سا�سها يف
توا�ضع االعتمادات املخ�ص�صة للبحث العلمي يف كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات حيث �سوق البحرين ،حيث �صدر القرار رقم  1ل�سنة  1993ب�ش�أن قيد ال�شركات
امل�ساهمة البحرينية املقفلة يف �سوق البحرين للأوراق املالية ،حيث يتولى
بلغت ن�سبتها اقل من  1%من امليزانية العامة (.)2011
�سوق البحرين للأوراق املالية بعد قيد هذا النوع من ال�شركات الن�شر عن
الأ�سهم املطلوب بيعها ومواقيت البيع لباقي امل�ساهمني يف ال�شركة وللغري،
وي�صدر مدير ال�سوق القرار اخلا�ص بتحديد تلك املواقيت.

31

البد من الن�ص على ال�شركات القاب�ضة حيث ورد الن�ص عليها مثال
بالقانون الكويتي والعماين يف حني خال القانون الإماراتي من الن�ص
عليها ،ونرى �أن لهذا النوع من ال�شركات �أهمية كربى من الناحية
تعاين جامعة الإمارات من �صعوبة يف تنفيذ برامج التو�سعة يف مرافقها العامة (م�شروع قانون االقت�صادية ،نظرا للدور احليوي الذي تقوم به ،حيث تزيد من عدد
ال�شركات من خالل ت�أ�سي�س �شركات جتارية جديدة وهي بذلك تقوم بدور
.)2011
املمول لكثري من امل�شاريع ذات اجلدوى االقت�صادية ،ووجود هذا النوع
من ال�شركات ميكن امل�ؤ�س�سات املالية كالبنوك من ت�أ�سي�س �شركات قاب�ضة
تابعة لها ت�سهم يف خدمة االقت�صاد الوطني.

32

تعاين وزارة ال�صحة من ظاهرة ت�سرب الكادر الطبي (م�شروع قانون )2011

وجود �شعار دولة االمارات العربية املتحدة يف اللوحات من �ش�أنه تعزيز
الإنتماء الوطني لأبناء ال�شعب كما يعزز مت�سكهم ب�شعار بلدهم .ولذلك
ترى اللجنة حذف احلظر بالن�سبة للوحات فقط.

33

تزايد االحتياجات الت�شغيلية يف وزارة ال�صحة (م�شروع قانون )2011

عقوبة احلب�س ال تزيد عن �سنة واحدة والغرامة ال تزيد عن مائة �ألف
درهم وذلك نظر ًا لأن العقوبات اجلنائية يجب �أن يكون لها حد �أدنى وحد
�أعلى ،يف حني �إن العقوبات الواردة يف امل�شروع و�ضعت احلد الأدنى دون
احلد الأعلى.
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التو�صية مبا يلي:
 1.1املوافقة على املادتني �أرقام ( )1و( )3من م�شروع القانون املعرو�ض
بال�صياغة التي جاءت من احلكومة.
عدم وجود و كفاية املخ�ص�صات املالية املعتمدة للأهداف الإ�سرتاتيجية لوزارة ال�صحة
 2.2تعديل املادة الثانية من م�شروع القانون املعرو�ض حل�سن ال�صياغة
(م�شروع قانون )2011
بحيث يجري ن�صها على النحو التايل " :مادة ()2
ي�صدر جمل�س الوزراء القرارات الالزمة ب�ش�أن ت�سوية الأو�ضاع املالية
والإدارية املرتتبة على �إلغاء معهد التنمية الإدارية".

35

التو�صية باملوافقة على م�شروع القانون املعرو�ض مع تعديل ن�ص املادة
( )23مكرر بحيث ي�صبح على النحو التايل:
" للهيئة ال�سماح للم�ستثمرين من القطاع اخلا�ص ب�إن�شاء حمطات توليد
 % 50من برامج العمل يف وزارة ال�صحة مل يخ�ص�ص لها اعتمادات مالية (م�شروع قانون
الطاقة و�إنتاج املياه يف املناطق التي ت�شرف عليها الهيئة� ،شريطة �إلتزامهم
)2011
باملعايري والت�شريعات البيئية و�أ�سعار �أداء اخلدمة وتوريد الطاقة واملياه
وفق النظم والقواعد التي ي�ضعها جمل�س �إدارة الهيئة وي�صدر بها قرار
من جمل�س الوزراء".

36

تعديل اخلط�أ الوارد يف ميزانية املجل�س الوطني االحتادي كالتايل :
وتبعا ملا تقدم ف�إن �إ�صالح اخلط�أين امل�شار �إليهما يكون ب�إجراء ما يلي:
1.1تعديل ن�ص املادة الأولى ب�إ�ضافة فارق املبلغ فيما بني ما �أقره املجل�س
مليزانيته لعام  2009وبني ما ورد يف امل�شروع املعرو�ض .
الإعتمادات احلقيقية لتنفيذ �إ�سرتاتيجية وزارة ال�صحة فاقت ثالثة مليارات درهم �إال �أن
�2.2إ�ضافة مادة جديدة لتكون املادة الثانية مع مراعاة �إعادة ت�سل�سل
االعتمادات املخ�ص�صة �أقل بكثري عن االحتياج الفعلي (م�شروع قانون .)2011
املواد تبعا للإ�ضافة ويكون ن�ص املادة اجلديدة كالتايل":قدرت
كل من م�صروفات و�إيرادات ميزانية املجل�س الوطني االحتادي
عن ال�سنة املالية  2009مببلغ (000ر917ر )132درهم  ،وذلك وفقا
للجدول املرفق.

37

مت خ�صم  40مليون درهم من امليزانية الت�شغيلية لوزارة ال�صحة يف  2011مقارنة مبيزانية

38

عدم كفاية امليزانية املخ�ص�صة لوزارة الداخلية

2010
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عدم كفاية امليزانية املخ�ص�صة لربنامج زايد للإ�سكان

40

االعتماد املخ�ص�ص لتطوير عمل وزارة الأ�شغال العامة ال يتنا�سب مع االحتياجات الفعلية
للوزارة خا�صة يف ظل زيادة عدد امل�شروعات والتو�سع فيها

41

عدم �إمكانية تطبيق امليزانية ال�صفرية على بع�ض امل�شاريع والربامج القائمة يف وزارة
الأ�شغال العامة

42

تباين الوزارات يف خ�صم ال  % 5من ميزانيتها بنا ًء على امل�شاريع القائمة

43

مل يتم ا�ستثناء �أي وزارة من تطبيق امليزانية ال�صفرية و�إمنا مت احلفاظ على النمط العام
للميزانية واخلطة الإ�سرتاتيجية (�أهداف ،مبادرات� ،أن�شطة) مع تغيري طريقة ح�ساب
تكاليف الأن�شطة

44

مطالبة وزارة املالية للوزارات بتخفي�ض ن�سبة  % 5من ميزانيتها مت دون حتدد �آلية �أو معايري
معينة للتخفي�ض

45

التعديل املقرتح من احلكومة يف �أحكام القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة  1981ب�ش�أن تنظيم
الوكاالت التجارية والقوانني املعدلة له يهدف �إلى تغيري فكرة واحدة هي حتفيز املواطنني على
امل�شاركة يف الأن�شطة االقت�صادية يف الدولة وحمايته من �إنهاء اتفاقيات الوكاالت التجارية
بالإرادة املنفردة من قبل املوجل الأجنبي

46

التعديل املقرتح من احلكومة (على م�شروع قانون ب�ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية والقوانني
املعدلة له) يحقق اعتبارات م�صلحة الوكيل التجاري املحلي.

47

التعديالت املقرتحة (على م�شروع قانون الوكاالت التجارية والقوانني املعدلة له) تتعار�ض مع
توجه اتفاقيات التجارة احلرة الإقليمية والدولية يف الوقت الراهن ،وال تعزز البيئة التناف�سية
القت�صاد الدولة.

48

يهدف م�شروع قانون ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة
املالية 2011م �إلى تنفيذ �إ�سرتاتيجية احلكومة من خالل قيام الوزارات وكافة اجلهات
االحتادية بتنفيذ الربامج واملبادرات الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية وفق ًا ملا حدد لها من ميزانيات.
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49

الوزارة تقوم بتح�صيل الغرامات الواردة باملادة ( )18من املخالفني وهو الأمر الذي يعد
خمالف ًا للقانون نظر ًا لأن القانون احلايل ال يعطي لوزارة االقت�صاد احلق يف حت�صيل
الغرامات والت�صالح مع املخالفني ،وقد عالج التعديل الوارد على املادة ( )18يف امل�شروع
املعرو�ض هذا الأمر حيث �سمح لوزارة االقت�صاد بالت�صالح مع املخالفني فب املخالفات التي
يت حتديدها يف قرار جمل�س الوزراء وباملقابل الذي يلتزم به املخالف يف كل حالة ويف �ضوء
ال�ضوابط واالجراءات التي يحددها قرار جمل�س الوزراء.

50

حتديد مدة عقوبة احلب�س يف املادة ( )31من امل�شروع ب�أن ال تقل عن �شهر تقيد ًا ب�أقل مدة
احلب�س الواردة يف قانون العقوبات.

51

وجود خطوط كهرباء ال�ضغط العايل على م�سافة قريبة من م�ساكن املواطنني مما ي�ؤثر على
�صحتهم ب�سبب وجود املجال املغناطي�سي لتلك اخلطوط

52

وجود عدة بنايات مل يتم تو�صيل خدمات الكهرباء لها رغم �أنها مقامة من عدة �سنوات مما
ت�سبب يف حدوث �أ�ضرار مالية ملالكها

53

ت�سبب عدم تو�صيل الكهرباء للبنايات املقامة ا�ستخدام مالكها مولدات كهربائية كبرية
احلجم ومرتفعة ال�صوت مما ي�ؤثر على ال�سكينة ويحدث �ضو�ضاء كبرية من �ش�أنها �إحداث
تلوث �سمعي

54

مل يتناول م�شروع القانون �أي مواد ب�ش�أن عمليات التخريب التي ميكن �أن حتدث يف خطوط
�شبكات املياه والكهرباء اكتفا ًء مبا ورد ب�ش�أنها يف قانون العقوبات يف املواد اخلا�صة بجرائم
الإ�ضرار باملال العام.

55

املادة ( )4حيث ان الغر�ض من التعديل كان الن الأداة املغطاة يحكمها البند الرابع من هذه
املادة واملق�صود يف البند الأول الأداة املالية التي مل يتم تغطيتها بعد ،ومت تعديل التاريخ �إلى
� 11أكتوبر باالتفاق مع ممثلي احلكومة ،تغري التاريخ �إلى � 11أكتوبر  2011باالتفاق مع ممثلي
الوزارة.

56

املادة (( )5يف جميع الأحوال ينتهي �سريان الكفالة بتاريخ � 10أكتوبر  )2016حيث كان
التعديل ملا كانت �آخر كفالة ميكن �أن ت�صدر م�ستقبال �ستكون يف � 11أكتوبر  2011وبحد
�أق�صى خم�س �سنوات تبعا للمادة  ،6/2فمن ثم ينتهي �سريان الكفالة يف �10أكتوبر 2016
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57

املادة ( ،)6الأداة املالية ،حيث كان التعديالت لالغر�ض التالية :لي�شمل الأمر ال�صكوك
الإ�سالمية �أي�ضا ،العبارة املحذوفة منعا من ا�ضطراب املعنى ولعدم احلاجة �إليها يف �ضوء
الوارد يف املادة  ،4/1لأنه قد تدعو ظروف ت�سويق املنتج �أو غريها لإ�صدار �أدوات مالية
عادية عن طريق �شركة ،احلذفللبند ال�سابع منعا من التكرار لأن م�ضمون البند وا�ضح من
باقي البنود ال�سابقة عليه ومن التعريف ،مت حت�سني ال�صياغة و�إ�ضافة التن�سيق مع امل�صرف
املركزي ،ف�ضل و�ضع البند  9كمادة م�ستقلة لأنها ال ترتبط بال�شروط العامة واملجردة.

58

املادة ( ،)8املطالبات من حملة الأدوات املغطاة .حيث كان التعديل باالكتفاء بامللكية
لأنها �ستت�ضمن الهوية ،لأن العربة باال�ستحقاق ولي�س بعدم ال�سداد ولتت�سق مع البند �أ
ال�سابق عليها .

59

�أدخلت اللجنة تعديالت على م�شروع قانون احتادي رقم( ) ل�سنة  2009يف �ش�أن رواتب رئي�س
جمل�س الوزراء ونائبه والوزراء (يف �ش�أن رواتب رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه والوزراء) مت التعديل
لتتفق مع التعديل الد�ستوري الأخري الذي وافق عليه املجل�س الوطني االحتادي ،با�ستبدال كلمة
نواب بكلمة نائب ،ولتتفق كذلك مع كلمة نوابه الواردة باملادة الثانية من امل�شروع.

60

�أدخلت اللجنة تعديالت على م�شروع قانون احتادي رقم( ) ل�سنة  2009يف �ش�أن رواتب رئي�س
جمل�س الوزراء ونائبه والوزراء حيث مت ا�ستحداث (وعلى القانون االحتادي رقم ( )12ل�سنة
 1977يف �ش�أن حتديد مرتبات رئي�س جمل�س الوزراء ونائبه والوزراء)،الت�صاله باملو�ضوع لأنه
القانون الأ�صلي الذي يحدد رواتب الوزراء.

61

�أدخلت اللجنة تعديالت على م�شروع قانون احتادي رقم( ) ل�سنة  2009يف �ش�أن رواتب رئي�س
جمل�س الوزراء ونائبه والوزراء ،يف(املادة اخلام�سة ،ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية،
ومع مراعاة ما جاء يف مادته الثالثة ،يعمل به اعتبارا من تاريخ  )2009/1/1حيث ان الغر�ض
من التعديل لأنه يتعني ن�شر القوانني يف اجلريدة الر�سمية تبعا للمادة  111من الد�ستور.

62

ا�ستحداث هيئة احتادية للموارد الب�شرية احلكومية باعتبارها هيئة م�ستقلة تتبع جمل�س
الوزراء تناط بها ال�صالحيات وامل�سئوليات العامة املتعلقة ب�إدارة املوارد الب�شرية للوزارات
والهيئات االحتادي.

63

�إعطاء مواطني الدولة من ذوي االحتياجات اخلا�صة الأولوية يف التعيني يف �أي من الوظائف
ال�شاغرة لدى الوزارات.

�أهم املقرتحات

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

271

م

272

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال القانوين

64

الإلزام بحد �أدنى للراتب الإجمايل للموظف املواطن يحدده جمل�س الوزراء.

65

ذكر مر�سوم قانون املوارد الب�شرية نوعني من الرتقية �أحدهما وظيفية للدرجة الأعلى
والأخرى مالية.

66

�أ�صبحت الإجازات مقدرة بيوم العمل فال تدخل فيها الإجازات الر�سمية وفق ًا ملر�سوم قانون
املوارد الب�شرية.

67

جاء يف �أ�سباب �إنهاء اخلدمة حالة جديدة وهي �إعادة الهيكلة وفقا ملر�سوم قانون املوارد
الب�شرية.

68

وجود �شك يف عدم د�ستورية مر�سوم قانون املوارد الب�شرية اجلديد.

69

يف املادة  7/15لقانون املوارد الب�شرية ورد من �ضمن �شروط تعيني املوظف �أال يكون قد �سبق
ف�صله من اخلدمة ال�سابقة ب�سبب �أي خمالفة مرتبطة بالعمل �أو ب�سبب حكم ق�ضائي نهائي
يف جرمية.

70

حظر املر�سوم تعيني موظفني ممن تربطهم عالقة زوجية �أو �صلة قرابة �أو م�صاهرة حتى
الدرجة الثانية يف نف�س الوحدة التنظيمية �أو �ضمن نف�س العالقة اال�شرافية املبا�شرة.

71

خال القانون الإماراتي للموارد الب�شرية من بع�ض الإجازات واملزايا الهامة املتعلقة باملر�أة
والتي ن�صت عليها بع�ض القوانني اخلليجية.

72

مل ي�شر املر�سوم بقانون للإجازة املر�ضية للم�صاب مبر�ض معد ال مينعه من القيام بالعمل �أو
املخالط ملري�ض مبر�ض معد خالفا للقانون ال�سابق للموارد الب�شرية.

73

ورد باملادة  101عدد 11حالة النتهاء خدمة املوظف لي�س من بينها �إ�سقاط اجلن�سية �أو
�سحبها دون �سبب وا�ضح.

74

�أهمية املعلومات االئتمانية ودورها يف م�ساعدة امل�ؤ�س�سات املالية يف اتخاذ القرارات ال�سليمة.

75

دعم االئتمان يف الدولة بتوفري املعلومات االئتمانية الالزمة لدعم متخذ قرار.

76

تنظيم قيد املواليد والوفيات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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77

حتديث وتطوير و�سد الفراغ الت�شريعي لقانون تنظيم قيد املواليد والوفيات.

78

اي�ضاح بع�ض الكلمات والعبارات يف م�شروع القانون يف �ش�أن تنظيم قيد املواليد والوفيات.

79

حتديد نطاق تطبيق القانون يف م�شروع القانون يف �ش�أن تنظيم قيد املواليد والوفيات.

80

�إبالغ �إدارة الطب الوقائي والبعثات الدبلوما�سية للدولة عن املواليد والوفيات التي تقع داخل
الدولة وخارجها.

81

تقييد وت�صوييب البيانات وكذلك تنظيم املقابر.

82

�إ�ستعرا�ض التطور التاريخي للقانون حمل التعديل يف قانون تنظيم الوكاالت التجارية.

83

توجد عنا�صر غري مر�ضية لقانون تنظيم الوكاالت التجارية.

84

اال�ستقالل ين�صرف �إلى املوازنة العامة واحل�ساب اخلتامي وكافة ال�شئون املالية للمجل�س.

85

يحق للمجل�س يف �إعداد و�إقرار ميزانيته امل�ستقلة التي تلحق باملوازنة العامة للدولة وكذلك
يحق له يف اعداد ح�سابه اخلتامي.

86

ال�صالحية الكاملة للمجل�س يف كافة ال�شئون املالية الأخرى اخلا�صة به.

87

�شروط �إدراج �شركات امل�ساهمة العامة امل�ؤ�س�سة يف الدولة واي�ضا تقدمي طلبات الإدراج.

88

�أنواع ال�شركات املن�صو�ص عليها بالقانون االحتادي رقم  8ل�سنة  1984يف �ش�أن ال�شركات
التجارية وتعديالته.

89

النظر يف طلبات الإدراج وقيود التداول واجلزاء.

90

�شروط �إدراج ال�شركات الأجنبية.

91

م�شروع قانون ال�شركات العائلية الذي در�سه و�أجازه املجل�س ور�أي املجل�س.

92

مقارنة مع قوانني دول جمل�س التعاون حتدد حاالت الإدراج والن�سب الالزمة.
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93

م�شروع املعلومات االئتمانية يت�ضمن ( )26مادة.

94

القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  2004ب�ش�أن املناطق احلرة املالية النه �سيقرتح تطبيق
القانون على املناطق احلرة(.م�شروع املعلومات االئتمانية).

95

96

�أهم املقرتحات

مت ا�ضافة هذا البند ال تعد املناطق احلرة بالدولة  -مبا فيها املناطق احلرة املالية -م�ستثناة
من تطبيق �أحكام هذا القانون ،على املادة  2لي�سري القانون على كافة املناطق احلرة.
(م�شروع املعلومات االئتمانية).
مت ا�ضافة هذا البند يجوز لل�شركة طلب تزويدها باملعلومات االئتمانية لإعداد وتطوير قاعدة
البيانات االئتمانية لديها ،دون ا�شرتاط موافقة ال�شخ�ص على ذلك ،على املادة  6ال�ضافة
فعالية(.م�شروع املعلومات االئتمانية).

.3.3فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القانوين:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القانوين من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها �إدارة ال�ش�ؤون
y
القانونية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام .
أ.أفعالية الأفكار:

yبلغت ن�سبة فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين ( ،)% 36.6حيث بلغ عدد �أفكار �أوراق الأمانة املطروحة يف املجال القانوين ( )96فكرة،
y
ومن �أهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س:
yyوزارة املالية ال توايف بع�ض الوزارات واجلهات امل�ستقلة بالإعتمادات املالية املقررة لها يف الوقت املنا�سب مما ي�ضطر تلك الوزارات واجلهات �إلى
ال�سحب على املك�شوف من امل�صارف وما يرتتب على ذلك من حتملها بفوائد م�صرفية.
yyثبات امليزانية العامة لكليات التقنية على الرغم من قرار جمل�س الوزراء يف �ش�أن االعتماد على نظام ح�ساب تكلفة الطالب والزيادة ال�سنوية يف �إعداد
الطلبة وجلوء كليات التقنية �إلى البنوك وال�سحب على املك�شوف لتغطية العجز يف ميزانيها.
yyعدم ممار�سة وزارة املالية الرقابة املالية على احل�سابات الآلية الفرعية للوزارات االحتادية.
yyامليزانية العامة لكل وزارة ال تكفي لتحقيق كل براجمها.
 % 50yyمن برامج العمل يف وزارة ال�صحة مل يخ�ص�ص لها اعتمادات مالية وذلك على الرغم من ت�أكيد اجلهات املعنية بالتخطيط اال�سرتاتيجي يف
رئا�سة جمل�س الوزراء على الإبقاء عليها يف اخلطة الإ�سرتاتيجية ويف �إطار قواعد امليزانية ال�صفرية.
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yyعدم قيام وزارة املالية ب�إجراء الرقابة املالية الداخلية على احل�سابات اخلتامية الفرعية للوزارات والإدارات العامة للإحتاد والتوقيع عليها مبا
يفيد ذلك.
�yyإيرادات امليزانية تنح�صر يف م�ساهمات الإمارات و�إيرادات الوزارات وخدمات �أخرى م�ؤداه.
�yyصرف اجلزء الأكرب من امليزانية يف كافة الوزارات على الرواتب واجلزء القليل منها ت�صرف على تنفيذ الربامج .
yyانخفا�ض امليزانية العامة لوزارة الرتبية والتعليم نتيجة حتويل الكادر التدري�سي يف �أبوظبي �إلى جمل�س �أبوظبي للتعليم،
yyتوا�ضع االعتمادات املخ�ص�صة للبحث العلمي يف كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات حيث بلغت ن�سبتها اقل من  % 1من امليزانية العامة.
yyتعاين وزارة ال�صحة من ظاهرة ت�سرب الكادر الطبي حيث �أدت زيادة الرواتب يف بع�ض احلكومات املحلية والقطاع اخلا�ص �إلى ت�سرب الكوادر من
الوزارة بهدف احل�صول على فر�ص وظيفية �أف�ضل.
yyتزايد االحتياجات الت�شغيلية يف وزارة ال�صحة وعدم وجود وكفاية املخ�ص�صات املالية املعتمدة للأهداف الإ�سرتاتيجية خا�صة ما يتعلق مب�شاريع
مكافحة الإمرا�ض املزمنة « كال�سكري».
yyعدم كفاية امليزانية املخ�ص�صة لوزارة الداخلية وذلك مقارنة باالحتياجات الالزمة لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية بكفاءة عالية وانخفا�ض ميزانية
وزارة الداخلية عن االحتياجات الفعلية ي�ؤثر �سلبا على حتقيق التميز الأمني.
yyعدم كفاية ميزانية برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان يف تنفيذ م�شروع الوحدات ال�سكنية .وعدم م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف دعم ومتويل برنامج زايد
للإ�سكان يف الدولة.
�شكل بياين لفعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين
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م

�أهم الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

1

مت تعديل البند ( )1والبند ( )2املتعلق ب�إ�صدار �أدوات الدين العام واحلد
مت تعديل البند ( )1والبند ( )2اتفاق ًا مع ن�ص املادة ( )134من الد�ستور ،وذلك
الأعلى له يف م�شروع قانون الدين العام ،وذلك اتفاق ًا مع ن�ص املادة ( )134من
للمربرات التايلـة :حيث تبني �أن بع�ض مواد م�شروع القانون تخالف املادة ( )134من
الد�ستور حيث تبني للمجل�س �أن بع�ض مواد م�شروع القانون تخالف املادة ()134
الد�ستور ولذلك ارت�أى املجل�س تعديل تلك املواد حتى تكون متفقة مع �أحكام الد�ستور.
من الد�ستور.

2

3
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تكرار العديد من املخالفات يف احل�سابات اخلتامية لبع�ض الوزارات يف ال�سنوات
تكرار العديد من املخالفات يف احل�سابات اخلتامية لبع�ض الوزارات يف ال�سنوات 2008
 2008و 2009وهو ما جاء تف�صي ًال يف البند ثامن ًا من تقرير اعتماد احل�ساب
و 2009م.
اخلتامي لهذه الوزارات.
عدم ممار�سة وزارة املالية رقابتها املالية على احل�سابات املالية الفرعية
عدم ممار�سة وزارة املالية الرقابة املالية على احل�سابات الآلية الفرعية للوزارات
للوزارات االحتادية ،وذلك خمالف الخت�صا�صاتها وقد حتفظ الديوان على ذلك
االحتادية.
يف تقاريره عن احل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية . 2007

4

وزارة املالية ال توايف بع�ض الوزارات واجلهات امل�ستقلة بالإعتمادات املالية املقررة لها وزارة املالية ال توايف بع�ض الوزارات واجلهات امل�ستقلة بالإعتمادات املالية
يف الوقت املنا�سب مما ي�ضطر تلك الوزارات واجلهات �إلى ال�سحب على املك�شوف من املقررة لها يف الوقت املنا�سب مما ي�ضطر هذه الوزارات واجلهات امل�ستقلة �إلى
ال�سحب على املك�شوف من امل�صارف وبالتايل حتملها فوائد م�صرفية.
امل�صارف وما يرتتب على ذلك من حتملها بفوائد م�صرفية

5

تبني للجنة �إن م�شروع القانون الوارد للمجل�س(�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول) م�شروع القانون املعني ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول يتكون من مادتني
فقط ولي�س من ثالثة مواد كما جاء باملذكرة الإي�ضاحية للم�شروع.
يتكون من مادتني فقط ولي�س من ثالثة مواد كما جاء باملذكرة الإي�ضاحية للم�شروع.

6

ت�أخر ورود احل�ساب اخلتامي لعام � 2009إلى املجل�س الوطني االحتادي عن
موعده املحدد يف الد�ستور.

7

تبني للمجل�س �إن م�شروع قانون الدين العام جاءت بع�ض ن�صو�صه �أكرث �ضمان ًا
تبني للجنة �إن م�شروع الدين العام جاء بن�صو�ص �أكرث �ضمان ًا القت�صاد دولة الإمارات
القت�صاد دولة الإمارات العربية املتحدة من مواد امل�شروع الأول وبخا�صة ن�صي
العربية املتحدة من مواد امل�شروع الأول وهي ن�صي املادتني ( )6و( )7من امل�شروع .
املادتني ( )6و( )7منه.

8

ت�ضمن م�شروع القانون املعرو�ض يف املادة ( )1/4عبارة «يعقد الدين بقانون» وهذه ت�ضمن م�شروع قانون الدين العام يف املادة ( )1/4عبارة «يعقد الدين بقانون»
العبارة ناق�صة حيث �إن �صحتها هي «يعقد الدين العام بقانون» فاملق�صود لي�س كل دين وهذه العبارة ناق�صة حيث �إن �صحتها هي «يعقد الدين العام بقانون» فاملق�صود
يعقد بقانون ولكن الدين العام هو الذي يعقد بقانون وذلك اتفاق ًا مع املادة ( )134من لي�س كل دين يعقد بقانون ولكن الدين العام هو الذي يعقد بقانون وذلك اتفاق ًا
مع املادة ( )134من الد�ستور.
الد�ستور.
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9

تعديل املادة ( )3يف م�شروع �إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ب�إن�شاء الهيئة
العامة للمعلومات وتعديالته ،حيث مت تغيري �سنة � 2010إلى  2011لأن �إلغاء
يهدف م�شروع القانون( م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إلغاء القانون االحتادي رقم  3ل�سنة
الهيئة العامة للمعلومات �سيتم يف �سنة  2011ولوجود موازنة لتلك الهيئة
 1982ب�إن�شاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديالته) �إلى �إلغاء القانون االحتادي رقم ()3
بالقانون االحتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانية اجلهات
ل�سنة 1982م ب�إن�شاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديالته.
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية  ،2011وتلك املوازنة هي التي �ستنقل �إلى
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت.

10

�أ�ضاف املجل�س كلمة «ال�شخ�صية» �إلى املادة ( )3يف قانون م�شروع �شعار الإمارات
العربية املتحدة وخامتها الر�سمي حتى ي�شمل حظر اال�ستعمال كافة الأغرا�ض
غري الر�سمية.

11

�أ�ضاف املجل�س يف املادة رقم ( )3من م�شروع قانون �شعار الإمارات العربية
املتحدة وخامتها الر�سمي عبارة «على �أن حتدد الالئحة التنفيذية كيفية
احل�صول على هذا الإذن» لأن القانون مل يحدد كيفية احل�صول على �إذن
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حتى ميكن ا�ستخدام ال�شعار يف الأغرا�ض التجارية
�أو ال�صناعية �أو ال�شخ�صية.

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

عدم كفاية امليزانية العامة (ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية  )2011لتحقق الوزارات براجمها.

12

امليزانية العامة لكل وزارة ال تكفي لتحقيق كل براجمها.

13

ثبات امليزانية العامة لعام  2009لكليات التقنية على الرغم من قرار جمل�س
ثبات امليزانية العامة لكليات التقنية على الرغم من قرار جمل�س الوزراء يف �ش�أن االعتماد
الوزراء يف �ش�أن االعتماد على نظام ح�ساب تكلفة الطالب والزيادة ال�سنوية يف
على نظام ح�ساب تكلفة الطالب والزيادة ال�سنوية يف �إعداد الطلبة وجلوء كليات التقنية
�إعداد الطلبة وجلوء كليات التقنية �إلى البنوك وال�سحب على املك�شوف لتغطية
�إلى البنوك وال�سحب على املك�شوف لتغطية العجز يف ميزانيها.
العجز يف ميزانيها.

14

 % 50من برامج العمل يف وزارة ال�صحة مل يخ�ص�ص لها اعتمادات مالية وذلك على  % 50من برامج العمل يف وزارة ال�صحة مل يخ�ص�ص لها اعتمادات مالية (ربط
الرغم من ت�أكيد اجلهات املعنية بالتخطيط اال�سرتاتيجي يف رئا�سة جمل�س الوزراء على امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية
.)2011
الإبقاء عليها يف اخلطة الإ�سرتاتيجية ويف �إطار قواعد امليزانية ال�صفرية.
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15

نتائج تنفيذ ميزانية االحتاد.

نتائج تنفيذ ميزانية االحتاد للعام �( :2009صايف اعتماد غري م�ستخدم
للربامج املعتمدة لالحتاد عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31/12/2009مببلغ
قدره (( ،)69/2,212,405,749زيادة الإيرادات حيث بلغت()17/80,379,687
درهم)�( ،صايف فائ�ض يبلغ ( )86/942,785,436درهم ي�ضاف �إلى االحتياطي
العام).

16

نتائج تنفيذ ميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة.

نتائج تنفيذ ميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية :2009
1.1جامعة الإمارات :نق�ص النفقات وزيادة الإيرادات.
2.2الهيئة العامة للمعلومات :نق�ص النفقات والإيرادات والوفر يورد لوزارة
املالية.
3.3جممع كليات التقنية :زيادة النفقات والإيرادات وعجز يف امليزانية
4.4الهيئة االحتادية للبيئة :نق�ص النفقات وزيادة الإيرادات ووفر ينقل
حل�سابات الهيئة.
5.5جامعة زايد :زيادة امل�صروفات والإيرادات ووفر يتم �إ�ضافته �إلى �إيرادات
ال�سنة املالية .2010
6.6الهيئة العامة لرعاية ال�شباب :نق�ص النفقات وزيادة الإيرادات ووفر ي�ضاف
لإيرادات الهيئة �سنة .2010
7.7الهيئة االحتادية للماء والكهرباء :نق�ص كل من النفقات والإيرادات ووفر
قدره( )806,231,014,64درهم يتم �إ�ضافته �إلى �إيراد الهيئة لل�سنة املالية
.2010

17

ورد مب�شروع قانون احل�ساب اخلتامي لعام  2009تغطيات قانونية لبع�ض املخالفات ورد مب�شروع قانون احل�ساب اخلتامي لعام  2009تغطيات قانونية لبع�ض
املالية ،ولكن توجد خمالفات �أخرى مل يتم تغطيتها قانون ًا لعدد من الوزارات منها وزارة املخالفات املالية ،ولكن توجد خمالفات �أخرى مل يتم تغطيتها قانون ًا لعدد من
املالية ،وزارة الدفاع ،وزارة الداخلية واخلارجية ،وزارة العمل ،وزارة الرتبية والتعليم ،الوزارات منها وزارة املالية ،وزارة الدفاع ،وزارة الداخلية واخلارجية ،وزارة
العمل ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،الطاقة ،االقت�صاد.
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،الطاقة ،االقت�صاد.

18

وزارة املالية ال متار�س رقابتها املالية على احل�سابات املالية الفرعية للوزارات
عدم قيام وزارة املالية ب�إجراء الرقابة املالية الداخلية على احل�سابات اخلتامية الفرعية
االحتادية وذلك باملخالفة الخت�صا�صاتها املقررة لها قانون ًا (احل�ساب اخلتامي
للوزارات والإدارات العامة للإحتاد والتوقيع عليها مبا يفيد ذلك.
لعام .)2009
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19

تبني �أنه ورد مب�شروع قانون احل�ساب اخلتامي  2009تغطيات قانونية لبع�ض املخالفات
مت تغطية العديد من املالحظات تغطيات قانونية مبوجب م�شروع قانون احل�ساب
املالية ،ولكن توجد خمالفات �أخرى مل يتم تغطيتها قانون ًا �أهم تلك املخالفات الأخرية
اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية  2009وبقت �أخرى مل يتم تغطيتها.
بالن�سبة للميزانية العامة لالحتاد.

20

وزارة املالية ال توايف بع�ض الوزارات واجلهات امل�ستقلة بالإعتمادات املالية
املقررة لها يف الوقت املنا�سب مما ي�ضطرها �إلى ال�سحب على املك�شوف من
امل�صارف وما يرتتب على ذلك من حتملها بفوائد م�صرفية

21
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يتبني �أن ميزانية 2011م قد مت تخفي�ضها عن ميزانية 2010م مبقدار ()3,235.075,000

درهم «ثالثة مليارات ومائتني وخم�سة وثالثني مليون ًا وخم�سة و�سبعني �ألف درهم» وهو مت تخفي�ض ميزانية  2011عن ميزانية  2010مبقدار ( )3,235.075,000درهم.
ما يعادل .% 7,8

22

�إيرادات امليزانية تنح�صر يف م�ساهمات الإمارات و�إيرادات الوزارات وخدمات �أخرى �إيرادات امليزانية تنح�صر يف م�ساهمات الإمارات و�إيرادات الوزارات وخدمات
�أخرى م�ؤداه.
م�ؤداه.

23

الإجمايل العام للم�صروفات يف م�شروع امليزانية عن ال�سنة املالية  2011هو
( )41مليار درهم.

�أن الإجمايل العام للم�صروفات يف م�شروع امليزانية عن ال�سنة املالية  2011هو ()41

مليار درهم.

24

�صرف اجلزء الأكرب من امليزانية يف كافة الوزارات على الرواتب واجلزء القليل منها اجلزء الأكرب من امليزانية يف كافة الوزارات ي�صرف على الرواتب والأجور
واجلزء القليل منها ت�صرف على تنفيذ الربامج (م�شروع ميزانية .)2011
ت�صرف على تنفيذ الربامج .

25

امليزانية العامة لكل وزارة ال تكفي لتحقيق كل براجمها (م�شروع ميزانية

26

27

امليزانية العامة لكل وزارة ال تكفي لتحقيق كل براجمها .

.)2011

انخف�ضت ميزانية املجل�س من ( )132,917,000درهم يف �سنة
( )126,272,000درهم يف �سنة .2011

2010

�إلى

انخفا�ض امليزانية العامة لوزارة الرتبية والتعليم نتيجة حتويل الكادر التدري�سي
انخفا�ض امليزانية العامة لوزارة الرتبية والتعليم نتيجة حتويل الكادر التدري�سي يف يف �أبوظبي �إلى جمل�س �أبوظبي للتعليم والذي �أدى �إلى انخفا�ض  % 35من
�إجمايل امليزانية ف�ضال عن تخفي�ض  % 5من امليزانية التزاما بقرار جمل�س
�أبوظبي �إلى جمل�س �أبوظبي للتعليم،
الوزراء.
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28

مل يتم حتقيق جزء من الأهداف الإ�سرتاتيجية املدرجة يف خطة ( )2010 -2008وقد
مت ترحيلها �إلى الإ�سرتاتيجية اجلديدة( )2011-2013وذلك لطبيعة بع�ض الأهداف
الإ�سرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم والذي ي�ستغرق تنفيذها وقيا�س نتائجها من  3الأهداف الإ�سرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم والذي ي�ستغرق تنفيذها وقيا�س
نتائجها من � 3سنوات �إلى � 5سنوات.
�سنوات �إلى � 5سنوات.

29

�إغفال كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات وجامعة زايد و�ضع �أهداف �إ�سرتاتيجية �إغفال كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات وزايد و�ضع �أهداف �إ�سرتاتيجية
مبا�شرة ملجموعة من الق�ضايا الهامة كق�ضية التوطني والهوية الوطنية (م�شروع ميزانية مبا�شرة ملجموعة من الق�ضايا الهامة كق�ضية التوطني والهوية الوطنية (م�شروع
ميزانية .)2011
.)2011

30

توا�ضع االعتمادات املخ�ص�صة للبحث العلمي يف كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات توا�ضع االعتمادات املخ�ص�صة للبحث العلمي يف كليات التقنية العليا وجامعة
الإمارات حيث بلغت ن�سبتها �أقل من  1%من امليزانية العامة (.)2011
حيث بلغت ن�سبتها اقل من  1%من امليزانية العامة.

31

تعاين جامعة الإمارات من �صعوبة يف تنفيذ برامج التو�سعة يف مرافقها العامة حيث
تعتمد على دعم حكومة �أبوظبي كما �أت�ضح توجه وزارة املالية �إلى ا�ستقطاع  % 50من تعاين جامعة الإمارات من �صعوبة يف تنفيذ برامج التو�سعة يف مرافقها العامة
الدعم ال�سنوي الإ�ضايف واملقدر ب  160مليون درهم مما يزيد ذلك من عجز اجلامعة (م�شروع قانون .)2011
عن تطوير املرافق والبنى التحتية.

32

تعاين وزارة ال�صحة من ظاهرة ت�سرب الكادر الطبي حيث �أدت زيادة الرواتب يف بع�ض
احلكومات املحلية والقطاع اخلا�ص �إلى ت�سرب الكوادر من الوزارة بهدف احل�صول على تعاين وزارة ال�صحة من ظاهرة ت�سرب الكادر الطبي (م�شروع قانون .)2011
فر�ص وظيفية �أف�ضل.

33

تزايد االحتياجات الت�شغيلية يف وزارة ال�صحة وعدم وجود وكفاية املخ�ص�صات املالية
املعتمدة للأهداف الإ�سرتاتيجية خا�صة ما يتعلق مب�شاريع مكافحة الإمــرا�ض املزمنــة تزايد االحتياجات الت�شغيلية يف وزارة ال�صحة (م�شروع قانون .)2011
« كال�سكري».

34

عدم كفاية املخ�ص�صات املالية املعتمدة للأهداف الإ�سرتاتيجية مب�شاريع مكافحة
الأمرا�ض املزمنة كال�سكري وذلك بالن�سبة لوزارة ال�صحة وا�ستمرار ظاهرة ت�سرب عدم وجود وكفاية املخ�ص�صات املالية املعتمدة للأهداف الإ�سرتاتيجية لوزارة
الكادر الطبي لديها لزيادة الرواتب يف بع�ض احلكومات املحلية والقطاع اخلا�ص ال�صحة (م�شروع قانون .)2011
(م�شروع قانون . )2011

35

تبني للجنة �أن  % 50من برامج العمل يف وزارة ال�صحة مل يخ�ص�ص لها اعتمادات مالية
 % 50من برامج العمل يف وزارة ال�صحة مل يخ�ص�ص لها اعتمادات مالية
وذلك على الرغم من ت�أكيد اجلهات املعنية بالتخطيط اال�سرتاتيجي يف رئا�سة جمل�س
(م�شروع قانون .)2011
الوزراء على الإبقاء عليها يف اخلطة الإ�سرتاتيجية ويف �إطار قواعد امليزانية ال�صفرية.

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة
مل يتم حتقيق جزء من الأهداف الإ�سرتاتيجية املدرجة يف خطة ()2010 -2008
وقد مت ترحيلها �إلى الإ�سرتاتيجية اجلديدة( )2011-2013وذلك لطبيعة بع�ض
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36

الإعتمادات احلقيقية لتنفيذ �إ�سرتاتيجية وزارة ال�صحة فاقت ثالثة مليارات
اعتمادات تنفيذ �إ�سرتاتيجية وزارة ال�صحة فاقت ثالثة مليارات درهم واالعتمادات
درهم �إال �أن االعتمادات املخ�ص�صة �أقل بكثري عن االحتياج الفعلي (م�شروع
املخ�ص�صة �أقل بكثري عن االحتياج الفعلي.
قانون .)2011

37

خ�صم  40مليون درهم من امليزانية الت�شغيلية لوزارة ال�صحة يف  2011مقارنة مبيزانية مت خ�صم  40مليون درهم من امليزانية الت�شغيلية لوزارة ال�صحة يف
مقارنة مبيزانية .2010
.2010

38

عدم كفاية امليزانية املخ�ص�صة لوزارة الداخلية وذلك مقارنة باالحتياجات الالزمة
لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية بكفاءة عالية وانخفا�ض ميزانية وزارة الداخلية عن عدم كفاية امليزانية املخ�ص�صة لوزارة الداخلية وميزانية برنامج الإ�سكان.
االحتياجات الفعلية ي�ؤثر �سلبا على حتقيق التميز الأمني.

39

عدم كفاية ميزانية برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان يف تنفيذ م�شروع الوحدات ال�سكنية.
وعدم م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف دعم ومتويل برنامج زايد للإ�سكان يف الدولة.

40

االعتماد املخ�ص�ص لتطوير عمل وزارة الأ�شغال العامة ال يتنا�سب مع االحتياجات الفعلية االعتماد املخ�ص�ص لتطوير عمل وزارة الأ�شغال العامة ال يتنا�سب مع االحتياجات
الفعلية للوزارة خا�صة يف ظل زيادة عدد امل�شروعات والتو�سع فيها.
للوزارة خا�صة يف ظل زيادة عدد امل�شروعات والتو�سع فيها.

41

عدم �إمكانية تطبيق امليزانية ال�صفرية على بع�ض امل�شاريع والربامج القائمة يف وزارة عدم �إمكانية تطبيق امليزانية ال�صفرية على بع�ض امل�شاريع والربامج القائمة يف
وزارة الأ�شغال العامة.
الإ�شغال العامة.
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2011

عدم كفاية امليزانية املخ�ص�صة لربنامج زايد للإ�سكان.

42

تباين الوزارات يف خ�صم ال  % 5من ميزانيتها بنا ًء على امل�شاريع القائمة.

43

مل يتم ا�ستثناء �أي وزارة من تطبيق امليزانية ال�صفرية و�إمنا مت احلفاظ على النمط مل يتم ا�ستثناء �أي وزارة من تطبيق امليزانية ال�صفرية و�إمنا مت احلفاظ على
العام للميزانية واخلطة الإ�سرتاتيجية (�أهداف ،مبادرات� ،أن�شطة) مع تغيري طريقة النمط العام للميزانية واخلطة الإ�سرتاتيجية (�أهداف ،مبادرات� ،أن�شطة) مع
ح�ساب تكاليف الأن�شطة حيث مت توجيه الوزارات ب�إتباع قواعد �إعداد امليزانية ال�صفرية .تغيري طريقة ح�ساب تكاليف الأن�شطة.

44

مطالبة وزارة املالية للوزارات بتخفي�ض ن�سبة  % 5من ميزانيتها دون حتديد �آلية معينة
�أو معايري معينة للتخفي�ض .كما مل يتم ا�ستثناء �أي وزارة من تطبيق امليزانية ال�صفرية مطالبة وزارة املالية للوزارات بتخفي�ض ن�سبة  % 5من ميزانيتها مت دون حتدد
و�إمنا مت احلفاظ على النمط العام للميزانية واخلطة الإ�سرتاتيجية (�أهداف ،مبادرات� ،آلية �أو معايري معينة للتخفي�ض.
�أن�شطة).

تباين الوزارات يف خ�صم ال  % 5من ميزانيتها بنا ًء على امل�شاريع القائمة.
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45

التعديل املقرتح من احلكومة
ب�ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية والقوانني املعدلة له يهدف �إلى تغيري فكرة واحدة
هي حتفيز املواطنني على امل�شاركة يف الأن�شطة االقت�صادية يف الدولة وحمايته
من �إنهاء اتفاقيات الوكاالت التجارية بالإرادة املنفردة من قبل املوجل الأجنبي.

46

التعديل املقرتح من احلكومة (على م�شروع قانون ب�ش�أن تنظيم الوكاالت
التجارية والقوانني املعدلة له) يحقق اعتبارات م�صلحة الوكيل التجاري املحلي.

47

التعديالت املقرتحة (على م�شروع قانون الوكاالت التجارية والقوانني املعدلة
له) تتعار�ض مع توجه اتفاقيات التجارة احلرة الإقليمية والدولية يف الوقت
الراهن ،وال تعزز البيئة التناف�سية القت�صاد الدولة.

48

يهدف م�شروع قانون ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة
يهدف م�شروع القانون �إلى تنفيذ �إ�سرتاتيجية احلكومة من خالل قيام الوزارات وكافة
عن ال�سنة املالية 2011م �إلى تنفيذ �إ�سرتاتيجية احلكومة من خالل قيام
اجلهات االحتادية بتنفيذ الربامج واملبادرات الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية وفق ًا ملا حدد لها
الوزارات وكافة اجلهات االحتادية بتنفيذ الربامج واملبادرات الإ�سرتاتيجية
من ميزانيات.
والت�شغيلية وفق ًا ملا حدد لها من ميزانيات.

49

الوزارة تقوم بتح�صيل الغرامات الواردة باملادة ( )18من املخالفني وهو الأمر
الذي يعد خمالف ًا للقانون نظر ًا لأن القانون احلايل ال يعطي لوزارة االقت�صاد
احلق يف حت�صيل الغرامات والت�صالح مع املخالفني ،وقد عالج التعديل الوارد
على املادة ( )18يف امل�شروع املعرو�ض هذا الأمر حيث �سمح لوزارة االقت�صاد
بالت�صالح مع املخالفني فب املخالفات التي يت حتديدها يف قرار جمل�س الوزراء
وباملقابل الذي يلتزم به املخالف يف كل حالة ويف �ضوء ال�ضوابط واالجراءات
التي يحددها قرار جمل�س الوزراء.

50

حتديد مدة عقوبة احلب�س يف املادة( )31من امل�شروع ب�أن التقل عن �شهر تقيد ًا
ب�أقل مدة احلب�س الواردة يف قانون العقوبات.

51

وجود خطوط كهرباء ال�ضغط العايل على م�سافة قريبة من م�ساكن املواطنني
مما ي�ؤثر على �صحتهم ب�سبب وجود املجال املغناطي�سي لتلك اخلطوط.

52

وجود عدة بنايات مل يتم تو�صيل خدمات الكهرباء لها رغم �أنها مقامة من عدة
�سنوات مما ت�سبب يف حدوث �أ�ضرار مالية ملالكها.
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53

ت�سبب عدم تو�صيل الكهرباء للبنايات املقامة ا�ستخدام مالكها مولدات كهربائية
كبرية احلجم ومرتفعة ال�صوت مما ي�ؤثر على ال�سكينة ويحدث �ضو�ضاء كبرية
من �ش�أنها �إحداث تلوث �سمعي.

54

مل يتناول م�شروع القانون �أي مواد ب�ش�أن عمليات التخريب التي ميكن �أن حتدث
يف خطوط �شبكات املياه والكهرباء اكتفا ًء مبا ورد ب�ش�أنها يف قانون العقوبات يف
املواد اخلا�صة بجرائم الإ�ضرار باملال العام.

55

يوجد الكثري من الكابالت الكهربائية الكبرية بالقرب من منازل املواطنني ،بل
�إن بع�ضها يوجد �أ�سفل تلك املنازل مما يعر�ض هذه الكابالت حلدوث الكثري
من الأ�ضرار بها من ناحية ،ويعر�ض حياة املواطنني للخطر من ناحية �أخرى.

56

املادة ( )3بند ( )2تلتزم الهيئة بتزويد املقاولني باملخططات املعتمدة لل�شبكات وال يعاقب املادة ( )3بند ( )2تلتزم الهيئة بتزويد املقاولني باملخططات املعتمدة لل�شبكات
وال يعاقب املقاول يف حالة عدم تطابق تلك املخططات مع الواقع على الأر�ض.
املقاول يف حالة عدم تطابق تلك املخططات مع الواقع على الأر�ض.
مت �إ�ضافة هذه الفقرة نظر ًا ملا يحدث يف الواقع العملي يف بع�ض الأحيان من عدم تطابق مت �إ�ضافة هذه الفقرة نظر ًا ملا يحدث يف الواقع العملي يف بع�ض الأحيان من
املخططات التي تزود بها الهيئة املقاولني مع الواقع على الأر�ض وبالتايل يكون املقاولني عدم تطابق املخططات التي تزود بها الهيئة املقاولني مع الواقع على الأر�ض
وبالتايل يكون املقاولني يف هذه احلالة غري م�سئولني عما يحدث لل�شبكات.
يف هذه احلالة غري م�سئولني عما يحدث لل�شبكات.

57

املادة ( )6البند ( )1ال�سماح مبرور التو�صيالت املعدة لنقل اخلدمات التي
تقدمها الهيئة للمنتفعني بهذه العقارات وذلك فوق �أو حتت الأر�ض �أو من
خالل العقارات �أو املن�ش�آت ،وبالطريقة التي تعتمدها الهيئة لتنفيذ م�شروعاتها
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة� ،شريطة �أال ي�ضر ذلك بالعقارات �أو املن�ش�آت وال
ي�ؤثر على منفعة �أي منها.
متت �إ�ضافة عبارة (للتن�سيق مع اجلهات املخت�صة) حتى تكون اخلدمات التي
تقدمها الهيئة للمنتفعني متت بالطريقة التي تعتمدها الهيئة لتنفيذ م�شروعاتها
وذلك بالتن�سيق بينها وبني اجلهات املخت�صة يف الإمارة التي تقدم فيها هذه
اخلدمات.

املادة ( )6البند ( )1ال�سماح مبرور التو�صيالت املعدة لنقل اخلدمات التي تقدمها الهيئة
للمنتفعني بهذه العقارات وذلك فوق �أو حتت الأر�ض �أو من خالل العقارات �أو املن�ش�آت،
وبالطريقة التي تعتمدها الهيئة لتنفيذ م�شروعاتها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة،
�شريطة �أال ي�ضر ذلك بالعقارات �أو املن�ش�آت وال ي�ؤثر على منفعة �أي منها.
متت �إ�ضافة عبارة (للتن�سيق مع اجلهات املخت�صة) حتى تكون اخلدمات التي تقدمها
الهيئة للمنتفعني متت بالطريقة التي تعتمدها الهيئة لتنفيذ م�شروعاتها وذلك بالتن�سيق
بينها وبني اجلهات املخت�صة يف الإمارة التي تقدم فيها هذه اخلدمات.
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58

�أ�صبحت املادة ( )9مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر ،يلزم
كل �شخ�ص يقوم دون وجه حق با�ستغالل التيار الكهربائي �أو خدمات املياه ،ب�سداد قيمة
اال�ستهالك الفعلي للطاقة الكهربائية �أو املياه �إ�ضافة �إلى الغرامة املقررة باجلدول
وتكلفة �إ�صالح الأ�ضرار الناجتة عن ذلك .
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �آلية ح�ساب تكلفة الطاقة الكهربائية وكمية املياه
التي مت ا�ستغاللها دون وجه حق.
�أ�ضيفت الفقرة الثانية على املادة لبيان كيفية حتديد قيمة ا�ستهالك الطاقة الكهربائية
�أو املياه التي مت ا�ستغاللها بدون وجه حق.

�أ�صبحت املادة ( )9مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر،
يلزم كل �شخ�ص يقوم دون وجه حق با�ستغالل التيار الكهربائي �أو خدمات املياه،
ب�سداد قيمة اال�ستهالك الفعلي للطاقة الكهربائية �أو املياه �إ�ضافة �إلى الغرامة
املقررة باجلدول وتكلفة �إ�صالح الأ�ضرار الناجتة عن ذلك .
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �آلية ح�ساب تكلفة الطاقة الكهربائية
وكمية املياه التي مت ا�ستغاللها دون وجه حق.
�أ�ضيفت الفقرة الثانية على املادة لبيان كيفية حتديد قيمة ا�ستهالك الطاقة
الكهربائية �أو املياه التي مت ا�ستغاللها بدون وجه حق.

59

املادة ( )12تلتزم الهيئة عند طلبها �إن�شاء �شبكة كهرباء �أو مياه بالتن�سيق مع
املادة ( )12تلتزم الهيئة عند طلبها �إن�شاء �شبكة كهرباء �أو مياه بالتن�سيق مع اجلهات
اجلهات املحلية وبيان امل�سافات املنا�سبة للم�ساكن واملن�ش�آت عن ال�شبكة ومبا
املحلية وبيان امل�سافات املنا�سبة للم�ساكن واملن�ش�آت عن ال�شبكة ومبا يتنا�سب مع املعايري
يتنا�سب مع املعايري العاملية يف هذا ال�ش�أن.
العاملية يف هذا ال�ش�أن.
مت �إ�ضافة هذه املادة حتى يكون �إن�شاء �شبكة الكهرباء �أو املياه ال يت�سبب يف
مت �إ�ضافة هذه املادة حتى يكون �إن�شاء �شبكة الكهرباء �أو املياه ال يت�سبب يف �إحلاق �أية
�إحلاق �أية �أ�ضرار بامل�ساكن �أو املن�ش�آت �أي تكون متفقة مع ا�شرتاطات حماية
�أ�ضرار بامل�ساكن �أو املن�ش�آت �أي تكون متفقة مع ا�شرتاطات حماية البيئة.
البيئة.

60

املادة ( ")57با�ستثناء العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا الباب والعقوبات
املن�صو�ص عليها يف جداول املخالفات ال�صادرة بقرار من وزير الداخلية،
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �شهر وبغرامة ال تقل عن مائتي درهم وال تزيد
على خم�سمائة درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب خمالفة لأي حكم
�آخر من �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له.
ويعترب ظرفا م�شددا العود الرتكاب جرمية يعاقب عليها مبوجب �أحكام هذا
القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له وذلك خالل �سنة من تاريخ
ارتكاب اجلرمية".
ً
مت التعديل حتى ال توجد عقوبتني على فعل واحد وهو غري جائز قانونا مع
االلتزام يف هذا التعديل وال�شروط التي و�ضعتها الدائرة الد�ستورية باملحكمة
االحتادية العليا يف قرار التف�سري ال�صادر منها برقم ( )2ل�سنة  4ق�ضائية يف
جل�ستها بتاريخ  14/4/1976خا�صة و�إن املادة املعدلة مل ترد يف م�شروع القانون
املعرو�ض  .وقد وافقت وزارة الداخلية على التعديل.

املادة ( ")57با�ستثناء العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا الباب والعقوبات املن�صو�ص
عليها يف جداول املخالفات ال�صادرة بقرار من وزير الداخلية ،يعاقب باحلب�س مدة ال
تزيد على �شهر وبغرامة ال تقل عن مائتي درهم وال تزيد على خم�سمائة درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من ارتكب خمالفة لأي حكم �آخر من �أحكام هذا القانون واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذا له.
ويعترب ظرفا م�شددا العود الرتكاب جرمية يعاقب عليها مبوجب �أحكام هذا القانون
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له وذلك خالل �سنة من تاريخ ارتكاب اجلرمية".
مت التعديل حتى ال توجد عقوبتني على فعل واحد وهو غري جائز قانون ًا مع االلتزام يف
هذا التعديل وال�شروط التي و�ضعتها الدائرة الد�ستورية باملحكمة االحتادية العليا يف
قرار التف�سري ال�صادر منها برقم ( )2ل�سنة  4ق�ضائية يف جل�ستها بتاريخ 14/4/1976
خا�صة و�إن املادة املعدلة مل ترد يف م�شروع القانون املعرو�ض .وقد وافقت وزارة الداخلية
على التعديل.
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املادة ( )61البند (« )1بالإ�ضافة �إلى احلاالت الواردة يف املادة ( )60من هذا
املادة ( )61البند (« )1بالإ�ضافة �إلى احلاالت الواردة يف املادة ( )60من هذا القانون
القانون يحدد وزير الداخلية احلاالت الأخرى التي يجوز فيها حجز الرخ�صة
يحدد وزير الداخلية احلاالت الأخرى التي يجوز فيها حجز الرخ�صة �أو املركبة».
�أو املركبة».
مت التعديل حتى ال يوجد تناق�ض بينها وبني املادة  60من القانون الأ�صلي.
مت التعديل حتى ال يوجد تناق�ض بينها وبني املادة  60من القانون الأ�صلي.

62

املادة ( )3فيما عدا الت�سجيل املفتوح ،تعفى من ال�ضرائب على اختالف �أنواعها.
املادة ( )3فيما عدا الت�سجيل املفتوح ،تعفى من ال�ضرائب على اختالف �أنواعها.
ملنع التو�سع الكبري يف نظام الت�سجيل املفتوح بو�صفه �أمر ا�ستثنائي من غري املنا�سب ملنع التو�سع الكبري يف نظام الت�سجيل املفتوح بو�صفه �أمر ا�ستثنائي من غري
املنا�سب ا�ستفادته من الإعفاء.
ا�ستفادته من الإعفاء.

63

املادة ( )9تعترب ال�سفينة من املنقوالت وت�سري عليها �أحكامها ما مل ين�ص على خالف املادة ( )9تعترب ال�سفينة من املنقوالت وت�سري عليها �أحكامها ما مل ين�ص على
خالف ذلك.وال تك�سب احليازة ملكية ال�سفينة �أو �أي حق عيني �آخر عليها.
ذلك.وال تك�سب احليازة ملكية ال�سفينة �أو �أي حق عيني �آخر عليها.
ل�ضبط الأمور وحتقيقا لالن�سجام الت�شريعي مع املادة  68من امل�شروع والتي تلزم بوجود ل�ضبط الأمور وحتقيقا لالن�سجام الت�شريعي مع املادة  68من امل�شروع والتي
تلزم بوجود حمرر ر�سمي.
حمرر ر�سمي.

64

املادة ( .1 )11تكت�سب ال�سفينة جن�سية الدولة �إذا �سجلت يف �أحد مكاتب
الت�سجيل وكانت مملوكة ل�شخ�ص طبيعي �أو معنوي متمتع بجن�سية الدولة� ،أو
مملوكة لعدة �أ�شخا�ص على ال�شيوع وكانوا جميعا متمتعني بجن�سية الدولة ،ف�إذا
كانت مملوكة ل�شركة وجب �أن تكون م�ؤ�س�سة وفق القانون االحتادي يف �ش�أن
ال�شركات التجارية ،وا�ستثناء من ذلك ملجل�س الوزراء بناء على اقرتاح من
الرئي�س بالتن�سيق مع ال�سلطات املخت�صة:
.أ �أن ي�صدر قرار ًا يحدد فيه فئة الأن�شطة املالحية التي يقت�صر مزاولتها على
مواطني الدولة.
ً
.ب �أن ي�صدر قرارا يحدد فيه الأن�شطة املالحية و�أ�شكال ال�شركات التجارية
الالزمة ملبا�شرتها والتي يجوز �أن ميتلكها بالكامل �شخ�ص �أجنبي �أو �أن تزيد
ح�صة ال�شريك الأجنبي فيها على الن�سبة املحددة يف البند ( )1من هذه
املادة وال يجوز خف�ض تلك الزيادة بعد �صدور ذلك القرار.
حت�سبا الحتمال تغري ن�سبة  % 51الواردة باملادة  22من قانون ال�شركات
التجارية م�ستقبال ،لتو�ضيح املعنى املق�صود حيث و�ضعت املالحية ا�ستهداء
باملادة  13من امل�شروع.

املادة ( .1 )11تكت�سب ال�سفينة جن�سية الدولة �إذا �سجلت يف �أحد مكاتب الت�سجيل وكانت
مملوكة ل�شخ�ص طبيعي �أو معنوي متمتع بجن�سية الدولة� ،أو مملوكة لعدة �أ�شخا�ص على
ال�شيوع وكانوا جميعا متمتعني بجن�سية الدولة ،ف�إذا كانت مملوكة ل�شركة وجب �أن تكون
م�ؤ�س�سة وفق القانون االحتادي يف �ش�أن ال�شركات التجارية ،وا�ستثناء من ذلك ملجل�س
الوزراء بناء على اقرتاح من الرئي�س بالتن�سيق مع ال�سلطات املخت�صة:
.أ �أن ي�صدر قرار ًا يحدد فيه فئة الأن�شطة املالحية التي يقت�صر مزاولتها على مواطني الدولة.
.ب �أن ي�صدر قرار ًا يحدد فيه الأن�شطة املالحية و�أ�شكال ال�شركات التجارية الالزمة ملبا�شرتها والتي
يجوز �أن ميتلكها بالكامل �شخ�ص �أجنبي �أو �أن تزيد ح�صة ال�شريك الأجنبي فيها على الن�سبة
املحددة يف البند ( )1من هذه املادة وال يجوز خف�ض تلك الزيادة بعد �صدور ذلك القرار.

حت�سبا الحتمال تغري ن�سبة  51%الواردة باملادة  22من قانون ال�شركات التجارية
م�ستقبال ،لتو�ضيح املعنى املق�صود حيث و�ضعت املالحية ا�ستهداء باملادة  13من
امل�شروع.
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املادة ( )16يحدد املجل�س بقرار منه �أعمار ناقالت النفط والغاز التي ميكن ت�سجيلها .املادة ( )16يحدد املجل�س بقرار منه �أعمار ناقالت النفط والغاز التي ميكن
وللمجل�س حتديد �أعمار باقي ال�سفن التي ميكن ت�سجيلها .لفتح ال�سلطة التقديرية ت�سجيلها .وللمجل�س حتديد �أعمار باقي ال�سفن التي ميكن ت�سجيلها .لفتح
ال�سلطة التقديرية للمجل�س يف هذا ال�ش�أن �إذا ا�ستلزم الأمر.
للمجل�س يف هذا ال�ش�أن �إذا ا�ستلزم الأمر.

66

املادة (� )21إذا كانت ال�سفينة حديثة البناء ومل ي�سبق ت�سجيلها ،فيجب على طالب
الت�سجيل �أن يقدم �شهادة بناء من اجلهة التي قامت ببنائها واجلهة التي �أ�شرفت عليه،
على �أن تت�ضمن هذه ال�شهادة كل املعلومات املتعلقة بال�سفينة ك�أو�صافها وخ�صائ�صها
وقيا�ساتها ونوعها وتاريخ ومكان بنائها واجلهة التي مت البناء حل�سابها.الحتمال اختالف
جهة البناء عن جهة الإ�شراف فيتعني تقدمي �شهادة من كليهما.

املادة (� )21إذا كانت ال�سفينة حديثة البناء ومل ي�سبق ت�سجيلها ،فيجب على
طالب الت�سجيل �أن يقدم �شهادة بناء من اجلهة التي قامت ببنائها واجلهة التي
�أ�شرفت عليه ،على �أن تت�ضمن هذه ال�شهادة كل املعلومات املتعلقة بال�سفينة
ك�أو�صافها وخ�صائ�صها وقيا�ساتها ونوعها وتاريخ ومكان بنائها واجلهة التي مت
البناء حل�سابها.الحتمال اختالف جهة البناء عن جهة الإ�شراف فيتعني تقدمي
�شهادة من كليهما.
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املادة ( )74يعاقب كل من يخالف �أي حكم من �أحكام املادتني ( )72و( )73من هذا املادة ( )74يعاقب كل من يخالف �أي حكم من �أحكام املادتني ( )72و( )73من
القانون بغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم .لو�ضع هذا القانون بغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف
درهم .لو�ضع عقوبة جنائية على خمالفة �أحكام املادة .73
عقوبة جنائية على خمالفة �أحكام املادة .73

68

املادة ( )13حتدد الالئحة التنفيذية مدة الرتخي�ص وجتديده ،وفى جميع الأحوال يجب
�أن تظل �شروط منح الرتخي�ص متوافرة طوال مدة �سريانه ،ف�إذا ُفقد �أي �شرط من
�شروطه تعني على املرخ�ص له �إخطار الهيئة بذلك والتي عليها من تلقاء نف�سها �أو بناء
على الإخطار وقف الرتخي�ص �أو �إلغائه وما ي�ستتبع ذلك من وقف �أو �إلغاء بطاقة الت�شغيل
و�إخطار ال�سلطة املخت�صة بالأمر.
 �أ�ضيف ما يجعل املرخ�ص له ملتزما بالإخطار و�إال �سيتعر�ض لعقوبة جنائية .� -أ�ضيف وقف البطاقة واعترب �أثرا من �آثار وقف الرتخي�ص .

املادة ( )13حتدد الالئحة التنفيذية مدة الرتخي�ص وجتديده ،وفى جميع
الأحوال يجب �أن تظل �شروط منح الرتخي�ص متوافرة طوال مدة �سريانه ،ف�إذا
ُفقد �أي �شرط من �شروطه تعني على املرخ�ص له �إخطار الهيئة بذلك والتي
عليها من تلقاء نف�سها �أو بناء على الإخطار وقف الرتخي�ص �أو �إلغائه وما ي�ستتبع
ذلك من وقف �أو �إلغاء بطاقة الت�شغيل و�إخطار ال�سلطة املخت�صة بالأمر.
 �أ�ضيف ما يجعل املرخ�ص له ملتزما بالإخطار و�إال �سيتعر�ض لعقوبة جنائية.� -أ�ضيف وقف البطاقة واعترب �أثرا من �آثار وقف الرتخي�ص.
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املادة ( )29يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن
املادة ( )29يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سني �ألف
خم�سني �ألف درهم وال جتاوز مائة وخم�سني �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني
درهم وال جتاوز مائة وخم�سني �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من خالف حكم
العقوبتني كل من خالف حكم املادة( )14من هذا القانون ،مع جواز احلكم
املادة( )14من هذا القانون ،مع جواز احلكم مب�صادرة و�سيلة النقل يف حالة العود.
مب�صادرة و�سيلة النقل يف حالة العود.
املادة  2تتعلق ب�أ�شد اجلرائم وهي مزاولة ن�شاط النقل بدون ترخي�ص ،ومن ثم ر�ؤي نقلها
املادة  2تتعلق ب�أ�شد اجلرائم وهي مزاولة ن�شاط النقل بدون ترخي�ص ،ومن ثم
ليعاقب عليها ب�أ�شد العقوبات باملادة  32من امل�شروع
ر�ؤي نقلها ليعاقب عليها ب�أ�شد العقوبات باملادة  32من امل�شروع.
 ر�ؤي جعل امل�صادرة جوازية تخفيفا. -ر�ؤي جعل امل�صادرة جوازية تخفيفا.
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املادة ( )31يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهر وبغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف
املادة ( )31يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهر وبغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم
درهم وال جتاوز خم�سة وع�شرين �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
وال جتاوز خم�سة وع�شرين �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من خالف حكم �أي
خالف حكم �أي من املادتني ( )7و ( )18من هذا القانون.
من املادتني ( )7و ( )18من هذا القانون.
تقيدا ب�أقل مدة احلب�س وهي �شهر الواردة باملادة  69من قانون العقوبات
تقيدا ب�أقل مدة احلب�س وهي �شهر الواردة باملادة  69من قانون العقوبات.
تقيدا ب�أقل مدة احلب�س وهي �شهر الواردة باملادة  69من قانون العقوبات.

71

املادة ( )1مكررا تن�ش�أ م�ؤ�س�سة عامة ت�سمى "�صندوق زايد للزواج" تكون لها
ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة ملبا�شرة الت�صرفات
القانونية لتنفيذ �أغرا�ضها ،وتتبع جمل�س الوزراء.
مت تغيري ا�سم ال�صندوق لي�صبح "�صندوق زايد للزواج" ،تخليدا لذكرى املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان – طيب اهلل ثراه  -لأنه هو الذي وجه ب�إن�شاء
هذا ال�صندوق الفريد على م�ستوى العامل.

املادة (:)3
البند ()2
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املادة (:)3
البند ()2

�إعانة ذوي الإمكانيات املادية املحدودة من املواطنني على تكاليف
�إعانة ذوي الإمكانيات املادية املحدودة من املواطنني على تكاليف الزواج،
الزواج ،ويحددهم ال�صندوق بالئحته الفنية.
ويحددهم ال�صندوق بالئحته الفنية.
ّ
ّ
البند ( )4امل�ساهمة يف تنفيذ ال�سيا�سات االجتماع ّية وال�سكان ّية للدولة بالتن�سيق مع البند ( )4امل�ساهمة يف تنفيذ ال�سيا�سات االجتماع ّية وال�سكان ّية للدولة بالتن�سيق
املخت�صة عن طريق القيام بحمالت التوعية والأن�شطة
املخت�صة عن طريق القيام بحمالت التوعية والأن�شطة والربامج مع الوزارات واجلهات
الوزارات واجلهات
ّ
ّ
والربامج املتن ّوعة.
املتن ّوعة.
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املادة (:)5
4.4املوافقة على الالئحة املالية والئحة املوارد الب�شرية والهيكل التنظيمي لل�صندوق
ورفعها �إلى جمل�س الوزراء العتمادها.
 -البند  3و�ضعت فيه الئحة املوارد الب�شرية بدال من الئحة �شئون املوظفني �إتباعاللت�سمية احلديثة يف هذا ال�ش�أن خ�صو�صا بعد �صدور املر�سوم بقانون رقم ()11
ل�سنة  2008ب�ش�أن املوارد الب�شرية.
4.4اعتماد الالئحة الفنية لل�صندوق.
 -البند  4ا�ستخدمت فيه �صياغة املفرد لالئحة الفنية حتى تكون الئحة واحدة ،وهوما ت�ؤكده املادة  17من امل�شروع.
5.5املوافقة على م�شروع امليزان ّية ال�سنو ّية لل�صندوق وم�شروع ح�سابه اخلتامي ،ورفعهما
�إلى جمل�س الوزراء العتمادهما.
6.6قبول التربعات والهبات والو�صايا املالية والعينية وريع الوقف من الأ�شخا�ص املعنوية
العامة واخلا�صة والأفراد مبا يتوافق مع �أهداف ال�صندوق.
البند  6غريت �صياغته ملزيد من ال�شمولية لي�شمل ال�شركات والإمارات مثال.
7.7املوافقة على فتح احل�سابات امل�صرفية الالزمة لإيداع �أموال ال�صندوق فيها �أو
ال�صرف منها طب ًقا لأوجه ال�صرف املحددة يف هذا القانون واللوائح ال�صادرة
تنفيذا له.
�8.8أية اخت�صا�صات �أخرى يحددها جمل�س الوزراء وتتفق مع �أهداف ال�صندوق.
البند � 10أ�ضيفت �إليه عبارة (وتتفق مع �أهداف ال�صندوق) ومعناها موجود بالقانون
احلايل ،ليكون ذلك �ضابطا ملا ميكن �أن ي�ضيفه جمل�س الوزراء الخت�صا�صات ال�صندوق.

املادة (:)5
4.4املوافقة على الالئحة املالية والئحة املوارد الب�شرية والهيكل التنظيمي
لل�صندوق ورفعها �إلى جمل�س الوزراء العتمادها.
 -البند  3و�ضعت فيه الئحة املوارد الب�شرية بدال من الئحة �شئون املوظفني�إتباعا للت�سمية احلديثة يف هذا ال�ش�أن خ�صو�صا بعد �صدور املر�سوم
بقانون رقم ( )11ل�سنة  2008ب�ش�أن املوارد الب�شرية.
4.4اعتماد الالئحة الفنية لل�صندوق.
 -البند  4ا�ستخدمت فيه �صياغة املفرد لالئحة الفنية حتى تكون الئحةواحدة ،وهو ما ت�ؤكده املادة  17من امل�شروع.
5.5املوافقة على م�شروع امليزان ّية ال�سنو ّية لل�صندوق وم�شروع ح�سابه اخلتامي،
ورفعهما �إلى جمل�س الوزراء العتمادهما.
6.6قبول التربعات والهبات والو�صايا املالية والعينية وريع الوقف من الأ�شخا�ص
املعنوية العامة واخلا�صة والأفراد مبا يتوافق مع �أهداف ال�صندوق.
البند  6غريت �صياغته ملزيد من ال�شمولية لي�شمل ال�شركات والإمارات مثال.
7.7املوافقة على فتح احل�سابات امل�صرفية الالزمة لإيداع �أموال ال�صندوق فيها
�أو ال�صرف منها طب ًقا لأوجه ال�صرف املحددة يف هذا القانون واللوائح
ال�صادرة تنفيذا له.
�8.8أية اخت�صا�صات �أخرى يحددها جمل�س الوزراء وتتفق مع �أهداف
ال�صندوق.
البند � 10أ�ضيفت �إليه عبارة (وتتفق مع �أهداف ال�صندوق) ومعناها موجود
بالقانون احلايل ،ليكون ذلك �ضابطا ملا ميكن �أن ي�ضيفه جمل�س الوزراء
الخت�صا�صات ال�صندوق.
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املادة ( )9فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا القانون ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه،
املادة ( )9فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا القانون ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه ،ميار�س ميار�س املجل�س والرئي�س االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف الهيكل التنظيمي
لل�صندوق.
املجل�س والرئي�س االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف الهيكل التنظيمي لل�صندوق.
قرار جمل�س الوزراء رقم  2ل�سنة  2006يف �ش�أن الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة �صندوق قرار جمل�س الوزراء رقم  2ل�سنة  2006يف �ش�أن الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة
الزواج ،انطوى على �أحكام هامة يف �ش�أن ال�صندوق عموما وجمل�س الإدارة ورئي�سه �صندوق الزواج ،انطوى على �أحكام هامة يف �ش�أن ال�صندوق عموما وجمل�س
الإدارة ورئي�سه خ�صو�صا ،ور�ؤي الرجوع �إليه كذلك ب�ش�أن جمل�س الإدارة ولي�س
خ�صو�صا ،ور�ؤي الرجوع �إليه كذلك ب�ش�أن جمل�س الإدارة ولي�س الرئي�س فقط.
الرئي�س فقط.
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املادة ( )11البند ( )2التربعات والهبات والو�صايا املالية والعينية وريع الوقف من
الأ�شخا�ص املعنوية العامة واخلا�صة والأفراد والتي تتوافق مع �أهداف ال�صندوق.
�أ�ضيف ريع الوقف بالبند  2لأهميته كمورد مايل ،وغريت عبارة (من امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات واجلهات اخلريية والأفراد) �إلى (من الأ�شخا�ص املعنوية العامة واخلا�صة
والأفراد) لأن العبارة الأخرية �أكرث ات�ساعا لت�شمل الإمارات وال�شركات ،وهو ما مل يكن
م�شموال بالعبارة الأ�صلية.

املادة ( )11البند ( )2التربعات والهبات والو�صايا املالية والعينية وريع الوقف
من الأ�شخا�ص املعنوية العامة واخلا�صة والأفراد والتي تتوافق مع �أهداف
ال�صندوق.
�أ�ضيف ريع الوقف بالبند  2لأهميته كمورد مايل ،وغريت عبارة (من امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات واجلهات اخلريية والأفراد) �إلى (من الأ�شخا�ص املعنوية العامة
واخلا�صة والأفراد) لأن العبارة الأخرية �أكرث ات�ساعا لت�شمل الإمارات
وال�شركات ،وهو ما مل يكن م�شموال بالعبارة الأ�صلية.
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املادة (:)16
املادة (:)16
�4.4أن يكون طالب املنحة من ذوي الإمكانيات املحدودة ممن ال قدرة له على
�4.4أن يكون طالب املنحة من ذوي الإمكانيات املحدودة ممن ال قدرة له على نفقات
نفقات الزواج� ،أو ممن ي�ستفيدون من الإعانة االجتماعية.
الزواج� ،أو ممن ي�ستفيدون من الإعانة االجتماعية.
�5.5أن يجتاز الزوجان الفح�ص الطبي املقرر لدى اجلهات ال�صحية املعنية
�5.5أن يجتاز الزوجان الفح�ص الطبي املقرر لدى اجلهات ال�صحية املعنية و�أية
و�أية فحو�صات طبية �أخرى تقررها اللوائح املنفذة لهذا القانون.
فحو�صات طبية �أخرى تقررها اللوائح املنفذة لهذا القانون.
 -و�ضع ذوي الإمكانيات املحدودة بدال من ذوي الدخل املحدود لل�سبب -و�ضع ذوي الإمكانيات املحدودة بدال من ذوي الدخل املحدود لل�سبب ال�سالفال�سالف �شرحه ،وحذف (�أو) ملزيد من التو�ضيح ملن هو ذوي الإمكانيات
�شرحه ،وحذف (�أو) ملزيد من التو�ضيح ملن هو ذوي الإمكانيات املحدودة.
املحدودة.
 -الإ�ضافة يف البند  5حتى ميكن فر�ض فحو�صات �إ�ضافية باللوائح.- -الإ�ضافة يف البند  5حتى ميكن فر�ض فحو�صات �إ�ضافية باللوائح.
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املادة ( )18بند
املادة ( )18بند ( )1تقدم طلبات منح الزواج طبقا للإجراءات املحددة بالالئحة الفنية.
بالالئحة الفنية.
الالئحة الفنية يعتمدها جمل�س الإدارة وهي املكان الطبيعي لورود �إجراءات �صرف
الالئحة الفنية يعتمدها جمل�س الإدارة وهي املكان الطبيعي لورود �إجراءات
املنحة بها ،حيث �إن الالئحة الفنية ال�صادرة بقرار من جمل�س الوزراء رقم  8ل�سنة
�صرف املنحة بها ،حيث �إن الالئحة الفنية ال�صادرة بقرار من جمل�س الوزراء
 1993ت�شمل الإجراءات امل�شار �إليها باملادة.
رقم  8ل�سنة  1993ت�شمل الإجراءات امل�شار �إليها باملادة.
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املادة ( )18بند ( )2م�ستحدث :ال ت�سقط الطلبات امل�ستوفية لل�شروط بانتهاء
املادة ( )18بند ( )2م�ستحدث :ال ت�سقط الطلبات امل�ستوفية لل�شروط بانتهاء ال�سنة ال�سنة املالية دون �صرف �أو لعجز امليزانية �أو لغري ذلك من الأ�سباب ،وترحل
لل�سنة التالية.
املالية دون �صرف �أو لعجز امليزانية �أو لغري ذلك من الأ�سباب ،وترحل لل�سنة التالية.
البند  2م�ستحدث تبعا لتو�صية املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن �صندوق الزواج �أوال  .3/البند  2م�ستحدث تبعا لتو�صية املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن �صندوق الزواج
�أوال .3/

()1

تقدم طلبات منح الزواج طبقا للإجراءات املحددة
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املادة ( )18البند (� )1أ�صبح (�أ) :الغرامة التي ال تقل عن ( )100.000مائة �ألف درهم وال
جتاوز ( )1.000.000مليون درهم يف حالة خمالفة �أي من �أحكام املواد ( )6و( )7و()14
من هذا القانون.
�أ�صبح (ب)  :الغرامة التي ال تقل عن ( )10.000ع�شرة �أالف درهم وال جتاوز ()200.000
مائتي �ألف درهم يف حالة خمالفة �أي حكم من �أحكام املواد ( )5و( )8والفقرة الثانية من
املادة ( )9واملادة ( )12من هذا القانون.
البند  .2ت�ضاعف الغرامات املن�صو�ص عليها يف البند ( )1من هذه املادة يف حالة معاودة
ارتكاب ذات املخالفة خالل �سنة واحدة من ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،وبحيث ال تقل
العقوبة عن ن�صف احلد الأعلى املقرر بعد م�ضاعفة الغرامات.

املادة ( )18البند (� )1أ�صبح (�أ) :الغرامة التي ال تقل عن ( )100.000مائة �ألف
درهم وال جتاوز ( )1.000.000مليون درهم يف حالة خمالفة �أي من �أحكام املواد
( )6و( )7و( )14من هذا القانون.
�أ�صبح (ب)  :الغرامة التي ال تقل عن ( )10.000ع�شرة �أالف درهم وال جتاوز
( )200.000مائتي �ألف درهم يف حالة خمالفة �أي حكم من �أحكام املواد ()5
و( )8والفقرة الثانية من املادة ( )9واملادة ( )12من هذا القانون.
البند  .2ت�ضاعف الغرامات املن�صو�ص عليها يف البند ( )1من هذه املادة يف
حالة معاودة ارتكاب ذات املخالفة خالل �سنة واحدة من ارتكاب املخالفة
ال�سابقة لها ،وبحيث ال تقل العقوبة عن ن�صف احلد الأعلى املقرر بعد م�ضاعفة
الغرامات.
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�أدخلت اللجنة تعديالت على م�شروع قانون �إحتادي رقم ( ) ل�سنة  ،2009ب�ش�أن
برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان:
منح الربنامج كامل ال�صالحية للت�صرف كم�ؤ�س�سة لها ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة
(وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات
طبق ًا ملا ن�ص عليه القانون ومن ثم فك االرتباط مع وزارة الأ�شغال وامل�صرف العقاري.
و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له) مت ا�ضافة (و) يف بداية اجلملة وذلك
حل�سن ال�صياغة
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�أدخلت اللجنة تعديالت على م�شروع قانون �إحتادي رقم ( ) ل�سنة  ،2009ب�ش�أن
�إلغاء املواد املتعلقة بالإجراءات و�ضمها للوائح التنفيذية لإعطاء املرونة الالزمة يف برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان:
مت ا�ستحداث (وعلى القانون االحتادي رقم  11ل�سنة  2007يف �ش�أن تنظيم
�سبيل تطوير وتب�سيط الإجراءات مبا يحقق �أهداف الربنامج.
االنتفاع بامل�ساكن احلكومية) مت التعديل وذلك الت�صاله باملو�ضوع.
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املادة (،)1يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية
معاجلة بع�ض الإ�شكاليات القانونية التي �أفرزها واقع التطبيق العملي مثل ق�صر مهلة
املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك :الدولة :دولة
اال�ستفادة من امل�ساعدة ال�سكنية ،وحرمان من ت�صرف يف م�سكنه من امل�ساعدة بغ�ض
الإمارات العربية املتحدة) ،مت التعديل تقيدا بامل�ستقر يف القوانني الإماراتية يف
النظر عن و�ضع امل�سكن املت�صرف فيه.
تعريف الدولة.
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�ضم �شرائح جديدة من املواطنني مل�ستحقي امل�ساعدات ممن ال ي�شملهـم القانون احلايل
كالفاقدة لأبويها املنقطعة دون عائل واملتزوجة بغري املواطن.
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و�ضع بع�ض ال�ضوابط ال�ضرورية التي حتكم اال�ستفادة من امل�ساعدة �أو تقدمي طلب امل�ساعدة .
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املادة ( ،)2يتبع برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان جمل�س الوزراء ،ويتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية امل�ستقلة وبالأهلية القانونية الكاملة ملبا�شرة الأعمال والت�صرفات
التي تكفل حتقيق �أغرا�ضه) ،حيث حذفت كلمة (ت�أ�سي�س) من العنوان لأن
�إعادة �صياغة املواد القانونية ملزيد من الو�ضوح ورفع اللب�س يف التف�سري وحذف املواد
الربنامج م�ؤ�س�س بالفعل بالقانون احلايل ،حذف الإن�شاء من �صلب املادة لأن
املكررة .
الربنامج من�ش�أ بالفعل ،وكل مايف الأمر �أنه مت تنظيمه بقانون جديد ،وحتى
يت�سق الأمر مع ما �سبق �أن اعتمده املجل�س يف هذا الف�صل الت�شريعي بخ�صو�ص
قانون الهيئة العامة للبيئة.
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املادة ( ،)4يهدف الربنامج �إلى تلبية االحتياجات ال�سكنية احلالية واملتوقعة
للمواطنني بامل�ستوى الالئق وال�سرعة املطلوبة وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف
�إ�ضافة حاالت جديدة لال�ستفادة من امل�ساعدة املالية مثل �شراء �شقق وقيام الربنامج
هذا القانون والئحته التنفيذية)� ،ألغي (الإ�سهام يف) لت�أكيد �أن هدف الربنامج
بالبناء على �أر�ض ميلكها مقدم الطلب.
يتعني �أن يكون تلبية االحتياجات ال�سكنية ولي�س جمرد الإ�سهام فيها ،حذف (يف
امل�ستقبل) حل�سن ال�صياغة.
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املادة ( ،)6يتولى �إدارة الربنامج جمل�س �إدارة ي�شكل بقرار من جمل�س الوزراء
ال يقل عن خم�سة �أع�ضاء مبا فيهم الرئي�س ونائبه ،ويكون املدير العام مقرر ًا
للمجل�س .وتكون مدة الع�ضوية يف املجل�س ثالث �سنوات قابلة للتجديد ،وتنظم
الالئحة التنفيذية لهذا القانون كافة الأحكام املتعلقة بنظام العمل يف املجل�س
مبا يف ذلك كيفية اتخاذ القرارات).

تنظيم احلقوق والواجبات املرتتبة على ا�ستنباط �أ�صناف نباتية جديدة ،ت�شجيع
اال�ستثمار يف جمال البحث العلمي واحلفاظ على حقوق م�ستنبطي الأ�صناف النباتية
اجلديدة ،اتاحة الفر�صة ملربي النبات ال�ستنباط �أ�صناف جديدة ذات قيمة اقت�صادية
عالية و�إنتاجية مرتفعة( .م�شروع قانون حماية الأ�صناف النباتية اجلديدة وحقوق
م�ستولدي النباتات).

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة
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املـادة ( ،)7يخت�ص املجل�س مبا ي�أتي:
 1.1ر�سم ال�سيا�سة العامة للربنامج .
� 2.2إعداد ا�سرتاتيجية خا�صة ب�إ�سكان املواطنني على م�ستوى الدولة ومراجعتها
دوريا.
 3.3ممار�سة ال�صالحيات الالزمة للتخطيط والإ�شراف على �أعمال الربنامج.
� 4.4إقرار الربامج التمويلية وال�ضوابط التي حتكمها
حت�صيل ر�سوم احلكومة االحتادية يف كافة الوزارات واجلهات املحلية التي ال تورد 5.5املوافقة على م�شروع ميزانية الربنامج وم�شروع ح�سابه اخلتامي
ورفعهما ملجل�س الوزراء لالعتماد) ،حيث كان التعديل كالتايل :مت ترقيم
خلزينة الدولة .
اخت�صا�صات املجل�س غري املرقمة ب�صدر املادة (بند1وبند )3مع �إ�ضافة
البند  2نقال من تو�صية املجل�س ب�ش�أن الربنامج رقم ثالثا ،1/و�أعيد ت�سل�سل
باقي البنود املرقمة تبعا لذلك ،حذفت عبارة (ويقوم بتحقيق الأهداف
املر�سومة له وفق الأ�س�س والأنظمة املو�ضوعة لهذا الغر�ض ،وله يف �سبيل
ذلك القيام مبا ي�أتي) لعدم تنا�سب ذكرها يف مادة االخت�صا�صات والتي
تتناول الو�سائل التي يحقق بها املجل�س هدف الربنامج املحدد باملادة ،4
لتوحيد امل�صطلحات ،لتوحيد امل�صطلحات ،حل�سن ال�صياغة.
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1.1يوفر الربنامج امل�ساعدات ال�سكنية الآتية:
أامل�ساكن احلكومية. بامل�ساعدة املالية. 2.2يحدد �سقف امل�ساعدة املالية و�سقف الدخل ال�شهري للم�ستفيد الذي
تقدم له املنحة املالية بقرار ي�صدر عن جمل�س الوزراء ،ا�ستنادا للأو�ضاع
حتديد �صالحيات كافة اجلهات ذات العالقة يف جمال فر�ض الر�سوم وحت�صيل
االقت�صادية و�أ�سعار ال�سلع واخلدمات والت�ضخم يف الدولة ،ومبا ال يقل عن
الإيرادات.
ثمامنائة وخم�سني �ألف درهم لإن�شاء �أو ل�شراء وحدة �سكنية) مت تق�سيم
املادة لبنود مرقمة ،و�ضع امل�ستفيد لتوحيد امل�صطلحات ،العبارة امل�ضافة
حتى يتحدد ال�سقف ا�ستنادا مل�ؤ�شرات اقت�صادية حقيقية ،ومبا يتما�شى مع
تو�صية املجل�س الوطني االحتادي بخ�صو�ص الربنامج رقم �أوال 1/و ،2مت
و�ضع حد �أدنى للم�ساعدة املالية ا�ستنادا ملتو�سط التكلفة الإن�شائية لبناء
الوحدة ال�سكنية.
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املادة ( ،)11ي�شرتط للح�صول على امل�ساعدة ال�سكنية توافر ال�شروط الآتية يف
مقدم الطلب:
� 1.1أن يكون مواطن ًا.
� 2.2أن يكون عائ ًال لأ�سرة ،وي�ستثنى من هذا ال�شرط:
أاملعاقون. بكبار ال�سن. -ج الأيتام.

90

وذلك وفق ًا ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
� 3.3أال يكون مالك ًا مل�سكن مالئم ل�سكن الأ�سرة.
توفري �ضمانات لعمليات االقرتا�ض التي تتم بني امل�صارف العاملة يف الدولة (م�شروع
� 4.4أال يكون قد �سبق له احل�صول على م�ساعدة �سكنية من �أية جهة حكومية
قانون ب�ش�أن كفالة الأدوات املالية)
با�ستثناء احلالة التي يكون فيها م�سكنه غري مالئم لل�سكن والحتياجات
الأ�سرة ،وب�شرط �أن يكون انق�ضى على تاريخ اال�ستفادة من امل�ساعدة
ال�سكنية ( )51عام ًا.
�5.5أال يكون قد �سبق له الت�صرف يف م�سكن ميلكه ت�صرف ًا ناق ًال للملكية
بعد �صدور القانون االحتادي رقم  01ل�سنة  9991يف �ش�أن برنامج ال�شيخ
زايد للإ�سكان ،ما مل يكن هذا امل�سكن غري �صالح لل�سكن �أو غري مالئم
الحتياجات الأ�سرة مت التعديل يف املادة لت�سهيل ال�صياغة وحتى ال يعاد ذكر
عبارة مقدم الطلب يف كل بند ،مت ترقيم البندين الفرعيني من البند 2
وجعل (الأيتام) بند فرعي م�ستقل ،و�ضع املعاقون بدال من ذوي االحتياجات
اخلا�صة متا�شيا مع التعديل الذي �أجراه املجل�س الوطني االحتادي بتغيري
الت�سمية ،لت�صحيح خط�أ مادي.
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نظمت املواد من ( )3-8القواعد التي يتم على �أ�سا�سها تبادل املعلومات االئتمانية.

92

املادة (� ،)14إذا تويف مقدم طلب امل�ساعدة ال�سكنية قبل البت يف طلبه ،يحل
حمله �أفراد �أ�سرته املعالني منه قبل وفاته كلهم �أو بع�ضهم بح�سب توافر ال�شروط
ت�ضمنت املواد من (� )9-15إن�شاء �شركة للمعلومات االئتمانية تتمتع بال�شخ�صية الالزمة فيهم ،املادة امل�ستحدثة هنا تعترب منقولة لأن �أ�صلها املادة  29مع تغيري
ال�صياغة وتغيري عبارة امل�ساعدة املالية �إلى امل�ساعدة ال�سكنية لتكون �أكرث �شموال
االعتبارية والأهلية القانونية.
لي�شمل احللول كذلك لي�س فقط يف طلبات امل�ساعدة املالية و�إمنا �أي�ضا يف طلبات
امل�سكن احلكومي ،حذفت املادة  29لعدم احلاجة �إليها وفقا للمادة امل�ستحدثة.

93

�أ�صبحت املادة ( ،)16يجوز للربنامج �أن يقوم ببناء م�سكن حكومي على �أر�ض
ن�صت املادة ( )1على التعريفات املتداولة بامل�شروع ،وحددت املادة ( )2نطاق تطبيق
ميلكها مقدم الطلب وفق ال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا
القانون.
القانون.
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�أ�صبحت املادة ( ،)17كل م�ستفيد �صدر له قرار باحل�صول على م�سكن حكومي
ورف�ض ا�ستالمه �أو م�ضى على تاريخ ا�ستالمه مبوجب حم�ضر الت�سليم ت�سعون
يوما دون �أن ي�شغله بغري عذر مقبول ي�سقط حقه فيه ،و�إذا رغب يف احل�صول
على م�ساعدة �سكنية فعليه �أن يتقدم بطلب جديد) ،حتى ال يحدث اخلالف
حول مدة ال�شهر.

حددت املادة (� )16صالحيات امل�صرف املركزي.
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املادة ( ،)12مع مراعاة �أحكام املادة ( )11من هذا القانون ،ت�ستحق املر�أة
املواطنة امل�ساعدة ال�سكنية وفق ًا للقانون ويف احلاالت الآتية :
 1.1الأرملة احلا�ضنة لأبنائها.
 2.2املطلقة احلا�ضنة لأبنائها �إذا ما كان والد الأبناء عاجز ًا عن توفري م�سكن
لأبنائها.
ً
 3.3فاقدة الأبوين متى بلغت ( )30ثالثني عاما دون زواج.
 4.4املتزوجة بغري مواطن ب�شرط �أن يكون لديها �أبناء مقيمون يف الدولة حال
كون والد الأبناء غري قادر على توفري م�سكن منا�سب للأ�سرة.
5.5وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�ضوابط الالزمة لتطبيق هذه
املادة حيث كانت التعديالت كالتايل :
مت تق�سيم احلاالت لبنود مرقمة ،اكتفاء بحالة فاقدة الأبوين التالية،حذف
عبارة (يحملون جن�سية الدولة ) تخفيفا من �شروط تطبيق هذا البند
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�أ�صبحت املادة (:)18
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 1.1يلتزم امل�ستفيد احلا�صل على م�سكن حكومي  -وخالل خم�س �سنوات
من �صدور �سند التمليك  -ب�أال يت�صرف فيه ببيع �أو مقاي�ضة �أو هبة
و�أال يتنازل عنه للغري �أو يرتب عليه �أية حقوق عينية �أ�صلية �أو تبعية و�أال
ي�ستخدم امل�سكن احلكومي يف غر�ض غري ال�سكن و�أن يبذل العناية الواجبة
يف ا�ستعماله واملحافظة عليه .وللربنامج اتخاذ الإجراءات التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون يف حالة خمالفة احلا�صل على امل�سكن لهذه
االلتزامات.
 2.2يجوز للم�ستفيد بعد موافقة املجل�س وانتهاء اخلم�س �سنوات املذكورة
الت�صرف يف امل�سكن ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات امل�شار �إليها.
3.3يجوز للم�ستفيد ت�أجري م�سكنه احلكومي بناء على موافقة املجل�س ووفق ًا
لل�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
تناولت املواد من ( )20-17العقوبات املقررة على خمالفة �أحكام هذا القانون وت�ضمنت
املواد من ( )26-21الأحكام العامة.
ويتعني موافقة املجل�س حال ثبوت عمل امل�ستفيد باخلارج.
4.4يكون باطال ت�صرف امل�ستفيد �أو ورثته باملخالفة لأحكام هذه املادة ،وال
يرتتب على الت�صرف املخالف �أي �أثر قانوين �سواء فيما بني املتعاقدين �أم
الغري ،وال يجوز ت�سجيله ،حيث كانت ا�سباب التعديالت كاالتي :غريت �سكن
مل�سكن تقيدا بالتعريف وبالت�سمية الواردة ب�صلب القانون ،مت تق�سيم املادة
لبنود مرقمة وتغيري �صياغة البند  1لتغيري احلظر الوارد به من حظر مطلق
�إلى حظر مقيد مبدة زمنية معينة روعي �أن تكون ذات املدة الواردة باملادة
 21من القانون  11ل�سنة  7002يف �ش�أن تنظيم االنتفاع بامل�ساكن احلكومية
حتقيقا ملبد�أ امل�ساواة بني مواطني الدولة واملن�صو�ص عليه بالد�ستور،
متا�شيا مع قانون االنتفاع بامل�ساكن احلكومية ،لتوحيد امل�صطلحات ،متا�شيا
مع تو�صية املجل�س الوطني االحتادي بخ�صو�ص الربنامج رقم �أوال،4/
لرتتيب جزاءات وا�ضحة على احلظر.

تنظيم قيد املواليد والوفيات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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ب.بفعالية املقرتحات:

�yضرورة قيام احلكومة ب�إعطاء دعم مايل للم�ؤ�س�سة ل�سداد كافة ديونها احلالية حتى ال ت�ؤدي فوائد هذه الديون �إلى زيادة الأعباء املالية للم�ؤ�س�سة.
y
�yyضرورة و�ضع كادر جديد للمعلمني بوزارة الرتبية والتعليم بهدف منع ت�سرب الكفاءات منها وحتفيز املواطنني على االلتحاق للعمل بها مع �أهمية زيادة
ميزانيتها بالقدر الالزم لتنفيذ كافة براجمها.
yyاالهتمام بتدريب الق�ضاة يف جمال القانون البحري وب�سرعة �إجناز الالئحة التنفيذية مل�شروع القانون لتكون جاهزة وقت �سريانه.
yyحتقيق التوازن يف ميزانية م�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول وجتنيبها تكبد خ�سائر ج�سيمة �ضرورة �إن�شاء هيئة احتادية للطاقة.
�yyضرورة قيام احلكومة ب�إعطاء دعم مايل للم�ؤ�س�سة ل�سداد كافة ديونها احلالية حتى ال ت�ؤدي فوائد هذه الديون �إلى زيادة الأعباء املالية للم�ؤ�س�سة.
�yyضرورة الإ�سراع يف �إ�صدار قانون احتادي يف هذا ال�ش�أن نظر ًا لت�أخر �إ�صداره كثري ًا.
�yyضرورة �إلتزام جميع الوزارات والهيئات وال�ؤ�س�سات االحتادية بتوطني الوظائف املالية لديها.
�yyإرفاق بيان مدى لقيا�س مدى حتقيق الوزارات واجلهات امل�ستقلة وامللحقة لأهدافها وبراجمها املو�ضوعية لها تبع ًا ملخرجاتها.
yyتلتزم هيئة الكهرباء واملياه عند طلبها �إن�شاء �شبكة كهربائية �أو �شبكة مياه �أن تن�سق مع اجلهات املحلية مع بيان الأبعاد املنا�سبة للم�ساكن واملن�ش�آت
عن ال�شبكة ومبا يتنا�سب مع املعايري العاملية يف هذا ال�ش�أن.
yyتلتزم الهيئة بتزويد املقاولني باملخططات املعتمدة لل�شبكات وال يعاقب املقاول يف حالة عدم تطابق تلك املخططات مع الواقع على الأر�ض.
yyيجب على هيئة الكهرباء واملياه �أن تر�سل خطابات �إلى كل البلديات تت�ضمن عدم �إعطاء تراخي�ص لإقامة املباين �إال بعد موافقة الهيئة بحيث �إن تلك
املوافقة تعني �إن املنطقة التي تقام فيها هذه املباين تدخل يف خطة الهيئة اخلا�صة بتو�صيل املياه والكهرباء بحيث يتم تو�صيل تلك اخلدمات �إلى
البنايات قبل ا�ستكمال بنائها مبدة كافية حتى ميكن ا�ستغاللها مبجرد االنتهاء من �إن�شائها.
yyيجب على البلديات �أن تعطي لهيئة الكهرباء واملياه املخططات الرئي�سية التي يتبني منها مناطق التجمعات ال�سكانية املزمع �إقامتها وكذلك املناطق
التجارية حتى ت�ضع هيئة الكهرباء واملاء ذلك يف اعتبارها عند �إعداد خمططاتها ب�ش�أن تو�صيالت املياه والكهرباء.
�شكل بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين

296

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين
م

�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقرير اللجنة و�أخذت من الأوراق الفنية

1

�ضرورة و�ضع تقديرات االعتمادات يف �ضوء االحتياجات الفعلية.

2

�ضرورة قيام الوزارات االحتادية ب�إجراء الت�سويات البنكية للوقوف على
�ضرورة قيام الوزارات االحتادية ب�إجراء الت�سويات البنكية للوقوف على �صحة املدفوعات
�صحة املدفوعات والإيرادات عن ال�سنة املالية  2009وملا لذلك �أثر على
والإيرادات عن ال�سنة املالية  2009م.
�صحة �أرقام احل�ساب اخلتامي

3

�إعادة ترتيب القانون يف الديباجة بحيث يكون املر�سوم بقانون  7/2008تالي ًا للقانون �إعادة ترتيب قانون اعتماد احل�ساب اخلتامي يف الديباجة بحيث يكون
املر�سوم بقانون  7/2008تالي ًا للقانون 1/2009
.1/2009

4

يو�صي املجل�س ب�أن يقوم جمل�س الوزراء ب�إيجاد خمرج قانوين لإنهاء
املالحظات املتكررة ب�ش�أن املخالفات يف احل�سابات اخلتامية املتكررة يف
الوزارات املختلفة

5

�ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات االحتادية بتوطني الوظائف املالية ب�ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات االحتادية بتوطني
الوظائف املالية فيها.
لديها.

6

حتقيق التوازن يف ميزانية م�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول وجتنيبها تكبد خ�سائر ج�سيمة �ضرورة �إن�شاء هيئة احتادية للطاقة لتحقيق التوازن يف ميزانية م�ؤ�س�سة
الإمارات العامة للبرتول وجتنيبها تكبد خ�سائر ج�سيمة
�ضرورة �إن�شاء هيئة احتادية للطاقة.

7

8

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

�ضرورة و�ضع تقديرات االعتمادات يف �ضوء االحتياجات الفعلية نظر ًا لعدم
ا�ستخدام االعتمادات املقررة لكافة الوزارات االحتادية يف بع�ض البنود
بن�سب عالية كما �أن اعتمادات بع�ض البنود مل ت�ستخدم كلي ًا.

�ضرورة قيام احلكومة ب�إعطاء دعم مايل مل�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول
�ضرورة قيام احلكومة ب�إعطاء دعم مايل للم�ؤ�س�سة ل�سداد كافة ديونها احلالية حتى ال ت�ؤدي
ل�سداد كافة ديونها احلالية حتى ال ت�ؤدي فوائد هذه الديون �إلى زيادة
فوائد هذه الديون �إلى زيادة الأعباء املالية للم�ؤ�س�سة.
الأعباء املالية للم�ؤ�س�سة.
العقوبات الواردة يف الفقرة الثانية من الن�ص املقرتح من املادة (�( )3شعار
العقوبات الواردة يف الفقرة الثانية من الن�ص املقرتح من املادة ( )3من القانون رقم ()7
الدولة وخامتها الر�سمي) من القانون رقم ( )7ل�سنة  1972قد ن�ص على
ل�سنة  1972قد ن�ص على حد �أدنى للعقوبة دون و�ضع حد �أق�صى لها ،لذلك يلزم تعديل
حد �أدنى للعقوبة دون و�ضع حد �أق�صى لها ،لذلك يلزم تعديل الن�ص بحيث
الن�ص بحيث ال تزيد عقوبة احلب�س عن �سنة وال تزيد عقوبة الغرامة عن (000ر )100درهم
ال تزيد عقوبة احلب�س عن �سنة وال تزيد عقوبة الغرامة عن ()100,000
«مائة �ألف درهم».
درهم «مائة �ألف درهم».
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9

�إعطاء فرتة �سماح للمواطنني لتعديل �أو�ضاعهم قبل توقيع العقوبات
�إعطاء فرتة �سماح للمواطنني لتعديل �أو�ضاعهم قبل توقيع العقوبات عليهم يف حالة خمالفة
عليهم يف حالة خمالفة القانون (�شعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها
القانون وذلك بالن�ص يف املادة الثالثة من م�شروع القانون على العمل به بعد ثالثة �أ�شهر من
الر�سمي) وذلك بالن�ص يف املادة الثالثة من م�شروع القانون على العمل به
تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
بعد ت�سعني يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

�ضرورة دعم ميزانية  2011فمبقارنة امل�صروفات املقدرة يف ميزانية
 10يتبني وجود عجز يف امليزانية مقداره ( )2,953,000,000مليار درهم وهو الأمر الذي يحتاج
عام  2011وامل�صروفات يف ذات العام يتبني وجود عجز مقداره
�إلى �ضرورة دعم امليزانية
( )2,953,000,000درهم
اجلزء الأكرب من امليزانية يف كافة الوزارات ي�صرف على الرواتب والأجور
اجلزء الأكرب من امليزانية يف كافة الوزارات ي�صرف على الرواتب والأجور واجلزء القليل
واجلزء القليل منها ت�صرف على تنفيذ الربامج يف حني �أن املفرو�ض هو
 11منها ت�صرف على تنفيذ الربامج يف حني �أن املفرو�ض هو �إعطاء الأولوية الكاملة لتنفيذ
�إعطاء الأولوية الكاملة لتنفيذ الربامج واملثال الوا�ضح لذلك وزارة الرتبية
الربامج واملثال الوا�ضح لذلك وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الداخلية.
والتعليم ووزارة الداخلية.
�ضرورة و�ضع كادر جديد للمعلمني بوزارة الرتبية والتعليم بهدف منع ت�سرب الكفاءات منها �ضرورة و�ضع كادر جديد للمعلمني بوزارة الرتبية والتعليم بهدف منع
 12وحتفيز املواطنني على االلتحاق للعمل بها مع �أهمية زيادة ميزانيتها بالقدر الالزم لتنفيذ ت�سرب الكفاءات منها وحتفيز املواطنني على االلتحاق للعمل بها مع �أهمية
زيادة ميزانيتها بالقدر الالزم لتنفيذ كافة الربامج.
كافة براجمها.
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� 13ضرورة الإ�سراع يف �إ�صدار قانون احتادي يف هذا ال�ش�أن نظر ًا لت�أخر �إ�صداره كثري ًا.

�ضرورة الإ�سراع يف �إ�صدار قانون احتادي يف الت�أمني ال�صحي نظر ًا لت�أخر
�إ�صداره كثري ًا.

14

يتعني على اجلهات املعنية وال �سيما وزارة املالية �ضرورة التقيد بالقواعد
النافذة لتفادي الوقوع يف هذه املخالفات (خمالفات مالية لل�سنة املالية
املنتهية  )2009بدال من اللجوء �إلى �إ�ضفاء �صفة امل�شروعية عليها ومعاجلتها
بعد وقوعها

15

�إرفاق بيان مدى لقيا�س مدى حتقيق الوزارات واجلهات امل�ستقلة وامللحقة
لأهدافها وبراجمها املو�ضوعية لها تبع ًا ملخرجاتها.

16

�ضرورة �إلتزام جميع الوزارات والهيئات وال�ؤ�س�سات االحتادية بتوطني
الوظائف املالية لديها.
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17

يجب على البلديات �أن تعطي لهيئة الكهرباء واملياه املخططات الرئي�سية
التي يتبني منها مناطق التجمعات ال�سكانية املزمع �إقامتها وكذلك املناطق
التجارية حتى ت�ضع هيئة الكهرباء واملاء ذلك يف اعتبارها عند �إعداد
خمططاتها ب�ش�أن تو�صيالت املياه والكهرباء.

18

تلتزم هيئة الكهرباء واملياه عند طلبها �إن�شاء �شبكة كهربائية �أو �شبكة مياه
�أن تن�سق مع اجلهات املحلية مع بيان الأبعاد املنا�سبة للم�ساكن واملن�ش�آت
عن ال�شبكة ومبا يتنا�سب مع املعايري العاملية يف هذا ال�ش�أن.

19

يجب على هيئة الكهرباء واملياه �أن تر�سل خطابات �إلى كل البلديات تت�ضمن
عدم �إعطاء تراخي�ص لإقامة املباين �إال بعد موافقة الهيئة بحيث �إن تلك
املوافقة تعني �إن املنطقة التي تقام فيها هذه املباين تدخل يف خطة الهيئة
اخلا�صة بتو�صيل املياه والكهرباء بحيث يتم تو�صيل تلك اخلدمات �إلى
البنايات قبل ا�ستكمال بنائها مبدة كافية حتى ميكن ا�ستغاللها مبجرد
االنتهاء من �إن�شائها.

20

يجب على هيئة الكهرباء واملياه �أن ت�ضع عالمات بارزة لبيان �أماكن وجود
خطوط املياه والكهرباء وكابالت الألياف الب�صرية (ال�ضوئية) اخلا�صة
بنقل البيانات والتي متتد خطوطها بجوار خطوط الكهرباء التابعة لها حتى
يعرف املواطنني �أماكن وجودها وبالتايل يتم تاليف �إحداث �أية �أ�ضرار بها.

21

يجب على البلديات �أن تعطي للهيئة املخططات اخلا�صة ب�أنابيب املياه
وكابالت الكهرباء يف املناطق القدمية التي �أن�شئت قبل قيام الهيئة حتى
يكون لدى الهيئة معلومات كاملة عن �أماكن تلك اخلطوط �سواء القدمي
منها �أو احلديث وبالتايل تعطي املواطنني ت�صاريح للعمل بجوار ال�شبكات
يف �ضوء املعلومات الكافية املتوفرة لديها.

22

تلتزم الهيئة بتزويد املقاولني باملخططات املعتمدة لل�شبكات وال يعاقب
املقاول يف حالة عدم تطابق تلك املخططات مع الواقع على الأر�ض.

 23االهتمام بتدريب الق�ضاة يف جمال القانون البحري وب�سرعة �إجناز الالئحة التنفيذية االهتمام بتدريب الق�ضاة يف جمال القانون البحري وب�سرعة �إجناز الالئحة
التنفيذية مل�شروع القانون لتكون جاهزة وقت �سريانه.
مل�شروع القانون لتكون جاهزة وقت �سريانه.
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تعديل بنود املادة ( )18/1من حيث مقدار الغرامات التي توقع على بع�ض
 24تعديل بنود املادة ( )18/1من حيث مقدار الغرامات التي توقع على بع�ض املخالفات حتى
املخالفات حتى تتنا�سب الغرامه مع ج�سامة املخالفه وذلك على النحو
تتنا�سب الغرامه مع ج�سامة املخالفه وذلك على النحو املبني يف اجلدول املقارن.
املبني يف اجلدول املقارن.
ترتيب بنود املادة ( )18/1بحيث يراعى يف الرتتيب �أن يكون البند الذي يت�ضمن العقوبة ترتيب بنود املادة ( )18/1بحيث يراعى يف الرتتيب �أن يكون البند الذي
 25الأ�شد يف البداية ثم يليه البند الذي يت�ضمن العقوبة الأقل �أي الأخذ بالرتتيب التنازيل على يت�ضمن العقوبة الأ�شد يف البداية ثم يليه البند الذي يت�ضمن العقوبة الأقل
�أي الأخذ بالرتتيب التنازيل على النحو املبني يف اجلدول املقارن.
النحو املبني يف اجلدول املقارن.
وجود �شعار دولة االمارات العربية املتحدة يف اللوحات من �ش�أنه تعزيز
�أن يظل احلظر يف ا�ستخدام ال�شعار يف الفقرة الأولى من الن�ص املقرتح للمادة ( )3من
الإنتماء الوطني لأبناء ال�شعب كما يعزز مت�سكهم ب�شعار بلدهم .ولذلك ترى
 26القانون رقم ( )7ل�سنة  1972كما جاء من احلكومة .م�شروع القانون ب�ش�أن �شعار الإمارات
اللجنة حذف احلظر بالن�سبة للوحات فقط .م�شروع القانون ب�ش�أن �شعار
العربية املتحدة وخامتها الر�سمي.
الإمارات العربية املتحدة وخامتها الر�سمي.
عقوبة احلب�س ال تزيد عن �سنة واحدة والغرامة ال تزيد عن � 100ألف درهم
عدم حظر ذلك لأن وجوده يف اللوحات يعزز االنتماء الوطني لأبناء ال�شعب كما يعزز وذلك نظر ًا لأن العقوبات اجلنائية يجب �أن يكون لها حد �أدنى وحد �أعلى،
 27مت�سكهم ب�شعار بلدهم واالعتزاز به .م�شروع القانون ب�ش�أن �شعار الإمارات العربية املتحدة يف حني �إن العقوبات الواردة يف امل�شروع و�ضعت احلد الأدنى دون احلد
الأعلى( .م�شروع القانون ب�ش�أن �شعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها
وخامتها الر�سـمي.
الر�سمي.
وال منانع من املزيد من الإنقا�ص عن احلد الأدنى والأق�صى اقتداء بالقانون
يف�ضل �أن تكون للعقوبة اجلنائية حد �أدنى وحد �أعلى حتى ي�ستطيع القا�ضي اجلنائي �أن
البحريني حيث ن�صت املادة  84من قانون ال�شركات البحريني �أنه «على
 28يختار العقوبة التي يوقعها من بني احلدين امل�شار �إليهما وذلك طبق ًا لظروف الواقعة
امل�ؤ�س�سني �أن يكتتبوا ب�أ�سهم ال تقل عن  % 10وال تزيد على  % 40من
املعرو�ضة عليه .م�شروع القانون ب�ش�أن �شعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها الر�سمي.
ر�أ�سمال ال�شركة «.
يتعني على ال�شركة امل�ساهمة العامة �أن تبادر بتقدمي طلب لإدراج �أوراقها يف
�سوق الأوراق املالية فوراجتماع جمعيتها الت�أ�سي�سية التي �أقرت فيه ت�أ�سي�س
ال�شركة نهائيا ،التزاما ب�أحكام قرار جمل�س الوزراء رقم  12ل�سنة 2000
املعدل بالقرار رقم  7ل�سنة  ،2006حتى ال ين�ش�أ �سوق مواز لل�سوق الر�سمي
تباع فيه �أ�سهم ال�شركة مببالغ �أكرب بكثري من حقيقة قيمتها التي �سيك�شف
عنها ال�سوق عندما تدرج.

29
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30

يقرتح ال�سماح بتحويل ال�شركة امل�ساهمة اخلا�صة �إلى �شركة م�ساهمة عامة
بدون اكتتاب عام وعن طريق الإدراج مبا�شرة يف �سوق الأوراق املالية ،وهنا
ميكن �ضبط الأمور بفر�ض حظر على امل�ساهمني يف ال�شركة املحولة �إلى
م�ساهمة عامة دون اكتتاب عام ،وامل�سجلني يف �سجالت ال�سوق يوم طرح
�أ�سهم ال�شركة للتداول ،مينعهم من الت�صرف يف خم�سني يف املائة من
�أ�سهمهم ملدة �سنتني من تاريخ الإدراج «يف ذات االجتاه م/38ج من الالئحة
الداخلية ل�سوق الدوحة للأوراق املالية.

31

�إن �إدراج الأوراق املالية يف �سوق الأوراق املالية يفرت�ض عادة �أن تكون
ال�شركة م�ساهمة عامة ،وعلى ذلك ف�إن ت�شجيع �إن�شاء مثل هذا النوع من
ال�شركات يف حد ذاته كفيل بت�شجيع الإدراج وت�سهيل الإجراءات املطلوبة.

32

ال مانع من ال�سماح بنوع من القيد ولي�س الإدراج لدى ال�سوق ل�شركات
امل�ساهمة اخلا�صة بحيث يكون تداول �أ�سهمها حتت رقابة ال�سوق ،بدال من
الو�ضع احلايل الذي يف�صلها متاما عن ال�سوق ،والفكرة لها �أ�سا�سها يف
�سوق البحرين ،حيث �صدر القرار رقم  1ل�سنة  1993ب�ش�أن قيد ال�شركات
امل�ساهمة البحرينية املقفلة يف �سوق البحرين للأوراق املالية ،حيث يتولى
�سوق البحرين للأوراق املالية بعد قيد هذا النوع من ال�شركات الن�شر عن
الأ�سهم املطلوب بيعها ومواقيت البيع لباقي امل�ساهمني يف ال�شركة وللغري،
وي�صدر مدير ال�سوق القرار اخلا�ص بتحديد تلك املواقيت.

33

البد من الن�ص على ال�شركات القاب�ضة حيث ورد الن�ص عليها مثال
بالقانون الكويتي والعماين يف حني خال القانون الإماراتي من الن�ص عليها،
ونرى �أن لهذا النوع من ال�شركات �أهمية كربى من الناحية االقت�صادية،
نظرا للدور احليوي الذي تقوم به ،حيث تزيد من عدد ال�شركات من خالل
ت�أ�سي�س �شركات جتارية جديدة وهي بذلك تقوم بدور املمول لكثري من
امل�شاريع ذات اجلدوى االقت�صادية ،ووجود هذا النوع من ال�شركات ميكن
امل�ؤ�س�سات املالية كالبنوك من ت�أ�سي�س �شركات قاب�ضة تابعة لها ت�سهم يف
خدمة االقت�صاد الوطني.
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�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقرير اللجنة و�أخذت من الأوراق الفنية

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

التو�صية مبا يلي:
 1.1املوافقة على املادتني �أرقام ( )1و( )3من م�شروع القانون املعرو�ض
بال�صياغة التي جاءت من احلكومة.
 2.2تعديل املادة الثانية من م�شروع القانون املعرو�ض حل�سن ال�صياغة
بحيث يجري ن�صها على النحو التايل " :مادة ()2
ي�صدر جمل�س الوزراء القرارات الالزمة ب�ش�أن ت�سوية الأو�ضاع املالية
والإدارية املرتتبة على �إلغاء معهد التنمية الإدارية".

34

التو�صية باملوافقة على م�شروع القانون املعرو�ض مع تعديل ن�ص املادة ()23

مكرر بحيث ي�صبح على النحو التايل:
" للهيئة ال�سماح للم�ستثمرين من القطاع اخلا�ص ب�إن�شاء حمطات توليد
الطاقة و�إنتاج املياه يف املناطق التي ت�شرف عليها الهيئة� ،شريطة �إلتزامهم
باملعايري والت�شريعات البيئية و�أ�سعار �أداء اخلدمة وتوريد الطاقة واملياه
وفق النظم والقواعد التي ي�ضعها جمل�س �إدارة الهيئة وي�صدر بها قرار من
جمل�س الوزراء".

35

تعديل اخلط�أ الوارد يف ميزانية املجل�س الوطني االحتادي كالتايل:
وتبعا ملا تقدم ف�إن �إ�صالح اخلط�أين امل�شار �إليهما يكون ب�إجراء ما يلي:
1.1تعديل ن�ص املادة الأولى ب�إ�ضافة فارق املبلغ فيما بني ما �أقره املجل�س
مليزانيته لعام  9002وبني ما ورد يف امل�شروع املعرو�ض.
�2.2إ�ضافة مادة جديدة لتكون املادة الثانية مع مراعاة �إعادة ت�سل�سل
املواد تبعا للإ�ضافة ويكون ن�ص املادة اجلديدة كالتايل":قدرت
كل من م�صروفات و�إيرادات ميزانية املجل�س الوطني االحتادي
عن ال�سنة املالية  9002مببلغ (000ر719ر )231درهم ،وذلك وفقا
للجدول املرفق.
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تا�سع ًا :القطاع الأمني
1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاع الأمني:

yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر من قبل �إدارات الأمانة العامة يف القطاع الأمني عدد ( )73عم ًال فني ًا تنوعت
y
بني �أوراق ودرا�سات وا�ستف�سارات وجداول وتقارير .جاءت �أغلب الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني من �إدارة اللجان بن�سبة  ،% 50وكل من �إدارتي
البحوث واملعلومات واجلل�سات بن�سبة  % 25كما ي�شري اجلدول التايل.
�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر

جدول ب�أهم الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني
م

الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

1

تقرير اللجنة ل�سيا�سة وزارة الداخلية.

اللجان

2007

2

االجتار بالب�شر.

اجلل�سات

2008

3

التفتي�ش الق�ضائي.

اجلل�سات

2008

4

حوادث ده�س الأطفال.

اجلل�سات

2008

5

ر�سوم الت�أ�شريات.

اجلل�سات

2009
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الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

6

االختالف يف ا�ستيفاء املبالغ املرورية .

اجلل�سات

2010

7

خف�ض �سن القيادة.

اجلل�سات

2010

8

الإجراءات الأمنية على طالبي الت�أ�شريات.

اجلل�سات

2010

9

تعديل نظام الكفيل.

اجلل�سات

2010

 10ا�ستف�سارات هيئة الهوية.1

اللجان

2009

 11ا�ستف�سارات هيئة الهوية.2

اللجان

2009

 12ا�ستف�سارات الهوية لوزارة الداخلية.

اللجان

2009

 13ا�ستف�سارات الهوية لوزارة العمل.

اللجان

2009

 14جدول الأهداف ملو�ضوع �سيا�سة اخلارجية.

اللجان

2009

 15جدول م�ؤ�شرات الأداء لهيئة الهوية.

اللجان

2010

 16ماهية م�شكلة هيئة الهوية.

اللجان

2010

 17ورقة ا�ستدالل اخلارجية.

اللجان

2010

 18ورقة �إطار �سيا�سة هيئة الإمارات للهوية.

اللجان

2010

 19ورقة �إطار �سيا�سة وزارة اخلارجية.

اللجان

2010

 20تقرير تو�صيات مو�ضوع هيئة الهوية .

اللجان

2010

 21تقرير اللجنة النهائي ملو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للهوية.

اللجان

2010

 22تقرير بتو�صيات املجل�س يف مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية .

اللجان

2010

 23تقرير اخلارجية.

اللجان

2010

 24تقرير الداخلية.
 25دور الربملانات يف حتقيق التوازن بني الأمن القومي و�أمن الإن�سان واحلريات ال�شخ�صية ويف درء املخاطر املهددة
للدميقراطية.

اللجان

2010

البحوث واملعلومات

2007
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الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

 26مفاهيم �أ�سا�سية يف الأمن القومي والإجراءات الدولية والإقليمية يف مكافحة الإرهاب».

البحوث واملعلومات

2007

 27جدول الأولويات واالحتياجات االجتماعية ووزارة الداخلية.

البحوث واملعلومات

2008

 28كلمة حول االجتار بالب�شر.

البحوث واملعلومات

2008

 29ورقة �إطار برملانية حول :االجتار بالب�شر.

البحوث واملعلومات

2008

 30كلمة–الهوية الوطنية.

البحوث واملعلومات

2008

 31ورقة مدخل برملاين �سنة 2008م عام ًا للهوية الوطنية.

البحوث واملعلومات

2008

 32درا�سة حتليلية حول� :سيا�سة وزارة الداخلية.

البحوث واملعلومات

2010

2.2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني:
أ.أالأفكار:

yبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني ما يقارب ( )21فكر ًة ،ومن الأفكار التي طرحت:
y
 yyدور وزارة اخلارجية يف الق�ضايا الوطنية (يف �ش�أن التعامل مع �إيران) واخلليجية (يف �ش�أن اخلالفات احلدودية مع الدول ال�شقيقة) والدولية (يف
�ش�أن تعزيز امل�صالح االقت�صادية فيما يتعلق باالزدواج ال�ضريبي).
�yyإ�سرتاتيجية وزارة العمل يف �ش�أن تفعيل العمل ببطاقة الهوية وال�صعوبات التي تواجهها يف تنفيذ م�شروع البطاقة املوحدة.
 yyدور دولة الإمارات الت�شريعي واللجنة الوطنية يف مكافحة ظاهرة االجتار بالب�شر.
yyدور وزارة الداخلية يف احلد من احلوادث والإجراءات التي تتبعها يف حتقيق ال�سالمة املرورية.
yyرف�ض وزارة الداخلية �إعادة الر�سوم لبع�ض مقدمي طلب الت�أ�شريات لعدم ا�ستيفاءهم ال�شروط الواجب �إتباعها.
yyالإجراءات الأمنية املتبعة لدى وزارة الداخلية يف منح الأجانب ت�أ�شرية الدخول للدولة.
�yyإن�شاء �سجل �سكاين م�ؤمن ودقيق خلم�سة ماليني مواطن يف الإمارات بنهاية عام  2010م .
yyامل�شكالت الأ�سا�سية التي تواجه هيئة الهوية يف �إجراءات الت�سجيل واملخالفات الإدارية.
yyدور وزارة الداخلية يف ظل االحتياجات االجتماعية من خالل تطبيق نظام وقاية ل�ضبط الظواهر االجتماعية وم�شاكل احلوادث واحلد منهم.
�yyإ�سرتاتيجية وزارة اخلارجية ودورها ال�سيا�سي ودور البعثات الدبلوما�سية يف اخلارج.
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yyا�ستحداث مفهوم ال�شرطة املجتمعية وتطبيقه يف �شرطة �أبوظبي ملكافحة اجلرمية وتوفري الأمن للمواطنني.
�yyآلية التفتي�ش على �أعمال ال�سلطة الق�ضائية والفئات التي ي�شملها النظام الذي تقوم عليه وفق ًا لقانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  3لعام 1983م.
ب.باملقرتحات:

yبلغ �إجمايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني ما يقارب ( )37مقرتح ًا ،ومن املقرتحات التي و�ضعت:
y
yyو�ضع برامج تهدف �إلى التوعية ب�أخطار االجتار بالب�شر يف البلدان التي تنت�شر فيها هذه امل�شكلة.
yyو�ضع عدد من املكاف�آت مل�ستخدمي ال�سيارات الغري خمالفني.
yyتطوير �إجراءات الت�سجيل لدى هيئة الإمارات للهوية.
yyاتخاذ املزيد من الإجراءات يف �ش�أن ق�ضية اجلزر».
�yyإ�ضافة مواد جديدة بقانون ال�سري واملرور تلزم ا�ستخدام حزام الأمان واملقاعد اخلا�صة بالأطفال دون �سن ال�ساد�سة .
�yyإعداد �آليات م�ستدامة لتمويل الربامج الوطنية يف جمال ال�سالمة املرورية على الطرق.
yyو�ضع عدد من احلوافز واملكاف�آت املجزية لرتغيب املواطنني للعمل يف خدمات الإ�سعاف والإنقاذ.
�yyإدخال تخ�ص�ص حديث يف تخ�ص�صات كليات الطب وهو طب املرور « "Traffic Medicineيف مناهج كليات الطب.
yyالتوعية الإعالمية بال�شرطة املجتمعية من خالل الت�سويق االجتماعي ملفهوم ال�شرطة املجتمعية.
�yyإن�شاء مر�صد �إعالمي لأجهزة ال�شرطة املجتمعية لر�صد �أبرز املو�ضوعات والأفكار ومتابعة وحتليل ما ي�ستجد.
�yyإن�شاء وتطوير قاعدة بيانات �سكانية لتوفري البيانات والإح�صائيات ل�صناع القرار.
�yyإيجاد تعريف منا�سب لظاهرة االجتار بالب�شر ،وذلك الن التعريف احلايل ي�ضع حقوق العمالة الوافدة نوعا من االجتار بالب�شر.
yyالت�أكيد على دور و�سائل الإعالم يف �إبراز جهود الدولة يف جمال االجتار بالب�شر على ال�صعيد العاملي.
yyتعديل بع�ض القوانني لإيجاد ت�صنيف وا�ضح يتم عليه التفريق بني ما يدخل يف �إطار قانون العمل وما يدخل يف �إطار قانون االجتار بالب�شر.
�شكل بياين يح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعد للقطاع الأمني
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جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات للأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني
م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال الأمني

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

1

�آلية التفتي�ش على �أعمال ال�سلطة الق�ضائية والفئات التي ي�شملها النظام الذي و�ضع برامج تهدف �إلى التوعية ب�أخطار االجتار بالب�شر يف البلدان التي تنت�شر فيها
هذه امل�شكلة جلعله �صعبا.
تقوم عليه وفق ًا لقانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  3لعام 1983م.

2

�أ�سباب تكرار حاالت ده�س �أطفال املدار�س والنتائج املرتتبة عليها وجهود وزارة
الرتبية يف الق�ضاء عليها.

حماكمة جتار االجتار بالب�شر ،من خالل و�ضع قوانني �صارمة .

3

رف�ض وزارة الداخلية �إعادة الر�سوم لبع�ض مقدمي طلب الت�أ�شريات لعدم
ا�ستيفاءهم ال�شروط الواجب �إتباعها.

�إعادة ت�أهيل �ضحايا االجتار بالب�شر ودجمهم مع املجتمع.

4

اختالف �إدارات املرور يف ا�ستيفاء مبالغ املخالفات املرورية.

زيادة خم�ص�صات م�صادر مكافحة االجتار بالب�شر.

5

الدرا�سات التي ا�ستندت �إليها وزارة الداخلية يف خف�ض ال�سن القانوين للح�صول �سن القوانني اخلا�صة بتجرمي املتاجرة بالب�شر وحماية ال�ضحايا.
على رخ�صة القيادة.

6

الإجراءات الأمنية املتبعة لدى وزارة الداخلية يف منح الأجانب ت�أ�شرية الدخول تركيز الإعالم الإماراتي على نقل الوجه احل�ضاري للدولة والتعريف بقيمه الروحية
واالجتماعية.
للدولة.

7

�إعطاء م�ساحة وا�سعة للحرية الإعالمية يف �إطار احلفاظ على املبادئ وامل�صالح
توجه احلكومة نحو تعديل نظام الكفيل والإجراءات املتبعة ملعاجلة �آثاره ال�سلبية .
الوطنية واملوروث الثقايف واالجتماعي.

8

�إ�ضافة مواد جديدة بقانون ال�سري واملرور تلزم ا�ستخدام حزام الأمان واملقاعد
التحديات التي تواجه هيئة الهوية يف تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية لعام  2010م .
اخلا�صة بالأطفال دون �سن ال�ساد�سة .

9

�إ�سرتاتيجية وزارة الداخلية يف �ش�أن تفعيل العمل ببطاقة الهوية والتحديات التي
تواجهها يف تفعيل بنود االتفاقية املوقعة مع هيئة الإمارات.

� 10إ�سرتاتيجية وزارة العمل يف �ش�أن تفعيل العمل ببطاقة الهوية وال�صعوبات التي
تواجهها يف تنفيذ م�شروع البطاقة املوحدة.

�إعداد �آليات م�ستدامة لتمويل الربامج الوطنية يف جمال ال�سالمة املرورية على الطرق.
العمل على �إبراز م�شكلة احلوادث املرورية على ال�صعيد الإقليمي والدويل.

دور وزارة اخلارجية يف الق�ضايا الوطنية (يف �ش�أن التعامل مع �إيران) واخلليجية
و�ضع عدد من احلوافز واملكاف�آت املجزية لرتغيب املواطنني للعمل يف خدمات الإ�سعاف
( 11يف �ش�أن اخلالفات احلدودية مع الدول ال�شقيقة) والدولية (يف �ش�أن تعزيز
والإنقاذ.
امل�صالح االقت�صادية فيما يتعلق باالزدواج ال�ضريبي).
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م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال الأمني

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

� 12إن�شاء �سجل �سكاين م�ؤمن ودقيق خلم�سة ماليني مواطن يف الإمارات بنهاية عام �إدخال تخ�ص�ص حديث يف تخ�ص�صات كليات الطب وهو طب املرور
 "Medicineيف مناهج كليات الطب.
 2010م .

«Traffic

 13امل�شكالت الأ�سا�سية التي تواجه هيئة الهوية يف �إجراءات الت�سجيل واملخالفات الإدارية .و�ضع عدد من املكاف�آت مل�ستخدمي ال�سيارات الغري خمالفني.
� 14إ�سرتاتيجية وزارة اخلارجية ودورها ال�سيا�سي ودور البعثات الدبلوما�سية يف
اخلارج

�إدراج مادة عن الثقافة املرورية جلميع طلبة املدار�س.

 15دور وزارة الداخلية يف ظل االحتياجات االجتماعية من خالل تطبيق نظام وقاية
ل�ضبط الظواهر االجتماعية وم�شاكل احلوادث واحلد منهم.

�إن�شاء جمل�س �أمنى حملي لل�شرطة املجتمعية.

التوعية الإعالمية بال�شرطة املجتمعية من خالل الت�سويق االجتماعي ملفهوم ال�شرطة
 16دور دولة الإمارات الت�شريعي واللجنة الوطنية يف مكافحة ظاهرة االجتار بالب�شر.
املجتمعية.
 17دور املجل�س الوطني يف تعزيز الهوية الوطنية.

�إن�شاء مر�صد �إعالمي لأجهزة ال�شرطة املجتمعية لر�صد �أبرز املو�ضوعات والأفكار
ومتابعة وحتليل ما ي�ستجد.

 18الإجراءات الدولية والإقليمية اجتاه مكافحة الإرهاب.

قيا�س م�ستويات الر�ضا اجلماهريي عن اخلدمات الأمنية.

 19دور وزارة الداخلية يف احلد من احلوادث والإجراءات التي تتبعها يف حتقيق
ال�سالمة املرورية.

و�ضع حوافز مبتكرة ملن يقدم �إ�سهاما فعاال يف الوقاية من اجلرمية.

 20ا�ستحداث مفهوم ال�شرطة املجتمعية وتطبيقه يف �شرطة �أبوظبي ملكافحة اجلرمية عقد اجتماعات دورية مع �أ�صحاب ومدراء �شركات ومكاتب جلب الأيدي العاملة
للتداول يف ق�ضايا حقوق العمالة والتزاماتها وواجباتها.
وتوفري الأمن للمواطنني
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 21دور مراكز الإيواء يف توفري الدعم النف�سي لل�ضحايا من الن�ساء والأطفال �ضحايا
االجتار بالب�شر.

التعاون مع الدول املجاورة لتي�سري �إجراءات مكافحة االجتار بالب�شر.

22

تبني �سيا�سة جادة وواعية يف تطبيق القوانني املتعلقة مبكافحة االجتار بالب�شر.

23

�إن�شاء وتطوير قاعدة بيانات �سكانية لتوفري البيانات والإح�صائيات ل�صناع القرار.
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال الأمني

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

24

تطوير �إجراءات الت�سجيل لدى هيئة الإمارات للهوية.

25

التزام ال�شركات بالت�سجيل لدى هيئة الإمارات للهوية.

26

تعزيز التعاون بني هيئة الإمارات للهوية وبني اجلهات اخلا�صة واحلكومية.

27

اتخاذ املزيد من الإجراءات يف �ش�أن ق�ضية اجلزر.

28

على اخلارجية زيادة تعزيز موقفها ال�سيا�سي اجتاه ق�ضية اجلزر والعمل على و�ضع
�إ�سرتاتيجية �إعالمية ثابتة لدعم الق�ضية.

29

�أهمية ربط امل�ساعدات الإن�سانية مبواقف الدولة ال�سيا�سية.

30

وجود خطة وا�ضحة للخارجية لدعم رعايا الدولة يف اخلارج من خالل مذكرات التفاهم
الأمنية.

31

دعوة حلفاء الدولة لت�سجيل موقف �سيا�سي حيال اجنازات الدولة يف �ش�أن حقوق
الإن�سان.

32

التداول مع الدول امل�صدرة للعمالة للو�صول �إلى اتفاق كلي يف �ش�أن العمالة.

33

�إيجاد تعريف منا�سب لظاهرة االجتار بالب�شر ،وذلك الن التعريف احلايل ي�ضع حقوق
العمالة الوافدة نوعا من االجتار بالب�شر.

34

�أهمية الرتكيز على توعية املجتمع والقطاع اخلا�ص يف ظاهرة ا�ستغالل العمالة الوافدة.

35

الت�أكيد على دور و�سائل الإعالم يف �إبراز جهود الدولة يف جمال االجتار بالب�شر على
ال�صعيد العاملي.

36

توحيد جهات الإ�صدار لت�أ�شريات الزيارة و�إيجاد �آلية عمل للك�شف عن م�صدري هذه
الظاهرة يف الدولة من �شركات وهمية �أو �أفراد.

37

تعديل بع�ض القوانني لإيجاد ت�صنيف وا�ضح يتم عليه التفريق بني ما يدخل يف �إطار
قانون العمل وما يدخل يف �إطار قانون االجتار بالب�شر.
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3.3فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني:
yمت قيا�س فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارات البحثية
y
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام .
أ.أفعالية الأفكار:

yبلغت ن�سبة فعالية الأفكار يف القطاع الأمني ( )% 84.6حيث بلغ عدد �أفكار �أوراق الأمانة املطروحة يف القطاع الأمني ( )21فكرة ،حيث يالحظ �أن من
y
�أهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق:
yyعدم وجود �إطار ت�شريعي موجه حلماية الأطفال بال�سالمة املرورية يف الدولة.
yyجهود وزارة الداخلية يف الت�شديد يف �إ�صدار الت�أ�شريات للحد من ظاهرة املخالفني لقانون اجلن�سية.
yyعدم تعاون الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة مع الهيئة يف حتقيق الأهداف املرتبطة يف �إن�شاء ال�سجل ال�سكاين و�إ�صدار بطاقة الهوية.
 yyت�صدي وزارة اخلارجية للتقارير املنتقدة للدولة يف حقوق الإن�سان واالجتار بالب�شر والعمالة الأجنبية».
yyاختالف معيار حتديد ال�سرعات القانونية واملخالفة على الطرق اخلارجية بني �إمارات الدولة.
yyعدم وجود م�ؤ�شرات لقيا�س املبادرات واخلطط الت�شغيلية.
yyعدم اتخاذ الهيئة الإجراءات الالزمة يف توعية املجتمع بعملية الت�سجيل و�ضعف النظام املايل والإداري وت�سرب عدد العاملني لديها.
yyتعدد جهات الإ�شراف على مراكز الإيواء وعدم و�ضوح �آلية الرقابة عليها وقلة الكوادر الفنية املتخ�ص�صة لعالج هذه احلاالت والإ�شراف عليها.
yyدور وزارة الداخلية يف ظل االحتياجات االجتماعية من خالل تطبيق نظام وقاية ل�ضبط الظواهر االجتماعية وم�شاكل احلوادث واحلد منهم.
yyجهود وزارة الداخلية يف الت�شديد يف �إ�صدار الت�أ�شريات للحد من ظاهرة املخالفني لقانون اجلن�سية.
yyالأ�سباب التي �أدت لوجود م�شكلة املخالفني لأنظمة دخول و�إقامة الأجانب وتفاقمها.
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�شكل بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع االمني
% 84.6

نسبة فعالية األفكار

جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني
م

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من الأوراق الفنية

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة

�أ�سباب تكرار حاالت ده�س �أطفال املدار�س والنتائج املرتتبة عليها وجهود وزارة
الرتبية يف الق�ضاء عليها.

1

عدم وجود �إطار ت�شريعي موجه حلماية الأطفال بال�سالمة املرورية يف الدولة.

2

جهود وزارة الداخلية يف الت�شديد يف �إ�صدار الت�أ�شريات للحد من ظاهرة املخالفني رف�ض وزارة الداخلية �إعادة الر�سوم لبع�ض مقدمي طلب الت�أ�شريات لعدم
ا�ستيفاءهم ال�شروط الواجب �إتباعها.
لقانون اجلن�سية.

3

اختالف معيار حتديد ال�سرعات القانونية واملخالفة على الطرق اخلارجية بني �إمارات
الدولة.

اختالف �إدارات املرور يف ا�ستيفاء مبالغ املخالفات املرورية.

4

الأ�سباب التي �أدت لوجود م�شكلة املخالفني لأنظمة دخول و�إقامة الأجانب وتفاقمها.

الإجراءات الأمنية املتبعة لدى وزارة الداخلية يف منح الأجانب ت�أ�شرية الدخول
للدولة.
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5

عدم وجود م�ؤ�شرات لقيا�س املبادرات واخلطط الت�شغيلية.

6

عدم تعاون الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة مع الهيئة يف حتقيق الأهداف �إن�شاء �سجل �سكاين م�ؤمن ودقيق خلم�سة ماليني مواطن يف الإمارات بنهاية عام
 2010م .
املرتبطة يف �إن�شاء ال�سجل ال�سكاين و�إ�صدار بطاقة الهوية.

7

عدم اتخاذ الهيئة الإجراءات الالزمة يف توعية املجتمع بعملية الت�سجيل و�ضعف النظام امل�شكالت الأ�سا�سية التي تواجه هيئة الهوية يف �إجراءات الت�سجيل واملخالفات
الإدارية.
املايل والإداري وت�سرب عدد العاملني لديها.

8

عدم وجود خطة �إ�سرتاتيجية معتمدة لوزارة اخلارجية و�ضعف �آلية ر�صد امل�ساعدات
�إ�سرتاتيجية وزارة اخلارجية ودورها ال�سيا�سي ودور البعثات الدبلوما�سية يف
اخلارجية يف حتقيق �أهدافها يف ظل امل�صلحة العامة للدولة وحمدودية دور ال�سفارات يف
اخلارج.
اخلارج وبع�ض الأنظمة الأمنية حلماية البعثات الدبلوما�سية.

9

حمدودية ت�صدي وزارة اخلارجية للتقارير املنتقدة للدولة يف حقوق الإن�سان واالجتار دور دولة الإمارات الت�شريعي واللجنة الوطنية يف مكافحة ظاهرة االجتار
بالب�شر.
بالب�شر والعمالة الأجنبية.

 10دور وزارة الداخلية يف التوعية املرورية وتعزيز ثقافة ال�سالمة املرورية يف املجتمع.

التحديات التي تواجه هيئة الهوية يف تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية لعام  2010م

دور وزارة الداخلية يف احلد من احلوادث والإجراءات التي تتبعها يف حتقيق
ال�سالمة املرورية.

 11عدم تبني مفهوم ال�شرطة املجتمعية وعدم وجود مبادرات تتعلق بدرا�سة تطبيق املفهوم ا�ستحداث مفهوم ال�شرطة املجتمعية وتطبيقه يف �شرطة �أبوظبي ملكافحة
اجلرمية وتوفري الأمن للمواطنني.
يف الدولة ب�شكل عام.
 12تعدد جهات الإ�شراف على مراكز الإيواء وعدم و�ضوح �آلية الرقابة عليها وقلة الكوادر دور مراكز الإيواء يف توفري الدعم النف�سي لل�ضحايا من الن�ساء والأطفال
�ضحايا االجتار بالب�شر.
الفنية املتخ�ص�صة لعالج هذه احلاالت والإ�شراف عليها.
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13

دور وزارة اخلارجية يف الق�ضايا الوطنية (يف �ش�أن التعامل مع �إيران)،
واخلليجية (يف �ش�أن اخلالفات احلدودية مع الدول ال�شقيقة) والدولية (يف
�ش�أن تعزيز امل�صالح االقت�صادية فيما يتعلق باالزدواج ال�ضريبي).

14

توجه احلكومة نحو تعديل نظام الكفيل والإجراءات املتبعة ملعاجلة �آثاره ال�سلبية.

15

الدرا�سات التي ا�ستندت �إليها وزارة الداخلية يف خف�ض ال�سن القانونية للح�صول
على رخ�صة القيادة.
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16

دور وزارة الداخلية يف ظل االحتياجات االجتماعية من خالل تطبيق نظام وقاية
ل�ضبط الظواهر االجتماعية وم�شاكل احلوادث واحلد منهم.

17

دور املجل�س الوطني يف تعزيز الهوية الوطنية.

18

الإجراءات الدولية والإقليمية اجتاه مكافحة الإرهاب.

19

�إ�سرتاتيجية وزارة الداخلية يف �ش�أن تفعيل العمل ببطاقة الهوية والتحديات التي
تواجهها يف تفعيل بنود االتفاقية املوقعة مع هيئة الإمارات.

20

�إ�سرتاتيجية وزارة العمل يف �ش�أن تفعيل العمل ببطاقة الهوية وال�صعوبات التي
تواجهها يف تنفيذ م�شروع البطاقة املوحدة.

21

�آلية التفتي�ش على �أعمال ال�سلطة الق�ضائية والفئات التي ي�شملها النظام الذي
تقوم عليه وفق ًا لقانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  3لعام  1983م.

ب.بفعالية املقرتحات:

yبلغت ن�سبة فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني ( )% 82.3حيث بلغ عدد مقرتحات �أوراق الأمانة املطروحة يف القطاع الأمني ()38
y
مقرتح ًا ،حيث يالحظ �أن من �أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق:
�yyإعادة النظر يف توقيت وحمتوى وطريقة حمالت التوعية املرورية.
yyو�ضع عدد من احلوافز واملكاف�آت املجزية لرتغيب املواطنني للعمل يف جماالت ال�شرطة املجتمعية.
�yyإعداد درا�سات نف�سية واجتماعية لربامج ت�أهيلية خم�ص�صة ملنتهكي الطرق وذلك للتغلب على ال�سلوكيات ال�سلبية يف القيادة ،ويف املقابل و�ضع برامج
ت�شجيعية مل�ستخدمي ال�سيارات امللتزمني ب�آداب املرور عن طريق تخفي�ض �أو �إلغاء الر�سوم املرورية.
�yyإعادة النظر يف توقيت وحمتوى وطريقة حمالت التوعية املرورية ،وفتح باب ال�شراكات مع اجلهات احلكومية واخلا�صة لدعم هذه احلمالت.
yyتكثيف اجلهود الدبلوما�سية يف �ش�أن التعامل مع ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث (طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبومو�سى) ،وو�ضع خطوات تنفيذية
ب�ش�أنها ،والتن�سيق مع و�سائل الإعالم لنقل �صورة وا�ضحة عن هذا اخلالف وتداعياته ،بالإ�ضافة لإن�شاء مركز �أو متحف دائم للجزر الإماراتية لإطالع
الر�سميني واملهتمني ب�شكل �أكرب على الق�ضية من خالله.
yyو�ضع مبادرات �إعالمية يف اخلطة الإ�سرتاتيجية تركز على �إجنازات الدولة جتاه خمتلف الق�ضايا (ق�ضية حقوق العمال -ق�ضية االجتار بالب�شر).
�yyضرورة �أن تبادر احلكومة �إلى اتخاذ العديد من الإجراءات وال�سيا�سات الالزمة للتغلب على الأخطاء العملية ب�ش�أن �ضوابط م�س�ألة الدخول بت�أ�شريات
ال�سياحة ،فعلى الرغم من وجود مبلغ ال�ضمان البنكي الذي يتم �إيداعه لدى �إدارة اجلن�سية والإقامة �إال �أن هناك خمالفات كثرية يف عدم تطبيق
العقوبات على امل�ؤ�س�سات املخالفة.
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�yyإن�شاء قاعدة بيانات مركزية للت�أ�شريات على امل�ستوى االحتادي على �أن ت�ضم كافة منافذ الدولة (برية – بحرية –جوية).
�yyضرورة مراجعة قانوين اجلن�سية ودخول و�إقامة الأجانب مبا يتنا�سب مع ظروف املرحلة الراهنة يف الدولة واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي
�أبرمتها احلكومة ومبا ي�ؤكد على ت�شديد العقوبات على املخالفني.
�شكل بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني

جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني
م

314

املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجنة و�أخذت من الأوراق الفنية

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

1

�إعادة النظر يف توقيت وحمتوى وطريقة حمالت التوعية املرورية ،وفتح باب ال�شراكات مع و�ضع برامج تهدف �إلى التوعية ب�أخطار االجتار بالب�شر يف البلدان التي
تنت�شر فيها هذه امل�شكلة جلعله �صعبا.
اجلهات احلكومية واخلا�صة لدعم هذه احلمالت.

2

تطوير �أداء فرق العمل املتخ�ص�صة لإعادة النظر يف طبيعة الربامج واللقاءات التي تنظمها
وزارة الداخلية مع �سائقي املركبات الثقيلة

3

�إعداد درا�سات نف�سية واجتماعية لربامج ت�أهيلية خم�ص�صة ملنتهكي الطرق وذلك للتغلب
على ال�سلوكيات ال�سلبية يف القيادة ،ويف املقابل و�ضع برامج ت�شجيعية مل�ستخدمي ال�سيارات �إعادة ت�أهيل �ضحايا االجتار بالب�شر ودجمهم مع املجتمع.
امللتزمني ب�آداب املرور عن طريق تخفي�ض �أو �إلغاء الر�سوم املرورية.
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4

زيادة عدد الكوادر يف دوريات الطرق اخلارجية وال�شرطة املجتمعية من خالل و�ضع عدد من
احلوافز واملكاف�آت املجزية لرتغيب املواطنني للعمل يف هذه املجاالت.

زيادة خم�ص�صات م�صادر مكافحة االجتار بالب�شر.

5

زيادة اجلهود الدبلوما�سية يف �ش�أن التعامل مع ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث (طنب الكربى،
طنب ال�صغرى و�أبومو�سى) ،وو�ضع خطوات تنفيذية ب�ش�أنها.

�سن القوانني اخلا�صة بتجرمي املتاجرة بالب�شر وحماية ال�ضحايا.

6

تكثيف اجلهود الدبلوما�سية يف �ش�أن التعامل مع ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث (طنب الكربى
وطنب ال�صغرى و�أبومو�سى) ،وو�ضع خطوات تنفيذية ب�ش�أنها ،والتن�سيق مع و�سائل الإعالم تركيز الإعالم الإماراتي على نقل الوجه احل�ضاري للدولة والتعريف
لنقل �صورة وا�ضحة عن هذا اخلالف وتداعياته ،بالإ�ضافة لإن�شاء مركز �أو متحف دائم بقيمه الروحية واالجتماعية.
للجزر الإماراتية لإطالع الر�سميني واملهتمني ب�شكل �أكرب على الق�ضية من خالله.

7

اال�ستفادة من برامج امل�ساعدات اخلارجية للدولة لدعم ق�ضايا وم�صالح الدولة.

�إعطاء م�ساحة وا�سعة للحرية الإعالمية يف �إطار احلفاظ على املبادئ
وامل�صالح الوطنية واملوروث الثقايف واالجتماعي.

8

اال�ستعجال يف اعتماد اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة اخلارجية ،خا�صة يف �إطار ا�سرتاتيجيات
الوزارة ب�ش�أن املجاالت الأربع (امل�ساعدات اخلارجية ،الت�سويق والرتويج التجارية للدولة يف �إ�ضافة مواد جديدة بقانون ال�سري واملرور تلزم ا�ستخدام حزام الأمان
الدولة ،رعاية مواطني دولة الإمارات يف اخلارج ،الدول الأجنبية التي يتمتع مواطنيها من واملقاعد اخلا�صة بالأطفال دون �سن ال�ساد�سة.
الإعفاء امل�سبق لت�أ�شرية الدخول لدولة الإمارات).

9

و�ضع مبادرات �إعالمية يف اخلطة الإ�سرتاتيجية تركز على �إجنازات الدولة جتاه خمتلف �إعداد �آليات م�ستدامة لتمويل الربامج الوطنية يف جمال ال�سالمة
املرورية على الطرق.
الق�ضايا (ق�ضية حقوق العمال -ق�ضية االجتار بالب�شر).

10

تطوير دور املتحدث الر�سمي لوزارة اخلارجية يف �ش�أن الرد على االنتقادات والتقارير
العمل على �إبراز م�شكلة احلوادث املرورية على ال�صعيد الإقليمي
الإعالمية التي مت�س الدولة مع و�ضع �أجندة �إعالمية ثابتة تتناول خمتلف الق�ضايا ال�سيا�سية
والدويل.
واالقت�صادية.

11

�ضرورة �أن تبادر احلكومة �إلى اتخاذ العديد من الإجراءات وال�سيا�سات الالزمة للتغلب على
الأخطاء العملية ب�ش�أن �ضوابط م�س�ألة الدخول بت�أ�شريات ال�سياحة ،فعلى الرغم من وجود و�ضع عدد من احلوافز واملكاف�آت املجزية لرتغيب املواطنني للعمل يف
مبلغ ال�ضمان البنكي الذي يتم �إيداعه لدى �إدارة اجلن�سية والإقامة �إال �أن هناك خمالفات خدمات الإ�سعاف والإنقاذ.
كثرية يف عدم تطبيق العقوبات على امل�ؤ�س�سات املخالفة.
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12

التطبيق الفعال من اجلهات املعنية املخت�صة االحتادية واملحلية ملا ورد يف الباب ال�سابع من
الد�ستور ب�ش�أن توزيع االخت�صا�صات التنفيذية والت�شريعية بني الإمارات ال�سيما يف مواده
�إدخال تخ�ص�ص حديث يف تخ�ص�صات كليات الطب وهو طب املرور
( )122( ،)121( ،)120حلل امل�شكالت املرتبطة بتنازع االخت�صا�صات بني ال�شئون املحلية
« "Traffic Medicineيف مناهج كليات الطب.
وال�ش�أن االحتادي حتى ميكن التغلب عملي ًا على الكثري من العوائق التي ت�سبب تفاقم �أعداد
املخالفني للجن�سية ودخول و�إقامة الأجانب.

13

�إن�شاء قاعدة بيانات مركزية للت�أ�شريات على امل�ستوى االحتادي على �أن ت�ضم كافة منافذ
الدولة (برية – بحرية –جوية).

14

�ضرورة مراجعة قانوين اجلن�سية ودخول و�إقامة الأجانب مبا يتنا�سب مع ظروف املرحلة
الراهنة يف الدولة واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي �أبرمتها احلكومة ومبا ي�ؤكد على �إدراج مادة عن الثقافة املرورية جلميع طلبة املدار�س.
ت�شديد العقوبات على املخالفني.

و�ضع عدد من املكاف�آت مل�ستخدمي ال�سيارات الغري خمالفني.

15

�إن�شاء جمل�س �أمنى حملي لل�شرطة املجتمعية.

16

التوعية الإعالمية بال�شرطة املجتمعية من خالل الت�سويق االجتماعي
ملفهوم ال�شرطة املجتمعية.

17

�إن�شاء مر�صد �إعالمي لأجهزة ال�شرطة املجتمعية لر�صد �أبرز املو�ضوعات
والأفكار ومتابعة وحتليل ما ي�ستجد.

18

قيا�س م�ستويات الر�ضا اجلماهريي عن اخلدمات الأمنية.

19

و�ضع حوافز مبتكرة ملن يقدم �إ�سهاما فعاال يف الوقاية من اجلرمية

20

عقد اجتماعات دورية مع �أ�صحاب ومدراء �شركات ومكاتب جلب الأيدي
العاملة للتداول يف ق�ضايا حقوق العمالة والتزاماتها وواجباتها.

21

التعاون مع الدول املجاورة لتي�سري �إجراءات مكافحة االجتار بالب�شر.
تبني �سيا�سة جادة وواعية يف تطبيق القوانني املتعلقة مبكافحة االجتار
بالب�شر
�إن�شاء وتطوير قاعدة بيانات �سكانية لتوفري البيانات والإح�صائيات
ل�صناع القرار.

22
23
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24

تطوير �إجراءات الت�سجيل لدى هيئة الإمارات للهوية.

25

التزام ال�شركات بالت�سجيل لدى هيئة الإمارات للهوية.

26

تعزيز التعاون بني هيئة الإمارات للهوية وبني اجلهات اخلا�صة
واحلكومية.

27

اتخاذ املزيد من الإجراءات يف �ش�أن ق�ضية اجلزر.

28

على اخلارجية زيادة تعزيز موقفها ال�سيا�سي اجتاه ق�ضية اجلزر والعمل
على و�ضع �إ�سرتاتيجية �إعالمية ثابتة لدعم الق�ضية.

29

�أهمية ربط امل�ساعدات الإن�سانية مبواقف الدولة ال�سيا�سية.

30

وجود خطة وا�ضحة للخارجية لدعم رعايا الدولة يف اخلارج من خالل
مذكرات التفاهم الأمنية.

31

دعوة حلفاء الدولة لت�سجيل موقف �سيا�سي حيال اجنازات الدولة يف �ش�أن
حقوق الإن�سان.

32

التداول مع الدول امل�صدرة للعمالة للو�صول �إلى اتفاق كلي يف �ش�أن
العمالة.

33

�إيجاد تعريف منا�سب لظاهرة االجتار بالب�شر ،وذلك الن التعريف
احلايل ي�ضع حقوق العمالة الوافدة نوعا من االجتار بالب�شر.

34

�أهمية الرتكيز على توعية املجتمع والقطاع اخلا�ص يف ظاهرة ا�ستغالل
العمالة الوافدة.

35

الت�أكيد على دور و�سائل الإعالم يف �إبراز جهود الدولة يف جمال االجتار
بالب�شر على ال�صعيد العاملي.

36

توحيد جهات الإ�صدار لت�أ�شريات الزيارة و�إيجاد �آلية عمل للك�شف عن
م�صدري هذه الظاهرة يف الدولة من �شركات وهمية �أو �أفراد.
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37

تعديل بع�ض القوانني لإيجاد ت�صنيف وا�ضح يتم عليه التفريق بني ما
يدخل يف �إطار قانون العمل وما يدخل يف �إطار قانون االجتار بالب�شر.

38

�إ�صالح العطل يف موقع اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر
االلكرتوين.

عا�شر ًا :قطاعات �أخرى
1.1م�ؤ�شرات عامة للقطاعات الأخرى:

yبلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر من قبل �إدارات الأمانة يف القطاعات الأخرى ما يبلغ (� )104أعمال فنية ما بني
y
ملخ�صات للقرارات وتقارير للجل�سات وكلمات وحما�ضرات و�أوراق م�ؤ�شرات .وجاءت �أغلب الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأخرى من �إدارة اجلل�سات
بن�سبة ( )% 70و�إدارة البحوث واملعلومات بن�سبة ( ،)% 29.3كما ي�شري اجلدول التايل
�شكل بياين حل�صر االوراق الفنية املعدة للقطاعات الأخرى خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
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جدول ح�صر الأعمال الفنية املعدة يف املجاالت الأخرى
م

الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

1

العمالة املهاجرة ،االجتار بالب�شر ،كراهية الأجانب .

البحوث واملعلومات

2007

2

ق�ضايا حقوق الإن�سان (العمالة املهاجرة ،االجتار بالب�شر ،كراهية الأجانب).

البحوث واملعلومات

2007

3

تقرير نهاية الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر دوري االنعقاد الأول والثاين.2008-2007

البحوث واملعلومات

2008

4

�سيا�سة احلكومة يف جمال الإعالم.

البحوث واملعلومات

2008

5

تقرير �أداء اجلهاز الفني يف الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي (�إدارة البحوث واملعلومات – �إدارة اللجان – �إدارة ال�ش�ؤون
الربملانية �إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية).

البحوث واملعلومات

2008

6

تقرير عن ال�سيا�سة العامة لهيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.

البحوث واملعلومات

2008

7

كلمة الدكتورة �أمل يف االجتماع الإقليمي الثالث لتعزيز دور الربملانيات العربيات.

البحوث واملعلومات

2008

8

تقرير مقدم حول �أن�شطة املجل�س الوطني االحتادي لدعم املر�أة.

البحوث واملعلومات

2008

9

حما�ضرة عن املجل�س الوطني االحتادي ل�سعادة الدكتور حممد �سامل املزروعي الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي.

البحوث واملعلومات

2008

 10قواعد تنظيم االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب الوطني والأمة بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

البحوث واملعلومات

2008

 11ورقة م�ؤ�شر حول التن�سيق بني املجال�س الت�شريعية.

البحوث واملعلومات

2008

 12ورقة م�ؤ�شر حول الربملان اخلليجي .

البحوث واملعلومات

2008

 13ورقة م�ؤ�شر حول الت�شريعات اخلليجية .

البحوث واملعلومات

2008

 14ورقة م�ؤ�شر م�ؤمتر برملاين.

البحوث واملعلومات

2008

 15درا�سة قيا�س عائد اجتماعات الأمناء العامني ملجال�س ال�شورى والوطني والأمة والنواب بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
خالل املدة (.)2008-1997

البحوث واملعلومات

2009

 16حما�ضرة رئي�س املجل�س الوطني االحتادي معايل /عبدالعزيز الغرير حول� :آفاق تطوير املجل�س الوطني االحتادي ،وتفاعله مع
ق�ضايا جمتمعه.

البحوث واملعلومات

2010
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الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

 17حما�ضرة :املجل�س الوطني االحتادي (واقع وتطلعات) قدمها الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي.

البحوث واملعلومات

2010

 18حما�ضرة بعنوان :املجل�س الوطني االحتادي ك�أداة لرت�سيخ الدميقراطية يف الإمارات.

البحوث واملعلومات

2010

 19ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة الرابعة الدور الثاين.

اجلل�سات

2008

 20ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة اخلام�سة الدور الثاين.

اجلل�سات

2008

 21ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة ال�ساد�سة الدور الثاين.

اجلل�سات

2008

 22ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة ال�سابعة الدور الثاين.

اجلل�سات

2008

 23ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة الثامنة الدور الثاين

اجلل�سات

2008

 24ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة التا�سعة الدور الثاين.

اجلل�سات

2008

 25ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة العا�شرة الدور الثاين.

اجلل�سات

2008

 26ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة احلادية ع�شرة الدور الثاين.

اجلل�سات

2008

 27ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة اجلل�سة الثانية ع�شرة الدور الثاين .

اجلل�سات

2008

 28ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة الثالثة ع�شرة الدور الثاين

اجلل�سات

2008

 29ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة الرابعة ع�شرة الدور الثاين.

اجلل�سات

2008

 30ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة اخلام�سة ع�شرة الدور الثاين.

اجلل�سات

2008

 31تقرير نهاية الدور الثاين يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.

اجلل�سات

2008

 32ملخ�ص �أهم القرارات للجل�سة الأولى يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2008

 33تقرير اجلل�سة الثانية يف الدور الثالث .

اجلل�سات

2008

 34تقرير اجلل�سة الثالثة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2008
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ال�سنة
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 35تقرير اجلل�سة الرابعة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2009

 36تقرير اجلل�سة اخلام�سة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2009

 37تقرير اجلل�سة ال�ساد�سة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2009

 38تقرير اجلل�سة ال�سابعة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2009

 39تقرير اجلل�سة الثامنة يف الدور الثالث

اجلل�سات

2009

 40تقرير اجلل�سة التا�سعة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2009

 41تقرير اجلل�سة العا�شرة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2009

 42تقرير اجلل�سة احلادية ع�شرة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2009

 43تقرير اجلل�سة الثانية ع�شرة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2009

 44تقرير اجلل�سة الثالثة ع�شرة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2009

 45تقرير اجلل�سة الرابعة ع�شرة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2009

 46تقرير اجلل�سة اخلام�سة ع�شرة يف الدور الثالث.

اجلل�سات

2009

 47تقرير اجلل�سة الأولى يف الدور الرابع .

اجلل�سات

2009

 48تقرير اجلل�سة الثانية يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2009

 49تقرير اجلل�سة الثالثة يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2009

 50تقرير اجلل�سة الرابعة يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2009

 51تقرير اجلل�سة اخلام�سة يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2009

 52تقرير نهاية الدور الثالث للف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.

اجلل�سات

2009

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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م

الإدارة املعدة

ال�سنة

عنوان الورقة

 53تقرير اجلل�سة ال�ساد�سة للدور الرابع.

اجلل�سات

2010

 54تقرير اجلل�سة ال�سابعة يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2010

 55تقرير اجلل�سة الثامنة يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2010

 56تقرير اجلل�سة التا�سعة يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2010

 57تقرير اجلل�سة العا�شرة يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2010

 58تقرير اجلل�سة احلادية ع�شرة يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2010

 59تقرير اجلل�سة الثانية ع�شرة يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2010

 60تقرير اجلل�سة الثالثة ع�شرة يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2010

 61تقرير اجلل�سة الرابعة ع�شرة يف الدور الرابع.

اجلل�سات

2010

 62تقرير نهاية الدور الرابع للف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.

اجلل�سات

2010

2.2فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأخرى
م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجاالت الأخرى

دور هيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف �إدارة امل�ساجد والوعظ والإر�شاد وخطبة اجلمعة ومراكز حتفيظ القر�آن
1
الكرمي.
دور هيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف الق�ضايا التي تواجهها يف جمال حمالت احلج والعمرة وتوطني �أئمة
2
امل�ساجد و�ضعف الإيرادات.

تقرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة

عدد الأفكار

2

املقرتحات

-

عدد املقرتحات

-
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اإذا كانت هناك اأية مالحظات اأو ا�شتف�شارات خا�شة بهذا الدليل ميكن مراجعة
الأمانة العامة يف املجل�ص الوطني الحتادي على العنوان التايل:

الأمانة العامة  -اأبوظبي

هاتف 00971 2 6812000 :فاك�ص00971 2 6812846 :
�ص.ب  836 :اأبوظبي
الربيد اللكرتوينmembers_affairs@almajles.gov.ae :

الأمانة العامة  -دبي

هاتف  00971 4 3244400 :فاك�ص :
�ص.ب  47 :دبي

00971 4 3242332

املجل�س الوطني االحتادي

