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ات�ساق ًا مع التطورات املعا�صرة يف حقل الدرا�سات الربملانية قامت الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي ب�إعداد هذا التقرير
الذي يت�ضمن تو�صيف ًا تف�صيلي ًا ملجمل �أعمال املجل�س و�أن�شطته خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�أدوار انعقاده العادية اخلم�س ـ ـ ـ ــة
من ( 2011 -2007م).
ويعد هذا التقرير مر�آة �صادقة لأن�شطة املجل�س التي تعك�س مدى قيامه باالخت�صا�صات الد�ستورية املوكولة �إليه يف املجالني الت�شريعي
والرقابي وكذلك وجوده املهم يف الدبلوما�سية الربملانية بالإ�ضافة �إلى جهد املجل�س من خالل �إبراز �أن�شطة الأجهزة املختلفة.
ويهدف �إعداد هذا التقرير �إلى �إبراز عدد من احلقائق الأ�سا�سية التي ارتبطت بن�شاط املجل�س يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،و�أهم
هذه احلقائق تكون يف الآتي:
1.1مدى قيام املجل�س باخت�صا�صاته الد�ستورية يف الإطار الذي يتفق مع بذل العناية الالزمة للتو�صل �إلى نتائج مر�ضية للأداء الربملاين ،وبرزت
هذه احلقيقة من خالل ما ت�ضمنه التقرير يف الف�صل الأول حول م�ؤ�شرات �أداء عمل املجل�س و�ساعات عمله ،وكذلك م�شروعات القوانني
واملو�ضوعات العامة التي ناق�شها املجل�س.
�2.2إبراز دور املجل�س يف املنظومة االجتماعية للدولة من خالل دوره يف التنظيم املجتمعي للقوانني وقدرة تلك القوانني على التعامل مع خمتلف
امل�شكالت والتحديات التي تواجه التنمية يف خمتلف جماالتها.
3.3ويربز التقرير مدى تعاون احلكومة واملجل�س يف الت�أكيد على معيار امل�صلحة املجتمعية العامة من خالل و�ضع ا�سرتاتيجيات العمل وخطط
التنمية مو�ضع التنفيذ عرب هذه القوانني ،كما �أن امللفت للنظر ما ت�ضمنه التقرير من �سعيه لتحقيق الغايات والأهداف العامة ل�سيا�سات
الدولة يف التنمية املجتمعية ب�صفة عامة من خالل هذه الت�شريعات.
4.4يربز التقرير الدور الهام للمجل�س يف نقل اهتمامات وتوجهات الر�أي العام �إلى احلكومة من خالل حر�ص �أع�ضائه على تدار�س ومناق�شة
املو�ضوعات العامة يف خمتلف املجاالت االجتماعية ،االقت�صادية ،والثقافية ومما نلحظه يف هذا الف�صل هو ذلك التناول املنهجي للمجل�س
يف مناق�شته للمو�ضوعات العامة خا�صة من خالل تقييم ا�سرتاتيجيات خمتلف الوزارات ،و�آليات عملها ،والأهداف املحققة من هذه
اال�سرتاتيجيات وكذلك النواق�ص وامل�شكالت التي ال تزال تواجه تطويرها بالإ�ضافة �إلى مناق�شة ردود احلكومة يف اجلل�سات العامة وا�ستطاع
املجل�س يف خالل هذا الف�صل �أن يبني تو�صياته على مرتكزات علمية كان لها �أثر هام يف دفع ال�سيا�سات العامة وكذلك تر�سيخ التعاون مع
احلكومة ملزيد من املكت�سبات الوطنية للمواطنني.
5.5يربز التقرير الدور امل�ستمر والهام الذي قام به �أع�ضاء املجل�س جلهودهم من خالل اهتمامهم بالر�أي العام ومعرفة ق�ضايا وم�شكالت
واحتياجات املواطنني عرب ذلك الكم الهائل من الأ�سئلة التي مل ترتك جماال �أو ق�ضية �إال وكان للمجل�س دور ًا فيها ولعل طبيعة الأ�سئلة

12

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

واملناق�شات التي كانت تتم مع احلكومة حيث �أنها مل تربز فقط ذلك البعد الكمي و�إمنا تناوله البعد الكيفي الأمر الذي ترتب عليه يف العديد
من املجاالت تعديل م�سار بع�ض ال�سيا�سات احلكومية مما يح�سب لكل من املجل�س واحلكومة يف التفاهم وااللتقاء امل�شرتك حول الدور
املتوازن لكل منهما يف �إبراز ودفع جماالت التنمية املختلفة.
�6.6أو�ضح التقرير الدور املتميز والهام ملختلف جلان املجل�س التي بذلت جهود ًا م�ضاعفة يف درا�سة والبحث خمتلف الق�ضايا التي تدار�ستها
ب�صفتها وكي ًال عن املجل�س يف التح�ضري والإعداد للق�ضايا حمل النظر والنقا�ش يف اجلل�سات العامة كما واعتمدت اللجان يف تدار�سها
ملختلف الق�ضايا على االلتحام باملواطنني من خالل العديد من الزيارات امليدانية كما �أنها مل تقت�صر فقط على الإ�صغاء ملمثلي احلكومة
و�إمنا تفح�صت �آرائهم و�أفكارهم من خالل اال�ستعانة بالعديد من اخلرباء الوطنيني املخت�صني يف جماالت عملهم كما اعتمدت على الأطر
العلمية املنا�سبة يف الدرا�سة والبحث .ولعل هناك العديد من الإ�شارات يف ثنايا هذا التقرير التي ي�ستطيع القارئ من خاللها الت�أكد من مثل
هذه املنهاجيات العلمية امل�ستخدمة يف �أعمال اللجان.
وال�شك �أن هذا اجلهد امل�ضني للجان املجل�س كان له الأثر الهام واملتميز يف نقا�شات اجلل�سات العامة وارتفاع م�ستوى الأداء الربملاين
الذي متخ�ض عن خمرجات عربت فعلياً عن متطلبات واحتياجات التنمية وكذلك الو�سائل يف تنمية وتطوير الوطن.
7.7يربز التقرير �أن املجل�س يف هذا الف�صل �سجل باعتزاز دور ًا متميز ًا يف الدبلوما�سية الربملانية حيث ا�ستطاع املجل�س �أن يكون م�ؤثر ًا بالقدر
الالزم لدور الدولة و�إمكاناتها يف خمتلف االحتادات الربملانية الإقليمية والدولية وكذلك خمتلف الفعاليات واللقاءات الربملانية الأخرى
وكان هذا الدور حمل تقدير بالغ من برملانيي الدول الأجنبية وكذلك حمل ثناء حيال �أثر هذا الدور يف تطوير �أعمال خمتلف االحتادات
الربملانية.
8.8يربز التقرير الدور الفني للأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي التي ا�ستطاعت �أن تواكب هذا الأداء املتميز للمجل�س من خالل قيامها
بدور ريادي يف تقدمي اال�ست�شارات الفنية والدرا�سات والبحوث الالزمة حتى يتمكن �أع�ضاء املجل�س من الإملام مبختلف تفا�صيل الق�ضايا
املعرو�ضة �أمامهم .وجتدر الإ�شارة �أن �أمانة املجل�س اعتمدت يف هذا الف�صل على القيام بدورها ,انطالق ًا من خطط علمية برملانية راعت
البعد الربملاين الدويل املعا�صر وما مت التو�صل �إليه من تقدم يف هذا امل�ضمار ،وراعت �أي�ض ًا امتزاج ذلك بالبعد الوطني املحلي والآلية
ال�سيا�سية الناه�ضة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومت بناء هذين االعتبارين انطالق ًا من �أن التجارب الربملانية الدولية املعا�صرة
تواكب برامج التحديث والتطوير يف خمتلف �سيا�سات الدولة التي تراعي البعد العاملي والتقدم الدويل دون �أن تتقيد بالتجارب الإقليمية �أو
التجارب املجاورة.
و�سيت�ضح للقارئ من خالل تفح�صه للدور الفني للأمانة اعتماد اال�ست�شارات والدرا�سات على منهاجيات و�أ�س�س حمددة �إزاء تلك الأهداف
ال�سابقة التي مت حتديدها ك�إطار رئي�سي لإعداد هذا التقرير فقط تدار�ست جمموعات العمل التي مت �إعدادها من الأمانة العامة للمجل�س
العديد من املنهاجيات الربملانية العلمية املعا�صرة واالتفاق على املنهاجية املالئمة التي ميكن �أن جتمع بني التو�صيف النوعي لعمل املجل�س
واجلوانب املو�ضوعية الكافية لقيا�س م�ؤ�شرات �أداء املجل�س (الأداء الو�صفي) واتفقت جمموعات العمل لأمانة املجل�س على ا�ستخدام منهاجية
(التو�صيف التحليلي) واال�ستقراء الربملاين باعتبارهما يت�ضمنان عنا�صر �أ�سا�سية ي�شمل على الآتي:
● ●تو�صيف امل�ؤ�شرات العامة للأداء مع �إبراز داللة هذا امل�ؤ�شرات ومقارنتها باجلهد املبذول فيها من خالل عدد �ساعات عمل املجل�س.
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●
●
●
●

●داللة الدور الت�شريعي وت�أثريه يف جممل ال�سيا�سات العامة للدولة.
●النتائج الأ�سا�سية لدور الأع�ضاء يف املبادرات الرقابية اخلا�صة باملو�ضوعات العامة والأ�سئلة.
●قيا�س الأثر املتحقق من ن�شاطات الدبلوما�سية الربملانية دون حتليل هذا الأثر اكتفا ًء ب�إبراز واقع احلال كما هو وفق منهاجية التقرير.
●عالقة جلان املجل�س بجل�ساته العامة والأثر املتبادل بني اجلانبني لإبراز طبيعة العالقة التكاملية بني خمتلف �أجهزة وخمرجاته النهائية
يف اجللي�سات العامة.

ومما يجدر الإ�شارة �إليه �أن جمموعات العمل عندما تبنت هذه املنهاجية ا�ستندت يف ذلك �إلى البعد الربملاين الدويل املعا�صر التي اجتهت
�أغلب برملانات الدول املتقدمة �إلى االعتماد عليها يف �إعداد مثل هذا النوع من التقارير وا�ستبعدت جمموعات العمل منهاجيات �أخرى كان
ميكن �أن تلج�أ �إليها مثل منهاجيات التحليل النوعي لأعمال املجل�س ا�ستناد ًا �إلى �أن مثل هذه املنهاجية قد يتم تطويرها �أو االعتماد عليها يف
التقارير القادمة للمجل�س لأنها تعتمد ب�صفة �أ�سا�سية على املزج بني حتليل الأداء ،واملخرجات ،والأثر يف العالقة مع احلكومة ،واجلمع بني
ن�شاط الأع�ضاء ودورهم �أو �إ�سهامهم يف املخرجات النهائية لأعمال املجل�س .ور�أت جمموعات العمل لأمانة املجل�س �أن ذلك النوع قد يتطلب
جهد ًا �أكرب ووقت ًا زمنيا �أو�سع.
ويت�ضمن هذا التقرير خم�سة ف�صول �أ�سا�سية يدور الف�صل الأول حول تو�صيف م�شروعات القوانني يف خمتلف �أدوار انعقاد املجل�س ويركز
الف�صل الثاين على الأداء الرقابي يف املو�ضوعات العامة والأ�سئلة ،ويربز الف�صل الثالث ن�شاط �أعمال جلان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة ،ويو�صف
الف�صل الرابع �أداء ال�شعبة الربملانية ودورها يف الدبلوما�سية الربملانية� ،أما الف�صل اخلام�س والأخري يركز على الدور الفني لأمانة املجل�س.
و�إذ تقدم �أمانة املجل�س الوطني االحتادي هذا التقرير ف�إنها ت�أمل �أن متثل زاد ًا مهم ًا لكل من يريد �أن يتعرف �إلى طبيعة دور املجل�س وفق
اخت�صا�صاته املوكولة �إليه وكذلك منه ًال للقارئ ي�ستطيع من خالله �أن يتبني دور املجل�س يف تقدير احتياجات امل�صلحة العامة ومتطلباتها.
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الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
د .حممد �سامل املزروعي.

ال
�أو ً
امل�ؤ�شـرات العـامة لأداء الـمجل�س
الت�شـريعي والرقـابي
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 .1م�ؤ�شر �أعمال املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر:
بلغ �إجمايل عدد جل�سات املجل�س الوطني االحتادي خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ( )62جل�سة خالل �أدوار انعقاد العادية اخلم�سة
و�شكلت جل�سات الدور الثاين والثالث ن�سبة  % 24لكل منهما مقارنة بن�سبة  % 16جلل�سات الدور الأول و % 13جلل�سات الدور اخلام�س.
وبالن�سبة لأداء املجل�س الت�شريعي والرقابي فيالحظ من اجلدول �أن �إجمايل عدد املو�ضوعات العامة والأ�سئلة التي بلغ عددها جمتمعة ( ) 197
وبن�سبة بلغت (� ) % 74.33شكلت املو�ضوعات العامة منها ن�سبة و�صلت ( � ) % 11.69أما الأ�سئلة ف�شكلت ما ن�سبته ( � ) % 62.64أما اجلانب
الت�شريعي فقد �شكل ما ن�سبته ( ) % 25.66وم�شروعات القوانني بلغت ( )327خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر وقد ا�ست�أثر الأداء الرقابي
باجلانب الأكرب من �أعمال املجل�س.
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م�ؤ�شرات عامة حول �أعمال املجل�س الوطني االحتادي
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ()2011-2007م
�أدوار االنعقاد

�أعداد اجلل�سات

الدور الأول

�أعداد
املو�ضوعات
العامة

�أعداد
الأ�سئلة

�أعداد
القوانني

�إجمايل (الأ�سئلة-القوانني-
املو�ضوعات العامة)

10

1

3

14

28

15

10

33

12

68

15

7

52

27

101

14

11

62

6

93

8

4

16

9

37

62

31

166

68

327

( )2007/07/03-2007/2/12

الدور الثاين

()2008/7/1-2007/11/19

الدور الثالث

()2009/6/30-2008/11/17

الدور الرابع

()2010/6/29-2009/10/21

الدور اخلام�س

()2011/2/8-2010/10/21

الإجمايل

● ●�أعداد (م�شروعات القوانني ،املو�ضوعات العامة ،الأ�سئلة) مت ر�صدها بناء على ما طرح منها يف جل�سات املجل�س ووفقا ملا هو موجود يف م�ضابط اجلل�سات.

 .2م�ؤ�شر �ساعات عمل املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر:
�أما فيما يتعلق ب�ساعات عمل املجل�س الرقابية والت�شريعية فيالحظ �أن �إجمايل عدد �ساعات عمل املجل�س بلغ ما يقارب (� )214ساعة عمل
توزعت بني الأداء الت�شريعي والرقابي خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،ا�ست�أثرت املو�ضوعات العامة بن�سبة  % 50.9من �إجمايل �ساعات
العمل وحلت م�ش�شروعات القوانني يف املرتبة الثانية بن�سبة و�صلت ( � ) % 41.2أما الأ�سئلة فقد بلغت ن�سبت ـ ــها من �إجــمايل �سـ ــاعات العمل
( ) % 7.9
كما يالحظ �أن �ساعات عمل املجل�س اختلفت خالل الأدوار اخلم�سة حيث ا�ست�أثر الدور الثاين بن�سبة  % 31من �إجمايل العمل خالل الف�صل
الت�شريعي الرابع ع�شر ،يليه الدور الرابع الذي ا�ست�أثرت �ساعاته مبا ن�سبته  % 26من �إجمايل �ساعات عمل املجل�س ،بينما ا�ست�أثرت �ساعات
عمل الدور الثالث بن�سبة  .% 21.5يليه الدور الأول بن�سبة و�صلت �إلى ( � ) % 12أما دور االنعقاد العادي اخلام�س ف�شكل ما ن�سبته % 9.5
من �إجمايل �ساعات عمل املجل�س.
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م�ؤ�شرات عامة حول �ساعات �أعمال املجل�س الوطني االحتادي خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ()2011-2007م
�أدوار االنعقاد
الدور الأول
()2007/7/3-2007/2/12

الدور الثاين
()2008/7/1-2007/11/19

الدور الثالث
()2009/6/30-2008/11/17

الدور الرابع
()2010/6/29-2009/10/21

الدور اخلام�س
()2011/2/8-2010/10/21

الإجمايل

�ساعات مناق�شة القوانني

�ساعات مناق�شة
املو�ضوعات العامة

�ساعات مناق�شة الأ�سئلة

الإجمايل

� 22ساعة و 55دقيقة

� 3ساعات

 30دقيقة

� 26ساعة و  25دقيقة

� 14ساعة  30دقيقة

� 48ساعة

� 3ساعات

� 65ساعة و 30دقيقة

� 24ساعة و 14دقيقة

� 19ساعة

� 3ساعات

� 46ساعة و 14دقيقة

� 14ساعة و 11دقيقة

� 33ساعة

� 8ساعات و 30دقيقة

� 55ساعة و  41دقيقة

� 12ساعة و 29دقيقة

� 6ساعات

�ساعتان

� 20ساعة و  29دقيقة

� 88ساعة و 19دقيقة

� 109ساعات

� 17ساعة

� 214ساعة و  18دقيقة

● ●مت احت�ساب �ساعات �أدوار االنعقاد (الثالث ،الرابع ،واخلام�س) وفقا للتوقيت املذكور يف تقارير اجلل�سات،
�أما الدور (الأول والثاين) فقد مت احت�ساب �ساعاته بناء على التوقيت املذكور يف م�ضابط اجلل�سات.
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الف�صل الأول
الأداء الت�شـريعي لأعمـال املجلـ�س الوطني االحتـادي
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�أوال :م�شروعات القوانني خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر:

ناق�ش املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�أدوار انعقاده اخلم�سة ( )68م�شروع قانون ،حيث نال الدور الثالث �أكرب عدد مل�شروعات
القوانني التي ناق�شها املجل�س حيث و�صل �إلى ( )27م�شروع قانون ،وقد تنوعت الق�ضايا التي تناولتها م�شروعات القوانني بني ق�ضايا
اجتماعية واقت�صادية و�صحية ،وت�صدرت م�شروعات القوانني ذات العالقة بالق�ضايا االقت�صادية بعدد بلغ ( )25م�شروع قانون.

جدول �أولويات ق�ضايا م�شروعات القوانني خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
ق�ضايا م�شروعات القوانني
�أدوار االنعقاد

املجموع

الق�ضايا
االجتماعية

الق�ضايا
االقت�صادية

الق�ضايا
الأمنية

الق�ضايا
البيئية

�أخرى

الدور الأول

()2007/7/3-2007/2/12

3

3

3

2

3

14

الدور الثاين

()2008/7/1-2007/11/19

3

5

1

0

3

12

الدور الثالث

()2009/6/30-2008/11/17

4

9

6

4

4

27

الدور الرابع

()2010/6/29-2009/10/21

1

3

1

0

1

6

()2011/2/8-2010/10/21

1

5

1

1

1

9

12

25

12

7

12

68

الدور اخلام�س

املجموع
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الق�ضايا االجتماعية

الق�ضايا االقت�صادية

الق�ضايا االمنية

الق�ضايا البيئية

�أخرى
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 .1م�شروعات القوانني يف دور االنعقاد العادي الأول:
ناق�ش املجل�س خالل دور االنعقاد العادي الأول عدد ( )14م�شروع قانون ،مثلت ما ن�سبته  % 20.5من �إجمايل عدد م�شروعات القوانني التي
ناق�شها املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي ،وا�ستغرقت مناق�شة تلك امل�شروعات � 22:55ساعة عمل مثلت ما ن�سبته  % 25.5من �إجمايل مناق�شات
املجل�س يف م�شروعات القوانني خالل الف�صل الت�شريعي.
وتعددت �أولويات ق�ضايا تلك امل�شروعات� ،إال �أن املجل�س زاد من اهتمامه يف املناق�شات الربملانية يف بع�ض القوانني ذات الأغرا�ض االجتماعية
واالقت�صادية ،وفق الآتي:

الق�ضايا االجتماعية

ا�ستغرق املجل�س ما يقارب الـ (� )10ساعات خالل هذا الدور يف مناق�شة م�شروعات القوانني ذات ال�صلة بالق�ضايا االجتماعية و�شكل ذلك
ما ن�سبته  % 44.5من �إجمايل مناق�شات املجل�س يف م�شروعات القوانني خالل هذا الدور ،و بن�سبة و�صلت �إلى  % 11.3من �إجمايل مناق�شاته
مل�شروعات القوانني خالل الف�صل الت�شريعي كام ًال.
وقد ناق�ش املجل�س خالل هذا الدور ثالثة م�شروعات قوانني ذات �صلة بالق�ضايا االجتماعية مثل م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام ،م�شروع قانون �إحتادي رقم ( )7ل�سنة 2007م بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة
1999م ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،قانون �إحتادي رقم ( )5ل�سنة 2007م بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون �إحتادي
رقم ( )8ل�سنة 1984م يف �ش�أن معا�شات ومكاف�آت التقاعد للع�سكريني.

الق�ضايا البيئية

بلغت �ساعات مناق�شة م�شروعات القوانني ذات الطبيعة البيئية (� )5ساعات ،و�شكلت ما ن�سبته  % 22.1من �إجمايل مناق�شات املجل�س
مل�شروعات القوانني خالل دور االنعقاد ،و % 5.6من �إجمايل مناق�شاته الت�شريعية خالل الف�صل الت�شريعي .ومن م�شروعات القوانني التي
ناق�شها م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2007ب�ش�أن الهيئة االحتادية للبيئة.

الق�ضايا االقت�صادية

خ�ص�ص املجل�س ملناق�شات م�شروعات القوانني ذات الطبيعة االقت�صادية ( � )4.30ساعة� ،أي ما ن�سبته  % 19.5من عدد �ساعات مناق�شات
املجل�س الت�شريعية خالل الدور ،ون�سبة  % 4.8من �إجمايل عدد �ساعات املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي .ومن م�شروعات القوانني ذات الطبيعة
االقت�صادية التي ناق�شها م�شروع قانون �إحتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1984م يف �ش�أن ال�شركات التجارية،
وم�شروع قانون �إحتادي ب�ش�أن ال�سلع اخلا�ضعة للرقابة يف اال�سترياد والت�صدير.

الق�ضايا ال�صحية

�أما م�شروعات القوانني ذات الطبيعة ال�صحية – والتي مت ت�صنيفها �ضمن الق�ضايا الأخرى التي ناق�شها املجل�س  -فقد احتلت الأولوية
الرابعة وخ�ص�ص لها املجل�س يف مناق�شاته ما يقارب � 2:30ساعة �أي ما ن�سبته  % 10.19من عدد �ساعات مناق�شات املجل�س الت�شريعية ،و% 2.6
من �إجمايل مناق�شات م�شروعات القوانني خالل الف�صل الت�شريعي .ومن م�شروعات القوانني التي ناق�شها م�شروع قانون م�شروع قانون احتادي
2007م يف �ش�أن ترخي�ص مركز الإخ�صاب بالدولة.
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الق�ضايا الأمنية

ا�ستغرقت مناق�شات املجل�س مل�شروعات القوانني ذات الطبيعة الأمنية  0:55دقيقة �أي ما يقارب ال�سـ ـ ــاعة وهو ما ي�شـ ــكل ن�سبة تقـ ـ ــارب
 % 2.5من �إجمايل مناق�شات املجل�س مل�شروعات القوانني خالل الدور .ومن م�شروعات القوانني التي ناق�شها م�شروع قانون �إحتادي يف �ش�أن
تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1995م يف �ش�أن ال�سري واملرور.

 .2م�شروعات القوانني يف دور االنعقاد الثاين:
ناق�ش املجل�س خالل دور االنعقاد العادي الثاين عدد ( )12م�شروع قانون ،مثلت ما ن�سبته  % 17.6من �إجمايل عدد م�شروعات القوانني يف
الف�صل الت�شريعي ،وبلغ عدد �ساعات العمل الت�شريعية للمجل�س خالل هذا الدور�14ساعة و 30دقيقة .ومن م�شروعات القوانني التي ناق�شها
م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1981م ب�إن�شاء معهد التنمية الإدارية وتعديالته م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن امل�س�ؤولية الطبية ،م�شروع قانون �إحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 1998م بنظام ال�سلك الدبلوما�سي
والقن�صلي م�شروع قانون �إحتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة للإحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2008م
م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2007يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي للإحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة عن
ال�سنة املالية املنتهية يف 2006 /12 /31م م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  )31ل�سنة 1999م ب�ش�أن
�إن�شاء الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  )17ل�سنة 2004م يف
�ش�أن مكافحة الت�سرت التجاري تقرير 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.
وقد تعددت �أولويات ق�ضايا املجل�س يف دور االنعقاد الثاين و�سجلت الن�سب التالية:

الق�ضايا االقت�صادية

�أبدى املجل�س اهتمام ًا �أكرث بالق�ضايا االقت�صادية ،ويالحظ اختالف �أولويات املجل�س يف دور االنعقاد الثاين عنه يف دور االنعقاد
الأول ،حيث �أن م�شروعات القوانني ذات الطابع االقت�صادي �سجلت ن�سب ًا مت�ساوية من اهتمامات املناق�شات يف الدور الأول مع كل من
اجلوانب االجتماعية والأمنية يف حني ارتفعت �إلى املرتبة الأولى يف دور االنعقاد الثاين ،وتراجعت م�شروعات القوانني ذات الطابع
االجتماعي لتحل يف املرتبة الثانية.

ويتم تف�سري زيادة االهتمام باجلوانب االقت�صادية بالن�سبة مل�شروعات القوانني يف دوري االنعقاد الثاين والثالث حلدوث الكثري
من التغريات االقت�صادية الدولية التي �أثرت ب�شكل �أو �آخر على االقت�صاد الوطني و�أهمها الأزمة املالية العاملني وتراجع معدالت منو
االقت�صاد العاملي وانخفا�ض �أ�سعار الدوالر و�أزمة الغذاء الدولية ،ومن �أبرز م�شروعات القوانني م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل
بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  )17ل�سنة 2004م يف �ش�أن مكافحة الت�سرت التجاري.
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 .3م�شروعات القوانني يف دور االنعقاد الثالث:
ناق�ش املجل�س خالل دور االنعقاد العادي الثالث عدد (  ) 24م�شروع قانون ،ومثلت ما ن�سبته  % 39.7من �إجمايل عدد م�شروعات
القوانني يف الف�صل الت�شريعي ،وبلغ عدد �ساعات العمل الت�شريعية للمجل�س خالل هذا الدور � 24:14ساعة.

جدول �أولويات ق�ضايا م�شروعات القوانني خالل الدور الثالث
اقت�صادي

اجتماعي

�أمني

بيئي

�أخرى

املجموع

عدد م�شروعات القوانني

11

6

5

4

1

27

الن�سبة

% 40.7

% 22.2

% 18.5

14.8

% 3.8

% 100

عدد ال�ساعات

12

7.35

3.14

1.10

 15دقيقة

24.14

الن�سبة

% 50

% 31

% 13

%5

%1

% 100

عدد �ساعات مناق�شة احلكومة للم�شروعات

4

2.35

1.8

 14دقيقة

 3دقائق

� 8ساعات

الن�سبة

% 50

% 31

% 15

%3

%1

% 100

ن�سبة مناق�شة احلكومة للم�شروعات مقارنة مع الأع�ضاء

% 33.5

% 32

% 17.2

% 21.3

% 20

عدد �ساعات مناق�شة الأع�ضاء للم�شروعات

8

5

2.6

 56دقيقة

 12دقيقة

16.14

الن�سبة

% 50

% 31

% 12

%6

%1

% 100

ن�سبة مناق�شة الأع�ضاء للم�شروعات مقارنة مع احلكومة

% 66

% 68

% 82.8

% 78.7

% 80
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ن�سبة عدد م�شروعات القوانني من املناق�شات الت�شريعية للدور الثالث

% 18.5

% 22.2

% 40.7

% 14.5
% 3.8

�أخرى

بيئي

�أمني

�إجتماعي

�إقت�صادي

برزت �أولويات مناق�شات م�شروعات القوانني وفق الآتي:
زاد املجل�س يف عدد �ساعات عمله الت�شريعية بالن�سبة مل�شروعات القوانني ذات الطابع االقت�صادي واملايل ،مثل م�شروع قانون
احتادي ب�ش�أن املعلومات االئتمانية ،م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن كفالة الودائع لدى البنوك وم�شروع املركز الوطني للإح�صاء.
1.1بلغ عدد م�شروعات القوانني ذات الطابع االقت�صادي يف املجل�س  11م�شروع ًا ا�ستغرقت � 12ساعة مناق�شة ،بن�سبة  % 50من
جمموع �ساعات مناق�شات املجل�س مل�شروعات القوانني ،ناق�ش خاللها الأع�ضاء � 8ساعات بن�سبة  % 66.5مقارنة ب � 4ساعات
للحكومة �أي بن�سبة .% 33.5
2.2فيما بلغت الأولوية الثانية مل�شروعات القوانني ذات الطبيعة االجتماعية مثل قانون الأن�شطة الإعالمية ،حيث بلغ عدد القوانني
االجتماعية  6م�شروعات بواقع � 7ساعات و  35دقيقة� ،أي بن�سبة  % 31من �إجمايل �ساعات مناق�شات املجل�س مل�شروعات القوانني
يف هذا الدور ،كما بلغت عدد �ساعات مناق�شة الأع�ضاء للق�ضايا االجتماعية يف هذا الدور � 5ساعات بن�سبة  % 68مقارنة مع
مناق�شة احلكومة والتي بلغت � 2ساعتني و  35دقيقة وبن�سبة  % 32من �إجمايل عدد �ساعات مناق�شة القوانني االجتماعية.
3.3الأولوية الثالثة كانت مل�شروعات القوانني ذات الطابع الأمني حيث بلغ عددها  5م�شروعات بواقع � 3ساعات و  14دقيقة� ،أي بن�سبة
 % 13من �إجمايل �ساعات مناق�شات املجل�س مل�شروعات القوانني يف هذا الدور ،كما بلغت عدد �ساعات مناق�شة الأع�ضاء للق�ضايا
الأمنية �ساعتني و  6دقائق �أي بن�سبة  % 82.8مقارنه مع ن�سبة مناق�شة احلكومة والتي بلغت �ساعة و  8دقائق وبن�سبة  % 17.2من
�إجمايل مناق�شه احلكومة يف م�شروعات القوانني ذات الطابع الأمني.
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من �أهـــــــم م�شــــــــــروعات القـــــــوانني التــــــــــي نــــاق�شــــها املجل�س ذات الطابـــــع االقـتـــــــ�صادي،
ومبــــررات تناوله لهذه امل�شـــــاريع هي:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء ،حيث يهدف امل�شروع �إلى:
● ●و�ضع �إطار مرجعي للعمل الإح�صائي بالدولة ويحدد اجلهة املعنية بالإح�صاءات الر�سمية ومهامها وعالقتها باجلهات االحتادية
واملحلية املعنية والقطاع اخلا�ص وتنظيم جميع مكونات العمل الإح�صائي كالبيانات الإح�صائية وا�ستخدامها والعقوبات اخلا�صة
بالعمل الإح�صائي.
● ●�ضرورة تطوير النظام الإح�صائي بدولة الإمارات �أظهر احلاجة لو�ضع ت�شريع �إح�صائي حديث ومرتابط ومتكامل كمرجع للإح�صاءات
الوطنية بحيث ي�ستجيب ملتطلبات كافة امل�ستخدمني.
● ●حتديد املرجع الإح�صائي الر�سمي.
● ●حتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن �إ�صدار الرقم الإح�صائي الر�سمي للدولة.
● ●حتديد اجلهة املعنية ببناء قواعد البيانات الإح�صائية احلديثة بالدولة.
● ●حتديد اجلهة املعنية بتوحيد وتطبيق املعايري الدولية يف العمل الإح�صائي.
● ●ا�ستجابة ملتطلبات التنمية الوطنية وتو�صية اجلهات واملنظمات الدولية ب�ضرورة �إ�صدار قانون حديث للإح�صاء.
● ●توفري الأرقام وامل�ؤ�شرات الإح�صائية املوحدة على م�ستوى الدولة.
● ●تعميم منهجيات العمل الإح�صائي بالدولة.
 2.م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن املعلومات االئتمانية:
● ●�إن �سبب و�ضع م�شروع القانون  -وح�سب املبني مبذكرته الإي�ضاحية  -يرجع �إلى �أهمية املعلومات االئتمانية ودورها يف م�ساعدة
امل�ؤ�س�سات املالية يف اتخاذ القرارات ال�سليمة ب�ش�أن منح الت�سهيالت االئتمانية وتقليل الديون املعدومة ،وكذلك توفري معلومات
وبيانات �إح�صائية دقيقة ت�ساعد اجلهات املخت�صة يف الدولة على اتخاذ القرارات وتقليل تكاليف وخماطر منح الت�سهيالت
االئتمانية ،خا�صة يف ظل التطور والتنمية االقت�صادية التي ت�شهدها الدولة ،والتو�سع يف القطاعات التجارية واخلدمية ،وزيادة
الت�سهيالت االئتمانية املقدمة من امل�صارف وامل�ؤ�س�سات والهيئات اخلدمية والقطاع اخلا�ص.
● ●بدرا�سة م�شروع القانون املعرو�ض ومذكرته الإي�ضاحية يف �ضوء الد�ستور والئحة املجل�س والقوانني ذات العالقة يظهر بالفعل �أن
م�شروع القانون ي�ستهدف �أ�سا�سا دعم االئتمان يف الدولة بتوفري املعلومات االئتمانية الالزمة لدعم متخذ قرار منح االئتمان وحتى
تكون املعلومات االئتمانية مر�آة كا�شفة عن الواقع وحقيقة القدرة على ال�سداد وهو ما يوفر �سوقا نا�ضجة لالئتمان تدفع عجلة
االقت�صاد �إلى الأمام ،بتوفري ال�سيولة الالزمة للأن�شطة املفيدة.
3.3م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن كفالة الودائع لدى البنوك:
● ●ورد باملذكرة الإي�ضاحية للم�شروع �أن م�شروع القانون يعالج الكفاالت التي ت�صدرها وزارة املالية ل�سداد االلتزامات املغطاة بها
لدى عدد من البنوك ,ويوفر ال�ضمانات الالزمة لعمليات االقرتا�ض التي تتم بني امل�صارف ,وذلك وفق ًا لأحكام القانون ,ويف �إطار
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اتفاقية موقعة بني وزارة املالية والبنوك املغطاة بالكفالة ,والتي ي�صدر امل�صرف املركزي �شهادة ب�ش�أنها.

من �أهم امل�شروعات التي ناق�شها املجل�س ذات الطابع االجتماعي ،ومربرات تناوله لهذه امل�شاريع هي:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم الأن�شطة الإعالمية:
● ●حر�ص م�شروع القانون على ترديد املبد�أ املن�صو�ص عليه باملادة  30من الد�ستور ب�أن حرية الر�أي والتعبري عنه بالقول والكتابة
و�سائر و�سائل التعبري مكفولة يف حدود القانون ،و�أ�شار ل�ضمان تدفق املعلومات وعلى عدم وجود رقابة م�سبقة على و�سائل الإعالم
املرخ�ص لها ،وذلك حتى يوفر التمكني حلرية عر�ض الآراء وتداولها مبا يحول دون �إعاقتها ،وهو �أمر حممود ي�ساير االجتاهات
الدميقراطية.
2.2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة 2006م يف �ش�أن ذوي االحتياجات اخلا�صة ،حيث �أن
●

الغر�ض من مناق�شة القانون كان ب�سبب:

●حر�ص الوزارة على تعديل امل�سمى ي�أتي من قبيل مواكبة الإمارات ملا اتفقت عليه دول العامل بتوقيعها على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة التي وقعت عليها (  )136دولة اعتمدت جميعها م�سمى "املعاقني" ،ومن جانب �آخر فهو التزام �أدبي على الدولة.

من �أهم امل�شروعات التي ناق�شها املجل�س ذات الطابع الأمني ،ومربرات تناوله لهذه امل�شاريع هي:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )19ل�سنة 1995م يف �ش�أن الأو�سمة واملداليات وال�شارات بوزارة
الداخلية.
● ●الحظت اللجنة �إن م�شروع القانون ي�ستهدف �أ�سا�س ًا تو�سيع نطاق الأو�سمة واملداليات احلالية ب�إ�ضافة �أنواع جديدة كو�سام زايد للتميز
الأمني ميداليات ال�شرف والأمانة والإنقاذ واحل�س الأمني والقائد والبحث العلمي ،وتو�سيع نطاق امل�ستفيدين لي�شمل يف بع�ض الأحيان �أفراد
املجتمع ككل ولي�س فقط �أفراد قوة الأمن و�إمنا �أفراد املجتمع ككل ،مواطنني ووافدين ،ويف هذا دعم للعمل الأمني ،وقد حذف القانون مقدار
املكاف�آت الثابت املحدد به تاركا الأمر لل�سلطة التقديرية ملجل�س الوزراء ،وقد جاءت و�سائل القانون متنا�سبة مع غاياته.
2.2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الأو�سمة واملداليات وال�شارات الع�سكرية.
● ●جاء باملذكرة الإي�ضاحية مل�شروع القانون �أنه حر�ص ًا من القوات امل�سلحة على تكرمي منت�سبيها وت�شجيعهم على البذل والعطاء والت�ضحية
�أثناء ت�أدية واجباتهم مبا ي�سهم يف االرتقاء مب�ستوى الأداء فقد مت �إعداد هذا امل�شروع الذي يت�ضمن �آلية التكرمي من خالل منح الأو�سمة
وامليداليات وال�شارات الع�سكرية للمتميزين من منت�سبي القوات امل�سلحة وكذلك املدنيني العاملني يف وزارة الدفاع.

�أهم الأفكار التي طرحها املجل�س عند مناق�شته مل�شروعات القوانني:
من �أهم الأفكار التي طرحها املجل�س عن مناق�شة م�شروعات القوانني ذات الطابع االقت�صادي:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء ،من �أهم الأفكار:
● ●تبعية املركز ملجل�س الوزراء �أو �إحدى الوزارات.
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● ●تطبيق املعايري الدولية.
● ●اخت�صا�صات مركز الإح�صاء.
● ●�إ�ضافة املخطوطات �إلى الوثائق الإح�صائية.
● ●الإح�صاءات القدمية.
● ●عالقة مركز الإح�صاء مع مراكز الإح�صاء املحلية الأخرى.
2.2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن املعلومات االئتمانية ومن �أهم الأفكار:
● ●ح�سا�سية املعلومات االئتمانية.
● ●احل�صول على املعلومات من امل�صرف املركزي.
● ●ملكية ر�أ�س املال.
● ●�إدارة الهيئة �أو ال�شركة عن طريق البنك املركزي ووزارة املالية.
● ●املناطق احلرة بالدولة.
3.3م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن كفالة الودائع لدى البنوك ومن �أهم الأفكار:
● ●االنرت بنك �أي بنك البنوك – الودائع.
● ●قبول بنوك الدولة ودائع خارجية من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية.
● ●�إ�صدار الكفاالت البنكية.
● ●�ضمان الودائع بني البنوك.
من �أهم الأفكار التي طرحها املجل�س عن مناق�شة م�شروعات القوانني ذات الطابع االجتماعي:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم الأن�شطة الإعالمية ،ومن �أهم الأفكار:
● ●�إعطاء ال�صحافيني الإماراتيني �صالحية �أكرب.
● ●التفرقة بني الأن�شطة الإعالمية وو�سائل الإعالم.
● ●الرقابة الالحقة وامل�سبقة على و�سائل الإعالم.
● ●الرتخي�ص ملمار�سة الأن�شطة الإعالمية من قبل املجل�س الوطني للإعالم.
● ●خ�ضوع املناطق الإعالمية احلرة يف الدولة لهذا القانون.
● ●قانون العقوبات و�إحالة ال�صحافيني والإعالميني �إليه.
● ●�إجراءات طباعة مطبوعات امل�صحف ال�شريف.
● ●الإف�صاح عن م�صادر املعلومات من قبل ال�صحفيني.
● ●فر�ض عقوبات على من يتعر�ض للذات الإلهية �أو الأديان.
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من �أهم الأفكار التي طرحها املجل�س عن مناق�شة م�شروعات القوانني ذات الطابع الأمني:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الأو�سمة واملداليات وال�شارات الع�سكرية ومن �أهم الأفكار:
 زيادة قيمة املكاف�أة يف و�سام زايد بن �سلطان �آل نهيان الع�سكري من (� )50,000إلى ( )100,000درهم والذي يعد �أعلى و�سام ع�سكري.● ●�إعادة النظر يف قيمة املكاف�أة للمتوفى.
● ●ربط احل�صول على ميدالية التفوق بتقدير الكفاءة.
● ●زيادة مقدار املكاف�أة التي متنح للم�صاب بعجز دائم نتيجة م�شاركته بالعمليات احلربية �أي ًا كان نوعها �أو �أثناء مطاردة املت�سللني واملهربني
�أو �أثناء التمارين �أو التدريبات التي ي�شارك فيها �أو �أثناء ت�أدية الواجب املكلف به �أو �أثناء �إنقاذه الأرواح �أو الطائرات �أو املعدات �أو الآليات
�أو الأجهزة ،ومتنح مقرونة مبكاف�أة وقدرها ( )10,000ع�شرة �آالف درهم �شهري ًا.
● ●زيادة قيمة املكاف�أة �إلى (� )50,000ألف درهم يف حالة ابتكار حت�سينات �أو ا�ستحداث خمرتعات علمية �أو فنية ت�ساهم يف تطوير الأ�سلحة
�أو املعدات �أو التجهيزات الع�سكرية.
الأفكار التي �أبدتها احلكومة على م�شروعات القوانني:
من �أهم الأفكار التي �أبدتها احلكومة يف القوانني ذات الطابع االقت�صادي:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء ،من �أهم الأفكار:
● ●�أو�ضحت �أن تبعية املركز ملجل�س الوزراء ب�شكل مبا�شر.
● ●اعتبار تطبيق املعايري الدولية عن�صر �أ�سا�سي يف اخت�صا�صات املركز.
● ●مت حتديد اخت�صا�صات املركز واخت�صا�صات للمجل�س.
● ●عدم توافر جميع الإح�صاءات يف بع�ض الإمارات.
● ●هناك عالقة تن�سيق بني مركز الإح�صاء مع اجلهات احلكومية واملراكز املحلية.
2.2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن املعلومات االئتمانية ومن �أهم الأفكار:
● ●�أغلبية ر�أ�س املال �سيكون للحكومة االحتادية.
● ●ميكن احل�صول على املعلومات عن امل�صرف املركزي من وزير املالية �أو املحافظ فهم الذين ميثلون امل�صرف املركزي.
● ●ترى احلكومة �أن يكون للم�صرف املركزي الدور الرقابي لل�شركات �أو الهيئات االئتمانية.
● ●املوافقة على تعديل اللجنة يف �إجازة ح�صول ال�شركة على املعلومات بدون موافقة الأ�شخا�ص.
3.3م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن كفالة الودائع لدى البنوك:
● ●�أهمية وجود الكفالة البنكية لتوفري الطم�أنينة للمودع.
● ●مل توافق احلكومة على اقرتاح ب�ش�أن �إ�ضافة م�شروع القانون اخلا�ص بتجرمي غ�سيل الأموال لديباجة م�شروع هذا القانون.
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من �أهم الأفكار التي �أبدتها احلكومة يف القوانني ذات الطابع االجتماعي:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم الأن�شطة الإعالمية:
● ●رف�ضت احلكومة خ�ضوع املناطق احلرة يف الدولة لهذا القانون.
● ●رف�ضت احلكومة فر�ض عقوبات على من يتعر�ض للذات الإلهية �أو الأديان وذلك لوجودها يف قانون العقوبات.
من �أهم الأفكار التي �أبدتها احلكومة يف القوانني ذات الطابع الأمني
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الأو�سمة واملداليات وال�شارات الع�سكرية:
● ●مت املوافقة على زيادة القيمة املالية لو�سام زايد.
● ●مل توافق احلكومة على �إعادة النظر يف قيمة املكاف�أة للمتوفى.
● ●مل توافق احلكومة على ربط احل�صول على مدالية التفوق بتحديد املكاف�أة.
● ●وافقت احلكومة على زيادة قيمة املكاف�أة املالية للذي ي�صاب بالعجز.
انتهى املجل�س �إلى املوافقة على بع�ض التعديالت ورف�ض تعديالت �أخرى يف م�شروعات القوانني يف الدور الثالث:
يف القوانني ذات الطابع االقت�صادي مثال:
1.1يف م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء:
● ●مت رف�ض تبعية املركز لوزارة معينة على �أن يتبع املركز جمل�س الوزراء ب�شكل مبا�شر.
2.2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن املعلومات االئتمانية:
● ●املوافقة على تعديل اللجنة يف �إجازة ح�صول ال�شركة على املعلومات بدون موافقة الأ�شخا�ص.
3.3م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن كفالة الودائع لدى البنوك:
● ● مل توافق احلكومة على اقرتاح ب�ش�أن �إ�ضافة م�شروع القانون اخلا�ص بتجرمي غ�سيل الأموال لديباجة م�شروع هذا القانون.
يف القوانني ذات الطابع الأمني مثال:
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الأو�سمة واملداليات وال�شارات الع�سكرية:
● ●مت املوافقة على زيادة القيمة املالية لو�سام زايد.
● ●مل توافق احلكومة على �إعادة النظر يف قيمة املكاف�أة للمتوفى.
● ●مل توافق احلكومة على ربط احل�صول على ميدالية التفوق بتحديد املكاف�أة.
● ●وافقت احلكومة على زيادة قيمة املكاف�أة املالية للذي ي�صاب بالعجز.
 .4م�شروعات القوانني يف دور االنـع ـقـاد الـرابــع:
● ●ناق�ش املجل�س خالل دور االنعقاد العادي الرابع ( )6م�شروعات قوانني ومثل ما ن�سبته  % 8.8من �إجمايل عدد م�شروعات القوانني التي
ناق�شها املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،وبلغ عـدد �ساعات العمل الت�شـريعية للمـجل�س خالل هذا الـدور (� 14ساعة و 11دقيقة
و 3ثواين).
● ●وبرزت �أولويات م�شروعات القوانني وفقا لت�صنيف الق�ضايا يف اجلدول الآتي:
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جدول �أولويات ق�ضايا م�شروعات القوانني خالل الدور الرابع
مو�ضوعات
القوانني

عدد
م�شروعات
القوانني

عدد �ساعات مناق�شة
املجل�س

الن�سبة

الق�ضايا
االقت�صادية

3

� 5ساعات و 57دقيقة
و ( )23ثانية

% 52

� 4ساعات و 38دقيقة
و 9ثواين

الق�ضايا
االجتماعية

1

 38دقيقة
و( )45ثانية

% 55

 30دقيقة و( )6ثواين

الق�ضايا
الأمنية

1

( )10دقائق
و( )23ثانية

% 58

 3دقائق وثانية

عدد �ساعات مناق�شة
احلكومة

الن�سبة
% 39
% 45
% 17

عدد ال�ساعات
� 11ساعة 35

دقيقة و( )32ثانية
�ساعة و()8دقائق
و( )51ثانية
 18دقيقة

�أخــرى

1

 36دقيقة
و( )21ثانية

% 76.6

 11دقيقة ( )56ثانية

% 26

( )47دقيقة
و( )17ثانية

الإجمايل

6

� 7ساعات و 12دقيقة
و  52ثانية

% 50.4

� 6ساعات و 58دقيقة
و 11ثانية

% 49.6

� 14ساعة و()11
دقيقة و 3ثواين

يالحـظ مـن اجلـدول �أن ق�ضايا م�شروعات القوانني خـالل دور االنعقاد العادي الـرابع تنـوعت بيـن عـدة ق�ضـايا وفـقا للتـرتـيب الـتالـي:
● ●الق�ضايا االقت�صادية :ا�ست�أثرت الق�ضايا االقت�صادية بالن�سبة الأكرب من �إجمايل م�شروعات القوانني التي ناق�شها املجل�س خالل الدور
الرابع ،حيث ناق�ش املجل�س  3م�شروعات قوانني اقت�صادية من �إجمايل ( )6م�شروعات قوانني ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور ،وقد بلغ
عدد �ساعات عمل املجل�س مل�شروعات قوانني الق�ضايا االقت�صادية (� 11ساعات  35دقيقة و 32ثانية) �شكلت ما ن�سبته  % 81من �إجمايل
عدد �ساعات عمل املجل�س مل�شروعات القوانني خالل الدور الرابع ،فيما �شكل حديث املجل�س يف الق�ضايا االقت�صادية ما ن�سبته ( )% 83من
�إجمايل حديث املجل�س يف كافة الق�ضايا التي ناق�شها ،يف حني بلغ ن�سبة حديث احلكومة ( )% 66يف �إجمايل الق�ضايا االقت�صادية خالل
الدور الرابع.

ومن �أبرز م�شـروعات القوانيـن االقت�صـادية التي ناق�شـها املـجل�س خالل الدور الرابع:
● ●م�شروع قانون �إحتادي ب�ش�أن ربط امليزانية العامة للإحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقبلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2010م ،وكانت
املربرات من م�شروع القانون تنظيم ميزانية الدولة وت�أطري الأرقام وفق الأهداف اال�سرتاتيجية وخطط العمل القابلة للتنفيذ على مدار
العام ح�سب كل جهة ،حيث يتم مناق�شة ميزانيات اجلهات وتقييم الأهداف اال�سرتاتيجية واخلطط والربامج املعتمدة لكل الأهداف واملبالغ
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املالية املخ�ص�صة لها ح�سب كل جهة ،وطرح املجل�س العديد من الأفكار �أثناء املناق�شات و�صلت �إلى ما يقارب( )70فكرة ،وقد انق�سمت
الأفكار �إلى �شقني:
● ●ال�شق الأول :طرح املجل�س جمموعة �أفكار حول م�شروع امليزانية من �أهمها:
�سيا�سة التوطني وتقدمي اخلدمات يف امليزانية العامة لالحتاد لعام 2010م ،وجود عدة جهات وردت ميزانيتها يف م�شروع القانون كرقم
واحد دون �سند قانوين لذلك� ،إ�ضافة �إلى الكثري من الوزارات وعلى ر�أ�سها وزارة الرتبية والتعليم يخ�ص�ص اجلزء الأكرب من ميزانيتها
للرواتب والأجور مع قلة املخ�ص�صات املالية املو�ضوعة لربامج مهمة فيها كتطوير املناهج.
وقد �أتت ردود احلكومة حول الأفكار املطروحة �أن هناك تعاون بني وزارة املالية وهيئة املوارد الب�شرية لتقييم �أهمية الكثري من الوظائف
من �أجل �إيجاد خم�ص�صات مالية لها وتعيني اخلريجني عليها� ،إ�ضافة �إلى �أن اجلهات التي وردت ميزانيتها يف م�شروع القانون كرقم واحد
�صدرت بحقها قوانني وت�شريعات من جمل�س الوزراء يف �أن تكون ملجال�س �إداراتها حق الت�صرف يف امليزانية املخ�ص�صة لها ولي�س عليها
خمالفات قانونية ،وزارة الرتبية والتعليم يعمل بها (� )35ألف موظف مما يجعل( )% 80من ميزانيتها تخ�ص�ص كرواتب و�أجور له�ؤالء،
�إ�ضافة �إلى قيام وزارة املالية باتخاذ الإجراءات بالن�سبة ملخاطبة جمل�س الوزراء لتعديل القرار على �أ�سا�س حتميل حق االمتياز
على �شركة (دو).
● ●ال�شق الثاين :طرح املجل�س جمموعة �أفكار حول موازنة الربامج والأداء يف م�شروع قانون امليزانية من �أهمها :الت�سا�ؤل حول �أهداف
اال�سرتاتيجية واملبادرات وم�ؤ�شرات الأداء �ضمن م�شروع ميزانية الأداء لوزارة اخلارجية �أ�سوة بالوزارات الأخرى� ،إ�ضافة �إلى تخ�صي�ص
مبلغ الـ ( )20مليون يف اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم لرتخي�ص املعلمني يف حني �أن الوزارة ال تقوم بذلك و�إمنا املدار�س
اخلا�صة هي التي متنح الرخ�ص فقط.
ق�صور الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء عن القيام بدورها يف تزويد الإمارات ال�شمالية بالطاقة الكهربائية .ووجود فروق كبرية بني جودة
اخلدمات ال�صحية املقدمة من امل�ست�شفيات التابعة للهيئات ال�صحية املحلية وامل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة.
وقد �أتت ردود احلكومة حول الأفكار املطروحة �أن وزارة اخلارجية حاليا يف املراحل الأخرية من و�ضع الأهداف واملبادرات وم�ؤ�شرات الأداء
يف خطتها اال�سرتاتيجية التي �ستعر�ض على املجل�س الوطني �أثناء مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية .و�أن مبلغ الـ( )20مليون درهم
املر�صود يف خطة وزارة الرتبية والتعليم لرتخي�ص املعلمني يعرب عن الدورات التي تقوم بها الوزارة لت�أهيل املعلم ورفع م�ستواه املهني يف امليدان
الرتبوي .كما �أكدت احلكومة على �أن الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء هي امل�س�ؤولة عن تزويد الإمارات ال�شمالية بالكهرباء وذلك بالتعاون مع
حكومة �أبوظبي.
جودة اخلدمات ال�صحية املقدمة من وزارة ال�صحة �ستكون �أف�ضل يف حالة وجود هيئة م�ستقلة لإدارة امل�ست�شفيات واملرافق ال�صحية.
●

●ومن الأفكار التي �أخذت بها احلكومة الت�أكيد على �أن التوطني م�ؤ�شر عام م�شرتك بني جميع الوزارات والهيئات االحتادية ،كما �أن احلكومة
ت�ضمن احلق لكل طالب مواطن بدخول �إحدى جامعات الدولة ولن تكون امليزانية عائقا دون �إكمال الطلبة لتعليمهم العايل� ،إ�ضافة �إلى �أن
الأولويات التي تركز عليها ميزانية 2010م هي التعليم وال�صحة والإ�سكان يف �سبيل رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني وفقا للخطة
اال�سرتاتيجية املو�ضوعة لل�سنوات الثالث القادمة ،وقد انتهى املجل�س �إلى املوافقة على م�شروع القانون بعد طرح العديد من الت�سا�ؤالت
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والأفكار على احلكومة حول م�شروع امليزانية وموازنة الربامج والأداء.
● ●م�شروع قانون �إحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة 1981م ب�ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية والقوانني املعدلة
له ،حيث كانت املربرات من م�شروع القانون انه ي�صب يف �إ�سرتاتيجية الدولة التي تعمل على حتديث القوانني والت�شريعات االقت�صادية
والتجارية ملواءمة النمو االقت�صادي احلايل وامل�ستقبلي ،وقد كانت �أهم الأفكار التي طرحها املجل�س خالل النقا�ش الرتكيز على حتديد
الأ�سباب اجلوهرية يف العقد �إ�ضافة لتحديد الأمور املهمة والأمور التي من املمكن �أن تكون خارج بنود العقد وذلك خالل مناق�شة املادة ()8
يف م�شروع القانون ،وقد �أتت ردود احلكومة حول الأفكار املطروحة �أن هناك فريق متخ�ص�ص بالوزارة لو�ضع ت�صور متكامل حول الأ�سباب
اجلوهرية وذلك لتفادي �إ�شكالية الفهم بني الطرفني.
●

●وافقت احلكومة على عدد من الأفكار التي طرحها املجل�س وذلك ب�إعطاء اللجنة اخت�صا�صات �أكرث من االخت�صا�صات املذكورة يف املادة
( )2وامل�شار �إليها برقم ( )28ب�إعطاء اللجنة حق تقييم التعوي�ضات لكل الطرفني �أو انتداب �أحد بيوت اخلربة لتقييم تلك التعوي�ضات
قبل اللجوء �إلى الق�ضاء ،وانتهى املجل�س يف نهاية النقا�ش �إلى املوافقة على م�شروع القانون الذي �سيقوم بت�شجيع وتنمية امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة من خالل �أطر ت�شريعية احتادية.

الق�ضايا االجتماعية :حلت الق�ضايا االجتماعية يف املرتبة الثانية يف مناق�شات املجل�س مل�شروعات القوانني حيث ناق�ش املجل�س م�شروع
قانون اجتماعي واحد من �إجمايل ( )6م�شروعات قوانني ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور ،وقد بلغ عدد �ساعات عمل املجل�س مل�شروعات
قوانني الق�ضايا االجتماعية (�ساعة و 8دقائق و 51ثانية) �شكل ما ن�سبته  % 55من �إجمايل عدد �ساعات عمل املجل�س مل�شروعات القوانني
خالل الدور ،وقد �شكل حديث �أع�ضاء املجل�س فيها ما ن�سبته (  ) % 55يف حني بلغت ن�سبة حديث احلكومة ( )% 45من �إجمايل الوقت
امل�ستغرق ملناق�شة الق�ضايا االجتماعية.
● ●ناق�ش املجل�س خالل هذا الدور "م�شروع قانون �إحتادي يف �ش�أن حماية ال�شبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء" ،حيث كانت
مربرات طرح م�شروع القانون هو فر�ض غرامات على �إتالف �شبكات الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء نتيجة لعجز اللوائح الداخلية للهيئة
لتقدير التعوي�ضات ب�سبب �أن الغرامات التي تفر�ض على ال�شركات املت�سببة يف حوادث �إتالف �شبكات الكهرباء واملاء ال تتنا�سب مع حجم
ال�ضرر الذي يلحق باالقت�صاد الوطني ،كما �أن تكلفة �أ�سعار املواد و�أجور العاملني لإ�صالح الأعطال ترتفع با�ستمرار ،عالوة على �أن اللوائح
الداخلية ال ت�أخذ قوة التنفيذ يف حال و�صول النزاعات للمحاكم لأنها لوائح داخلية ولي�س لها قوة القانون.
●

●�أهم الأفكار التي طرحها املجل�س خالل النقا�ش ب�أنه البد من عدم �إن�شاء خطوط الكهرباء لل�ضغط العايل بالقرب من منازل املواطنني
ملا لها من الت�أثري ال�سلبي على �صحة املواطنني و�أنه يجب على البلديات �أن تعطي لهيئة الكهرباء واملياه املخططات الرئي�سية التي يتبني
منها املناطق ال�سكنية ،كما ذكر املجل�س با�ستبدال كلمة "امل�سافات" "بالأبعاد" لأنها هي امل�ستخدمة هند�سيا" ،وقد �أتت ردود احلكومة
على الأفكار التي طرحت ب�أن خطوط الكهرباء املوجودة بالقرب من م�ساكن املواطنني ال تكون تابعة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء بل
جلهات �أخرى� ،إ�ضافة �إلى �أن الهيئة لي�س من اخت�صا�صها عملية حتديد الأبعاد املنا�سبة للم�ساكن واملن�ش�آت عن ال�شبكة بل اجلهات املحلية
كالبلديات هي املخولة بهذا الأمر.
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●

●ومن الأفكار التي �أخذت بها احلكومة �إحالة املخالف الذي يرف�ض دفع قيمة املخالفة للق�ضاء دون حتديد ،كما طرح املجل�س �إ�ضافة البند
( )4للمادة ( )13يعد حماية لل�شبكة الكهربائية وحفظا للمال العام من الإتالف ،كما اقرتح املجل�س بعدم و�ضع حد �أق�صى للعقوبة وهو()3
ماليني درهم لأن هذا املبلغ يف بع�ض الأحيان قد ال يتنا�سب مع حجم ال�ضرر الذي �أحدثه املخالف ،وقد انتهى املجل�س �إلى املوافقة على
م�شروع القانون الذي �سيعمل على حماية �شبكة الكهرباء واملاء.

الق�ضايا الأمنية :يف مناق�شات املجل�س مل�شروعات القوانني الأمنية ناق�ش املجل�س م�شروع قانون واحد من �إجمايل ( )6م�شروعات قوانني
ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور ،وقد بلغت عدد �ساعات عمل املجل�س ملناق�شة تلك الق�ضايا ( 18دقيقة) �شكل ما ن�سبته  % 2.2من �إجمايل
عدد �ساعات عمل املجل�س مل�شروعات القوانني ،فيما �شكل حديث املجل�س يف مناق�شة الق�ضايا الأمنية ما ن�سبته ( )% 58يف مقابل حديث
احلكومة الذي بلغت ن�سبته (  ) % 17من جممل الوقت امل�ستغرق ملناق�شة الق�ضايا الأمنية.
● ● فقد ناق�ش املجل�س م�شروع قانون �إحتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة 1999م ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف وتعديالته ،وكان مربرات مناق�شة م�شروع القانون ات�ساع مهام الهيئة وكرثة �أعبائها ,ووجود بع�ض العوائق التي قد
تعطل حتقيق �أهدافها ،ومت �إدخال بع�ض التعديالت على القانون املذكور مبا يتواكب مع دور الهيئة.
●

●من �أهم الأفكار التي طرحها املجل�س �أثناء النقا�ش وهو عدم كفاية املربرات لتعديل املادة ( )6من القانون احلايل التي تن�ص على �إ�ضافة
�إلى �أن زيادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة من � 6إلى � 9أع�ضاء حيث من املفرت�ض �أن يتم تعديل الهيكل الإداري ليتوافق مع متطلبات العمل،
كما اقرتح املجل�س تعديل يف الهيكل الإداري ولي�س يف زيادة عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وقد �أتت ردود احلكومة على الأفكار التي طرحها
املجل�س ب�أن التعديل على م�شروع القانون يعترب ت�صحيحا لو�ضع الهيئة ولي�س تغيريا ملهامها ،ومل تقم احلكومة الأخذ باملقرتح.

●

●من الأفكار التي �أخذت بها احلكومة ب�أنها �ستعالج هذا اخللل يف امل�ستقبل حول الدرجة املالية هي وكيل وزارة ولكن امل�سمى الوظيفي هو مدير
عام للهيئة ،وقد انتهى املجل�س �إلى املوافقة على م�شروع القانون الذي �سيمكن الهيئة من �إجناز مهامها على النحو املحدد بقانون �إن�شائها.

 .5م�شروعات القوانيـن يف دور االنـع ـقـاد العادي اخل ــام�س:
ناق�ش املجل�س خالل دور االنعقاد اخلام�س ( )9م�شروعات قوانني ومثل ما ن�سبته  % 13.2من �إجمايل عدد م�شروعات القوانني التي ناق�شها
املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،وبلغ عدد �ساعات العمل الت�شريعية للمجل�س خالل هذا الدور ( � 12ساعة و 29
دقيقة و  39ثانية).
� أولويات م�شروعات القوانني :برزت �أولويات م�شروعات القوانني وفقا لت�صنيف الق�ضايا يف اجلدول الآتي:
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جدول �أولويات ق�ضايا م�شروعات القوانني خالل دور االنعقاد العادي اخلام�س
مو�ضوعات
القوانني

عدد
م�شروعات
القوانني

عدد �ساعات
مناق�شة املجل�س

الن�سبة

الق�ضايا
االقت�صادية

5

الق�ضايا
االجتماعية
الق�ضايا
البيئية
الق�ضايا
الأمنية

1
1
1

�أخــرى

1

الإجمايل

9

عدد �ساعات
مناق�شة احلكومة

الن�سبة

عدد ال�ساعات

� 5ساعات و 12دقيقة
و 33ثانية

% 58

� 2ساعة  42دقيقة و 14ثانية

% 30.2

� 7ساعات و 55دقيقة  47ثانية

( )44دقيقة و()52
ثانية
( )58دقيقة و()38
ثانية
( )4دقائق و()13
ثانية
( )5دقائق و()39
ثانية

% 92.5

( )4دقائق و( )42ثانية

% 7.5

 49دقيقة و  34ثانية

% 95

دقيقتان و( )53ثانية

%5

 37دقيقة و  16ثانية

% 93.7

( )13ثانية

% 6.3

( )4دقائق و( )26ثانية

% 80

دقيقة واحدة و( )20ثانية

% 20

 9دقائق و  59ثانية

% 77

� 2ساعة و 58دقيقة وثانية

% 33

� 8ساعات و  34و 2ثانية

� 6ساعات و 46دقيقة

�إن الفرق يف جمموع عدد ال�ساعات يرجع للوقت امل�ستغرق يف الأمور الإجرائية املتعلقة باملناق�شة.
● ●يالحـظ مـن اجلـدول �أن ق�ضايا م�شروعات القوانني خـالل الـدور اخلـامـ�س توزعـت على عـدة ق�ضـايا وفـقا للتـرتـيب الـتالـي:
الق�ضـايا االقتـ�صاديـة :ت�صدرت م�شروعات القوانني ذات الطابع االقت�صادي على �أكرب عدد من امل�شاريع التي ناق�شها املجل�س خالل هذا
الدور ،حيث ناق�ش ( )5م�شروعات قوانني اقت�صادية من �إجمايل ( )9م�شروعات قوانني ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور ،وقد بلغ عدد �ساعات
عمل املجل�س مل�شروعات قوانني الق�ضايا االقت�صادية خالل الدور اخلام�س (� 7ساعات و 55دقيقة و 20ثانية) �شكلت ما ن�سبته  % 91.8من
�إجمايل عدد �ساعات عمل املجل�س ملناق�شة مل�شروعات القوانني خالل هذا الدور ،فيما �شكل حديث املجل�س يف الق�ضايا االقت�صادية ما
ن�سبته (  )% 77.6من �إجمايل حديث املجل�س يف كافة الق�ضايا التي ناق�شها ،يف حني بلغ ن�سبة حديث احلكومة ( )% 93يف �إجمايل الق�ضايا
االقت�صادية خالل الدور اخلام�س.
● ●ومن �أبرز م�شـروعات القوانيـن االقت�صـادية التي ناق�شـها املـجل�س خالل دور االنعقاد العادي اخلام�س:
● ●م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الدين العام وكان من �أهم املربرات التي دعت املجل�س �إلى مناق�شته هو �إيجاد �إطار عام يحكم وينظم �إ�صدار
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و�إدارة الدين العام للدولة ،ومتويل م�شاريع البنية التحتية وم�شاريع التنمية احلكومية التي يقرها جمل�س الوزراء� ،إ�ضافة �إلى م�ساندة تطوير
�سندات الدين العام باعتبارها جزء ًا ال يتجز�أ من خطة احلكومة لتطوير ،وتنويع ال�سوق املالية و�إعداد متويل �أو ا�ستبدال دين عام قائم،
وكانت من �أهم الأفكار والت�سا�ؤالت التي طرحها املجل�س خالل النقا�ش يف البداية نوه املجل�س �إلى �أن الغر�ض من هذا امل�شروع االقرتا�ض من
�أجل التنمية يف الدولة ولي�س ل�ضمان البنوك ،و�إذا كان لدى احلكومة رغبة يف �ضمان البنوك فعليها �إ�صدار قانون خا�ص وخمتلف عن قانون
الدين العام ،كما مت اال�ستف�سار عن �أ�سباب ح�صر ال�ضمان املايل للديون العامة التي تقوم بها البنوك وامل�صارف العاملة بالدولة ،بالرغم
من وجود م�ؤ�س�سات مالية �أخرى بالدولة تقدم التمويل� ،إ�ضافة الت�سا�ؤل حول الأعباء املالية املرتتبة على احلكومة االحتادية يف حالة �إقرار
ال�ضمان املايل للبنوك وامل�صارف العاملة يف الدولة ،وقد �أتت ردود احلكومة على الأفكار الت�سا�ؤالت التي طرحها املجل�س �إلى �أنها تقوم
بالعديد من الإجراءات االحرتازية يف خطوة للحفاظ على القطاع امل�صريف يف الدولة من �أجل تفادي الأزمات املالية التي ميكن �أن يتعر�ض
لها القطاع ،وفيما يخ�ص الأعباء الواقعة على احلكومة ف�إن القانون �سيحدد الأعباء املالية املرتتبة على احلكومة االحتادية يف حال �صدوره.
●

●وقد وافقت احلكومة على بع�ض الأفكار التي طرحها املجل�س منها �أن احلكومة لي�ست ملزمة ب�أن تقدم �ضمان مايل نيابة عن البنوك املتعرثة
�سواء الوطنية �أو الأجنبية العاملة بالدولة ،و�إمنا تقدمي الدعم لها فقط ،كما وافقت احلكومة على املادة ( )11كما عدلها املجل�س
املتعلقة بال�ضمانات املالية احلكومية ببنودها الأربعة ،وانتهى املجل�س يف نهاية النقا�ش �إلى املوافقة على م�شروع القانون بالتعديالت
التي �أدخلتها احلكومة يف كل من تعريف الدين العام يف املادة ( )1املتعلقة ب�إ�صدار �أدوات الدين العام وذلك لإ�ضفاء نوع من املرونة
على املعامالت املالية.

● ●م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة 2006م يف �ش�أن حماية امل�ستهلك وت�أتي مربرات التعديل على
م�شروع القانون ملعاجلة بع�ض �أوجه الق�صور التي �أفرزها التطبيق العملي للقانون االحتادي رقم( )24ل�سنة 2007م يف �ش�أن حماية امل�ستهلك
والتي متثلت يف �صعوبة ردع املخالفني بعقوبة فورية و�سريعة ،وتهرب املزودين من �ضمان ال�سلعة التي يقدمونها �أو اخلدمة التي قاموا بها،
والرغبة يف حماية حق امل�ستهلكني وخ�صو�صا فيما يتعلق يف اختيار طريقة معاجلة ال�سلعة املعيبة� ،إ�ضافة �إلى قيام العديد من املزودين
مبخالفة القرارات ال�صادرة من جلان امل�صاحلة لت�سوية املنازعات املتعلقة بامل�ستهلك ،وباالنتقال �إلى مناق�شات املجل�س مل�شروع القانون فقد
كان من �أهم الأفكار التي طرحت اال�ستف�سار عن ازدواجية حت�صيل املخالفات بني الوزارة واجلهات املحلية� ،إ�ضافة �إلى الت�سا�ؤل عن وجود
غرامات مماثلة يف دول جمل�س التعاون لتلك الغرامات التي و�ضعتها احلكومة يف م�شروع القانون احلايل ،و�أتت ردود احلكومة حول الأفكار
التي طرحها املجل�س �أن هناك ممثلون للجهات املحلية يف اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك من �أجل التن�سيق يف مو�ضوع حت�صيل املخالفات
ومنع ازدواجيتها بني اجلهات املحلية واالحتادية ،كما �أجابت احلكومة على �أن هناك تقارب وتفاوت بني الدولة وبقية دول جمل�س التعاون
اخلليجي يف مو�ضوع حتديد الغرامات التي يتم حت�صيلها من املخالفات.
●

●ومن الأفكار التي وافقت عليها احلكومة اتخاذ التدابري الالزمة ملواجهة الزيادة غري الطبيعية يف الأ�سعار وحماية امل�ستهلك فقد طالب
املجل�س بتعديل العديد من مواد القانون ل�سد الثغرات ال�سابقة ،وانتهى املجل�س �إلى املوافقة على م�شروع القانون من �أجل تعزيز العمل
الرقابي على ال�سلع اال�ستهالكية وحماية حقوق امل�ستهلك من التحايل يف �أ�سعار ال�سلع.
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الق�ضـايا االجـتماعيـة� :أتت م�شروعات القوانني ذات الطبيعة االجتماعية يف املرتبة الثانية ،حيث ناق�ش املجل�س م�شروع قانون واحد من
�إجمايل ( )9م�شروعات قوانني ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور ،وقد بلغ عدد �ساعات عمل املجل�س مل�شروعات قوانني الق�ضايا االجتماعية
خالل الدور اخلام�س ( 49دقيقة و  34ثانية) �شكلت ما ن�سبته  % 9من �إجمايل عدد �ساعات عمل املجل�س ملناق�شة م�شروعات القوانني خالل
هذا الدور ،فيما �شكل حديث املجل�س يف الق�ضايا االجتماعية ما ن�سبته ( )% 10.4من �إجمايل عدد �ساعات حديث املجل�س يف كافة الق�ضايا
التي ناق�شها ،يف حني بلغ ن�سبة حديث احلكومة ( )% 6.9من �إجمايل عدد �ساعات عمل املجل�س.
● ●وم�شروع القانون االجتماعية الـتي ناق�شـه املـجل�س خـالل الـدور اخلـام�س:
●

●م�شروع القانون االجتماعي الوحيد الذي ناق�شه املجل�س خالل هذا الدور هو م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن النقل الربي والطرق وقد �أتت
مربرات مناق�شة م�شروع القانون من �أجل و�ضع القواعد والأحكام العامة لتنظيم قطاع النقل الربي ،وتنظيم �أعمال النقل الربي ب�شقيه
املحلي والدويل ،بالإ�ضافة �إلى توفري الأمن وال�سالمة يف جمال النقل �سيما امل�ساهمة يف خف�ض معدالت احلوادث املرورية وذلك من خالل
تكامل و�سائل النقل واملحافظة على البنية التحتية للطرق ،وكانت من �أهم الأفكار التي طرحها املجل�س خالل النقا�ش الإ�شارة �إلى �أهمية
ت�ضمني م�شروع القانون معاجلة الأ�ضرار التي تلحقها ال�شاحنات ذات الأوزان الثقيلة بالطرق ،كما �أ�شار املجل�س �إلى تغطية ديباجة القانون
لالتفاقيات املربمة بني الدولة والإحتاد اجلمركي اخلليجي خا�صة �أن القانون النقل الربي وهو متعلق بدول اجلوار �أكرث من غريه ،وقد جاء
رد احلكومة على الأفكار املطروحة ب�أن �إ�صدار قانون احتادي يحمي الطرق من ال�ضرر يتطلب التن�سيق مع اجلهات املحلية وذلك لكون �سلطة
احلكومة االحتادية على الطرق حمدودة جدا ،كما �أن م�شروع القانون يراعي القوانني الأخرى وال يوجد ارتباط مبا�شر بني م�شروع القانون
املطروح على املجل�س والقوانني الأخرى.

●

●ومن الأفكار التي طرحها املجل�س و�أيدتها احلكومة اقرتاح حذف تعريف "ال�سكك احلديدية" يف الديباجة� ،إ�ضافة �إلى االقرتاح بحذف
اجلزء الذي �أ�ضيف ملادة التعريفات يف املادة " "2وهو تعريف الالئحة التنفيذية لأن معظم القوانني تت�ضمن لوائح تنفيذية خا�صة بها ،وقد
انتهى املجل�س �إلى املوافقة على م�شروع القانون الذي �سيعمل على حتقيق االن�سجام والتكامل بني �أنظمة وت�شريعات وبرامج النقل الربي يف
�ضوء املتغريات اجلديدة العاملية.

الق�ضايا البيئية :ناق�ش املجل�س م�شروع قانون بيئي واحد من �إجمايل ( )9م�شروعات قوانني ناق�شها املجل�س خالل هذا الدور ،وقد بلغ عدد
�ساعات عمل املجل�س مل�شروعات قوانني الق�ضايا البيئية خالل الدور اخلام�س ( 37دقيقة و  16ثانية) �شكلت ما ن�سبته  % 7من �إجمايل
عدد �ساعات عمل املجل�س ملناق�شة م�شروعات القوانني خالل هذا الدور ،فيما �شكل حديث املجل�س يف الق�ضايا البيئية ما ن�سبته ()% 7.4
من �إجمايل عدد �ساعات حديث املجل�س يف كافة الق�ضايا التي ناق�شها ،يف حني بلغ ن�سبة حديث احلكومة ( )% 0.6من �إجمايل عدد
�ساعات عمل املجل�س.
● ●م�شـروع القانون البيئي الذي ناق�شـه املـجل�س خـالل الـدور اخلـام�س:
●

●ناق�ش املجل�س م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن القانون البحري وجاءت املربرات من �أجل تطوير الت�شريعات البحرية التي �ستدعم التجارة
على امل�ستوى املحلي والدويل وت�سهيل وتنظيم الإجراءات املتبعة يف جمال التجارة البحرية واملحافظة على البيئة و�سالمة ال�سفن والأرواح،
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وكذلك �إن�شاء وتطوير �أ�سطول بحري كفء حديث يحمل علم الدولة مبا يكفل حتقيق �أمنها ومنو اقت�صادها وم�صالح �شعبه ،وكانت من �أهم
الأفكار التي طرحها املجل�س �أثناء النقا�ش حول الأ�ضرار التي تلحقها ال�سفينة �أو قد تلحقها ال�سفينة بالبيئة والتي ذكرت بالفقرة (ج) من
املادة ( )115هل تخ�ص البيئة بوجه عام �أو البيئة البحرية بوجه خا�ص ،بالإ�ضافة �إلى تفاوت مقدار الغرامة املفرو�ضة على كل من يخالف
حكم املادة ( )72والتي ن�صت عليها املادة ( )74كالآتي "يعاقب كل من يخالف حكم املادة ( )72من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ع�شرة
�آالف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم" ،وقد ردت احلكومة على �أن املق�صود بالأ�ضرار يف الفقرة (ج) من املادة ( )115هي الأ�ضرار
التي تلحقها ال�سفن بالبيئة ب�شكل عام ولي�س البيئة البحرية فقط ،كما �أن هناك �أكرث من ( )21ترخي�ص ًا لل�سفن وتتفاوت الغرامات ح�سب
�أهمية الرتخي�ص.
وقد �أبدت احلكومة موافقتها على �أفكار املجل�س حول �إعادة ترتيب املادة ( )13يف م�شروع القانون والتي ن�صها "ال يجوز لغري ال�سفن الوطنية
القيام ب�أي عمل من �أعمال املالحة الآتية "...غري متوافقة مع عنوان الباب الأول ،كما قامت احلكومة بالتو�ضيح يف البند ( )2من املادة ()44
حول املخالفة التي تقع على كل مالك �أو جمهز �أو ربان �أخفى �أو �شوه �أو طم�س �أو حما �أي بيان من البيانات اخلا�صة بت�سجيل ال�سفينة ،وب�ش�أن
تو�صية املجل�س حول االهتمام بتدريب الق�ضاة يف جمال القانون البحري و�سرعة �إجناز الالئحة التنفيذية مل�شروع القانون لتكون جاهزة وقت
�سـريانه ،وقد انتهى املجل�س �إلى املوافقة على م�شروع القانون الذي �سيعمل على و�ضع �آليات معينة لتنفيذ املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي
�صادقت عليها الدولة مع الرتكيز على مراجعة وتعديل بع�ض التعريفات وامل�صطلحات والأحكام البحرية يف �ضوء املتغريات العاملية.
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الفـ�صـل الثـاين:
الأداء الرقـابي لأعـمال املجل�س الوطـني االحتادي
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�أوال :الأ�سئلة:
 .1م�ؤ�شرات عامة حول مناق�شة الأ�سئلة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
جدول الأ�سئلة التي متت مناق�شتها وزمن املناق�شة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر

40

�أدوار الإنعقاد

عدد الأ�سئلة التي مت مناق�شتها

الن�سبة

زمن املناق�شة

الن�سبة

الدور الأول

3

%2

ن�صف �ساعة

%3

الدور الثاين

33

% 20

� 3ساعات

% 18
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�أدوار الإنعقاد

عدد الأ�سئلة التي مت مناق�شتها

الن�سبة

زمن املناق�شة

الن�سبة

الدور الثالث

52

% 31

� 3ساعات

% 18

الدور الرابع

62

% 37

� 8ساعات و 30دقيقة

% 50

الدور اخلام�س

16

% 10

�ساعتان

% 11

الإجمايل

166

% 100

� 17ساعة

% 100

بلغ عدد الأ�سئلة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر يف الأدوار اخلم�س (� )166س�ؤا ًال ا�ستغرقت مناق�شتها (� 17ساعة) من جممل مناق�شات
اجلل�سات والتي بلغت (� 212ساعة) من العام 2007م �إلى العام 2011م.
يت�ضح من الر�سم البياين �أن (دوري االنعقاد الثالث والرابع) �أخذا �أكرب حيز من مناق�شات الأ�سئلة حيث بلغت ن�سبة يف الدور الثالث (31
.)%
ويف الدور الرابع ( ،)% 37على عك�س الدور الأول والذي بلغت ن�سبة عدد الأ�سئلة فيه ( )% 2وذلك من �إجمايل عدد الأ�سئلة التي متت
مناق�شتها يف جميع �أدور الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
يالحظ الت�ساوي يف ن�سبة الوقت امل�ستغرق يف مناق�شة �أ�سئلة كل من الدور الثاين والثالث التي بلغت ( ،)% 18بالرغم من �أن �أ�سئلة الدور
الثالث مثلت �ضعف �أ�سئلة الدور الثاين بن�سبة بلغت (( .)% 36تت�ضح الفروقات من خالل حتليل جدول املو�ضوعات).
جول يو�ضح �أهم مو�ضوعات الأ�سئلة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
عدد مو�ضوعات
الأ�سئلة يف كل دور

املجموع الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي 14

الوقت امل�ستغرق
ملو�ضوعات الأ�سئلة
يف كل دور

الوقت الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي14

3

20

 19دقيقة

� 3ساعات  9دقائق

الن�سبة الكلية
للمو�ضوعات

القـ�ضايا
التعليـمية

● ●الدور الثاين� :إيقاف قبول الطلبات للدار�سة
اجلامعية� ،أ�س�س املناهج واختيار الكادر
التعليمي ملدار�س الغد� ،آلية توحيد بدء
وانتهاء العام الدرا�سي.

% 12

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

الن�سبة الكلية
لل�ساعات

نوع الق�ضايا

مو�ضوعات الأ�سئلة

% 17.6

41

عدد مو�ضوعات
الأ�سئلة يف كل دور

املجموع الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي 14

الق�ضايا
ال�صحية

الوقت امل�ستغرق
ملو�ضوعات الأ�سئلة
يف كل دور

الدور الرابع :ال�ساعات املقررة للرتبية
الريا�ضية ،خطة تطوير املناهج لزيادة وعي
الطلبة بالعوملة ،الرقابة على املدار�س اخلا�صة،
�إطالة زمن اليوم املدر�سي� ،إن�شاء جمل�س �أعلى
للتعليم ،دور املناهج يف التعريف باملجل�س
الوطني االحتادي ،دمج ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف املدار�س احلكومية� ،أماكن
اال�سرتاحة لطالبات كلية الفجرية ،برامج
توعية لظاهرة العنف الطالبي ،االرتقاء
مب�ستوى جامعات الدولة.

10

�ساعتان و 7دقائق
و 40ثانية

الدور اخلام�س :تعيني املعلمني.

1

7دقائق و 20ثانية

الدور الأول� :إن�شاء م�ست�شفى تخ�ص�صي.

1

42
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الوقت الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي14

6

الن�سبة الكلية
للمو�ضوعات

الدور الثالث :البعثات الدرا�سية ،ت�أجيل العام
الدرا�سي� ،شكاوى امتحانات نهاية الف�صل،
احتاد الريا�ضة املدر�سية ،كوادر وطنية من
اخلرباء يف التعليم ،ر�سوم املدار�س اخلا�صة

نوع الق�ضايا

الن�سبة الكلية
لل�ساعات

مو�ضوعات الأ�سئلة

 43دقيقة

23

 10دقائق

�ساعتان  4دقائق
و 6ثانية

% 13.8

% 11.7

عدد مو�ضوعات
الأ�سئلة يف كل دور

الدور الرابع :وقاية الأطفال من فريو�س
 H1N1يف مراكز الت�سوق ،تطوير معاهد
التمري�ض ،التعديل على نظام وريد ،الأمرا�ض
الوراثية ،عالج الإدمان ،ت�سجيل الأدوية
البيطرية� ،إ�صدار بطاقات ت�أمني �صحية
للمواطنني
الدور اخلام�س :ا�ستقبال احلاالت الطارئة
الدور الثاين :نق�ص �إمدادات الطاقة
للإمارات ال�شمالية� ،إن�شاء طريق لل�شاحنات
بر�أ�س اخليمة ،طريق مائي بدبا ،حتديد
احلمولة املحورية للمركبات

املجموع الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي 14

9

الوقت امل�ستغرق
ملو�ضوعات الأ�سئلة
يف كل دور

الدور الثالث :تكرار الأخطاء الطبية� ،سيا�سة
الوزارة يف التعامل مع الأمرا�ض املعدية ،داء
ال�سكري ،ت�أخر افتتاح املراكز الطبية ،التقييم
الفني للأجهزة ،مكافحة دخول الأمرا�ض
الوبائية للدولة ،الرقابة على الأدوية ،اعتماد
البطاقات ال�صحية� ،أنفلونزا اخلنازير H1N1

 30دقيقة

 28دقيقة

7

 58دقيقة
و 6ثواين

1

 3دقائق

4

الوقت الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي14

5

الن�سبة الكلية
للمو�ضوعات

ق�ضايا البنى
التحتية

الدور الثاين :اال�ستثمار يف القطاع الطبي
اخلا�ص ،وحدات عالج الإدمان ،انت�شار
التدخني باملدواخ� ،أ�سباب انت�شار بع�ض
الأمرا�ض� ،إجراءات ال�صحة يف حال اكت�شاف
�أمرا�ض معدية.

الن�سبة الكلية
لل�ساعات

نوع الق�ضايا

مو�ضوعات الأ�سئلة

7

 11دقيقة

 19دقيقة و 5

ثواين

% 4.2

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
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%2

43

عدد مو�ضوعات
الأ�سئلة يف كل دور

املجموع الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي 14

الق�ضايا
االقت�صادية

الوقت امل�ستغرق
ملو�ضوعات الأ�سئلة
يف كل دور

ق�ضايا
التوطني

الدور الثاين :الرت�شح لوظائف قيادية يف
الرتبية ،التوطني يف امل�صارف ،م�ؤ�س�سة
الإمارات للخدمات
الدور الثالث :الوظائف املدرجة لوزارة
ال�صحة لعام 2008م.
الدور الرابع :توطني مهنة الإمام وامل�ؤذن.
الدور اخلام�س :تعيني معلمي اللغة الإجنليزية.
الدور الثاين :حتقيق الأمن الغذائي،
الرتخي�ص للم�صارف الإ�سالمية ،تنفيذ قانون
حماية امل�ستهلك ،الدعم احلكومي لأ�سعار
الوقود ،تفاوت �أ�سعار ال�سلع.
الدور الثالث� :أثر الأزمة املالية العاملية،
املحافظ اال�ستثمارية ،الرقابة على املواد
الغذائية ،دمج امل�صرف العقاري ،نق�ص بع�ض
الفئات النقدية ،الأزمة االقت�صادية ،قانون
الت�سرت التجاري ،تطبيق املوا�صفات القيا�سية.
الدور الرابع :فتح الأ�سواق العاملية للمنتجات
املحلية ،ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الناجتة عن ارتفاع
�أ�سعار البنزين� ،إدارة احل�سابات يف امل�صارف
التجارية ،ارتفاع �أ�سعار البنزين

44

6

 10دقائق

الوقت الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي14

الدور الرابع :طريق منفذ الداره ،تطوير
تقاطع ثوبان وال�سيجي و�سيح املهب.

2

7دقائق و 25ثانية
 30دقيقة

الن�سبة الكلية
للمو�ضوعات

الدور الثالث� :إحالل مراكز لل�شرطة بالذيد
ومليحة

1

 40ثانية

نوع الق�ضايا

%4

الن�سبة الكلية
لل�ساعات

مو�ضوعات الأ�سئلة

%3

دقيقتان و 30ثانية
 4دقائق و 25ثانية
13دقيقة و3ثواين
5

20

 30دقيقة

8

 25دقيقة
و 30ثانية

4

 30دقيقة
و  37ثانية
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�ساعتان و  6دقائق

% 12

% 12

عدد مو�ضوعات
الأ�سئلة يف كل دور
3

الدور الثالث :يوم العمل الواقع بني �إجازتني
ر�سميتني ،الإجراءات املتبعة يف �ش�أن
امل�ساعدات االجتماعية ،دور رعاية الأحداث،
ال�ضمان االجتماعي� ،إنهاء خدمات املواطنني
يف القطاع اخلا�ص ،تقرير الإمارات يف حقوق
الإن�سان ،ق�صور و�سائل الإعالم يف نقل
دور املجل�س الوطني ،دور القطاع اخلا�ص
يف امل�س�ؤولية االجتماعية ،مراكز ال�شباب
ال�صيفية ،احتاد كرة القدم ،منح الزواج لعام
 ،2007/2006الربط املائي بني �إمارات
الدولة ،ت�سجيل املقيمني ببطاقة الهوية.

13

املجموع الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي 14

الدور الثاين :ارتفاع الأ�سعار وت�أثر متلقي
امل�ساعدات االجتماعية ،الهوية الوطنية،
املجال�س الوطنية.

الوقت امل�ستغرق
ملو�ضوعات الأ�سئلة
يف كل دور

الدور الأول� :صندوق الزواج

1

الوقت الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي14

3

الن�سبة الكلية
للمو�ضوعات

الق�ضايا
االجتماعية

الدور اخلام�س :ارتفاع الأ�سعار ،نظام
حما�سبي ل�صرف �أموال الوقف� ،إجراءات
تنفيذ تو�صية احلكومة يف ظاهرة ارتفاع
الأ�سعار.

الن�سبة الكلية
لل�ساعات

نوع الق�ضايا

مو�ضوعات الأ�سئلة

 39دقيقة
و 36ثانية
40

 10دقائق

� 5ساعات

% 24

% 29.4

 55دقيقة

�ساعة ودقيقتني
و 24ثانية
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45

عدد مو�ضوعات
الأ�سئلة يف كل دور
5

ق�ضايا
املعا�شات

46
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املجموع الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي 14

الدور الثالث :حتديث بيانات املتقاعدين،
قواعد التنقل بني الوظائف يف الدولة ،درا�سة
�أو�ضاع املتقاعدين� ،ضم �أ�صحاب املهن احلرة
يف قانون املعا�شات ،فروق رواتب االحتاديني

الوقت امل�ستغرق
ملو�ضوعات الأ�سئلة
يف كل دور

الدور اخلام�س :الطاقة الكهربائية يف
الفجرية ،بناء م�ساكن للمواطنني

2

الوقت الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي14

21

الن�سبة الكلية
للمو�ضوعات

الدور الرابع� :أن�شطة الهوية الوطنية يف
املدار�س ،توحيد �إجازات ن�صف العام
الدرا�سي للجامعات واملدار�س ،املجل�س
االحتادي للرتكيبة ال�سكانية ،قانون الأحوال
ال�شخ�صية ،ق�ضاة املحاكم ال�شرعية� ،إقامة
مهرجان ت�سوق واحد تزامن ًا مع اليوم الوطني،
ت�سجيل �إرث عقار� ،إن�شاء دور ح�ضانات،
امل�ساعدات االجتماعية لغري املتزوجات� ،إيقاف
امل�ساعدات املالية عن بع�ض م�ستحقيها� ،إن�شاء
معهد للتمثيل ،تعزيز التالحم الوطني ،برامج
املراكز الثقافية ،قانون حماية اللغة العربية،
قانون الو�ضع ،نظام الدوام املرن ،منح برنامج
زايد للإ�سكان ،طلبات الإ�سكان ،الرقابة على
�إ�صدارات هيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف،
مبنى حديث ملحكمة الفجرية ،الأحكام
الق�ضائية.

نوع الق�ضايا

الن�سبة الكلية
لل�ساعات

مو�ضوعات الأ�سئلة

�ساعتان و 30

دقيقة و 11ثانية

 16دقيقة
و  23ثانية
10

 9دقائق

 40دقيقة و 18

ثانية

%6

% 3.5

عدد مو�ضوعات
الأ�سئلة يف كل دور

الدور الثالث :االجتار بالب�شر ،التفتي�ش على
�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ،حوادث ده�س
الأطفال.

3

الدور الرابع :ر�سوم الت�أ�شريات ،خف�ض
ال�سن القانوين للح�صول على رخ�صة القيادة،
اختالف ا�ستيفاء مبالغ املخالفات املرورية،
ت�أ�شريات دخول الدولة ،حفظ الق�ضايا
اجلنائية.
الدور اخلام�س :تعديل نظام الكفيل.
الق�ضايا
ال�سيا�سة

الدور الرابع :م�سرية التمكني ،متابعة الأداء
احلكومي.

املجموع الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي 14

الدور الرابع :ا�ستمارة موحدة للقرو�ض

1

الوقت امل�ستغرق
ملو�ضوعات الأ�سئلة
يف كل دور

الدور الأول :خماطر ظاهرة القرو�ض
ال�شخ�صية.

1

 31دقيقة
و  18ثانية

2

 10دقائق

 17دقيقة و 12

ثانية

% 1.2

% 1.2

 7دقائق  12ثانية
9

 39دقيقة
و  30ثانية

5

19دقيقة
و  30ثانية

1

18دقيقة و12ثانية

2

الوقت الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي14

الق�ضايا
الأمنية

5

الن�سبة الكلية
للمو�ضوعات

ق�ضايا
القرو�ض

الدور الرابع :ت�شغيل املتقاعدين يف احلكومة
االحتادية� ،صرف �إعانات اجتماعية للعاطلني
عن العمل ،رواتب املتقاعدين الع�سكريني،
تعديل الكادر املايل للأطباء والفنني ،تعديل
الكادر املايل للمعلمني.

الن�سبة الكلية
لل�ساعات

نوع الق�ضايا

مو�ضوعات الأ�سئلة

2

 20دقيقة

�ساعة و  17دقيقة
و  12ثانية

 20دقيقة

% 5.4

%7

%1
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%2

47

عدد مو�ضوعات
الأ�سئلة يف كل دور

املجموع الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي 14

الوقت امل�ستغرق
ملو�ضوعات الأ�سئلة
يف كل دور

2

5

 5دقائق

الدور الرابع :تطوير �أموال الوقف� ،إ�صدار
البطاقة ال�صحية ببطاقة العمل

2

الدور اخلام�س :ت�سويق املنتجات الزراعية

1

5دقائق و 55ثانية

48

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

%3

% 4.7

39دقيقةو31ثانية

دقيقة

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

الوقت الكلي
ملو�ضوعات الأ�سئلة
خالل الف�صل
الت�شريعي14

ق�ضايا �أخرى

2

الن�سبة الكلية
للمو�ضوعات

الق�ضايا
البيئية

الدور الثالث :ظاهرة املد الأحمر ،املحافظة
على الرثوة املائية ،تنظيم العمل بالك�سارات
الدور الرابع� :إدارة النفايات ،اال�ستفادة من
مياه الأمطار
الدور الثالث :و�ضع �ضوابط لعمل املطورين
بطء العقاريني ،تطبيق ال�شركات لرواتب
العمال

3

5

8دقائق و 30ثانية  48دقيقة و  1ثانية

الن�سبة الكلية
لل�ساعات

نوع الق�ضايا

مو�ضوعات الأ�سئلة

 12دقيقة

%3

% 1.2

حتليل مو�ضوعات الأ�سئلة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (:)2011/2007
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49

تعددت مو�ضوعات الأ�سئلة التي ناق�شها املجل�س يف الأدوار اخلم�سة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر منذ بداية انعقاده يف عام 2007م
وحتى �إنتهاء جل�ساته يف عام 2011م .ومت ترتيب مو�ضوعات الأ�سئلة ن�سبة لرتكز اهتمام الأع�ضاء بها ،حيث كانت �أبرزها مو�ضوعات الإجتماع،
والتي �شكلت ما ن�سبتة ( )% 27نظر ًا لتعدد واختالف املو�ضوعات الإجتماعية التي متت �إثارتها يف �أدوار �إنعقاده مقارن ًة مبو�ضوعات ال�سيا�سية
والقرو�ض والتي �شكلت ما ن�سبته ( .)% 1حيث ت�ضمنت مو�ضوعات ال�سيا�سية م�سرية التمكني يف توجهات املجل�س بعد �إنتهاء الف�صل الت�شريعي
الرابع ع�شر واملو�ضوع الثاين كان ب�ش�أن متابعة الأداء احلكومي� ،أما يف ما يخ�ص القرو�ض فكانت هناك مطالبة من الأع�ضاء ب�إ�صدار �إ�ستمارة
موحدة للقرو�ض ،واملو�ضوع الثاين كان ب�ش�أن خماطر القرو�ض ال�شخ�صية.
الق�ضايا االجتماعية� :شكلت املو�ضوعات الإجتماعية الإهتمام الأكرب للأع�ضاء يف مناق�شاتهم للأ�سئلة ،والتي برزت يف الدور الرابع ،حيث
بلغت ن�سبة مو�ضوعات الأ�سئلة فيه ( )% 24من �إجمايل مو�ضوعات الأ�سئلة .وتركزت �أ�سئلة الأع�ضاء يف جانب اخلدمات وامل�ساعدات
االجتماعية ،برامج الإ�سكان ،ن�شر الوعي الثقايف يف املجتمع واملطالبة بتعديل بع�ض القوانني مثل قانون الأحوال ال�شخ�صية وقانون
�إجازة الو�ضع.
�أوال :جاء الرتكيز يف جانب اخلدمات وامل�ساعدات االجتماعية ب�سبب الت�ضخم وارتفاع الأ�سعار نتيجة لتداعيات الأزمة املالية� ،إلى جانب
تدين الإعانة املقدمة من وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية مل�ستحقيها والتي تبلغ ( 4400درهم) فقط.
● ● ثانياً :يف ما يخ�ص برامج الإ�سكان و�ضحت الدرا�سات التي �أجراها املجل�س ب�أن جمموع طلبات الإ�سكان بلغت (� 71689ألف طلب) وما
زال (� 51ألف طلب) قيد الدرا�سة.
● ●ثالثاً :كانت مربرات الرتكيز على ن�شر الوعي الثقايف يف املجتمع تعود �إلى التفاوت يف توزيع الربامج الثقافية على �إمارات الدولة من قبل
وزارة الثقافة وتنمية املجتمع ،حيث برز تركز هذه الربامج يف �إمارة دون غريها.
�أخرياً :ب�ش�أن الرتكيز على قانون الو�ضع ،فقد ات�ضح وجود ثغرات ونواق�ص يف القانون االحتادي رقم  11لعام 2008م ،حيث ال يوجد ف�صل
بني �إجازة الو�ضع و�إجازة الأمومة ،وعدم وجود بند خا�ص يف حالة الطفل املعاق والأطفال اخلدج والتوائم وحاالت الإجها�ض.
الق�ضايا ال�صحية :نالت مو�ضوعات ال�صحة �إهتمام الأع�ضاء يف نقا�شات الأ�سئلة بعد املو�ضوعات الإجتماعية ،و�شكلت ما ن�سبته (13.8
 )%من جممل مو�ضوعات الأ�سئلة .وتركزت �أ�سئلة الأع�ضاء يف اجلوانب الآتية  :الأخطاء الطبية ،الرقابة الدوائية ،الأمرا�ض الوبائية
والوراثية� ،إن�شاء وتطوير املن�شئات ال�صحية.
�أوال :بخ�صو�ص الأخطاء الطبية وتكرارها ،والذي يعود للت�أخري يف العالج والت�شخي�ص واخلط�أ الدوائي ففي عام 2007م كان هناك 9
حاالت فيها تق�صري يف العالج �أدى لوفاة حالتني منهم.
● ●ويف ما يتعلق مبو�ضوع الرقابة الدوائية ،ظهر �أن هناك �أدوية فا�سدة وملوثة تنتج حمليا مثل دواء (كيريلوك�س) الذي يعالج احلمو�ضة
ببكترييا م�ضره تت�سبب ب�أمرا�ض م�ضرة للب�شر.
● ●ثانياً :بخ�صو�ص الأمرا�ض الوبائية فقد �شهد عام 2009م انت�شار فريو�س انفلونزا اخلنازيري حيث بلغت احلاالت امل�صابة يف (نوفمرب
2009م) ( 287حالة) وفق ًا لإح�صائية وزارة ال�صحة� ،أما بخ�صو�ص الأمرا�ض الوراثية فكان نف�س العام ميثل عام داء ال�سكري ،وح�سب

50

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

تقدير درا�سات وزارة ال�صحة بلغ عدد املواطنني امل�صابني ما يقارب (.)% 20
● ●�أخريا :يف �ش�أن مو�ضوع املن�ش�آت الطبية ومراكز الت�أهيل ،فقد ت�أخر افتتاح بع�ض املراكز الطبية يف الدولة ب�سبب نق�ص الكادر الطبي والفني
والإداري وقلة وحدات العالج من الإدمان بالرغم من ارتفاع ن�سبة حاالت الإدمان يف الدولة ،ذلك ح�سب ما ورد يف درا�سة للمركز الوطني
للت�أهيل ب�أبوظبي ب�ش�أن م�شكلة الإدمان والتي �أو�ضحت �أن حجمها يف الدولة بني املتو�سطة والكبرية.
الق�ضايا التعليمية :نالت مو�ضوعات التعليم كذلك �إهتمام الإع�ضاء يف نقا�شات الأ�سئلة ،حيث انها تلت مو�ضوعات ال�صحة �شكلت ما
ن�سبته ( )% 12من جممل مو�ضوعات الأ�سئلة .وتركزت �أ�سئلة الأع�ضاء يف جانب ال�سيا�سات التعليمية والكادر الوظيفي للمعلمني.
● ●يف مو�ضوع املناهج لوحظ التفاوت يف ال�سيا�سات التعليمية على م�ستوى �إمارات الدولة ،وذلك ب�سبب الإزدواجية احلا�صلة بني التعليم
املحلي واالحتادي �إلى جانب الق�صور يف املناهج التعليمية وبعدها عن ال�ش�أن املحلي� .أما بخ�صو�ص الكادر الوظيفي للمعلمني فقد
لوحظ وجود نق�ص يف �أعداد الهيئة التدري�سية بداية عام 2010م وذلك ب�سبب ت�أخر توقيت الإعالن عن احلاجة ملعلمني من قبل الوزارة
وذلك يتكرر �سنوي ًا.
الق�ضايا االقت�صادية� :شكلت املو�ضوعات الإقت�صادية ما ن�سبته ( )% 12م�ساوية ملو�ضوعات التعليم ،ولكن ا�ستغرقت مناق�شة �أ�سئلة
املو�ضوعات الإقت�صادية ما ن�سبته (� )% 33أقل من ما ا�ستغرقته مناق�شة املو�ضوعات التعليمية .حيث تركزت مو�ضوعات الأ�سئلة االقت�صادية
على ت�أثريات الأزمة املالية� ،إجراءات املعامالت امل�صرفية بالإ�ضافه لدور وزراة الإقت�صاد الرقابي يف املعامالت التجارية.
● ●�أو ًال :بخ�صو�ص مو�ضوع ت�أثريات الأزمة املالية لوحظ ا�ستمرار ارتفاع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات يف الدولة مثل ارتفاع �أ�سعار البنزيني ،وت�أثر
�أ�سواق الأوراق املالية يف الدولة ،والتي تكبدت خ�سائر مالية عام 2008م بلغت ( 460مليار درهم) ،كل ذلك ا�ستلزم �إيجاد حلول للحد من
هذه الت�أثريات من خالل �إجراءات وتو�صيات تبنتها احلكومة.
● ●ثانياً� :أما يف �ش�أن مو�ضوع املعامالت امل�صرفية ،تبني �أن هناك عجز ًا يف بع�ض الفئات النقدية املحلية يف ال�سوق الإماراتي مما �إ�ضطر
البنوك لعدم �صرف هذه الفئات وذلك ح�سب اال�ستطالعات التي قام بها �أع�ضاء املجل�س.
● ●�أخرياً :يف مو�ضوع الدور الرقابي لوزارة االقت�صاد ،برزت بع�ض امل�شاكل التي �أثارت ت�سا�ؤالت الأع�ضاء منها ما متثل يف دخول بع�ض
الأ�صناف الغذائية ال�ضارة �إلى �أ�سواق الدولة والتي بها مواد م�سرطنة ،بالإ�ضافة ملواد غذائية مقلدة بلغت ن�سبتها ( )% 23وقطع غيار
�سيارات مقلدة كذلك �شكلت ما ن�سبته (� ،)% 69إلى جانب بع�ض الألعاب التي ت�شكل خطر ًا على �سالمة الأطفال.
ثانياً :املو�ضوعات العامة
تعددت املو�ضوعات العامة التي ناق�شها املجل�س الوطني االحتادي خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،وتنوعت الق�ضايا لهذه املو�ضوعات
بني الق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية وق�ضايا تعليمية وبيئية و�أمنية وخدمية ،كما يالحظ �أن �إجمايل عدد ال�ساعات املخ�ص�صة ملناق�شة
املو�ضوعات العامة بلغت � 94ساعة.
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جدول امل�ؤ�شرات العامة حول املو�ضوعات العامة
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ()2011-2007
الن�سبة

الوقت امل�ستغرق
للمناق�شة

الن�سبة

الدور الأول

1

% 3.23

� 6ساعات

% 6.38

الدور الثاين

8

% 25.81

� 28ساعة

% 29.79

الدور الثالث

7

% 22.58

� 19ساعة

% 20.21

الدور الرابع

11

% 35.48

� 33ساعة

% 35.11

الدور اخلام�س

4

% 12.90

� 8ساعات

% 8.51

الإجمايل

31

% 100

� 94ساعة

% 100

ادوار االنعقاد عدد املو�ضوعات العامة
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ثاني ًا ق�ضايا املو�ضوعات العامة:
جدول ق�ضايا املو�ضوعات العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
الق�ضايا
الرئي�سية

املو�ضوعات العامة

عدد
ال�ساعات
املوا�ضيع
امل�ستغرقة
العامة

عدد
الأفكار

الن�سبة

هيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف� -صندوق الزواج -برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان-
�سيا�سة ال�ش�ؤون االجتماعية -وزارة الثقافة وال�شباب واملجتمع – �سيا�سة احلكومة
ق�ضايا
يف قطاع الإعالم – وزارة العدل � -سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
اجتماعية
االجتماعية -ت�أثريات قرارات و�أنظمة وزارة العمل اجلديدة  -العمالة الوافدة -
الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية – ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي

12

� 37ساعة

94

% 34.56

ق�ضايا
تعليمية

�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي-وزارة الرتبية والتعليم -2كليات
التقنية العليا-

4

� 16ساعة

31

% 11.40

ق�ضايا
اقت�صادية

تنظيم ودعم القطاع ال�صناعي-تفاقم ظاهرة ارتفاع الأ�سعار� -سيا�سة وزارة املالية

3

� 7ساعات

30

% 11.03

وزارة الأ�شغال العامة – الهيئة االحتادية للكهرباء واملياه – هيئة تنظيم االت�صاالت
– الطريان املدين

4

� 9ساعات

47

% 17.28

ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة�-سيا�سة وزارة ال�صحة

2

� 8ساعات

17

% 6.25

ق�ضايا
بيئية

حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية-موارد املياه -التلوث البيئي

3

� 9ساعات

25

% 9.19

ق�ضايا
�أمنية

�سيا�سة هيئة الإمارات للهوية -وزارة الداخلية – وزارة اخلارجية

3

� 8ساعات

28

% 10.29

31

� 94ساعة

272

% 100

ق�ضايا
خدمية
ق�ضايا
�صحية

املجموع
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مبالحظة ق�ضايا املو�ضوعات العامة وعدد ال�ساعات امل�ستغرقة يف مناق�شتها يتبني �أن توجه املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
توجه اجتماعي ًا ،حيث يالحظ من اجلدول ( )2ب�أن عدد املو�ضوعات العامة فيها بلغ ( )12مو�ضوع عام ،وا�ستحوذت عدد ال�ساعات امل�ستغرقة
ملناق�شة املوا�ضيع االجتماعية (� 37ساعة) من �إجمايل املناق�شات للمو�ضوعات العامة ،ومت طرح  94فكرة مهمة ملناق�شتها باالجتماع مع احلكومة
�أي بن�سبة ( ،)% 34,56مما يدل على اهتمام املجل�س بجوانب احلياة االجتماعية للمواطنني ،ومما يعك�س نظرة وتطلع املجل�س ال�ستقرار
املجتمع وتنميته.
من �أهم املربرات التي �أدت �إلى توجه املجل�س ملناق�شة الق�ضايا االجتماعية ،ب�أن �أغلب املناق�شات يف املجل�س جاءت لتلبية معاناة املواطنني،
وحتقيق لرغباتهم يف جوانب �أ�سا�سية خمتلفة كامل�سكن والزواج والإعانات املالية وتنمية املوارد الب�شرية والإعالم وتثقيف ال�شباب واملحاكم
والعمالة الوافدة ،فعلى �سبيل املثال جل�أ الأع�ضاء ملناق�شة �صندوق الزواج ب�سبب �ضعف امليزانية املخ�ص�صة له ،وب�سبب ارتفاع ن�سب الطالق
يف الدولة وتوجه املواطنني للزواج من الأجنبيات ،وتطرق الأع�ضاء ملناق�شة �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ب�سبب عدم و�ضوح الأهداف
واملبادرات اال�سرتاتيجية للوزارة ،وات�ضح عدم �إدراج برنامج ال�ضمان االجتماعي يف اال�سرتاتيجية بالرغم من �أهميته ،و�أخ ًريا ظهرت
م�شاكل يف اجلمعيات االجتماعية وجمعيات النفع العام واجلمعيات التعاونية ،وهي ترتبط بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وانتقل املجل�س
ملناق�شة �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ب�سبب تطوير اخلدمات احلكومية ملعا�شات املتقاعدين ،وحت�سني امل�ستوى
املعي�شي واملادي لهذه الفئة.
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ناق�ش الأع�ضاء �سيا�سة برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان لـتفاقم �أزمة ال�سكن يف الدولة خالل ال�سنوات املا�ضية ونتج عنها تراكم حجم الطلبات
ال�سكنية ،وغياب برامج �إ�سكانية تهتم بالفئات اخلا�صة كالأرامل واملطلقات وكبار ال�سن ،وا�ستمرار الإ�شكاليات اخلا�صة بعمل الربنامج
"الت�شريعات ،امليزانية ،الطلبات" من �إن�شاءه ،وانتقل الأع�ضاء ملناق�شة �سيا�سة هيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف لعدة مربرات منها عدم
و�ضوح الت�شريعات املنظمة لعمل الهيئة ،وظهور م�شاكل عديدة على حمالت العمرة واحلج ،وعلى �إدارة الوقف وا�ستثماره ،و�أخري ًا �أت�ضح
�أن هناك �إ�شكاليات ب�ش�أن امل�ساجد وتوطني الأئمة ،وتعددت جهات الإفتاء والوعظ يف الدولة ،و من ثم انتقلت لنقا�ش �سيا�سة وزارة العدل
ب�سبب ظهور عدة �إ�شكاليات تخ�ص ا�سرتاتيجية الوزارة وكيفية عمل املحاكم والنيابات االحتادية ،و�صعوبة �إجراءات عمل وتطرق النقا�ش
يف املجل�س على مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع لعدة �أ�سباب منها �ضعف امليزانية والتوعية والتوطني يف الوزارة،
�ضعف توا�صل الوزارة مع اجلهات الأخرى يف الدولة ،وركز املجل�س �أي�ضا على نقا�ش �سيا�سة وزارة الإعالم يف الدولة ب�سبب وجود �ضعف
يف اال�سرتاتيجية الإعالمية للوزارة ويف تنظيمها ،و�ضعف التوعية ودورها يف تعزيز الهوية الوطنية ،وركز النقا�ش ب�شكل كبري على قرارات
الأنظمة اجلديدة لوزارة العمل بالن�سبة للعمالة الوافدة ب�سبب تزايد �أعداد العمالة الوافدة والتي باتت ت�شكل هاج�س ًا ي�ؤرق الأمن الوطني
للدولة من خالل تهديد الرتكيبة ال�سكانية للدولة ،ومت نقا�ش �سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية ب�سبب امل�شاكل التي ظهرت على خطة
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●

ا�سرتاتيجية الهيئة لعام 2010م ،وب�سبب وجود �إ�شكاليات يف التوطني ،و�أخري ًا ناق�ش املجل�س مو�ضوع ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي ،وتوجه
ملناق�شة هذا املو�ضوع ب�سبب انت�شار الأوبئة والأمرا�ض مثل جنون البقر و�أنفلونزا الطيور ،ولعدم وجود ا�سرتاتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي
يف الدولة ،و�ضعف اال�ستثمارات الداخلية واخلارجية جلميع القطاعات الغذائية.
●ناق�ش املجل�س يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ق�ضايا التعليم والتي ا�ستحوذت على ن�سبة وقدرها ( )% 11,40من حيث الأفكار املطروحة
يف نقا�ش املو�ضوعات التعليمية ،ويعترب التعليم من �أ�سا�سيات التقدم والتطور الذي تطمح دولة الإمارات الو�صول �إليه ،حيث �أنه جل�أ املجل�س
ملناق�شة �سيا�سة وزارة التعليم العايل لتكرار ال�شكاوى �ضدها ك�ضعف امليزانية املر�صودة للجامعات ،وقلة التوطني ،وظهور م�شاكل عديدة
على التعليم العايل اخلا�ص ،و�أخري ًا ب�سبب عدم توافق خمرجات التعليم العايل مع احتياجات �سوق العمل ،وقام املجل�س مبناق�شة �سيا�سة
وزارة الرتبية والتعليم مرتني خالل هذا الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر لأهمية املو�ضوع ،وب�سبب تكرار امل�شاكل حول مدار�س الغد ،وظهور
�إ�شكاليات عديدة ب�ش�أن البنية التحتية للتعليم و�سيا�سات التعليم� ،إ�ضافة �إلى �ضعف التوا�صل مع امليدان الرتبوي.

●

●كما ناق�ش املجل�س الق�ضايا االقت�صادية ،حيث ت�شهد الدولة معدالت منو عالية ومتميزة يف القطاع ال�صناعي واالقت�صادي ،وب�سبب حدوث
الأزمة العاملية والتي ت�أثرت بها جميع دول العامل ،وبلغت ن�سبة الأفكار املطروحة للق�ضايا االقت�صادية ( ،)% 11,03جل�أ املجل�س ملناق�شة
مو�ضوع ظاهرة ارتفاع الأ�سعار يف الدولة ،فلقد ت�ساءل الأع�ضاء عن �سبب ا�ستمرار ارتفاع الأ�سعار يف جميع قطاعات الدولة بالرغم من
انح�سار الأزمة العاملية املالية ،وكذلك ناق�ش املجل�س مو�ضوع تنظيم ودعم القطاع ال�صناعي يف دولة الإمارات ،ب�سبب ظهور م�شاكل عديدة
على طبيعة الدور الذي تقوم به وزارة املالية وال�صناعة لدعم قطاع ال�صناعة ،و�ضعف الت�شريعات املنظمة لقطاع ال�صناعة ،و�أخري ًا ب�سبب
الدور الذي تقوم به املناطق احلرة لدعم ال�صناعة الوطنية ،و�أخري ًا جل�أ املجل�س ملناق�شة �سيا�سة وزارة املالية يف الدولة ،وتعود �أ�سباب
املناق�شة �إلى وجود �أهداف ا�سرتاتيجية �ضعيفة �ضمن ا�سرتاتيجية وزارة املالية ،ووجود �ضعف يف الرقابة املالية ،وظهور بع�ض امل�شاكل من
جراء التحول من ميزانية الربامج والأداء �إلى امليزانية ال�صفرية ،والحظ املجل�س �أي�ض ًا وجود بع�ض الإ�شكاليات على قدرة وزارة املالية يف
متابعة تنفيذ القوانني والت�شريعات االحتادية املالية.

●

●ناق�ش املجل�س يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر الق�ضايا اخلدمية والتي ا�ستحوذت على ن�سبة وقدرها ( )% 17,28من الأفكار البالغ
جمموعها  272فكرة ,والتي عك�ست عدة حماور رئي�سية ،ومن بني هذه املحاور� ،إن�شاء و�صيانة الطرق االحتادية ،وم�شاريع البنى التحتية
واملرافق اخلدمية ,وكذلك اخلطط اال�سرتاتيجية للهيئة العامة للطريان وبالإ�ضافة �إلى عالقة الهيئة العامة للطريان املدين مع اجلهات
الأخرى يف الدولة ،و�أي�ضا �سيا�سة وا�سرتاتيجية هيئة الكهرباء واملياه االحتادية يف توفري الطاقة للم�شروعات االحتادية والإ�سكانية والتجارية
وامل�شاكل املتعلقة بالهياكل الإدارية واملالية وق�ضية التوطني.

●

●بالرغم من تعدد الق�ضايا وتوجه املجل�س للق�ضايا االجتماعية� ،إال انه مل يغفل جانب الق�ضايا الأمنية والتي بلغ عدد موا�ضيعها
ثالثة موا�ضيع عامة ،وطرح فيها الأع�ضاء �أثناء املناق�شات  28فكرة لت�ساهم يف معاجلة وتطوير النواحي الأمنية ،مع �أن هناك عدة
مربرات �أدت �إلى طرح هذه الق�ضايا املتعلقة ب�سيا�سة الإمارات للهوية و�سيا�سة وزارة الداخلية واخلارجية ،حيث �أن هذه املربرات
�أتت من عدة حماور رئي�سية وهي الإطالع على اخلطط والتحديات التي تواجه ا�سرتاتيجية هيئة الإمارات للهوية وقانون �إن�شاء هذه
الهيئة واخت�صا�صاتها وجوانبها الت�شغيلية ،وكذلك حمور اجلن�سية و�آلية دخول و�إقامة الأجانب وت�أثريهم على �أمن الدولة و�سوق
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العمل وعالقاتهم مبو�ضوع الرتكيبة ال�سكانية ،بالإ�ضافة �إلى ا�سرتاتيجية وزارة اخلارجية ودورها ال�سيا�سي وهيكلها التنظيمي،
و�أي�ضا دور البعثات الدبلوما�سية يف اخلارج.
●

●كما �أن الق�ضايا البيئية تعترب من الق�ضايا ذات الأهمية الكبرية ،نظرا لت�أثريها على املجتمع املحلي والدويل بكامله� ،إذ �أنه مت طرح ثالثة
موا�ضيع غاية يف الأهمية والتي ا�ست�أثرت ن�سبة ( )% 9,19من �إجمايل عدد الأفكار ،وعلى هذا تركزت املربرات على ا�سرتاتيجيات
وزارة البيئة واملياه وبالأخ�ص يف �ش�أن حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية واخلطط اال�سرتاتيجية للحفاظ على موارد املياه� ،إلى جانب تعديل
و�إ�صدار بع�ض القوانني والت�شريعات االحتادية البيئية واملنظمة ال�ستغالل املوارد املائية ،بالإ�ضافة �إلى التن�سيق مع اجلهات املخت�صة لتقليل
ا�ستهالك املياه وتنظيم ال�صيد والرتكيز على التلوث البيئي وكيفية مواجهته.

●

●ا�ست�أثرت الق�ضايا ال�صحية �إجمايل عدد ال�ساعات بلغت � 8ساعات ،ومن خاللهم ناق�ش املجل�س مو�ضوعني من املو�ضوعات العامة مبربرات
كثرية ومن �أهمها؛ �أهمية وجود ت�أمني �صحي ي�شمل جميع املواطنني ،وقلة الكادر الطبي والإداري وقلة معدالت التوطني ،و�ضعف جودة
اخلدمات ال�صحية املقدمة للمر�ضى ،والى جانب الإطالع على الأهداف اال�سرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية لوزارة ال�صحة.

●

●ميكن القول �أن املجل�س الوطني االحتادي كان يهدف من مناق�شته لهذه املو�ضوعات الأخذ �أوال بخطاب رئي�س الدولة يف بداية كل دور ،وثانيا
على توجهات الدولة من خالل ر�ؤية الإمارات لعام 2021م وكذلك ا�سرتاتيجية ()2010 – 2008م وا�سرتاتيجية ()2013 – 2011م ،ويف
الأخري الأخذ بعني االعتبار بامل�شكالت والأزمات املحيطة والعاملية مثل الأزمة املالية العاملية واخلطر العاملي لن�ضوب املياه اجلوفية وانت�شار
الأمرا�ض املعدية (ال�سار�س – .)H1N1

الفعالية الربملانية للمو�ضوعات العامة يف الف�صل الت�شريعي :14
1.1يتم قيا�س الفعالية الربملانية عن طريق و�ضع ن�صو�ص التو�صيات وقيا�س ن�سبة الفعالية من خالل ردود احلكومة عليها ،كما ي�شري اجلدول
التايل:
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جدول الفعالية الربملانية للمو�ضوعات العامة يف الف�صل الت�شريعي 14
املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

هيئة
ال�ش�ؤون
الإ�سالمية
والأوقاف

�أو ًال :فيما يخ�ص الت�شريعات املنظمة لعمل الهيئة:
 .1تعديل القانون االحت��ادي رقم  29ل�سنة  1999ب�إن�شاء
الهيئة العامة ل�ل�أوق��اف وامل��ع��دل بالقانون االحت���ادي رقم
( )34ل�سنة2006م ومبا يحقق حتويل الهيئة �إلى وزارة �أو
على الأقل �أن ير�أ�س جمل�س �إدارة الهيئة وزير خمت�ص �أ�سوة
بالهيئات امل�ستقلة الأخ��رى ل�ضمان ح�سن متثيل الهيئة يف
جمل�س الوزراء عند مناق�شة مو�ضوعات الهيئة.
 .2الإ�سراع يف �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 29
ل�سنة  2009امل�شار �إليه وكذلك الئحة املوارد الب�شرية.
� .3إ�صدار قانون ينظم عمل حمالت احلج والعمرة.
� .4إ�صدار قانون للحفاظ على ملكية الوقف وحقوق الواقف.
ثانياً :فيما يخ�ص حمالت احلج والعمرة:
� .1إن�شاء جمعية حلمالت احل��ج والعمرة بغر�ض تنظيم
ممار�سة املهنة وتوثيق ال�صلة بني هذه احلمالت وخمتلف
الأط���راف الأخ���رى ،ومب��ا يعطي ثقل للمهنة وت���أث�ير �أك�بر
للح�صول على خ��دم��ات و�أ���س��ع��ار �أف�����ض��ل ويحقق �سهولة
االجتماع والتفاو�ض مع الهيئة.
 .2فتح مكتب دائم للهيئة يف الأرا�ضي املقد�سة لتلقي �شكوى
احلجاج واملعتمرين واتخاذ �إجراءات �سريعة بحق املخالفني
وتعوي�ض املت�ضررين ،مع تدبري املخ�ص�صات املالية من
امليزانية املعتمدة لبعثة احلج ال�سنوية.
 .3تعديل الت�صنيف اخلا�ص بحمالت احلج والعمرة بحيث
تتنا�سب الفئة مع نوع اخلدمة ودرجتها.
ثالثاً :فيما يخ�ص �إدارة الوقف وا�ستثماره:
� .1إن�شاء �إدارة خا�صة باال�ستثمارات الوقفية و�إعداد كادر
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ردود احلكومة
القبول

●

●

●مت امل��واف��ق��ة
ع������ل������ى 32
ت��و���ص��ي��ة من
�إج��م��ايل 35
تو�صية
●اع������ت������ب������ار
ت����ف����رع����ات
ب�������ع���������������ض
ال��ت��و���ص��ي��ات
(�أ ،ب،
ج ،د ،ه��ـ)
ب��ت��و���ص��ي��ات
كاملة.

الرف�ض
● ●مت رف�ض  3تو�صيات
● ●رف�ضت التو�صية حول تعديل
القانون االحت��ادي رقم 29
ل�سنة  1999ب�إن�شاء الهيئة
العامة ل�ل�أوق��اف ،و�سيتمر
الو�ضع كما هو عليه.
● ●رف�����ض��ت ال��ت��و���ص��ي��ة ح��ول
فتح مكتب دائ��م للهيئة يف
الأرا����ض���ي املقد�سة لتلقي
�شكوى احلجاج واملعتمرين
ب�سبب عدم وج��ود �ضرورة
لفتح مكتب دائ���م للهيئة،
ولأن ال�سفارة تقوم باملهام
ال��ت��ي يحتاجها امل��واط��ن��ون
يف الأرا�ضي املقد�سة خالل
�أداء العمرة� ،أم��ا بالن�سبة
ل��ل��ح��ج ف��ي��ت��م ت�شكيل بعثة
ممثلة من جمموعة وزارات
وهيئات لت�سهيل وحل جميع
م�شاكل احلجاج)
● ●رف�ضت التو�صية املتعلقة
ب��ـ��ـ���إع��ادة ال��ن��ظ��ر يف نظام
اخلطبة املوحدة للأ�سباب
التالية:
 -يتم �إعداد اخلطبة عن طريق

غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

% 91.4

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

هيئة
ال�ش�ؤون
الإ�سالمية
والأوقاف

خا�ص لها ال�ستقطاب الكفاءات القادرة على �إدارة الأموال
الوقفية وا�ستحداث برامج وقنوات ا�ستثمارية جديدة.
 .2ت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�شاركة يف �إقامة امل�شاريع
اال�ستثمارية يف جمال الوقف عرب:
�أ .دعوة القطاع اخلا�ص من خالل و�سائل الإعالم للم�ساهمة
يف �أوجه الوقف كل ح�سب اخت�صا�صه.
ب .تخ�صي�ص عدد من �أ�سهم الت�أ�سي�س يف �شركات امل�ساهمة
العامة كا�ستثمارات وقفية.
ج� .إ���ص��دار ت�شريع يعطي الأول��وي��ة يف م�شاريع احلكومة
لل�شركات امل�ساهمة يف العمل الوقفي واعتباره من �ضمن
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات.
د .الدخول يف �شراكة مع القطاع اخلا�ص بنظام ()BOT
 .3تنويع جماالت ا�ستثمارات الهيئة للأ�صول الوقفية و�إعادة
تطوير الأرا�ضي امل�سجلة وت�أهيل العقارات القائمة ،لزيادة
الإيرادات.
 .4ن�شر الوعي ب�أهمية الوقف وتعزيز م�ساهمة املجتمع يف
العمل الوقفي من خالل:
�أ .خطب ودرو�س امل�ساجد.
ب .و�سائل الإعالم.
ج .املناهج الدرا�سية يف خمتلف املراحل الدرا�سية.
د .التوا�صل املبا�شر مع رجال الأعمال.
هـ� .إقامة م�ؤمترات وحما�ضرات.
 .5عقد �شراكات بني هيئة الأوقاف واجلهات الوقفية املحلية
لتن�سيق اجلهود يف �إعداد قاعدة بيانات عامة ت�ضم خمتلف
�إم����ارات ال��دول��ة و�إع����داد ال��درا���س��ات ح��ول م�سائل الوقف

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

اخل��ط��ب��اء م��ن جميع �إم����ارات
الدولة ثم تعر�ض على اللجنة
املخت�صة م��ن جميع �إم����ارات
الدولة العتمادها.
 اخلطيب خمري بني �إلقائهام��ن ال���ورق���ة �أو غ��ي��ب�� ًا ب�شرط
االل����ت����زام مب���ح���ور وم��و���ض��وع
اخلطبة.
 اخل��ط��ب��ة ت��رف��ع م��ن م�ستوىاخلطباء ال�ضعفاء ال�ستالمها
جاهزة وطريقة العر�ض مرتوكة
ل��ل��خ��ط��ي��ب ب�����ش��رط االل���ت���زام
مبحاور ومو�ضوع اخلطبة).

غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

-
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

هيئة
ال�ش�ؤون
الإ�سالمية
والأوقاف

وامل�ستجدات فيها وتبادل اخلربات فيما بينها والتكامل يف
جماالت اال�ستثمار.
 .6توجيه ع��وائ��د ال��وق��ف خل��دم��ة وتنمية املجتمع وذل��ك
بالتن�سيق مع اجلمعيات والهيئات اخلريية.
 .7التوا�صل مع احلكومات املحلية للح�صول على منح يف
�شكل �أرا�ضي جتارية و�صناعية للم�ساهمة يف تنمية �أموال
الوقف.
رابعاً :فيما يخ�ص امل�ساجد وتوطني مهنتي الإمام وامل�ؤذن:
� .1إ�صدار ك��ادر خا�ص للأئمة يف ميزانية الهيئة لتفادي
اللجوء �إلى �أم��وال الوقف وتوطني هذه املهنة �أو التو�سع يف
جتربة نظام املكاف�آت.
 .2عقد �شراكات مع اجلامعات واملعاهد لإع��داد اخلطباء
والوعاظ.
� .3إ�سناد م�س�ألة تنظيف امل�ساجد ومرافقها لإدارة القطاع
اخلا�ص من خالل ميزانية خا�صة تر�صد لذلك.
 .4و�ضع �صناديق خا�صة يف فناء امل�ساجد لتجميع امل�صاحف
القدمية والكتب واملجالت الدينية.
 .5زيادة عدد مفت�شي امل�ساجد التابعني للهيئة و�إعطا�ؤهم
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف ح��ق ال��ع��اب��ث�ين بامل�ساجد
ومرافقها.
 .6ن�شر الوعي بني مرتادي امل�ساجد من جميع اجلن�سيات
بحرمة امل�سجد و�ضرورة املحافظة على مرافقه ،وذلك عن
طريق و�سائل الإعالم ومن خالل �أئمة امل�سجد.
 .7تو�صيل القيم الإ�سالمية يف امل�ساجد التي حت�ضرها
اجلن�سيات غري العربية بالو�سائل التي تراها الهيئة منا�سبة.
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الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

هيئة
ال�ش�ؤون
الإ�سالمية
والأوقاف

� .8إع���ادة النظر يف نظام اخلطبة امل��وح��د بحيث يحدد
مو�ضوع اخلطبة وترتك طريقة العر�ض للخطيب.
� .9ضرورة �إقامة م�ساجد جديدة بجميع مناطق الدولة ال
�سيما عند �إقامة امل�شروعات اجلديدة مع �إل��زام اجلهات
املطورة للم�شروعات ال�سكنية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية
يف هذا ال�ش�أن.
 .10اعتماد برامج وخطط ل��درو���س الوعظ والإر���ش��اد يف
امل�ساجد وال�ترك��ي��ز على �إب���راز و�سطية واع��ت��دال ر�سالة
الإ�سالم .
 .11و�ضع خطة ال�ستبدال م�ساجد حديثة بامل�ساجد امل�ؤقتة.
خام�ساً :فيما يخ�ص الإفتاء والوعظ:
 .1توحيد جهة الإف��ت��اء يف الدولة واعتبار الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف املرجع للفتوى.

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية
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ن�سبة
2
الفعالية

61

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
�صندوق
الزواج

 .1تعديل قانون الزواج لتحديد فئة ذوي الدخل املحدود مع
�إعادة النظر يف �شرط �سقف املنحة احلايل تبع ًا للم�ؤ�شرات
االقت�صادية ال�سائدة يف الدولة.
 .2االل��ت��زام بتطبيق القانون االحت���ادي رق��م ( )21ل�سنة
 1997يف �ش�أن حتديد املهر بعقد الزواج وم�صاريفه وتعديل
املادة (. )3
 .3عدم �إ�سقاط الطلبات امل�ستوفية لل�شروط عند انتهاء
ال�سنة املالية �أو عجز امليزانية.
 .4تفعيل ال��دور التثقيفي لل�صندوق بو�ضع برامج وخطط
تطويرية لت�أهيل القائمني على التوجيه والإر�شاد وبالتعاون
مع اجلهات املخت�صة يف الدولة.
� .5ضرورة التعاون مع وزارة االقت�صاد لإيجاد تعريف وا�ضح
لذوي الدخل املحدود.
.6عمل درا�سة اكتوارية
� .7ضمان التمويل امل�ستقبلي لل�صندوق من خالل تخ�صي�ص
ن�سبة ( )% 5م��ن ع��وائ��د ج��ه��از الإم�����ارات لال�ستثمار
لل�صندوق.
� .8إ���ص��دار ت�شريع احت��ادي ملزم لتقنني عملية االرتباط
بالأجنبيات وق�صرها على حاالت اجتماعية معينة.
 .9تخ�صي�ص قاعات حكومية حلفالت ال��زواج يف خمتلف
�أرجاء الدولة.
 .10ت�أ�سي�س قاعدة معلومات اجتماعية يف ال�صندوق.
� .11إجراء م�سح اجتماعي للحاالت التي مل ي�سبق لها الزواج.
 .12دع��م �صندوق ال���زواج لإن�����ش��اء املكاتب اال�ست�شارية
الأ�سرية ،بغر�ض التوجيه الأ�سري وتقليل ح��االت الطالق
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ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

●
●

●

●

●مت امل��واف��ق��ة
ع���������ل���������ى 5
تو�صيات من
�إج��م��ايل 13
تو�صية.

●

●

●

●

●مت الرف�ض على  8تو�صيات
●مت رف�ض التو�صية رق��م 1
ل�صعوبة ال��ت��ح��دي��د كونها
متغرية ومرتبطة بالأو�ضاع
االقت�صادية
●مت رف�����ض ال��ت��و���ص��ي��ة رق��م
 2و 10و 11لأن��ه��ا لي�ست
من اخت�صا�صات �صندوق
الزواج)
●مت رف�����ض ال��ت��و���ص��ي��ة رق��م
 3لأن ال�����ص��ن��دوق ال يقوم
ب�إ�سقاط الطلبات.
●مت رف�ض التو�صية رقم  6لأن
الو�ضع احل��ايل لل�صندوق
م�ستقر جد ًا.
●مت رف�ض التو�صية رق��م 7
لأن ال�صندوق مدعوم مالي ًا
من قبل احلكومة
●مت رف�����ض ال��ت��و���ص��ي��ة رق��م
 8ول���ك���ن مل ي���ذك���ر �سبب
الرف�ض.

غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

% 38.5

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
�صندوق
الزواج

 .13تطوير املوقع االلكرتوين لل�صندوق ،لتفعيل توا�صله مع
املواطنني وتدعيم ال��دور الإعالمي له ،وتقدميه لعدد من
اخلدمات االلكرتونية كتقدمي املنح ،وقيا�س ر�ضا املتعاملني.

�سيا�سة
برنامج
ال�شيخ زايد
للإ�سكان

�أو ًال :التو�صيات اخلا�صة باجلانب الت�شريعي:
تعديل القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة 1999م يف �ش�أن
برنامج زايد للإ�سكان مبا يحقق التايل:
 .1رفع قيمة القرو�ض واملنح مبا يتنا�سب والواقع االقت�صادي
يف الدولة ومد �أجل ال�سداد �أ�سوة بربامج الإ�سكان املحلية.
 .2تعديل �سقف الراتب مبا يتنا�سب مع الظروف االقت�صادية
يف الدولة وارتفاع الأ�سعار والتغريات التي طر�أت على هيكل
الرواتب.
� .3أن يكون ن�صيب الفرد من �إجمايل دخل الأ�سرة هو معيار
ا�ستحقاق امل�ستفيد للمنح �أو القرو�ض.
 .4ا�ستثناء فئة العاملني خ��ارج ال��دول��ة م��ن �شرط عدم
الت�صرف بالإيجار للم�سكن املخ�ص�ص لهم.
 .5جعل الربنامج هو اجلهة املخت�صة با�ستالم الطلبات.
� .6أحقية املواطنات املتزوجات من �أزواج يحملون جن�سية
�أي دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي يف احل�صول على
قرو�ض الإ�سكان.
ثانياً :املعايري التفا�ضلية للم�ساعدات والقرو�ض:
 .1يجب �أن يت�ضمن طلب امل�ساعدة �أو القر�ض �شهادة مو�ضح
بها تاريخ �إجن��از امل�سكن وظ��روف املنطقة �ضمن معايري
حالة امل�سكن ونوع البناء مع �ضرورة حتديد عمر افرتا�ضي
للم�سكن.
 .2يق�سم الأ�شخا�ص من حيث دخولهم �إلى �شرائح (تت�ضمن

ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

●
●

●

●مت امل��واف��ق��ة
ع������ل������ى 12
ت��و���ص��ي��ة من
�إج��م��ايل 23
تو�صية.
●

●مت رف�ض  11تو�صية.
●مت رف�ض التو�صية بخ�صو�ص
"�أن يكون ن�صيب الفرد من
�إج��م��ايل دخ��ل الأ���س��رة هو
معيار ا�ستحقاق امل�ستفيد
للمنح �أو القرو�ض" لأن
نظام املعايري الإلكرتونية
يراعي متو�سط دخل الفرد
بالأ�سرة فمن خالل النظر
�إل�����ى ه����ذا امل��ع��ي��ار وب��ق��ي��ة
امل��ع��اي�ير ال��ت��ي ت���أخ��ذ بعني
االعتبار كل �أو�ضاع الأ�سرة
ميكن الو�صول �إل��ى الطلب
الأولى با�ستحقاق امل�ساعدة
ال�سكنية.
●مت رف�ض التو�صية بخ�صو�ص
"تق�سيم الأ���ش��خ��ا���ص من
حيث دخولهم �إل��ى �شرائح
(تت�ضمن كل �شريحة 5000
درهم) ليتحدد من خاللها
ق��ي��م��ة ال��ق��ر���ض وامل���ق���درة
على ال�سداد" لأن نظام

غمو�ض
1
الفعالية

-
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ن�سبة
2
الفعالية

% 52.17
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
برنامج
ال�شيخ زايد
للإ�سكان

يف حتديد النقاط اخلا�صة بهم وال��ت��ي ت�ستخدم كمعيار
للأف�ضلية.
 .4مراعاة نوع الرخ�صة التجارية والدخل الناجت عنها عند
حتديد العوامل املرجحة للح�صول على القر�ض.
� .5إ�ضافة عدد من النقاط لفئة امل�ستفيد املتزوج.
 .6زي��ادة ع��دد النقاط اخلا�صة باملطلقات وتوحيدها مع
الأرامل.
 .7احت�ساب نقاط مف�صلة تتعلق بحجم ون��وع امل�سكن من
حيث م�ساحات الغرف وعدد قاطنيها و�أجنا�سهم و�أعمارهم
و�إ�ضافة معايري جديدة تتعلق بعدد غرف النوم واجللو�س
والطعام ومرافق امل�سكن الأخرى.
ثالثاً :التو�صيات اخلا�صة بنظام العمل يف الربنامج:
� .1إعداد ا�سرتاتيجية للإ�سكان على م�ستوى الدولة تراجع
ب�صفة دورية وت�أخذ بعني االعتبار الر�ؤية ال�شمولية للإ�سكان
(اخل��ط��ط وال�برام��ج الإ�سكانية ،النطاق الزمني لتنفيذ
امل�شاريع الإ�سكانية ،امل��وارد املالية املتاحة لتنفيذ الربامج
الإ�سكانية ،تقييم الربامج الإ�سكانية ،الزيادة يف �أع��داد
ال�سكان والتوقعات امل�ستقبلية للطلب على الإ�سكان).
 .2خماطبة اجلهات املعنية مبا�شرة للإيعاز بتخ�صي�ص
�أرا���ض��ي �سكنية مهي�أة للبناء يف مناطق ذات بنية حتتية
متكاملة للم�ستفيدين.
 .3التو�سع يف م�شاريع الإ�سكان التي تعتمد طريقة بناء
�أحياء وجممعات �سكنية متكاملة تتوفر فيها متطلبات ال ُبنية
الأ�سا�سية واملرافق.
 .4عقد �شراكات مع البلديات املحلية واجلهات الأخرى ذات
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ردود احلكومة
القبول

الرف�ض
الأمر الذي يحقق عدالة �أكرث.
● ●مت رف�ض التو�صية املتعلقة
بـ "�إ�ضافة عدد نقاط لفئة
امل�ستفيد املتزوج" لأنه من
حيث امل��ب��د�أ ال يتم درا�سة
الطلب �إال �إذا كان مقدمه
متزوج.
● ●مت رف�����������ض ال���ت���و����ص���ي���ة
ب��خ�����ص��و���ص زي������ادة ع��دد
النقاط اخلا�صة باملطلقات
وتوحيدها مع الأرام���ل لأن
الأرم���ل���ة ال ع��ائ��ل ل��ه��ا �أم��ا
املطلقة ف�إن والد الأبناء ما
زال ملزم �شرع ًا ب�إعالتهم
بالتايل يجب �إعطاء الأرملة
و�ضع �أف�ضل.
● ●مت رف�����ض ال��ت��و���ص��ي��ة التي
ت��ت��ع��ل��ق ب��اح��ت�����س��اب ن��ق��اط
مف�صلة تتعلق بحجم ونوع
امل�سكن لأن نظام املعايري
الإلكرتونية حالي ًا يراعي
ق��ي��ا���س م���دى ال��ت��زاح��م يف
الغرف بالإ�ضافة �إل��ى �أنه
يتم درا�سة الو�ضع ال�سكني
للأ�سرة من خ�لال البحث

غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

% 52.17

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
برنامج
ال�شيخ زايد
للإ�سكان

االخت�صا�ص وبرامج التمويل املحلية للح�صول على املعلومات
مبا�شرة دون طلبها من امل�ستفيد.
 .5ا�ستحداث برامج �إ�سكانية خا�صة بالأرامل واملطلقات
وكبار ال�سن والفئات اخلا�صة وا�ستحداث معايري جديدة
ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة وامل�سنني بحيث تعطى هذه
الفئات �صفة الأولوية.
 .6ت�شجيع وحتفيز القطاع العقاري اخلا�ص على اال�ستثمار
يف بناء جممعات �سكنية خم�ص�صة للمواطنني تتوفر فيها
اخل��دم��ات وامل��راف��ق م��ع ت�سهيل �إج����راءات ال��دف��ع وتكرمي
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات امللتزمة بامل�سئولية االجتماعية
والإ�شادة بذلك عرب و�سائل الإعالم املختلفة.
 .7تكليف امل�صارف الوطنية لتمويل قرو�ض الإ�سكان على �أن
تتحمل احلكومة الفوائد املرتتبة على منح هذه القرو�ض.
� .8إعطاء �أولوية لطلبات مواطني الإم��ارات التي لي�س بها
برامج �إ�سكان حملية و�إلغاء �أولوية التوزيع املتبعة حالي ًا
بنظام احل�ص�ص بني الإمارات.
� .9ضرورة �أخذ الربامج الإ�سكانية املحلية بعني االعتبار
يف حالة اال�ستمرار يف االعتماد على احل�ص�ص يف حتديد
امل�ستفيدين وتوزيعهم بني الإمارات املختلفة.
 .10درا�سة حالة امل�ساكن ال�شعبية القائمة والتي انتهى
عمرها الإفرتا�ضي وو�ضعها �ضمن خطة الإحالل.

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض
االجتماعي الذي يذكر �أجنا�س
و�أعمار وعدد قاطني الغرف.
● ●مت رف�ض التو�صيات الثالث
بخ�صو�ص " ت�شجيع وحتفيز
القطاع ال��ع��ق��اري اخلا�ص
ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ار يف ب��ن��اء
جممعات �سكنية خم�ص�صة
و"تكليف
للمواطنني"
امل�صارف الوطنية لتمويل
قرو�ض الإ�سكان" و"درا�سة
ح��ال��ة امل�����س��اك��ن ال�شعبية
القائمة والتي انتهى عمرها
االفرتا�ضي وو�ضعها �ضمن
خطة الإحالل" لأنها لي�ست
من اخت�صا�ص الربنامج
● ●مت رف�ض التو�صية املتعلقة
بخ�صو�ص "�إعطاء �أولوية
لطلبات مواطني الإم��ارات
ال���ت���ي ل��ي�����س ب���ه���ا ب���رام���ج
�إ�سكان حملية و�إلغاء �أولوية
التوزيع املتبعة حالي ًا بنظام
احل�ص�ص بني الإمارات"
لأن نظام احل�ص�ص احلايل
ا���س�تر���ش��ادي فقط ومتغري
م��ن �سنة لأخ����رى وح�سب

غمو�ض
1
الفعالية

-
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ن�سبة
2
الفعالية

% 52.17
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض
متطلبات املرحلة ويراعي عدد
مواطني كل �إمارة بالإ�ضافة �أن
الربنامج باعتباره جهة احتادية
تخدم كافة مواطني الدولة ال
ميكن �أن يفرق بني �إم���ارة بها
برنامج �إ�سكان من التي لي�س
بها.
● ●مت رف�ض التو�صية «�ضرورة
�أخ���ذ ال�برام��ج الإ�سكانية
املحلية ب��ع�ين االع��ت��ب��ار يف
حالة اال�ستمرار يف االعتماد
على احل�ص�ص يف حتديد
امل�ستفيدين وتوزيعهم بني
الإم�������ارات امل��خ��ت��ل��ف��ة» ومل
يذكر ال�سبب يف الرف�ض.

�سيا�سة
برنامج
ال�شيخ زايد
للإ�سكان

66

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
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غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
وزارة
ال�ش�ؤون
االجتماعية

اجلانب الأول :الت�شريعات والقوانني:
 .1تعديل قانون التعاونيات مبا يتما�شى مع م�صالح املجتمع
العامة وم�صالح اجلمعيات التعاونية خا�صة فيما يتعلق بعدالة
املناف�سة بينها وبني ال�شركات الكربى.
 .2الإ�سراع يف �إ�صدار قانون حقوق الطفل.
اجلانب الثاين :اال�سرتاتيجية واخلطة الت�شغيلية:
� .1إعداد الدرا�سات العلمية واالجتماعية يف �ش�أن الظواهر
االجتماعية ال�سلبية املتزايدة واالعتماد على خمرجات
هذه الدرا�سات يف و�ضع اخلطط والأن�شطة وفق �إطار زمني
حمدد.
� .2إيجاد �آليات تقييم وا�ضحة من خ�لال م�ؤ�شرات �أداء
لقيا�س م��دى ق��درة ب��رام��ج ال���وزارة على حتقيق �أهدافها
اال�سرتاتيجية االجتماعية للكوادر العاملة يف ال��وزارة عن
طريق برامج التدريب املختلفة مع العمل على زيادة �أعداد
الباحثني االجتماعيني.
 .4زيادة امليزانية املخ�ص�صة لدعم برامج و�أن�شطة وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية:
(مراكز التنمية االجتماعية ،والرعاية االجتماعية ،وال�ضمان
االجتماعي) مع تخ�صي�ص مبالغ لل�صيانة الطارئة للمراكز
التابعة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
اجلانب الأخري :برامج وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية:
 .1اال�ستفادة م��ن اجلمعيات ذات النفع ال��ع��ام يف دعم
مبادرات و�أن�شطة الوزارة وذلك عن طريق م�شاركة الوزارة
يف تنفيذ بع�ض من براجمها و�أن�شطتها.
 .2دعم �إن�شاء جمعيات تعاونية يف كل �إمارة.

ردود احلكومة
القبول

●

●امل�����واف�����ق�����ة
ع��ل��ى جميع -
التو�صيات

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

-

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

ن�سبة
2
الفعالية

% 100
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
وزارة
ال�ش�ؤون
االجتماعية

 .3جتديد وا�ستحداث �أن�شطة تتناول فئات �أكرب من املجتمع
مع مراعاة الأبعاد الآتية (الزمني ،املكاين ،امل�ضموين) عن
طريق:
�أ� .إقامة ن�شاط اجتماعي موحد على م�ستوى الدولة يف وقت
واحد يكون مبثابة مهرجان اجتماعي �سنوي على م�ستوى
ال��دول��ة تت�ضافر فيه جهود خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية
واملحلية واخلا�صة مع اعتبار الإع�لام (املوجه واملكثف)
�شريك �أ�سا�سي لتحقيق ذلك.
 .4و�ضع برامج و�آليات عمل م�شرتكة بني الوزارة و الوزارات
االحتادية ،وامل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية يف �سبيل حتقيق
�أهداف برامج التنمية االجتماعية بطريقة فاعلة وذلك عن
طريق:
�أ .التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم لإيجاد خطة عمل
وا�ضحة تنفذ من خاللها بع�ض برامج الوزارة
ب .التن�سيق مع هيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف توظيف
اخلطاب الديني يف تنمية وتثقيف املجتمع.
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ردود احلكومة
القبول

●

●امل�����واف�����ق�����ة
ع��ل��ى جميع -
التو�صيات

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

% 100

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
وزارة
الثقافة
وال�شباب
واملجتمع

�أوال :قطاع الثقافة:
� .1سرعة �إ�صدار الإطار الت�شريعي والقانوين لتعاون الوزارة
مع خمتلف الهيئات وامل�ؤ�س�سات واملراكز ال��واردة يف خطة
الوزارة اال�سرتاتيجية لعام 2008م.
 .2االنتهاء من �إ���ص��دار القوانني اخلا�صة باحلفاظ على
املواقع الأثرية والتاريخية يف الدولة ،وترميم املخطوطات
الأثرية ،والقوانني الأخرى الواردة يف ا�سرتاتيجية الوزارة.
 .3زيادة امليزانية املخ�ص�صة لوزارة الثقافة خا�صة يف �إطار
امل�س�ؤوليات واملهام املحددة للوزارة يف �ش�أن الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع.
� .4صياغة برنامج متكامل لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة
بالتعاون مع كافة م�ؤ�س�سات الدولة ويعمل به ملدة ()5 -3
�سنوات على �أن يتم مراجعته �سنويا ويتم فيه مراعاة الآتي:
– –و�ضع وثيقة عمل ت�ؤطر خلطط و برامج وفعاليات ثقافية
حمددة زمنيا بالتعاون بني الوزارة وامل�ؤ�س�سات والدوائر
الثقافية والإعالمية ومنظمات املجتمع امل��دين بحيث
تهدف هذه الوثيقة �إلى حتقيق �أه��داف وزارة الثقافة
خا�صة يف جماالت الهوية الوطنية والتنمية املجتمعية،
كما تهدف للتن�سيق بني وزارة الثقافة والهيئات املحلية
ذات ال�ش�أن الثقايف ل�ضمان تكامل الربامج الثقافية بني
اجلانبني يف �إطار يعزز الهوية الوطنية.
– –حتقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة م��ن نتائج الدرا�سة
والتو�صيات التي �أعدتها وزارة الثقافة ح��ول الهوية
الوطنية.
– –تعزيز مفهوم الهوية الوطنية يف املناهج التعليمية

ردود احلكومة
القبول

● ●ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م
امل�����واف�����ق�����ة
ق����������ط����������اع
الثقافة:
 7ت��و���ص��ي��ات من
�إج�������م�������ايل 13
تو�صية
● ●ق����������ط����������اع
الريا�ضة:
 10ت���و����ص���ي���ات
م�����ن �إج�����م�����ايل
تو�صية12

الرف�ض
● ●مت ال����رف���������ض يف ق���ط���اع
الثقافة :مت رف�ض التو�صية
 1للأ�سباب التالية:
 لقد �أع���دت ال���وزارة م�سودةمل�شروع خطتها الإ�سرتاتيجية
وك����ان م��و���ض��ع ه���ذه التو�صية
م���ن ���ض��م��ن �أه���داف���ه���ا ،ول��ك��ن
مت ح����ذف ه����ذا ال���ه���دف عند
�إ�صدار ال�صيغة النهائية للخطة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،وال��ت��ي واف��ق
عليها جمل�س ال��وزراء املوقر -
اعتمدت ال���وزارة يف التن�سيق
مع خمتلف الهيئات وامل�ؤ�س�سات
واملراكز على جمموعة النظم
القانونية ال��ق��ائ��م��ة ،م��ذك��رات
ال��ت��ف��اه��م م���ع ت��ل��ك اجل��ه��ات
املعنية)
● ●مت رف�ض التو�صية  2ب�سبب
ارت�����ب�����اط االخ���ت�������ص���ا����ص
ب�إ�صدار القوانني اخلا�صة
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��واق��ع
الأث����ري����ة وال��ت��اري��خ��ي��ة يف
الدولة وترميم املخطوطات
الأث��ري��ة للمجل�س الوطني
لل�سياحة والآث���ار مبقت�ضى

غمو�ض
1
الفعالية

-
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ن�سبة
2
الفعالية

قطاع
الثقافة
% 53,84
قطاع
الريا�ضة
% 83,3
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
وزارة
الثقافة
وال�شباب
واملجتمع

وو�سائل الإعالم املحلية.
 .5التن�سيق مع وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية وو�سائل
الإع�ل�ام لن�شر ال��وع��ي الثقايف االجتماعي ب�ين القادمني
واملقيمني يف الدولة من اجلن�سيات املختلفة ح��ول الهوية
الوطنية ل��ل��دول��ة وال��ق��ي��م الثقافية واالجتماعية وال��دي��ن
والعادات والتقاليد ،و�أن يكون تقدمي طلب الإقامة يف الدولة
م�شروطا بالنجاح يف خو�ض امتحان حول هذه املعلومات
الثقافية الأ�سا�سية التي على الوزارة �إعدادها ون�شرها.
� .6ضرورة �إيجاد معايري وم�ؤ�شرات لقيا�س الأثر املتوقع من
الربامج والأن�شطة التي تنفذها الوزارة.
 .7تفعيل دور ال���وزارة الخت�صا�صاتها يف جم��ال احلفاظ
على الرتاث الثقايف للدولة ،املادي وغري امل��ادي ،و�ضرورة
االهتمام بتكثيف وتنفيذ الربامج اخلا�صة بالرتاث الثقايف
لأهمية ه��ذا اجلانب يف تعزيز الهوية الوطنية واالنتماء
الوطني و�إي��ج��اد و�سائل عر�ض حديثة ومبتكرة للموروث
الثقايف للرتويج له كجزء �أ�سا�سي من الهوية الوطنية ،ومبا
ي�ؤدي �إلى جذب اجلمهور خا�صة ال�شباب لالهتمام به.
� .8إجن��از برامج احتادية بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية
ب�ش�أن تعزيز ا�ستخدام اللغة العربية وحتقيق �أوج��ه رقابة
دقيقة ملتابعة تنفيذ ق��رار جمل�س ال����وزراء ب�ش�أن �إل��زام
امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية با�ستخدامها كلغة ر�سمية يف
املرا�سالت الر�سمية.
 .9ت�أ�سي�س جلنة دائمة م�شرتكة للتن�سيق بني الوزارة واملجل�س
الوطني للإعالم لو�ضع وتنفيذ الربامج واخلطط امل�شرتكة
التي تخدم �سيا�سة الدولة يف جمال الثقافة خا�صة يف �إطار
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ردود احلكومة
القبول

الرف�ض
امل���ادة رق��م ( )5م��ن القانون
االحتادي رقم ( )6ل�سنة 2008
ال�صادر ب�إن�شاء جمل�س وطني
لل�سياحة والآثار).
● ●مت رف�����ض التو�صية  5لأن
م�����س��ال��ة ا�����ش��ت�راط رب���ط
الإقامة يف الدولة ب�شروط
م��ع��ي��ن��ة وم���ن���ه االم��ت��ح��ان
املقرتح فهذا �أمر تخت�ص به
وزارة الداخلية باعتبارها
اجل����ه����ة امل���ع���ن���ي���ة مب��ن��ح
الإقامات.
● ●مت رف�����ض التو�صية  8لأن
قرار جمل�س الوزراء املوقر
رقم ( )2/21ل�سنة 2008
اجل���ل�������س���ة رق�����م ( )3مل
يت�ضمن ع��ق��وب��ات جزائية
ع��ل��ى خم��ال��ف��ة �أح���ك���ام���ه،
ومن ثم ف���إن متابعة تنفيذ
ه���ذا ال���ق���رار ت���أخ��ذ �شكل
حث الغري وت�شجيعهم على
االلتزام مبا جاء فيه.
● ●مت رف���������ض ال���ت���و����ص���ي���ة 9
للأ�سباب التالية:
 -ق��ام��ت ال������وزارة بالتن�سيق

غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
وزارة
الثقافة
وال�شباب
واملجتمع

�إنتاج برامج تهتم بثقافة الطفل ،و�إن�شاء قناة ثقافية.
 .10حتديد م�س�ؤوليات الرقابة والتعاون والتن�سيق بني وزارة
الثقافة ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة اخلارجية يف �ش�أن
الإ�شراف على كافة �أن�شطة وبرامج جمعيات النفع العام
ذات الطبيعة الثقافية واملراكز الثقافية ومراكز اجلاليات.
� .11إعداد برامج ابتكاريه وت�شكيل جلان عمل معنية بت�شجيع
العمل التطوعي ملختلف فئات املجتمع.
� .12إع��داد ال��وزارة لربامج عمل حم��ددة يف �ش�أن ت�شجيع
م�ؤ�س�سات القطاع اخل��ا���ص على امل�شاركة يف امل�س�ؤولية
املجتمعية.
� .13إن�شاء �أكادميية للكتاب والنقاد وال�شعراء ومعهد للفنون
امل�سرحية وال�سينمائية لدعم و�إع���داد ومتابعة وت�شجيع
هذه الفئات املثقفة واملبدعة وتطوير قدراتهم للتمكن من
املناف�سة الإقليمية والعاملية.
ثانياً :قطاع ال�شباب الريا�ضة:
� .1سرعة �إ�صدار قانون حظر املن�شطات لأهميته ،واالنتهاء
من �إ�صدار الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون رقم ()7
ل�سنة 2008م يف �ش�أن الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة
واجلهات العاملة ،بحيث تت�ضمن تنظيما ملو�ضوعات مثل
واالح��ت�راف الريا�ضي الطب الريا�ضي ،وع�لاق��ة الهيئة
باملجال�س الريا�ضية املحلية.
� .2إع���داد ميثاق �شرف ريا�ضي يحكم �سلوك ال��وح��دات
والأفراد الريا�ضيني واملتعاملني يف املجال الريا�ضي ب�ضوابط
�أخالقية لالرتقاء بال�سلوك الريا�ضي والإداري �ضمن قيم
وقناعات يتفق عليها اجلميع.

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض
مبا�شرة م��ع �أج��ه��زة الإع�ل�ام
بالدولة وكان معظمها حا�ضر ًا
يف الفعاليات ال��ت��ي ت��ق��وم بها
ال���������وزارة وك����ذل����ك يف ك��اف��ة
املنا�سبات التي يلزم فيها نقل
ن�شاط ال���وزارة �إل��ى �أك�بر عدد
من اجلمهور.
 ل��دى ال���وزارة خطته وبرامجلن�شر الثقافة.
 �إن�شاء قناة ثقافية تعد مهمة�إعالمية لي�ست من اخت�صا�ص
الوزارة.
● ●مت رف�������ض ال��ت��و���ص��ي��ة 10
للأ�سباب التالية:
 �أن جمعيات النفع العام ذاتالطبيعة الثقافية تخ�ضع لوزارة
ال�������ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ،وه��ي
املخت�صة باتخاذ الإج���راء يف
حالة خمالفة ه��ذه اجلمعيات
ل��ل��ق��ان��ون ف��ي��م��ا مت��ار���س��ه من
�أن�شطة.
 ت��ق��دم وزارة الثقافة دعم ًاجل��م��ع��ي��ات ال��ن��ف��ع ال��ع��ام ذات
الطبيعة الثقافية التي تت�أكد
دوم����� ًا م���ن ال��ت��زام��ه��ا ب��اخل��ط

غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

-
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العامة
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 .3زي���ادة امل��ي��زان��ي��ة املخ�ص�صة للهيئة ال��ع��ام��ة لل�شباب
والريا�ضة وفقا ملا يتم تقديره يف خطتها الت�شغيلية بحيث
تتنا�سب مع حجم الربامج املدرجة يف اخلطة اال�سرتاتيجية،
مع �ضرورة �إيجاد م�صادر دخل جديدة للهيئة عن طريق
ال�شراكات والرعاية لرباجمها املختلفة.
 .4الإ���س��راع يف تطوير البنية التحتية للمن�ش�آت ال�شبابية
والريا�ضية وف��ق �أح��دث املعايري العاملية املعتمدة�.إن�شاء
جممعات �أو مراكز للطب الريا�ضي يف كل �إم��ارة ،ومركز
ل�ل�إع��داد الأوليمبي التخ�ص�صي املتكامل ،والتن�سيق مع
احتاد الريا�ضة املدر�سية لتخ�صي�ص مدر�سة يف كل منطقة
تعليمية تكون مبثابة امللعب الأوليمبي امل��رك��زي املتكامل
يحت�ضن كافة ط�لاب امل��دار���س باملنطقة الذين ي�شاركون
بالريا�ضة املدر�سية ويت�ضمن توفري اخل��دم��ات ال�صحية
للطالب والرعاية النف�سية والتعليمية.
 .5توطني الوظائف الإداري��ة والفنية والإعالمية يف جميع
اجلهات العاملة مبجال ال�شباب والريا�ضة يف الدولة عن
طريق:
 توفري الكادر املايل املنا�سب. �إيجاد هياكل وظيفية �إدارية وفنية وا�ضحة. ت�أهيل املدربني املواطنني. �إع���داد وت���أه��ي��ل طلبة الإع�ل�ام باجلامعات وال��ك��ف��اءاتاملمار�سة للإعالم الريا�ضي.
 حتويل مركز �إع��داد القادة �إل��ى كلية لإع��داد القياداتال�شبابية والريا�ضية املواطنة يف كافة التخ�ص�صات التي
تخدم القطاع الريا�ضي من (�إداري�ين ،م�شرفني ،مدربني،
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ردود احلكومة
القبول

الرف�ض
الثقايف العام يف الدولة.
 م��راك��ز اجل��ال��ي��ات تخت�صبتقدمي �أن�شطتها جلالياتها فال
�إل��زام عليها بخط ثقايف معني
�إال يف احل��االت التي ميكن �أن
متار�س ن�شاط ًا يخالف قوانني
ال���دول���ة ،وه��ن��ا ت��ت��دخ��ل وزارة
اخل���ارج���ي���ة ل��ت��ت��خ��ذ الإج�����راء
القانوين املنا�سب
● ●مت رف�ض التو�صية  13لأن
�إن وزارة التعليم العايل
هي ال���وزارة املعنية �ضمن
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة التعليمية
للحكومة ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات
التعليمية والإ�شراف عليها
● ●قطاع الريا�ضة :مت رف�ض
�إن�شاء جممعات �أو مراكز
للطب الريا�ضي يف كل �إمارة
ب�سبب االكتفاء مبركز واحد
نظر ًا للتكلفة العالية لإن�شاء
وت�شغيل املراكز يف كل �إمارة
● ●مت رف�������ض ال��ت��و���ص��ي��ة 12
لأن���ه ق���رار متلكه ال�سلطة
ال�سيا�سية.

غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
وزارة
الثقافة
وال�شباب
واملجتمع

حكام� ،إعالميني ،فنيني)
� .6إ�شراك العاملني باالحتادات واجلمعيات ال�شبابية يف
مظلة هيئة الت�أمينات االجتماعية واملعا�شات بالتعاون مع
وزارة املالية والهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة لتوفري
الأم��ن الوظيفي لهذه ال��ك��وادر ،الأم��ر ال��ذي �سي�شجع على
زيادة عدد املنت�سبني للقطاع الريا�ضي وال�شبابي يف خمتلف
وظائفه مع التفرغ للإبداع والتميز فيه.
� .7إيجاد �آلية للتن�سيق بني خمتلف الهيئات وامل�ؤ�س�سات
الريا�ضية العاملة بالدولة ل�ضمان حتقيق التكامل يف اخلطط
اال�سرتاتيجية والربامج املدرجة بها ،و�أن تكون الهيئة العامة
لل�شباب والريا�ضة هي امل�ؤطر لعمل املجال�س الريا�ضية.
 .8دع��م ريا�ضة امل���ر�أة و�إن�شاء مركز تدريب متخ�ص�ص
مبعايري عاملية لريا�ضة املر�أة يف كل �إمارة يعمل على تطوير
و�صقل القدرات الريا�ضية لدى املر�أة وت�شجيعها لالنخراط
يف الريا�ضات املختلفة و�إعداد مدر�سات الرتبية الريا�ضية.
بالإ�ضافة لذلك على ال��وزارة والهيئة �أن تعمال على ن�شر
الوعي يف املجتمع بني كافة �شرائحه ب�أهمية ريا�ضة املر�أة
مبا ال يتعار�ض مع القيم والعادات والدين ،من خالل التعاون
مع م�ؤ�س�سات التعليم ،وو�سائل الإعالم ،واملراكز واجلمعيات
والأندية الن�سائية ،لتوفري البيئة املنا�سبة للمر�أة لت�شجيعها
على ممار�سة الريا�ضة ون�شر الوعي الريا�ضي ال�صحي.
 .9و�ضع �سيا�سة عليا لدعم ريا�ضة املعاقني واالهتمام بها
عرب زي��ادة الدعم امل��ايل ،و�إن�شاء مقر الحت��اد املعاقني ،و
زيادة �أندية املعاقني يف املناطق النائية.
 .10ت�أ�سي�س احت���اد للجمعيات ال�شبابية ت��ق��وم بتن�سيق

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية
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2
الفعالية
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العامة

�سيا�سة
وزارة
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التو�صيات
الأن�شطة والربامج بني اجلمعيات (جمعية ك�شافة الإمارات،
جمعية مر�شدات الإم��ارات ،جمعية بيوت ال�شباب ،جمعية
املتطوعني ،جمعية الهواة) ،و�إن�شاء بيوت لل�شباب يف كافة
�إمارات الدولة مع تقدمي الدعم املايل الالزم لها.
 .11العمل على خلق �شراكات مع وزارة الداخلية للعمل على
�إعادة ت�أهيل الأفراد ،ومواجهة االنحراف يف ال�سلوك ،وخلق
�شراكات مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف الدولة مبختلف و�سائلها
لتكري�س الوعي ب�أهمية الريا�ضة ون�شر الثقافة الريا�ضية يف
املجتمع ،وو�ضع �آلية للتعاون بني املراكز ال�شبابية وم�ؤ�س�سة
ات�صاالت ال�ستغالل الو�سائل التكنولوجية يف تعزيز التوا�صل
مع ال�شباب.
 .12ف�صل الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة ع��ن وزارة
الثقافة ،مبا يحقق و�ضع �سيا�سات وبرامج م�ستقلة لل�شباب
وال��ري��ا���ض��ة ،وي�ضمن ع��دم ال��ت��داخ��ل يف االخت�صا�صات
والإ�شراف والتقييم الأف�ضل للخطط والربامج املنفذة.
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1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
احلكومة
يف قطاع
الإعالم

 .1تفعيل دور املجل�س الوطني للإعالم كمظلة تنظيمية
لقطاع الإعالم يف الدولة وتطوير اخت�صا�صاتها مبا يتنا�سب
مع احتياجات املجتمع �ضمن �أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية
للحكومة االحتادية.
� .2ضرورة التعاون والتن�سيق بني املجل�س الوطني للإعالم
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية مبا ي�ؤدي �إلى متكني املجل�س
من تنفيذ �أهدافه وخططه وبراجمه عرب و�سائل الإعالم
املحلية.
 .3و���ض��ع �آل��ي��ة عمل م�شرتكة ب�ين امل�ؤ�س�سات الإع�لام��ي��ة
وم�ؤ�س�سات التعليم ال��ع��ايل ل��ع�لاج �إ�شكالية ع��دم توافق
خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل مع احتياجات امل�ؤ�س�سات
الإعالمية ،و�ضرورة التعاون بينها لو�ضع برامج وخطط
لتنمية وت�أهيل وتوظيف امل��وارد الب�شرية املواطنة يف قطاع
الإعالم.
 .4تعميق وتكثيف الربامج والأن�شطة الإعالمية املوجهة نحو
الق�ضايا الوطنية مثل الهوية الوطنية واخللل يف الرتكيبة
ال�سكانية ،واحلد من �سيطرة املنتجات الإعالمية الأجنبية
امل�ستوردة على خمتلف و�سائل الإعالم الوطنية.
� .5ضرورة تفعيل دور املتحدث الر�سمي للدوائر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية االحتادية واملحلية و�إيجاد �آلية عمل م�شرتكة بني
املجل�س الوطني للإعالم وال�صحافة املحلية ب�أنواعها يف
الرد على الأطروحات ال�سلبية التي تن�شرها و�سائل الإعالم
العاملية االلكرتونية واملقروءة وامل�سموعة واملرئية الدولية عن
الدولة.
 .6العمل على �إع��داد وثيقة عمل تنظيمية بهدف حتديد

ردود احلكومة
الرف�ض

القبول
●
●

●

●مت امل��واف��ق��ة
ع���������ل���������ى 4
تو�صيات من
�إج����م����ايل 7
تو�صيات
●

●مت رف�ض  3تو�صيات
●يف التو�صية  3فيما يتعلق
بال�شق الأول ب�آلية العمل
ب�ين امل�ؤ�س�سات الإعالمية
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
ف�إن املجل�س يقبل بها على
�أن يقت�صر دوره يف جمال
التن�سيق لعقد ���ش��راك��ات
ب�ي�ن ال��ط��رف�ين م���ع ت���أك��ي��د
املجل�س ب�أن اخللل ال يكمن
يف �إع��داد اخلريجني و�إمنا
يف م��دى اال�ستعداد للعمل
يف الإع�ل�ام ،ال��ذي يتطلب
العمل فيه ملكات خا�صة
ال تكفي معها للم�ؤهالت
الدرا�سية وحدها.
●�أم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق بال�شق
الثاين من التو�صية واملتعلق
بو�ضع برامج وخطط لتنمية
وت���أه��ي��ل وت��وظ��ي��ف امل���وارد
الب�شرية املواطنة يف قطاع
الإع��ل�ام ف����إن �صالحيات
واخ��ت�����ص��ا���ص��ات امل��ج��ل�����س
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة والتن�سيقية
حت���ول دون �إي���ج���اد �آل��ي��ات

غمو�ض
1
الفعالية

-
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% 57.1
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الأطر العامة لعمل ال�صحافة الأجنبية ال�صادرة يف الدولة،
مبا ي�ؤدي �إلى احلفاظ على �أمن وا�ستقرار وتنمية املجتمع.
� .7إع��ادة النظر يف توزيع الإعتمادات املالية املخ�ص�صة
للمجل�س الوطني للإعالم حتى يتمكن من تنفيذ براجمه
و�أن�شطته على النحو ال��ذي يحقق ت��ط��ور ًا يف ال�سيا�سات
الإعالمية.

�سيا�سة
وزارة
العدل

 .1و�ضع خطط ت�شغيلية واقعية لال�سرتاتيجية تتنا�سب مع
خ�صو�صية الوزارة.
 .2زي��ادة روات��ب وخم�ص�صات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية
و�أعوانهم.
 .3زيادة �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية و�أعوانهم مبا يتنا�سب
وزيادة حجم الق�ضايا.
 .4توحيد مبادئ تف�سري القواعد القانونية بني حماكم
الدولة.
 .5منح اال�ستقالل الإداري واملايل للمحكمة االحتادية العليا
ملزاولة اخت�صا�صها الد�ستوري.
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ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

تنفيذية ت�سمح بتنفيذ ه��ذه
التو�صية)
● ● يف التو�صية (� )4إن دور
املجل�س التن�سيقي يحول
دون �إم���ك���ان���ي���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ
وي��ق��ت�����ص��ر دوره ه��ن��ا على
التن�سيق م��ع امل���ؤ���س�����س��ات
الإع�ل�ام���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا
ال�ش�أن.
● ●يف التو�صية ( )5فيما يتعلق
ب��ال�����ش��ق الأول ب��امل��ت��ح��دث
ال��ر���س��م��ي ف������إن امل��ج��ل�����س
يقت�صر دوره مبا يبث على
الوكالة من �أخبار �أما ال�شق
الثاين مت املوافقة عليه.
●
●
●

●مت امل��واف��ق��ة
ع���������ل���������ى 4
تو�صيات من
�إج����م����ايل 5
تو�صيات

●مت رف�ض تو�صية واحدة
●مت رف�ض التو�صية رق��م 5
تعمل وزارة ال��ع��دل حالي ًا
ع��ل��ى م��ن��ح امل���ح���اك���م مبا
ف��ي��ه��ا امل��ح��ك��م��ة االحت��ادي��ة
���ص�لاح��ي��ات وا���س��ع��ة فيما
ي��ت��ع��ل��ق ب���الأم���ور الإداري�����ة
واملالية وذلك �ضمن الإطار
ال��ت�����ش��ري��ع��ي ل��ل��دول��ة ووف��ق
ال�سيا�سة العامة للحكومة
االحتادية.

-

% 80

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

العمالة
الوافدة

�أو ًال :فيما يخ�ص العمالة الوافدة يف الدولة:
.1منط التنمية :اال�ستمرار يف املراجعة ال�شاملة مل�ضمون
و�أه����داف و�أول���وي���ات وتطبيقات التنمية االقت�صادية
واالجتماعية من خالل احلفاظ على الثوابت والأولويات
الوطنية اجل��دي��رة بكل احلماية والرعاية ،وعلى خلق
فر�ص عمل متنوعة وعالية الإنتاجية ت�ؤ�س�س لتنمية
م�ستدامة ملواردنا الب�شرية الوطنية وا�ستقطاب الكفاءات
الأجنبية ب�شكل متوازن عن طريق:
�أ.و�ضع خطة تنمية �شاملة للدولة حتت مظلة احتادية ،مبا
يحقق الطموحات االقت�صادية التي تتنا�سب مع طبيعة
و�إمكانيات تلك الطموحات وتركيبة الدولة يف احلدود
الآمنة ملواطنيها الآنية وامل�ستقبلية.
ب.تغيري منط التنمية االقت�صادية احلالية التي تتطلب

ردود احلكومة
القبول

●

●ل�����ـ�����م ي���ت���م
املوافقة على
التو�صيات.

الرف�ض

●
●

غمو�ض
1
الفعالية

 تـ ـ ــم الردعلى التو�صيات
4 ,2 ،1
بتكليف وزارة
●مت رف�ض  3تو�صيات
●مت رف���������ض ال���ت���و����ص���ي���ة  5العمل لدرا�سة
التو�صية
و 3و  6لأن��ه��ا لي�ست من
اخت�صا�صات وزارة العمل .ورفعها مرة
�أخرى ملجل�س
الوزراء
لالعتماد.
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ن�سبة
2
الفعالية

%0
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

العمالة
الوافدة

عمالة كثيفة والرتكيز على منط التنمية القائم على اقت�صاد
املعرفة والقيمة امل�ضافة.
 .2وزارة العمل :الت�أكيد امل�ستمر على �أن �سوق العمل واحد
بجميع مناطق الدولة وغري قابل للتجزئة وذلك ب�سبب
امل�شاكل والتحديات التي واجهت مهام �إداراته بفعل تعدد
اجلهات املناط بها مهام هذه الإدارة ،خا�صة املتعلق منها
ب�صالحية �إ�صدار ت�صاريح العمل ،الأم��ر ال��ذي يتطلب
معاجلة ه��ذه التعددية بتوحيد اجلهة االحت��ادي��ة ذات
االخت�صا�ص وهي وزارة العمل مع �إحكام التن�سيق بني
ال�سلطة االحتادية وال�سلطات املحلية ذات ال�صلة واملناطق
احلرة مبا ي�صون هذا املبد�أ ويي�سر تطبيقه.
.3التملك العقاري :الإ�سراع يف �إ�صدار ت�شريع احتادي ينظم
متلك الأجانب للأرا�ضي والعقارات يف الدولة.
 .4التوطني :ال��وق��وف �أم��ام التجربة االحت��ادي��ة يف جمال
تنمية املوارد الب�شرية املواطنة وتقييم نتائجها ،والنظر يف
�إعادة هيكلة العالقة احلقيقية وتعميقها بني جميع ال�سلطات
االحتادية مبا يكفل تكامل اجلهود وت�ضافرها لت�أهيل مواطني
الدولة للتناف�س احلقيقي واجلاد واملتوا�صل يف �سوق العمل
بوجه عام وبالتحديد يف القطاع اخلا�ص على �أن يتم ذلك
وفق الر�ؤية اجلديدة مل�ستقبل اقت�صادنا الوطني ومتطلباته.
 .5زيادة االعتماد على ا�ستخدام التكنولوجيا يف القطاعات
االقت�صادية والتجارية ب�شكل عام وخا�صة يف قطاع الت�شييد
والبناء لتخفي�ض االعتماد على العمالة الوافدة ومبا يتما�شى
و�أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا ال�ش�أن.
 .6و�ضع خطة ا�سرتاتيجية �سكانية تعمل على زيادة ن�سبة
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ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

 تـ ـ ــم الردعلى التو�صيات
4 ,2 ،1
بتكليف وزارة
العمل لدرا�سة
التو�صية
ورفعها مرة
�أخرى ملجل�س
الوزراء
لالعتماد.

ن�سبة
2
الفعالية

%0

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

العمالة
الوافدة

املواطنني تدريجيا يف الدولة بحيث تكون هي الن�سبة الأعلى
خالل فرتة زمنية حمددة.

ت�أثريات
قرارات
و�أنظمة
وزارة العمل
اجلديدة

�إعادة النظر يف الت�شريعات ( القوانني والقرارات الوزارية)
املنظمة ل�سوق العمل وانعكا�ساتها ال�سلبية عليه من خالل ما
يلي:
.1تعديل القرار الوزاري رقم ( )4ل�سنة  1994بخ�صو�ص
ا�ستقدام الوافدين لأ�سرهم ،ليتم من خالله الآتي:
�أ .زيادة احلد الأدنى للدخل الذي ي�سمح ل�صاحبه با�ستقدام
عائلته ،من � 4000إل��ى  10000دره��م �شهري ًا للذين ال
يح�صلون على �سكن من ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة التي يعملون
فيها 8000 ،دره��م ل�ل�أف��راد الذين يتمتعون ب�سكن من
امل�ؤ�س�سة .ول�ضمان عدم تالعب العاملني ب�شهادات الراتب
م��ن امل�ؤ�س�سة ،فيمكن للحكومة ا���ش�تراط تقدمي �إثبات
بالراتب من خالل التحويل مل�صرف جتاري ملدة ال تقل عن
�ستة �أ�شهر �أو �سنة.
ب .زي��ادة احلد الأدن��ى لدخل العائلة الوافدة التي ترغب
با�ستقدام خدم منازل من  6000درهم (كما يحدد ذلك
قرار جمل�س الوزراء رقم ( )4لعام 1994م ) �إلى 15000
درهم وعلى �أن تكون الر�سوم املدفوعة للحكومة �سنوي ًا
بحدود  7000دره��م ،وذل��ك للتوافق مع التغريات التي
طر�أت على �أجور خدم املنازل يف الفرتة املا�ضية.
�.2سرعة تعديل القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1980م
وتعديالته يف ���ش���أن تنظيم ع�لاق��ات العمل مب��ا يحقق
�سريانه على العاملني باملناطق احل���رة ،ومب��ا ي�ضمن

ردود احلكومة
القبول

●

●تـم املوافقة
على ع��دد 3
ت��و���ص��ي��ة من
�إج����م����ايل 3
تو�صيات مت
الرد عليها.

الرف�ض

-

غمو�ض
1
الفعالية

مت الرد
بتكليف وزارة
العمل لدرا�سة
التو�صية رقم 1
ورقم  5ورفعها
مرة �أخرى
ملجل�س الوزراء
لالعتماد.
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ن�سبة
2
الفعالية

% 100

79

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

ت�أثريات
قرارات
و�أنظمة
وزارة العمل
اجلديدة

م�شاركة �أكرب للمواطنني يف �سوق العمل.
�.3إدارة التفتي�ش بوزارة العمل� :ضمان وجود جاهزية قطاع
تفتي�ش ع�صري وم���ؤه��ل ،بحيث يكون ق���ادر ًا على �أداء
مهامه على �أكمل وجه ،ي�ستقطب العنا�صر املواطنة ذات
الكفاءة والت�أهيل امللتزمة بالعمل اجلاد والواعي يف هذا
القطاع احليوي من خالل توفري بيئة عمل مالئمة.
 .4تعديل ال��ق��رار ال����وزاري اخل��ا���ص (بالتنوع الثقايف)،
وت�صنيف ال�شركات �إلى الفئات (�أ،ب،ج) بحيث:
�أ .يراعي تفاوت الر�سوم املفرو�ضة ال�ستقدام العمالة الوافدة
تبعا لنوع الن�شاط ال��ذي تزاوله امل�ؤ�س�سات االقت�صادية،
بحيث تنخف�ض ال��ر���س��وم تدريجيا على امل�ؤ�س�سات ذات
القيمة الإنتاجية امل�ضافة العالية وذلك لتدعيم التوجه نحو
م�ؤ�س�سات منخف�ضة الأيادي العاملة وذات تكنولوجيا عالية.
ب .حتديد ح�ص�ص لتوظيف اجلن�سيات غري العربية تبعا
للأقاليم اجلغرافية التي تنتمي �إليها ،حفاظا على مبد�أ
التنوع الثقايف على م�ستوى الدولة ولي�س ال�شركة.
 .5فر�ض ر�سوم عالية و�شروط م�شددة على �إقامة الوافدين
الذين جتاوزت �أعمارهم � 65سنة.
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ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
الهيئة
العامة
للمعا�شات
والت�أمينات
االجتماعية

�أو ًال:تو�صيات املجل�س يف تعديل القانون االحت���ادي رقم
( )7ل�سنة  1999وتعديالته ب�إ�صدار قانون املعا�شات
والت�أمينات االجتماعية مبا يحقق الآتي:
�.1إلغاء املادة ( )21من القانون امل�شار �إليه حيث انه ال يجوز
اخل�صم من املعا�ش النتهاء خدمة امل�ؤمن عليه بالف�صل
�أو العزل �أو الإحالة �إل��ى املعا�ش بقرار ت�أديبي �أو حكم
الق�ضاء لأن احلق يف املعا�ش غايته توفري احلد الأدنى من
املعاملة الإن�سانية للمواطن ،كما انه �إذا توافر ا�ستحقاقه
فانه ينه�ض التزام ًا على اجلهة التي تقرر عليها.
� .2إلغاء متو�سط الثالث �سنوات الأخرية ال��واردة يف املادة
" "1من القانون امل�شار �إليه بح�ساب راتب اال�شرتاك.
�.3إل��غ��اء امل���ادة ( )54م��ن ال��ق��ان��ون امل�شار �إل��ي��ه ت�شجيع ًا
النخراط املواطنني يف القطاع اخلا�ص.
 . 4حتديد القانون حلاالت و�شروط الإعفاء من املبلغ الإ�ضايف
الذي يلتزم به �صاحب العمل حال عدم توريد اال�شرتاكات
يف امليعاد ( % 1.0عن كل ي��وم ت���أخ�ير) للحفاظ على
املعايري املو�ضوعية يف تقرير حاالت وذلك يف املادة ()14
من القانون امل�شار �إليه.
.5تخفي�ض مدة اخلدمة باملعا�ش ملن يزاولون �أعما ًال خطرة
التي يحددها القانون.
 .6تعديل املادة ( )57من القانون امل�شار �إليه مبا ي�ؤكد على
ذكر املوانع التي ي�سوغ فيها املطالبة باملعا�ش.
� .7إعادة النظر فيما يلي:
 مدة اخلدمة التي ت�ستحق عليها امل��ر�أة العاملة للمعا�شالتقاعدي.

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

● ●مت رف�ض  11تو�صية
● ●مت رف�ض التو�صيات التالية
املتعلقة بتعديل ال��ق��ان��ون
االحت���ادي رق��م ( )7ل�سنة
:1999
 - 1مت الرف�ض على التو�صية
( )1ب�سبب ع���دم ت�شجيع
ال��ت��ق��اع��د يف ���س��ن م��ب��ك��رة،
وك��ذل��ك احل���د م��ن ارت��ك��اب
امل�ؤمن عليه للمخالفات التي
● ●مت امل��واف��ق��ة تعر�ضه ملثل هذا اجلزاء.
ع������ل������ى  -2 13مت رف�ض التو�صية ( )2لأن
ت��و���ص��ي��ة من الدرا�سة الإكتوارية الأخرية
إ�ج��م��ايل � 24أظهرت وجود عجز �إكتواري
م�ستقبلي يف �صندوق الهيئة.
تو�صية.
 -3مت رف�����ض ال��ت��و���ص��ي��ة رق��م
( )3لأنها ت�ضع ال�ضمانات
الكفيلة باحلفاظ على حق
�صاحب املعا�ش وامل�ستحقني
عنه يف حقوقهم الت�أمينية
كما �أن��ه ال عالقة للمو�ضوع
ب���ان���خ���راط امل���واط���ن�ي�ن يف
القطاع اخلا�ص
-4مت رف�ض التو�صية  4و  8ومل
تذكر الأ�سباب.

غمو�ض
1
الفعالية

-
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2
الفعالية
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
الهيئة
العامة
للمعا�شات
والت�أمينات
االجتماعية

 رب��ط التقاعد بال�سن و�سنوات اخلدمة وع��دم االكتفاءبواحد منهما.
 .8زيادة عالوة الأبناء للمتقاعدين �إلى  600درهم ،و�صرف
عالوة للأبناء الذين يولدون بعد ا�ستحقاق املعا�ش.
 .9ا�ستكمال القواعد التنفيذية التي حتكم عمل الهيئة ل�ضم
الفئات التي ال ي�شملها القانـون رقم ( )7ل�سنة 1999م يف
�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية حاليا وذل��ك بعد
�إجراء م�سح �شامل لإعداد هذه الفئات بالتعاون مع اجلهات
احلكومية املعنية يف هذا ال�صدد و�أهمها وزارة االقت�صاد
(مثل املهن احلرة ،وفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة).
 .10الإ�سراع ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون.
� .11ضرورة و�ضع �آلية ت�سمح با�ستفادة امل�ؤمن عليه من
الزيادة التي مت �إقرارها يف بداية عام 2008م على الرواتب،
وذلك ب�إ�ضافتها �إلى معا�شه التقاعدي.
 .12تعديل املادة ( )35من القانون رقم ( )7ل�سنة 1999
مبا ي�سمح ل�صاحب املعا�ش باجلمع بني املعا�ش من الهيئة
والراتب من �أي جهة.
 .13تفعيل تطبيق ق��رار جمل�س ال���وزراء رق��م ( )8ل�سنة
2006م.
ثانياً :تو�صيات املجل�س يف حمور ال�سيا�سة العامة لهيئة
املعا�شات والت�أمينات االجتماعية:
 .1دعم اخلدمات احلكومية املقدمة للمتقاعدين من خالل:
 منحهم بطاقات خلف�ض ر�سوم بع�ض اخلدمات العامةوالر�سوم احلكومية �أو الإعفاء لبع�ض احلاالت وتقدمي بطاقة
دعم لل�سلع الغذائية.
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ردود احلكومة
القبول

غمو�ض
1
الفعالية

الرف�ض

 -5مت رف�ض التو�صية رق��م
حلني درا�سة التو�صية.
 -6مت رف�����ض التو�صية  6لأن
امل��ادة  57تتعلق بتقادم املبالغ
التي ت�صرفها الهيئة وهذه مادة
�أ�سا�سية يف كافة القوانني التي
ترتب م�ستحقات مالية)
 -7مت رف�����ض ال��ت��و���ص��ي��ة ()7
للحد من ظاهرة التقاعد املبكر
الآخذة يف التنامي.
 -8مت رف�ض التو�صية ( )12لأن
حظر اجلمع لي�س مطلقا ولكن
هناك �أرب��ع ح��االت ا�ستثنائية
ي��ح��ق ل�����ص��اح��ب امل��ع��ا���ش فيها
اجلمع بني املعا�ش والراتب.
 مت رف�ض التو�صيات التاليةاملتعلقة مبحور ال�سيا�سة العامة
لهيئة امل��ع��ا���ش��ات والت�أمينات
االجتماعية:
(مت رف�ض التو�صية  2و  7لأنه
ل��ي�����س م���ن ���ض��م��ن اخت�صا�ص
الوزارة.
5

-

ن�سبة
2
الفعالية

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�سيا�سة
الهيئة
العامة
للمعا�شات
والت�أمينات
االجتماعية

 التن�سيق مع الربامج املحلية لإعطاء املتقاعدين الأولويةيف الربامج االقت�صادية لدعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
 �إن�شاء قطاع بالهيئة يعنى بت�أهيل املتقاعدين واال�ستفادةمن خرباتهم وتوظيفها خا�صة يف جمال اال�ست�شارات ،عبـر
التن�سيق مـع جهات القطاعني احلكومي واخلا�ص.
� .2إعادة النظر كل عامني يف املعا�شات التقاعدية يف �ضوء
زي��ادة نفقات املعي�شة ،والقيمة احلقيقية للعملة الوطنية،
واالعتبارات االقت�صادية الأخ��رى ،ومنح املتقاعدين ن�سب
معينة من �أ�سهم ال�شركات عند االكتتاب فيها �أ�سوة باملكرمة
التي منحت للمواطنني املعلمني.
 .3ت�أكيد االهتمام على نظام تبادل املنافع الذي اقرتحته
هيئة املعا�شات والت�أمينات لتي�سري انتقال املواطنني �إلى
مواقع العمل اجلديدة وحت�سني م�صادر الدخل.
 .4الإ�سراع يف �شغل املواطنني للوظائف ال�شاغرة يف الهيئة.
� .5إن�شاء �صندوق ا�ستثماري خا�ص باملتقاعدين ال�ستثمار
وتنمية �أموالهم ،وذلك بالتعاون مع �شركة وطنية متخ�ص�صة
يف تقدمي اخلدمات اال�ستثمارية اال�ست�شارية.
 .6زي����ادة م����وارد ���ص��ن��دوق هيئة امل��ع��ا���ش��ات وال��ت���أم��ي��ن��ات
االجتماعية من خالل حلول اقت�صادية جديدة تعالج العجز
يف م���وارد ال�صندوق مثل اال�ستثمار يف الأرا���ض��ي� ،أو يف
القطاع ال�صناعي �أو غريها من احللول املجدية ،ولي�س من
خالل احللول التقليدية كزيادة اال�ستقطاع من ح�ساب راتب
امل�شرتك.
 .7قيام امل�صرف املركزي بالتن�سيق مع البنوك وامل�صارف
يف الدولة لإعادة جدولة بع�ض الديون امل�ستحقة على بع�ض
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غمو�ض
1
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حاالت املتقاعدين املع�سرين.
 .8زيادة الوعي ب�أهداف الهيئة ودورها يف خدمة امل�شرتكني
م��ن خ�لال التن�سيق م��ع و���س��ائ��ل الإع��ل�ام ،و�إن�����ش��اء ق�سم
خا�ص يف �إدارة العالقات العامة بالهيئة للتوعية ،و�إ�صدار
تقرير �سنوي يوثق لأعمال الهيئة ون�شاطها .و�إطالق املوقع
االلكرتوين للهيئة لتفعيل توا�صلها مع �شركائها.
� .9إطالق مبادرات على امل�ستويني املحلي واالحتادي لت�أهيل
املتقاعدين كتلك امل��ب��ادرة التي �أطلقتها �إم���ارة �أبوظبي،
و�إ����ش���راك ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف ب��رام��ج ال��ت��دري��ب املوجهة
املتقاعدين مع �ضمان توفريه لفر�ص عمل منا�سبة لهم بعد
ت�أهيلهم على �إن تخف�ض احلكومة ر�سوم بع�ض اخلدمات
املفرو�ضة على م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املنظمة لهذا
الربامج.
 .10الدعوة �إلى قيام امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية ب�سداد
الديون امل�ستحقة عليها للهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية.
��� .11ض��رورة قيام الهيئة ب���إع��داد درا���س��ات طبوغرافية
واجتماعية واقت�صادية حديثة قبل القيام ب���أي درا�سات
�إكتوارية عند تعديل قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
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التو�صيات
�.1إ�ضافة بند �سقوط اجلن�سية ك�أحد �أ�سباب �إنهاء خدمة
املوظف يف املادة ( )101يف املر�سوم بقانون احتادي رقم
( )11ل�سنة 2008م.
� .2إعادة النظر يف الأ�سباب امل�ؤدية �إلى �إنهاء خدمة املوظف
ال��واردة يف امل��ادة ( )101من القانون من خالل حتديد
معيار وا���ض��ح يف الالئحة التنفيذية للعزل ب��ن��اء على
مقت�ضيات امل�صلحة العامة والكفاءات الوظيفية و�إعادة
الهيكلة ب�ضرورة حفظ حق املوظف يف حالة �إنهاء اخلدمة
مع �إخطاره بذلك مبدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر.
.3الت�أكيد على ال��ت��زام ال����وزارات بتطبيق ق��ان��ون امل��وارد
الب�شرية وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق:
�أ .تعيني ذوي الإعاقة.
ب .املنح الدرا�سية.
ج .الإجازات الدرا�سية.
�.4ضرورة �إعادة النظر فيما يتعلق مبدة �إجازة الو�ضع وفرتة
الر�ضاعة بناء على درا�سات علمية وم�سوحات اجتماعية.
 .5النظر يف �إعادة �سن التقاعد للمر�أة العاملة املواطنة من
(� )15-20سنة وعدم ربطه ببلوغ �سن اخلم�سني مراعاة
لطبيعة عمل املر�أة وت�أثريها على الأ�سرة.
�.6إن�شاء حمكمة �إدارية تخت�ص بق�ضايا الوظيفة العامة.
�.7ضرورة الإ���س��راع يف �إ���ص��دار نظام التو�صيف الوظيفي
ون��ظ��ام تقييم �أداء امل��وظ��ف للموظفني يف احلكومة
االحتادية.
 .8و�ضع معايري و�ضوابط وا�ضحة ملنح م�سمى م�ست�شار �أو
خبري يف الوظائف احلكومية.
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 .9ال��ت���أك��ي��د على �سيا�سة الإح��ل�ال للتوطني يف خمتلف
امل�ستويات الإدارية والفنية من خالل تطبيق نظام الرديف
مبا ي�ضمن نقل اخلربات واملعارف �إلى املواطنني.
 .10درا�سة االحتياجات امل�ستقبلية للوظائف يف ال��وزارات
والهيئات االحت��ادي��ة و���ض��رورة التن�سيق مع وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي حتى تتوافق خمرجات التعليم العايل
مع متطلبات �سوق العمل يف الدولة.
� .11إعادة النظر يف عملية ا�ستقطاب املواطنني للوظائف
الفنية واالمتيازات املمنوحة لهم.
� .12أهمية برامج التدريب والت�أهيل التي تنظمها الهيئة
بالتعاون مع اجلهات املعنية على �أن تكون ملبية الحتياجات
الوزارات والهيئات االحتادية مبا يكفل تطوير املوارد الب�شرية
خا�صة املواطنة مع �ضرورة ت�أهيل املوظفني من حملة �شهادة
الثانوية العامة فما دون مبا يتنا�سب مع املتطلبات الوظيفية.
 .13توعية املوظفني يف الوزارات والهيئات االحتادية بقانون
املوارد الب�شرية احلكومية مبختلف الو�سائل لزيادة الوعي
والتثقيف الوظيفي للموظفني االحتاديني.
 .14درا���س��ة ج��دوى نظام تقا�سم الوظيفة وال��ذي ي�سمح
ل�شخ�صني بالت�شارك يف القيام ب�أعباء الوظيفة التي يقوم
بها موظف يعمل بنظام ال���دوام الكلي وي�سمح بتق�سيم
الأجر بينهما والإجنازات وفوائد �أخرى يتم حتديدها طبقا
ل�ساعات العمل التي يعمالنها ،ولقد �أثبت النظام جناحه يف
بع�ض الدول التي طبقته ك�أ�سرتاليا خا�صة فيما يتعلق ب�إيجاد
فر�ص وظيفية للإناث كاملطبق يف مهنة التدري�س.
 .15زي���ادة امليزانية امل��ر���ص��ودة للهيئة ل�ضمان تنفيذها
لرباجمها و�أن�شطتها.
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التو�صيات
�أوال :الرثوة احليوانية:
 .1دعم و�ضبط �أ�سعار الأعالف يف الدولة.
 .2توفري ال�سبل لإن�شاء �شركات م�ساهمة عامة يف جمال
مزارع احليوانات والدواجن.
الرثوة ال�سمكية:
 .1تنظيم �صيد الأ�سماك واحلد من ال�صيد اجلائر والذي
ي�ستهدف الربح على ح�ساب البيئة.
.2تنظيم الأ�سواق بحيث حتقق االكتفاء الذاتي من خالل
تنظيم م�سائل الت�صدير للخارج.
 .3فتح املجال لإن�شاء مزارع للأ�سماك عن طريق الأفراد �أو
ال�شركات الوطنية.
الرثوة الزراعية:
�.1إن�شاء مركز �أبحاث متخ�ص�ص لتطوير وحت�سني املحا�صيل -
الزراعية ودعم البحث العلمي.
.2تطبيق �أف�ضل امل��م��ار���س��ات ال��زراع��ي��ة املطبقة يف دول
املتقدمة.
 . 3ت�سويق �إنتاج املزارع اخلا�صة ،وتوجيه املزارعني لإنتاج
املحا�صيل ح�سب حاجة ال�سوق.
 .4ا�ستخدام �أحدث طرق الري والبحث عن م�صادر جديدة
للمياه با�ستخدام �أحدث التقنيات.
 .5توفري الإمكانيات وتوجيه امل�ستثمرين يف الدولة لال�ستثمار
احليواين والزراعي.
 .6توطني اخلربات وا�ستخدام �أحدث التقنيات يف الزراعة.
�سيا�سة ال�سوق الداخلي واخلارجي:
� .1إن�����ش��اء جهة حت��ت �إ���ش��راف وزارة االقت�صاد لتن�سيق

ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

-

غمو�ض
1
الفعالية

مل يتم الرد

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

ن�سبة
2
الفعالية

-

87

املو�ضوعات
العامة

الأمن
الغذائي

التو�صيات
الأ�سعار ،والتعاقد مع املوردين مبا�شرة.
 .2دعم احلكومة للمواد الغذائية الأ�سا�سية يف حال ارتفاعها
لأ�سباب خارجية قاهره.
 .3تعزيز التعاون اخلليجي والعربي يف جمال الأمن الغذائي.
 .4زيادة ا�ستثمارات الدولة الزراعية اخلارجية.
حلول مل�شكلة املياه وكيفية تخزينها:
 .1دور �أجهزة الإعالم يف الإر�شاد والتوعية لتغيري الأمناط
اال�ستهالكية وثقافة اال�ستهالك يف املجتمع.
 .2ح�صر م��ي��اه الأم��ط��ار يف ال�����س��دود وا�ستخدامها عند
ال�ضرورة فقط.
 .3تعزيز خمزونات املياه اجلوفية و�إدارة توزيع املياه وتبني -
�سيا�سة مالئمة لتوزيع املياه.
 .1و�ضع برامج و�سيا�سات ق�صرية ومتو�سطة وطويلة املدى
للتعاون بني القطاعني العام واخلا�ص.
 .2تنفيذ ق��رارات اللجان الوطنية ملراقبة الأ�سعار وتفعيل
العقوبات الواردة بقانون حماية امل�ستهلك.
 .3تبني خطط عمل للربط بني برامج احلفاظ على البيئة
وبرامج التنمية الزراعية.
� .4إن�شاء خم��ازن حكومية متوينية غذائية بالتن�سيق مع
القطاع اخلا�ص.
 .5توحيد قوانني التفتي�ش على ال�سلع واملواد الغذائية.
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�أو ًال :التعليم العايل احلكومي:
املحور الأول :االعتمادات املالية التي يتم ر�صدها مليزانية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وللم�ؤ�س�سات احلكومية
العاملة يف قطاع التعليم العايل احلكومي:
�أ -زي��ادة ميزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية مبا يحقق ر�سالتها
و�أهدافها وربط امليزانية بالكلفة الفعلية للطالب.
ب -ع��م��ل م��راج��ع��ة دوري�����ة وت��ق��ي��ي��م ك���ل خ��م�����س ���س��ن��وات
ملخ�ص�صات الطلبة املبتعثني مبا يتنا�سب وم�ستويات املعي�شة
يف الدول املبتعثني لها.
ج� -أهمية �إ�سهام القطاع اخلا�ص يف دعم م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف الدولة ،واق�تراح �إيجاد و�سائل نفعية كالر�سوم
يتم فر�ضها على م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وت�ستثمر لدعم
م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية والأبحاث العلمية.
د -تبني احلكومة م�شروع وطني ي�ستهدف القطاع اخلا�ص
لإن�شاء م�شروع وقف ا�ستثماري دائم لدعم م�ؤ�س�سات التعليم
العايل احلكومية والأبحاث العلمية.
املحور الثاين :توطني هيئات التدري�س والوظائف الإدارية
باجلامعات احلكومية والكليات املختلفة:
�أ -و�ضع خطة عملية 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.
ب -توفري فر�ص االبتعاث للدرا�سات العليا وفق منهجية
ترتبط باالحتياجات الفعلية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
ومتطلبات التنمية امل�ستدامة ،والتو�سع يف ابتعاث املعيدين

ردود احلكومة
القبول

مت املوافقة على
جميع التو�صيات
م����ن �أ�����ص����ل 10
تو�صيات.

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

-
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�سيا�سة
وزارة
التعليم
العايل
والبحث
العلمي

متهيدا لتوطني وظائف هيئات التدري�س مب�ؤ�س�سات التعليم
العايل.
امل��ح��ور الثالث :مدى توافق خمرجات التعليم العايل مع
متطلبات �سوق العمل والتنمية امل�ستدامة:
�أ .تفعيل التن�سيق وتعزيز التعاون بني وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي وب�ين وزارة الرتبية والتعليم يف الإر�شاد
والتوجيه الأكادميي للطالب يف املرحلة الدرا�سية الثانوية.
ب .معاجلة عدم مالءمة خمرجات التعليم ملتطلبات �سوق
العمل والتنمية امل�ستدامة من خالل:
 �أه��م��ي��ة التوجيه والإر����ش���اد املهني للطلبة بخ�صو�صالتخ�ص�صات املطلوبة ل�سوق العمل والتنمية امل�ستدامة وذلك
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 العمل امل�شرتك مع قطاعات وم�ؤ�س�سات الدولة واملجتمعلتطوير �سيا�سات التوظيف والإح�ل�ال بالدولة مبا يحقق
ا�ستيعاب اخلريجني يف �سوق العمل.
 �إيجاد �آلية فاعلة للعمل امل�شرتك بني م�ؤ�س�سات التعليمالعايل العام وجمال�س التوطني وهيئات التنمية الب�شرية
والتوظيف ب��ال��دول��ة لبناء ق��واع��د معلومات ع��ن ال��ك��وادر
الب�شرية والفر�ص املتاحة لتلبية متطلبات �سوق العمل
والتنمية امل�ستدامة.
ثانياً :التعليم العايل اخلا�ص:
�أ� .ضرورة التزام جميع م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
بتطبيق معايري االعتماد الأك��ادمي��ي التي ت�ضعها وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي.
ب� .أهمية �إخ�ضاع م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة لعمليات
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امل�ستمر من قبل اجلهات املخت�صة.
ت .ا�شرتاط موافقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
ملنح الرتاخي�ص من قبل ال�سلطات املحلية مل�ؤ�س�سات التعليم
العايل اخلا�ص ،مع قيام ال��وزارة بالإ�شراف والرقابة على
هذه امل�ؤ�س�سات اخلا�صة وهيئاتها التدري�سية باعتبار �أن ذلك
من االخت�صا�صات املنوطة بالوزارة يف قانون �إن�شائها.
ث� .ضرورة فر�ض ر�سوم ترخي�ص على امل�ؤ�س�سات التعليمية
اخلا�صة �أ�سوة بالدول الأخرى.
ج� .إيجاد �آلية للعمل امل�شرتك بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل
اخلا�ص وبني جمال�س التوطني.
ح .وهيئات التنمية الب�شرية والتوظيف بالدولة لبناء قواعد
معلومات ع��ن ال��ك��وادر الب�شرية والفر�ص املتاحة لتلبية
متطلبات �سوق العمل والتنمية امل�ستدامة.
و� .ضرورة تقييم جودة التعليم العايل يف القطاع اخلا�ص
ون�شره لتمكني الطلبة من التميز بني م�ؤ�س�سات التعليم
اخلا�ص وجودتها.
ثالثاً :البحث العلمي:
�أ� .إن�شاء �صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة ميول من
ا�ستقطاع ن�سبة  % 1من �أرباح امل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة
العاملة يف الدولة.
ب .ت�شجيع اجلهات احلكومية واخلا�صة على اال�ستفادة
من مراكز البحوث العلمية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
احلكومي.
ج .تخ�صي�ص ميزانية وافية وم�ضطردة للبحث العلمي تلبي
االحتياجات الفعلية احلالية وامل�ستقبلية.

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية
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د� .ضرورة خلق الوعي املجتمعي ب�أهمية البحث العلمي من
خالل برامج وخطط حمددة.
هـ� .ضرورة توجيه الأبحاث العلمية يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل احلكومي لتلبية االحتياجات البيئية واملجتمعية لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
و .حث اجلامعات اخلا�صة لالهتمام بالبحث العلمي
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ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

 .1و�ضع ا�سرتاتيجية تعليمية موحدة وثابتة ال تتغري بتغري
الوزارات والإدارات ،ترتكز على �إتباع �أف�ضل املمار�سات العاملية
معتمد ًةبالأ�سا�سعلىالقيمالوطنيةوالدينيةوالثقافيةللمجتمع
الإماراتي ،وتعني برتبية وتعليم وتن�شئة جيل �إماراتي يعتز بهويته
الوطنية.
 .2تقييم وتطوير مناهج اللغة العربية واالرت��ق��اء بطرائق
تدري�سها كونها ال تتنا�سب وم�ستوى قدرات الطالب.
� .3إع���ادة النظر يف �سيا�سة القبول يف اجلامعات الوطنية
و�سيا�ستها بتحويل الدرا�سة للم�ساقات مبختلف التخ�ص�صات
● ●مت رف�ض عدد  2تو�صية.
من اللغة العربية �إلى اللغة الإجنليزية ملا كان له �أكرب الأثر يف
● ●مت رف�ض التو�صية رقم ()3
توجه وزارة الرتبية والتعليم لتدري�س موادها باللغة الإجنليزية.
ب�سبب �أن ه���ذه التو�صية
وزارة
� .4إيجاد كادر خا�ص للمعلمني حتى يتم الق�ضاء على �سلبيات ● ●مت امل��واف��ق��ة
ت��ت��ع��ل��ق ب�����س��ي��ا���س��ة التعليم
الرتبية
ع���������ل���������ى 8
مهنة التدري�س وحتقيق معياري الأم���ن والر�ضا الوظيفي
ال��ع��ايل ،ورق��م ( )7ب�سبب
تو�صيات
والتعليم( )2للمعلمني.
وج�����ود جم��ل�����س ال��ت��ن�����س��ي��ق
� .5ضرورة االهتمام باملعايري الأخالقية والرتبوية للخرباء
وال��ت��ك��ام��ل التعليمي ال��ذي
الأجانب الذين يتم اال�ستعانة بهم دون ح�صر االختيار فقط
يقوم بهذا الدور.
على جانب ال�شهادات والكفاءات العلمية.
 .6مراجعة املناهج الأجنبية امل�ستوردة بحيث يتحقق التال�ؤم
والتنا�سب بينها وبني البيئة ،والثقافة ،واملعطيات احل�ضارية
الإماراتية ،و�أن تعيد الوزارة تقييم مناهج مدار�س الغد على �أن
تت�ضمن نتائج ا�ستطالع الر�أي الذي قامت به اللجنة.
� .7إن�شاء جمل�س �أعلى للتعليم يعنى بر�سم ال�سيا�سة التعليمية
بالدولة ومتثل فيه القطاعات الرتبوية والأهلية.
 .8ا�شرتاط �إدارة املناهج يف الوزارة التدريب على تدري�س �أي
منهج جديد قبل تطبيقه ميدانيا يف مدار�س الغد وغريها ،وبناء
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الفعالية
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خطة زمنية حمددة لإحالل الكوادر الوطنية حمل اخلربات
الأجنبية يف مدار�س الغد.
 .9تطبيق نظام تقييم ورقابة ومتابعة فاعل للمعلمني وللخرباء،
وزارة
وا�ستخدام نتائج التقييم واملتابعة يف رفع معايري التح�صيل
الرتبية
الدرا�سي للطلبة.
والتعليم()2
 .10حتديث الأبنية املدر�سية ،وجتهيزها ب�أحدث الأدوات
التكنولوجية ،وحت�سني املكتبات باعتبارها املراكز الأ�سا�سية
للثقافة التعليمية.
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 .1البنيــة التحتيــة للتعليــم:
�أ� .إن�شاء جمل�س احت��ادي �أعلى للتعليم ت�شارك فيه عدد
من قطاعات الدولة مثل جمال�س التعليم و وزارات الرتبية
والتعليم ،التعليم العايل ،ال�شباب والثقافة وتنمية املجتمع،
تطوير الأداء احلكومي ،االقت�صاد ،املالية ،العمل ،وممثلني
عن القطاع اخلا�ص ،وي�سند لهذا املجل�س ر�سم ا�سرتاتيجية
التعليم العامة ،و�أهدافها ،والغايات امل�ستقبلية منها ،مبا
يحقق �سيا�سة تر�سيخ مبد�أ العمل امل�ؤ�س�سي.
ب .تعديل الت�شريعات املنظمة للعملية التعليمية مبا ي�ضمن
تنظيم العالقة بني وزارة الرتبية والتعليم وجمال�س التعليم
● ●مت امل��واف��ق��ة
يف الإطار التايل:
على عدد ● ● 18مت رف�ض  4تو�صيات
 حتديد اخت�صا�صات ه��ذه املجال�س وعالقتها ب��وزارةوزارة
ت��و���ص��ي��ة من ● ●مت رف�ض ثاين وثالث ورابع
الرتبية الرتبية والتعليم.
 22تو�صية
وث��ام��ن تو�صية م��ن املحور
والتعليم( - )1التزام هذه املجال�س بتقدمي �سيا�ستها ور�ؤيتها للوزارة فيما
الثالث يف بند ب.
مت ال���������رد
يتعلق بتطوير العملية الرتبوية.
عليها.
 حتديد مهام وتوجهات هذه املجال�س حتى ال تنعزل كل�إمارة مبجل�سها.
 توحيد اخلطط والربامج التعليمية يف كل الإمارات وكذلكروات��ب الهيئات الإداري���ة والتدري�سية والفنية يف كل من
املدار�س التابعة للوزارة والتابعة منها للمجال�س التعليمية.
ج� .أما فيما يتعلق باملدار�س املهنية ف�إن اللجنة تو�صى ب�إعداد
برامج وخطط زمنية حمددة حيال احتياج املجتمع الإماراتي
من هذه املدار�س وفق املعايري الآتية:
 ربط �إن�شاء وتطوير هذه املدار�س با�سرتاتيجية الدولةللتنمية االقت�صادية واالجتماعية.

غمو�ض
1
الفعالية

مل يرد على
عدد 6
تو�صيات
(مل يتم الرد
على تو�صيات
�أ ،ج ،والنقاط
الأربع الأخرية
من د يف املحور
الأول )
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 احتياجات �سوق العمل الإماراتي. احتياجات خطط التطوير الإداري. ن�شر التوعية الوطنية املجتمعية ب�أهمية التعليم والعملاملهني لتغيري املفاهيم البالية والنظرة ال�سلبية لهذا القطاع
الهام.
ح .زيادة املوارد املالية للوزارة عن طريق:
 زيادة ميزانية وزارة الرتبية والتعليم التي ال متثل �إال ن�سبةحمدودة للغاية يف امليزانية العامة للدولة وزيادتها ب�أ�ضعاف
مما هي عليه الآن �إدراك ًا لأهمية التعليم وجدواه اال�ستثماري
يف نه�ضة وتقدم البالد.
 تعميم جتربة درهم املعرفة املطبقة حالي ًا يف دبي. منح ت�سهيالت مل�ساهمي القطاع اخلا�ص لت�شجيعهم علىوزارة
الرتبية بناء املباين املدر�سية واملرافق وتزويدها بالأجهزة احلديثة
والتعليم( )1على �أن تعد ال���وزارة لربامج توعية جمتمعية (ن��دوات –
حلقات نقا�ش – �أي و�سائل �أخ���رى ت��راه��ا ال����وزارة ) يف
�ش�أن ت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�ساهمة االجتماعية
واالقت�صادية يف قطاع التعليم
 الت�أكيد على �أهمية قيام وزارة الرتبية والتعليم والأجهزةالرقابية بر�صد �أوجه الهدر املايل وتالفيه.
 مراعاة توحيد ت�صميم املباين املدر�سية على م�ستوى الدولة.و� .إن�شاء هيئة احت��ادي��ة لالعتماد الأك��ادمي��ي تتبع وزارة
ال�ترب��ي��ة والتعليم ،تعنى برتخي�ص وت�صنيف واعتماد
امل��دار���س اخلا�صة بناءا على مراجعة نظمها التعليمية
ومناهجها.
 .2املوارد الب�شرية ومعايري تقييم الأداء:
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�أ� .أن ت�ضع ال���وزارة برناجم ًا زمني ًا عاج ًال لالنتهاء من
�إع��داد الكادر املايل اجلديد ب�ش�أن رواتب ومكاف�آت الهيئة
التدري�سية والفنية والإدارية وح�صولهم على البدالت املالية
املنا�سبة لطبيعة العمل يف املهن التعليمية والرتبوية مبا يتفق
مع الظروف املعي�شية وم�ستويات الرواتب يف املهن الأخرى
يف ال��دول��ة ،مع الرتكيز على �إعطاء حوافز �أك�بر لت�شجيع
الذكور على االلتحاق بهذه املهنة.
ب� .أن ت�ضع ال���وزارة برناجم ًا �شام ًال وفعا ًال لتقييم �أداء
العاملني يف امليدان الرتبوي على �أن يراعى الآتي:
 و�ضوح الأهداف. اعتماد معايري اجلودة التعليمية. و�أن يكون له دور رئي�س يف عملية الرتقيات واجلزاءات.وزارة
الرتبية ت� .أن ت�ضع ال����وزارة ب��راجم�� ًا وخطط ًا لتدريب ال��ك��وادر
والتعليم( )1الإداري��ة والتدري�سية والفنية وفق �إط��ار زمني حمدد ومبا
يحقق اعتماد معايري اجلودة التعليمية العاملية يف التخطيط
والتنفيذ والتقييم.
ج� .أن ت�ضع الوزارة بالتعاون مع اجلهات التي تراها برامج
�إر�شادية لطالب املرحلة الثانوية حيال متطلبات �سوق العمل
والكليات امل�ؤهلة لذلك.
د� .أن ت�ضع ال��وزارة برناجم ًا حم��دد ًا للتوطني ،مع الت�أكيد
على وجود عن�صر اخلبري املواطن جنب ًا �إلى جنب مع اخلبري
الأجنبي ب�إتباع �سيا�سة الرديف.
ه���ـ .زي����ادة �أع����داد وت���أه��ي��ل الأخ�����ص��ائ��ي�ين االجتماعيني
والنف�سيني م��ع تفعيل دوره���م يف ر�صد وحتليل ومعاجله
الظواهر ال�سلوكية املتباينة للطالب والرتكيز على اجلانب
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الرتبوي يف العملية التعليمية.
 .3املناهج واخلطط التعليمية:
�أ .حتقيق الرتابط بني املناهج الدرا�سية ،وعدم االن�سياق
وراء املناهج امل�ستوردة دون مواءمتها مع بيئة الإم��ارات،
و�أهمية �أن ت�ضمن عملية تطوير املناهج الأهداف الوجدانية
ودوره���ا يف �صياغة �شخ�صية الطالب ،و�إع��ط��اء اخل�براء
املواطنني دور ًا �أكرب يف اتخاذ القرارات ور�سم ال�سيا�سات
اخلا�صة باملناهج مع التقييم امل�ستمر بالتعاون مع امليدان
الرتبوي.
ب .ت�شكيل جمموعة عمل من اخلرباء واملعنيني ُيعنون بالآتي:
 تطوير �أ�ساليب تدري�س م��ادة اللغة العربية ،واالهتمامبالأن�شطة امل�صاحبة لتدري�س املادة العلمية.
وزارة
الرتبية  -تطوير منهج الرتبية الإ�سالمية مبا يعزز بناء ال�شخ�صية
والتعليم( )1الإ���س�لام��ي��ة ال��واع��ي��ة امل��ت��وازن��ة و���س��ط الثقافات ال��واف��دة،
واحلفاظ على املكنون الديني كمقوم رئي�سي للنه�ضة.
 تطوير مناهج مادتي الرتبية الع�سكرية والرتبية الوطنيةمبا يحقق تكري�س مفاهيم ومهارات الوالء واالنتماء الوطني
وغر�س قيم املواطنة والهوية الوطنية.
 ت�ضمني املناهج مواد تراثية ت�شمل ال�تراث امل��ادي وغرياملادي لربط الطلبة بتاريخهم واحلفاظ على عادات وتقاليد
املجتمع الإماراتي.
 ا�ستحداث مادة خدمة املجتمع والرتبية البيئية وحتت�سب�ضمن جمموع درجات الطالب.
ت� .أن تعد الوزارة خطة عمل معنية ب�إن�شاء قنوات تعليمية
(م�سموعة ومرئية) �إدراك��� ًا لأهمية دور الإع�لام يف ن�شر
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الثقافة التعليمية على �أن تخدم كل املراحل.
ث .الربط بني خمرجات التعليم العام ومتطلبات التعليم
العايل.
د .و�ضع اختبارات وطنية بح�سب املراحل لقيا�س مدى حتقق
خمرجات التعليم وجودته.
ع .توحيد �إج��ازة ن�صف العام الدرا�سي بحيث تتوافق مع
�إجازة الكليات واجلامعات.
 .4الطلبة:
�أ .اعتماد برامج خا�صة الكت�شاف ورعاية ذوى االحتياجات
اخلا�صة (امل��وه��وب�ين – بطيئي التعـلم – ذوي الإع��اق��ة
اجل�سدية) ودعمهم مادي ًا ومعنوي ًا يف ممار�سة هواياتهم
و�إبداعاتهم مبا ميكنهم من زيادة قدراتهم املعرفية وتطوير
وزارة
الرتبية مهاراتهم العلمية من خالل:
والتعليم( - )1ت�أهيل املعلم الكت�شاف املوهوبني.
 �إقامة مراكز �إبداعية متخ�ص�صة يف بع�ض املدار�س لتنميةمهارات املوهوبني.
 اال�ستفادة من جتارب الدول الأخ��رى يف جمال اكت�شافورعاية املوهوبني.
 دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الف�صول الدرا�سية معتهيئة البيئة املدر�سية لذلك.
ب .احلد من ظاهرة الت�سرب الدرا�سي وترغيب الطلبة يف
البيئة التعليمية:
 درا�سة الظاهرة درا�سة علمية للو�صول �إلى حلول ملعاجلتها. الرتكيز على �أ�ساليب التدري�س املحفزة للطلبة. -تعديل منهجية وا�سرتاتيجية التعليم والبعد عن التلقني.
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 الرتكيز على الأن�شطة الال�صفية ،وتنمية املهارات احلياتيةوال�سلوكية.
ت .و�ضع برامج تُف ّعل توا�صل املدر�سة مع الأ�سرة من خالل:
 التوعية امل�ستمرة للمجتمع عرب و�سائل الإع�لام ب�أهميةالتوا�صل بني املدر�سة والأ�سرة.
 ت�شكيل جمال�س ا�ست�شارية لكل مدر�سة بالتعاون مع �أولياءوزارة
الرتبية الأمور ت�شارك يف و�ضع ال�سيا�سات وا�سرتاتيجيات التطوير
والتعليم( )1فيها ومتابعة �ش�ؤون الطلبة.
 �إقامة �أن�شطة جتمع �أولياء الأم��ور مع �أبنائهم بعيدا عن�أجواء الدرا�سة من خالل الأيام املفتوحة ،وفعاليات متار�س
خاللها الأن�شطة الريا�ضية والفنية وغريها.
ث .دعم جمال�س الآب��اء والأم��ه��ات وتفعيل دوره��ا من قبل
الوزارة.
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 .1و�ضع برامج وخطط ا�سرتاتيجية من �أجل توطني الفئات
التدري�سية والإدارية وزيادة الإعتمادات املالية مبا يتنا�سب
مع حتقيق الهدف الإ�سرتاتيجي.
� .2ضرورة االلتزام بتنفيذ القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة
( )1988يف �ش�أن �إن�شاء وتنظيم جممع كليات التقنية العليا
بدولة الإمارات العربية املتحدة والرتكيز على التخ�ص�صات
مل يتم الرد
● ●مت قبول عدد
التي �أن�شئت من �أجلها.
● ●مت رف�ض عدد  1تو�صية
 3ت��و���ص��ي��ات
على 1
 .3و�ضع �سيا�سة لدعم الهوية الوطنية بني طلبة كليات
● ●مت رف�����ض ت��و���ص��ي��ة رق���م 4
(مل يتم الرد
م��ن �إجمايل
ب�سبب اع��ت��م��اد امل��وازن��ات
التقنية عن طريق م��ب��ادرات وب��رام��ج ذات �صلة مبكونات
على التو�صية
ع������دد  4مت
للثالث �سنوات القادمة.
الهوية الوطنية خا�صة يف �إطار تدري�س بع�ض املناهج باللغة
رقم )5
الرد عليهم
العربية.
 .4زيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لكليات التقنية العليا
مبا يتيح لها القدرة على قبول �أعداد �إ�ضافية من الطلبة،
ودعم �سيا�سة التوطني ،والرواتب واملكاف�آت.
 .5وتنويع م�صادر الدخل من خ�لال الأن�شطة اجلامعية
والتربعات والهبات والو�صايا �أو الوقف وغري ذلك.
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تنظيم
ودعم
القطاع
ال�صناعي

التو�صيات
�أوال :يف جمال التنظيم ال�صناعي:
 .1تعديل الت�شريع االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972م اخلا�ص
باخت�صا�صات الوزارة فيما يلي:
أ� -إن�شاء وزارة �صناعة م�ستقلة تدعم القطاع ال�صناعيوتر�سم �سيا�سة الت�صنيع يف الدولة بر�ؤية ع�صرية ،وتقوم
بالتن�سيق بني امل�ستويني االحتادي واملحلي.
ب -االع��ت��داد ب��دور وزارة ال�صناعة يف ك��ل االتفاقياتواملعاهدات الدولية التي تربمها الدولة والتي ت�ؤثر ب�شكل
�أو ب�آخر على القطاع ال�صناعي من خ�لال االعتداد
بالوزارة "كبيت اخلربة الرئي�سي" الذي ميد احلكومة
بالر�أي الفني مبا ي�ضمن ا�ستمرار تنفيذ خطط التطوير
ال�صناعي.
 �إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة تكون ال��وزارة ممثلة فيها -ل�ضمان التن�سيق بني امل�ستويني االحتادي واملحلي يف هذا ال�ش�أن.
.2تطبيق القانون امل��وح��د ملكافحة الإغ���راق والإج����راءات
التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية باعتماده كقانون �إل��زام��ي ،واتخاذ الإج���راءات
وال�سبل الكفيلة لو�ضعه حيز التنفيذ حمليا ك�إن�شاء جهاز
�أو و�ضع �أطر و�آليات يتم من خاللها حتديد طرق وو�سائل
�إثبات وتوثيق الإغراق قانونيا وفنيا وبناء قواعد بيانات
دقيقة.
 .3اتخاذ الإجراءات احلكومية الالزمة من مراقبة وحما�سبة
رادعة للم�ؤ�س�سات ال�صناعية حيال تطبيقها للمادة ()33
من القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1979ب�ش�أن عدم
ج��واز �أن يقل عدد املواطنني يف امل�شروع ال�صناعي عن
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مت الرد بـ
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اطلع على
التو�صيات
يف جل�سته
املنعقدة بتاريخ
.2008/6/15
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2
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التو�صيات
.4الت�سريع يف �إ�صدار قانون احتادي حول الت�سرت ال�صناعي
على �أن يتم اال�ستفادة من جت��ارب ال��دول الإقليمية يف
هذا النطاق ومبا ال يخل بجذب اال�ستثمارات ال�صناعية
الأجنبية ،ومبا يحقق �أهداف التوطني الالزمة لل�صناعات
الوطنية.
ثانياً :يف جمال دعم القطاع ال�صناعي:
�.1إج���راء م�سح �صناعي �شامل بغية و�ضع ا�سرتاتيجية
�صناعية متكاملة ،على �أن يعقب هذا امل�سح �إن�شاء قاعدة
بيانات مركزية للقطاع ال�صناعي على امل�ستوى االحتادي
ي�ضم كل املناطق وال�صناعات بالدولة مبا فيها �صناعات
املناطق احلرة.
.2دعمالوزارةملراكزالبحوثيفاجلامعاتو�أنتعملكحا�ضنات
للأفكارواملواهبال�صناعيةومباميكنمنحتويلهذهالأفكار -
ور�ؤىاملواهب�إلىمنتجاتو�سلع�صناعية.
.3التو�سع يف برامج التدريب ال�صناعية لت�أهيل العنا�صر
الوطنية م��ع �أهمية اال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل�ب�رات العاملية
املتخ�ص�صة يف برامج التدريب.
�.4إن�شاء برنامج يطلق عليه توطني التكنولوجيا ال�صناعية مبا
ميكن من اال�ستفادة من التكنولوجيا املتطورة عرب �إن�شاء
�شراكات ا�سرتاتيجيةمعامل�ؤ�س�سات ال�صناعيةالكربى.
�.5أن ي���ك���ون واح������د ًا م���ن ال��ب��ن��ود الأ���س��ا���س��ي��ة خلطط
وا�سرتاتيجيات التعليم امل�ستقبلية :ربط التعليم ب�سوق
العمل ال�سيما يف قطاع ال�صناعة ،وما يرتتب عليه من
تكثيف وتعميق املعرفة والعل ـ ـ ـ ـ ــوم التكنولوجية والت�أهيل،
والتدريب ال�صنـ ـ ـ ـ ــاعي ،والت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�سع يف
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التو�صيات
�إن�شاء مدار�س التلمذة ال�صناعية.
 .6و�ضع �آليات ت�شريعية و�إجرائية لت�شجيع القطاع اخلا�ص
للم�ساهمة بدور متميز يف القطاع ال�صناعي مثل:
�إعفاء �أو تخفي�ض بع�ض الر�سوم.تي�سري �إج��راءات احل�صول على الرتاخي�ص ال�صناعية من
خالل �إلغاء بع�ض الإجراءات البريوقراطية� ،أو تطبيق نظام
النافذة الواحدة يف احل�صول على جميع الرتاخي�ص يف �أيام
قليلة.
 �إعطاء الأولوية يف امل�شرتيات احلكومية.ت�سهيل �إجراءات ا�ستقدام العمالة ال�صناعية املدربة.
 تطوير البنية التحتية يف املناطق ال�صناعية مبا ميكن منحتقيق ال�صناعات لأهدافها الربحية والت�سويقية.
 ت�أجري الأرا�ضي املخ�ص�صة للمن�ش�آت ال�صناعية ب�أ�سعار -تف�ضيلية ،وبت�شريع منظم.
� .7أن تركز �أولويات خطط التطوير ال�صناعي يف املرحلة
املقبلة على ما يلي:
 التو�سع يف ال�صناعات التي تتمتع فيها ال��دول��ة مبيزةن�سبية وذلك باال�ستغالل الأمثل ملوارد الدولة الطبيعية� ،أو
ال�صناعات كثيفة ر�أ�س املال وذات العمالة القليلة ،وكذلك
ال�صناعات التي ميكن �أن ت�شكل ميزة ن�سبية يف الت�صدير� ،أو
الت�سويق املحلي مثل �صناعات حتلية املياه والطاقة ال�شم�سية
والأمن الغذائي.
 التوزيع اجلغرايف لل�صناعات بني �إم���ارات الدولة وفقميزاتها الن�سبية� .إن�شاء هيئة احتادية م�ستقلة معنية بالت�صدير
للمنتجات ال�صناعية تابعة لوزارة ال�صناعة.
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 .8تطوير دور هيئة املوا�صفات واملقايي�س من خالل:
.أ�إم��ـ��داد الهيئة بالعنا�صر الب�شريـة ال�لازم��ة واملدربـة
والقادرة على حتقيق �أهداف الهيئة.
� .9إ���ص��دار ت�شريع يلزم كل ال�صناعات الوطنية بتطبيق
موا�صفات ومقايي�س اجل��ودة للهيئة ،ومتكني الهيئة من
القيام ب��دور رقابي على امل�ؤ�س�سات ال�صناعية للت�أكد من
تطبيق �إجراءات ومعايري اجلودة.
 .10زيـادة القدرات التمويلية للم�صرف ال�صناعي ليكون
ق��ادرا على متويل ال�صناعات الكربى ،وت�شجيع امل�صارف
التجارية على اال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي ،وا�ستحداث
م�ؤ�س�سات للرهن ال�صناعي لإزال��ة العقبات املتعلقة برهن
املعدات ال�صناعية.
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�أوال :اجلانب العقاري:
� .1إعادة النظر يف الأنظمة والقوانني املنظمة لل�سوق العقاري
و�ضرورة قيام احلكومة بو�ضع ا�سرتاتيجية احتادية قانونية
ورقابية حول اال�ستثمار والتطوير العقاري ،لتوفري �سكن
يالئم خمتلف فئات املجتمع ويلبي االحتياجات ال�صناعية
والتجارية املختلفة.
 .2توفري قاعدة بيانات على م�ستوى الدولة وخ�صو�صا ملواد
البناء امل�ستوردة واملنتجة حمليا واحتياجات الدولة من تلك
املواد.
ثانياً :املحروقات:
� .1إعادة النظر يف �سيا�سة احلكومة جتاه �أ�سعار املحروقات
ب�شكل عام ودعم املحروقات اخلا�صة بالن�شاطات ال�صناعية
(الغذائية ومواد البناء والإنتاج الزراعي واحليواين).
ثالثاً :الر�سوم احلكومية:
 .1وجود جهة �أو هيئة حكومية تدر�س وتراقب وتقرتح ر�سوم
اجلهات الر�سمية يف الدولة.
رابعاً :ال�سلع الأ�سا�سية:
 .1و���ض��ع خ��ط��ط وب��رام��ج زم��ن��ي��ة حم���ددة مل�����ش��روع الأم���ن
الغذائي ،مبا فيها اال�ستثمار يف دول �أخرى ومب�شاريع توفر
�سلع ًا ا�سرتاتيجية.
 .2تبني �سيا�سة الدعم املحدود لل�سلع الأ�سا�سية املختارة
(الأرز – القمح – الدقيق – ال�سكر – احلليب املجفف –
الزيوت النباتية – مياه ال�شرب – الأدوية)
 .3دعم القطاع الزراعي وت�شجيع �إن�شاء ال�شركات ال�صناعية
املعنية بالأغذية.
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القبول

الرف�ض

● ●مت رف�ض  10تو�صيات
● ● مت رف�����ض  2 ،1م��ن �أوال.
وث��ان��ي��ا وث��ال��ث��ا ،و،3 ،2 ،1
 4م��ن خ��ام�����س��ا ،و�ساد�سا
ب�سبب اعتبارهم �أن لي�س
م����ن اخ��ت�����ص��ا���ص وزارة
االق��ت�����ص��اد .كما مت رف�ض
رقم  2من رابعا ب�سبب �أن
م���ؤ���ش��رات ال�سوق تبني �أن
ه��ن��اك ا�ستقرار ن�سبي يف
الأ���س��واق والأ�سعار املحلية
والعاملية لل�سلع الأ�سا�سية
● ●مت امل��واف��ق��ة
وتراجع العديد من �أ�سعار
ع���������ل���������ى 5
ال�����س��ل��ع ع���ن م�����س��ت��وي��ات��ه��ا
تو�صيات
وان����خ����ف����ا�����ض م����ع����دالت
الت�ضخم خالل عام 2009
ال��ذي ي�شري �إل��ى ارتفاع يف
م�ستويات املعي�شة  ،وكذلك
ه���ن���اك ج���ه���ود ح��ك��وم��ي��ة
بالإ�ضافة �إلى جهود القطاع
اخل���ا����ص يف ال����دخ����ول يف
ا�ستثمارات جديدة ومتنوعة
وك����ذل����ك ي���ت���م يف ال���وق���ت
احل��ا���ض��ر درا���س��ة م�شروع
الأم�������ن ال���غ���ذائ���ي وخ��ل��ق

غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

% 33.3

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

تفاقم
ظاهرة
ارتفاع
الأ�سعار

 .4العمل على زيادة املناف�سة يف االقت�صاد الوطني من خالل
�إزالة القيود القانونية والإدارية على دخول ال�سلع �إلى الدولة،
ومكافحة مظاهر االحتكار والتكتالت.
 .5م��راج��ع��ة االخت�صا�صات املمنوحة ملختلف الأج��ه��زة
الرقابية على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات يف �ضوء م�ستجدات
ظاهرة غالء الأ�سعار ،والأم��ن الغذائي ،والأزمـات املالية
الدولية ،والت�أكد من قيام ه��ذه الأج��ه��زة ب����أداء �أدواره���ا
املنوطة بها ،مع تكثيف الدورات التدريبية ،وحلقات املعرفة
الأخرى للو�صول �إلى الدور الرقابي املطلوب.
 .6تبني خطط �إعالمية ت�شمل املدار�س وغريها من و�سائل
الت�أثري اجلماهريي حول تكري�س ثقافة تر�شيد اال�ستهالك.
خام�سا :اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية:
 .1حتديث وتطوير القانون االحت���ادي رق��م ( )13ل�سنة
( )1976اخلا�ص ب�إ�شهار اجلمعيات التعاونية بحيث ي�شمل
�إعادة هيكلة اجلمعيات التعاونية وفتح باب االكتتاب.
 .2دعم اجلمعيات على االنت�شار اجلغرايف ومنح امتيازات
تف�ضيلية كمنح �أرا�ضي و�إلغاء �أو تخفيف القيود على ا�سترياد
ال�سلع من اخلارج ،ومنح القرو�ض املي�سرة لهذه اجلمعيات
لأغرا�ض البناء �أو التو�سع ،ومنحها م�ساحات �إعالنية يف
و�سائل الإعالم الر�سمية لأغرا�ض الت�سويق و �إ�شاعة الوعي
اال�ستهالكي.
� .3إن�شاء ذراع احتادي لتوفري املواد اال�ستهالكية الأ�سا�سية
يف الدولة من خالل هيئة �أو اجلمعيات التعاونية (خمزون
ا�سرتاتيجي).
 .4دع��م احل��ك��وم��ة الحت���اد ال��ت��ع��اون اال�ستهالكي لغايات

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض
خم����زون ا���س�ترات��ي��ج��ي لل�سلع
الرئي�سية على م�ستوى الدولة
وال��ذي �سيتم عن طريقة خلق
ا�ستقرار يف �أ�سعار ال�سلع مبا
يتنا�سب يف م�صلحة امل�ستهلك
 .ه���ذا يف ال��ب��ع��د امل��ح��ل��ي� .أم��ا
يف ال��ب��ع��د ال����دويل ف��ق��د تبنت
منظمة التجارة العاملية مبد�أ
ال��ت��ج��ارة ال��ع��ادل��ة ال���ذي يقوم
على �أ�سا�س امل��ق��درة والكفاءة
النوعية وال�سعرية بعيدة عن
الدعم واحلماية ،علم ًا �أن دولة
الإم������ارات ع�����ض��و ًا يف منظمة
التجارة العاملية)
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1
الفعالية

ن�سبة
2
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-
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اال�سترياد املبا�شر وامل�شرتيات من م�صادر الإنتاج.
�ساد�ساً� :سيا�سة �صرف العملة:
 .1االنتقال من نظام ال�صرف الثابت مع الدوالر الأمريكي
�إل��ى ربط الدرهم الإم��ارات��ي ب�سلة عمالت للحد من ت�أثري
تقلبات الدوالر الأمريكي مع العمالت العاملية الأخرى على
االقت�صاد الإماراتي.

�سيا�سة
وزارة
املالية

 .1تعزيز ًا للإيرادات االحتادية ف�إن املجل�س الوطني يهيب
مبجل�س ال����وزراء مطالبة جميع الإم����ارات بامل�ساهمة يف
ميزانية االحت��اد وذل��ك جت�سيدا الحت��اد الإم���ارات و�إب��رازا
لت�ضامنها يف حمل �أعباء امليزانية والنهو�ض مب�س�ؤولياتها،
ذل��ك عن طريق تفعيل دور وزارة املالية يف تنفيذ امل��ادة
( )127اخلا�صة مب�ساهمة الإم��ارات الأع�ضاء يف االحتاد
بن�سبة معينة من م��وارده ال�سنوية لتغطية نفقات امليزانية
العامة ال�سنوية لالحتاد وذلك على النحو وبالقدر اللذين
يحددهما قانون امليزانية.
� .2ضرورة تفعيل دور وزارة املالية يف ممار�سة اخت�صا�صها -
القانوين يف حت�صيل وا�سرتداد جميع الر�سوم االحتادية.
 .3اعتماد وزارة املالية �آلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة
تفي مبتطلبات واحتياجات الوزارات حتى تتمكن من تنفيذ
خططها وبراجمها اال�سرتاتيجية.
 .4تعزيز دور وزارة املالية يف الرقابة الداخلية على املال
العام ،وتفعيل امل�ساءلة القانونية لإيقاف املخالفات املالية.
 .5تهيئة م�ؤ�س�سات الدولة لتطبيق برامج امليزانية ال�صفرية
واالل���ت���زام بتنفيذ خ��ط��ط ال��ت��وط�ين يف ال��وظ��ائ��ف الفنية
والتخ�ص�صية.
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ردود احلكومة
القبول

 .1الإ���س��راع يف �إجن��از اخلطة ال�شاملة للطرق االحتادية
ب��ال��ت��ع��اون م��ع احل��ك��وم��ات املحلية بحيث تت�ضمن خطط
احلكومات املحلية التنموية ،وتراعى فيها متطلبات التنمية
االقت�صادية والبيئية والنمو ال�سكاين املتوقع على �أن تتولى
الهيئة الوطنية للموا�صالت م�س�ألة التن�سيق و�إعداد اخلطط
والربامج.
� .2إع��داد اخلطة التنفيذية ملكرمة �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة بتخ�صي�ص  16مليار درهم لتطوير البنية الأ�سا�سية
بالتن�سيق م��ع اجل��ه��ات املحلية املخت�صة بحيث تت�ضمن
امل�شاريع املقرتحة واملدى الزمني الالزم لتنفيذها.
 .3و���ض��ع خطة عمل لإح�ل�ال امل��ب��اين وامل��راف��ق القدمية
بالتن�سيق مع الوزارات املختلفة حيث توجد الكثري من املباين ● ●امل�����واف�����ق�����ة
ع��ل��ى جميع -
احلكومية التي تخطت الثالثني عاما كاملباين ال�سكنية
التو�صيات.
وامل��دار���س وم��راك��ز ال�شرطة وامل�ست�شفيات وال��ت��ي انتهت
�أعمارها االفرتا�ضية.
 .4ا�ستمرار الوزارة يف درا�سة وتوفري االحتياجات ال�سكنية
ملواطني املناطق البعيدة وفق اخلطة املو�ضوعة للتو�سع يف
م�شاريع املدن اجلديدة املتكاملة يف جميع �إم��ارات الدولة
لتحقق توجهات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة يف توفري �أف�ضل
�سبل العي�ش الكرمي للمواطنني يف جميع املناطق مع �ضرورة
البدء يف زي��ادة عدد الوحدات ال�سكنية يف املدن اجلديدة
التي مت �إجن��ازه��ا نظرا حلاجة املواطنني امللحة للم�سكن
املالئم يف هذه املناطق من الدولة.
 .5ربط التجمعات ال�سكنية يف املدن اجلديدة بطرق معبدة
تراعى فيها اعتبارات الأمن وال�سـالمة والبيئة.

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

-

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

ن�سبة
2
الفعالية

% 100

109

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

وزارة
الأ�شغال
العامة

 .6اعتماد وزارة الأ�شغال موا�صفات قيا�سية ومناذج ت�صاميم
حديثة موحدة تلبي احتياجات ال��وزارات الأخ��رى (خا�صة
امل�شاريع ال�صحية) ،مما يوفر الوقت واجلهد ،وي�سرع من
مراحل �إجناز امل�شاريع على م�ستوى الدولة (كما هو احلال
يف اعتماد ت�صاميم م��وح��دة بالن�سبة للمدار�س ومراكز
الدفاع املدين) .وقد اطلعت اللجنة يف اجتماعها مع معايل
الوزير على �أحد النماذج املبتكرة للمدار�س التي و�ضعتها
الوزارة لتلبي احتياجات الطالب امل�ستقبلية وحتقق االنتفاع
املجتمعي من املرافق املدر�سية ،مع الت�أكيد على مراعاة تلك
امل�شاريع للمتطلبات البيئية وا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية �أو
الطاقة املتجددة قدر الإمكان.
 .7تفعيل تطبيق القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1986م
ب�ش�أن الأوزان املحورية.
 .8توفري االعتمادات الالزمة ال�ستكمال و�صيانة وحت�سني
ورفع كفاءة الطرق واملرافق التابعة لها واال�ستعجال يف تنفيذ
امل�شاريع التي مازالت قيد الدرا�سة مبا يتنا�سب مع التطور
العمراين واالقت�صادي بالدولة ،وخا�صة م�شروعي الطريق
العابر والطريق الدائري واللذين �سي�سهمان �إلى حد كبري يف
اكتمال �شبكة الطرق التي تربط بني مدن الدولة.
 .9توحيد موا�صفات الطرق الفنية بني كافة الطرق االحتادية
الرئي�سية وفق املعايري العاملية املعتمدة.
 .10احلر�ص على احت�ساب تكلفة الطرق الفرعية املو�صلة
ب��ال��ق��رى ال��ق��ري��ب��ة م��ن ال��ط��رق الرئي�سية �ضمن التكلفة
الإجمالية للم�شروع ،وكذلك احلال بالن�سبة للطرق امل�ؤدية
ملرافق اخلدمات العامة كاملدار�س والعيادات وامل�ست�شفيات

110

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

وزارة
الأ�شغال
العامة

واملجمعات ال�سكنية ،بحيث حتت�سب �ضمن تكلفة �إن�شاء
املرفق.
 .11الإ�سراع يف تنفيذ م�شروع القطار "قطار الإمارات"
وفق الدرا�سات املعدة واملدى الزمني املحدد على �أن يت�ضمن
نقل الركاب والب�ضائع بني الإمارات يف مرحلته الأولى ومن
ثم ربطه على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وذلك
بالتن�سيق مع احلكومات املحلية والإ�سراع يف �إن�شاء املعهد
التعليمي املتخ�ص�ص لتوفري ك��وادر وطنية م�ؤهلة لت�سيري
الأعمال والإ�شراف على امل�شروع.

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية
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ن�سبة
2
الفعالية
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املو�ضوعات
العامة

الهيئة
االحتادية
للكهرباء
واملياه

التو�صيات
 .1يجب �إع���ادة النظر يف اخلطة اال�سرتاتيجية احلالية
للهيئة لعدم قدرتها على توفري الطاقة الكهربائية واملياه
و�ضمان ا�ستمراريتهما.
 .2و�ضع خطة ا�سرتاتيجية طويلة امل��دى ومل��دة ال تقل عن
( )15عام ًا ب�ش�أن توفري �إمدادات الطاقة الكهربائية واملائية
يف خمتلف �إمارات الدولة ،مبا يلبي االحتياجات احلالية ،و�أن
تراعي هذه اخلطة تطورات النمو االقت�صادي واالجتماعي
وال�سكاين بالدولة.
 .3اتخاذ ال�سيا�سات والإج���راءات الالزمة لإق��رار برامج
ت��ع��اون ق�����ص�يرة ومتو�سطة امل���دى ب�ين الهيئة واجل��ه��ات
وامل�ؤ�س�سات املحلية ،ودوائ���ر التخطيط ل�ضمان التعامل
الكفء مع الزيادة يف الطلبات على الطاقة ،و�ضرورة �أن
يتم �إعالم الهيئة با�سرتاتيجية احلكومات املحلية خلطط -
التنمية امل�ستقبلية يف كل �إمارة.
 .4توفري االعتمادات املالية الالزمة لرفع كفاءة خطوط
النقل و�شبكات التوزيع الكهربائي ملواجهة الطلب على
الطاقة.
 .5اتخاذ الهيئة لل�سيا�سات والإج���راءات الالزمة ل�سرعة
تو�صيل التيار الكهربائي للمباين ال�سكنية والتجارية ومزارع
املواطنني تالفي ًا للأ�ضرار املادية والقانونية ملالكي هذه
املن�ش�آت خا�صة الذين ا�ستوفوا كل ال�شروط والإج��راءات
الالزمة لتو�صيل الكهرباء �إليهم.
 .6و�ضع خطة ل�سيا�سة التوطني وخا�صة يف الوظائف الفنية
والتخ�ص�صية ،وفق برنامج وج��دول زمني حمدد على �أن
تراعى هذه اخلطة تعديل الكادر املايل الوظيفي.
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ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

-

غمو�ض
1
الفعالية

مل يتم الرد

ن�سبة
2
الفعالية

-

املو�ضوعات
العامة
الهيئة
االحتادية
للكهرباء
واملياه

التو�صيات
� .7ضرورة �سن الت�شريعات التي ت�ؤكد تر�شيد ا�ستهالك
الكهرباء واملياه وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف ذلك.
� .8إن�شاء قواعد البيانات اخلا�صة باملياه و�أحكام الرقابة
على نوعية املياه يف �شبكات التوزيع.

ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

-
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

 .1توجه الدولة نحو حترير قطاع االت�صاالت من االحتكار
ل�ضمان املناف�سة.
� .2إل��زام امل�شغلني بال�شفافية و�ضرورة جاهزية العرو�ض
● ●مت رف�ض عدد  1تو�صية.
● ●مت رف�����ض ت��و���ص��ي��ة رق���م 1
املقدمة والبنية التحتية الالزمة لها ،وفر�ض غرامات عليها
ب�سبب ع��دم وج���ود عالقة
وتعوي�ض امل�شرتكني عن تلك اخلدمات يف حال عدم الوفاء
ب��ي�ن ت���وج���ه ال����دول����ة ن��ح��و
بتلك العرو�ض.
حت��ري��ر ق��ط��اع االت�����ص��االت
 .3و�ضع �إط��ار قانوين يلزم امل�شغلني بن�سب توطني معينة
و�إدخ�����������ال ت���ع���دي�ل�ات يف
وت�صاعدية �سنويا ،ومنعها من تقدمي خدماتها املحلية من
م��واد ال��ق��ان��ون حيث توجد
خارج الدولة يف �إطار م�س�ؤوليتها االجتماعية.
م���ادة يف امل��ر���س��وم بقانون
� .4إلزام امل�شغلني بتقدمي خدمات ذات جودة عالية وب�أ�سعار ● ●مت امل��واف��ق��ة
هيئة تنظيم
 14رق����م (" )4تنظيم
على ع��دد 7
تناف�سية تغطي كافة مناطق الدولة.
االت�صاالت
تو�صيات.
 .5التن�سيق مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف ال��دول��ة من
وت���أم�ين املناف�سة يف قطاع
االت�������ص���االت مب���ا ال يخل
�أجل و�ضع مبادرات ذات ت�أثري �إ�سرتاتيجي فاعل يف ق�ضية
القوانني والأنظمة النافذة.
التوطني والتدريب والبحث العلمي.
و�أ�صدر جمل�س �إدارة الهيئة
 .6تفعيل دور �صندوق االت�صاالت واملعلومات وزي��ادة عدد
بنهاية عام 2009م الإطار
املبادرات املتعلقة بقطاع البحث العلمي والتعاون مع جميع
التنظيمي للمناف�سة الذي
امل�ؤ�س�سات املعنية يف هذا الإطار.
من �ش�أنه حتفيز املناف�سة
 .7تنفيذ الهيئة ل�سيا�سة النفاذ لالنرتنت يف الدولة حلماية
وك�سر االحتكار.
املجتمع من الت�أثريات ال�ضارة.
� .8إجراء م�سوحات وا�ستطالعات ر�أي دورية للم�ستفيدين
للوقوف على جودة اخلدمات والعرو�ض املقدمة من امل�شغلني.
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غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

% 87.5

املو�ضوعات
العامة

الطريان
املدين

التو�صيات
 .1تعديل قانون الهيئة بحيث يعطيها �صالحيات �أكرث ومهام
حمددة لتتالفى ازدواجية االخت�صا�صات بني الهيئة العامة
للطريان املدين وبني هيئات الطريان املدين املحلية.
 .2مراجعة �شاملة للهيكل التنظيمي على �أ�س�س علمية،
و�إن�شاء �إدارة اجلودة ال�شاملة و�إدارة تخ�ص�صية للبحوث
والدرا�سات املتعلقة بقطاع الطريان.
 .3دعم الهيئة يف مطالبتها بتعزيز مواردها املالية.
 .4رب���ط امل����ب����ادرات واخل���ط���ط ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ب���الأه���داف
اال�سرتاتيجية للهيئة العامة للطريان امل��دين ،ومبا يحقق
مواجهة التحديات العامة خا�صة يف �إط���ار ال��ت��زام كافة
امل��ط��ارات ال��دول��ي��ة يف ال��دول��ة مبعايري الأم���ن وال�سالمة
ال�����ص��ادرة ع��ن منظمة ال��ط�يران امل���دين ال����دويل ،وتوفري
الكفاءات الوطنية املخت�صة.
 .5طرح برامج تخ�ص�صية يف جمال الطريان يف اجلامعات
و�إي�لاء االهتمام الالزم بال�سيا�سات والإج��راءات اخلا�صة
بتنفيذ خطط التوطني والتدريب.
 .6اكت�ساب حقوق نقل جوية �إ�ضافية عن طريق تن�سيق
اجلهود ،وا�ستخدام الإمكانيات التي متلكها الدولة لإقناع
الدول التي تتبنى �سيا�سات غلق الأجواء �أو التخفيف منها.
 .7التن�سيق مع اجلهات املعنية املحلية فيما يتعلق بتطوير
البنية التحتية ملختلف مطارات الدولة وفق املعايري الدولية.
 8تطوير القدرات التنظيمية وامل�ؤ�س�سية يف الطريان مبا
ي�ضمن حتقيق التميز يف الأداء امل�ؤ�س�سي خا�صة من خالل
االل��ت��زام باملعايري ال��واج��ب��ة يف ب��رام��ج التميز احلكومي
امل�ؤ�س�سي

ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

-

غمو�ض
1
الفعالية

مل يتم الرد
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ن�سبة
2
الفعالية

-
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املو�ضوعات
العامة

الطريان
املدين

التو�صيات
 .9دعم املجل�س الوطني االحت��ادي يف قيام الهيئة العامة
للطريان امل��دين مبمار�سة �سلطتها التنظيمية والرقابية
الكاملة والغري امل�شروطة �أو منقو�صة على قطاع الطريان
وذلك من خالل املوافقة على م�شروع م�سودة قانون الطريان -
املدين وم�سودة قانون �إن�شاء الهيئة.
 .10دعم الهيئة يف تبني �سيا�سة التوطني على م�ستوى قطاع
الطريان املدين.
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ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

-

غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

-

املو�ضوعات
العامة

�سيا�سة
هيئة
الإمارات
للهوية

التو�صيات

� .1إع��ادة النظر يف مبادرات الهيئة وعالقتها بالأهداف
الإ�سرتاتيجية من خالل االعتماد على املكونات العلمية
 .2العمل على انتداب موظفي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى
ملواجهة ت�سرب الكوادر املواطنة من الهيئة
� .3ضرورة �إع��ادة النظر يف م�سمى و�شكل بطاقة الهوية
ال�صادرة لغري املواطنني وتعريفها حتت �أي م�سمى �آخر
(بطاقة عمل ،بطاقة �سكانية ،بطاقة مقيم �أو �أي م�سمى
�آخر).
 .4الإ�سراع يف عملية الربط االلكرتوين مع امل�ؤ�س�سات املهي�أة -
تقنيا للربط مع قاعدة بيانات الهيئة.
� .5إعادة النظر يف الر�سوم املفرو�ضة على عملية الت�سجيل
والت�سجيل املتنقل والتجديد.
� .6إلزام كافة اجلهات يف الدولة (احلكومية و�شبه احلكومية
واخلا�صة) بعدم �إ���ص��دار بطاقات عمل م�شابهه لبطاقة
الهوية تفاديا لالزدواجية.
 .7دع��م االن��ت�����ش��ار اجل��غ��رايف مل��راك��ز الت�سجيل يف امل��دن
والتجمعات العمالية الكبرية.

ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

-

غمو�ض
1
الفعالية

مل يتم الرد
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ن�سبة
2
الفعالية

-
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املو�ضوعات
العامة

وزارة
الداخلية

التو�صيات

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

 .1دعم وزارة الداخلية مبا يكفل تطبيق ومتابعة قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )1/133ل�سنة  2007و�ضرورة الت�أكد من عدم
جتاوز العمالة للمدة امل�سموح بها للتواجد يف الدولة و�إيجاد
الآلية املنا�سبة للت�أكد من ذلك.
� .2ضرورة التطبيق الفعال من اجلهات املعنية املخت�صة
االحت��ادي��ة واملحلية ملا ورد يف الباب ال�سابع من الد�ستور
● ●رف�ض عدد  2تو�صية.
ب�ش�أن ت��وزي��ع االخت�صا�صات الت�شريعية والتنفيذية بني
● ●رف�������ض ال��ت��و���ص��ي��ة رق����م 4
االحتاد والإمارات �سيما يف مـواده ()122( ،)121( ،)120
ب�سبب اعتبار
حلل امل�شكالت املرتبطة بتنازع االخت�صا�صات بني ال�شئون
● ●التفوي�ض يف االخت�صا�صات
االحتادية واملحلية حتى ميكن التغلب عملي ًا على الكثري من
من الأمور الإدارية اخلا�صة
العوائق التي ت�سبب تفاقم �أعداد املخالفني للجن�سية ودخول ● ●املوافقة على
بوزارة الداخلية ،ومن مهام
و�إقامة الأجانب.
ع����������دد 12
وك��ي��ل ال������وزارة م�����س��اع��دة
 .3تعديل القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة  1972يف �ش�أن
ت��و���ص��ي��ة من
الوزير.
�أ������ص�����ل 14
اجلن�سية وجوازات ال�سفر على �أن يت�ضمن هذا التعديل حلو َال
● ●رف�ض التو�صية رقم  9ب�سبب
تو�صية.
ت�شريعية وا�ضحة للآتي:
انه ال يوجد ما يلزم الدولة
�أ .ت�أكيد االخت�صا�ص الأ�صيل للحكومة االحتادية يف منح
التخاذ هذا الأمر حيث �أن
جوازات ال�سفر.
الدولة مل توقع اتفاقيات �أو
ب .حل م�شكلة �أبناء املواطنات لآباء غري مواطنني.
معاهدات دولية يلزمها ب�أي
 .4ق�صر اال�ستثناءات الواردة يف الالئحة التنفيذية للقانون
ا�ستحقاق له�ؤالء العمال.
االحتادي رقم ( )6ل�سنة  1973وال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ( )360ل�سنة  1997وتعديالته على الوزير �شخ�صيا مع
عدم جواز التفوي�ض فيها.
 -5جترمي الهاربني مـن كفالئهم وذكر هذا الأمر يف عقد
اال�ستخدام.
� .6إ�صدار ت�شريع احتادي ينظم العمل للفئات امل�ساعدة من
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العامة

التو�صيات

وزارة
الداخلية

خدم املنازل ومن يف حكمهم.
� .7سـرعة االنتهاء من بطاقة الرقم املوحد لأن ذلك �سيحد
كثري َا من م�شكالت خمالفي دخول و�إقامة الأجانب.
 .8تعديل القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن
تنظيم ع�لاق��ات العمل مب��ا يحقق �سريانه على العاملني
باملناطق احلرة.
 .9عدم ال�سماح بامتداد �إقامة العاملني اخلا�ضعني لأحكام
قانون العمل وكذلك خدم املنازل ومن يف حكمهم وعمال
الزراعة �أو املراعي لأكرث من �ست �سنوات مت�صلة ،وذلك
با�شرتاط املغادرة وعدم العودة ثانية �إال ب�إذن جديد و�إقامة
مبتد�أه منعا من ترتب ا�ستحقاقات على الدولة ل�صالح ه�ؤالء
العمال قد تفر�ضها االتفاقات واملعاهدات الدولية التي حتدد
بع�ض ال�شروط بالن�سبة لإقامة العمال.
 .10تعديل القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  1973يف �ش�أن
دخول و�إقامة الأجانب بحيث يحقق هذا التعديل الآتي:
�أ .جترمي املتاجرة بالت�أ�شريات بعقوبة م�شددة وتغليظها يف
حالة العود.
ب .و�ضع معايري وا�ضحـة متنح على �أ�سا�سها امل�ؤ�س�سات
وال�شركات التجارية ت�أ�شريات الزيارة.
ج .تقنني منح ت�أ�شريات ال��زي��ارة الفردية بحيث تتنا�سب
طردي ًا مع ع��دد الأ�شخا�ص املكفولني على الرخ�صة لدى
ال�شخ�ص مبا ال ي�ؤثر على �سوق ال�سياحة والقطاعات الأخرى
كالفنادق و�أ�سواق التجزئة وو�سائل النقل.
 .11ات��خ��اذ الإج�����راءات ال�لازم��ة ح��ي��ال التدقيق يف منح
ت�صاريح ال�سياحة والزيارة لل�شركات ال�سياحية مع الت�أكيد

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية
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2
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

وزارة
الداخلية

على �أهمية وجود برامج �سياحية ومر�شد �سياحي ،وتوفري
و�سائل النقل وحجز الفنادق.
على �أن ي�صاحب هذه الإجراءات:
�أ .االقت�صار على منح الت�أ�شريات لل�شركات امل�ؤهلة للقيام
مبثل ه��ذا الن�شاط خ�صو�صا ال�شركات امل�ساهمة العامة
وال�شركات �شبه احلكومية.
ب� .أن يتولى املواطنون امل�ؤهلون �إدارة املكاتب ال�سياحية.
ج .و�ضع �إجراءات رقابة �صارمة �سابقة على �إ�صدار الت�أ�شرية
والحقة عليها ،والت�أكد من تطبيقها على �أر�ض الواقع.
� .12إن�شاء قاعـدة بيانات مركزيـة للت�أ�شريات على امل�ستوى
االحتادي على �أن ت�ضم كافـة منافذ الدولة الربية والبحرية
واجلوية.
 .13الت�أكيد على �أهميه تطبيق مبد�أ املعاملة باملثل بالن�سبة
ملواطني الدولة يف �ش�أن منح ت�أ�شريات الزيارة.
 .14ا�ستخراج ت�أ�شريات الزيارة من �سفارات الدولة وت�شديد
الإج��راءات بالن�سبة لرعايا الدول التي د�أب رعاياها على
خمالفة �أنظمة دخ��ول و�إق��ام��ة الأج��ان��ب ،وو���ض��ع �ضوابط
وا�ضحة ملن يحمل ت�أ�شرية ال�سياح.
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ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

املو�ضوعات
العامة

وزارة
اخلارجية

التو�صيات
 .1اال�ستعجال يف اعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية ل��وزارة
اخلارجية ،خا�صة يف �إط��ار ا�سرتاتيجيات ال���وزارة ب�ش�أن
املجاالت الأربع (امل�ساعدات اخلارجية ،الت�سويق والرتويج
التجارية للدولة يف الدولة ،رعاية مواطني دولة الإمارات يف
اخلارج ،الدول الأجنبية التي يتمتع مواطنيها من الإعفاء
امل�سبق لت�أ�شرية الدخول لدولة الإمارات).
 .2اال�ستفادة من برامج امل�ساعدات اخلارجية للدولة لدعم
ق�ضايا وم�صالح الدولة.
 .3مراجعة وتقييم وزارة اخلارجية لقائمة ال��دول ()34
امل�شمولة بقرار جمل�س ال���وزراء ،ب�إعفائهم من ت�أ�شريات
ال��دخ��ول للدولة ،وو���ض��ع خطة وا�ضحة لنطاق حتركاتها
بالن�سبة للدول ذات الأول��وي��ة التي يجب �أن توجه ال��وزارة
جهودها جتاهها والتي ت�ستحق �أن تعاملها الدولة مببد�أ -
املعاملة باملثل.
 .4زي��ادة اجلهود الدبلوما�سية يف �ش�أن التعامل مع ق�ضية
اجل��زر الإماراتية الثالث (طنب الكربى وطنب ال�صغرى
و�أبومو�سى) ،وو�ضع خطوات تنفيذية ب�ش�أنها.
 .5تطوير دور املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية يف
�ش�أن ال��رد على االنتقادات املوجهة للدولة من حيث و�ضع
�أجندة �إعالمية ثابتة تتناول خمتلف الق�ضايا املثارة على
الدولة.
 .6و�ضع مبادرات �إعالمية يف اخلطة اال�سرتاتيجية تركز
على �إجن��ازات الدولة جتاه خمتلف الق�ضايا(ق�ضية حقوق
العمال -ق�ضية االجتار بالب�شر).
 .7الإ���س��راع يف و�ضع �سيا�سات و�أنظمة امل���وارد الب�شرية

ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

-

غمو�ض
1
الفعالية

مل يتم الرد
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ن�سبة
2
الفعالية

-
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

وزارة
اخلارجية

الطموحة مبا يتنا�سب مع طبيعة العمل الدبلوما�سي وي�ساعد
على ا�ستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية.
� .8إ�صدار اللوائح التنظيمية املالية والإداري��ة التي تنظم
اخت�صا�صات البعثات الدبلوما�سية وهيكلها التنظيمي.
 .9تطوير الكادر املايل مبا يتنا�سب مع طبيعة عمل الوزارة ،
وزيادة االعتمادات املالية جلذب الكفاءات الب�شرية.
 .10التن�سيق امل�شرتك ب�ين اجل��ه��ات املعنية باال�ستثمار
والتجارة وبني وزارة اخلارجية من �أج��ل و�ضع �إط��ار عمل
م�شرتك يهدف �إلى دعم التجارة واال�ستثمار يف الدولة.
 .11تطبيق النظم االلكرتونية احلديثة للربط بني البعثات
وديوان عام الوزارة ،يف اجلانب الإداري واملايل.
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القبول

-

الرف�ض

-

غمو�ض
1
الفعالية

مل يتم الرد

ن�سبة
2
الفعالية

-

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

 .1تعديل القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف �ش�أن
حماية البيئة وتنميتها مبا يحقق الت�أكيد على �إعطاء الدور
الأ�سا�سي والوحيد ل��وزارة البيئة واملياه يف اتخاذ وتنفيذ
ومتابعة ال��ق��رارات ال�صادرة ب�ش�أن حماية البيئة ،و�إلغاء
التداخل يف االخت�صا�صات مع الأجهزة احلكومية املحلية
�سيما امل��ادة ( )94من القانون و�أن يناط بالوزارة �إعطاء
الرتاخي�ص وتقييم الأثر البيئي للم�ؤ�س�سات.
 .2زيادة الوعي البيئي لأهداف الهيئة ودورها من خالل :
�أ� .إ�صدار تقرير �سنوي يوثق لأعمال الهيئة ون�شاطها لن�شر
الوعي البيئي لدى الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
ب .و�ضع دليل �إر�شادي يحدد طبيعة الإج��راءات والتدابري
التلوث
الواجب اتخاذها من قبل املن�ش�آت.
البيئي و�أثره
ج .التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم فيما يتعلق باملناهج
على ال�صحة
الدرا�سية و�ضرورة ت�ضمينها مكونا بيئيا يركز على الرتبية
العامة
البيئية للطالب.
 .3الت�أكيد على تنفيذ املكون البيئي الوارد يف ا�سرتاتيجية
احلكومة وذلك خالل مدة حمددة تكون ق�صرية ن�سبي ًا.
 .4اتخاذ الإج��راءات الكفيلة باحلد من تلوث الهواء عرب
الآتي :
�أ� .إغالق الك�سارات وامل�صانع واملحاجر القريبة من املناطق
ال�سكنية لأماكن بعيدة.
ب� .إن�شاء وح��دات �سكنية بعيدة عن الك�سارات وامل�صانع
واملحاجر وحقول النفط ومكبات النفايات.
ج� .إن�شاء حمطات ل�شبكات الر�صد البيئي يف كافة �أرجاء
الدولة مع الرتكيز على املناطق التي تعاين من التلوث و�أن

ردود احلكومة
القبول

● ●املوافقة على
ع����������دد 41
ت��و���ص��ي��ة من
جم���م���وع 43
ت���و����ص���ي���ة مت
الرد عليها.
اعتبار تفرعات
بع�ض التو�صيات
(�أ ،ب ،ج ،د ،ه)
بتو�صيات كاملة.

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

● ●رف�ض عدد  2من التو�صيات
● ●مت رف�ض رم��ز ب م��ن رقم
 2ب�سبب ان��ه لي�ست هناك
ح���اج���ة لإع��������داد ال��دل��ي��ل
الإر����ش���ادي امل��ق�ترح �إذ �أن
الإج�����������راءات وال���ت���داب�ي�ر
الواجب اتخاذها واملعايري
ال��واج��ب �إتباعها م��ن قبل
املن�ش�آت العاملة يف الدولة
من�صو�ص عليها بو�ضوح
يف القوانني والنظم البيئية
ال�صادرة.
مل يتم الرد
على عدد 1
● ●مت رف�ض رقم  9ب�سبب انه
قد يكون من املتعذر �إن�شاء من التو�صيات
جهاز احت��ادي قائم بذاته
معني بال�ضبطية الق�ضائية
فلكل قانون م�أمورو �ضبط
ق�ضائي يتولون امل�ساعدة يف
تنفيذه ،فبموجب القانون
رق���م ( )24ل�سنة 1999
ف���إن �صفة م���أم��ور ال�ضبط
ال��ق�����ض��ائ��ي مت��ن��ح ملوظفي
الهيئة وال�سلطة املخت�صة،
وهناك جمموعة كبرية من
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
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2
الفعالية
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123

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

ت�شرف وزارة البيئة عليها مبا�شرة ،و�أن تر�سل تقارير ب�صفة
دورية عن تلوث الهواء �إلى املجل�س الوطني االحتادي ووزارة
ال�صحة وجمعيات املجتمع امل��دين ذات العالقة ومراكز
الأبحاث والأق�سام البحثية يف اجلامعات لإطالعها على
الو�ضع البيئي.
د .اعتماد الأبنية اخل�ضراء ال�صديقة للبيئة.
ه��ـ� .إل��زام م�صانع اال�سمنت والك�سارات با�ستيفاء جميع
اال���ش�تراط��ات الفنية ال�لازم��ة للحفاظ على البيئة ومنها
�أجهزة منقيات الهواء (الفالتر) التي متنع انبعاث غبار
اال�سمنت منها ،وحتديد �أوقات عمل منا�سبة لها.
 .5اتخاذ الإجراءات الالزمة حلل م�شكلة النفايات مثل :
التلوث
�أ .وقف حرق النفايات و�إعادة تدويرها.
البيئي و�أثره
ب .التخل�ص الآمن من النفايات الطبية.
على ال�صحة
ج .معاجلة النفايات حراري ًا.
العامة
د .ت�شجيـع م��ب��ادرات منظمات املجتمع امل��دين م��ن �أج��ل
امل�ساهمة يف حل م�شكلة النفايات ،وت�شجيع م�شاركة القطاع
اخلا�ص.
هـ .احلد من ا�ستخدام الأكيا�س البال�ستيكية وتوفري البدائل
املالئمة للبيئة.
 .6اعتماد موا�صفات �آلية التنمية النفطية املن�ش�أة بربوتوكول
“كيوتو" يف جمال معاجلة النفايات.
 .7ات��خ��اذ الإج����راءات الكفيلة بتطبيق امل���ادة ( )57من
القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة 1999م واخلا�ص مبنع
التدخني يف جميع الأماكن املغلقة ،وو�ضع �إجراءات �صارمة
على املقاهي وحمالت بيع التبغ وال�سجائر.
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ردود احلكومة
القبول

الرف�ض
● ●ل����دى ال�����س��ل��ط��ات البيئية
املخت�صة يقومون بعملهم،
وتتولى ال����وزارة يف الوقت
احل��ا���ض��ر تنفيذ ب��رن��ام��ج
تدريبي مكثف بالتعاون مع
معهد التدريب والدرا�سات
الق�ضائية لتنمية ق��درات
ومهارات م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي ل�ضمان التنفيذ
الأمثل ملهامهم).
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 .8ت�شكيل جلنة احتادية عليا للبيئة للتن�سيق بني اجلهات
املعنية بتطبيق ال��ق��وان�ين واالت��ف��اق��ي��ات البيئية للحد من
االزدواج���ي���ة يف العمل وال��ت��داخ��ل يف االخت�صا�صات بني
الإدارات.
� .9إن�شاء جهاز احت��ادي معني بال�ضبطية الق�ضائية وفقا
ملا ورد يف املادة ( )69من القانون ( )24ل�سنة1999م يف
�ش�أن حماية البيئة وتنميتها وذلك لك�شف املخالفات البيئية
ب�أنواعها.
 .10ت�أ�سي�س مركز معلومات بيئية و�إن�شاء �شبكة ات�صال
الكرتوين لربط اجلهات البيئية االحتادية واملحلية وو�ضع
نظام لر�صد ال���زالزل والتعرف على م�سارات الأعا�صري
التلوث
والعوا�صف املدارية وكميات الرطوبة و�سرعة الرياح.
البيئي و�أثره
� .11إن�شاء خمتربات مركزية لقيا�س امللوثات و�أ�سبابها
على ال�صحة
و�أ�ضرارها وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
العامة
 .12اتخاذ �إجراءات وقائية حيال الت�أثري البيئي وال�صحي
على القاطنني بقرب خطوط ال�ضغط العايل الكهربائي
و�أجهزة تقوية الإر�سال الهاتفي.
� .13ضرورة الإعداد امل�سبق للتقييم البيئي للم�شاريع التي
يتم �إن�شائها مع �إعادة التقييم للأثر البيئي لهذه امل�شاريع
كل � 5سنوات.
 .14و�ضع �ضوابط بيئية على ا�ستخدام وا�سترياد و�صرف
الأ�سمدة واملبيدات احل�شرية يف جمال الإنتاج الزراعي.
� .15ضرورة و�ضع قانون احتادي حلماية الرثوة املائية يف
الدولة.
 .16اتخاذ تدابري عاجلة للحد من اال�ستخدام اجلائر للمياه

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

125

املو�ضوعات
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اجلوفية (ملوحة  -ن�ضوب)عرب :
�أ� .إن�شاء قاعدة بيانات احتادية للموارد املائية.
ب .ع��دم �إدخ���ال �أ�صناف من النباتات امل�ستهلكة للمياه
بدرجة عالية.
ج .التو�سع يف بناء ال�سدود.
د .و�ضع ت�شريعات للتخل�ص الآم���ن م��ن امل��ي��اه يف امل��زارع
واملن�ش�آت اخلا�صة وحمطات التحلية.
هـ .اتخاذ التدابري املالئمة للمحافظة على الغطاء اخل�ضري.
و� .ضرورة و�ضع حد ملمار�سات امل��زارع واملن�ش�آت اخلا�صة
والغري مرخ�صة وذلك ب�ش�أن بيع وت�سويق املنتجات الزراعية
يف الأ�سواق املحلية.
التلوث
ز� .إعطاء جهة حمددة منح ت�صاريح حفر الآبار.
البيئي و�أثره
 .17التن�سيق مع البلديات لإن�شاء �شبكات لل�صرف ال�صحي
على ال�صحة
يف كافة �إمارات الدولة.
العامة
 .18اعتماد خطة الطوارئ الوطنية ملكافحة تلوث البيئة
البحرية بالنفط واملواد ال�ضارة الأخرى والتي رفعت ملجل�س
الوزراء يف عام 1999م.
� .19ضرورة �أخذ الأذن امل�سبق من وزارة البيئة واجلهات
املخت�صة يف الدولة لل�سفن والبواخر التي تود الدخول �أو
العبور يف املياه الإقليمية للدولة والإف�صاح عن حمولتها
خا�صة ال�سفن التي تعمل بالوقود النووي �أو �أي وقود �آخر
خطر على البيئة البحرية.
� .20إلزام ال�سفن ب�ضرورة �إبراز �شهادة تثبت تخل�صها من
نفاياتها ومياه االتزان والزيت يف �أماكن خم�ص�صة لذلك.
 .21ات��خ��اذ �إج����راءات بيئية حم��ددة للحد م��ن انبعاثات
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ال�سيارات عرب :
�أ .تقدير عمر افرتا�ضي لل�سيارات.
ب .التو�سع يف ا�ستخدام البرتول اخلايل من الر�صا�ص.
ج .ا�ستخدام بدائل الطاقة ال�صديقة للبيئة.
� .22إي��ج��اد ط��رق �آم��ن��ة للتخل�ص م��ن ال��زي��ت ال��ن��اجت عن
الت�شحيم وغ�سل ال�سيارات واملواد املنظفة.
التلوث
 .23حظر ا�سترياد ال�سكراب من خ��ارج ال��دول��ة وخا�صة
البيئي و�أثره
ال�سيارات �أو قطع غيار ال�سيارات.
على ال�صحة
� .24إن�شاء طرق خا�صة بال�شاحنات والعمل على �إن�شاء �شبكة
العامة
قطارات للنقل تربط جميع �إمارات الدولة.
 .25اتخاذ الإجراءات الوقائية �ضد التلوث ال�سمعي بالدولة.
� .26إ�شراك القطاع اخلا�ص من خالل �إن�شاء حمفظة �أموال
خم�ص�صة ال�ستخدام وتطوير التقنيات النظيفة ومتويل
م�شاريع ا�ستثمارية م�شرتكة يف جم��ال الطاقة النظيفة
،ودعم البحوث العلمية املوجهة لدرا�سة امل�شكالت البيئية.
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حماية
وتنمية
الرثوة
ال�سمكية

 .1تعديل القانون االحت��ادي رقم ( )23ل�سنة 1999م يف
�ش�أن حماية وتنمية الرثوات املائية احلية خا�صة فيما يتعلق
بتواجد النوخذة املواطن على ظهر �سفن ال�صيد والعمل على
�إيجاد البدائل املنا�سبة ملا �أفرزته هذه التجربة من �سلبيات،
م��ع الأخ���ذ يف االع��ت��ب��ار �أهمية ا�ست�شارة �أ���ص��ح��اب املهنة
و�إ�شراكهم عند تعديل القانون.
 .2ا�ستحداث �سلطة �ضبط ق�ضائية مهمتها الإ�شراف على
تنفيذ القوانني املتعلقة بحماية وتنمية وا�ستغالل الرثوة
ال�سمكية يف الدولة مع مراعاة وجود �آليات تن�سيق بينها وبني
خمتلف اجلهات املعنية ب�ش�ؤون الرثوة ال�سمكية والأمن يف
الدولة.
 .3تفعيل و�إب���رام االتفاقيات مع ال��دول امل��ج��اورة واتخاذ
الإج��راءات الالزمة حلماية ال�صيادين و�أ�صحاب القوارب
الإم���ارات���ي���ة ع��ن��د ق��ي��ام��ه��م بال�صيد يف م��ن��اط��ق ال�صيد
االقت�صادية.
� .4إن�شاء هيئة عليا لتنظيم مهنة ال�صيد يف الدولة مهمتها
الإ�شراف واملتابعة على جميع ما يتعلق باملهنة �سواء على
�صعيد الوقوف على دور جلان تنظيم ال�صيد �أو الإ�شكاليات
التي تواجه اجلمعيات وال�صيادين وما يتعلق بتنمية وحماية
الرثوة ال�سمكية.
 .5زيادة املوازنة املخ�ص�صة لقطاع الرثوة ال�سمكية بناء على
الأهداف اال�سرتاتيجية التي و�ضعتها الوزارة وتخ�صي�صها
ل��زي��ادة تنمية ال�ثروة ال�سمكية ودع��م ال�صيادين وتطوير
القطاع ب�شكل عام.
 .6تطوير مركز درا�سات الأحياء البحرية وتعميم التجربة
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ودعمها فني ًا ومادي ًا.
 .7ت�شجيع اال�ستثمار يف م�شاريع اال�ستزراع ال�سمكي وتقدمي
الدعم امل��ادي والفني واملعريف ،للراغبني يف اال�ستثمار يف
هذا القطاع.
� .8إن�شاء مراكز بحثية وتنب�ؤية متخ�ص�صة لعمل درا�سات
م�ستقبلية على �إثر تداعيات الكثري من الظواهر امل�ؤثرة على
الرثوة ال�سمكية والأحياء البحرية.
 .9العمل على زي���ادة ع��دد املحميات البحرية كامل�شاد
ال�صناعية وال�شعاب املرجانية و�أ�شجار القرم واملحافظة
عليها يف مناطق خمتلفة من �شواطئ الدولة لزيادة املخزون
ال�سمكي.
� .10إ�سناد امل�سئولية املبا�شرة عن الرثوة ال�سمكية لوزارة
البيئة ومتابعتها وتنميتها والتن�سيق مع جميع الأط��راف
�أ���ص��ح��اب ال��ع�لاق��ة (وزارة ال�شئون االج��ت��م��اع��ي��ة ،وزارة
الداخلية ،جهات حملية).
 .11توفري الت�أمني ال�شامل لل�صيادين وملراكبهم و�إ�صدار
نظام تقاعدي ل�صائدي الأ�سماك يكفل لهم العي�ش الكرمي
بعد كربهم يف ال�سن وتقاعدهم من العمل مبا ال يتعار�ض مع
القوانني املتعلقة بنظام الهيئة العامة املعا�شات ،مما �سيكون
له الأثر اجليد على ا�ستمرارية هذه املهنة وازدهارها.
� .12إع����ادة درا���س��ة وتقييم ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ات التعاونية
لل�صيادين ،والعمل على �إيجاد ال�صيغة املنا�سبة لقيامها
مبهامها جت��اه �أع�ضائها ،والعمل على تطويرها وتطوير
�أدائها بالإ�ضافة �إلى تقدمي الدعم املادي املبا�شر بناء على
احتياجاتها.
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التو�صيات
 .13زيادة الدعم املادي لل�صيادين من خالل تقدميها لهم
مبا�شرة مثل:
دعم ال�صيادين بالوقود ومعدات ال�صيد.
حت�سني و�ضع املوانئ املخ�ص�صة لل�صيادين مع و�ضع
ت�صور م�ستقبلي لها وتزويدها بالإمكانيات الالزمة
ك�أماكن للتربيد وحفظ الأ���س��م��اك ،وحمطات الوقود
وغريها.
تعوي�ض ال�صيادين املتفرغني للمهنة من تداعيات الآثار
ال�سلبية املرتتبة من بع�ض الظواهر الطبيعة كالأعا�صري -
وظاهرة املد الأحمر.
 .14حترير جتارة الأ�سماك من �سيطرة بع�ض اجلن�سيات
و�إ�سنادها �إلى اجلمعيات التعاونية ل�صائدي الأ�سماك �أو
لل�شركات الوطنية مع �إ�صدار ت�شريع لتوطينها.
 .15عمل درا���س��ة لإن�شاء �شركة وطنية م�ساهمة لتطوير
وحت�����س�ين و���س��ائ��ل �صيد الأ���س��م��اك وجت��ارت��ه��ا ،م��ن اج��ل
ا�ستمرارية هذه املهنة وتنظيمها مبا يخدم �أهداف التنمية
ال�شاملة بالدولة وخا�صة تعزيز خطط الأمن الغذائي.
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موارد املياه

التو�صيات
 .1تفعيل القانون رقم ( )21ل�سنة  ،1981وق��رار جمل�س
الوزراء رقم ( )20ل�سنة  2008فيما يخ�ص بحماية موارد
املياه واملحافظة عليها.
 .2و�ﺿﻊ وتعديل املوا�صفات اخلا�صة ب�صنابري املياه عن
طريق التحكم بطريقة تدفق املياه.
 .3تفعيل دور ال���وزارة الإ���ش��رايف يف �إدارة وتنظيم م��وارد
املياه يف الدولة و تطويرها مبا يحقق �أهداف التنمية املوارد
املائية.
 .4و�ضع درا�سات اجلدوى االقت�صادية ذات الكفاءة العالية
عند ال�����ش��روع يف ب��ن��اء ال�����س��دود و �شبكات ت�صريف مياه
الأمطار ،لال�ستفادة الق�صوى من كمية الأمطار املت�ساقطة
على ال��دول��ة وال��ت��ي ال يتم اال�ستفادة املثلى منها ملختلف
امل�شاريع وخا�صة الزراعية.
 .5العمل على و�ضع برامج توعية بالتعاون مع جميع اجلهات
من قطاعات حكومية وخا�صة ،ومنظمات تطوعية �إلى جانب
و�سائل الإعالم من �أجل تر�شيد ا�ستهالك املياه.
 .6الت�شجيع على �إت��ب��اع �أف�ضل املمار�سات التكنولوجية
املنا�سبة يف ري املزروعات وا�ستخدام الأ�ساليب جديدة يف
جمال الزراعة ،كالزراعة املائية والزراعة خارج الرتبة.
 .7الت�شجيع على اال�ستفادة من موارد املياه الأخرى كاملياه
الرمادية ومياه املجاري املعاجلة ومياه املكيفات وغريها
للم�شاريع الزراعية وللم�صانع واال�ستعماالت اليومية.
 .8التو�سع يف بناء �شبكات ت�صريف مياه الأمطار يف الدولة
واال�ستفادة منها يف تنمية اخلزانات اجلوفية.
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الرف�ض

�أو ًال :يف اجلوانب الت�شريعية:
 .1مراعاة تطبيق البند ( )12من املادة ( )120من الد�ستور
● ●مت رف�ض عدد  1تو�صية.
والتي تن�ص على �أن ينفرد االحت��اد بالت�شريع والتنفيذ يف
● ●مت رف�����ض ال��ت��و���ص��ي��ة ذات
�أمور منها ال�صحة العامة واخلدمات الطبية.
الرمز الرابع ( ) من رقم 2
 .2تعديل القانون االحتادي رقم ( )20ل�سنة  1995يف �ش�أن
لأن تنظيم العقاقري الطبية
الأدوي��ة وامل�ستح�ضرات امل�ستمدة من م�صادر طبيعية مبا
وم�صانعها تنظيم متكامل
يحقق الآتي:
و���ش��م��ويل ����س���واء ل�ل��أدوي���ة
�أ .ا�ستيعاب التطورات التي طر�أت يف جمال الأدوية و�أعدادها
التي ت�ستخدم للإن�سان �أو
و�أنواعها.
احل��ي��وان وتخ�ضع الأدوي���ة
ب .الت�أكيد على ق�صر حق الرتخي�ص للمكمالت الغذائية
ال��ب��ي��ط��ري��ة ل�����ذات �أ���س�����س
واملواد ذات االدعاء الطبي على وزارة ال�صحة.
الأدوي��ة الب�شرية ولها نف�س
● ●مت قبول عدد
ج .معاجلة مو�ضوع الأدوي���ة اخلا�صة باملن�شطات الطبية
املعايري العاملية لتنظيمها
 27تو�صية
ا�سرتاتيجية
وم�سئولية �صرفها وتعاطيها.
وت��ن��ظ��م��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى
وزارة ال�صحة
م��ن �إجمايل
ح� .إجراء التعديل القانوين الالزم بجعل العقاقري الطبية
ال��ع��امل هيئات واح���دة مثل
28
البيطرية من اخت�صا�ص اجلهة املنا�سبة ،عو�ض ًا عن وزارة
وك���ال���ة ال����غ����ذاء وال������دواء
ال�صحة.
الأمريكية  FDAووكالة
� .3ضرورة ا�ستحداث ن�ص ت�شريعي يجعل من �شروط منح
الدواء الأوربية EMEA
الرتخي�ص للجامعات والكليات الطبية موافقة وزارة ال�صحة
والأ�سرتالية  TGAكما
على الرتخي�ص باال�شرتاك مع وزارة التعليم العايل والبحث
�أن ت�صنيع الأدوية البيطرية
العلمي ،و�أن تلحق هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية مب�ست�شفى.
وت���ق���ي���ي���م امل��������واد اخل����ام
� .4إن�شاء جمل�س �أعلى لل�صحة يتولى ر�سم وتن�سيق ال�سيا�سة
يخ�ضعان لنف�س ال�شروط
ال�صحية على م�ستوى الدولة.
واملعايري اخلا�صة بالأدوية
ثانياً :يف اجلوانب الإدارية والفنية والتنظيمية:
الب�شرية).
� .1أن تركز �أولويات اخلطة اال�سرتاتيجية يف املرحلة املقبلة
على ما يلي-:
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غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

% 96.4

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

�أ .ت�شكيل جمل�س �صحي ي�ضم ممثلني عن كل القطاعات التي
تعمل بوزارة ال�صحة والهيئات ال�صحية املحلية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين و�أفراد من ذوي اخلربة يف املجال ال�صحي،
ويهدف �إل��ى و�ضع الآل��ي��ات وال�ضوابط ال�لازم��ة لالرتقاء
باخلدمات الطبية .على �أن تن�ش�أ جلنة رقابية م�ستقلة تلحق
به ملتابعة تنفيذ ما ي�صدر عنه من قرارات ومراقبة وتقييم
م�ستوى التنظيم واخلدمة على م�ستوى امل�ؤ�س�سات الطبية
عامة.
ب .اعتماد خطة زمنية وا�ضحة وحم��ددة لتطبيق املعايري
الطبية العاملية للجودة وو�ضع م�ؤ�شرات قيا�س منا�سبة لها،
و�إقرار �أنظمة مراقبة وحما�سبة داخلية وفق �أنظمة اجلودة
يف هذا ال�ش�أن.
ا�سرتاتيجية
ج.تطوير النظم الإدارية واملالية والفنية بالقطاع ال�صحي
وزارة ال�صحة
عن طريق:
�إع��ادة النظر يف هيكلة ال��وزارة مبا ي�سمح باال�ستفادة
الق�صوى من الوظائف املوجودة ومبا يتالءم مع توجهات
منظمة ال�صحة العاملية.
بناء نظام �إلكرتوين مركزي للمعلومات بناء على خطة
زمنية حم��ددة يجمع بني املن�ش�آت ال�صحية االحتادية
واملحلية يف خطوة �أولى ثم ي�شمل القطاع الطبي اخلا�ص
يف مرحلة ثانية،على �أن يطور بالتزامن معه نظام
ال�سجالت الطبية.
اعتماد نظام موحد يت�سم باملرونة وال�سرعة لتحويل
املر�ضى بني امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية يف الدولة.
اعتماد �آلية وا�ضحة لرتقية املوظفني وفق معايري حمددة

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

-
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

تت�سم بال�شفافية.
�إع����داد خطة ا�سرتاتيجية يف جم��ال تطوير ال��ك��وادر
الب�شرية تهدف �إلى:
● ● رفع ن�سبة توطني كادر الأطباء والفنيني بالوزارة عرب
التن�سيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
● ● تطوير وت�أهيل الأطباء والفنيني والإداريني العاملني يف
القطاع ال�صحي بحيث ي�شمل كافة امل�ستويات عرب عقد
�شراكات مع م�ست�شفيات ومراكز تدريب عاملية.
� .2إ�صدار الكادر اجلديد للأطباء املواطنني ،و�إعادة النظر
يف مو�ضوع تعيني �أطباء االمتياز بعد تخرجهم مبا�شرة للعمل
وبراتب �شهري.
 .3ت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�ساهمة يف �إن�شاء امل�شاريع
ا�سرتاتيجية
الطبية احلكومية وتزويدها مبا حتتاجه من معدات طبية
وزارة ال�صحة
ع�بر �إع��ف��اء م�شاريعه م��ن ال��ر���س��وم ،ومنحه ت�سهيالت يف
�إجراءاته احلكومية وخ�صخ�صة بع�ض قطاعات اخلدمات
الفنية امل�ساعدة مثل ال�صيدلة واملختربات والأ�شعة لإدارة
هذه املرافق بهدف تر�شيد الإنفاق وحت�سني اجلودة فيها.
 .4تغيري �أ�ساليب تنفيذ خطط التوعية ال�صحية بحيث
تتجاوز �أطرها التقليدية وت�صل �إلى جميع فئات املجتمع،
و�إدخال التوعية بالأمرا�ض النف�سية �ضمن تلك اخلطط.
��� .5ض��رورة ف�صل ال�صحة املدر�سية عن مراكز الرعاية
ال�صحية نظر ًا لدورها يف خدمة قطاع املجتمع املدر�سي
احليوي ،والختالف طبيعة الربامج املوجهة لفئة الطلبة،
ودجمها مع الهيئات ال�صحية بالإمارات �إن وجدت.
 .6اعتماد برنامج احت���ادي بالتعاون م��ع وزارة ال�شئون
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ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

% 96.4

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

االجتماعية لرعاية كبار ال�سن ي�ضمن تخ�صي�ص �أق�سام
طبية خا�صة باملر�ضى ،والتو�سع يف برامج الرعاية ال�صحية
املنزلية لكبار ال�سن.
� .7إن�شاء مراكز �أبحاث متخ�ص�صة متد ال�ساحة الطبية
املحلية ب�آخر امل�ستجدات والأبحاث وتكون على �صلة باملراكز
الطبية امل�شابهة يف الدول املتقدمة.
� .8أن تراعي الوزارة عند �إن�شاء امل�ست�شفيات واملراكز الطبية
�أو حتديث القائم منها عدة معايري تخ�ص البعد اجلغرايف،
وعدد ال�سكان ،ونوع الأمرا�ض املتوطنة.
 .9التخل�ص الآم��ن من النفايات الطبية من خ�لال خطة
وا�ضحة املعامل ومبوا�صفات عاملية �صديقة للبيئة.
� .10إن�شاء مركز خا�ص للت�سمم الغذائي.
ا�سرتاتيجية � .11إن�شاء م�ست�شفى تخ�ص�صي للطب النف�سي يف الإمارات
وزارة ال�صحة ال�شمالية بطاقة ا�ستيعابية منا�سبة.
� .12إن�شاء مباين خا�صة بالعزل الطبي وتزويدها بالكادر
والأجهزة املنا�سبة.
� .13إن�شاء مراكز لإعادة ت�أهيل املر�ضى من الكبار وال�صغار.
� .14إن�شاء م�ست�شفى مبنطقة املدام بال�شارقة للحاجة املا�سة
�إليه.

ردود احلكومة
القبول

الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

-
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

ردود احلكومة
القبول

�أوال :اجلانب الت�شريعي:
 .1تفعيل قانون "�إن�شاء هيئة الإمارات ال�صحية" والالئحة
التنفيذية اخلا�صة به.
� .2سرعة �إ�صدار القوانني اخلا�صة بـ :الت�أمني ال�صحي-
الكادر الطبي  -املن�ش�آت ال�صيدالنية.
 .3تعديل نظام والئحة العالج باخلارج لت�سهيل �إج��راءات
ابتعاث املر�ضى يف �أ�سرع وقت.
 .4تفعيل القوانني اخلا�صة بالرقابة على املن�ش�آت الطبية
اخلا�صة والرتاخي�ص والإعالنات الطبية.
ثانياً :الكوادر الب�شرية:
 .1فتح باب التعيني للوظائف الفنية والإدارية بالتن�سيق مع
مت امل�����واف�����ق�����ة
وزارة املالية.
�سيا�سة
� .2إتاحة الفر�صة للقيادات من ال�صف الثاين لتبوء املنا�صب ع�����ل�����ى ج���م���ي���ع -
وزارة ال�صحة
التو�صيات.3
القيادية وفق ًا للكفاءة.
 .3و�ضع خطط عملية ذات بعد زمني حم��دد للتوطني يف
التخ�ص�صات الطبية والفنية (خا�صة مهنة التمري�ض).
 .4و�ضع خطط تدريبية حديثة للكوادر الطبية والفنية
والإداري����ة ت��ت�لاءم م��ع املعايري العاملية م��ن خ�لال برنامج
التعليم امل�ستمر ،وذل��ك ملواكبة التطور والتقدم يف جميع
�أنواع التخ�ص�صات الطبية.
� .5إعادة النظر يف الكادر احلايل لوزارة ال�صحة ،مع �أهمية
زي��ادة االمتيازات املالية والتي ت�شمل الرواتب والعالوات
وال��ب��دالت م��ق��ارن��ة بالهيئات ال�صحية املحلية والقطاع
اخلا�ص ،ل�ضمان ا�ستمراريتها يف اخلدمة وعدم ت�سربها من
الوزارة.
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الرف�ض

غمو�ض
1
الفعالية

-

ن�سبة
2
الفعالية

% 100

املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

 .6ت�أ�سي�س البورد الإماراتي وفق ًا للمعايري العاملية.
ثالثاً :البنية التحتية:
 .1بناء امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ح�سب املوا�صفات
العاملية م��ع م��راع��اة احل��اج��ة الفعلية والكثافة ال�سكانية
ل�ضمان امتداد اخلدمات الطبية لكل مناطق الدولة ،مع
�ضرورة �إن�شاء �أق�سام خا�صة بالعزل الطبي مطابقة ملعايري
ال�سالمة وتزويدها بالكادر والأجهزة املنا�سبة.
 .2العمل على �إن�شاء م�ست�شفيات تخ�ص�صية يف الدولة مثل:
مراكز خا�صة مبر�ض ال�سكري – الأع�صاب وال�سرطان
والأطفال والعالج الطبيعي والت�أهيل.
 .3العمل على �إن�شاء خمترب مركزي متطور يخدم جميع
املن�ش�آت الطبية يف الدولة.
�سيا�سة
 .4العمل على �صيانة امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ومعاهد
وزارة ال�صحة
التمري�ض و�إحالل املتهالك منها.
رابعاً :الأدوية والأجهزة الطبية:
� .1إن�شاء هيئة م�ستقلة للدواء تعمل على مراقبة م�ستوى
ت�صنيع الأدوية وموادها الأولية وتداولها.
� .2ضمان توفر الأدوي��ة املطابقة للمعايري الطبية العاملية
على م��دار العام ،وبالأ�سعار التي حتافظ على امل��ال العام
واحلر�ص على توفري الأجهزة الطبية احلديثة.
خام�سا :اخلدمات امل�ساندة:
� .1إن�شاء مركز خلدمات الإ�سعاف وفق �أحدث املوا�صفات
العاملية مع توفري �سيارات جمهزة بالكوادر املتخ�ص�صة
واملعدات احلديثة.
 .2الإ�سراع يف تطبيق برنامج الربط االلكرتوين بني الوزارة

ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

-

غمو�ض
1
الفعالية

ن�سبة
2
الفعالية

-
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املو�ضوعات
العامة

التو�صيات

ومن�ش�آتها والهيئات ال�صحية الأخرى.
 .3اعتماد نظام الأر���ش��ف��ة االلكرتونية يف حفظ امللفات
الطبية.
 .4و�ضع �إج����راءات �إداري���ة منا�سبة لتحويل املر�ضى بني
�سيا�سة
وزارة ال�صحة م�ست�شفيات ال����وزارة واجل��ه��ات ال�صحية الأخ���رى وذل��ك
لتحقيق املرونة وال�سرعة يف حتويل املر�ضى.
 .5العمل على �إن�شاء وحدات طبية متنقلة لرعاية كبار ال�سن
يف �أماكن �سكنهم.

ردود احلكومة
الرف�ض

القبول

-

غمو�ض
1
الفعالية

-

 1تعريف غمو�ض الفعالية :هي تلك التو�صيات التي مل ترد عليها احلكومة وبالتايل مل يتبني لها فعالية ،و�أي�ضا التو�صيات التي مت الرد
عليها ومل يت�ضح القبول �أو الرف�ض.
 2مت قيا�س ن�سبة الفعالية عن طريق التو�صيات التي مت الرد عليها فقط.
 3مت الرد من قبل احلكومة باملوافقة على التو�صيات يف نف�س اجلل�سة التي طرح بها مو�ضوع النقا�ش.
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ن�سبة
2
الفعالية

% 100

جدول قيا�س ن�سبة الفعالية الربملانية
عدد ردود احلكومة
الرف�ض

عدد غمو�ض
الفعالية

ن�سبة الفعالية

6

% 81

% 54.2

�أدوار
االنعقاد

املو�ضوعات العامة

ع�����������������������������دد
التو�صيات

القبول

الدور
الأول

وزارة الرتبية والتعليم()1

28

18

4

�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية

24

13

11

-

ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة

28

27

1

-

% 96.4

تنظيم ودعم القطاع ال�صناعي

13

-

-

13

-

�سيا�سة وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي

23

23

-

-

% 100

التلوث البيئي و�أثره على ال�صحة
العامة

44

41

2

1

% 95

وزارة الداخلية

14

12

2

-

% 85.7

هيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

35

32

3

-

% 91.4

برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان

23

12

11

-

% 52.17

الدور
الثاين
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�أدوار
االنعقاد

الدور
الثالث

140

عدد ردود احلكومة
الرف�ض

عدد غمو�ض
الفعالية

ن�سبة الفعالية

5

% 50
% 100

املو�ضوعات العامة

ع�����������������������������دد
التو�صيات

القبول

ت�أثريات قرارات و�أنظمة وزارة
العمل اجلديدة  +العمالة الوافدة

11

3

3

وزارة الأ�شغال العامة

11

11

-

-

�صندوق الزواج

13

5

8

-

% 38.5

تفاقم ظاهرة ارتفاع الأ�سعار

15

5

10

-

% 33.3

�سيا�سة ال�ش�ؤون االجتماعية

9

9

-

-

% 100

وزارة الثقافة وال�شباب واملجتمع

25

17

8

-

% 68
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�أدوار
االنعقاد

الدور
الرابع

الدور
اخلام�س

املجموع

عدد ردود احلكومة
الرف�ض

عدد غمو�ض
الفعالية

ن�سبة الفعالية

-

% 80

-

املو�ضوعات العامة

ع�����������������������������دد
التو�صيات

القبول

وزارة الرتبية والتعليم

10

8

2

حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية

15

-

-

15

الهيئة االحتادية للكهرباء واملياه

8

-

-

8

-

وزارة العدل

5

4

1

-

% 80

�سيا�سة احلكومة يف قطاع الإعالم

7

4

3

-

% 57

هيئة تنظيم االت�صاالت

8

7

1

-

% 87.5

وزارة اخلارجية

11

-

-

11

-

�سيا�سة هيئة الإمارات للهوية

7

-

-

7

-

�سيا�سة وزارة املالية

5

-

-

5

-

�سيا�سة وزارة ال�صحة

21

21

-

-

% 100

الطريان املدين

10

-

-

10

-

كليات التقنية العليا

5

3

1

1

% 60

موارد املياه

8

-

-

8

-

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية

15

-

-

15

-

ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي

23

-

-

23

-

31

474

275

71

128

% 79.5

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

141

ي�شري ال�شكل البياين �إلى ن�سبة الفعالية الربملانية التي حققها املجل�س الوطني االحتادي يف مناق�شة املو�ضوعات العامة خالل الف�صل
الت�شريعي الرابع ع�شر والتي يعرب عنها بالتو�صيات التي توافق عليها احلكومة ،ويالحظ �أن املجل�س قد حقق فعالية برملانية بلغت ن�سبتها
( )% 79.5يف قبول التو�صيات التي �أ�صدرها املجل�س الوطني االحتادي جلميع املو�ضوعات العامة التي ناق�شها ،بينما بلغت ن�سبة الرف�ض
على هذه التو�صيات ال�صادرة من املجل�س الوطني ( ،)% 20.5وجاءت �أ�سباب الرف�ض لهذه التو�صيات ب�أنها كانت تتعار�ض مع اخت�صا�صات
الوزارة املعنية ،وعدم توفر امليزانية الكافية لتحقيق التو�صية ،وبع�ضها جاء ب�سبب وجود قوانني قائمة يتم تطبيقها ب�ش�أن بع�ض املو�ضوعات،
بينما بلغ ن�سبة الغمو�ض �أي التو�صيات التي مل ترد عليها احلكومة باملوافقة �أو الرف�ض (.)% 27
الفعالية الربملانية يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
% 79.50

% 27
% 20.50

الغمو�ض
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الرف�ض

القبول

الف�صـل الـثالـث
�أعـمال لـجان الـمجلـ�س الـوطـني
االحتـادي

3
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�أو ًال :جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع:
�أوال :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة ( )37اجتماع ًا خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،وبلغت عدد اجتماعات الدور الأول ( )9اجتماعات ،بن�سبة ()% 24.3
من جمموع االجتماعات ،وبلغت عدد اجتماعات الدور الثاين ( )9اجتماعات وبن�سبة ( )% 24.3من جمموع االجتماعات ،كما بلغت عدد
اجتماعات الدور الثالث ( ،)8بن�سبة ( )% 21.7من جمموع االجتماعات ،فيما بلغت عدد اجتماعات الدور الرابع ( ،)10بن�سبة ()% 27
من جمموع االجتماعات ،وقد بلغت عدد االجتماعات خالل الدور اخلام�س اجتماعا واحد ًا بن�سبة (،)% 2.7وقد زادت اجتماعات اللجنة
يف الدور الرابع عن الأدوار ال�سابقة ،للأ�سباب الآتية:
● ●مناق�شتها ملو�ضوعي "�سيا�سة هيئة الإمارات للهوية و"�سيا�سة وزارة الداخلية" ،وت�شعب حماور املو�ضوعني ،وا�ستدعائها للعديد من
اجلهات ،و�إطالعها على الكثري من الوثائق الالزمة.
● ●�إحالة املجل�س تو�صيات اللجنة الواردة يف تقرير مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للهوية لإعادة �صياغتها.
● ●عدم مناق�شة اللجنة لأي مو�ضوع عام يف الدور الثاين والثالث ،واقت�صار اجتماعاتها على مناق�شة م�شروعات قوانني.
ا�ستغرقت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،عدد من ال�ساعات بلغت يف جمموعها (� 06: 81ساعة) ،وذلك
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بواقع (�26:20ساعة) الجتماعات الدور الأول ،التي مثلت ن�سبة ( )% 32.4من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق يف اجتماعات اللجنة،
و(�17:13ساعة) الجتماعات الدور الثاين بن�سبة بلغت ( ،)% 21.23كما ا�ستغرقت اللجنة يف اجتماعاتها يف الدور الثالث (18:33
�ساعة) ،وبواقع ( )% 22.7من املجموع الكلي للوقت امل�ستغرق ،يف حني ا�ستغرقت اللجنة يف الدور الرابع (� 19ساعة) وبن�سبة ()% 23.5
من املجموع الكلي.

عدد اجتماعات اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر

ثانياً :الن�شاط الت�شريعي للجنة:

ناق�شت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�صل الت�شريعي عدد ( )7م�شروعات قوانني وهي:
م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل �أحكام القانون رقم ( )21يف �ش�أن ال�سري واملرور.
م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات.
قانون الأو�سمة وامليداليات وال�شارات.
قانون حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين الأ�سلحة الكيمائية.
قانون الأو�سمة وامليداليات وال�شارات الع�سكرية.
قانون الأحكام العرفية.
قانون احتادي ب�ش�أن التعبئة العامة.
وبلغ عدد �ساعات االجتماعات ملناق�شة م�شروعات القوانني خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (� )49:47ساعة ،وبن�سبة ( )% 60,7من عدد
�ساعات اجتماعات اللجنة البالغة (� )81:06ساعة ،حيث ا�ستغرقت يف اجتماعاتها يف الدور الأول (� ) 9:1ساعة ،ويف الدور الثاين () 17:13
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�ساعة ،وبلغ عدد ال�ساعات يف الدور الثالث (� )18:33ساعة ،يف حني بلغ عدد �ساعات االجتماعات يف الدور الرابع (� )5ساعة.
 طرحت اللجنة عدد من املقرتحات والأفكار والآراء يف �أدائها الت�شريعي بلغ ( )40مقرتح ًا وفكرة ور�أي� ،شكلت ما ن�سبته ( )% 39مناملجموع الكلي للمقرتحات والآراء والأفكار التي طرحتها اللجنة خالل مناق�شاتها الت�شريعية والرقابية ،فاقرتحت اللجنة حوايل ()14
مقرتح ًا ،بن�سبة بلغت ( ) % 35من جمموع ما قدمته اللجنة يف اجلانب الت�شريعي ،و( )13فكرة بن�سبة ( )% 32.5يف اجلانب الت�شريعي،
و( )13ر�أى ،بن�سبة ( )% 32,5من املجموع الكلي ملا طرح يف اجلانب الت�شريعي لأداء اللجنة.
م�شروعات القوانني
قانون
ال�سري واملرور

�أهم الأفكار والآراء املطروحة
طرحت اللجنة ر�أيها حول الآتي:
-1الأو�ضاع املرورية املت�أزمة.
-2ازدياد احلوادث وما نتج عنها من �إ�صابات م�ؤ�سفة.
 -3ال�سلوكيات املرورية ال�صادرة من ال�سائقني.
طرحت اللجنة ر�أيها حول الآتي:
1.1امل�ستجدات التي طر�أت يف املجتمع من تزايد معدالت اجلرائم والتي ا�ستخدم فيها ال�سالح.

قانون
الأ�سلحة والذخائر

2.2كما تناق�شت حول تعريف املت�شرد وامل�شتبه فيه وا�ستناد احلكم على امل�شتبه يف حال الرتخي�ص ،حيث طالبت ب�سن
قانون بعقوبة املت�شرد وامل�شتبه فيه ،و�أبدت ر�أيها حول الرتخي�ص ل�شركات الأمن اخلا�صة ،وعدم �شمول املناطق
احلرة للرتخي�ص.
3.3وقدمت عدة (�أفكار) خالل مناق�شاتها مثل� :إمكانية ا�ستبدال ال�سالح ب�ضوابط ويف جهة مرخ�صة ،و�إمكانية
الرتخي�ص لعدة �أ�سلحة ،وطالبت ب�ضرورة وجود قاعدة بيانات يف حال وجود جرمية ،كما مت الإط�لاع على
قوانني الدول الأخرى وتطبيقها يف بلدنا ،ومدى ال�سيطرة على تداول املواد املتفجرة ،وطالبت با�ستحداث تنظيم
تف�صيلي للألعاب النارية.

قانون
الأو�سمة وامليداليات
وال�شارات
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– –(الأفكار) :طالبت اللجنة ب�إ�ضافة فئات جديدة للم�ستحقني مليدالية التقدير لل�ضباط و�صف ال�ضباط والأفراد
متنح ميدالية التقدير لل�ضباط و�صف ال�ضباط والأفراد ممن يبدون تعاون ًا ملحوظ ًا مع ال�شرطة.
– –يحدد جمل�س الوزراء قيمة املكاف�أة التي ت�صرف ملن يتم منحه �أي ًا من الأو�سمة وامليداليات.
– –يجوز لوزير الداخلية اال�ستثناء من �شروط منح امليداليات الواردة يف املادة ( )6من هذا القانون.
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م�شروعات القوانني

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

قانون حظر ا�ستحداث و�إنتاج
وتخزين الأ�سلحة الكيميائية

مت حذف املادتني رقمي ( )4و( )5من القانون امل�شار �إليه ،نتيجة لنقل تبعية اللجنة �إلى جمل�س الوزراء ،و�أي�ضاحذف م�صطلحي الوزارة والوزير من امل�شروع.

قانون
الأو�سمة وامليداليات
وال�شارات الع�سكرية.

مت ا�ستحداث مادة حول (حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �أحكام و�ضوابط �صرف ووقف املكاف�آت ال�شهريةاملقرونة بالأو�سمة وامليداليات ال��واردة يف هذا القانون) لبيان الأحكام املتعلقة ب�صرف ووقف املكاف�آت ال�شهرية
املقرونة بالأو�سمة وامليداليات وذلك لوحدة ال�صياغة.
 حذفت اللجنة البند رقم ( :)2لأنه قيد �أحقية احل�صول على امليدالية بعدم توقيع عقوبة ان�ضباطية �أو جزائية بحقاملر�شح ،الأمر الذي �أهمل اجلانب الإن�ساين.

قانون
الأحكام العرفية

ا�ستحداث بند "يجوز لرئي�س الإحت��اد بعد الت�صديق على احلكم ال�صادر بالإدانة �أن يلغي احلكم �أو �أن يخففالعقوبة �أو �أن ي�ستبدل بها عقوبة �أقل منها �أو �أن يوقف تنفيذها".
•مت �إ�ضافة البند حتديد �أ�سعار ال�سلع ومنع احتكارها .حتى ميكن لل�سلطة املنفذة �ضبط �أ�سعار ال�سلع حتى ال ي�ستغل
التجار حالة ال�ضرورة يف رفع �أ�سعارها مما يثقل كاهل املجتمع.
•�إ�ضافة بند خا�ص يف الأحكام العرفية والذي ين�ص ب�أن الدولة لها احلق يف عرقلة كل امل�صالح احلكومية با�ستثناء
املجل�س الوطني ،بحيث ال يجوز تعطيل انعقاد املجل�س الوطني �أو امل�سا�س بح�صانة �أع�ضائه �أثناء قيام الأحكام
العرفية.

قانون احتادي
ب�ش�أن التعبئة العامة

 مت �إ�ضافة البند الثاين تف�صل اللجنة الق�ضائية يف التظلمات املقدمة �إليها خالل ثالثني يوما بحكم بات غري قابلللطعن فيه ب�أي طريق من طرق الطعن ب�صفة م�ستقلة لي�شمل بحكمه كافة القرارات املتظلم منها ولي�س قرار التكليف
فقط.
مت حذف "�ستون يوم ًا من تاريخ �إ�صدار �أمر تنفيذ التدابري الالزمة للمجهود احلربي" لأنه ال يجوز �إ�سقاط حقالطعن �أمام اللجنة ملجرد �إ�صدار �أمر بتنفيذ التدابري ،حيث قد ال يعلم بها �صاحب ال�ش�أن الذي يريد التظلم منها.

ثالثاً :الن�شاط الرقابي للجنة:

وناق�شت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�صل الت�شريعي عدد ( )3مو�ضوعات عامة وهي كالتايل:
�سيا�سة وزارة الداخلية.
�سيا�سة هيئة الإمارات للهوية.
�سيا�سة وزارة الداخلية.
بلغ عدد �ساعات االجتماعات ملناق�شة املو�ضوعات الع ـ ــامة خالل الف�صل الت ـ ــ�شريعي الـ ــرابع ع�ش ــر(� )31:10سـ ــاعة ،وهو ي�شــكل ما ن�سبــته
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( )% 38,1من عدد �ساعات اجتماعات اللجنة البالغة (� )81:60ساعة ،حيث ا�ستغرقت اجتماعاتها يف الدور الأول (� )17:10ساعة ،يف
حني بلغ عدد �ساعات اجتماعاتها يف الدور الرابع (� )14ساعة .
يف �أدائها الرقابي طرحت اللجنة خالل مناق�شتها حوايل ( )63مقرتح ًا وفكرة ور�أي ،و�شكلت ما ن�سبته ( )% 61من املجموع العام للمقرتحات
والأفكار والآراء التي طرحت يف اجلانبني الت�شريعي والرقابي ،وبلغ عدد املقرتحات حوايل ( )28مقرتح ًا ،بن�سبة ( ، )% 66والأفكار حوايل()8
�أفكار ،بن�سبة ( )% 38من جمموع الأفكار املطروحة يف جانبي الت�شريعي والرقابي ،فيما بلغ عدد الآراء حوايل ( )27ر�أي ،و�شكلت ما ن�سبته
( )% 67,5من جمموع الآراء الكلية.

الأداء
العنا�صر
فكرة
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الأداء الت�شريعي
الن�سبة
العدد
13
% 61,9

الأداء الرقابي
الن�سبة
العدد
8
% 12.6

املجموع
21

مقرتح

14

% 34

28

% 66

42

ر�أي
املجموع

13

% 32,5

27

% 67,5

40

40

% 39

63

% 61
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تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

املو�ضوع

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

مو�ضوع
�سيا�سة
وزارة
الداخلية

(الأفكار):
طرحت اللجنة العديد من الأفكار من خالل مناق�شتها للمو�ضوع �أهمها:
-1على الزائر حتديد مكان �إقامته يف الدولة.
� -2إعطاء الوزير ال�صالحيات بتحديد �إيرادات املخالفني.
 -3تنظيم عالقات العمل مبا يحقق �سريانه على العاملني باملناطق احلرة.
(الآراء):
كما كان للجنة العديد من الآراء حول املو�ضوع على �سبيل املثال:
 -1ظاهرة وجود املخالفني عن املغادرة وبعد دخول البالد.
 -2تفاوت النظام املتبع يف �أذونات الدخول.
 -3عدم وجود معيار لتحديد �صفة رجل الأعمال الزائر للدولة.
-4ت�شدد بع�ض الدول يف �إ�صدار الت�أ�شريات.
-5كرثة ن�سبة املخالفني وخدم املنازل ومن يف حكمهم.
 -6التجني�س خا�صة ما يتعلق ب�أعداد املجن�سني.
-7حل م�شكلة �أبناء املواطنات من �أباء ال يحملون �أوراق ثبوتية.
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املو�ضوع

�أهم الأفكار والآراء املطروحة
طرحت اللجنة عدة (�أفكار) خالل مناق�شتها للمو�ضوع من �أهم الأفكار:

مو�ضوع
�سيا�سة
هيئة الإمارات
للهوية

1 . 1وجود �إ�شكاليات لدى الهيئة يف بناء م�ؤ�شرات �أداء اخلطة الت�شغيلية.
2 . 2عدم 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.
3 . 3عدم اتخاذ الهيئة الإجراءات الالزمة يف التوعية التثقيف اخلا�صة بعملية الت�سجيل مما �أ�سهم ب�شكل مبا�شر يف حمدودية �أعداد
املتقدمني.
�4 . 4صعوبات واجهت الهيئة يف نظامها املايل والإداري بالإ�ضافة �إلى ت�سرب الكادر الوظيفي.
وقدمت اللجنة العديد من (الآراء) خالل مناق�شتها للمو�ضوع �أهمها:
1.1انخفا�ض الأعداد التي مت ت�سجيلها من املواطنني وغري املواطنني ،وعدم اتفاق معدالت الت�سجيل الفعلية مع ما هو م�ستهدف
يف اخلطة اال�سرتاتيجية.
2.2مل تراع اخلطة الت�شغيلية للهيئة مقت�ضيات تنفيذ قرار جمل�س الوزراء.
�3.3إغفال الهيئة لربامج توعية وتثقيف امل�ستهدفني من �سكان الدولة وخ�صو�صا غري املواطنني من غري الناطقني باللغة العربية.

150

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م
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�أهم الأفكار والآراء املطروحة
ناق�شت اللجنة العديد من الأفكار املتعلقة باملو�ضوع العام منها:
�1.1ضعف التوعية املرورية وتعزيز ثقافة ال�سالمة املرورية.
2.2عدم وجود �إطار ت�شريعي وقانوين موجه حلماية الأطفال بال�سالمة املروية يف الدولة.
كما طرحت اللجنة خالل مناق�شتها عدة ( �آراء) حول املو�ضوع من �أهمها:
 1.1حمدودية �أثر حمالت التوعية يف توجيه ال�سلوك املروري يف املجتمع لتعدد الثقافات واللغات وعدم وجود ا�سرتاتيجية مرورية
�إعالمية خا�صة بتعزيز ال�سالمة املرورية.

مو�ضوع
�سيا�سة
وزارة
الداخلية

2.2عدم الإيالء بالدرا�سات والأبحاث ذات الطبيعة التطبيقية و التكنولوجية واالعتماد على املناهج الأكادميية يف حتليل الواقع املروري.
�3.3ضعف الرقابة على ا�ستخدام الدراجات النارية ب�سبب عدم وجود قانون ينظم ا�ستخدامها.
�4.4ضعف التن�سيق مع اجلهات الإعالمية الأخرى وخمتلف اجلهات املعنية لتعزيز الثقافة املرورية يف املجتمع يف �إطار م�س�ؤولياتها
االجتماعية.
5.5عدم وجود �إطار ت�شريعي وقانوين موجه حلماية الأطفال بال�سالمة املروية يف الدولة.
6.6اختالف معيار حتديد ال�سرعات القانونية واملخالفة على الطرق اخلارجية بني �إمارات الدولة وعدم ثباتها ،بالإ�ضافة الختالف
عملية حت�صيل الغرامات عن بع�ض املخالفات املرورية.
7.7زيادة عدد املخالفات املرورية مما ي�شكل م�ؤ�شرا هاما يف حتديد م�ستوى الوعي املروري لدى �أفراد املجتمع.
8.8عدم وجود مبادرات وخطط ت�شغيلية وا�ضحة تتعلق بدعم دوريات الطرق اخلارجية من حيث زيادة الكوادر الب�شرية والبنية التحتية
املنا�سبة.
9.9تفاوت بني عدد الدوريات املخ�ص�صة للطرق اخلارجية والعاملني بها.
1010زيادة حوادث املركبات الثقيلة يف عام 2009م عنه يف ال�سنوات ال�سابقة بن�سبة زيادة (  ،)% ,93ب�سبب الفارق يف عدد م�سارات
الطرق اخلارجية وازدياد �أعداد املركبات الثقيلة.
 1111عدم التزام م�ستخدمي ومالكي املركبات الثقيلة مبعايري ال�سالمة اخلا�صة باملركبات الثقيلة.
1212قلة عدد نقاط الإ�سعاف والإنقاذ و قلة الكادر املواطن يف فرق الإ�سعاف يف ظل تزايد الطلب على خدمات الإ�سعاف نظرا لتزايد
عدد احلوادث املرورية.
1313عدم وجود مبادرات وخطط عمل تتعلق بتطوير خدمات الإ�سعاف والإنقاذ من حيث زيادة عدد الكوادر وتوفري البنية التحتية
الالزمة ،واقت�صار دور التطوير على جهود احلكومات املحلية (ك�إمارة �أبوظبي ودبي وال�شارقة).
1414عدم تبني وزارة الداخلية مفهوم ال�شرطة املجتمعية حتى الآن ،كما �أت�ضح عدم وجود مبادرات تتعلق بدرا�سة تطبيق املفهوم يف
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املو�ضوع

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

مو�ضوع
�سيا�سة
وزارة
الداخلية

الدولة ب�شكل عام.
1515تعدد جهات الإ�شراف على مراكز الإيواء وعدم و�ضوح �آليات الرقابة عليها ،وقلة الكوادر الفنية املتخ�ص�صة لعالج هذه احلاالت
والإ�شراف عليها.
ناق�شت العديد من الآراء من �أهمها:
1 -1عدم تبني وزارة الداخلية مفهوم ال�شرطة املجتمعية حتى الآن ،كما ات�ضح عدم وجود مبادرات تتعلق بدار�سة تطبيق املفهوم يف
الدولة ب�شكل عام.
2 -2تعدد وجهات الإ�شراف على مراكز الإيواء وعدم و�ضوح �آليات الرقابة عليها ،وقلة الكوادر الفنية املتخ�ص�صة لعالج هذه احلاالت
والإ�شراف عليها.
3 -3عدم وجود مراكز متخ�ص�صة لعالج وت�أهيل مدمني املخدرات ،وخا�صة بعد انتهاء فرتة العقوبة وانح�صار دور املراكز على عملية
الرقابة.

فعالية اللجنة يف الن�شاطني الت�شريعي والرقابي:
وا�ستناد ًا على ذلك ف�إن الن�شاط الت�شريعي للجنة متثل يف ( )9م�شروعات قوانني ،وثالثة مو�ضوعات عامة رقابية ،حيث جند �أنها
ا�ستغرقت وقتا �أقل يف ن�شاطها الرقابي خالل الف�صل الت�شريعي بن�سبة ( )% 38.3يف حني ا�ستغرقت اللجنة يف الن�شاط الت�شريعي ن�سبة �أكرب
والتي تقدر ( )% 61وذلك لعدم ورود م�شروعات قوانني يف الدورين الثاين والثالث.

رابعاً :الن�شاط النوعي للجنة:

الن�شاط الرقابي:

بلغ �إجمايل عدد التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س  -وذلك بالرجوع �إلى تقارير تو�صيات اللجنة  -خالل الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر ( )32تو�صية ،حيث ا�ستحوذ مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية على ن�سبة ( )% 43من �إجمايل عدد التو�صيات املتبناة من قبل اللجنة
والتي بلغت(  )14تو�صية ،تلتها تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية يف �ش�أن ال�سالمة املرورية والتي بلغت ( )10تو�صيات وبن�سبة ا�ستحواذ
تقدر ب( )% 31من �إجمايل عدد تو�صيات اللجنة ،فيما بلغ عدد تو�صيات مو�ضوع الهوية الوطنية ( )8تو�صيات وبن�سبة ( )% 25من جمموع
تو�صيات اللجنة .وفيما يلي جدول يو�ضح التو�صيات املحالة من قبل اللجنة �إلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها .
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املو�ضوع

مو�ضوع
�سيا�سة
وزارة
الداخلية

التو�صيات

موقف احلكومة

1.1دعم وزارة الداخلية مبا يكفل تطبيق ومتابعة قرار جمل�س الوزراء رقم ( )1/133ل�سنة
 2007و�ضرورة الت�أكد من عدم جتاوز العمالة للمدة امل�سموح بها للتواجد يف الدولة و�إيجاد
الآلية املنا�سبة للت�أكد من ذلك.
���2.2ض��رورة التطبيق الفعال من اجلهات املعنية املخت�صة االحت��ادي��ة واملحلية ملا ورد يف
الباب ال�سابع من الد�ستور ب�ش�أن توزيع االخت�صا�صات الت�شريعية والتنفيذية بني االحتاد
والإم��ارات �سيما يف مـواده ( )122( ،)121 ( ،)120حلل امل�شكالت املرتبطة بتنازع
االخت�صا�صات بني ال�شئون االحتادية واملحلية حتى ميكن التغلب عملي ًا على الكثري من
العوائق التي ت�سبب تفاقم �أعداد املخالفني للجن�سية ودخول و�إقامة الأجانب.
3.3تعديل القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة  1972يف �ش�أن اجلن�سية وجوازات ال�سفر على �أن
يت�ضمن هذا التعديل حلو َال ت�شريعية وا�ضحة للآتي:
4.4ت�أكيد االخت�صا�ص الأ�صيل للحكومة االحتادية يف منح جوازات ال�سفر.
5.5حل م�شكلة �أبناء املواطنات لآباء غري مواطنني.
6.6ق�صر اال�ستثناءات الواردة يف الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة 1973
وال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ( )360ل�سنة  1997وتعديالته على الوزير �شخ�صيا مع
عدم جواز التفوي�ض فيها.
7.7جترمي الهاربني مـن كفالئهم وذكر هذا الأمر يف عقد اال�ستخدام.
�8.8إ�صدار ت�شريع احتادي ينظم العمل للفئات امل�ساعدة من خدم املنازل ومن يف حكمهم.
�9.9سـرعة االنتهاء من بطاقة الرقم املوحد لأن ذلك �سيحد كثري َا من م�شكالت خمالفي دخول
و�إقامة الأجانب.
1010تعديل القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل مبا يحقق
�سريانه على العاملني باملناطق احلرة.
1111عدم ال�سماح بامتداد �إقامة العاملني اخلا�ضعني لأحكام قانون العمل وكذلك خدم املنازل
ومن يف حكمهم وعمال الزراعة �أو املراعي لأكرث من �ست �سنوات مت�صلة ،وذلك با�شرتاط
املغادرة وعدم العودة ثانية �إال ب�إذن جديد و�إقامة مبتدئة منعا من ترتب ا�ستحقاقات على
الدولة ل�صالح ه�ؤالء العمال قد تفر�ضها االتفاقات واملعاهدات الدولية التي حتدد بع�ض
ال�شروط بالن�سبة لإقامة العمال.

وافق جمل�س الوزراء على التو�صية

154

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

وافق جمل�س الوزراء على التو�صية

وافق جمل�س الوزراء على التو�صية

مل يوافق جمل�س الوزراء على التو�صية

وافق جمل�س الوزراء على التو�صية
وافق جمل�س الوزراء على التو�صية
وافق جمل�س الوزراء على التو�صية
وافق جمل�س الوزراء على التو�صية
مل يوافق جمل�س الوزراء على التو�صية

املو�ضوع

التو�صيات
1212تعديل القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  1973يف �ش�أن دخول و�إقامة الأجانب بحيث يحقق
هذا التعديل الآتي:
1313جترمي املتاجرة بالت�أ�شريات بعقوبة م�شددة وتغليظها يف حالة العود.
1414و�ضع معايري وا�ضحـة متنح على �أ�سا�سها امل�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية ت�أ�شريات الزيارة.
1515تقنني منح ت�أ�شريات الزيارة الفردية بحيث تتنا�سب طردي ًا مع عدد الأ�شخا�ص املكفولني
على الرخ�صة لدى ال�شخ�ص مبا ال ي�ؤثر على �سوق ال�سياحة والقطاعات الأخرى كالفنادق
و�أ�سواق التجزئة وو�سائل النقل.
1616اتخاذ الإج��راءات الالزمة حيال التدقيق يف منح ت�صاريح ال�سياحة والزيارة لل�شركات
ال�سياحية مع الت�أكيد على �أهمية وجود برامج �سياحية ومر�شد �سياحي ،وتوفري و�سائل
النقل وحجز الفنادق.
1717على �أن ي�صاحب هذه الإجراءات:
1818االقت�صار على منح الت�أ�شريات لل�شركات امل�ؤهلة للقيام مبثل هذا الن�شاط خ�صو�صا
ال�شركات امل�ساهمة العامة وال�شركات �شبه احلكومية.
�1919أن يتولى املواطنون امل�ؤهلون �إدارة املكاتب ال�سياحية.
2020و�ضع �إج��راءات رقابة �صارمة �سابقة على �إ�صدار الت�أ�شرية والحقة عليها ،والت�أكد من
تطبيقها على �أر�ض الواقع.
�2121إن�شاء قاعـدة بيانات مركزيـة للت�أ�شريات على امل�ستوى االحتادي على �أن ت�ضم كافـة منافذ
الدولة الربية والبحرية واجلوية.
2222الت�أكيد على �أهميه تطبيق مبد�أ املعاملة باملثل بالن�سبة ملواطني الدولة يف �ش�أن منح
ت�أ�شريات الزيارة.
2323ا�ستخراج ت�أ�شريات الزيارة من �سفارات الدولة وت�شديد الإجراءات بالن�سبة لرعايا الدول
التي د�أب رعاياها على خمالفة �أنظمة دخول و�إقامة الأجانب ،وو�ضع �ضوابط وا�ضحة ملن
يحمل ت�أ�شرية ال�سياحة.

وافق جمل�س الوزراء على التو�صية

مو�ضوع
�سيا�سة
وزارة
الداخلية

موقف احلكومة
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املو�ضوع

مو�ضوع
�سيا�سة
هيئة
الإمارات
للهوية

التو�صيات
�.1إعادة النظر يف مبادرات الهيئة وعالقتها بالأهداف اال�سرتاتيجية من حالل االعتماد على
املكونات العلمية (م�ؤ�شرات القيا�س ،م�ؤ�شرات الأداء ،ن�سبة اال�ستهداف) وفق ما هو متعارف
عليه عامليا ب�ش�أن اخلطط اال�سرتاتيجية.
2.2العمل على اال�ستفادة من انتداب موظفي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخ��رى ملواجهة ت�سرب
الكوادر املواطنة من الهيئة.
�3.3ضرورة �إعادة النظر يف م�سمى و�شكل بطاقة الهوية ال�صادرة لغري املواطنني وتعريفها حتت
�أي م�سمى �آخر( بطاقة عمل ،بطاقة �سكانية ،بطاقة مقيم �أو �أي م�سمى �آخر).
4.4الإ�سراع يف عملية الربط االلكرتوين مع امل�ؤ�س�سات املهي�أة تقنيا للربط مع قاعدة بيانات
الهيئة وحث باقي امل�ؤ�س�سات على حتديث براجمها.
�5.5إعادة النظر يف الر�سوم املفرو�ضة على عملية الت�سجيل والت�سجيل املتنقل والتجديد.
6.6اعتماد متطلبات الهيئة يف منوذج الت�سجيل كحد �أدنى للجهات احلكومية وال�شبه حكومية
(االحت��ادي��ة واملحلية) واخلا�صة ،وتوحيد مكاتب الطباعة الوطنية املعتمدة يف تقدمي
خدمات جميع اجلهات الر�سمية (هيئة الإم��ارات للهوية ،وزارة العمل ،وزارة الداخلية،
وزارة ال�صحة).
�7.7إلزام كافة اجلهات يف الدولة (احلكومية و�شبه احلكومية واخلا�صة) بعدم �إ�صدار بطاقات
عمل م�شابهة لبطاقة الهوية تفاديا لالزدواجية ،وحتى ال ي�ؤدي ذلك �إلى تقاع�س �أعداد
كبرية من امل�ستهدفني عن الت�سجيل وا�ستخراج بطاقة الهوية.
8.8دعم االنت�شار اجلغرايف ملراكز الت�سجيل يف املدن و التجمعات العمالية الكبرية.
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موقف احلكومة

مل يتم الرد �إلى الآن

املو�ضوع

التو�صيات

موقف احلكومة

مو�ضوع
�سيا�سة
وزارة
الداخلية
يف �ش�أن
ال�سالمة
املرورية

�1.1إعادة النظر يف توقيت وحمتوى وطريقة حمالت التوعية املرورية ،وفتح باب ال�شراكات مع
اجلهات احلكومية واخلا�صة لدعم هذه احلمالت.
�2.2إعداد 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.
�3.3ضرورة الإ�سراع يف �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون املرور االحتادي وتفعيل البنود املتعلقة
بقيمة حت�صيل الغرامات املالية.
4.4تفعيل قانون الأوزان املحورية رقم ( )8وال�صادر يف �سنة 1986م.
�5.5إ�سناد عمل الإ�سعاف والإنقاذ على الطرق اخلارجية جلهة م�ستقلة ومتخ�ص�صة على
م�ستوى الإمارات ،والربط بني وحدات الإ�سعاف وامل�ست�شفيات العاملة بالدولة.
6.6تطوير �أداء فرق العمل املتخ�ص�صة لإعادة النظر يف طبيعة الربامج واللقاءات التي تنظمها
وزارة الداخلية مع �سائقي املركبات الثقيلة.
7.7زيادة 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.
8.8الت�أكيد على �أهمية ا�ستمرار تطوير و�صيانة الطرق اخلارجية.
9.9ا�ستحداث مراكز للدعم االجتماعي على م�ستوى الدولة وبناء �شراكات ا�سرتاتيجية وتعاون
مع اجلهات االحتادية واملحلية وامل�ؤ�س�سات البحثية ذات االخت�صا�ص لدعم برامج العمل.
�1010ضرورة الرتكيز على اجلانب الت�أهيلي (النف�سي ،االجتماعي ،االقت�صادي) ملراكز
عالج وت�أهيل مدمني املخدرات بالتعاون مع اجلهات االحتادية واملحلية ذات االخت�صا�ص،
بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء مراكز جديدة لعالج الإدمان و�إعادة الت�أهيل على م�ستوى الدولة.

مل يناق�ش يف اجلل�سة
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الن�شاط الت�شريعي:
�أحيل للجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر  7م�شروعات قوانني ،وبالرجوع �إلى اخت�صا�صات اللجنة ،يالحظ تركز ن�شاط اللجنة الت�شريعي
بن�سب مت�ساوية يف م�شروعات القوانني ذات ال�صلة ب (الأ�سلحة ،الأو�سمة ،الأحكام العرفية والتعبئة العامة) بواقع م�شروعني لكل اخت�صا�ص،
وبن�سبة مقدرة ب( )% 28.5وفيما يلي جدول يو�ضح م�شروعات القوانني املحالة �إلى اللجنة بح�سب اخت�صا�صاتها.
م�شروع القانون

االخت�صا�ص

1.1قانون ال�سري واملرور
1.1قانون الأ�سلحة والذخائر.
2.2قانون حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين الأ�سلحة الكيميائية.
1.1قانون الأو�سمة وامليداليات وال�شارات
2.2قانون الأو�سمة وامليداليات وال�شارات الع�سكرية.
1.1قانون الأحكام العرفية.
2.2قانون احتادي ب�ش�أن التعبئة العامة.

الن�سبة

ال�سري واملرور

% 14,2

الأ�سلحة

% 28،5

الأو�سمة

% 28،5

الأحكام العرفية والتعبئة عامة % 28،5

خام�س ًا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
الأوراق الفنية

املو�ضوع
�سيا�سة
وزارة الداخلية
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●
●

●التحليل الزمني والنوعي والنتائج النهائية مليزانية وزارة الداخلية للأعوام الثالثة (.)2010 – 2009 -2008
●جدول م�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية لل�سنة املالية 2010م لوزارة الداخلية.
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الأوراق الفنية

املو�ضوع
●

●ورقة الإطار الربملاين ملو�ضوع "�سيا�سة هيئة الإمارات للهوية.
●�إعداد جدول توظيف املعلومات.
●ورقة ماهية امل�شكلة.
●جدول التحليل الزمني مليزانية الهيئة للعام 2010 – 2009م.
●ورقة اال�ستف�سارات املوجهة �إلى (هيئة الإمارات للهوية ،وزارة العمل ،وزارة الداخلية ،ديوان املحا�سبة ).
●�إعداد تقرير اللجنة حول مو�ضوع " �سيا�سة هيئة الإمارات للهوية..
●بطاقات التعليق ملو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للهوية.

●

●جدول حتليل امليزانية للوزارة لل�سنة املالية2010 – 2008م.
●جدول توظيف املعلومات.
●ورقة الإطار الربملاين ملو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية.
●ملخ�ص املعلومات الواردة من وزارة الداخلية.
●ا�ستف�سارات املقرتحة ملمثلي وزارة الداخلية.
●مالحظات جلنة الداخلية على ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية.
●درا�سة حتليلية حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية.
●اجلدول الغائي ملو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية.
●جدول ال�ضبط ملو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية.
●تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية.
●بطاقات التعليق حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية.
●جدول الأعمال التف�سريي ملو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية.

●

مو�ضوع �سيا�سة
هيئة الإمارات
للهوية الوطنية

●
●
●
●
●

●
●
●
●

�سيا�سة
وزارة الداخلية

●
●
●
●
●
●
●

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

159

ثاني ًا :جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية
�أو ًال :الن�شاط العام اللجنة:
● ●عقدت اللجنة ( )56اجتماعاً خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،بلغت اجتماعات الدور الأول ( )9اجتماعات بن�سبة ( )% 16من
جمموع اجتماعات اللجنة ،كما اجتمعت اللجنة خالل الدور الثاين ( )12اجتماعات بن�سبة ( )% 21.4من جمموع اجتماعات اللجنة.
بينما اجتمعت اللجنة خالل الدور الثالث ( )11اجتماعات بن�سبة ( )% 19.6من جمموع اجتماعات اللجنة .واجتمعت اللجنة خالل
الدور الرابع ( )19اجتماعاً بن�سبة ( )% 34من جمموع اجتماعات اللجنة .واجتمعت يف الدور اخلام�س ( )5اجتماعات بن�سبة ()% 9
من جمموع اجتماعات اللجنة.
● ●بلغ عدد �ساعات عمل اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (� )172.45ساعة وذلك بواقع (� )26.38ساعة الجتماعات الدور الأول
والتي بلغ ن�سبتها ( )% 15.3من املجموع العام و(� )26.38ساعة الجتماعات الدور الثاين وبن�سبة مئوية بلغت( )% 15.3من الإجمايل العام
و(� )35.30ساعة الجتماعات الدور الثالث وبن�سبة مئوية بلغت ( )% 20.8فيما بلغ الوقت امل�ستغرق الجتماعات الدور الرابع ()63.59
�ساعة الجتماعات الدور الرابع والتي ا�ستحوذت على الن�سبة الأكرب من �إجمايل عدد ال�ساعات امل�ستغرق الجتماعات اللجنة خالل الف�صل
الت�شريعي الرابع ع�شر حيث بلغت الن�سبة ( )% 37وذلك نظرا لزيادة الن�شاط الت�شريعي والرقابي للجنة خالل هذا الدور و(� )20ساعة
الجتماعات الدور اخلام�س والتي ح�صلت على ن�سبة ( )% 11.6من �إجمايل الوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي.
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وفيما يلي جدول ر�سم بياين يو�ضح عدد اجتماعات اللجنة والوقت امل�ستغرق بح�سب ادوار االنعقاد يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
وقد بلغت ن�سبة اجتماعات اللجنة ( )% 15.5من �إجمايل اجتماعات جلان املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابـ ــع ع�شــر والبـ ــالغ عددها
(  )362اجتماع ًا.

ثانياً :الن�شاط الت�شريعي للجنة
ناق�شت اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�أدواره اخلم�سة  29م�شروع قانون ،حيث ناق�شت يف الدور الأول ( )3م�شروعات وبن�سبة
بلغت ( )% 10.3من �إجمايل امل�شروعات املحالة �إلى اللجنة ويف الدور الثاين ( )5م�شروعات وبن�سبة ( )% 17.2ويف الدور الثالث ()13
وبن�سبة ( )% 45بينما ناق�شت اللجنة ( )7م�شروعات يف الدور الرابع وبن�سبة بلغت ( )% 24.1وم�شروعا واحد خالل الدور اخلام�س وبن�سبة
(.)% 3.4
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جدول امل�شروعات املحالة �إلى اللجنة بح�سب كل دور انعقاد خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
الدور
الأول

امل�شروع
1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1984يف �ش�أن ال�شركات التجارية
2.2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن " ال�سلع اخلا�ضعة للرقابة يف اال�سترياد والت�صدير
3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن احل�ساب اخلتامي لالحتاد واجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2006- 12-31
1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة للإحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2008

الثاين

 2.2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف يف امليزانية العامة لالحتاد عن ال�سنة املالية 2007م (ديوان املحا�سبة)
 3.3م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة  2004يف �ش�أن مكافحة الت�سرت التجاري
4.4م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )13ل�سنة  2004يف �ش�أن الرقابة على ا�سترياد وت�صدير وعبور املا�س
اخلام
5.5م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء.
1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد والهيئة االحتادية للكهرباء واملاء عن ال�سنة املالية 2008

الثالث

2.2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية .2009
3.3م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون االحتادي رقم (  )5ل�سنة 2000م ب�ش�أن تعديل رواتب رئي�س جمل�س الوزراء ونائبة والوزراء
4.4م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2000م يف �ش�أن �سوق الإمارات للأوراق املالية وال�سلع.
5.5م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  )23ل�سنة 2005م يف �ش�أن قواعد �إعداد امليزانية واحل�ساب اخلتامي
6.6م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  2003ب�إن�شاء الهيئة االحتادية للجمارك
7.7م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية
يف 2007/12/31م.
 8.8م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن املعلومات االئتمانية.
 9.9م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن كفالة الودائع لدى البنوك .
1010م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الدين العام.
1111م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن كفالة الأدوات املالية.
1212م�شروع قانون احتادي يف �شان الإيرادات العامة للدولة.
1313حتفظات رئي�س الدولة على تعديالت املجل�س الوطني االحتادي مل�شروع قانون �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء
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الدور

امل�شروع

الرابع

1.1م�شروع قانون احتادي باعتماد احل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2008/12/31م.
2.2م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  )18ل�سنة 1981م ب�ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية والقوانني املعدلة
له.
3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية (.)2010
4.4م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ت�أ�سي�س م�صرف الإمارات للتنمية.
5.5حتفظات رئي�س الدولة على م�شروع القانون االحتادي ب�ش�أن املعلومات االئتمانية.
6.6م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي للإحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية
يف 2009/12/31م.
7.7م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  2006يف �ش�أن حماية امل�ستهلك .

اخلام�س

 1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2011م.

ا�ستغرقت اللجنة �أثناء مناق�شتها القوانني والت�شريعات املحالة �إليها يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (� )143.45ساعة عمل وبن�سبة
تقدر ب ( )% 83من �إجمايل الوقت امل�ستغرق لن�شاط اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر والبالغ (� )172.45ساعة ،كما تظهر
الإح�صائيات تركز الن�شاط الت�شريعي للجنة يف دوري االنعقاد الثالث والرابع فقد بلغت �ساعات مناق�شة م�شروعات القوانني يف الدور الرابع
( � ) 53:59ساعة وبن�سبة بلغت (  ) % 37.35من جممل �ساعات الن�شاط الت�شريعي للجنة �أما يف الدور الثالث فقد بلغت ال�ساعات فيه
( ) 30:30وهو ما ي�شكل  % 21.12من جممل �ساعات الن�شاط الت�شريعي للجنة.
طرحت اللجنة عدد ًا من املقرتحات والآراء والأفكار ،حيث طرحت اللجنة -على �سبيل املثال  -ما يزيد عن  32فكرة برملانية وبن�سبة بلغت
( )61.5من �إجمايل عدد الأفكار التي طرحتها اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي والبالغة عددها ( )52فكرة برملانية ،و 12مقرتح ًا وبن�سبة
بلغت ( )% 48من �إجمايل عدد املقرتحات يف الف�صل الت�شريعي والتي بلغت ( )25مقرتح ًا و� 8آراء بن�سبة و�صلت �إلى ( )% 44.4وذلك
من �إجمايل عدد الآراء التي طرحتها اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي والبالغة ( )18ر�أيا برملاني ًا.
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جدول �أهم الأفكار والآراء التي ا�ستعر�ضتها اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني
م�شروعات القوانني

– –م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام
القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1984يف �ش�أن
ال�شركات التجارية.
– –م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن "ال�سلع اخلا�ضعة للرقابة
يف اال�سترياد والت�صدير.
– –م�شروع قانون �إحتادي باعتماد احل�ساب اخلتامي
للإحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة
عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2006 /12/31م.

– –م�شروع امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية .2008
– –م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )17ل�سنة
2004يف �ش�أن مكافحة الت�سرت التجاري.
–

–مناق�شة م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2007

بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي
رقم ( )13ل�سنة 2004
يف �ش�أن الرقابة على ا�سترياد وت�صدير وعبور املا�س اخلام.
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�أهم الأفكار والآراء املطروحة
– –�ضرورة الإ�سراع بتعديل الكثري من املواد يف قانون ال�شركات وعدم ق�صر التعديل على
املواد املحالة للمجل�س.
– –�ضبط ت�صدير وا�سترياد ال�سلع واحلفاظ على �سمعة الدولة بعدم ا�ستخدام �إقليمها
كو�سيلة لنقل �أ�سلحة الدمار ال�شامل وهو ما يتفق مع ال�سيا�سة اخلارجية امل�ساملة التي
تنتهجها.
– –يف تعريف عبور الرتانزيت ورد �أنه "عبور �سلعة ،.....حمملة على و�سيلة نقل ،من منفذ
جمركي يف الدولة وخروجها من منفذ جمركي �آخر يف الدولة" ،وقد عدلت اللجنة ذيل
العبارة �إلى "وخروجها ثانية" فرمبا تخرج من ذات املنفذ.
– –ر�صد بع�ض الوزارات مبالغ يف ميزانيتها للم�شاريع الإن�شائية ،ولكن يتم ت�أخري �إن�شا�ؤها
مما ي�ؤثر على قيمة امل�شروع وبالتايل ال يتم �إجنازه.
الكيفية التي تتم بها مراقبة امل�صروفات ال�سرية وهو البند الوارد يف وزارة اخلارجية

– –الرت�شيد حول الت�شريعات املنظمة ملثل هذه الق�ضية وجتارب دول اخلليج الأخرى فيها.
– –خطورة ت�أجيل تطبيق قانون مكافحة الت�سرت التجاري ,و�أن ت�أجيل قي تطبيق القانون
يعترب خ�سارة اقت�صادية ت�ضر ب�سمعة الدولة االقت�صادية.
– –ال�سبب الرئي�سي يف ت�أخر تطبيق و�إ�صدار قانون مكافحة الت�سرت التجاري هو عدم تعاون
احلكومات املحلية يف جانب ت�سهيل تطبيق قانون الت�سرت التجاري .
– –�ضوابط حتكم وظيفة التفتي�ش.
– –ا�ستبدال م�سمى "وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف" مب�سمى "وزير العدل
-وفقا للتعديل الذي طر�أ على اخت�صا�صات الوزارات وم�سميات الوزراء .
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–

م�شروعات القوانني
–مناق�شة م�شروع قانون باعتماد �إ�ضايف مليزانية 2007

لديوان املحا�سبة.

م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن �إن�شاء
املركز الوطني للإح�صاء

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

– –�ضرورة ذكر م�صادر متويل طلب االعتماد الإ�ضايف املقرر فيه حفاظا على مبد�أ توازن
امليزانية تبعا ملا تقت�ضيه املادة  28من الالئحة التنفيذية لقانون امليزانية.
– –يحذف م�صطلح "الوزير"
– –ا�ستحدث م�صطلح "رئي�س جمل�س الإدارة" :رئي�س جمل�س �إدارة املركز
– –مت تعريف املدير :مدير عام املركز
– –تنقل املادة (� )4إلى الف�صل الرابع
– –حذف اجلزء الأخري من البند الثاين يف املادة ()18
– –ا�ستحداث البند اخلام�س يف املادة ()18
– –�أ�صبحت املادة ( )23املادة ()24
– –يحذف م�صطلح "الوزير" ،نظر ًا لعدم ا�ستخدام هذا امل�صطلح يف �أي ن�ص من ن�صو�ص
القانون
– –ا�ستحدث م�صطلح "رئي�س جمل�س الإدارة" :رئي�س جمل�س �إدارة املركز ،نظر ًا لورود
هذا امل�صطلح يف املادة  23من القانون.
– –مت تعريف املدير :مدير عام املركز ،نظر ًا لأن مدير املركز �أطلق عليه بامل�شروع مدير
عام املركز.
– –تنقل املادة (� )4إلى الف�صل الرابع ،لأن هذه املادة حتكم العالقة بني املركز واجلهات
احلكومية ومراكز الإح�صاء املحلية وهي عنوان الف�صل الرابع من القانون.
 يف املادة ( )18مت حذف اجلزء الأخري من البند الثاين متمثلة يف " �أو امتنع عـن �إعطاءالبيانات املطلوبة بالكيفية املقررة من املركز" نظر ًا لأنه يت�ضمن خمالفة مت الن�ص عليها
يف البند رقم  2من املادة  19وبالتايل كان وجودها يف هذا البند يرتتب عليه �إن الفعل
الواحد يعاقب عليه بعقوبتني خمتلفتني �أحدهما العقوبة ال��واردة يف امل��ادة  18والثانية
الواردة يف املادة .19
– –مت ا�ستحداث البند اخلام�س يف املادة ( )18نظر ًا لأنه كان من بني اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف القانون رقم  9ل�سنة  1974يف �ش�أن تنظيم الإح�صاء والتعداد يف الدولة ومل
يرد الن�ص عليه يف هذا القانون رغم �أهميته.
– –�أ�صبحت املادة ( )23املادة ( )24ومت �إ�ضافة العبارة الأخرية للمادة متمثلة يف "فيما
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م�شروعات القوانني

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

– –م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء

عدا اللوائح والقرارات التي يخت�ص ب�إ�صدارها جمل�س الوزراء طبق ًا لهذا القانون" نظر ًا
لوجود لوائح وق��رارات ن�ص القانون على �إ�صدار جمل�س ال��وزراء لها ومن تلك اللوائح
والقرارات الئحة املوارد الب�شرية الواردة يف املادة  5/7وكذلك قرار ت�شكيل جمل�س �إدارة
املركز الوارد يف املادة  6من هذا القانون.

– –م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف
للميزانية العامة لالحتاد والهيئة االحتادية للكهرباء
واملاء عن ال�سنة املالية 2008
– –م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2009

– –م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون االحتادي رقم
( )5ل�سنة 200م
ب�ش�أن تعديل رواتب رئي�س جمل�س الوزراء ونائبه والوزراء

– –ا�ستحداث املادة الثانية .
– –مت ا�ستحداث املادة الثانية متمثلة يف "قدرت كل من م�صروفات و�إي��رادات ميزانية
املجل�س الوطني االحت��ادي عن ال�سنة املالية  2009مببلغ (000ر917ر )132مليون
درهم وذلك وفقا للجدول املرفق".

– –ا�ستبدال كلمة نواب بكلمة نائب .
– –مت ا�ستحداث التايل "وعلى القانون االحتادي رقم ( )12ل�سنة  1977يف �ش�أن حتديد
مرتبات رئي�س جمل�س الوزراء ونائبه والوزراء" الت�صاله باملو�ضوع ولأنه القانون الأ�صلي
الذي يحدد رواتب الوزراء.
– –التعديل يف املادة اخلام�سة .
– –مت ا�ستبدال كلمة نواب بكلمة نائب لتتفق مع التعديل الد�ستوري الأخري الذي وافق
عليه املجل�س الوطني االحتادي ،ولتتفق كذلك مع كلمة نوابه الواردة باملادة الثانية من
امل�شروع .
– –مت التعديل يف املادة اخلام�سة لأنه يتعني ن�شر القوانني يف اجلريدة الر�سمية تبعا للمادة
 111من الد�ستور .

– –م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2000م
يف �ش�أن �سوق الإمارات للأوراق املالية وال�سلع
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م�شروعات القوانني

– –م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي
رقم ( )23ل�سنة 2005م
يف �ش�أن قواعد �إعداد امليزانية واحل�ساب اخلتامي

– –م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن تعديل القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  2003ب�إن�شاء
الهيئة االحتادية للجمارك

– –م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي
لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة
عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2007/12/31

– –م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن كفالة الأدوات املالية

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

– –ت�ستحدث يف املادة ( )1مادة جديدة برقم ( )56مكرر للقانون االحتادي رقم ()23
ل�سنة  2005امل�شار �إليه يكون ن�صها كالآتي:
– –"يتولى جمل�س الوزراء �أو من يفو�ضه التكليف ب�أداء �أموال� ،أو ر�سوم� ،أو عوائد احتادية
عدا ال�ضرائب – وذلك بقرارات �صادرة منه بنا ًء على اقرتاح وزير املاليـة ".
– –مت �إحالل املادة الثانية من امل�شروع حمل املادة الأولى حتى تتفق مع الت�سل�سل الرقمي
ملواد القانون رقم  23ل�سنة 2005والتي ت�ضمنتها املادتني الأول��ى والثانية من مواد
م�شروع القانون املعرو�ض.

– –يف املادة ( )5مت تغيري �سريان تاريخ انتهاء الكفالة
– –مت حذف عبارة يف البند رقم ( )2يف املادة ()6
– –مت تعديل البند ( )6يف املادة ()6
– –�أ�ضيفت مادة ( )7ويف املادة ( )7اكتفي بامللكية
مت اال�ستهداء بالتعريف الذي اعتمده املجل�س بقانون كفالة الودائع بني البنوك
لتحقيق االن�سجام الت�شريعي.
يف املادة (:)4
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
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�أهم الأفكار والآراء املطروحة

– –م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن كفالة الأدوات املالية

ممثلي احلكومة.
تغيري التاريخ �إلى � 11أكتوبر  2011باالتفاق مع ممثلي الوزارة.
يف املادة ( :)5تغيري �سريان تاريخ انتهاء الكفالة ،ملا كانت �آخر كفالة ميكن �أن
ت�صدر م�ستقبال �ستكون يف � 11أكتوبر  2011وبحد �أق�صى خم�س �سنوات تبعا
للمادة /1/6ب ،فمن ثم ينتهي �سريان الكفالة يف �10أكتوبر .2016
مت حذف عبارة يف البند رقم ( )2يف املادة ( )6منعا من ا�ضطراب املعنى ولعدم
احلاجة �إليها يف �ضوء الوارد يف املادة 1/4
مت تعديل البند ( )6يف املادة ( )6لأنه قد تدعو ظروف ت�سويق املنتج �أو غريها لإ�صدار
�أدوات مالية عادية عن طريق �شركة.
�أ�ضيفت مادة ( )7حتى ي�سمح بو�ضع القيود بعد الإ�صدار
يف املادة ( )7اكتفي بامللكية لأنها �ستت�ضمن الهوية
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�أهم الأفكار والآراء املطروحة

– –م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن الإيرادات العامة للدولة

– –مت تعديل تعريف اجلهات االحتادية
– –مت حذف ال�سلطة املخت�صة
– –مت ربط ال�سلطة املخت�صة بوزارة املالية
– –�أ�ضيفت الر�سوم يف مادة (.)2
– –مت و�ضع الفر�ض بدال من التكليف يف املادة ()3
– –ال�صياغة الأ�صلية يف امل��ادة ( )4ال ت�ضفي �شرعية على ق��رارات الإعفاء ال�سابقة،
وال�صياغة اجلديدة حتقق التغطية القانونية املطلوبة.
– – مت حذف عبارة "�إال من خالل التن�سيق مع الوزارة" يف املادة ()8
– – مت �إ�ضافة وزارة يف املادة ()12
– –مت �إ�ضافة عبارة " وال بامل�سئولية الت�أديبية للمخالف" يف املادة ()17
– –مت ا�ستحداث بند يف املادة ( )21واملتمثل يف "ا�ستثناء من حكم البند  1من هذه املادة .
مت تعديل تعريف اجلهات االحتادية تقيدا بالتعريف الوارد بالقانون  23ل�سنة
 2005ب�ش�أن قواعد �إعداد امليزانية حتقيقا لالن�سجام الت�شريعي
مت ح��ذف ال�سلطة املخت�صة لعدم ورود عبارة (ال�سلطة املخت�صة) مب�شروع
القانون.
مت ربط ال�سلطة املخت�صة بوزارة املالية تقيدا بالعبارة الواردة ب�صلب القانون
باملادة 14ولتو�ضيح املعنى.
�أ�ضيفت الر�سوم يف مادة ( )2تقيدا بحرفية ن�ص املادة  126من الد�ستور.
مت و�ضع الفر�ض بدال من التكليف يف املادة ( ،)3للف�صل بني املعنيني بحيث يكون
التكليف م�س�ألة تنفيذية الحقة لعملية الفر�ض ومن اخت�صا�ص جمل�س الوزراء
وحده ،على النحو الذي �ستنظمه املادة  16من هذا القانون
 ال�صياغة الأ�صلية يف املادة ( )4ال ت�ضفي �شرعية على قرارات الإعفاء ال�سابقةالتي رمبا تكون قد خالفت املادة  40من قانون امليزانية امل�شار �إليها ،وال�صياغة
اجلديدة حتقق التغطية القانونية املطلوبة .حيث تن�ص املادة  40من القانون 23
ل�سنة  2005على �أن (يجوز ملجل�س الوزراء بقرار م�سبب وبعد �أخذ ر�أي الوزارة
�إعفاء الأ�شخا�ص �أو اجلهات االحتادية من كل �أو بع�ض الديون وامل�ستحقات
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�أهم الأفكار والآراء املطروحة
املطلوبة للدولة �أو الأ�شخا�ص املعنوية العامة وفقا للظروف التي يقدرها) و�سوف
تثور �إ�شكالية قانونية يف التف�سري بالن�سبة للر�سوم تبعا لل�صياغة احلالية للمادة 4
من هذا امل�شروع مقارنة باملادة  40من القانون  23ل�سنة 2005م.
فتبعا لن�ص املادة  4الوارد بامل�شروع لن يجوز التفوي�ض يف الإعفاء �إال يف الر�سوم،
�أما غريها فتخ�ضع للمادة  40من القانون  23ل�سنة  2005دون م�سوغ منطقي
للتفرقة حيث ال يجوز ملجل�س الوزراء التفوي�ض يف الإعفاء منها ور�أى تعديل املادة
احلالية مبا يخ�ضع الإعفاء بالن�سبة جلميع الفرائ�ض املالية حلكم واحد حتقيقا
لالن�سجام الت�شريعي.
مت حذف عبارة " �إال من خالل التن�سيق مع الوزارة" يف املادة ( )8حتى يكون
احلظر مطلق ًا
مت �إ�ضافة وزارة يف املادة ( )12حتى يكون هناك دور للوزارة يف تقدير عدم
اال�ستحقاق.
مت �إ�ضافة عبارة "�سواء ح�صلت �أو مل حت�صل" ،لتو�ضيح املعنى ولل�سبب ال�سالف
�شرحه باملادة 3
مت �إ�ضافة عبارة "وال بامل�سئولية الت�أديبية للمخالف" يف املادة ( )17لت�أكيد �أن
املخالف باجلهة االحتادية �سيتعر�ض جلزاء ت�أديبي ف�ضال عن العقوبة اجلنائية.
مت ا�ستحداث بند يف املادة ( )21واملتمثل يف "ا�ستثناء من حكم البند  1من هذه
املادة ،يعمل باملادتني  3و 16من هذا القانون اعتبارا من تاريخ 2007/1/1م"
لتوفري تغطية قانونية منا�سبة للأوامر بفر�ض �أداء �أم��وال �أو ر�سوم �أو عوائد
احت��ادي��ة ولتلك ال�����ص��ادرة بالتكليف ب���أدائ��ه��ا بعد فر�ضها خ�لال ال��ف�ترة من
2007/1/1م وحتى تاريخ العمل بالقانون ،احرتاما لأحكام الد�ستور وعلى النحو
الذي يتما�شى م�ضمونه مع الوارد تف�صيال باملذكرة الإي�ضاحية مل�شروع القانون
االحتادي بتعديل القانون االحتادي رقم  23ل�سنة 2005م ،وذلك بتعديل املادة
 40و�إ�ضافة مادة برقم  56مكرر.

م�شروعات القوانني

–

–م�شروع قانون احتادي رقم ( )..ل�سنة 2009

ب�ش�أن ت�أ�سي�س م�صرف الإمارات للتنمية

�أهم الأفكار والآراء املطروحة
– –مت تق�سيم القانون لف�صول حيث و�ضع الف�صل التمهيدي بعنوان تعريفات القانون
واندرجت حتته املادة ()1
– –مت و�ضع الف�صل الأول بعنوان (�إن�شاء امل�صرف )
– –حذف عبارة "�أو خارجها" يف املادة ()3
– – حذفت عبارة " وفق االخت�صا�صات الواردة يف هذا البند "
– – مت الت�أكيد على م�س�ألة التمويل ب�صدر البند مقابل حذفها بالبنود الفرعية
– – حذف امل�ساهمة والتمويل اكتفاء ب�صدر املادة وق�صر الأمر على الأ�شخا�ص االعتباريني
فقط و�سي�أتي الن�ص على الأفراد بالبند ثانيا من هذه املادة.
– –-مت ا�ستبدال حرف " واو " بحرف " �أو "
– – -حذف كلمة (والعمرانية).
– –مت حذف مقدمة البند ثانيا يف املادة ()4
– –مت حذف البندين رقمي (  1و  )2يف املادة ()4
– –مت حذف اخت�صا�ص امل�صرف بتلقي الودائع من الأ�شخا�ص الطبيعيني
– –مت حذف اخت�صا�ص فتح احل�سابات للأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني
– –مت التعديل يف البند ( )11يف املادة ()4
– – يف املادة ( )5مت حذف عبارة " �سواء داخل الدولة �أو خارجها"
– –مت التعديل يف بند ( )12يف املادة ()5
– –حذف البند  13يف املادة ()5
– –حذف البند ( )15يف املادة ( )5واملتمثل يف (داخل الدولة �أو خارجها )
– –يف املادة ( )16مت و�ضع الف�صل الثالث وعنوانه
– –نقلت العبارة يف البند  1يف املادة ( )16بني القو�سني من ذيل البند لتكون قبل رقم 10
مليار
– –مت تعديل البند ( )3يف املادة ( )6بحيث ال ي�سمح باالكتتاب يف �أ�سهم هذا امل�صرف �إال
للحكومة �أو الأ�شخا�ص االعتبارية التابعة للحكومة �أو اململوكة بالكامل لها
– –مت التعديل يف املادة ()7
– –مت و�ضع الف�صل الرابع بعنوان �إدارة امل�صرف لي�شمل املواد 10و11و12
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�أهم الأفكار والآراء املطروحة

– –م�شروع قانون احتادي
رقم ( )..ل�سنة 2009
ب�ش�أن ت�أ�سي�س م�صرف الإمارات للتنمية

– –حذف ذيل املادة ()9
– –حذف ذيل املادة ()11
– –و�ضع الف�صل ال�ساد�س بعنوان نظام العاملني يف امل�صرف
– –مت حذف الإ�شارة يف املادة ( )13للفرتة االنتقالية
– –�أ�ضيف يف املادة ( )14امل�ستخدمون والعاملون
– –و�ضع الف�صل اخلام�س بعنوان التدقيق على �أعمال امل�صرف
– –العبارة املحذوفة بذيل املادة ( )18اعتربت زائدة
– –مت �إ�ضافة عبارة يف املادة ()19
– –مت و�ضع الف�صل ال�سابع بعنوان �أحكام عامة لي�شمل
– –مت حذف املادة ()21
– –يف املادة ( )22مت حذف عبارة "ويعترب امل�صرف العقاري منح ًال من تاريخ العمل بهذا
القانون"
– –مت و�ضع الف�صل الأول بعنوان (�إن�شاء امل�صرف) لي�شمل املادتني 2و 3الرتباطهما
بالعنوان
– –حذف عبارة "�أو خارجها" يف املادة ( ،)3العتبار م�شروع القانون م�شروع �سيطبق داخل
الدولة ،ولأن الهدف من امل�صرف خدمة الدولة من خالل متويل م�شاريعها الداخلية
ال�صناعية والعقارية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى عدم احلاجة لإن�شاء فروع للم�صرف خارج
الدولة.
– –حذف �صدر املادة ( )4حتى يت�سق الأمر مع التعديل الذي مت باملادة ال�سابقة.
– –حذفت عبارة "وفق االخت�صا�صات الواردة يف هذا البند" وذلك منع ًا من التزيد.
– – مت الت�أكيد على م�س�ألة التمويل ب�صدر البند مقابل حذفها بالبنود الفرعية منعا من
التزيد ،ولعدم ق�صر بع�ض البنود الفرعية على التمويل فقط مبا يخالف �صدر البند
�أوال املتعلق بالإ�سهام يف التنفيذ والتطوير والدعم طاملا �أن الن�شاط ا�ستثنائي تنموي
ينطوي على دعم مما ي�شري لكرب تكلفته عادة مع انخفا�ض عائده لذلك يحتاج دائما
ملوافقة جمل�س الوزراء.
-مت ا�ستبدال حرف "واو" بحرف "�أو" نظر ًا لأن امل�شاريع والأن�شطة التي يتم متويلها هي
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امل�شاريع احلرفية و�أي�ض ًا الزراعية ،وروعي ذات الأمر يف البندين 1و3

– –م�شروع قانون احتادي
رقم ( )..ل�سنة 2009
ب�ش�أن ت�أ�سي�س م�صرف الإمارات للتنمية

 حذف كلمة (والعمرانية) للأ�سباب التالية:● ●ملنع توجيه م��وارد امل�صرف �إلى امل�شاريع العمرانية ب�شكل �أ�سا�سي ،لأن الهدف من
امل�صرف �أ�سا�سا خدمة املواطنني عن طريق متويل م�شاريع �إ�سكانية لهم.
● ●ملنع احتكار البنك للم�شاريع نيابة عن احلكومة مما �سي�ؤدي �إلى انعدام دور امل�ؤ�س�سات
الأخرى يف مهمة تنفيذ امل�شاريع احلكومية ،مثل وزارة الأ�شغال العامة.
– –مت �إ�ضافة هذا البند للت�أكيد على الدور التنموي للم�صرف بالن�سبة مل�شاريع هامة وهي
تلك امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية.
– – مت ح��ذف مقدمة البند ثانيا يف امل��ادة ( )4ملنع الإف���راط يف تو�سيع ن�شاط البنك
غري التنموي والذي ال يحتاج ملوافقة جمل�س الوزراء ملمار�سته عدا ما ورد بالبند 16
بالن�سبة ل�شراء الديون ،ومت تقلي�ص �أن�شطة البنك التي وردت على �سبيل املثال بعدد
 18اخت�صا�ص لتكون بعدد �أقل وعلى �سبيل احل�صر لأن الرتكيز على الن�شاط التجاري
يتعار�ض مع التوجه العام للحكومة املتمثل يف ت�شجيع القطاع اخلا�ص وتن�شيطه ،فتويل
م�صرف حكومي القيام بعمليتي التمويل والتنفيذ يف كثري من امل�شاريع �سي�ؤدي �إلى
حرمان م�ؤ�س�سات مالية وطنية من �أن�شطتها التجارية.
– – مت حذف البندين رقمي (  1و  )2يف املادة ( )4وذلك لأنهما يجعالن من م�صرف
التنمية م�صرف ًا يقوم بكافة الأعمال التي متار�سها امل�صارف التجارية.
– – مت حذف اخت�صا�ص امل�صرف بتلقي الودائع من الأ�شخا�ص الطبيعيني وذلك منع ًا من
مناف�سته للم�صارف التجارية.
– –مت احلذف ملنع مناف�سة امل�صرف للم�صارف التجارية.
– – مت حذف اخت�صا�ص فتح احل�سابات للأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني وذلك ملنع
مناف�سة امل�صرف للم�صارف التجارية ويف ذات الوقت مت ال�سماح بفتح ح�سابات
للأ�شخا�ص الذين ميولهم م�صرف التنمية حتى ميكن للم�صرف ا�سرتداد القرو�ض
التي �أعطاها لهم.
– –مت التعديل يف البند ( )11يف املادة ( )4نظر ًا لأن عمل امل�صرف يف املجال غري التنموي
بالبند ثانيا ينح�صر �أ�سا�سا يف متويل امل�شاريع ولي�س القيام مبمار�سة كافة الأن�شطة.
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– –وح�سنت ال�صياغة.
– – يف املادة ( )5مت حذف عبارة " �سواء داخل الدولة �أو خارجها" اكتفاء باملقرر �سلفا
من �أن ن�شاط البنك داخل الدولة.
– – مت التعديل يف بند ( )12يف املادة ( )5حل�سن ال�صياغة وحتى تكون �أعمال امل�صرف
متفقة مع �أحكام نظامه الأ�سا�سي.
– –حذف البند  13يف املادة ( )5لأنه يدل على �أن الن�شاط الذي يقوم به امل�صرف هو
ن�شاط جتاري ال ن�شاط متويلي.
– –حذف البند ( )15يف املادة ( )5واملتمثل يف (داخل الدولة �أو خارجها) اكتفاء ب�أن
عمل البنك داخل الدولة فقط تبعا للتعديالت ال�سابقة
– –يف املادة ( )16مت و�ضع الف�صل الثالث وعنوانه لي�شمل املواد املرتبطة بالعنوان وهي
6و7و8و.9
– –نقلت العبارة يف البند  1يف املادة ( )16بني القو�سني من ذيل البند لتكون قبل رقم 10
مليار لتت�سق مع الوارد بالبند 2
– –مت تعديل البند ( )3يف املادة ( )6بحيث ال ي�سمح باالكتتاب يف �أ�سهم هذا امل�صرف �إال
للحكومة �أو الأ�شخا�ص االعتبارية التابعة للحكومة �أو اململوكة بالكامل لها ،نظر ًا لأنه
م�صرف خا�ص بالتنمية ال يهدف �أ�سا�س ًا �إلى حتقيق ربح و�إمنا �أداء خدمة عامة.
– –مت التعديل يف املادة ( )7ات�ساقا مع التعديل الذي مت يف البند  3من املادة ال�سابقة.
– –مت و�ضع الف�صل الرابع بعنوان �إدارة امل�صرف لي�شمل امل��واد 10و11و 12الرتباطها
مبو�ضوعه.
– –حذف ذيل املادة ( )9ات�ساقا مع التعديل الوارد باملادة  3/6ومن ثم �سيظل حكم املادة
 10دائم وغري م�ؤقت حلظر ملكية امل�صرف مبعرفة القطاع اخلا�ص.
– –حذف ذيل املادة ( )11ات�ساقا مع التعديل الوارد باملادة  3/6ومن ثم �سيظل حكم هذه
املادة غري م�ؤقت حلظر ملكية امل�صرف مبعرفة القطاع اخلا�ص
 و�ضع الف�صل ال�ساد�س بعنوان نظام العاملني يف امل�صرف لي�شمل املواد املرتبطة بعنوانه– –مت حذف الإ�شارة يف املادة ( )13للفرتة االنتقالية لعدم منا�سبة الإ�شارة �إليها لأن من
�أ�صول العمل الإداري يف حال دمج م�ؤ�س�سة مع م�ؤ�س�سة �أخرى نقل جميع �أ�صول وموظفي
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امل�ؤ�س�سة املدموجة للم�ؤ�س�سة اجلديدة دون احلاجة لربط انتقال املوظف بفرتة انتقالية.
– –�أ�ضيف يف املادة ( )14امل�ستخدمون والعاملون ات�ساقا مع الإ�شارة �إليهما باملادة 16
وحتى ي�شملهم حكم املادة .17
– – و�ضع الف�صل اخلام�س بعنوان التدقيق على �أعمال امل�صرف لي�شمل املواد املرتبطة
مبو�ضوعه وهي املواد 13و14و15
– –العبارة املحذوفة بذيل املادة ( )18اعتربت زائدة وال ت�ضيف جديدا الكتمال حكم
املادة بدونها.
– –العبارة امل�ضافة يف امل��ادة ( )19لت�أكيد �أحقية ال��دي��وان يف الرقابة الالحقة على
امل�صرف.
– –مت و�ضع الف�صل ال�سابع بعنوان �أحكام عامة لي�شمل املادتني املرتبطتني مبو�ضوعه
– –مت حذف املادة ( )21تبعا للتعديل الذي مت بعدم ال�سماح للقطاع اخلا�ص مبلكية �أ�سهم
امل�صرف وبالتايل لن يوجد بيع و�شراء على �أ�سهمه من قبل القطاع اخلا�ص ،ومن ثم ال
حاجة لإدراجه �أ�ص ًال.
– –يف امل��ادة ( )22مت حذف عبارة "ويعترب امل�صرف العقاري منح ًال من تاريخ العمل
بهذا القانون" لتوحيد الأمر بني امل�صرفني العقاري وال�صناعي وحتى ال ينفرد �أحدهما
ب�صيغة احلل دون الآخر.
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– –م�شروع قانون �إحتادي رقم ( ) ل�سنة 2010م يف �ش�أن
ربط امليزانية العامة للإحتاد وميزانيات اجلهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2010

– –مت حذف "املر�سوم بقانون احت��ادي رقم ( )2ل�سنة 1988م" وو�ضع حمله القانون
االحتادي رقم  17ل�سنة  1988يف �ش�أن �إعادة تنظيم جممع كليات التقنية العليا
– –مت حذف "املر�سوم بقانون احت��ادي رقم ( )2ل�سنة 1988م" وو�ضع حمله القانون
االحتادي رقم  17ل�سنة  1988يف �ش�أن �إعادة تنظيم جممع كليات التقنية العليا ،لأنه
هو القانون احلايل املعمول به والذي �ألغى القانون الأول.

– –م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن ربط امليزانية
العامة لالحتاد وميزانيات
اجلهات امل�ستقلة
امللحقة عن ال�سنة املالية 2011

– –مبقارنة امل�صروفات املقدرة يف ميزانية عام  2011ومقدارها ()41,000,000,000
مليار درهم" بالإيرادات يف ذات امليزانية ومقدارها ( )38.047.000.000مليون
درهم" يتبني وجود عجز يف امليزانية مقداره ( )2,953,000,000مليار درهم" وهو
الأمر الذي يحتاج �إلى �ضرورة دعم امليزانية .
– –تبني من فح�ص م�شروع القانون �أن ميزانية 2011م قد مت تخفي�ضها عن ميزانية
2010م مبقدار ( )3,235.075,000ثالثة مليارات درهم" وهو ما يعادل .% 7,8
– –تبني من فح�ص م�شروع امليزانية املعرو�ض ما يلي:
– –�إيرادات امليزانية تنح�صر يف م�ساهمات الإمارات و�إيرادات الوزارات وخدمات �أخرى
م�ؤداه.
�أن الإجمايل العام للم�صروفات يف م�شروع امليزانية عن ال�سنة املالية 2011م هو ()41
مليار درهم.

176

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

ثالث ًا :الن�شاط الرقابي:
ناق�شت اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�صورة عامة ( )3مو�ضوعات عامة متثلت  -بح�سب اجلدول املرفق  -يف مو�ضوع "
تنظيم ودعم القطاع ال�صناعي يف الدولة " والذي �أحيل للجنة يف الدور الأول ،ومو�ضوع " ظاهرة ارتفاع الأ�سعار" والذي �أحيل للجنة يف دور
االنعقاد الثاين ،ومو�ضوع " �سيا�سة وزارة املالية" والذي �أحيل للجنة يف دور االنعقاد العادي الرابع.
�أحالت اللجنة للمجل�س ثالثة تقارير برملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،هي(تنظيم ودعم القطاع ال�صناعي يف الدولة ،ظاهرة
ارتفاع الأ�سعار ،و�سيا�سة املالية) ،فيما قامت اللجنة بعدم مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات وذلك نظرا لعدم
قيام الهيئة املعنية بح�ضور اجتماع اللجنة.
 ا�ستغرقت اللجنة يف �سبيل مناق�شة املو�ضوعات العامة خالل الف�صل الت�شريعي (� )29ساعة من جممل ن�شاط اللجنة والبالغ ()171.65
�ساعة عمل وبن�سبة مئوية تقدر ب ( ،)% 16.89حيث بلغ عدد �ساعات العمل يف الدور الأول( )6:00ويف الدور الثاين ( )8:00ويف الدور
الثالث ( )5:00ويف الدور الرابع ( )10:00حمتلة املرتبة الأولى .وفيما يلي جدول ن�شاط اللجنة بح�سب عدد ال�ساعات املنجزة يف كال من
اجلانب الرقابي والت�شريعي
عدد ال�ساعات
البيان

املجموع

الن�سبة
% 17
% 83

الدور الأول

الدور
الثاين

الدور
الثالث

الدور
الرابع

الدور
اخلام�س

.1املو�ضوعات
العامة

6:00

8:00

5:00

10:00

-

29

.3م�شروعات
القوانني

20:38

18:38

30:30

53.59

20:00

143.45

املجموع العام

26:38

26:38

35:30

63:59

20:00

172.45

قامت اللجنة بطرح ما يزيد عن ( )13مقرتح ًا يتعلق باجلانب الرقابي وذلك من �إجمايل ( )25مقرتح ًا يف الف�صل الت�شريعي وبن�سبة بلغت
( )% 52كما طرحت ما يفوق ( )20فكرة برملانية و( )10ر�أيا برملانيا .وبن�سبة مئوية بلغت ( )% 38.5و( )% 55.6على التوايل .وفيما
يلي جدول يو�ضح �أهم الأفكار والآراء التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�ص املو�ضوعات العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
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جدول �أهم الأفكار والآراء التي طرحت يف اجلانب الرقابي
اجل������ان������ب
الرقابي

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

م���و����ض���وع
" دع��������م
وت����ن����م����ي����ة
ال����ق����ط����اع
ال�صناعي
بالدولة "

الأفكار:
1.1طبيعة وكفاية الدور الذي تقوم به وزارة املالية وال�صناعة لدعم قطاع ال�صناعة على امل�ستويني االحتادي واملحلي.
2.2مدى قدرة الت�شريعات املنظمة لقطاع ال�صناعة على دفع التطوير يف هذا القطاع ،ومدى التطبيق الفعال لها.
3.3مدى توافق االتفاقيات الدولية التي تربمها الدولة مع خطط التطوير ال�صناعي.
4.4الدور الذي تقوم به املناطق احلرة يف دعم ال�صناعة الوطنية من حيث الت�شريعات املنظمة للمناطق احلرة ،ومدى مراعاة ال�صناعات يف
هذه املناطق ملوا�صفات ومقايي�س اجلودة ،وحدود تن�سيق الوزارة مع احلكومات املحلية فيما يخ�ص �صناعات املناطق احلرة.
5.5مدى م�ساهمة امل�صرف ال�صناعي يف حتقيق �أهداف التطوير لل�صناعات الوطنية ،ومدى قدرته على تذليل العقوبات التي تعرت�ض القطاع
ال�صناعي.
الآراء:
 1.يف جمال تنظيم القطاع ال�صناعي:
.أغياب قانون الت�سرت ال�صناعي ميثل واحدا من الإ�شكاليات املهمة التي ت�ؤدي �إلى الت�سرت على العديد من امل�ستثمرين الأجانب مما ي�شكل
تهديدا للأمن القومي ال�صناعي.
.بعدم تطبيق قانون الإغراق املوحد خليجيا ال�صادر يف يناير 2004م بفعالية يف الدولة مما ي�ؤثر على حماية ال�صناعات الوطنية.
.تاملادة ( )33من القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1979م يف �ش�أن تنظيم �ش�ؤون ال�صناعة غري مطبقة بفعالية.
.ث�ضعف روابط التن�سيق والتوا�صل بني وزارة املالية وال�صناعة واحلكومات املحلية ،بالإ�ضافة �إلى �إنفراد احلكومات املحلية بالعديد من
امل�سائل التي تخ�ص القطاع ال�صناعي مما �أ�سهم يف �ضعف الت�شريعات االحتادية ال�صناعية وعدم تطبيقها مثل ما يتعلق باملادة ( )20من
القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1979م يف �ش�أن تنظيم �ش�ؤون ال�صناعة ،واملادة ( )25من ذات القانون ب�إعطاء الأف�ضلية يف م�شرتيات
احلكومة ملنتجات ال�صناعة املحلية.
2.2يف جمال دعم القطاع ال�صناعي:
.أهيكل ال�صناعات القائم تتزايد فيه ال�صناعات التحويلية التي تعتمد على الكثافة العمالية مع عدم ا�ستخدام التكنولوجيات ال�صناعية
املتطورة حيث �أن عدد املن�ش�آت يف قطاع ال�صناعات التحويلية زاد بن�سبة ( )% 12.2يف عام 2006م وهو ما ي�ؤثر جوهريا على خطط
وزارة املالية وال�صناعة يف اال�ستفادة من ثورات التكنولوجيا ال�صناعية .كما �أن ال�صناعات التحويلية تعتمد بالأ�سا�س على �صناعات
�صغرية ومتو�سطة.
.ب�ضعف القدرات التمويلية للم�ؤ�س�سات املخت�صـة بالتمويل ال�صناعي احلكومي واخلا�ص ،وعدم قدرتها على �إحداث تغيريات نوعية م�ؤثرة
يف الهيكل ال�صناعي ومبا ي�سمح بتمويل �صناعات وطنية كربى.

178

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

اجل������ان������ب
الرقابي

�أهم الأفكار والآراء املطروحة
غياب امل�سح ال�صناعي الدقيق لواقع القطاع ال�صناعي بالإ�ضافة �إلى غياب املراكز البحثية ال�صناعية املتطورة
هـ� .ضعف الت�سويق اخلارجي لل�صناعات الوطنية مما ي�ؤدي �إلى �ضعف ال�صادرات ال�صناعية

م���و����ض���وع
" دع��������م
وت����ن����م����ي����ة
ال����ق����ط����اع
ال�صناعي
بالدولة "

.حعدم ا�ستفادة القطاع ال�صناعي من عائدات الطفرة النفطية التي حتققت يف ال�سنوات الثالث الأخرية يف دعم وتنمية القطاع ال�صناعي
مثل:
�إن�شاء �صناعات وطنية كربى ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية للمنتجات ال�صناعية (ارتفاع ر�سوم العمل ،ارتفاع الإيجارات،
ارتفاع �أ�سعار الوقود واملحروقات ،ارتفاع تكلفة الكهرباء) مما �أدى ذلك بالتبعية �إلى عدم قدرة ال�صناعات الإماراتية على التناف�س
الفعال مع �صناعات الدول املجاورة التي �أ�صبحت �أقل تكلفة.
الإجراءات الإدارية للح�صول على الرتاخي�ص ال�صناعية طويلة ن�سبيا ومعقدة
.خ تغييب دور الوزارة والقطاع اخلا�ص الوطني يف مناق�شة االتفاقيات التي تربمها الدولة وامل�ؤثرة ب�شكل �أو ب�آخر على قطاع ال�صناعة �أدى
�إلى زيادة املناف�سة و�إغراق ال�سوق مبنتجات خارجية غري مطابقة للموا�صفات واملقايي�س االحتادية والت�ضارب مما �أدى �إلى عزوف القطاع
اخلا�ص عن اال�ستثمار يف جمال الت�صنيع.
.دغياب دور احلكومة يف ت�شجيع قيام �شركات م�ساهمة عامة للقطاع ال�صناعي ،كما �أنه ال يتوفر هيئة احتادية تعمل على دعم امل�شروعات
ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة بهدف �إيجاد حلول متويلية تتنا�سب وطبيعة هذه امل�شروعات.
.ذعلى الرغم من �أهمية الدور الذي يلعبه امل�صرف ال�صناعي �إال �أنه من ال�ضروري العمل على زيادة امليزانيات املر�صودة لهذا امل�صرف،
ومبا يتفق مع ارتفاع التكلفة الإنتاجية لل�سلع ال�صناعية ،ومبا يتواءم مع ارتفاع الأ�سعار العاملية.
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مو�ضوع
"تفاقم
ظاهرة
ارتفاع
الأ�سعار"

الأفكار:
– –اجلانب العقاري.
– –املحروقات.
– –الر�سوم احلكومية.
– –ال�سلع الأ�سا�سية.
– –اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية.
– –�سيا�سة �صرف العملة.
الآراء:
– –ارتفاع �أ�سعار الإيجارات وا�ستحواذ التكلفة الإيجازية على �أكرث من  % 81من �إنفاق الفرد عام  ( 2007امل�صدر :وزارة االقت�صاد) بينما
ال يتعدى املعدل العاملي عن . % 25
– –�أن �أ�سعار املحروقات يف الدولة هي الأعلى بني دول اخلليج ،وقد �ساهم االرتفاع العام للم�شتقات النفطية على االرتفاع العام للأ�سعار
بالرغم من امتالك الدولة مل�صادر الطاقة.
– –مربرات الزيادة يف الر�سوم املحلية واالحتادية من �أجل تفعيل ما ي�سمى "جودة اخلدمات وتقليل االعتماد على املوارد احلكومية" مل
تخ�ضع �إلى درا�سات دقيقة ،و�أثرت ت�أثري ًا مبا�شر ًا على امل�ستهلك النهائي ،نتيجة قيام التجار بتحميل تلك الزيادات على امل�ستهلك.
– –بالرغم من وجود  15جمعية ي�ساهم فيها حوايل � 34ألف م�ساهم ،كما بلغت مبيعات اجلمعيات اال�ستهالكية حوايل 3,295مليار بزيادة
بلغت حوايل  530مليون درهم عن العام 2006م� ،إال �أن الدور التنموي والتعاوين لهذه اجلمعيات مازال �ضعيفا وغري قادر على �إن�شاء �سوق
حقيقي موازٍ للقطاع اخلا�ص.
– –هناك اختالفا يف تقييم ممثلي احلكومة ب�ش�أن ربط الدرهم بالدوالر وت�أثري ذلك على القوة ال�شرائية للدرهم الإماراتي حيث تتبنى وزارة
االقت�صاد وجهة نظر مغايرة للجنة الوزارية املكلفة بتلك الدرا�سة مما �أثر على ال�سيا�سة النقدية بالدولة
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مو�ضوع
"�سيا�سة
وزارة
املالية"

الأفكار:
1.1حتديد �آليات وم�صادر �إيجاد م�صادر �إيرادات م�ستقلة
2.2مبادرات تتعلق بالتنويع االقت�صادي
3.3و�ضوح �آليات التطوير املقرتحة لتنفيذ امليزانية العامة
4.4ارتباط حتقيق الهدف املتمثل يف "تن�سيق ال�سيا�سات املالية ورفع كفاءة الت�شريعات والنظم املالية املنظمة لعمليات امل�ساءلة وال�شفافية
وممار�سات احلفاظ على املال العام" مببادرة وحيدة.
5.5توطني الوظائف الفنية والتخ�ص�صية
6.6عدم توفر نتائج ودرا�سات يف �ش�أن تقييم ميزانية الربامج والأداء
7.7عدم �صرف وزارة املالية املبالغ التي حتددها الوزارات
8.8اعتماد وزارة املالية م�شروع احل�ساب اخلتامي لالحتاد عن ال�سنة املالية 2008م قبل انتهاء الديوان من فح�ص كافة احل�سابات اخلتامية
الفرعية للوزارات االحتادية
�9.9ضعف الدور الرقابي الداخلي لوزارة املالية على احل�سابات اخلتامية الفرعية للوزارات والإدارات العامة لالحتاد.
1010وجود �إ�شكاليات �أ�سا�سية يف القوانني والت�شريعات �ساهم يف �ضعف دور الوزارة يف تنفيذ اخت�صا�صها.
الآراء:
�أوال :اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة املالية
1.1بالرغم من متيز الهدف اال�سرتاتيجي ب�ش�أن العمل على �إيجاد م�صادر �إي��رادات م�ستقلة للحكومة �إال �أن ال��وزارة مل تبني يف خطتها
الت�شغيلية كيفية حتديد الآليات وامل�صادر لتحقيق هذا الهدف.
2.2عدم وجود مبادرات تتعلق بالتنوع االقت�صادي يف الإمارات الذي يعد احلل الأمثل لتحقيق تنمية م�ستدامة يف م�ستقبل �أقل اعتمادا على
املوارد النفطية .الأمر الذي ي�ستوجب تفعيل قطاعات ا�سرتاتيجية جديدة بهدف توجيه الطاقات واملوارد نحو ال�صناعات واخلدمات التي
متكن الدولة من بناء ميزات تناف�سية بعيدة املدى.
3.3على الرغم من ت�أكيد الهدف اال�سرتاتيجي على تطوير �آليات تنفيذ امليزانية العامة �إال �أنه مل يكن وا�ضحا للجنة مدى و�ضوح �آليات
التطوير املقرتحة لتنفيذ امليزانية العامة.
� 4.4إن الهدف املتمثل يف "تن�سيق ال�سيا�سات املالية ورفع كفاءة الت�شريعات والنظم املالية املنظمة لعمليات امل�ساءلة وال�شفافية وممار�سات
احلفاظ على املال العام" ارتبط حتقيقه مببادرة وحيدة متثلت يف "مراجعة الت�شريعات املالية لرفع الكفاءة والتن�سيق" ،يف حني ترى
اللجنة �أن مثل هذا الهدف يحتاج �إلى العديد من املبادرات اال�سرتاتيجية الأخرى املتعلقة ب�آليات تن�سيق ال�سيا�سات املالية ،و�آليات ملتابعة
امل�ساءلة وال�شفافية و�آليات رادعة تكر�س احلفاظ على املال العام.
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5.5امل�ساءلة وال�شفافية و�آليات رادعة تكر�س احلفاظ على املال العام.
�6.6أما يف �ش�أن الهدف املتمثل يف زيادة ن�سبة التوطني وحتقيق االكتفاء الذاتي من الكوادر القيادية الإ�شرافية واالخت�صا�صية املواطنة .فقد
الحظت اللجنة عدم قيام الوزارة بتحقيق هذا الهدف يف الوظائف الفنية والتخ�ص�صية �إال بن�سبة (.)% 34.88
ثانياً :اخت�صا�صات وزارة املالية ومدى فعاليتها

مو�ضوع
"�سيا�سة
وزارة
املالية"

1.1عدم توفر نتائج ودرا�سات يف �ش�أن تقييم ميزانية الربامج والأداء باعتبار �أن ذلك ميثل �سبيال هاما لتطبيق امليزانية ال�صفرية ،خا�صة
بعد الإطالع على مواطن ال�ضعف يف ميزانية الربامج والأداء.
2.2ال تعتمد وزارة املالية �صرف املبالغ التي حتددها ال��وزارات يف ميزانيتها حيث تقوم الوزارة بتقلي�ص هذه املبالغ وتعتمد احلد الأدنى
العتماد ميزانية تلك الوزارات والهيئات االحتادية مما ي�ؤدي �إلى تخلي الوزارات عن العديد من براجمها املر�سومة يف اخلطة.
 3.3اعتماد وزارة املالية م�شروع احل�ساب اخلتامي لالحتاد عن ال�سنة املالية 2008م قبل انتهاء الديوان من فح�ص كافة احل�سابات اخلتامية
الفرعية للوزارات االحتادية عن ذات ال�سنة ،ويف هذا الت�صرف عرقلة ل�سري عمليات واخت�صا�صات الديوان الرقابية والت�أكد من �سالمة
ودقة املعلومات.
� 4.4ضعف الدور الرقابي الداخلي لوزارة املالية على احل�سابات اخلتامية الفرعية للوزارات والإدارات العامة لالحتاد .و�أن الدور الرقابي
لوزارة املالية هو دور ا�ست�شاري فقط ويقت�صر على الرقابة الالحقة.
� 5.5ضعف وعدم فعالية الرقابة املالية لوزارة املالية على احل�سابات املتعلقة بالإيرادات والنفقات لالعتمادات املدرجة يف امليزانية العامة
للإحتاد �أدى �إلى ا�ستمرار العديد من التجاوزات.
6.6عدم قيام وزارة املالية باملعاجلات املالية والقانونية الالزمة ملا �أورده تقرير ديوان املحا�سبة عام  2008على احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية
املنتهية يف 2008/12/31م.
ثالثاً :القوانني والت�شريعات املنظمة لعمل الوزارة ومدى ت�أثريها
1 -1وجود �إ�شكاليات �أ�سا�سية يف القوانني والت�شريعات �ساهم يف �ضعف دور الوزارة يف تنفيذ اخت�صا�صها يف �ش�أن م�ساهمة �إمارات الدولة يف
امليزانية العامة لالحتاد ،ويف �إلزام الوزارات والهيئات االحتادية بتوريد الإيرادات احلالية جلهة االخت�صا�ص "وزارة املالية".
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جدول حتليل الأداء الرقابي والت�شريع لأعمال اللجان خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر التف�صيل النوعي
لن�شاط اللجنة(الت�شريعي – الرقابي )
الأداء
العنا�صر

الأداء الرقابي

الأداء الت�شريعي

املجموع

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

فكرة

32

% 61.5

20

% 38.5

52

مقرتح

12

% 48

13

% 52

25

ر�أي

8

% 44.4

10

% 55.6

18

جمموع

52

% 54.7

43

% 45.3

95

جمموع

ر�أي

مقرتح

فكرة
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فعالية اللجنة يف ن�شاطيها الت�شريعي والرقابي:
ا�ستحوذ الأداء الت�شريعي للجنة على ما ن�سبته ( )% 83من الأداء العام للجنة ،فيما بلغ معدل الأداء الرقابي للجنة ما ن�سبته ()% 17
من �أدائها وذلك وفقا لعدد االجتماعات .حيث ا�ستغرقت اللجنة يف مناق�شة م�شروعات القوانني (� )143.45ساعة من املجموع الكلي لعدد
�ساعات اجتماعات اللجنة البالغ (� )172.45ساعة ،فيما ا�ستغرقت اجلانب الرقابي (� )29ساعة يعود ذلك للأ�سباب التالية:
● ● �إن م�شروعات القوانني عددها ( )29م�شروع قانون مقارنة بثالثة موا�ضيع عامة.
● ●طبيعة بع�ض امل�شروعات القوانني ا�ستدعى مزيدا من الوقت يف مناق�شتها.
● ● اال�ستماع �إلى ذوي االخت�صا�ص واجلمعيات والهيئات املحلية.

رابع ًا  :الن�شاط النوعي للجنة:
الن�شاط الرقابي:

بلغ �إجمايل عدد التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س  -وذلك رجوعا �إلى تقارير تو�صيات اللجنة  -خالل الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر ( )42تو�صية عامة ،حيث ا�ستحوذ مو�ضوع "تفاقم ظاهرة ارتفاع الأ�سعار" على ن�سبة ( )% 42.8من �إجمايل عدد التو�صيات املتبناة
من قبل اللجنة والتي بلغت ( )18تو�صية تلتها تو�صيات مو�ضوع "دعم وتنمية القطاع ال�صناعي بالدولة" والتي بلغت ( )17تو�صية وبن�سبة
ا�ستحواذ تقدر ب( )% 40.4من �إجمايل عدد تو�صيات اللجنة� .أما تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة وزارة املالية ،فقد بلغت ( )7تو�صيات وبن�سبة
تقدر ب( )% 16.6من �إجمايل عدد التو�صيات التي �أحالتها اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.

الن�شاط النوعي للجنة
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وفيما يلي جدول يو�ضح التو�صيات املحالة من قبل اللجنة �إلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها
املو�ضوع

التو�صيات

مو�ضوع

التو�صيات التي مت رف�ضها هي:
1.1تعديل الت�شريع االحت��ادي رقم ( )1ل�سنة 1972م اخلا�ص باخت�صا�صات
الوزارة فيما يخ�ص �إن�شاء وزارة �صناعة م�ستقلة تدعم القطاع ال�صناعي
وتر�سم �سيا�سة الت�صنيع يف الدولة بر�ؤية ع�صرية ،وتقوم بالتن�سيق بني
امل�ستويني االحتادي واملحلي
2.2تطوير البنية التحتية يف املناطق ال�صناعية مبا ميكن من حتقيق ال�صناعات
لأهدافها الربحية والت�سويقية.
3.3ت�أجري الأرا�ضي املخ�ص�صة للمن�ش�آت ال�صناعية ب�أ�سعار تف�ضيلية ،وبت�شريع
منظم.
التو�صيات التي متت املوافقة عليها:
�أوال :يف جمال التنظيم ال�صناعي:

" دعم وتنمية القطاع
ال�صناعي بالدولة"

موقف احلكومة

أاالعتداد بدور وزارة ال�صناعة يف كل االتفاقيات واملعاهدات الدولية التيتربمها الدولة والتي ت�ؤثر ب�شكل �أو ب�آخر على القطاع ال�صناعي من خالل
االعتداد بالوزارة "كبيت اخلربة الرئي�سي" الذي ميد احلكومة بالر�أي
الفني مبا ي�ضمن ا�ستمرار تنفيذ خطط التطوير ال�صناعي.
ب�إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة تكون الوزارة ممثلة فيها ل�ضمان التن�سيقبني امل�ستويني االحتادي واملحلي يف هذا ال�ش�أن.
1.1تطبيق القانون املوحد ملكافحة الإغراق والإج��راءات التعوي�ضية والوقائية
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية باعتماده كقانون �إلزامي ،واتخاذ
الإجراءات وال�سبل الكفيلة لو�ضعه حيز التنفيذ حمليا ك�إن�شاء جهاز �أو و�ضع
�أطر و�آليات يتم من خاللها حتديد طرق وو�سائل �إثبات وتوثيق الإغراق
قانونيا وفنيا وبناء قواعد بيانات دقيقة.
2.2اتخاذ الإجراءات احلكومية الالزمة من مراقبة وحما�سبة رادعة للم�ؤ�س�سات
ال�صناعية حيال تطبيقها للمادة ( )33من القانون االحت��ادي رقم ()1

رف�������ض جم��ل�����س ال��������وزراء ()3
ت��و���ص��ي��ات م���ن �إج���م���ايل ()17
تو�صية.
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التو�صيات

املو�ضوع

موقف احلكومة

ل�سنة  1979ب�ش�أن عدم جواز �أن يقل عدد املواطنني يف امل�شروع ال�صناعي عن
( )% 25من جمموع العاملني.
ثانياً :يف �إ�صدار قانون احتادي حول الت�سرت ال�صناعي على �أن يتم اال�ستفادة
من جتارب الدول الإقليمية يف هذا النطاق ومبا ال يخل بجذب اال�ستثمارات
ال�صناعية الأجنبية ،ومبا يحقق �أهداف التوطني الالزمة لل�صناعات الوطنية.
ثانيا  :يف جمال دعم القطاع ال�صناعي :

مو�ضوع
" دعم وتنمية القطاع
ال�صناعي بالدولة"
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�1.1إجراء م�سح �صناعي �شامل بغية و�ضع ا�سرتاتيجية �صناعية متكاملة ،على
�أن يعقب هذا امل�سح �إن�شاء قاعدة بيانات مركزية للقطاع ال�صناعي على
امل�ستوى االحتادي ي�ضم كل املناطق وال�صناعات بالدولة مبا فيها �صناعات
املناطق احلرة.
2.2دعم ال��وزارة ملراكز البحوث يف اجلامعات و�أن تعمل كحا�ضنات للأفكار
واملواهب ال�صناعية ومبا ميكن من حتويل هذه الأفكار ور�ؤى املواهب �إلى
منتجات و�سلع �صناعية.
3.3التو�سع يف برامج التدريب ال�صناعية لت�أهيل العنا�صر الوطنية مع �أهمية
اال�ستفادة من اخلربات العاملية املتخ�ص�صة يف برامج التدريب.
�4.4إن�شاء برنامج يطلق عليه توطني التكنولوجيا ال�صناعية مبا ميكن من
اال�ستفادة من التكنولوجيا املتطورة عرب �إن�شاء �شراكات ا�سرتاتيجية مع
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الكربى.
�5.5أن يكون واح���د ًا م��ن البنود الأ�سا�سية خلطط وا�سرتاتيجيات التعليم
امل�ستقبلية :ربط التعليم ب�سوق العمل ال�سيما يف قطاع ال�صناعة ،وما يرتتب
عليه من تكثيف وتعميق املعرفة والعلوم التكنولوجية والت�أهيل ،والتدريب
ال�صناعي ،والتو�سع يف �إن�شاء مدار�س التلمذة ال�صناعية.
6.6و�ضع �آليات ت�شريعية و�إجرائية لت�شجيع القطاع اخلا�ص للم�ساهمة بدور
متميز يف القطاع ال�صناعي.
�7.7أن تركز �أولويات خطط التطوير ال�صناعي يف املرحلة املقبلة على ما يلي:
.أالتو�سع يف ال�صناعات التي تتمتع فيها الدولة مبيزة ن�سبية وذلك باال�ستغالل
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رف�������ض جم��ل�����س ال��������وزراء ()3
ت��و���ص��ي��ات م���ن �إج���م���ايل ()17
تو�صية.

املو�ضوع

مو�ضوع
" دعم وتنمية القطاع
ال�صناعي بالدولة"

موقف احلكومة

التو�صيات
االمثل ملوارد الدولة الطبيعية� ،أو ال�صناعات كثيفة ر�أ�س املال وذات العمالة
القليلة ،وكذلك ال�صناعات التي ميكن �أن ت�شكل ميزة ن�سبية يف الت�صدير� ،أو
الت�سويق املحلي مثل �صناعات حتلية املياه والطاقة ال�شم�سية والأمن الغذائي.
.بالتوزيع اجلغرايف لل�صناعات بني �إمارات الدولة وفق ميزاتها الن�سبية.
.ت�إن�شاء هيئة احتادية م�ستقلة معنية بالت�صدير للمنتجات ال�صناعية تابعة
لوزارة ال�صناعة.
 .8تطوير دور هيئة املوا�صفات واملقايي�س من خالل:
.أ�إمـداد الهيئة بالعنا�صر الب�شريـة الالزمة واملدربـة والقادرة على حتقيق
�أهداف الهيئة.
.ب�إ�صدار ت�شريع يلزم كل ال�صناعات الوطنية بتطبيق موا�صفات ومقايي�س
اجل��ودة للهيئة ،ومتكني الهيئة من القيام ب��دور رقابي على امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية للت�أكد من تطبيق �إجراءات ومعايري اجلودة.
9.9زيـادة القدرات التمويلية للم�صرف ال�صناعي ليكون ق��ادرا على متويل
ال�صناعات الكربى ،وت�شجيع امل�صارف التجارية على اال�ستثمار يف القطاع
ال�صناعي ،وا�ستحداث م�ؤ�س�سات للرهن ال�صناعي لإزالة العقبات املتعلقة
برهن املعدات ال�صناعية.
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التو�صيات

املو�ضوع

موقف احلكومة

التو�صيات التي متت املوافقة عليها:
ال�سلع الأ�سا�سية:

مو�ضوع
"ظاهرة ارتفاع الأ�سعار"

1.1و�ضع خطط وبرامج زمنية حمددة مل�شروع الأمن الغذائي ،مبا فيها اال�ستثمار
يف دول �أخرى ومب�شاريع توفر �سلع ًا ا�سرتاتيجية.
2.2دعم القطاع الزراعي وت�شجيع �إن�شاء ال�شركات ال�صناعية املعنية بالأغذية.
3.3العمل على زي��ادة املناف�سة يف االقت�صاد الوطني من خالل �إزال��ة القيود
القانونية والإدارية على دخول ال�سلع �إلى الدولة ،ومكافحة مظاهر االحتكار
والتكتالت.
4.4مراجعة االخت�صا�صات املمنوحة ملختلف الأجهزة الرقابية على �أ�سعار ال�سلع
واخلدمات يف �ضوء م�ستجدات ظاهرة غالء الأ�سعار ،والأم��ن الغذائي،
والأزمـات املالية الدولية ،والت�أكد من قيام هذه الأجهزة ب���أداء �أدواره��ا
املنوطة بها ،مع تكثيف الدورات التدريبية ،وحلقات املعرفة الأخرى للو�صول
�إلى الدور الرقابي املطلوب.
5.5تبني خطط �إعالمية ،ت�شمل املدار�س ،وغريها من و�سائل الت�أثري اجلماهريي
حول تكري�س ثقافة تر�شيد اال�ستهالك.
التو�صيات التي مل يتم املوافقة عليها:
�أوال :اجلانب العقاري:
�1.1إعادة النظر يف الأنظمة والقوانني املنظمة لل�سوق العقاري و�ضرورة قيام احلكومة
بو�ضع ا�سرتاتيجية احتادية قانونية ورقابية حول اال�ستثمار والتطوير العقاري،
لتوفري �سكن يالئم خمتلف فئات املجتمع ويلبي االحتياجات ال�صناعية والتجارية
املختلفة.
2.2توفري قاعدة بيانات على م�ستوى الدولة وخ�صو�صا ملواد البناء امل�ستوردة
واملنتجة حمليا واحتياجات الدولة من تلك املواد.
ثانياً :املحروقات:
�إع��ادة النظر يف �سيا�سة احلكومة جتاه �أ�سعار املحروقات ب�شكل عام ودعم
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واف��ق جمل�س ال���وزراء على عدد
( )5تو�صيات ورف�ض عدد ()6
ت��و���ص��ي��ات لأن���ه���ا ال ت��ق��ع �ضمن
اخت�صا�صات وزارة االقت�صاد.

املو�ضوع

موقف احلكومة

التو�صيات
املحروقات اخلا�صة بالن�شاطات ال�صناعية (الغذائية وم��واد البناء والإنتاج
الزراعي واحليواين).

مو�ضوع
"ظاهرة ارتفاع الأ�سعار"

ثالثاً :الر�سوم احلكومية:
1.1وجود جهة �أو هيئة حكومية تدر�س وتراقب وتقرتح ر�سوم اجلهات الر�سمية
يف الدولة.
2.2تبني �سيا�سة الدعم املحدود لل�سلع الأ�سا�سية املختارة (الأرز – القمح –
الدقيق – ال�سكر – احلليب املجفف – الزيوت النباتية – مياه ال�شرب –
الأدوية)
رابعاً :اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية:
1.1حتديث وتطوير القانون االحت��ادي رقم  13ل�سنة 1976اخلا�ص ب�إ�شهار
اجلمعيات التعاونية بحيث ي�شمل �إع��ادة هيكلة اجلمعيات التعاونية وفتح
باب االكتتاب.
2.2دعم اجلمعيات على االنت�شار اجلغرايف ومنح امتيازات تف�ضيلية كمنح
�أرا�ضي و�إلغاء �أو تخفيف القيود على ا�سترياد ال�سلع من اخل��ارج ،ومنح
القرو�ض املي�سرة لهذه اجلمعيات لأغ��را���ض البناء �أو التو�سع ،ومنحها
م�ساحات �إعالنية يف و�سائل الإعالم الر�سمية لأغرا�ض الت�سويق و �إ�شاعة
الوعي اال�ستهالكي.
�3.3إن�شاء ذراع احتادي لتوفري املواد اال�ستهالكية الأ�سا�سية يف الدولة من خالل
هيئة �أو اجلمعيات التعاونية (خمزون ا�سرتاتيجي).
4.4دع��م احلكومة لالحتاد التعاون اال�ستهالكي لغايات اال�سترياد املبا�شر
وامل�شرتيات من م�صادر الإنتاج.
خام�سا� :سيا�سة �صرف العملة:
االنتقال من نظام ال�صرف الثابت مع ال��دوالر الأمريكي �إل��ى رب��ط الدرهم
الإماراتي ب�سلة عمالت للحد من ت�أثري تقلبات الدوالر الأمريكي مع العمالت
العاملية الأخ��رى على االقت�صاد الإم��ارات��ي� ،إال �أن اللجنة ترى �أن��ه نظرا �إلى
خطوات الدخول يف الوحدة اخلليجية النقدية ،ف�إنها تو�صي بقيام احلكومة
بدرا�سة وتقييم �أعمق يف �ش�أن الإبقاء �أو فك االرتباط مع العملة الأمريكية.
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املو�ضوع

مو�ضوع
"�سيا�سة وزارة املالية"

التو�صيات
1.1تعزيز ًا للإيرادات االحتادية ف�إن املجل�س الوطني يهيب مبجل�س ال��وزراء
مطالبة جميع الإمارات بامل�ساهمة يف ميزانية االحتاد وذلك جت�سيدا الحتاد
الإمارات و�إبرازا لت�ضامنها يف حمل �أعباء امليزانية والنهو�ض مب�س�ؤولياتها،
وذلك عن طريق تفعيل دور وزارة املالية يف تنفيذ املادة ( (127اخلا�صة
مب�ساهمة الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد بن�سبة معينة من موارده ال�سنوية
لتغطية نفقات امليزانية العامة ال�سنوية لالحتاد وذلك على النحو وبالقدر
اللذين يحددهما قانون امليزانية.
�2.2ضرورة تفعيل دور وزارة املالية يف ممار�سة اخت�صا�صها القانوين يف حت�صيل
وا�سرتداد جميع الر�سوم االحتادية.
3.3اعتماد وزارة املالية �آلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة تفي مبتطلبات
واح��ت��ي��اج��ات ال������وزارات ح��ت��ى تتمكن م��ن تنفيذ خططها وب��راجم��ه��ا
اال�سرتاتيجية.
4.4تعزيز دور وزارة املالية يف الرقابة الداخلية على املال العام ،وتفعيل امل�ساءلة
القانونية لإيقاف املخالفات املالية.
5.5تهيئة م�ؤ�س�سات الدولة لتطبيق برامج امليزانية ال�صفرية وااللتزام بتنفيذ
خطط التوطني يف الوظائف الفنية والتخ�ص�صية.
6.6و�ضع خم�ص�صات مالية لدعم �سيا�سة التوطني يف ال��وزارات وامل�ؤ�س�سات
االحتادية خا�صة امل�ؤ�س�سات التي تعاين من تدين ن�سب التوطني فيها.
�7.7ضرورة ت�ضمني امليزانية العامة االحتادية موازنة للمر�أة والطفل �إتباعا
للمعايري العاملية وللتو�صيات التي �أقرها احتاد الربملان الدويل ووافق عليها
املجل�س الوطني االحتادي.

موقف احلكومة

يف انتظار رد احلكومة

الن�شاط الت�شريعي:
�أحيل للجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ( ) 30م�شروع قانون ،وبالرجوع �إلى اخت�صا�صات اللجنة ،يالحظ تركز الن�شاط الت�شريعي
يف امل�شروعات ذات ال�صلة باحل�ساب اخلتامي وامليزانية حيث ا�ستحوذت على ن�سبة ( )% 38.4وبواقع ( )10م�شروعات قوانني فيما
ا�ستحوذت امل�شروعات ذات ال�صلة باخت�صا�صات اللجنة يف �ش�أن البنوك وامل�صارف ( )% 26.9بواقع ( )7م�شروع قوانني .بينا ا�ستحوذ
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اجلانب الرقابي على ن�سبة ( )% 15.3بواقع ( )4م�شروعات قوانني ويليه التجارة م�ستحوذا على ن�سبة ( )% 11.5بواقع ( )3م�شروعات
قوانني .وا�ستحوذت امل�شروعات ذات ال�صلة بالإح�صاء على ن�سبة ( )% 7.6بواقع م�شروعني قانون ،وفق اجلدول التايل:
االخت�صا�ص

امل�شروع
1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن احل�ساب اخلتامي لالحتاد واجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية
املنتهية يف 2006- 12-31
2.2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة للإحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة
عن ال�سنة املالية 2008
3.3م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف يف امليزانية العامة لالحتاد عن ال�سنة املالية
2007م (ديوان املحا�سبة)
4.4م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )23ل�سنة 2005م يف �ش�أن قواعد
�إعداد امليزانية واحل�ساب اخلتامي
5.5م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات
امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2007/12/31م.
6.6م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة
عن ال�سنة املالية (.)2010
7.7م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي للإحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات
امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2009/12/31
8.8م�شروع قانون احتادي يف �شان الإيرادات العامة للدولة
9.9م�شروع قانون احتادي باعتماد احل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية
املنتهية يف .2008/12/31
1010م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة
عن ال�سنة املالية 2011
1111م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد والهيئة االحتادية للكهرباء
واملاء عن ال�سنة املالية 2008م
1212م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة
عن ال�سنة املالية .2009
1313م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون االحتادي رقم (  ) 5ل�سنة  2000يف �ش�أن تعديل رواتب رئي�س
جمل�س الوزراء ونائبه والوزراء.

احل�ساب اخلتامي وامليزانية

الن�سبة

% 38.4
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امل�شروع

االخت�صا�ص

1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1984يف �ش�أن
ال�شركات التجارية
2.2م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة  2004يف �ش�أن
مكافحة الت�سرت التجاري
 3.3م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم (  )18ل�سنة 1981م ب�ش�أن
تنظيم الوكاالت التجارية والقوانني املعدلة له.

التجارة

1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن " ال�سلع اخلا�ضعة للرقابة يف اال�سترياد والت�صدير
2.2م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )13ل�سنة  2004يف �ش�أن
الرقابة على ا�سترياد وت�صدير وعبور املا�س اخلام
3.3م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  2006يف �ش�أن حماية
امل�ستهلك
 4.4م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  2003ب�إن�شاء الهيئة
االحتادية للجمارك

الرقابة

1.1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء.
2.2حتفظات �سمو رئي�س الدولة على تعديالت املجل�س الوطني االحتادي مل�شروع قانون �إن�شاء املركز
الوطني للإح�صاء

الإح�صاء
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% 11.5

% 15.3

% 7.6

االخت�صا�ص

امل�شروع
1.1م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2000م يف �ش�أن �سوق
الإمارات للأوراق املالية وال�سلع.
2.2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن املعلومات االئتمانية
3.3م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن كفالة الودائع لدى البنوك
4.4م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن الدين العام
5.5م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن كفالة الأدوات املالية.
6.6م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ت�أ�سي�س م�صرف الإمارات للتنمية.
7.7حتفظات �سمو رئي�س الدولة على م�شروع القانون االحتادي ب�ش�أن املعلومات االئتمانية.

البنوك وامل�صارف

الن�سبة

% 26.9

خام�سا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة امل�ساندة لعمل اللجنة
املو�ضوع
مو�ضوع
دعم وتنمية القطاع ال�صناعي بالدولة

الأوراق الفنية
●

●ورقة ا�ستف�سارات ب�ش�أن مو�ضوع "تنظيم ودعم القطاع ال�صناعي يف الدولة".
●درا�سة يف غالء املعي�شة.
●تقرير حول "تنظيم ودعم القطاع ال�صناعي يف الدولة"

●

●ورقة املفاهيم العامة ملو�ضوع غالء الأ�سعار.
●ورقة اخللفية املجمعة ملو�ضوع غالء الأ�سعار.
●ملخ�ص للحلقة النقا�شية حول مو�ضوع غالء الأ�سعار.
●ورقة اال�ستف�سارات ملمثلي القطاع اخلا�ص حول مو�ضوع غالء الأ�سعار.
●ورقة اال�ستف�سارات ملمثلي القطاع احلكومي حول مو�ضوع غالء الأ�سعار.
●تقرير اللجنة حول مو�ضوع غالء الأ�سعار.
●تقرير عن تو�صيات املجل�س.
●الدرا�سة الربملانية التحليلية حول مو�ضوع "تفاقم ظاهرة غالء الأ�سعار".
●ورقة اخللفية املجمعة حول تفاقم ظاهرة غالء الأ�سعار.

●
●

●
●

مو�ضوع
تفاقم ظاهرة غالء الأ�سعار

●
●
●
●
●
●
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●
●
●

�سيا�سة
وزارة
املالية

●
●
●
●
●
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●جدول توظيف عن املعلومات حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة املالية.
●ورقة الإطار املقرتح لعمل اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة املالية.
●ا�ستف�سارات �سيا�سة وزارة املالية
●التحليل الزمني مليزانية وزارة املالية لعام .2010
●مالحظات وا�ستف�سارات جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية حول املو�ضوع اجلدول التوافقي
للأهداف اال�سرتاتيجية ل�سيا�سة وزارة املالية.
●مقارنة بني ميزانية الأداء وامليزانية ال�صفرية
●درا�سة حول �سيا�سة وزارة املالية
●جدول حتليل الأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة املالية
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ثالثاً :جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية:
�أو ًال :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة ( )28اجتماع ًا خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،بلغت عدد اجتماعات الدور الأول ( )5اجتماعات وبن�سبة ( )% 18من
جمموع اجتماعات اللجنة ،كما اجتمعت اللجنة خالل الدور الثاين ( )8اجتماعات وبن�سبة ( )% 28من جمموع اجتماعات اللجنة .بينما
اجتمعت اللجنة خالل الدور الثالث ( )5اجتماعات بن�سبة ( )% 18من جمموع اجتماعات اللجنة .واجتمعت اللجنة خالل الدور الرابع كذلك
( )5اجتماعات بن�سبة ( )% 18من جمموع اجتماعات اللجنة .واجتمعت يف الدور اخلام�س ( )5اجتماعات بن�سبة ( )% 18من جمموع
اجتماعات اللجنة.
ا�ستغرقت اللجنة خالل اجتماعها يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (� )63.31ساعة وذلك بواقع( )11.20الجتماعات الدور الأول والتي بلغت
ن�سبتها ( % )17.7من املجموع العام و(� )21.05ساعة الجتماعات الدور الثاين وبن�سبة بلغت ( % )33.2من الإجمايل العام ،فيما بلغ الوقت
امل�ستغرق الجتماعات الدور الثالث و(� )8.5ساعة وبن�سبة مئوية بلغت ( % )13.4من الإجمايل العام ،و(� )7.04ساعة الجتماعات الدور الرابع
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والتي بلغ ن�سبتها( ،% )11.1فيما بلغ الوقت امل�ستغرق الجتماعات الدور اخلام�س (� )15.57ساعة وبن�سبة  % 24.5م�ستحوذة املرتبة الثانية
بعد الوقت امل�ستغرق للدور الثاين ،وفيما يلي جدول ر�سم بياين يو�ضح عدد اجتماعات اللجنة والوقت امل�ستغرق بح�سب �أدوار االنعقاد يف الف�صل
الت�شريعي الرابع ع�شر.
ثانياً :الن�شاط الت�شريعي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ( )14م�شروع قانون خالل �أدوار االنعقاد اخلم�سة حيث ناق�شت يف دور االنعقاد الأول ()5
م�شروعات وبن�سبة بلغت  % 36من �إجمايل امل�شروعات املحالة �إلى اللجنة ،و( )4م�شاريع يف دور االنعقاد العادي الثاين وبن�سبة ،% 28.6
وم�شروع واحد يف دور االنعقاد العادي الثالث بلغت ن�سبته  ،% 7بينما ناق�شت اللجنة خالل دور االنعقاد العادي الرابع م�شروعني بلغت ن�سبته
 ،% 14.2والأمر كذلك خالل دور االنعقاد العادي اخلام�س حيث ناق�شت اللجنة م�شروعني �أي�ضا وبن�سبة (.% )14.2

196

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

جدول يو�ضح امل�شروعات املحالة �إلى اللجنة بح�سب كل دور انعقاد
امل�شروع

الدور

1

-1م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2007يف �ش�أن �إن�شاء حمكمتني احتاديتني ابتدائيتني مبدينتي خورفكان وكلباء يف �إمارة ال�شارقة.
-2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �إن�شاء حمكمة ا�ستئنافية يف مدينة خورفكان ب�إمارة ال�شارقة.
-3مناق�شة م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1993يف �ش�أن ال�سلطة الق�ضائية.
 -4م�شروع نظام متثيل ال�شعبة الربملانية.
 -5م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1981م ب�إن�شاء معهد التنمية الإدارية.

2

-1م�شروع الئحة عمل االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة.
-2م�شروع قانون احتادي ب�إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1981ب�إن�شاء معهد التنمية الإدارية وتعديالته.
�-3إعادة �صياغة املادة  23مكرر من م�شروع القانون االحتادي رقم ( )31ل�سنة  1999يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
-4م�شروع قانون ب�إن�شاء مركز للوثائق والبحوث.

3

1.1م�شروع التعديل الد�ستوري رقم( )1ل�سنة 2008

4

-1م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم( )7ل�سنة  1972ب�ش�أن �شعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها الر�سمي.
 -2م�شروع نظام اللجان الربملانية (امليدانية) للمجل�س الوطني االحتادي

5

1)1م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن النقل البحري.
2)2م�شروع �إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1982ب�إن�شاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديالته.

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

197

جدول ب�أهم الأفكار والآراء التي ا�ستعر�ضتها اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني
الأفكار والآراء املطروحة
امل�شروع
طرحت اللجنة ر�أي ب�أنه جرت العادة عند �إن�شاء حماكم جديدة عدم ا�ستمرار نظر الدعاوى �أمام املحاكم
التي كانت خمت�صة حمليا بنظر الدعوى قبل �إن�شاء املحكمة اجلديدة و�إمنا حتال هذه الدعاوى �إلى املحكمة
م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن �إن�شاء حمكمة ا�ستئنافية يف مدينة اجلديدة بحالتها وبدون ر�سوم وال ي�ستثنى من ذلك �إال الدعاوى التي �أقفل فيها باب املرافعة وحجزت للنطق
باحلكم.
خورفكان ب�إمارة ال�شارقة
وقد وافقت اللجنة على امل�شروع

مناق�شة م�شروع قانون احتادي
بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي
رقم ( )3ل�سنة 1993
يف �ش�أن ال�سلطة الق�ضائية.
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 طرحت اللجنة فكرة �إعداد كادر اخلا�ص بالق�ضاة ونية تعديل رواتب هذه الفئة م�ستقب ًال.حتفظت اللجنة على ورود وظائف �إدارية يف جداول الوظائف الق�ضائية الفئة الأولى م�ساواتهم بالق�ضاةو�إدراجهم يف جدول وظائف الق�ضاة على الرغم وظائفهم وظائف �إدارية ولي�ست وظائف ق�ضائية وبالتايل
ال يجوز م�ساواتهم بالق�ضاة فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم وم�سائلتهم ومرتباتهم وبدالتهم واملزايا املالية
الأخرى.
 طرحت اللجنة ر�أي ب�أن املادة الأولى" :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )22و ( ) 73و ( ) 56و ( ) 91من القانوناالحتادي رقم ( )3ل�سـنة  1983امل�شار �إليه الن�صو�ص الآتية:
املادة ( :)22
�أ�ضافت اللجنة �إلى عجز الفقرة الأولى من املادة ( )22من امل�شروع الن�ص التايل:
" و�إذا ت�ساوى املر�شحون يف اجتياز الدورات امل�شار �إليها والتقديرات التي ح�صلوا عليها وجب مراعاة الأقدمية ".
املادة ( :) 91وافقت عليها اللجنة كما وردت يف م�شروع القانون بدون تعديل مع �إن هناك توجهات من قبل
بع�ض الأع�ضاء على حذف املادة �أو ا�ستبدالها بالن�ص الذي ورد يف القانون الأ�صلي ،وحتفظ بع�ض الأع�ضاء
على ن�ص املادة ( )91من م�شروع القانون فيما ورد فيه من �سريان الأحكام املقررة للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة
العامة فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم وم�ساءلتهم ومرتباتهم وبدالتهم واملزايا املالية الأخرى على وكيل
ال��وزارة امل�ساعد ل�شئون الفتوى والت�شريع وق�ضايا الدولة ووكيل ال��وزارة امل�ساعد ل�شئون التعاون الدويل
والتخطيط ووكيل الوزارة امل�ساعد لل�شئون الفنية.
كما حتفظوا على ورود �أ�سمائهم يف جدول الوظائف الق�ضائية يف الفئة الأولى ،وذلك لأن وظائفهم وظائف
�إدارية ولي�ست وظائف ق�ضائية وبالتايل ال يجوز م�ساواتهم بالق�ضاة و�إدراجهم يف جدول وظائف الق�ضاة.
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امل�شروع
م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام
القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1981م
ب�إن�شاء معهد التنمية الإدارية.

الأفكار والآراء املطروحة
طرحت اللجنة فكرة �أهمية حتديد مدة زمنية لع�ضوية جمل�س الإدارة تكون قابلة للتجديد.� -أ�ضافت اللجنة مل�شروع القانون حتديد مدة ت�شكيل جمل�س الإدارة.

م�شروع الئحة عمل االجتماع الدوري
لر�ؤ�ساء جمال�س
ال�شورى والنواب والوطني والأمة.

-طرحت اللجنة �أفكارا تتعلق بتحديد اخت�صا�صات االجتماع و�أهدافه.

م�شروع قانون احتادي ب�إلغاء القانون
االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1981ب�إن�شاء
معهد التنمية الإدارية وتعديالته.

ت�ساءلت اللجنة عن م�صري موظفي املعهد بعد �إلغائه ،وافقت اللجنة على م�شروع القانون كما ورد مناحلكومة.

�إعادة �صياغة املادة  23مكرر من م�شروع
القانون االحتادي رقم ( )31ل�سنة 1999
يف �ش�أن �إن�شاء
الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.

�أبدت اللجنة حتفظها على �إقدام احلكومة تولية القطاع اخلا�ص م�س�ألة �إنتاج الطاقة لأنها من الأمور التييجب �أن تنفرد بها حكومة االحتاد فهناك �شبهة بوجود خمالفة د�ستورية.
�أبدت اللجنة تخوفها من الآثار الأمنية واالقت�صادية التي �سترتتب على خ�صخ�صة هذا القطاع.عدلت املادة بحيث �أعطت احلكومة احلق يف تولية القطاع اخلا�ص توليد و�إنتاج الطاقة. اللجنة لي�س لها اخليار يف رف�ض م�شروع القانون فقد قررت �أن تتم �صياغة املادة على نحو يحمي امل�ستهلكويكفل امل�ساواة يف �أ�سعار اال�ستهالك يف جميع �أنحاء الدولة و�إبقاء القطاع اخلا�ص حم�صور يف م�س�ألة الإنتاج.

م�شروع قانون
ب�إن�شاء مركز للوثائق والبحوث.

ر�أت اللجنة بالن�سبة للف�صل الثامن واخلا�ص بالعقوبات �إعادة �صياغة العقوبات كاملة مبا يتنا�سب مع ت�أثرياجلرمية �أو املخالفة حيث تبني عند قراءة العقوبات �أنها ال تتنا�سب مع املخالفة حيث �أن خمالفة تعمد �إتالف
وثيقة هامة للدولة حتتاج �إلى عقوبة اكرب من غرامة مليون ونتائج هذه اجلرمية تتعدى خ�سائرها مليون درهم
�إذا كانت هذه الوثيقة حدودية مثال لذلك يجب ت�شديد العقوبة.
اختالف يف معنى احلب�س يف الكثري من القوانني رغم �أن قانون العقوبات حددها ولكن يف القوانني املقرتحة
لوحظ �أن العقوبات تختلف يف املدد املقرتحة مما ي�سبب �إ�شكاليات �أثناء التقا�ضي خ�صو�صا مدة احلب�س.
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امل�شروع
م�شروع التعديل الد�ستوري
رقم( )1ل�سنة 2008

الأفكار والآراء املطروحة
 وافقت اللجنة على م�شروع القانون كما ورد من احلكومة ،ومن �أبرز تلك التعديالت:-1ممار�سة نواب رئي�س املجل�س الوزراء اخت�صا�صه يف حالة غيابه.
-2املحظورات التي يلتزم بها رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه و�أي وزير احتادي.
-3تعديل مدة الع�ضوية يف املجل�س الوطني االحتادي (� )4سنوات ميالدية ،بعد �أن كانت �سنتني فقط.

حتفظت اللجنة على ما ورد يف نهاية املادة الثالثة من امل�شروع املعرو�ض اخلا�ص بحظر ا�ستخدام ال�شعارباللوحات وذلك الن وجوده يعزز االنتماء الوطني.
م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض
 حتفظت اللجنة على ما ورد يف الفقرة الثانية من ن�ص املادة( )3والتي ت�صت على حد �أدنى للعقوبة دون�أحكام القانون االحتادي رقم( )7ل�سنة
و�ضع حد �أق�صى لها.
 1972ب�ش�أن �شعار الإمارات العربية املتحدة
ترى اللجنة �إعطاء فرتة �سماح للمواطنني لتعديل �أو�ضاعهم قبل توقيع العقوبات عليهم يف حال خمالفةوخامتها الر�سمي.
القانون.
 �أدخلت اللجنة تعديل على نهاية املادة الأولى بو�ضع حد �أدنى و�أعلى للعقوبة اجلنائية.اللجان امليدانية نظام مكمل لكل من اللجان الدائمة وامل�ؤقتة.حتفظت اللجنة على ما وردة يف املادة اخلام�سة حيث �أنه مل يحدد باملق�صود من عدد الأع�ضاء �أو عند القيامبالزيارة امليدانية.
م�شروع نظام اللجان الربملانية (امليدانية) -قررت اللجنة حذف نهاية الفقرة الثانية من املادة الثانية والتي تن�ص على" ويعاد ت�شكيل اللجان" امليدانية
يف بداية كل دور".
للمجل�س الوطني االحتادي
�أقرت اللجنة حذف املادة ( )8الن اللجان ال تعقد اجتماعاتها خارج الأمانة.
ترى اللجنة حذف كلمة "الثمانية الواردة يف التعديل حيث �أن عدد اللجان قابلة للتعديل.ترى اللجنة حذف املادة( )15وذلك لورود العقوبات يف الالئحة الداخلية.
م�شروع �إلغاء القانون االحتادي رقم
( )3ل�سنة  1982ب�إن�شاء الهيئة العامة
للمعلومات وتعديالته.
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وافقت اللجنة على م�شروع القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1982م ب�إن�شاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديالته
كما ورد من احلكومة.
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طرحت اللجنة العديد من الأفكار ومن �أهمها:
– –تطوير الت�شريعات البحرية لدعم التجارة على امل�ستوى املحلي والدويل وت�سهيل وتنظيم الإجراءات املتبعة
يف جمال التجارة البحرية واملحافظة على البيئة و�سالمة ال�سفن والأرواح.
– –�إن�شاء وتطوير �أ�سطول بحري كفء حديث يحمل علم الدولة مبا يكفل حتقيق �أمنها ومنو اقت�صادها
وم�صالح �شعبها.
– –و�ضع �آليات معينة لتنفيذ املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها الدولة مع الرتكيز على
مراجعة وتعديل بع�ض التعريفات وامل�صطلحات والأحكام البحرية يف �ضوء املتغريات العاملية.
– –ا�ستحدثت املادة  2/14جواز اتخاذ التدابري الالزمة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املواد وامل�ؤثرات
العقلية ومكافحة االجتار بالب�شر �ضد �أي �سفينة �أجنبية مارة �أو متوقفة يف موانئ الدولة �أو بحرها الإقليمي
– –ا�ستحدثت املادتان 36و 37االعرتا�ض على �شطب ت�سجيل ال�سفينة و�إجراءات تقدميه والف�صل فيه ق�ضائيا.
– –ا�ستحدثت املواد من � 62إلى  64من امل�شروع مو�ضوع عمل ال�سفن الأجنبية يف املناطق البحرية و�شروط
ذلك وفر�ضت املادة  67عقوبة جنائية على خمالفة ن�ص املادة .62
– –ا�ستحدث امل�شروع املادة  161املتعلقة ب�إ�صالح ال�سفينة �أثناء ال�سفر وخيار امل�ست�أجر �أو ال�شاحن ما بني
االنتظار حتى متام الإ�صالح �أو �إخراج الب�ضائع التي تخ�صهما منها ،وعدم حتمل امل�ست�أجر �أو ال�شاحن
زيادة يف الأجرة عن مدة الإ�صالح على التف�صيل الوارد باملادة ،وقد حلت املادة حمل املادة  160من
القانون احلايل وهو االقرتا�ض ب�ضمان ال�سفينة �أو �أجرتها �أو هما معا ف�إذا مل يكف فاالقرتا�ض ب�ضمان
الب�ضاعة �أو بيعها حال عدم تي�سر االقرتا�ض.
– –ا�ستحدثت املادة  3/162جواز �إلقاء الب�ضاعة يف البحر والتي تهدد �سالمة ال�سفينة �أو الأ�شخا�ص �أو
ال�شحنة.
– –ا�ستحدث امل�شروع عقوبة جنائية على املجهز بن�ص املادة  195والذي قرر �أنه (يعاقب بغرامة ال تقل عن
ع�شرة �آالف درهم وال جتاوز خم�سا وع�شرين �ألف درهم املجهز الذي يخالف �أحكام هذا القانون ،وتتعدد
العقوبة بتعدد من وقعت يف �ش�أنهم املخالفة).
– –ا�ستحدث امل�شروع ف�صال كامال بعنوان الوكالء البحريون حيث ق�سم �إلى� ،أو ًال :وكيل ال�سفينة م-213/
م ،216/ثانياً :وكيل احلمولة م ،218 -217/ثالثاً :مقاول ال�شحن والتفريغ م.220-219
وكذلك طرحت العديد من الآراء ومن �أهمها:
– –حلت الهيئة الوطنية للموا�صالت حمل وزير املوا�صالت وحل جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية للموا�صالت
حمل وزير املوا�صالت.
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الأفكار والآراء املطروحة
�سمح بنظام الت�سجيل املفتوح وهو ت�سجيل �سفن �أجنبية لرفع علم الدولة وي�صدره جمل�س الوزراء بناء علىاقرتاح الهيئة م.11
– –�أ�صبح تزويد ال�سفن بالوقود يف املناطق البحرية حمظورا باملادة /13ج من امل�شروع على غري ال�سفن
الوطنية وحذف امل�شروع ال�صيد والنزهة يف املياه الإقليمية والذي هو حمظور حاليا باملادة /16ج .يعفى
من الت�سجيل بناء على القانون املعمول به �سفن ال�صيد والنزهة وامل�ستغلة يف التجارة والتي ال تزيد
حمولتها على ع�شرة �أطنان واملن�ش�آت العائمة داخل موانئ الدولة م ،18وقد �أحال امل�شروع م 2/15لالئحة
التنفيذية حتديد �إجراءات و�أحكام ت�سجيل وترخي�ص �سفن النزهة وال�صيد وال�سفن اخل�شبية.
– –حددت املادة  41من امل�شروع ح�صري ًا من له حق طلب �شهادة بيانات ال�سفينة بدال من عبارة لكل ذي
م�صلحة بالقانون احلايل م. 41
– –�أحيل ملجل�س �إدارة الهيئة الوطنية للموا�صالت باملادة 42من امل�شروع و�ضع ال�ضوابط التف�صيلية املتعلقة
بكتابة ا�سم ال�سفينة ومكان ت�سجيلها وحفر رقم الت�سجيل وكتابة الغاط�س بدال من ذكرها تف�صيال ب�صلب
القانون (م 41من القانون احلايل) باعتبار �أن هذه الأمور تف�صيلية ومتغرية.
– –�أحيل �أمر الر�سوم املالحية ملجل�س الوزراء باملادة  43من امل�شروع بدال من ذكرها تف�صيال كما هو القانون
احلايل م. 43
– –�أ�صبح لل�سلطة املخت�صة يف امليناء الذي توجد به ال�سفينة �أحقية منع ال�سفينة من ال�سفر م.57
– –ا�ستحدثت املادة  65حظر نقل وتخزين الب�ضائع اخلطرة بغري ترخي�ص وفر�ضت املادة  2/67عقوبة
جنائية على خمالفة ذلك.
– –�صار تقادم دعوى �ضمان العيوب اخلفية ي�سري على �إ�صالح ال�سفينة م 3/70ف�ضال على بنائها ح�سب
املقرر حاليا.
– –عدل عن الرتخي�ص الالزم لبيع ال�سفينة لأجنبي والذي ن�صت عليه املادة  70من القانون احلايل.
– –�أحدث امل�شروع تعديال يف ترتيب الديون املمتازة م 86فمثال �أ�صبحت امل�صاريف الق�ضائية يف املرتبة
الثانية بدال من املرتبة الأولى كما �ألغى البندين الأخريين من املادة (84و-ز) رمبا اتكاال على ال�سلطة
التقديرية للم�ستفيد منهما لرتتيب رهن بدينه �إن �أراد تبعا للمادة  1/106من امل�شروع.
– –مت �إنقا�ص الأغلبية الالزمة للموافقة على رهن ال�سفينة من ثالثة �أرباع املالك على ال�شيوع �إلى �أكرث من
الن�صف م.99
– –مت التو�سع يف م�صادر الدين البحري والذي يجوز ب�سببه توقيع احلجز التحفظي على ال�سفينة م،115
كذلك ال��ذي يكون م�صدره الأ�ضرار التي تلحقها ال�سفينة بالبيئة بند (ج) ور�سوم املوانئ واملرافئ
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والأحوا�ض بند ن واملنازعة النا�شئة عن عقد بيع ال�سفينة بن ــد (خ).– –�أ�صبح الدين الناجم عن بيع ال�سفينة حالة جديدة للدين البحري باملادة /115خ وال يجوز احلجز على
�سفينة غري التي يتعلق بها هذا الدين م.116
– –�أ�صبح يجوز للمحكمة املخت�صة �أن تلزم طالب احلجز التحفظي على ال�سفينة بتقدمي �ضمان م�صريف
ملواجهة اخل�سائر التي قد ترتتب عليه م.118
– –يف احلجز التنفيذي �أ�صبح يجوز �إخطار املدين ر�سميا بالدفع وتوقيع احلجز ب�إجراء واحد م 123بعد
�أن كان يتعني بالقانون احلايل م�ضي � 24ساعة على التنبيه بالدفع م ،123و�صار البيع باملزاد من جل�سة
واحدة وميكن �أن تكون جل�ستني فقط م 127ولي�س لزوما عن طريق ثالث كما ين�ص القانون احلايل يف
املادة .128
– –يجب على الرا�سي عليه املزاد دفع ثلث الثمن وامل�صاريف فور ر�سو املزاد و�إيداع باقيها خلزينة املحكمة
خالل ثالثة �أيام م 129خالفا للو�ضع احلايل الذي يلزم ب�إيداع كامل الثمن يف اليوم التايل على الأكرث.
– –مما يجوز حتديد امل�سئولية فيه بالقانون احلايل بالبند /1ج من املادة  138كل التزام يفر�ضه القانون
ويكون متعلقا برفع احلطام �أو تعومي �أو رفع �أو حتطيم �سفينة غارقة �أو جانحة �أو مهجورة مبا يف ذلك كل
ما يوجد على ظهرها ،وقد عدل امل�شروع عن ذلك و�أ�صبحت هذه الأمور مما ال يجوز حتديد امل�سئولية فيها
املادة  ،5/141ف�ضال عن �إ�ضافة حالة جديدة بتلك املادة بالبند  6وهي ال�ضرر الناجم عن التلوث بالنفط
وغريه من املواد الأخرى.
– –حددت قواعد امل�سئولية بالكيفية والقدر املبينني تف�صيال باملادة 141من القانون احلايل وقد عدل امل�شروع
عن ذلك و�أ�سندت املادة  142منه الأمر لالئحة التنفيذية.
– –املادة  2/ 143من القانون ال ت�سمح للدائن باتخاذ �أي �إجراء على �أموال مالك ال�سفينة �إذا قدم �ضمانا
من �أحد امل�صارف تقبله املحكمة وقد تغري الأمر بامل�شروع م� 143إلى (�إذا قدم �ضمانا م�صرفيا من �أحد
البنوك العاملة بالدولة) ،كما �أ�ضيف هذا الأمر لرفع احلجز التحفظي على ال�سفينة م 144بدال من
ال�صياغة احلالية وهي تقدمي �شهادة ر�سمية تثبت �إيداع التعوي�ض لدى ال�سلطة املخت�صة يف امليناء الذي
توقفت فيه ال�سفينة �إذا كان ال�ضرر قد وقع يف عر�ض البحر.
– –يجوز للربان والبحارة تبعا للقانون احلايل م 2/145حتديد م�سئوليتهم حتى ولو كان ال�ضرر راجعا خلط�أ
�شخ�صي ،وقد �ألغي هذا البند بامل�شروع.
– –�أ�ضيف بامل�شروع ن�ص املادة  146والذي يقرر �أنه (ال ت�سمع عند الإنكار وعدم العذر ال�شرعي دعوى امل�سئولية
�ضد املالك �أو املجهز �أو من ينوب عنهما بانق�ضاء �سنتني من تاريخ وقوع الفعل املوجب للم�سئولية).
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امل�شروع

م�شروع
قانون
احتادي
ب�ش�أن
النقل
البحري
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الأفكار والآراء املطروحة
– –يف املادة  153عدل امل�شروع عن املقرر بالقانون احلايل وهو ت�سليم التقرير ب�إجراءات التحقيق ونتيجته
مرفقا به حم�ضر التحقيق والأ�شياء امل�ضبوطة �إلى ال�سلطات املخت�صة يف �أول ميناء من موانئ الدولة
م� ،2/152إلى الت�سليم �إلى ال�سلطات املعنية يف �أول ميناء تر�سو فيه ال�سفينة م ، 2/153و�أجاز امل�شروع
ت�سليم ن�سخة من ذلك التقرير لل�سلطات املعنية يف الدولة التي وقعت فيها اجلرمية.
– –�أ�سند ملجل�س �إدارة الهيئة تبعا للمادة � 3/166إ�صدار قرار بنموذج و�إجراءات و�ضوابط �إ�صدار وجتديد
جواز ال�سفر البحري.
– –ن�صت املادة  3/197من القانون احلايل على �أنه (ال يجوز للبحارة املطالبة مبكاف�أة �أو تعوي�ض �إال �إذا
ح�صل املجهز �أو املالك على تعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صاب ال�سفينة) وقد حذف هذا الن�ص من امل�شروع.
وكذلك �أو�صت اللجنة:
-1تدريب الق�ضاة يف جمال النقل البحري.
�-2سرعة �إجناز الالئحة التنفيذية
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ثالثاً :الن�شاط الرقابي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر مو�ضوعا واحدا وهو �سيا�سة وزارة العدل والذي �أحيل للمجل�س يف دور االنعقاد العادي
الثالث.
ا�ستغرقت اللجنة يف �سبيل مناق�شة هذا املو�ضوع خالل الف�صل الت�شريعي الربع ع�شر حوايل (� )6ساعات من جممل ن�شاط اللجنة والبالغ
(� )63.31ساعة وبن�سبة مئوية تقدر ب ،% 9.5حيث بلغ عدد �ساعات العمل يف الدور الثالث (� )3ساعات والدور الرابع(� )3ساعات ،وفيما
يلي جدول ن�شاط اللجنة بح�سب عدد ال�ساعات املنجزة يف كال من اجلانب الرقابي والت�شريعي
قامت اللجنة بطرح ما يزيد عن( )5تو�صيات فيما يتعلق ب�سيا�سة وزارة العدل وذلك من �إجمايل ( )16مقرتح ًا يف الف�صل الت�شريعي وبن�سبة
بلغت( % )31.3كما طرحت ما يفوق (� )4أفكار بن�سبة  % 17.4و(� )3آراء ،وبن�سبة بلغت  % 6.7وفيما يلي جدول يو�ضح �أهم الأفكار والآراء
التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�ص املو�ضوعات العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
البيان

عدد ال�ساعات
الدور الأول

الدور الثاين الدور الثالث

املجموع

الن�سبة
% 9.5

الدور الرابع

الدور اخلام�س

.1املو�ضوعات العامة

-

-

3.00

3.00

-

6.00

 .2م�ش ـ ـ ـ ــر و ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت
القوانني

11.20

21:05

6.5

4.04

15.57

57.31

% 92.5

املجموع العام

11.20

21:05

8.5

7.04

15.57

63.31

---
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�أهم الأفكار والآراء

املو�ضوع

(الأفكار)
طرحت اللجنة من خالل مناق�شاتها الربملانية خالل الف�صل الربع ع�شر العديد من الأفكار املت�صلة مبو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل �أهمها �أن
اخلطط الت�شغيلية لتحقيق مبادرات بع�ض الأهداف الإ�سرتاتيجية غري وا�ضحة �أو كافية ،كما تعر�ضت اللجنة على فكرة حتديد االحتياجات
املادية باملحاكم حيث مل يتم تقديرها بدقة ،كما تعر�ضت اللجنة يف اجتماعاتها �إلى كادر الق�ضاة مقارنة بالكادر املحلي للإمارات الأخرى،
بالإ�ضافة �إلى �إجراءات عمل املحامني حيث �أت�ضح ب�أنه ال يوجد تن�سيق ولقاءات م�شرتكة بني الإدارة املخت�صة ب�ش�ؤون املحامني يف الوزارة
�سيا�سة
العدل واملحامني ملناق�شة معوقات عمل املحامني والعمل على تذليلها.
وزارة
(الآراء)
كما كان للجنة العديد من الآراء حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل منها على �سبيل املثال عدم اعتداد الوزارة بر�أي املحاكم والنيابات ب�ش�أن
ت�صورهم ومقرتحاتهم امل�ستقبلية للطاقات اال�ستيعابية ملباين املحاكم ،و�أن عدد الق�ضايا لعام 2008م يعادل ( )32506ق�ضية ،موزعة على
املحاكم االحتادية (العليا ،اال�ستئنافية ،االبتدائية ،ال�شرعية) وموزعة على ( )153قا�ض ،بالإ�ضافة �إلى اعتماد الوزارة على اخلرباء من غري
موظفي الوزارة ،وما ينتج عن ذلك من �آثار �سلبية.

وهذا قد تبنت اللجنة على �سبيل دعم دورها الرقابي على �آلية ومنهجية العمل امليداين حيث قامت بالعديد من الزيارات امليدانية خالل
مناق�شاتها مو�ضوع "�سيا�سة وزارة العدل" وذلك من �أجل الوقوف على العمل امليداين للمو�ضوع متثلت يف زيارة كل من:
– –دار الق�ضاء يف كل من �أم القيوين وعجمان يوم الأحد املوافق 2009/10/25

– –دار الق�ضاء بال�شارقة ومعهد الدرا�سات والتدريب الق�ضائي يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/29
– –دار الق�ضاء بالفجرية يوم الأربعاء املوافق 2009/11/4

– –املحكمة االحتادية العليا ب�أبوظبي يوم االثنني املوافق 2009/11/16

مرفق جدول �إح�صائي بعدد الأفكار والآراء املطروحة من قبل اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
الأداء
العنا�صر

الأداء الت�شريعي
الن�سبة
العدد
19
% 82.6

الأداء الرقابي
الن�سبة
العدد
4
% 17.4

23

مقرتح

11

% 68.7

5

% 31.3

16

ر�أي

42

% 93.3

3

% 6.7

45

جمموع

72

% 85.7

12

% 14.3

84

فكرة
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املجموع

رابعاً :الن�شاط النوعي للجنة:
الن�شاط الرقابي:

بلغ �إجمايل عدد التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س  -وذلك رجوعا �إلى تقارير تو�صيات اللجنة  -خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
( )5تو�صيات ،وفيما يلي جدول يو�ضح التو�صيات املحالة من قبل اللجنة �إلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها.
املو�ضوع

�سيا�سة
وزارة العدل

موقف احلكومة

التو�صيات

 .1و�ضع خطط ت�شغيلية واقعية للإ�سرتاتيجية تتنا�سب وخ�صو�صية الوزارة.
 .2زيادة رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية و�أعوانهم.
مت��ت امل��واف��ق��ة على جميع التو�صيات
 .3زيادة عدد �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية و�أعوانهم مبا يتنا�سب وزيادة حجم الق�ضايا.
با�ستثناء التو�صية رقم()5
 .4توحيد مبادئ تف�سري القواعد القانونية بني حماكم الدولة.
 .5منح اال�ستقالل الإداري واملايل للمحكمة االحتادية العليا ملزاولة اخت�صا�صها الد�ستوري.

الن�شاط الت�شريعي:
�أحيل للجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر( )14م�شروع قانون ،وبالرجوع �إلى اخت�صا�صات اللجنة ،يالحظ تركز ن�شاط اللجنة
الت�شريعي يف امل�شروعات التي تخ�ص وزارة �ش�ؤون الوزراء حيث ا�ستحوذت على ن�سبة ( )% 42.8وبواقع  6م�شروعات قوانني .وفيما يلي
جدول يو�ضح م�شروعات القوانني املحالة �إلى اللجنة بح�سب اخت�صا�صاتها.
م�شروع القانون

جهة االخت�صا�ص

1.1م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2007يف �ش�أن �إن�شاء حمكمتني احتاديتني ابتدائيتني مبدينتي خورفكان وكلباء
يف �إمارة ال�شارقة
2.2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �إن�شاء حمكمة �إ�ستئنافية يف مدينة خورفكان ب�إمارة ال�شارقة.
3.3مناق�شة م�شروع قانون احت��ادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحت��ادي رقم ( )3ل�سنة  1993يف �ش�أن
ال�سلطة الق�ضائية.
1.1م�شروع نظام متثيل ال�شعبة الربملانية
2.2م�شروع الئحة عمل االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة.
3.3م�شروع نظام اللجان الربملانية (امليدانية) للمجل�س الوطني االحتادي

وزارة العدل

املجل�س الوطني االحتادي

الن�سبة

% 21.5

% 21.5
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م�شروع القانون
1.1م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1981م ب�إن�شاء معهد التنمية
الإدارية.
2.2م�شروع قانون احت��ادي ب�إلغاء القانون االحت��ادي رقم ( )3ل�سنة  1981ب�إن�شاء معهد التنمية الإداري��ة
وتعديالته.
3.3م�شروع التعديل الد�ستوري رقم( )1ل�سنة 2008
4.4م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم( )7ل�سنة  1972ب�ش�أن �شعار الإمارات
العربية املتحدة وخامتها الر�سمي.
5.5م�شروع �إلغاء القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1982ب�إن�شاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديالته.
6.6م�شروع قانون ب�إن�شاء مركز للوثائق والبحوث.

جهة االخت�صا�ص

الن�سبة

وزارة �ش�ؤون جمل�س
الوزراء

% 42.8

�إعادة �صياغة املادة  23مكرر من م�شروع القانون االحتادي رقم ( )31ل�سنة  1999يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء.

الهيئة االحتادية
للكهرباء واملياه

% 7.1

م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن النقل البحري.

الهيئة الوطنية
للموا�صالت

% 7.1
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خام�سا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
املو�ضوع

�سيا�سة
وزارة العدل.

الأوراق الفنية
•ورقة الإطار حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل.
•جدول مقارن ال�سرتاتيجية وزارة العدل.
•ملخ�ص لتقرير الإح�صاء الق�ضائي.
•تقرير زيارة ميدانية لدور الق�ضاء:
● ●�أم القيوين
● ●عجمان
● ●ال�شارقة
● ●الفجرية
•تقرير زيارة ميدانية ملعهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
•تقرير زيارة ميدانية للمحكمة االحتادية العليا
•التحليل الزمني مليزانية وزارة العدل.
•م�شروع التقرير حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل.
•بطاقات التعليق حول مو�ضوع " �سيا�سة وزارة العدل".
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رابعاً :جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة:
�أو ًال :الن�شاط العام للجنة:

عقدت اللجنة ( )48اجتماع ًا خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،حيث بلغ عدد اجتماع ًا الدور الأول ( )13اجتماع ًا ،بن�سبة () % 27.1
من جمموع اجتماعاتها خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،فيما بلغت عدد اجتماعات الدور الثاين ( )11اجتماع ًا وبن�سبة مئوية تقدر
( )% 22.9واجتماع الدور الثالث ( )15اجتماع ًا وبن�سبة مئوية بلغت ( )% 31.25واجتماع الدور الرابع ( )8اجتماعات وبن�سبة بلغت
( )% 16.65واجتماعات الدور اخلام�س اجتماع واحد وبن�سبة مئوية بلغت ( )% 2.1من �إجمايل اجتماعات اللجنة خالل الف�صل الرابع
ع�شر .يالحظ ارتفاع اجتماعات الدور الثالث عن متو�سط اجتماعات اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي والبالغ ( )15اجتماعا حيث بلغت
بن�سبة (.)% 31.25
ا�ستغرقت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (� )147:23ساعة وذلك بواقع (� )39:20ساعة الجتماعات الدور
الأول وبن�سبة بلغت ( )% 26.7من املجموع العام م�ستحوذة املرتبة الثانية بعد الوقت امل�ستغرق الجتماعات الدور الثالث و(� )34:25ساعة
الجتماعات الدور الثاين وبن�سبة مئوية بلغت( )% 23.4من الإجمايل العام و(� )55:10ساعة الجتماعات الدور الثالث والتي ا�ستحوذت
على الن�سبة الأكرب من �إجمايل عدد ال�ساعات امل�ستغرق الجتماعات اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي حيث بلغت الن�سبة ( )% 37.5وذلك
نظرا لزيادة الن�شاط الت�شريعي والرقابي للجنة خالل هذا الدور فيما بلغ الوقت امل�ستغرق الجتماعات الدور الرابع (� )17:28ساعة وبن�سبة
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( )% 11.7و(� )1:00ساعة واحده الجتماعات الدور اخلام�س والتي ح�صلت على ن�سبة ( )% 0.7من �إجمايل الوقت امل�ستغرق الجتماعات
اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي .وفيما يلي جدول ر�سم بياين يو�ضح عدد اجتماعات اللجنة والوقت امل�ستغرق بح�سب ادوار االنعقاد يف
الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
وقد بلغت ن�سبة اجتماعات اللجنة ( )% 13.9وذلك من �إجمايل اجتماعات جلان املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر والبالغ عددها
( )343اجتماع ًا.
بلغ عدد �ساعات اجتماعات اللجنة من العدد الكلي للوقت امل�ستغرق للجان املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (� )147:23ساعة
وبن�سبة ( )% 15.2من �إجمايل عدد �ساعات اجتماعات اللجان.
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ثاني ًا :الن�شاط الت�شريعي للجنة

ناق�شت اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر م�شروعي قانونني خالل �أدوار االنعقاد اخلم�سة ،حيث ناق�شت يف الدور الأول م�شروع قانون
واحد وبن�سبة بلغت ( )% 50من �إجمايل امل�شروعات املحالة �إلى اللجنة وم�شروع قانون واحد يف الدور الثالث وبن�سبة (.)% 50

جدول يو�ضح امل�شروعات املحالة �إلى اللجنة بح�سب كل دور انعقاد
�أدوار االنعقاد
الأول
الثاين
الثالث

امل�شروع
م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء جمل�س وطني لل�سياحة والآثار
م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم الأن�شطة الإعالمية

الرابع

-

اخلام�س

-

ا�ستغرقت اللجنة �أثناء مناق�شتها القوانني والت�شريعات املحالة �إليها يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (� )49:38ساعة عمل وبن�سبة تقدر بـ
( )% 33.8من �إجمايل الوقت امل�ستغرق لن�شاط اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر والبالغ (� )147:23ساعة ،كما تظهر الإح�صائيات
تركز الن�شاط الت�شريعي للجنة يف الدور الأول وبن�سبة بلغت ( )% 13.04و يف الدور الثالث ( )% 10.9ويف الدور الرابع (.)% 9.6
�أما عن الأداء يف الن�شاط الت�شريعي للجنة فقد �أظهرت الإح�صائيات تركز �أدائها الت�شريعي من خالل طرح العديد من الأفكار واملقرتحات
والآراء ،حيث طرحت اللجنة  -على �سبيل املثال  -ما يزيد عن (� )5أفكار وبن�سبة بلغت ( )% 17.2من �إجمايل عدد الأفكار التي طرحتها
اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي يف حني مل تكن هناك �أية مقرتحات تتعلق باجلانب الت�شريعي ،و(� )3آراء وبن�سبة ( )% 4وذلك من �إجمايل
عدد الآراء التي طرحتها اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي والبالغة ( )78ر�أي ًا برملاني ًا.
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وفيما يلي جدول يو�ضح �أهم الأفكار والآراء التي ا�ستعر�ضتها اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني.
امل�شروع
م�شروع
قانون
احتادي
ب�إن�شاء
جمل�س
وطني
لل�سياحة
والآثار
م�شروع
قانون
احتادي
ب�ش�أن
تنظيم
الأن�شطة
الإعالمية

الأفكار و الآراء املطروحة
الأفكار
�إمكان تعريف ال�سياحة وعلى النحو امل�شار �إليه وامل�ستوحى من القانون العماين ،وجرى الأمر على و�ضع التعريفات الالزمة بالديباجة
يف معظم القوانني التي نظرها املجل�س يف دورته احلالية �أو التي �أحيلت �إليه فيها.
الآراء
�إمكان تعريف الآثار على النحو امل�شار �إليه وامل�ستوحى من م�سودة م�شروع قانون الآثار واملعد من قبل وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع ،و�أن قيا�س م�شروع القانون احلايل مب�شروع قانون �إن�شاء جمموعة بريد الإمارات القاب�ضة هو قيا�س مع الفارق ،لأن الربيد
كان منظما من قبل بقانون احتادي خالفا لل�سياحة والآثار.
(الأفكار)
مت تعديل عدد ( )26مادة من �إجمايل مواد م�شروع القانون البالغة ( )45مادة ،وبن�سبة تعديل تقرتب من  ،% 60كما �أ�ضافت
اللجنة مادتني للم�شروع.
(الآراء)
�إلغاء احلب�س يف جرائم الن�شر الواردة مب�شروع القانون يدعم حرية ال�صحافة وي�ساعدها يف �أن تقدم لقرائها يف �إ�صداراتها الأف�ضل
والأقرب الهتماماتهم وي�شجعهم على املزيد من ال�صلة مبجتمعهم.
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ثالث ًا:الن�شاط الرقابي للجنة:

ناق�شت اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�صورة عامة ( )4مو�ضوعات عامة متثلت  -بح�سب اجلدول املرفق يف التايل -مو�ضوع
"�سيا�سة التعليم العايل والبحث العلمي" والذي �أحيل للجنة يف دور االنعقاد العادي الأول ومو�ضوع " �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع " واملحال يف دور االنعقاد العادي الثاين ومو�ضوع " �سيا�سة احلكومة يف قطاع الإعالم " واملحال يف دور االنعقاد العادي الثالث
ومو�ضوع " كليات التقنية العليا " واملحال يف دور االنعقاد العادي الرابع.
انتهت اللجنة من مناق�شة كافة املوا�ضيع املحالة �إليها و�أعدت يف �ش�أنها تقارير رفعت للمجل�س وهي �أربعة تقارير برملانية كالتايل (�سيا�سة
التعليم العايل والبحث العلمي ،وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع� ،سيا�سة احلكومة يف قطاع الإعالم ،كليات التقنية العليا).
ا�ستغرقت اللجنة يف �سبيل مناق�شة املو�ضوعات العامة خالل الف�صل الت�شريعي (� )97:45ساعة من جممل ن�شاط اللجنة والبالغ ()147:23
�ساعة عمل وبن�سبة مئوية تقدر ب ( ،)% 66.2حيث بلغ عدد �ساعات العمل يف الدور الأول ( )20:00ويف الدور الثاين ( )34:25ويف
الدور الثالث ( )39:00حمتلة املرتبة الثانية بعد �أداء اللجنة خالل الدور الرابع والذي بلغ عدد �ساعات امل�ستغرقة (� )3:20ساعة عمل
فيما انخف�ضت يف الدور اخلام�س لت�صل �إلى (� )1:00ساعة عمل وفيما يلي جدول ن�شاط اللجنة بح�سب عدد ال�ساعات املنجزة يف كال من
اجلانب الرقابي والت�شريعي.
قامت اللجنة بطرح ما يزيد عن ( )27مقرتح ًا يتعلق باجلانب الرقابي يف الف�صل الت�شريعي وبن�سبة بلغت ( )% 100كما طرحت ()24
فكرة برملانية و( )75ر�أي ًا برملاني ًا .وبن�سبة مئوية بلغت ( )% 82.8و( )% 96على التوايل .وفيما يلي جدول يو�ضح �أهم الأفكار والآراء التي
ناق�شتها اللجنة فيما يخ�ص املو�ضوعات العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
اجلانب

الدور الأول

الدور
الثاين

عدد ال�ساعات
الدور
الدور الرابع
الثالث

الدور اخلام�س

املجموع

الن�سبة

املو�ضوعات العامة

20:00

34:25

39:00

3:20

1:00

97:45

% 66.2

م�شروعات القوانني

19:20

00:00

16:10

14:08

00:00

49:38

% 33.8

املجموع العام

39:20

34:25

55:10

17:28

1:00

147:23
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-

املو�ضوع

م����و�����ض����وع ���س��ي��ا���س��ة
ال����ت����ع����ل����ي����م ال����ع����ايل
والبحث العلمي

م����و�����ض����وع ���س��ي��ا���س��ة
وزارة ال����ث����ق����اف����ة
وال�������ش���ب���اب وت��ن��م��ي��ة
املجتمع

م����و�����ض����وع ���س��ي��ا���س��ة
احل��ك��وم��ة يف ق��ط��اع
الإعالم

�أهم الأفكار و الآراء املطروحة
(الأفكار)
و�ضع خطة عملية لتوطني القطاع الأكادميي والإداري يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل �ضمن برنامج زمني حمدد .عمل مراجعة دورية
وتقييم كل خم�س �سنوات ملخ�ص�صات الطلبة املبتعثني ،بالإ�ضافة �إلى معاجلة عدم مالءمة خمرجات التعليم ملتطلبات �سوق العمل
والتنمية امل�ستدامة.
(الآراء)
قلة التوطني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل وثبات امليزانية وعدم جماراتها ملعدالت الت�ضخم احلالية ،بالإ�ضافة �إلى عدم الأخذ
باالعتبار الدرا�سات وامليزانية املطلوبة لتحقيق اخلطط والربامج املقدمة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية.
(الأفكار)
� إعداد ميثاق �شرف ريا�ضي يحكم �سلوك الوحدات والأفراد الريا�ضيني واملتعاملني يف املجال الريا�ضي وزيادة امليزانية املخ�ص�صة
للهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة وتوطني الوظائف الإدارية والفنية والإعالمية يف جميع اجلهات العاملة مبجال ال�شباب والريا�ضة
يف الدولة.
(الآراء)
مل ي�ساهم القرار الوزاري رقم (  ) 20ل�سنة 2007م ب�ش�أن �إجازات التفرغ الريا�ضي وما يف حكمها ،يف دعم توفري ووجود كادر
�إداري وجهاز فني والعبني متفرغني ،بالإ�ضافة �إلى �أثر ظهور املجال�س الريا�ضية املحلية كثريا على فعالية دور الهيئة العامة لرعاية
ال�شباب والريا�ضة ،خا�صة مع �ضعف التن�سيق بني اجلانبني .وعدم توافق اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة مع امليزانية العامة للهيئة.
(الأفكار)
 بناء خطة �إعالمية حمددة وموحدة لتنظيم عمل ال�صحافة الأجنبية و�إيجاد �آلية عمل م�شرتكة بني املجل�س الوطني للإعالم و كل
امل�ؤ�س�سات الإعالمية واجلامعات.
(الآراء)
� سيطرة املنتجات الإعالمية الأجنبية امل�ستوردة على خمتلف و�سائل الإعالم الوطنية و�ضعف �إنتاج الق�ضايا املحلية يف الربامج
التلفزيونية حيث تراوحت ن�سبتها عام  2008بني � % 0إلى  % 30فقط.
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مو�ضوع
كليات
التقنية العليا

(الأفكار)
�ضرورة التن�سيق امل�شرتك بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل ب�شكل عام وكليات التقنية العليا ب�شكل خا�ص ووزارة الرتبية .وتطوير برامج
التدريب املوجودة يف الكليات مبا يتالءم مع املتطلبات الوظيفية املتاحة يف �سوق العمل  ،بالإ�ضافة �إلى ت�شكيل جلان ا�ست�شارية لتطوير
الربامج الدرا�سية مبا يتواءم مع احتياجات �سوق.
(الآراء)
توا�ضع نتائج الأهداف اال�سرتاتيجية خا�صة يف �إطار "ال�سعي للح�صول على دعم وم�ساهمة القطاع اخلا�ص واحلكومات املحلية يف
ً
وانخفا�ض ن�سب التوطني يف الهيئتني الإدارية والتدري�سية بكليات التقنية .حيث بلغت ن�سبة التوطني ل�سنة ،)% 1.86( 2010
التمويل
وبلغت ن�سبة التوطني يف عام . )% 2.2( 2009
الأداء
الأداء الت�شريعي
الن�سبة
العنا�صر العدد
5
فكرة
% 17.2

الأداء الرقابي
العدد الن�سبة
24
% 82.8

املجموع
29

مقرتح

0

%0

27

% 100

27

ر�أي

3

%4

75

% 96

78

جمموع

8

%6

126

% 94
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رابع ًا:الن�شاط النوعي للجنة

(الن�شاط الرقابي):
بلغ �إجمايل عدد التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س  -وذلك رجوعا �إلى تقارير تو�صيات اللجنة  -خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
( )59تو�صية عامة ،حيث ا�ستحوذ مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع على عدد (  ) 30تو�صية وبن�سبة بلغت ()% 50.8
من �إجمايل عدد التو�صيات املتبناة من قبل اللجنة تلتها تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة التعليم العايل والبحث العلمي والتي بلغت ( )17تو�صية
وبن�سبة تقدر ب( )% 28.8من �إجمايل عدد تو�صيات اللجنة فيما بلغ عدد تو�صيات مو�ضوع " �سيا�سة احلكومة يف قطاع الإعالم" ( )7وبن�سبة
( )% 11.9من جمموع تو�صيات اللجنة� ،أما تو�صيات مو�ضوع " كليات التقنية العليا " فقد بلغت ( )5تو�صيات عامة وبن�سبة تقدر ()% 8.5
من �إجمايل عدد التو�صيات التي �أحالتها اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر .وفيما يلي جدول يو�ضح التو�صيات املحالة من قبل اللجنة
�إلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها.
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املو�ضوع

موقف احلكومة

التو�صيات
1.1التعليم العايل احلكومي:
املحور الأول :توطني هيئات التدري�س والوظائف الإدارية باجلامعات احلكومية والكليات املختلفة
و�ضع خطة عملية 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.
توفري فر�ص االبتعاث للدرا�سات العليا وفق منهجية ترتبط باالحتياجات الفعلية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
ومتطلبات التنمية امل�ستدامة ،والتو�سع يف ابتعاث املعيدين متهيدا لتوطني وظائف هيئات التدري�س
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل.
املحور الثاين :االعتمادات املالية التي يتم ر�صدها مليزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وللم�ؤ�س�سات
احلكومية العاملة يف قطاع التعليم العايل احلكومي

م������و�������ض������وع
�����س����ي����ا�����س����ة
ال����ت����ع����ل����ي����م
ال����������ع����������ايل
وال������ب������ح������ث
العلمي

زيادة ميزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وم�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية مبا يحقق ر�سالتها
و�أهدافها وربط امليزانية بالتكلفة الفعلية للطالب.
عمل مراجعة دورية وتقييم كل خم�س �سنوات ملخ�ص�صات الطلبة املبتعثني مبا يتنا�سب وم�ستويات املعي�شة
يف الدول املبتعثني لها.

موافقة احلكومة على
جميع التو�صيات

�أهمية �إ�سهام القطاع اخلا�ص يف دعم م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة ،واقرتاح �إيجاد و�سائل نفعية
كالر�سوم يتم فر�ضها على م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وت�ستغل لدعم م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية
والأبحاث العلمية.
املحور الثالث :مدى توافق خمرجات التعليم العايل مع متطلبات �سوق العمل وللتنمية امل�ستدامة:
تفعيل التن�سيق وتعزيز التعاون بني التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم يف الإر�شاد والتوجيه الأكادميي
للطالب يف املرحلة الدرا�سية الثانوية.
مبعاجلة عدم مالءمة خمرجات التعليم ملتطلبات �سوق العمل والتنمية امل�ستدامة من خالل:
�أهمية التوجيه والإر�شاد املهني للطلبة بخ�صو�ص التخ�ص�صات املطلوبة ل�سوق العمل والتنمية امل�ستدامة
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
العمل امل�شرتك مع قطاعات وم�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع لتطوير �سيا�سات التوظيف والإحالل بالدولة مبا
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التو�صيات

املو�ضوع
يحقق ا�ستيعاب اخلريجني يف �سوق العمل.

�إيجاد �آلية فاعلة للعمل امل�شرتك بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل وجمال�س التوطني وهيئات التنمية الب�شرية
والتوظيف بالدولة لبناء قواعد معلومات عن الكوادر الب�شرية و الفر�ص املتاحة لتلبية متطلبات �سوق العمل
والتنمية امل�ستدامة.
2.2التعليم العايل اخلا�ص:
�ضرورة التزام جميع م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة بتطبيق معايري االعتماد الأكادميي التي ت�ضعها
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
�أهمية �إخ�ضاع م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة لعمليات التقييم امل�ستمر من قبل اجلهات املخت�صة.
م������و�������ض������وع
�����س����ي����ا�����س����ة
ال����ت����ع����ل����ي����م
ال����������ع����������ايل
وال������ب������ح������ث
العلمي

ا�شرتاط موافقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ملنح الرتاخي�ص من قبل ال�سلطات املحلية مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل اخلا�ص ،مع قيام ال��وزارة بالإ�شراف والرقابة على هذه امل�ؤ�س�سات اخلا�صة وهيئاتها
التدري�سية باعتبار �أن ذلك من االخت�صا�صات املنوطة بالوزارة يف قانون �إن�شائها.
�ضرورة فر�ض ر�سوم ترخي�ص على امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة �أ�سوة بالدول الأخرى.
�إيجاد �آلية للعمل امل�شرتك بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�ص وجمال�س التوطني وهيئات التنمية الب�شرية
والتوظيف بالدولة لبناء قواعد معلومات عن الكوادر الب�شرية والفر�ص املتاحة لتلبية متطلبات �سوق العمل
والتنمية امل�ستدامة.
3.3البحث العلمي:
�إن�شاء �صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة ميول من ا�ستقطاع ن�سبة  % 1من �أرباح امل�ؤ�س�سات وال�شركات
اخلا�صة العاملة يف الدولة.
ت�شجيع اجلهات احلكومية واخلا�صة على اال�ستفادة من مراكز البحوث العلمية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
احلكومي.
تخ�صي�ص ميزانية وافية وم�ضطردة للبحث العلمي تلبي االحتياجات الفعلية احلالية وامل�ستقبلية.
�ضرورة خلق الوعي املجتمعي ب�أهمية البحث العلمي من خالل برامج وخطط حمددة.
�ضرورة توجيه الأبحاث العلمية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومي لتلبية االحتياجات البيئية واملجتمعية
لدولة الإمارات العربية املتحدة.
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موقف احلكومة

املو�ضوع

موقف احلكومة

التو�صيات
�أو ًال :قطاع الثقافة:
�سرعة �إ�صدار الإطار الت�شريعي والقانوين لتعاون الوزارة مع خمتلف الهيئات وامل�ؤ�س�سات واملراكز الواردة
يف خطة الوزارة اال�سرتاتيجية لعام 2008م.
االنتهاء من �إ�صدار القوانني اخلا�صة باحلفاظ على املواقع الأثرية والتاريخية يف الدولة وترميم املخطوطات
الأثرية ،والقوانني الأخرى الواردة يف ا�سرتاتيجية الوزارة.
زيادة امليزانية املخ�ص�صة ل��وزارة الثقافة خا�صة يف �إطار امل�س�ؤوليات واملهام املحددة للوزارة يف �ش�أن
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع.

م������و�������ض������وع
�سيا�سة وزارة
ال�����ث�����ق�����اف�����ة
وال���������ش����ب����اب
وت�����ن�����م�����ي�����ة
املجتمع

�صياغة برنامج متكامل لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة بالتعاون مع كافة م�ؤ�س�سات الدولة ويعمل به ملدة
(� )5-3سنوات على �أن يتم مراجعته �سنويا ويتم فيه مراعاة الآتي:
● ●و�ضع وثيقة عمل ت�ؤطر خلطط و برامج وفعاليات ثقافية حمددة زمنيا بالتعاون بني الوزارة وامل�ؤ�س�سات
والدوائر الثقافية والإعالمية ومنظمات املجتمع املدين بحيث تهدف هذه الوثيقة �إلى حتقيق �أهداف
وزارة الثقافة خا�صة يف جماالت الهوية الوطنية والتنمية املجتمعية ،كما تهدف للتن�سيق بني وزارة الثقافة
والهيئات املحلية ذات ال�ش�أن الثقايف ل�ضمان تكامل الربامج الثقافية بني اجلانبني يف �إطار يعزز الهوية
الوطنية.
● ●حتقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة من نتائج الدرا�سة التي �أعدتها وزارة الثقافة حول الهوية الوطنية.
التن�سيق مع وزارة الداخلية واخلارجية وو�سائل الإعالم لن�شر الوعي الثقايف االجتماعي بني القادمني
واملقيمني يف الدولة من اجلن�سيات املختلفة حول الهوية الوطنية للدولة والقيم الثقافية واالجتماعية
والدين والعادات والتقاليد ،و�أن يكون تقدمي طلب الإقامة يف الدولة م�شروط ًا بالنجاح يف خو�ض امتحان
حول هذه املعلومات الثقافية الأ�سا�سية التي على الوزارة �إعدادها ون�شرها.
�ضرورة �إيجاد معايري وم�ؤ�شرات لقيا�س الأثر املتوقع من الربامج والأن�شطة التي تنفذها الوزارة.
تفعيل دور الوزارة يف جمال احلفاظ على الرتاث الثقايف للدولة ،املادي وغري املادي و�ضرورة تكثيف وتنفيذ
الربامج اخلا�صة بالرتاث الثقايف لأهمية هذا اجلانب يف تعزيز الهوية الوطنية واالنتماء الوطني و�إيجاد
و�سائل عر�ض حديثة ومبتكرة للموروث الثقايف للرتويج له كجزء �أ�سا�سي من الهوية الوطنية ومبا ي�ؤدي لإلى
جذب اجلمهور خا�صة ال�شباب لالهتمام به.

�أو ًال :قطاع الثقافة:
1.1عدم موافقة
2.2عدم موافقة
3.3موافقة
4.4موافقة
5.5عدم موافقة
6.6موافقة
7.7موافقة
8.8موافقة
9.9عدم موافقة
1010عدم موافقة
1111موافقة
1212موافقة
1313عدم موافقة
ثانياً  :قطاع ال�شباب
والريا�ضة:
1.1موافقة
2.2موافقة
3.3موافقة
4.4موافقة
5.5موافقة
6.6عدم موافقة
7.7موافقة
8.8موافقة
9.9موافقة
1010موافقة
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التو�صيات

املو�ضوع

موقف احلكومة

�إجناز برامج احتادية بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية ب�ش�أن تعزيز ا�ستخدام اللغة العربية وحتقيق �أوجه
رقابة دقيقة ملتابعة تنفيذ قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن �إلزام امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية با�ستخدامها كلغة
ر�سمية يف املرا�سالت الر�سمية.
ت�أ�سي�س جلنة دائمة م�شرتكة للتن�سيق بني ال��وزارة واملجل�س الوطني للإعالم لو�ضع وتنفيذ الربامج
واخلطط امل�شرتكة التي تخدم �سيا�سة الدولة يف جمال الثقافة خا�صة يف �إطار �إنتاج برامج تهتم بثقافة
الطفل و�إن�شاء قناة ثقافية.
حتديد م�س�ؤوليات الرقابة والتعاون والتن�سيق بني وزارة الثقافة وال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة اخلارجية
يف �ش�أن الإ�شراف على كافة �أن�شطة وبرامج جمعيات النفع العام ذات الطبيعة الثقافية واملراكز الثقافية
ومراكز اجلاليات.
م������و�������ض������وع
�سيا�سة وزارة
ال�����ث�����ق�����اف�����ة
وال���������ش����ب����اب
وت�����ن�����م�����ي�����ة
املجتمع

�إعداد برامج ابتكارية وت�شكيل جلان عمل معنية بت�شجيع العمل التطوعي ملختلف فئات املجتمع.
�إعداد الوزارة لربامج عمل حمددة يف �ش�أن ت�شجيع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص على امل�شاركة يف امل�س�ؤولية
املجتمعية.
�إن�شاء �أكادميية للكتاب والنقاد وال�شعراء ومعهد للفنون امل�سرحية وال�سينمائية لدعم و�إع��داد ومتابعة
وت�شجيع هذه الفئات املثقفة واملبدعة وتطوير قدراتهم للتمكن من املناف�سة الإقليمية والعاملية.
ثانياً :قطاع ال�شباب والريا�ضة:
�سرعة �إ�صدار قانون حظر املن�شطات لأهميته واالنتهاء من �إ�صدار الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون رقم
( )7ل�سنة 2008م يف �ش�أن الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة واجلهات العاملة بحيث تت�ضمن تنظيم ًا
ملو�ضوعات مثل االحرتاف الريا�ضي والطب الريا�ضي وعالقة الهيئة باملجال�س الريا�ضية املحلية.
�إعداد ميثاق �شرف ريا�ضي بحكم �سلوك الوحدات والأفراد الريا�ضيني واملتعاملني يف املجال الريا�ضي
ب�ضوابط �أخالقية لالرتقاء بال�سلوك الريا�ضي والإداري �ضمن قيم وقناعات يتفق عليها اجلميع.
زيادة امليزانية املخ�ص�صة للهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة وفق ًا ملا يتم تقديره يف خطتها الت�شغيلية بحيث
تتنا�سب مع حجم الربامج املدرجة يف اخلطة الإ�سرتاتيجية مع �ضرورة �إيجاد م�صادر دخل جديدة للهيئة
عن طريق ال�شراكات والرعاية لرباجمها املختلفة.
الإ�سراع يف تطوير البنية التحتية للمن�ش�آت ال�شبابية والريا�ضية وفق �أحدث املعايري العاملية املعتمدة.
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1111موافقة
1212موافقة
1313موافقة
1414موافقة
1515موافقة
1616موافقة
1717عدم موافقة

املو�ضوع

موقف احلكومة

التو�صيات
�إن�شاء جممعات �أو مراكز للطب الريا�ضي يف كل �إمارة.
�إن�شاء مركز للإعداد الأوملبي التخ�ص�صي املتكامل.
التن�سيق مع احتاد الريا�ضة املدر�سية لتخ�صي�ص مدر�سة يف كل منطقة تعليمية تكون مبثابة امللعب الأوملبي
املركزي املتكامل يحت�ضن كافة طالب املدار�س باملنطقة الذين ي�شاركون بالريا�ضة املدر�سية ويت�ضمن
توفري اخلدمات ال�صحية للطالب والرعاية النف�سية والتعليمية.

م������و�������ض������وع
�سيا�سة وزارة
ال�����ث�����ق�����اف�����ة
وال���������ش����ب����اب
وت�����ن�����م�����ي�����ة
املجتمع

توطني الوظائف الإدارية والفنية والإعالمية يف جميع اجلهات العاملة مبجال ال�شباب والريا�ضة يف الدولة
عن طريق:
● ●�إيجاد هياكل وظيفية و�إدارية وفنية وا�ضحة.
● ●توفري الكادر املايل املنا�سب.
● ●ت�أهيل املدربني املواطنني.
● ●�إعداد وت�أهيل طلبة الإعالم باجلامعات والكفاءات املمار�سة للإعالم الريا�ضي.
حتويل مركز �إعداد القادة لكلية لإعداد القيادات ال�شبابية والريا�ضية املواطنة يف كافة التخ�ص�صات التي
تخدم القطاع الريا�ضي من (�إداريني ،م�شرفني ،مدربني ،حكام� ،إعالميني ،فنيني).
�إ�شراك العاملني بالإحتادات واجلمعيات ال�شبابية يف مظلة هيئة ت�أمني املعا�شات بالتعاون مع وزارة املالية
والهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة لتوفري الأمن الوظيفي لهذه الكوادر ،الأمر الذي �سي�شجع على
زيادة عدد املنت�سبني للقطاع الريا�ضي وال�شباب يف خمتلف وظائفه مع التفرغ للإبداء الريا�ضي والتميز
فيه.
�إيجاد �آلية للتن�سيق بني خمتلف الهيئات وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية العاملة بالدولة ل�ضمان حتقيق التكامل يف
اخلطة الإ�سرتاتيجية والربامج املدرجة بها ،و�إن تكون الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة هي امل�ؤطر لعمل
املجال�س الريا�ضية.
دعم ريا�ضة املر�أة و�إن�شاء مركز تدريب متخ�ص�ص مبعايري عاملية لريا�ضة املر�أة يف كل �إمارة يعمل على
تطوير و�صقل القدرات لدى املر�أة وت�شجيعها لالنخراط يف الريا�ضات املختلفة و�إعداد مدر�سات الرتبية
الريا�ضية ،بالإ�ضافة لذلك الوزارة والهيئة �أن تعمال على ن�شر الوعي يف املجتمع بني كافة �شرائح ب�أهمية
ريا�ضة املر�أة مبا ال يتعار�ض مع القيم والعادات والدين ،من خالل التعاون مع م�ؤ�س�سات التعليم ،وو�سائل
الإعالم ،واملراكز واجلمعيات والأندية الن�سائية ،لتوفري البيئة املنا�سبة للمر�أة لت�شجيعها على ممار�سة
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التو�صيات

املو�ضوع
الريا�ضة ون�شر الوعي الريا�ضي وال�صحي.

و�ضع �سيا�سة عليا لدعم ريا�ضة املعاقني واالهتمام بها عرب زيادة الدعم املايل ،و�إن�شاء مقر الحتاد املعاقني
وزيادة �أندية املعاقني يف املناطق النائية.

م������و�������ض������وع
�سيا�سة وزارة
ال�����ث�����ق�����اف�����ة
وال���������ش����ب����اب
وت�����ن�����م�����ي�����ة
املجتمع

ت�أ�سي�س احتاد للجمعيات ال�شبابية يقوم بتن�سيق الأن�شطة والربامج بني اجلمعيات (جمعية ك�شافة الإمارات،
جمعية مر�شدات الإمارات ،جمعية بيوت ال�شباب ،جمعية املتطوعني ،جمعية الهواة) و�إن�شاء بيوت لل�شباب
يف كافة �إمارات الدولة مع تقدمي الدعم املايل الالزم لها.
العمل على خلق �شراكات مع وزارة الداخلية للعمل على �إع��ادة ت�أهيل الأف���راد ،ومواجهة االنحراف
يف ال�سلوك وخلق �شراكات مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف الدولة مبختلف و�سائلها لتكري�س الوعي ب�أهمية
الريا�ضة ون�شر الثقافة الريا�ضية يف املجتمع ،وو�ضع �آلية للتعاون بني املراكز ال�شبابية وم�ؤ�س�سة ات�صاالت
ال�ستغالل الو�سائل التكنولوجية يف تعزيز التوا�صل مع ال�شباب.
العمل على خلق �شراكات مع وزارة الداخلية للعمل على �إع��ادة ت�أهيل الأف���راد ،ومواجهة االنحراف
يف ال�سلوك وخلق �شراكات مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف الدولة مبختلف و�سائلها لتكري�س الوعي ب�أهمية
الريا�ضة ون�شر الثقافة الريا�ضية يف املجتمع ،وو�ضع �آلية للتعاون بني املراكز ال�شبابية وم�ؤ�س�سة ات�صاالت
ال�ستغالل الو�سائل التكنولوجية يف تعزيز التوا�صل مع ال�شباب.
ف�صل الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة عن وزارة الثقافة ،مبا يحقق و�ضع �سيا�سات وبرامج م�ستقلة لل�شباب
والريا�ضة ،وي�ضمن عدم التداخل يف االخت�صا�صات والإ�شراف والتقييم الأف�ضل للخطط والربامج املنفذة.
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موقف احلكومة

موقف احلكومة

املو�ضوع

التو�صيات

م������و�������ض������وع
�����س����ي����ا�����س����ة
احل��ك��وم��ة يف
قطاع الإعالم

تفعيل دور املجل�س الوطني للإعالم كمظلة تنظيمية لقطاع الإعالم يف الدولة وتطوير اخت�صا�صاتها مبا
يتنا�سب مع احتياجات املجتمع �ضمن �أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية للحكومة االحتادية.
�ضرورة التعاون والتن�سيق بني املجل�س الوطني للإعالم وامل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية مبا ي�ؤدي �إلى متكني
املجل�س من تنفيذ �أهدافه وخططه وبراجمه عرب و�سائل الإعالم املحلية.
و�ضع �آلية عمل م�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية وم�ؤ�س�سات التعليم العايل لعالج �إ�شكالية عدم توافق
خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل مع احتياجات امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،و�ضرورة التعاون بينها لو�ضع
برامج وخطط لتنمية وت�أهيل وتوظيف املوارد الب�شرية املواطنة يف قطاع الإعالم.
تعميق وتكثيف الربامج والأن�شطة الإعالمية املوجهة نحو الق�ضايا الوطنية مثل الهوية الوطنية واخللل يف
الرتكيبة ال�سكانية ،واحلد من �سيطرة املنتجات الإعالمية الأجنبية امل�ستوردة على خمتلف و�سائل الإعالم
الوطنية.
�ضرورة تفعيل دور املتحدث الر�سمي للدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية االحتادية واملحلية و�إيجاد �آلية عمل
م�شرتكة بني املجل�س الوطني للإعالم وال�صحافة املحلية ب�أنواعها يف الرد على الأطروحات ال�سلبية التي
تن�شرها و�سائل الإعالم العاملية االلكرتونية واملقروءة وامل�سموعة واملرئية الدولية عن الدولة.
العمل على �إعداد وثيقة عمل تنظيمية بهدف حتديد الأطر العامة لعمل ال�صحافة الأجنبية ال�صادرة يف
الدولة ،مبا ي�ؤدي �إلى احلفاظ على �أمن وا�ستقرار وتنمية املجتمع.
�إع��ادة النظر يف توزيع الإعتمادات املالية املخ�ص�صة للمجل�س الوطني للإعالم حتى يتمكن من تنفيذ
براجمه و�أن�شطته على النحو الذي يحقق تطور ًا يف ال�سيا�سات الإعالمية.

1.1موافقة
2.2موافقة
3.3موافقة جزئية
4.4موافقة جزئية
5.5موافقة جزئية
6.6موافقة
7.7موافقة

م������و�������ض������وع
كليات التقنية
العليا

و�ضع برامج وخطط ا�سرتاتيجية من �أجل توطني الفئات التدري�سية والإدارية وزيادة الإعتمادات املالية مبا
يتنا�سب مع حتقيق الهدف الإ�سرتاتيجي.
�ضرورة االلتزام بتنفيذ القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة ( )1988يف �ش�أن �إن�شاء وتنظيم جممع كليات
التقنية العليا بدولة الإمارات العربية املتحدة والرتكيز على التخ�ص�صات التي �أن�شئت من �أجلها.
و�ضع �سيا�سة لدعم الهوية الوطنية بني طلبة كليات التقنية عن طريق مبادرات وبرامج ذات �صلة مبكونات
الهوية الوطنية خا�صة يف �إطار تدري�س بع�ض املناهج باللغة العربية.
زيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لكليات التقنية العليا مبا يتيح لها القدرة على قبول �أعداد �إ�ضافية من
الطلبة ،ودعم �سيا�سة التوطني ،والرواتب واملكاف�آت.

1.1موافقة
2.2موافقة
3.3موافقة
4.4عدم موافقة
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الن�شاط الت�شريعي
�أحيل للجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر م�شروعي قانون ،وبالرجوع �إلى اخت�صا�صات اللجنة ،يالحظ اقت�صار ن�شاط اللجنة الت�شريعي
يف امل�شروعات ذات ال�صلة بال�سياحة والآثار حيث ا�ستحوذ على ن�سبة ( )% 50وبواقع م�شروع قانون واحد ،فيما ا�ستحوذ امل�شروع ذا ال�صلة
باخت�صا�صات اللجنة يف �ش�أن الإعالم ( )% 50وبواقع م�شروع قانون واحد لبع�ض اخت�صا�صات اللجنة .وفيما يلي جدول يو�ضح م�شروعات
القوانني املحالة �إلى اللجنة بح�سب اخت�صا�صاتها.
االخت�صا�ص

الن�سبة

م�شروع القانون
م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء جمل�س وطني لل�سياحة والآثار

الثقافة

% 50

م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم الأن�شطة الإعالمية

الإعالم

% 50

خام�سا  :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
الأوراق الفنية

املو�ضوع
●

� .1سيا�سة وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي

●
●
●
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●ورقة اخللفية �سيا�سة وزارة التعليم العايل.
●ورقة ا�ستهاللية �سيا�سة وزارة التعليم العايل.
●ورقة اال�ستدالل الربملاين حول التعليم العايل.
●تقرير اللجنة حول املو�ضوع.

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

الأوراق الفنية

املو�ضوع
●

●اجلدول اال�ستهاليل ملو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع.
●ورقة املفاهيم العامة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع.
●جدول ورقة خدمات بحوث حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع.
●ورقة خدمات بحوث حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع.
●ورقة ا�ستدالل برملاين حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع.
●ورقة تعريفية حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع.
●ا�ستف�سارات اللجنة ملمثلي اجلهات املعنية.
●ورقة التعقيب للحلقة النقا�شية حول �سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع.
●ملخ�ص الندوة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع.
●حتليل ا�ستبيان اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع.
●تقرير اللجنة حول املو�ضوع.
●تقرير عن تو�صيات املجل�س حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية املجتمع.

●

●جدول الإجناز حول مو�ضوع الإعالم.
●ورقة املفاهيم العامة حول مو�ضوع الإعالم.
●ورقة الإطار حول مو�ضوع الإعالم.
●ورقة حتليلية حول مو�ضوع الإعالم.
●تنظيم حلقات نقا�شية مع كل من الإعالميني والأكادمييني واخلرباء وممثلي م�ؤ�س�سات الإعالم املرئي
واملقروء,
●ورقة ا�ستف�سارات للأكادمييني.
●ورقة ا�ستف�سارات للتلفزيونات والإذاعات.
●ورقة اال�ستف�سارات للإعالميني.
●تقرير اللجنة حول مو�ضوع الإعالم.
●�إعداد جدول الأعمال التف�سريي.
●�إعداد بطاقات التعليق حول مو�ضوع الإعالم.

●
●
●
●

� .2سيا�سة وزارة الثقافة
وتنمية املجتمع

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

� .3سيا�سة احلكومة
يف قطاع الإعالم

●
●
●
●
●
●
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الأوراق الفنية

املو�ضوع
●
●
●

�.4سيا�سة كليات
التقنية العليا

●
●
●
●
●
●
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●ورقة الإطار العام حول مو�ضوع كليات التقنية العليا.
●ورقة املقرتح الربملاين حول مو�ضوع كليات التقنية العليا.
●ورقة خال�صة النتائج حول مو�ضوع كليات التقنية العليا.
●اجلدول الغائي حول مو�ضوع كليات التقنية العليا.
●جدول ال�ضبط حول مو�ضوع كليات التقنية العليا.
●ورقة ا�ستف�سارات حول مو�ضوع كليات التقنية العليا.
●تقرير اللجنة حول مو�ضوع كليات التقنية العليا.
●�إعداد جدول الأعمال التف�سريي حول مو�ضوع كليات التقنية العليا
●�إعداد بطاقات التعليق حول مو�ضوع كليات التقنية العليا.
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خام�سا :جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية:
�أو ًال :الن�شاط العام للجنة:

عقدت اللجنة ( (72اجتماع ًا خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،وبلغت عدد اجتماعات الدور الأول ( )14اجتماعا ،بن�سبة ()% 19.2
من جمموع اجتماعاتها ،فيما بلغت عدد اجتماعات الدور الثاين ( )22اجتماعا بن�سبة ( )% 30.5واجتماعات الدور الثالث ( )16اجتماعا
وبن�سبة مئوية بلغت ( )% 22.3واجتماعات الدور الرابع ( )11اجتماعا وبن�سبة بلغت ( )% 15.3واجتماعات الدور اخلام�س ( ) 9اجتماعات
وبن�سبة بلغت ( )% 12.5من �إجمايل اجتماعات اللجنة خالل الف�صل الرابع ع�شر.
ا�ستغرقت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (� )230.03ساعة ،وذلك بواقع (� )48.30ساعة الجتماعات الدور
الأول والتي تقارب ن�سبتها ( )% 21.5من املجموع العام و(� )64.44ساعة الجتماعات الدور الثاين وبن�سبة مئوية بلغت( )% 29.7من
الإجمايل العام و(� )49.38ساعة الجتماعات الدور الثالث والتي ا�ستحوذت على الن�سبة الأكرب من �إجمايل عدد ال�ساعات امل�ستغرق
الجتماعات اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي حيث بلغت الن�سبة ( ،)% 22فيما بلغ الوقت امل�ستغرق الجتماعات الدور الرابع (� )41.18ساعة
الجتماعات الدور الرابع وبن�سبة ( ،)% 18و(� )22.57ساعة الجتماعات الدور اخلام�س والتي ح�صلت على ن�سبة  % 10من �إجمايل الوقت
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امل�ستغرق الجتماعات اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي .وفيما يلي جدول ر�سم بياين يو�ضح عدد اجتماعات اللجنة والوقت امل�ستغرق بح�سب
ادوار االنعقاد يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.

ثاني ًا :الن�شاط الت�شريعي للجنة:

�شكل الأداء الت�شريعي للجنة على ما ( )% 49.5من الأداء العام للجنة ،وا�ستغرقت اللجنة يف مناق�شة م�شروعات القوانني ()113:30
�ساعة حيث ا�ستغرقت يف اجتماعاتها يف الدور الأول ما ن�سبته ( ،)% 42.6ويف الدور الثاين ( ،)% 28.4ويف الدور الثالث ( ،)% 23.9يف
حني يف الدور الرابع بلغ ما ن�سبته ( )% 5.1وذلك يعود للأ�سباب التالية:
● ●م�شروعات القوانني عددها (.)8
● ●طبيعة بع�ض امل�شروعات القوانني ا�ستدعى مزيد ًا من الوقت يف مناق�شتها.
ناق�شت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�صل الت�شريعي عدد ( )8م�شروعات قوانني وهي:
1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام.
2.2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة.
3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن م�سئولية الأخطاء الطبية.
4.4م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء هيئة الإمارات ال�صحية.
5.5م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  2006يف �ش�أن ذوي االحتياجات اخلا�صة.
6.6م�شروع قانون يف مكافحة التبغ.
7.7م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم قيد املواليد والوفيات.
8.8م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )47ل�سنة  1992ب�إن�شاء �صندوق الزواج.
�أما عن الأداء يف الن�شاط الت�شريعي للجنة فقد �أظهرت الإح�صائيات تركز �أدائها الت�شريعي من خالل طرح العديد من الأفكار واملقرتحات
والآراء حيث طرحت اللجنة على �سبيل املثال ما يزيد عن (  ) 17فكرة برملانية �شكلت ما ن�سبته (  ) % 24.4من جممل الأفكار املقدمة
و 8مقرتحات �شكلت ما ن�سبته ( ) 9.1من جممل املقرتحات املقدمة و (  ) 20ر�أي ًا �شكلت ما ن�سبته (  ) 26.4من جممل الآراء املقدمة.
وفيما يلي جدول يو�ضح �أهم الأفكار والآراء التي ا�ستعر�ضتها اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني.
م�شروع القانون
م�شروع قانون اجلمعيات
ذات النفع العام
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�أهم الأفكار والآراء املطروحة
ناق�شت اللجنة على العديد من الأفكار املتعلقة مب�شروع القانون �أهمها �شروط �إن�شاء اجلمعية ذات النفع العام وكما
ف�صلت الأمور املحظور على اجلمعية القيام بها ،وتناولت �شروط �إ�صدار اجلمعية لأية ن�شرات ،بالإ�ضافة �إلى �أهمية
الرقابة املالية على اجلمعية من قبل الوزارة "وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية" وو�سائل حتقيقها.
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م�شروع القانون
م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن ترخي�ص مراكز
الإخ�صاب بالدولة

طرحت اللجنة فكرة جواز حفظ الأجنة لعدم وجود ما يحرم ذلك �شرع ًا ب�صفة قاطعة من ناحية ولعدم وجود دليل
�شرعي على حترميها من ناحية ثانية ولأن ذلك يتم يف العديد من الدول الإ�سالمية (على �سبيل املثال م�صر)

م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن م�سئولية
الأخطاء الطبية

طرحت اللجنة فكرة الت�شديد يف العقوبة على اال�ستن�ساخ والتلقيح ال�صناعي وزرع الأجنة ما بني غري الأزواج لفداحتهما،
خ�صو�صا وقد �أف�صح املجل�س عن ر�أيه ب�ش�أن التلقيح والزرع باعتماده بالفعل عقوبة م�شددة على هذا الأمر ،حيث ترى
اللجنة من الأف�ضل وجود عقوبات جنائية ل�ضمان االلتزام ب�أحكام القانون.

م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء
هيئة الإمارات ال�صحية

طرحت اللجنة فكرة ف�صل الهيئة عن وزارة ال�صحة ،على �أن يتولى �إدارة الهيئة جمل�س �إدارة من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص ويتم تعيني رئي�سه و�أع�ضائه.

م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن
تعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )29ل�سنة
 2006يف �ش�أن
ذوي االحتياجات اخلا�صة

ناق�شت اللجنة على العديد من الأفكار املتعلقة مب�شروع القانون �أهمها �إن الواقع العملي قد ك�شف عن �أن لفظ ذوي
االحتياجات اخلا�صة ي�ؤثر يف نف�سية املعاق ومينع اندماجه يف ن�سيج املجتمع وبالتايل يعيق حتقيق �أهداف القانون حمل
التعديل.

م�شروع قانون يف
مكافحة التبغ

ناق�شت اللجنة العديد من الأفكار املتعلقة مب�شروع القانون �أهمها حتديد موا�صفات معينة للعبارات التحذيرية،
بالإ�ضافة �إلى مناق�شة مربرات ومعايري حتديد م�سافة  50مرت لتواجد املقاهي داخل البنايات.

م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن
تنظيم قيد املواليد والوفيات

طرحت اللجنة فكرة تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف حالة العثور على طفل حديث الوالدة وذلك لتكون مبثابة �إلزاما �أدبي ًا
يقع على كاهل كل من يعرث على طفل.

م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن
تعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )47ل�سنة
 1992ب�إن�شاء �صندوق الزواج.

ناق�شت اللجنة العديد من الأفكار املتعلقة مب�شروع القانون �أهمها� ،أهداف القانون ومربراته ،و�شروط الواجب توافرها
للح�صول على املنحة.

ثالث ُا :الن�شاط الرقابي للجنة:

ناق�شت اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�صورة عامة ( )5مو�ضوعات عامة متثلت يف:
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1.1مو�ضوع ال�سيا�سة العامة لوزارة ال�صحة.
2.2مو�ضوع �صندوق الزواج.
3.3مو�ضوع وزارة ال�شئون االجتماعية.
4.4مو�ضوع �سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.
5.5مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة.
ا�ستغرقت اللجنة يف �سبيل مناق�شة املو�ضوعات العامة خالل الف�صل الت�شريعي (� )116:33ساعة من جممل ن�شاط اللجنة والبالغ ()230:03
�ساعة عمل وبن�سبة تقدر ب ( ،)% 50.5حيث بلغ عدد �ساعات العمل يف الدور الثاين ( )32:22ويف الدور الثالث ( )22:05ويف الدور
الرابع والذي بلغ عدد �ساعات امل�ستغرقة (� )36:13أما يف الدور اخلام�س بلغت (� )25:53ساعة عمل .
وفيما يلي جدول ن�شاط اللجنة بح�سب عدد ال�ساعات املنجزة يف كال من اجلانب الرقابي والت�شريعي.
		
البيان
الدور الأول

عدد ال�ساعات
الدور الثاين

الدور الثالث

الدور الرابع

الدور اخلام�س

املجموع الن�سبة

.1املو�ضوعات العامة

-

32:22

22:05

36:13

25:53

116:33

% 50.5

.3م�شروعات القوانني

48:30

32:2

27:13

5:45

-

113:30

% 49.5

املجموع العام

48:30

64:44

49:18

58

25:35

230:03

% 100

قامت اللجنة بطرح ما يزيد عن ( )79مقرتح ًا يتعلق باجلانب الرقابي وذلك من �إجمايل  87مقرتح ًا وبن�سبة بلغت ( )% 30كما طرحت
ما يفوق ( )53فكرة برملانية و( )56ر�أي ًا برملاني ًا.

جدول �إح�صائي تقديري بعدد الأفكار والآراء واملقرتحات املطروحة من قبل اللجنة
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
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الأداء الت�شريعي

الأداء الرقابي

الأداء
العنا�صر

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

فكرة

17

% 24.2

53

% 75.8
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املجموع
70

مقرتح

8

% 9.1

79

% 90.9

87

ر�أي

20

% 26.4

56

% 73.6

76

املجموع

45

% 19.3

188

% 80.7
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وفيما يلي جدول يو�ضح �أهم الأفكار والآراء التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�ص املو�ضوعات العامة خالل الف�صل
الت�شريعي الرابع ع�شر.
املو�ضوع

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

مو�ضوع
ال�سيا�سة
العامة
الوزارة
ال�صحة

(الأفكار)
طرحت اللجنة من خالل مناق�شتها الربملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر على العديد من الأفكار املت�صلة مبو�ضوع ال�سيا�سة العامة
لوزارة ال�صحة �أهمها �سيا�سة التوطني يف الوزارة ونظم الرقابة على امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة وفق ًا للأ�س�س املتعارف عليها عاملي ًا،
بالإ�ضافة �إلى توطني املهن الطبية الفنية �شريط �شريطة �أن تكون مبنية على درا�سات فعلية تغطي كافة التخ�ص�صات الطبية .كما طرحت
اللجنة �أي�ضا فكرة التفاوت الظاهر يف م�ستوى اخلدمات ال�صحية املقدمة من خمتلف م�ست�شفيات الإمارات �إلى �أن م�ست�شفيات �إمارتي
�أبوظبي ودبي تدار من قبل الهيئات التابعة للحكومات املحلية.
(الآراء)
كما كان للجنة العديد من الآراء حول مو�ضوع ال�سيا�سة العامة لوزارة ال�صحة منها على �سبيل املثال غياب العديد من معايري اجلودة
الطبية عن عمل الوزارة �أدى �إلى تدين م�ستويات اخلدمات واملرافق الطبية ،وحمدودية النتائج املرتتبة على جهود التوطني يف الوزارة
خا�صة الكادر الفني و�ضعف اخلدمات الطبية املقدمة يف �أق�سام احلوادث والطوارئ يف امل�ست�شفيات احلكومية وبالإ�ضافة عدم فاعلية نظام
الرقابة على القطاع الطبي اخلا�ص ،مما �أدى �إلى �ضعف جودة اخلدمات وارتفاع الأ�سعار.
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املو�ضوع

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

�سيا�سة
�صندوق
الزواج

(الأفكار)
طرحت اللجنة من خالل مناق�شتها الربملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر على العديد من الأفكار املت�صلة باملو�ضوع �أهمها ميزانية
ال�صندوق والدور االجتماعي لل�صندوق واملتمثلة يف:
1.1ت�شجيع زواج املواطنني من املواطنات ،و�إزالة العقبات التي تواجه ذلك.
2.2احلد من ظاهرة الزواج من �أجنبيات والتوعية ب�آثارها االجتماعية.
3.3امل�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار العائلي يف املجتمع ،والقيام بحمالت التوعية الدينية والثقافية واالجتماعية لتنفيذ ال�سيا�سة االجتماعية
وال�سكانية للدولة ،وذلك بالتن�سيق مع الوزارات واجلهات املخت�صة.
(الآراء)
كما كان للجنة العديد من الآراء على �سبيل املثال عدم جناح ال�صندوق يف تنويع م�صادره التمويلية الأخرى ورفع ن�سبة م�ساهمتها يف
امليزانية ،وانخفا�ض الدعم احلكومي املقدم لل�صندوق ،و�ضعف الإيرادات املتمثلة يف التربعات والهبات والو�صايا النقدية والعينية للأفراد
وامل�ؤ�س�سات ،بالإ�ضافة �إلى عدم حتديد قانون �إن�شاء ال�صندوق لتعريف حمدد ملفهوم �أ�صحاب الإمكانيات املحدودة والذين ي�ستحقون منحة
الزواج و�أخريا انت�شار الثقافة اال�ستهالكية بني فئات املجتمع على اختالف حالتهم املادية ،والتي تركز على التباهي واملحاكاة.

مو�ضوع
وزارة
ال�ش�ؤون
االجتماعية

(الأفكار)
طرحت اللجنة من خالل مناق�شتها الربملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر على العديد من الأفكار املت�صلة باملو�ضوع �أهمها برامج
التنمية االجتماعية املتمثلة يف مراكز التنمية االجتماعية ،واجلمعيات ذات النفع العام ،واجلمعيات التعاونية ،بالإ�ضافة �إلى برامج الرعاية
االجتماعية املتمثلة يف دور الرتبية االجتماعية ،ودور احل�ضانة ،ورعاية وت�أهيل املعاقني ،و�أخريا برامج امل�ساعدات االجتماعية واملتمثلة يف
امل�ساعدات املالية والإغاثة.
(الآراء)
كما كان للجنة العديد من الآراء على �سبيل املثال تعاين مراكز التنمية االجتماعية من �ضعف يف فاعلية الربامج والأن�شطة حيث تنظم
هذه املراكز �أن�شطة خمتلفة كاملحا�ضرات والعرو�ض ال�سينمائية والرحالت وغريها من الأن�شطة دون �أن يطر�أ �أي تطوير يف عدد الأن�شطة
ونوعيتها .كما اتفقت اللجنة على و�ضعف الدور الرقابي على اجلمعيات ذات النفع العام واقت�صار الوزارة على �إ�صدار الرتاخي�ص دون �أن
يكون لها �أي دور يف توجيه هذه اجلمعيات يف تبني �أهدافها الإ�سرتاتيجية وغياب التن�سيق بني الوزارة واحلكومات املحلية يف �ش�أن بع�ض
اجلمعيات التابعة حتت �إدارة امل�ؤ�س�سات املحلية.
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املو�ضوع

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

مو�ضوع
�سيا�سة وزارة
ال�صحة

(الأفكار)
ناق�شت اللجنة فكرة الت�شريعات والقوانني املنظمة لبع�ض امل�سائل الطبية ونظم العمل والرقابة يف امل�ست�شفيات احلكومية .كما طرحت
اللجنة �أي�ضا �ساعات التدريب املخ�ص�صة للفئات القيادية والإ�شرافية والتخ�ص�صية والفنية والتن�سيق بني امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية
التابعة للوزارة والهيئات ال�صحية املحلية.
(الآراء)
كما كان للجنة العديد من الآراء على �سبيل املثال غياب عدد من الت�شريعات والقوانني املنظمة لبع�ض امل�سائل الطبية مثل قانون الت�أمني
ال�صحي وعدم وجود درا�سات دقيقة لتقدير حجم النفايات الطبية اخلطرة التي تنتجها املن�ش�آت الطبية .كما اتفقت اللجنة على قلة معدل
�ساعات التدريب املخ�ص�صة للفئات القيادية والإ�شرافية والتخ�ص�صية والفنية و�ضعف التن�سيق بني امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية التابعة
للوزارة والهيئات ال�صحية املحلية عند حتويل املر�ضى.

مو�ضوع
الهيئة
االحتادية
للموارد
الب�شرية
احلكومية

(الأفكار)
طرحت اللجنة من خالل مناق�شتها الربملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر على العديد من الأفكار املت�صلة باملو�ضوع �أهمها قانون
املوارد الب�شرية واخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية .كما طرحت اللجنة �أي�ضا دور الهيئة يف التوطني الوظيفي
والتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لربط التعليم ب�سوق العمل والتنمية.
(الآراء)
كما كان للجنة العديد من الآراء على �سبيل املثال عدم وجود م�ؤ�شرات لقيا�س �أداء املبادرات املدرجة �ضمن الإ�سرتاتيجية ،والت�أخر يف
تطبيق نظام وا�ضح يف احلكومة االحتادية للتو�صيف الوظيفي ي�ؤدي �إلى التداخل يف االخت�صا�صات الوظيفية .كما اتفقت اللجنة على
غياب قاعدة بيانات موحدة باملوارد الب�شرية بني الهيئة والوزارات والهيئات االحتادية ،بالإ�ضافة �إلى �ضعف التن�سيق بني الهيئة والوزارات
والهيئات االحتادية يف جمال التدريب والت�أهيل.

هذا وقد تبنت اللجنة يف �سبيل دعم دورها الرقابي على �آلية ومنهجية العمل امليداين حيث قامت بالعديد من الزيارات امليدانية خالل
مناق�شتها مو�ضوع "�سيا�سة وزارة ال�صحة" وذلك من اجل الوقوف على اجلوانب التي كان من ال�صعب الوقوف عليها من خالل الدرا�سات
والوثائق والتقارير املعرو�ضة على اللجنة ولقاء ممثلي احلكومة ،وللإطالع على جوانب الق�صور واالحتياجات العاجلة يف امل�ست�شفيات واملراكز
التابعة للوزارة.
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رابع ًا :الن�شاط النوعي للجنة:
الن�شاط الرقابي:
بلغ �إجمايل عدد التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س  -وذلك رجوعا �إلى تقارير تو�صيات اللجنة -خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
( )70تو�صية عامة ،حيث ا�ستحوذ مو�ضوع "�سيا�سة وزارة ال�صحة" على ن�سبة ( )% 37.1من �إجمايل عدد التو�صيات املتبناة من قبل اللجنة
والتي بلغت( )26تو�صية برملانية تلتها تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة �صندوق الزواج والتي بلغت ( )16تو�صية برملانية وبن�سبة ا�ستحواذ تقدر بـ (23
 )%من �إجمايل عدد تو�صيات اللجنة ،وبلغت عدد تو�صيات مو�ضوع الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية ( )14تو�صية بن�سبة ( ،)% 20فيما
بلغ عدد تو�صيات مو�ضوع ال�سيا�سة العامة لوزارة ال�صحة ( )8وبن�سبة ( )% 11.04من جمموع تو�صيات اللجنة �أما عن بلغ تو�صيات مو�ضوع
�سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية فقد بلغت ( )6تو�صيات عامة وبن�سبة تقدر ( )% 8.5من �إجمايل عدد التو�صيات التي �أحالتها اللجنة خالل
الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
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جدول التو�صيات املحالة من قبل اللجنة �إلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها
املو�ضوع

مو�ضوع ال�سيا�سة
العامة لوزارة ال�صحة

موقف احلكومة

التو�صيات
�أو ًال :يف اجلوانب الت�شريعية:
مراعاة تطبيق البند ( )12من املادة ( )120من الد�ستور والتي تن�ص على �أن ينفرد االحتاد
بالت�شريع والتنفيذ يف �أمور منها ال�صحة العامة واخلدمات الطبية.
ثانياً :تعديل القانون االحت��ادي رقم ( )20ل�سنة  1995يف �ش�أن الأدوي��ة وامل�ستح�ضرات
امل�ستمدة من م�صادر طبيعية مبا يحقق الآتي:
ا�ستيعاب التطورات التي طر�أت يف جمال الأدوية و�أعدادها و�أنواعها.
الت�أكيد على ق�صر حق الرتخي�ص للمكمالت الغذائية واملواد ذات االدعاء الطبي على
وزارة ال�صحة.
معاجلة مو�ضوع الأدوية اخلا�صة باملن�شطات الطبية وم�س�ؤولية �صرفها وتعاطيها.
�إجراء التعديل القانوين الالزم بجعل العقاقري الطبية البيطرية من اخت�صا�ص اجلهة
املنا�سبة ،عو�ض ًا عن وزارة ال�صحة.
ثالثاً� :ضرورة ا�ستحداث ن�ص ت�شريعي يجعل من �شروط منح الرتخي�ص للجامعات والكليات
الطبية موافقة وزارة ال�صحة على الرتخي�ص باال�شرتاك مع وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،و�أن تلحق هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية مب�ست�شفى.
رابعاً� :إن�شاء جمل�س �أعلى لل�صحة يتولى ر�سم وتن�سيق ال�سيا�سة ال�صحية على م�ستوى الدولة..
خام�سا :يف اجلوانب الإدارية والفنية والتنظيمية:
�أن تركز �أولويات اخلطة الإ�سرتاتيجية يف املرحلة املقبلة على ما يلي:
.أت�شكيل جمل�س �صحي ي�ضم ممثلني عن كل القطاعات التي تعمل بوزارة ال�صحة والهيئات
ال�صحية املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�أفراد من ذوي اخلربة يف املجال ال�صحي،
ويهدف �إلى و�ضع الآليات وال�ضوابط الالزمة لالرتقاء باخلدمات الطبية على �أن تن�ش�أ
جلنة رقابية م�ستقلة تلحق به ملتابعة تنفيذ ما ي�صدر عنه من قرارات ومراقبة وتقييم
م�ستوى التنظيم واخلدمة على م�ستوى امل�ؤ�س�سات الطبية عامة.
.باعتماد خطة زمنية وا�ضحة وحم��ددة لتطبيق املعايري الطبية العاملية للجودة وو�ضع
م�ؤ�شرات قيا�س منا�سبة لها ،و�إقرار �أنظمة مراقبة وحما�سبة داخلية وفق �أنظمة اجلودة
يف هذا ال�ش�أن.

مت املوافقة على التو�صيات
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التو�صيات

املو�ضوع

مو�ضوع ال�سيا�سة
العامة لوزارة ال�صحة
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.تتطوير النظم الإدارية واملالية والفنية بالقطاع ال�صحي عن طريق.
.ث�إعادة النظر يف هيكلة الوزارة مبا ي�سمح باال�ستفادة الق�صوى من الوظائف املوجودة ومبا
يتالءم مع توجهات منظمة ال�صحة العاملية.
.جبناء نظام �إلكرتوين مركزي للمعلومات بناء على خطة زمنية حمددة يجمع بني املن�ش�آت
ال�صحية االحتادية واملحلية يف خطوة �أولى ثم ي�شمل القطاع الطبي اخلا�ص يف مرحلة
ثانية ،على �أن يطور بالتزامن معه نظام ال�سجالت الطبية.
.حاعتماد نظام موحد يت�سم باملرونة وال�سرعة لتحويل املر�ضى بني امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية يف الدولة.
.خاعتماد �آلية وا�ضحة لرتقية املوظفني وفق معايري حمددة تت�سم بال�شفافية.
.د�إعداد خطة ا�سرتاتيجية يف جمال تطوير الكوادر الب�شرية تهدف �إلى:
● ●رفع ن�سبة توطني كادر الأطباء والفنيني بالوزارة عرب التن�سيق مع وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي.
● ●تطوير وت�أهيل الأطباء والفنيني والإداريني العاملني يف القطاع ال�صحي بحيث ي�شمل كافة
امل�ستويات عرب عقد �شراكات مع م�ست�شفيات ومراكز تدريب عاملية.
�ساد�سا� :إ�صدار الكادر اجلديد للأطباء املواطنني ،و�إع��ادة النظر يف مو�ضوع تعيني �أطباء
االمتياز بعد تخرجهم مبا�شرة للعمل وبراتب �شهري.
�سابعا :ت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�ساهمة يف �إن�شاء امل�شاريع الطبية احلكومية وتزويدها
مبا حتتاجه من ُمعدات طبية عرب �إعفاء م�شاريعه من الر�سوم ومنحه ت�سهيالت يف �إجراءاته
احلكومية وخ�صخ�صة بع�ض قطاعات اخلدمات الفنية املُ�ساعدة مثل ال�صيدلة واملختربات
والأ�شعة لإدارة هذه املرافق بهدف تر�شيد الإنفاق وحت�سني اجلودة فيها.
ثامنا :تغيري �أ�ساليب تنفيذ خطط التوعية ال�صحية بحيث تتجاوز �أطرها التقليدية وت�صل �إلى
جميع فئات املجتمع ،و�إدخال التوعية بالأمرا�ض النف�سية �ضمن تلك اخلطط.
تا�سعا :اعتماد برنامج احتادي بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لرعاية كبار ال�سن
ي�ضمن تخ�صي�ص �أق�سام طبية خا�صة باملر�ضى ،والتو�سع يف برامج الرعاية ال�صحية املنزلية
لكبار ال�سن.
● ●�إن�شاء مراكز �أبحاث متخ�ص�صة متد ال�ساحة الطبية املحلية ب�آخر امل�ستجدات والأبحاث
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موقف احلكومة

املو�ضوع

مو�ضوع ال�سيا�سة
العامة لوزارة ال�صحة

موقف احلكومة

التو�صيات
وتكون على �صلة باملراكز الطبية امل�شابهة يف الدول املتقدمة.
● ●�أن تراعي الوزارة عند �إن�شاء امل�ست�شفيات واملراكز الطبية �أو حتديث القائم منها عدة
معايري تخ�ص البعد اجلغرايف ،وعدد ال�سكان ،ونوع الأمرا�ض املتوطنة.
● ●التخل�ص الآمن من النفايات الطبية من خالل خطة وا�ضحة املعامل ومبوا�صفات عاملية
�صديقة للبيئة.
● ●�إن�شاء مركز خا�ص للت�سمم الغذائي.
● ●�إن�شاء م�ست�شفى تخ�ص�صي للطب النف�سي يف الإمارات ال�شمالية بطاقة ا�ستيعابية منا�سبة.
● ●�إن�شاء مباين خا�صة بالعزل الطبي وتزويدها بالكادر والأجهزة املنا�سبة.
● ●�إن�شاء مراكز لإعادة ت�أهيل املر�ضى من الكبار وال�صغار.
● ●�إن�شاء م�ست�شفى مبنطقة املدام بال�شارقة للحاجة املا�سة �إليه.
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التو�صيات

املو�ضوع

�سيا�سة
�صندوق الزواج
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1.1تعديل قانون الزواج لتحديد فئة ذوي الدخل املحدود مع �إعادة النظر من �شرط �سقف
املنحة احلايل تبع ًا للم�ؤ�شرات االقت�صادية ال�سائدة يف الدولة.
2.2االلتزام بتطبيق القانون االحت��ادي رقم ( )21ل�سنة  1997يف �ش�أن حتديد املهر بعقد
الزواج وم�صاريفه وتعديل املادة (.)3
3.3عدم �إ�سقاط الطلبات امل�ستوفية لل�شروط عند انتهاء ال�سنة املالية �أو عجز امليزانية ..
4.4تفعيل الدور التثقيفي لل�صندوق بو�ضع برامج و خطط تطويرية لت�أهيل القائمني على
التوجيه والإر�شاد وبالتعاون مع اجلهات املخت�صة يف الدولة.
�5.5ضرورة التعاون مع وزارة االقت�صاد لإيجاد تعريف وا�ضح لذوي الدخل املحدود.
6.6عمل درا�سة اكتوارية.
�7.7ضمان التمويل امل�ستقبلي لل�صندوق من خالل تخ�صي�ص ن�سبة ( )% 5من عوائد جهاز
الإمارات لال�ستثمار لل�صندوق.
الدور االجتماعي لل�صندوق:
�1.1إ�صدار ت�شريع احتادي ملزم لتقنني عملية االرتباط بالأجنبيات وق�صرها على حاالت
اجتماعية معينة.
2.2تخ�صي�ص قاعات حكومية حلفالت الزواج يف خمتلف �أرجاء الدولة.
3.3ت�أ�سي�س قاعدة معلومات اجتماعية يف ال�صندوق.
�4.4إجراء م�سح اجتماعي للحاالت التي مل ي�سبق لها الزواج.
5.5دعم �صندوق الزواج لإن�شاء املكاتب اال�ست�شارية الأ�سرية ،بغر�ض التوجيه الأ�سري وتقليل
حاالت الطالق بالتعاون مع اجلهات املخت�صة يف الدولة.
6.6تطوير املوقع االلكرتوين لل�صندوق ،لتفعيل توا�صله مع املواطنني وتدعيم الدور الإعالمي
له ،وتقدميه لعدد من اخلدمات االلكرتونية كتقدمي املنح ،وقيا�س ر�ضا املتعاملني.
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موقف احلكومة

مت املوافقة عليها

املو�ضوع

مو�ضوع
وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية

موقف احلكومة

التو�صيات
اجلانب الأول :الت�شريعات والقوانني:
تعديل قانون التعاونيات مبا يتما�شى مع م�صالح املجتمع العامة وم�صالح اجلمعيات التعاونية
خا�صة فيما يتعلق بعدالة املناف�سة بينها وبني ال�شركات الكربى.
الإ�سراع يف �إ�صدار قانون حقوق الطفل.
اجلانب الثاين :اال�سرتاتيجية واخلطة الت�شغيلية:
– –�إعداد الدرا�سات العلمية واالجتماعية يف �ش�أن الظواهر االجتماعية ال�سلبية املتزايدة
واالعتماد على خمرجات هذه الدرا�سات يف و�ضع اخلطط والأن�شطة وفق �إطار زمني
حمدد
– –�إيجاد �آليات تقييم وا�ضحة من خالل م�ؤ�شرات �أداء لقيا�س مدى قدرة برامج الوزارة على
حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية.
– –ت�أهيل جميع الكوادر العاملة يف الوزارة عن طريق برامج التدريب املختلفة مع العمل على
زيادة �أعداد الباحثني االجتماعيني.
– –زيادة امليزانية املخ�ص�صة لدعم برامج و �أن�شطة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية:
– –(مراكز التنمية االجتماعية ،والرعاية االجتماعية ،وال�ضمان االجتماعي) مع تخ�صي�ص
مبالغ لل�صيانة الطارئة للمراكز التابعة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
اجلانب الأخري :برامج وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية:
– –اال�ستفادة من اجلمعيات ذات النفع العام يف دعم مبادرات و�أن�شطة الوزارة وذلك عن
طريق م�شاركة الوزارة يف تنفيذ بع�ض من براجمها و�أن�شطتها.
– –دعم �إن�شاء جمعيات تعاونية يف كل �إمارة.
– –جتديد وا�ستحداث �أن�شطة تتناول فئات �أك�بر من املجتمع مع مراعاة الأب��ع��اد الآتية
(الزمني ،املكاين ،امل�ضموين) عن طريق:
– –�إقامة ن�شاط اجتماعي موحد على م�ستوي الدولة يف وقت واحد يكون مبثابة مهرجان
اجتماعي �سنوي على م�ستوى الدولة تت�ضافر فيه جهود خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية
واملحلية واخلا�صة مع اعتبار الإعالم (املوجه واملكثف) �شريك �أ�سا�سي لتحقيق ذلك.
– –و�ضع برامج و�آليات عمل م�شرتكة بني الوزارة والوزارات االحتادية ،وامل�ؤ�س�سات االحتادية
واملحلية يف �سبيل حتقيق �أه��داف برامج التنمية االجتماعية بطريقة فاعلة وذلك عن
طريق:

باملوافقة على كافة
التو�صيات
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التو�صيات

املو�ضوع
مو�ضوع
وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية

– –التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم لإيجاد خطة عمل وا�ضحة تنفذ من خاللها بع�ض
برامج الوزارة
– –التن�سيق مع هيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف يف توظيف اخلطاب الديني يف تنمية
وتثقيف املجتمع.

مو�ضوع
�سيا�سة وزارة ال�صحة

––تفعيل قانون " �إن�شاء هيئة الإمارات ال�صحية" والالئحة التنفيذية اخلا�صة به.
––�سرعة �إ�صدار القوانني اخلا�صة بـ :الت�أمني ال�صحي-الكادر الطبي  -املن�ش�آت ال�صيدالنية.
––تعديل نظام والئحة العالج باخلارج لت�سهيل �إجراءات ابتعاث املر�ضى يف �أ�سرع وقت.
––تفعيل القوانني اخلا�صة بالرقابة على املن�ش�آت الطبية اخلا�صة والرتاخي�ص والإعالنات
الطبية.
––فتح باب التعيني للوظائف الفنية والإدارية بالتن�سيق مع وزارة املالية.
––�إتاحة الفر�صة للقيادات من ال�صف الثاين لتبوء املنا�صب القيادية وفق ًا للكفاءة.
––و�ضع خطط عملية ذات بعد زمني حمدد للتوطني يف التخ�ص�صات الطبية والفنية (خا�صة
مهنة التمري�ض).
––و�ضع خطط تدريبية حديثة للكوادر الطبية والفنية والإدارية تتالءم مع املعايري العاملية من
خالل برنامج التعليم امل�ستمر ،وذلك ملواكبة التطور والتقدم يف جميع �أنواع التخ�ص�صات
الطبية.
––�إعادة النظر يف الكادر احلايل لوزارة ال�صحة ،مع �أهمية زيادة االمتيازات املالية والتي
ت�شمل الرواتب والعالوات والبدالت مقارنة بالهيئات ال�صحية املحلية والقطاع اخلا�ص،
ل�ضمان ا�ستمراريتها يف اخلدمة وعدم ت�سربها من الوزارة.
––ت�أ�سي�س البورد الإماراتي وفق ًا للمعايري العاملية.
––بناء امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ح�سب املوا�صفات العاملية مع مراعاة احلاجة الفعلية
والكثافة ال�سكانية ل�ضمان امتداد اخلدمات الطبية لكل مناطق الدولة ،مع �ضرورة
�إن�شاء �أق�سام خا�صة بالعزل الطبي مطابقة ملعايري ال�سالمة وتزويدها بالكادر والأجهزة
املنا�سبة.
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موقف احلكومة

يف انتظار رد احلكومة

املو�ضوع

مو�ضوع
�سيا�سة وزارة ال�صحة

موقف احلكومة

التو�صيات
––العمل على �إن�شاء م�ست�شفيات تخ�ص�صية يف الدولة مثل :مراكز خا�صة مبر�ض ال�سكري –
الأع�صاب وال�سرطان والأطفال والعالج الطبيعي والت�أهيل.
––العمل على �إن�شاء خمترب مركزي متطور يخدم جميع املن�ش�آت الطبية يف الدولة.
––العمل على �صيانة امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ومعاهد التمري�ض و�إحالل املتهالك منها.
––ن�شاء هيئة م�ستقلة للدواء تعمل على مراقبة م�ستوى ت�صنيع الأدوي��ة وموادها الأولية
وتداولها.
––�ضمان توفر الأدوي��ة املطابقة للمعايري الطبية العاملية على مدار العام ،وبالأ�سعار التي
حتافظ على املال العام واحلر�ص على توفري الأجهزة الطبية احلديثة.
––�إن�شاء مركز خلدمات الإ�سعاف وفق �أحدث املوا�صفات العاملية مع توفري �سيارات جمهزة
بالكوادر املتخ�ص�صة واملعدات احلديثة.
––الإ�سراع يف تطبيق برنامج الربط االلكرتوين بني ال��وزارة ومن�ش�آتها والهيئات ال�صحية
الأخرى.
––اعتماد نظام الأر�شفة االلكرتونية يف حفظ امللفات الطبية.
––و�ضع �إجراءات �إدارية منا�سبة لتحويل املر�ضى بني م�ست�شفيات الوزارة و اجلهات ال�صحية
الأخرى وذلك لتحقيق املرونة وال�سرعة يف حتويل املر�ضى.
––العمل على �إن�شاء وحدات طبية متنقلة لرعاية كبار ال�سن يف �أماكن �سكنهم.
––و�ضع خطط للتخل�ص الآمن من النفايات الطبية مبوا�صفات عاملية �صديقة للبيئة.
––ن�شر الوعي ال�صحي من خالل �إتباع �أ�ساليب �إعالمية وتقنية حديثة بالتعاون مع �أجهزة
الإعالم املحلية بحيث تتجاوز �شكلها التقليدي وت�صل �إلى جميع فئات املجتمع.
––التو�سع يف اعتماد برامج الك�شف املبكر عن الأمرا�ض امل�ستع�صية واملزمنة.
––الإ�سراع برتحيل امل�صابني بالأمرا�ض املعدية من الأجانب �إلى دولهم بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة.
––االرتقاء بربامج ال�صحة املدر�سية وتوفري الكوادر الطبية والفنية يف املدار�س.
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التو�صيات

املو�ضوع

مو�ضوع
الهيئة االحتادية للموارد
الب�شرية احلكومية

– –�إ�ضافة بند �سقوط اجلن�سية ك�أحد �أ�سباب �إنهاء خدمة املوظف يف املادة ( )101يف املر�سوم
بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م.
– –�إعادة النظر يف الأ�سباب امل�ؤدية �إلى �إنهاء خدمة املوظف الواردة يف املادة ( )101من
القانون من خالل حتديد 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.
– –الت�أكيد على التزام الوزارات بتطبيق قانون املوارد الب�شرية وخ�صو�صا فيما يتعلق:
– –تعيني ذوي الإعاقة.
– –املنح الدرا�سية.
– –الإجازات الدرا�سية.
– –�ضرورة �إعادة النظر فيما يتعلق مبدة �إجازة الو�ضع وفرتة الر�ضاعة بناء على درا�سات
علمية وم�سوحات اجتماعية.
– –�إعادة النظر يف رفع �سن التقاعد للمر�أة العاملة املواطنة من ) � 15سنة �إلى � 20سنة )
وربطها ببلوغ �سن اخلم�سني ،مراعاة لطبيعة عمل املر�أة وت�أثريها على الأ�سرة.
– –�إن�شاء حمكمة �إدارية تخت�ص بق�ضايا الوظيفة العامة.
– –�ضرورة الإ�سراع يف �إ�صدار نظام التو�صيف الوظيفي ونظام تقييم �أداء للموظفني يف
احلكومة االحتادية.
– –و�ضع معايري و�ضوابط وا�ضحة ملنح م�سمى م�ست�شار �أو خبري يف الوظائف احلكومية.
– –الت�أكيد على �سيا�سة الإحالل للتوطني يف خمتلف امل�ستويات الإداري��ة والفنية من خالل
تطبيق نظام الرديف مبا ي�ضمن نقل اخلربات واملعارف �إلى املواطنني.
– –درا�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.
– –�إعادة النظر يف عملية ا�ستقطاب املواطنني للوظائف الفنية ،واالمتيازات املمنوحة لهم.
– –�أهمية برامج التدريب والت�أهيل التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع اجلهات املعنية على �أن
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موقف احلكومة

املو�ضوع

موقف احلكومة

التو�صيات
تكون ملبية الحتياجات الوزارات والهيئات االحتادية ،مبا يكفل تطوير املوارد الب�شرية خا�صة
املواطنة ،مع �ضرورة ت�أهيل املوظفني من حملة �شهادة الثانوية العامة فما دون مبا يتنا�سب مع
املتطلبات الوظيفية.

مو�ضوع
الهيئة االحتادية للموارد
الب�شرية احلكومية

– –توعية املوظفني يف ال��وزارات والهيئات االحتادية بقانون امل��وارد الب�شرية احلكومية من
خالل ا�ستخدام( دليل املوظف) مبختلف الو�سائل لزيادة الوعي والتثقيف الوظيفي
للموظفني االحتاديني.
– –درا�سة جدوى نظام "تقا�سم الوظيفة" والذي ي�سمح ل�شخ�صني بالت�شارك يف القيام ب�أعباء
الوظيفة التي يقوم بها موظف يعمل بنظام الدوام الكلي ،وي�سمح بتق�سيم الأجر بينهما
والإجنازات وفوائد �أخرى يتم حتديدها طبق ًا ل�ساعات العمل التي يعمالنها .ولقد اثبت
النظام جناحه يف بع�ض الدول الذي طبقته كا�سرتاليا خا�صة فيما يتعلق ب�إيجاد فر�ص
وظيفية للإناث كاملطبق يف مهنة التدري�س.
– –زيادة امليزانية املر�صودة للهيئة ل�ضمان تنفيذها لرباجمها و�أن�شطتها

الن�شاط الت�شريعي

�أحيل للجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر  8م�شروعات قوانني ،وبالرجوع �إلى اخت�صا�صات اللجنة ،يالحظ تركز ن�شاط اللجنة
الت�شريعي يف امل�شروعات ذات �صلة باملوا�ضيع االجتماعية �أو بال�صحة العامة ،على �سبيل املثال م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء �صندوق الزواج
وم�شروع قانون مكافحة التبغ.

وفيما يلي جدول يو�ضح م�شروعات القوانني املحالة �إلى اللجنة بح�سب اخت�صا�صاتها
م�شروع قانون

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام

اخت�صا�ص
ال�ش�ؤون االجتماعية

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة

ال�ش�ؤون ال�صحية

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن م�سئولية الأخطاء الطبية

ال�ش�ؤون ال�صحية
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اخت�صا�ص

م�شروع قانون

ال�ش�ؤون ال�صحية

م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء هيئة الإمارات ال�صحية
م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  2006يف �ش�أن ذوي االحتياجات
اخلا�صة

ال�ش�ؤون االجتماعية

م�شروع قانون يف مكافحة التبغ

ال�ش�ؤون ال�صحية

م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم قيد املواليد والوفيات

ال�ش�ؤون ال�صحية

م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )47ل�سنة  1992ب�إن�شاء �صندوق الزواج

ال�ش�ؤون االجتماعية

خام�سا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
املو�ضوع

مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة
يف جمال الإ�سرتاتيجية املطبقة
حاليا والإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية:
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الأوراق الفنية
•ورقة اخللفية حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة يف جمال الإ�سرتاتيجية املطبقة حاليا والإ�سرتاتيجية
امل�ستقبلية.
•ورقة خدمات البحوث حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة يف جمال الإ�سرتاتيجية املطبقة حاليا والإ�سرتاتيجية
امل�ستقبلية.
•ا�ستف�سارات اللجنة للجهات املعنية يف احللقة النقا�شة ( الكوادر الطبية والفنية وهيئة التمري�ض يف خمتلف
م�ست�شفيات الدولة).
•ا�ستف�سارات اللجنة ملمثلي وزارة ال�صحة حول املو�ضوع.
•ملخ�ص احللقة النقا�شة حول املو�ضوع.
•تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة يف جمال الإ�سرتاتيجية املطبقة حاليا والإ�سرتاتيجية
امل�ستقبلية.
•تقرير عن تو�صيات املجل�س.
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املو�ضوع

�سيا�سة
وزارة ال�شئون االجتماعية

الأوراق الفنية
•�إعداد ورقة خدمات بحوث عن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
•�إعداد ورقة البيان املعلوماتي عن �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
•اجلدول التو�صيفي لورقة املفاهيم العامة لوزارة ال�شئون االجتماعية.
•�إعداد اال�ستف�سارات املتعلقة مبو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون – ا�ستف�سارات �إلى احلكومة – املجتمع املدين
ا�ستف�سارات الزيارة امليدانية.
•�إعداد تقرير برملاين عن �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
•�إعداد تقرير زيارة ميدانية – مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
•�إعداد تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
•تقرير عن تو�صيات املجل�س.
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املو�ضوع

مو�ضوع
�سيا�سة وزارة ال�صحة
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الأوراق الفنية
•امليزانية العامة لوزارة ال�صحة ل�سنة 2010م.
•اال�ستف�سارات اخلا�صة بوزارة ال�صحة.
•ورقة التحليل الزمني مليزانية الوزارة.
•حتليل �إح�صائيات الكوادر الفنية والطبية لوزارة ال�صحة.
• حتليل �إح�صائية الأخطاء الطبية.
•ماهية امل�شكلة.
•ورقة الإطار.
•ورقة التو�صية النفعية.
•ا�ستف�سارات مقرتحة حول زيارة اللجنة �إلى عدد من امل�ست�شفيات التابعة للحكمة االحتادية.
•ا�ستف�سارات جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية لعميد �آلية الطب.
•ا�ستف�سارات اللجنة املوجهة لوزارة املالية.
•مالحظات الزيارة امليدانية للجنة ال�شئون ال�صحية والعمل وال�شئون االجتماعية للمن�ش�آت ال�صحية التابعة
لوزارة ال�صحة.
•تقرير زيارة منف�صل لكل �إمارة ( دبي – ال�شارقة – عجمان – �أم القيوين – ر�أ�س اخليمة – الفجرية )
•جدول الأولويات واالحتياجات االجتماعية
•جدول حتليل الأهداف الإ�سرتاتيجية للوزارة ال�صحة.
•درا�سة حتليلية حول �سيا�سة وزارة ال�صحة.
•جدول الأعمال التف�سريية.
•بطاقات تعليق حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة.
•عر�ض تقدميي مبلخ�ص التقرير.
•عر�ض تقدميي ب�صور الزيارات امليدانية.
•�إعداد تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة.
•تقرير عن تو�صيات املجل�س.
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الهيئة االحتادية
للموارد الب�شرية احلكومية

الأوراق الفنية
•�صياغة ن�ص مو�ضوع الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.
•جدول توظيف املعلومات حول مو�ضوع الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية
•ورقة الإطار حول مو�ضوع الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.
•جدول الأعمال التف�سريية.
•بطاقات تعليق حول مو�ضوع الهيئة االحتادية باملوارد الب�شرية احلكومية.
•عر�ض تقدميي مبلخ�ص التقرير.
•�إعداد تقرير اللجنة حول الهيئة االحتادية باملوارد الب�شرية احلكومية.
•تقرير عن تو�صيات املجل�س.
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�ساد�س ًا :جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية:
�أو ًال :الن�شاط العام للجنة:
عقدت اللجنة ( )34اجتماع ًا خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،وبلغت عدد اجتماعات الدور الأول ( )6اجتماعات ،بن�سبة ()% 17.6
من جمموع اجتماعاتها خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،فيما بلغت عدد اجتماعات الدور الثاين ( )5اجتماعات وبن�سبة تقدر (14.8
 )%واجتماعات الدور الثالث ( )11اجتماعا وبن�سبة بلغت ( )% 32.3واجتماعات الدور الرابع ( )9اجتماعات وبن�سبة بلغت (26.5
 )%و( )3اجتماعات يف الدور اخلام�س وبن�سبة بلغت ( )% 8.8من �إجمايل اجتماعات اللجنة خالل الف�صل الرابع ع�شر .يالحظ ارتفاع
اجتماعات الدور الثالث عن متو�سط اجتماعات اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي والبالغ ( )6.8اجتماعا حيث ارتفعت بن�سبة ()% 38.1
وبواقع �أربعة اجتماعات برملانية عن متو�سط اجتماعات اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
ا�ستغرقت اللجنة خالل اجتماعاتها يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (� )76.14ساعة وذلك بواقع (� )14.45ساعة الجتماعات الدور الأول
والتي بلغ ن�سبتها ()% 18.9
من املجموع العام و(� )8.10ساعة الجتماعات الدور الثاين وبن�سبة بلغت ( )% 10.6من الإجمايل العام و(� )28.41ساعة الجتماعات
الدور الثالث والتي ا�ستحوذت على الن�سبة الأكرب من �إجمايل عدد ال�ساعات امل�ستغرق الجتماعات اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي
حيث بلغت الن�سبة ( )% 37.5وذلك نظرا لزيادة الن�شاط الت�شريعي والرقابي للجنة خالل هذا الدور ،فيما بلغ الوقت امل�ستغرق
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الجتماعات الدور الرابع (� )22.5ساعة وبن�سبة ( )% 29.5م�ستحوذة املرتبة الثانية بعد الوقت امل�ستغرق الجتماعات اللجنة خالل
الدور الثالث و(� )2.33ساعة الجتماعات الدور اخلام�س والتي ح�صلت على ن�سبة ( )% 3.5من �إجمايل الوقت امل�ستغرق الجتماعات
اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي .وفيما يلي جدول ر�سم بياين يو�ضح عدد اجتماعات اللجنة والوقت امل�ستغرق بح�سب ادوار االنعقاد
يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.

بلغت ن�سبة اجتماعات اللجنة ( )% 9.4من �إجمايل اجتماعات جلان املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر والبالغ عددها ()362
اجتماع ًا.
كما بلغت ن�سبة عدد �ساعات اجتماعات اللجنة ( )% 7.9من �إجمايل الوقت امل�ستغرق الجتماعات جلان املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي
الرابع ع�شر التي بلغت (� 989ساعة).
ثانياً :الن�شاط الت�شريعي للجنة
ناق�شت اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ( )9م�شروعات قوانني وذلك خالل �أدوار االنعقاد اخلم�سة حيث ناق�شت يف الدور الأول
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( )3م�شروعات وبن�سبة بلغت ( )% 33.3من �إجمايل امل�شروعات املحالة �إلى اللجنة وم�شروع واحد يف كل من الدور الثاين وبن�سبة (11.1

 )%و�أي�ضا يف الدور اخلام�س وبن�سبة ( )% 11.1بينما الدور الثالث ( )4م�شروعات وبن�سبة بلغت ( )% 44.4من �إجمايل م�شروعات
القوانني املحالة �إلى اللجنة والبالغ عددها ( )9م�شروعات مما يفوق ذلك مقارنة االجتماعات وال�ساعات املعقودة خالل الدور الثالث
والأول وذلك مقارنة بالأدوار الأخرى.

جدول يو�ضح امل�شروعات املحالة �إلى اللجنة بح�سب كل دور انعقاد.
�أدوار االنعقاد

الدور الأول

امل�شروع
•مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الهيئة االحتادية للبيئة.
•مناق�شة م�شروع قانون �إحتادي يف �شـ�أن تعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون احتادي رقم (  ) 1ل�سنة 2006م املعدل للقانون االحتادي
رقم (  ) 1ل�سنة  1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء.
•م�شروع قانون احتادي ل�سنة 2007يف �ش�أن الرفق باحليوان.

الدور الثاين

•مناق�شة م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحت��ادي رقم ( ) 4ل�سنه  1998يف �ش�أن نظام ال�سلك الدبلوما�سي
والقن�صلي.

الدور الثالث

•م�شروع قانون املدخالت الع�ضوية.
•م�شروع قانون �إلغاء الهيئة االحتادية للبيئة.
•م�شروع قانون حماية الأ�صناف النباتية اجلديدة وحقوق م�ستوردي النباتات
•حتفظات رئي�س الدولة يف �شان �إلغاء الهيئة االحتادية للبيئة

الدور الرابع
الدور اخلام�س

_____________
•م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )16ل�سنة  1980ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول

ا�ستغرقت اللجنة �أثناء مناق�شتها القوانني والت�شريعات املحالة �إليها يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (� )24ساعة عمل وبن�سبة تقدر ب (32

 )%من �إجمايل الوقت امل�ستغرق لن�شاط اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر والبالغ (� )76.14ساعة ،كما تظهر الإح�صائيات تركز
الن�شاط الت�شريعي للجنة يف الدور الأول وبن�سبة بلغت ( )% 54.5ويف الدور الثالث ( )% 38.5وذلك نظرا الرتفاع عدد امل�شروعات املحالة
�إلى اللجنة خالل الدور الأول والدور الثالث( .راجع اجلدول ال�سابق)
�أما عن الأداء يف الن�شاط الت�شريعي للجنة فقد �أظهرت الإح�صائيات تركز �أدائها الت�شريعي من خالل طرح العديد من الأفكار واملقرتحات
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والآراء حيث طرحت اللجنة على �سبيل املثال ما يزيد عن ( ) 24فكرة وبن�سبة بلغت ( )% 40من �إجمايل عدد الأفكار التي طرحتها اللجنة
خالل الف�صل الت�شريعي والبالغة عددها ( )60فكرة ،و ( ) 19مقرتح ًا وبن�سبة بلغت ( )% 16.1من �إجمايل عدد املقرتحات يف الف�صل
الت�شريعي والتي بلغت ( )118مقرتح ًا و( ) 21ر�أي ًا وبن�سبة مئوية ( )% 32.8وذلك من �إجمايل عدد الآراء التي طرحتها اللجنة خالل
الف�صل الت�شريعي والبالغة ( )88ر�أي ًا.
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جدول �أهم الأفكار والآراء التي ا�ستعر�ضتها اللجنة خالل مناق�شتها مل�شروعات القوانني.
امل�شروع

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

م�شروع قانون �إن�شاء الهيئة االحتادية للبيئة

طرحت اللجنة فكرة مدى ا�ستقاللية الهيئة االحتادية للبيئة عن وزارة البيئة خا�صة يف حال �إن�شاء الهيئة
االحتادية حيث طالبت ب�إجراء التعديالت يف القانون مبا يحقق اال�ستقاللية وتنفيذ املهام بال�شكل املطلوب.

م�شروع قانون تعديل اخت�صا�صات الوزارات
و�صالحيات الوزراء.

ناق�شت اللجنة اخت�صا�صات وزارة البيئة ومدى ارتباط هذه االخت�صا�صات بالدور الرقابي وعملية االرتقاء
بالفكر البيئي خا�صة ما يتعلق ب��دور ال��وزارة حيال دعم ال�صيادين و املزارعني وتنمية ال�ثروة احليوانية
والزراعية.

م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن الرفق باحليوانات

طرحت اللجنة فكرة دور املنظمات املحلية والدولية ال��وارد بح�سب ما جاء يف م�شروع القانون حي طالبت
اللجنة اقت�صار تنفيذ التعليمات والأنظمة ال�صادرة من املنظمات املحلية دون الدولية.

م�شروع ق��ان��ون تعديل �أح��ك��ام ق��ان��ون نظام
ال�سلك الدبلوما�سي

ناق�شت اللجنة ال�ضوابط واليات العمل اخلا�صة مبجل�س الت�أديب من حيث ماهية التمثيل واجلوانب التي ميكن
االرتقاء بعمل املجل�س وذلك من خالل �إتاحة اال�ستعانة مبوظفني وخمت�صني من خارج الوزارة.

م�شروع قانون �إلغاء الهيئة
االحتادية للبيئة.

ناق�شت اللجنة النتائج العملية من �إن�شاء الهيئة االحتادية للبيئة وذلك يف �إطار االخت�صا�صات الفنية وعالقتها
باخت�صا�صات وزارة البيئة حيث �أت�ضح لها من خالل مناق�شتها احلكومة وجود تداخل يف االخت�صا�صات والذي
اعترب من قبل احلكومة احد الأ�سباب التي تعرقل تطبيق الدولة ا�سرتاتيجية بيئية احتادية.

م�����ش��روع ق��ان��ون حماية الأ���ص��ن��اف النباتية
اجلديدة وحقوق م�ستوردي النباتات

ناق�شت اللجنة على العديد الأفكار منها على �سبيل املثال ،الأهداف العامة من القانون ومعايري و�ضوابط قبول
الت�سمية وحقوق امللكية الفكرية وم�س�ألة الطعن يف القانون و�سلطة ال�ضبط الق�ضائي ومدى توافق العقوبات مع
القوانني االحتادية الأخرى يف الدولة والتي مل ي�شار �إليها يف م�شروع القانون بح�سب ر�أي اللجنة.

حتفظات رئي�س ال��دول��ة يف ���ش��ان �إل��غ��اء
الهيئة االحتادية للبيئة.

اطلعت اللجنة على حتفظات رئي�س الدولة وقد وافقت اللجنة على التعديالت الواردة �إليها.

م�شروع قانون تعديل بع�ض �أحكام قانون
�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول.

ناق�شت اللجنة على العديد من الأفكار املتعلقة مب�شروع القانون �أهمها� ،أهداف القانون ومربراته واحللول
البديلة لعالج �أزمة امل�ؤ�س�سة (خ�سائر مالية) وفكرة الدعم احلكومي وعالقته مب�ستويات �أ�سعار املحروقات
يف الدولة وارتباطها بالأ�سعار العاملية .كما تخوفت اللجنة من ت�أثري زيادة �أ�سعار املحروقات على ذوي الدخل
املتو�سط وم�ستوى الت�ضخم الناجت من ذلك.
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ثالثاً:الن�شاط الرقابي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ب�صورة عامة ( )5مو�ضوعات عامة متثلت بح�سب اجلدول املرفق مو�ضوع الأمن
الغذائي والتي �أحيل للجنة يف الدور الثاين ومو�ضوع الرثوة ال�سمكية وال�سيا�سية اخلارجية واملحالتان يف الدور الثالث ومو�ضوعي املوارد
املائية وامل�شكالت البيئة وذلك يف الدور الرابع.
�أحالت اللجنة للمجل�س �أربعة تقارير برملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،هي (الرثوة ال�سمكية� ،سيا�سة اخلارجية ،موارد املائية)،
فيما قامت اللجنة ب�سحب مو�ضوع امل�شكالت البيئية وذلك نظرا لعدم قيام الوزارة املعنية بتزويد اللجنة املعلومات املطلوبة يف ف�ضال عن
انتهاء الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر للمجل�س.
ا�ستغرقت اللجنة يف �سبيل مناق�شة املو�ضوعات العامة خالل الف�صل الت�شريعي (� )51:19ساعة من جممل ن�شاط اللجنة والبالغ ()76:14
�ساعة عمل وبن�سبة تقدر ب ( ،)% 68حيث بلغ عدد �ساعات العمل يف الدور الأول ( )1:25ويف الدور الثاين ( )7:10ويف الدور الثالث
( )19:11حمتلة املرتبة الثانية بعد �أداء اللجنة خالل الدور الرابع والذي بلغ عدد �ساعات امل�ستغرقة (� )22:5ساعة عمل فيما انخف�ضت
يف الدور اخلام�س لت�صل �إلى (� )1:13ساعة عمل وفيما يلي جدول ن�شاط اللجنة بح�سب عدد ال�ساعات املنجزة يف كال من اجلانب الرقابي
والت�شريعي.
اجلانب

عدد ال�ساعات
الدور الثالث الدور الرابع

املجموع

الن�سبة

22:05

1:13

51:19

% 68

1:20

24:2

% 32

2:33

76.14

-

الدور الأول

الدور الثاين

املو�ضوعات العامة

1:25

7:20

19:11

م�شروعات القوانني
املجموع العام

13:20

 50د
8:10

9:30

0

28.41

22:5

14:45

الدور اخلام�س

قامت اللجنة بطرح ما يزيد عن ( )99مقرتح ًا يتعلق باجلانب الرقابي وذلك من �إجمايل ( )118مقرتح ًا يف الف�صل الت�شريعي وبن�سبة
بلغت ( )% 83.9كما طرحت (  ) 36فكرة �شكلت ما ن�سبته  % 60من جممل الأفكار التي طرحتها اللجنة ،كما قدمت (  ) 67ر�أي ًا �شكلت
ما ن�سبته ( ) 76.2من جممل الآراء التي طرحتها اللجنة.
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جدول �أهم الأفكار والآراء التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�ص املو�ضوعات العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
املو�ضوع

�أهم الأفكار و الآراء املطروحة

الأمن الغذائي

(الأفكار)
طرحت اللجنة من خالل مناق�شتها الربملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر على العديد من الأفكار املت�صلة مبو�ضوع الأمن
الغذائي �أهمها م�س�ألة �شح املوارد الغذائية واملوقف الدويل من ق�ضية الأمن الغذائي وت�أثري ذلك على الأمن الغذائي يف الدولة كما
تناولت اللجنة فكرة دور القوانني االحتادية يف �سبيل دعم جهود الدولة يف ق�ضية الأمن الغذائي وحماية امل�ستهلك كما طرحت اللجنة
�أي�ضا فكرة العالقة بني الزيادة ال�سكانية يف الدولة وت�أثري ال�سيا�سات اخلا�صة بالعمالة الوافدة على ق�ضية الأمن الغذائي هذا
وبالإ�ضافة �إلى مدى توفر الإح�صائيات الدقيقة والكفيلة بتحديد احتياجات الأمن الغذائي يف الدولة والبنى التحتية التي ميكن �أن
ت�ساهم يف زيادة املخزون الغذائي يف الدولة.
(الآراء)
كما كان للجنة العديد من الآراء حول مو�ضوع الأمن الغذائي منها على �سبيل املثال توا�ضع دعم الزراعة يف الدولة و�صعوبة حتديد
املخزون الالزم وذلك نظرا للزيادة ال�سكانية كما ارت�أت اللجنة ب�ضرورة حتديد �أ�سعار بع�ض ال�سلع الأ�سا�سية عند م�ستويات معينة
خ�صو�صا يف ظل تداعيات الأزمة املالية العاملية .كما ر�أت اللجنة �إن قلة م�صادر اال�سترياد واحتكارها احد الأ�سباب ارتفاع �أ�سعار
املواد الغذائية وان الإ�شكالية تكمن �أي�ضا حول وجود اجلهة الرقابية القادرة على تطبيق املعايري وال�ضوابط اخلا�صة باملواد الغذائية
من حيث �أ�سعارها �أو نوعيتها.

حماية
وت��ن��م��ي��ة ال�ث�روة
ال�سمكية

(الأفكار)
ناق�شت اللجنة م�س�ألة القوانني والت�شريعات املنظمة ملهنة ال�صيد والرثوة ال�سمكية عالقتها ببع�ض الإ�شكاليات الناجتة عن عملية
التنفيذ �أحكام القانون ،كما تعر�ضت اللجنة يف اجتماعاتها �إلى فكرة اال�ستزراع ال�سمكي و�أثره على تنمية الرثوة ال�سمكية ودور اجلهات
املعنية اجتاه اال�ستزراع ال�سمكي ت�أثري الن�شاط التجاري واملالحي على الكائنات البحرية و دور التلوث البحري يف هجرة الأ�سماك
و�أثرها على مهنة ال�صيد كما تعر�ضت اللجنة من خالل مناق�شتها الربملانية على دور امل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية يف �سبيل دعم
املهنة واملمتهنني فيها.
(الآراء)
ناق�شت اللجنة على العديد من الآراء اخلا�صة باملو�ضوع منها على �سبيل املثال ،توا�ضع حجم الدعم احلكومي لتنمية الرثوة ال�سمكية
�سواء من حيث دعم الأهداف اال�سرتاتيجية خا�صة م�س�ألة اال�ستزراع ال�سمكي �أو الدعم املقدم �إلى ال�صيادين وتوا�ضع دور جمعيات
ال�صيادين يف التعرف على م�شكالت ال�صيادين و�ضعف الدعم املقدم �إليهم كما اتفقت اللجنة على وجود �صعوبات ميدانية تعرت�ض
تطبيق القوانني والت�شريعات اخلا�صة بالرثوة ال�سمكية وتنظيم مهنة ال�صيد وذلك من حيث مدى مواءمة القانون الظروف البيئية
واالجتماعية ملجتمع ال�صيد.
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املو�ضوع

�أهم الأفكار و الآراء املطروحة

املوارد
املائية

(الأفكار)
طرحت اللجنة على العديد من الأفكار اخلا�صة مبو�ضوع املوارد املائية وذلك مب�شاركة اخلرباء واملخت�صني يف جمال البيئة واملياه
ب�شكل خا�ص ،فعلي �سبيل املثال ناق�شت اللجنة فكرة و�ضع املخزون املائي يف الدولة والعوامل الطبيعية والب�شرية التي ت�ساهم يف زيادة
املخزون �أو انخفا�ضه ،كما تعر�ضت اللجنة على فكرة الأن�شطة الب�شرية املختلفة يف الدولة وعالقتها بو�ضع بحالة املخزون املائي يف
الدولة و�أي�ضا على دور امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية واخلا�صة يف �سبيل دعم وعالج الظواهر ال�سلبية املرتبطة مبو�ضوع املوارد املائية
يف الدولة.
(الآراء)
قامت اللجنة �أثناء مناق�شتها املو�ضوع مع املخت�صني واخلرباء و احلكومة بطرح العديد من الآراء والق�ضايا املت�صلة مبو�ضوع املوارد
املائية يف الدولة منها على �سبيل املثال ،الزراعة التقليدية احد الأ�سباب الهامة يف انخفا�ض من�سوب املياه اجلوفية و �أن الن�شاط
ال�صناعي من املمكن �أن ي�ساهم يف زيادة اال�ستهالك املائي كما اتفقت اللجنة على �أن الطبيعة املناخية للدولة تعد احد الأ�سباب
الرئي�سية للعجز املائي كما اتفقت اللجنة على توا�ضع دور اجلهات املعنية يف �سبيل مواجهة الق�ضية �سواء من حيث الإعتمادات
املخ�ص�صة للأهداف اال�سرتاتيجية �أو الت�شريعات والقوانني االحتادية املعنية باملوارد املائية ودورها يف توحيد ال�سيا�سة املائية يف
الدولة.

�سيا�سة
وزارة اخلارجية

(الأفكار)
ناق�شت اللجنة فكرة ا�سرتاتيجية الوزارة وعالقتها بدعم دور ال�سيا�سة اخلارجية للدولة كما تعر�ضت اللجنة �إلى فل�سفة املعاملة باملثل
وتقييم مدى قيام الوزارة بتطبيقها على بع�ض الدول ،كما تناولت اللجنة يف اجتماعاتها م�س�ألة الهيكل التنظيمي للوزارة وو�ضع �سيا�سة
التوطني واال�ستقطاب فيها بالإ�ضافة �إلى دور البعثات وال�سفارات يف اخلارج �سواء اجتاه املواطنني �أو يف �سبيل دعم مواقف الدولة.
(الآراء)
طرحت اللجنة خالل مناق�شتها مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية على العديد من الآراء والتوجهات العامة نحو املو�ضوع فعلي �سبيل
املثال اتفقت اللجنة على الت�أثري ال�سلبي لعدم وجود ا�سرتاتيجية يف جماالت حمددة منها على �سبيل املثال امل�ساعدات اخلارجية
والت�سويق والرتويج للدولة ورعاية مواطني الدولة يف اخلارج �أثناء الأزم��ات والكوارث كما ر�أت اللجنة ت�أخر ال��وزارة نحو الإعالن
والتحرك ال�سيا�سي للق�ضايا التي مت�س �سمعة الدولة وعدم و�ضوح ا�سرتاتيجية وا�ضحة لذلك كما الحظت اللجنة �ضعف التوطني يف
الوزارة و توا�ضع احلوافز والبدالت والذي يف نظر اللجنة كان له الأثر ال�سلبي يف عملية ا�ستقطاب الكوادر الوطنية.

هذا وقد تبنت اللجنة يف �سبيل دعم دورها الرقابي على �آلية ومنهجية العمل امليداين حيث قامت بالعديد من الزيارات امليدانية خالل
مناق�شتها مو�ضوع "حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية" وذلك من اجل الوقوف على الواقع امليداين للمو�ضوع كما اعتمدت بجانب ذلك على منهجية
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ا�ستطالعات الر�أي الربملانية وذلك لربط امل�شاهدات امليدانية باحلقائق والأرقام الإح�صائية .مرفق جدول �إح�صائي تقديري بعدد الأفكار
والآراء واملقرتحات املطروحة من قبل اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
الأداء
العنا�صر

الأداء الرقابي

الأداء الت�شريعي

املجموع

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

فكرة

24

% 40

36

% 60

60

مقرتح

19

% 16

99

% 83.9

118

ر�أي

21

% 23.8

67

% 76.2

88

جمموع

64

% 24

202

% 76

266

رابعاً :الن�شاط النوعي للجنة:

•الن�شاط الرقابي للجنة:
بلغ �إجمايل عدد التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س  -وذلك رجوعا �إلى تقارير تو�صيات اللجنة  -خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
( )39تو�صية عامة ،حيث ا�ستحوذ مو�ضوع الرثوة ال�سمكية على ن�سبة ( )% 38.4من �إجمايل عدد التو�صيات املتبناة من قبل اللجنة والتي
بلغت (  )15تو�صية برملانية تلتها تو�صيات مو�ضوع املوارد املائية والتي بلغت ( )11تو�صية برملانية وبن�سبة ا�ستحواذ تقدر ب( )% 28.3من
�إجمايل عدد تو�صيات اللجنة فيما بلغ عدد تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة اخلارجية ( )8وبن�سبة ( )% 20.5من جمموع تو�صيات اللجنة �أما عن
بلغ تو�صيات مو�ضوع الأمن الغذائي فقد بلغت ( )5تو�صيات عامة وبن�سبة تقدر ( )% 12.8من �إجمايل عدد التو�صيات التي �أحالتها اللجنة
خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
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جدول التو�صيات املحالة من قبل اللجنة �إلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها.
املو�ضوع

التو�صيات

موقف احلكومة

1.1زيادة املوازنة املخ�ص�صة لقطاع الرثوة ال�سمكية بناء على الأهداف اال�سرتاتيجية التي و�ضعتها الوزارة
وتخ�صي�صها لزيادة تنمية الرثوة ال�سمكية ودعم ال�صيادين وتطوير القطاع ب�شكل عام.
2.2تطوير مركز دار�سات الأحياء البحرية وتعميم التجربة ودعمها فنيا وماديا.
3.3ت�شجيع اال�ستثمار يف م�شاريع اال�ستزراع ال�سمكي وتقدمي الدعم املادي والفني واملعريف ،للراغبني يف
اال�ستثمار يف هذا القطاع.
�4.4إن�شاء مراكز بحثية وتنب�ؤيه متخ�ص�صة لعمل درا�سات م�ستقبلية على �أثر وتداعيات الكثري من الظواهر
امل�ؤثرة على الرثوة ال�سمكية والأحياء البحرية
5.5العمل على زيادة عدد املحميات البحرية كامل�شاد ال�صناعية وال�شعاب املرجانية و�أ�شجار القرم واملحافظة
عليها يف مناطق خمتلفة من �شواطئ الدولة لزيادة املخزون ال�سمكي.
�6.6إ�سناد امل�سئولية املبا�شرة عن الرثوة ال�سمكية لوزارة البيئة ومتابعتها وتنميتها والتن�سيق مع جميع الأطراف
�أ�صحاب العالقة (وزارة ال�شئون االجتماعية ،وزارة الداخلية ،جهات حملية).
7.7تعديل القانون االحتادي رقم ( )23ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية وتنمية الرثوات املائية احلية خا�صة
فيما يتعلق بتوفري النوخذة املواطن على ظهر �سفن ال�صيد والعمل على �إيجاد البدائل املنا�سبة ملا �أفرزته
هذه التجربة من �سلبيات ،مع الأخذ يف االعتبار �أهمية ا�ست�شارة �أ�صحاب املهنة و�إ�شراكهم عند تعديل
حماية
يف انتظار رد
القانون.
وتنمية الرثوة ال�سمكية
احلكومة
8.8تفعيل 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.
�9.9إن�شاء هيئة عليا لتنظيم مهنة ال�صيد يف الدولة مهمتها الإ�شراف واملتابعة على جميع ما يتعلق باملهنة
�سواء على �صعيد الوقوف على دور جلان تنظيم ال�صيد �أو الإ�شكاليات التي تواجه اجلمعيات وال�صيادين
وما يتعلق بتنمية وحماية الرثوة ال�سمكية.
1010ا�ستحداث �سلطة �ضبط ق�ضائية مهمتها الإ�شراف على تنفيذ القوانني املتعلقة بحماية وتنمية وا�ستغالل
الرثوة ال�سمكية يف الدولة مع مراعاة وجود �آليات تن�سيق بينها وبني خمتلف اجلهات املعنية ب�ش�ؤون الرثوة
ال�سمكية والأمن يف الدولة.
1111توفري الت�أمني ال�شامل لل�صيادين وملراكبهم و�إ�صدار نظام تقاعدي ل�صائدي الأ�سماك يكفل لهم العي�ش
الكرمي بعد كربهم يف ال�سن وتقاعدهم من العمل مبا ال يتعار�ض مع القوانني املتعلقة بنظام الهيئة العامة
املعا�شات ،مما �سيكون له الأثر اجليد على ا�ستمرارية هذه املهنة وازدهارها.
�1212إعادة درا�سة وتقييم عمل اجلمعيات التعاونية لل�صيادين ،والعمل على �إيجاد ال�صيغة املنا�سبة لقيامها
مبهامها جتاه �أع�ضائها ،والعمل على تطويرها وتطوير �أدائها بالإ�ضافة �إلى تقدمي الدعم املادي املبا�شر
بناء على احتياجاتها.
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التو�صيات

املو�ضوع

1313زيادة الدعم املادي لل�صيادين من خالل تقدميها لهم مبا�شرة مثل:
•دعم ال�صيادين بالوقود ومعدات ال�صيد.
• حت�سني و�ضع املوانئ املخ�ص�صة لل�صيادين مع و�ضع ت�صور م�ستقبلي لها وتزويدها بالإمكانيات الالزمة
ك�أماكن للتربيد وحفظ الأ�سماك ،وحمطات الوقود وغريها.
•تعوي�ض ال�صيادين املتفرغني للمهنة من تداعيات الآثار ال�سلبية املرتتبة من بع�ض الظواهر الطبيعة
حماية
كالأعا�صري وظاهرة املد الأحمر.
وتنمية الرثوة ال�سمكية
1414حترير جتارة الأ�سماك من �سيطرة بع�ض اجلن�سيات و�إ�سنادها �إلى اجلمعيات التعاونية ل�صائدي الأ�سماك
�أو لل�شركات الوطنية .مع �إ�صدار ت�شريع لتوطينها.
1515عمل درا�سة لإن�شاء �شركة وطنية م�ساهمة لتطوير وحت�سني و�سائل �صيد الأ�سماك وجتارتها ،من اجل
ا�ستمرارية هذه املهنة وتنظيمها مبا يخدم �أهداف التنمية ال�شاملة بالدولة وخا�صة تعزيز خطط الأمن
الغذائي.
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موقف احلكومة

املو�ضوع

�سيا�سة
وزارة اخلارجية

التو�صيات

موقف احلكومة

1.1اال�ستفادة من برامج امل�ساعدات اخلارجية للدولة لدعم ق�ضايا وم�صالح الدولة.
2.2مراجعة وتقييم وزارة اخلارجية لقائمة الدول ( )34امل�شمولة بقرار جمل�س الوزراء ب�إعفاء رعاياها من
ت�أ�شريات الدخول للدولة ،وو�ضع خطة وا�ضحة لنطاق حتركاتها بالن�سبة للدول ذات الأولوية التي يجب �أن
توجه الوزارة اجلهود جتاهها والتي ت�ستحق �أن تعاملها الدولة مببد�أ املعاملة باملثل.
3.3تكثيف 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.
4.4تطوير دور املتحدث الر�سمي لوزارة اخلارجية يف �ش�أن الرد على االنتقادات والتقارير الإعالمية التي
يف انتظار رد
مت�س الدولة مع و�ضع �أجندة �إعالمية ثابتة تتناول خمتلف الق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية.
احلكومة
5.5تطوير �سيا�سات و�أنظمة املوارد الب�شرية الطموحة مبا يتنا�سب مع طبيعة العمل يف الوزارة وي�ساهم يف
ا�ستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية ،من خالل تعديل �سلم الرواتب للإداريني والدبلوما�سيني مبا
يتنا�سب مع طبيعة عمل الوزارة ،وزيادة االعتمادات املالية جلذب الكفاءات الب�شرية.
6.6تر�شيح مواطني الدولة ل�شغل منا�صب يف املنظمات التي تكون الدولة ع�ضوة فيها ،وتقدمي احلوافز املادية
لهم.
�7.7إعادة النظر يف بع�ض مكونات الهيكل العام للوزارة من خالل �إعادة العمل ببع�ض الإدارات الهامة ك�إدارة
االت�صال اخلارجي وال�سيا�سات الثقافية واالجتماعية.
8.8الت�أكيد على �ضرورة و�ضع �إطار عمل م�شرتك يهدف �إلى اال�ستثمار والرتويج التجاري بالتن�سيق بني وزارة
اخلارجية ووزارة التجارة اخلارجية.
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التو�صيات

املو�ضوع

موقف احلكومة

املوارد املائية

1.1تفعيل القانون رقم ( )21ل�سنة  ،1981وقرار جمل�س الوزراء رقم ( )20ل�سنة  2008فيما يخ�ص
بحماية موارد املياه واملحافظة عليها.
2.2مراجعة القوانني املتعلقة باملياه كل ثالث �سنوات لتحديثها وفق ًا لآخر امل�ستجدات ،وذلك بالتن�سيق
امل�شرتك بني الوزارة واجلهات املعنية باملياه.
3.3و�ﺿﻊ وتعديل املوا�صفات اخلا�صة ب�صنابري املياه عن طريق التحكم بطريقة تدفق املياه.
4.4تفعيل دور الوزارة الرقابي والإ�شرايف يف �إدارة وتنظيم موارد املياه يف الدولة وتطويرها مبا يحقق �أهداف
التنمية للموارد املائية.
5.5و�ضع درا�سات اجلدوى االقت�صادية ذات الكفاءة العالية عند ال�شروع يف بناء ال�سدود و �شبكات ت�صريف
مياه الأمطار ،لال�ستفادة الق�صوى من كمية الأمطار املت�ساقطة على الدولة والتي ال يتم اال�ستفادة املثلى
يف انتظار رد
منها ملختلف امل�شاريع وخا�صة الزراعية.
احلكومة
6.6العمل على و�ضع برامج توعية بالتعاون مع جميع اجلهات من قطاعات حكومية و خا�صة ،ومنظمات
تطوعية �إلى جانب و�سائل الإعالم من �أجل تر�شيد ا�ستهالك املياه.
�7.7إتباع �أف�ضل املمار�سات التكنولوجية املنا�سبة يف ري املزروعات وا�ستخدام الأ�ساليب اجلديدة يف جمال
الزراعة ،كالزراعة املائية والزراعة خارج الرتبة واال�ستمطار.
8.8الت�شجيع على اال�ستفادة من موارد املياه الأخرى كاملياه الرمادية ومياه املجاري املعاجلة ومياه املكيفات
وغريها للم�شاريع الزراعية وللم�صانع واال�ستعماالت اليومية.
9.9التو�سع يف بناء �شبكات ت�صريف مياه الأمطار يف الدولة واال�ستفادة منها يف تنمية اخلزانات اجلوفية.
1010درا�سة مدى اال�ستفادة من تكنولوجيا الطاقة النووية يف توفري كميات �إ�ضافية من موارد املياه.
1111فر�ض ر�سوم جمركية على امل�صانع التي تقوم بت�صدير املياه �إلى اخلارج.

الأمن الغذائي

1.1و�ضع برامج و�سيا�سات ق�صرية ومتو�سطة وطويلة املدى للتعاون بني القطاعني العام واخلا�ص.
2.2تنفيذ قرارات اللجان الوطنية ملراقبة الأ�سعار و تفعيل العقوبات الواردة بقانون حماية امل�ستهلك.
3.3تبني خطط عمل للربط بني برامج احلفاظ على البيئة وبرامج التنمية الزراعية.
�4.4إن�شاء خمازن حكومية متوينية غذائية.
5.5توحيد قوانني التفتي�ش على ال�سلع و املواد الغذائية.
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املو�ضوع قيد
املناق�شة مع
احلكومة

الن�شاط الت�شريعي للجنة�:أحيل للجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر  9م�شروعات قوانني ،وبالرجوع �إلى اخت�صا�صات اللجنة،
يالحظ تركز ن�شاط اللجنة الت�شريعي يف امل�شروعات ذات ال�صلة بالبيئة حيث ا�ستحوذت على ن�سبة ( )% 77.7وبواقع  7م�شروعات قوانني
فيما ا�ستحوذت امل�شروعات ذات ال�صلة باخت�صا�صات اللجنة يف �ش�أن البرتول وال�سيا�سة اخلارجية ( )% 22.1بواقع م�شروع لكل اخت�صا�ص.

وفيما يلي جدول يو�ضح م�شروعات القوانني املحالة �إلى اللجنة بح�سب اخت�صا�صاتها.

االخت�صا�ص

م�شروع القانون

الن�سبة

1.1مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن الهيئة االحتادية للبيئة.
1.1مناق�شة م�شروع قانون �إحتادي يف �شـ�أن تعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون احتادي رقم (  ) 1ل�سنة 2006م املعدل
للقانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء (وزارة البيئة)
.3م�شروع قانون احتادي ل�سنة 2007يف �ش�أن الرفق باحليوان.
.4م�شروع قانون املدخالت الع�ضوية

البيئة

% 77.7

.5م�شروع قانون �إلغاء الهيئة االحتادية للبيئة.
.6م�شروع قانون حماية الأ�صناف النباتية اجلديدة و حقوق م�ستوردي النباتات
.7حتفظات رئي�س الدولة يف �شان �إلغاء الهيئة االحتادية للبيئة
 .1مناق�شة م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( ) 4ل�سنه  1998يف �ش�أن نظام ال�سلك
الدبلوما�سي والقن�صلي

اخلارجية

% 11.1

 .1م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )16ل�سنة  1980ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات العامة
للبرتول

البرتول

% 11.1

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

261

خام�س ًا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجنة:
املو�ضوع

الأوراق الفنية

حماية
وتنمية الرثوة
ال�سمكية

● ●�إعداد ورقة الإطار الربملاين ملو�ضوع حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية
● ●�إعداد ا�ستف�سارات تتعلق مبو�ضوع حماية الرثوة ال�سمكية – احلكومة – جمعيات ال�صيادين – الزيارات امليدانية.
● ●�إعداد تقرير الزيارة امليدانية جلمعيات ال�صيادين يف الإمارات التالية ( الفجرية– �أم القيوين – عجمان – ال�شارقة – دبي
– �أبوظبي)
● ●ت�صميم ا�ستبيانه ملو�ضوع حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية و وامل�شاركة يف توزيعها والقيام بتحليل بياناتها با�ستخدام برنامج
التحليل الإح�صائي االجتماعي
● ●�إعداد ورقة خا�صة عن �إ�شكاليات القانون رقم  23ل�سنة  1999يف �شان حماية الرثوات املائية احلية
● ●�إعداد جدول النتائج الزيارات امليدانية ملو�ضوع حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية
● ●�إعداد تقرير مو�ضوع حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية
● ●�إعداد جدول تعليقات الأع�ضاء حول مو�ضوع حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية
● ●�إعداد بطاقات اال�ستف�سارات لأع�ضاء اللجنة .
● ●�إعداد العر�ض التقدميي لتقرير اللجنة حول مو�ضوع حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية
● ●�إعداد تقرير عن تو�صيات املجل�س.

�سيا�سة وزارة
اخلارجية

● ●�إعداد ورقة البيان املعلوماتي عن �سيا�سة وزارة اخلارجية
● ●�إعداد جدول الأهداف العامة للمو�ضوع.
● ●�إعداد ورقة الإطار الربملاين حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية.
● ●ا�ستف�سارات اللجنة ملمثلي وزارة اخلارجية.
● ●ملخ�ص الورقة التحليلية حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية.
● ●الورقة التحليلية الربملانية حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية.
● ●تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية.
● ●جدول الأعمال التف�سريي حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية.
● ●بطاقات التعليق حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية.
● ●عر�ض تقدميي مللخ�ص تقرير اللجنة.
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الأوراق الفنية

املو�ضوع

املوارد املائية
يف الدولة

● ●ورقة الإطار الربملاين العام حول مو�ضوع املوارد املائية
● ●اجلدول التف�سريي للمو�ضوع
● ●اال�ستف�سارات اخلا�صة باملو�ضوع
● ●بطاقات التعليق حول مو�ضوع املوارد املائية
● ●تقرير اللجنة حول املو�ضوع وملخ�صه.
● ●عر�ض تقدميي مللخ�ص التقرير اخلا�ص باملو�ضوع
● ●درا�سة حتليلية حول مو�ضوع املوارد املائية يف الدولة

مو�ضوع الأمن
الغذائي

● ●التقرير العام للمو�ضوع
● ●امللخ�ص العام للمو�ضوع
● ●بطاقات التعليق حول املو�ضوع
● ●درا�سة حتليلية حول مو�ضوع الأمن الغذائي
● ●اال�ستف�سارات العامة يف �ش�أن املو�ضوع
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�سابعا :جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة:
�أوال :الن�شاط العام للجنة:
عقدت جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق ( )44اجتماع ًا خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر وبلغت عدد اجتماعات الدور الأول
( )11اجتماع ًا ،فيما بلغت عدد اجتماعات الدور الثاين ( )13اجتماع ًا ،وزادت اجتماعات الدور الثاين عن الدور الأول بواقع اجتماعني
وبن�سبة(  ،) % 4.5ويالحظ ارتفاع عدد اجتماعات اللجنة يف الدور الرابع عن الدور الثالث بحوايل ال�ضعف ،حيث بلغ عدد اجتماعات
اللجنة يف الدور الرابع ( )14اجتماعا وبن�سبة ( )% 32بينما بلغ عدد االجتماعات يف الدور الثالث ( )6اجتماعات وبن�سبة (،)% 14
وارتفعت عدد اجتماعات الدور الرابع عن الدور الثالث بواقع ( 8اجتماعات) ،وا�ستغرقت هذه االجتماعات عدد من ال�ساعات بلغت
(� )126:10ساعة يف الأدوار الأربعة ،متثلت يف (� )65ساعة يف الدور الأول والثاين ،حيث بلغت عدد �ساعات الدور الأول (� )28ساعة
وبن�سبة  ،% 22وبلغت عدد �ساعات الدور الثاين (� )37ساعة وبن�سبة  ،% 29يف حني بلغت عدد �ساعات الدور الثالث والرابع ()61:10
�ساعة ،متثلت يف (� )19.55ساعة يف الدور الثالث ،وبن�سبة ( )% 16و(� )41.15ساعة يف الدور الرابع وبن�سبة (.)% 33
لوحظ ارتفاع عدد �ساعات اجتماعات الدور الأول والثاين عنه يف الدور الثالث والرابع بواقع (� )6ساعات وذلك للأ�سباب الآتية:
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1.1ا�ستغراق اللجنة يف مناق�شتها للقوانني املتمثلة يف (م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء جمموعة بريد الإمارات القاب�ضة) و(م�شروع قانون
احتادي يف �ش�أن تنظيم االنتفاع بامل�ساكن احلكومية) ،و(م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )31ل�سنة 1999
يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء) (� )22ساعة وبن�سبة ( )% 34من جمموع ال�ساعات الكلية للجنة ،بواقع (� )6ساعات
لدى مناق�شتها م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء جمموعة بريد الإمارات القاب�ضة وبن�سبة ( )% 28من جمموع �ساعاتها الكلية يف ن�شاطها
الت�شريعي ،فيما ا�ستغرقت(� )3ساعات لدى مناق�شتها م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم االنتفاع بامل�ساكن احلكومية وبن�سبة بلغت (14
 )%من جمموع �ساعاتها يف الأداء الت�شريعي ،ويف مناق�شتها مل�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )31ل�سنة 1999
يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ا�ستغرقت (� )13ساعة بن�سبة ( )% 59من جمموع �ساعات اللجنة يف ن�شاطها الت�شريعي
2.2فيما ناق�شت اللجنة  3مو�ضوعات من خالل ن�شاطها الرقابي متثلت يف (�سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان) ،و(�سيا�سة الهيئة العامة لل�شئون
الإ�سالمية والأوقاف) ،و(�سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة) وبلغ عدد �ساعات االجتماعات يف الن�شاط الرقابي (� )34ساعة وبن�سبة ()% 52
من جمموع ال�ساعات الكلية للجنة ،حيث بلغ عدد �ساعات مناق�شتها ملو�ضوع �سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان (� )10ساعات وذلك بن�سبة (29
 ،)%فيما بلغ عدد �ساعات مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لل�شئون الإ�سالمية والأوقاف (� )19ساعة وذلك بن�سبة ( ،)% 56ويف
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الأ�شغال عقدت اللجنة (� )5ساعات ن�سبتها ( )% 15من جمموع عدد �ساعات اللجنة يف �أدائها الرقابي.
3.3ارتفاع عدد اجتماعات اللجنة يف الدور الرابع عنه يف الأدوار الأخرى (الأول والثاين والثالث) حيث بلغت ( )14اجتماعا وبن�سبة ()% 32
فيما بلغت عدد ال�ساعات (� )41.55ساعة وبن�سبة ( )% 33حيث ناق�شت اللجنة يف دورها الرابع عدد من م�شروعات القوانني واملو�ضوعات
متثلت يف ( )3من م�شروعات القوانني وهي (القانون االحتادي حلماية ال�شبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء) وقانون (احتادي
بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة 1999ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف) ،وقانون (النقل الربي
والطرق) يف حني بلغت عدد املو�ضوعات (( )2الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت) و(الهيئة العامة للطريان املدين) ،وبلغ عدد
اجتماعات اللجنة يف مناق�شة (قانون النقل الربي والطرق) ( )2فيما بلغ عدد اجتماعاتها يف مناق�شة (القانون االحتادي حلماية ال�شبكة
العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء) ( )3اجتماعات .فيما بلغ عدد اجتماعات اللجنة يف مناق�شة مو�ضوع هيئة تنظيم االت�صاالت
( )5اجتماعات وبلغ عدد االجتماعات يف مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للطريان املدين(. )3
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ثانياً :الن�شاط الت�شريعي للجنة
ناق�شت اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ( )6م�شروعات قوانني حيث ناق�شت يف الدور الأول م�شروعني وبن�سبة بلغت ()% 33.3
يف حني ناق�شت يف الدور الثاين م�شروع واحد وبن�سبة ( )% 17من �إجمايل امل�شروعات املحالة �إلى اللجنة بينما ناق�شت اللجنة م�شروع واحد
يف الدور الثالث ( )4م�شروعات يف الدور الثالث وثالث م�شروعات يف الدور الرابع.
وفيما يلي جدول يو�ضح امل�شروعات املحالة �إلى اللجنة بح�سب كل دور انعقاد.
امل�شروع

�أدوار االنعقاد
الدور الأول

● ●م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم االنتفاع بامل�ساكن احلكومية.

الدور الثاين

● ●م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء جمموعة بريد الإمارات القاب�ضة.
● ●م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )31ل�سنة  1999يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
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امل�شروع

�أدوار االنعقاد
الدور الثالث

● ●م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان.

الدور الرابع

● ●م�شروع القانون االحتادي حلماية ال�شبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
● ●م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  1999ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�شئون الإ�سالمية
والأوقاف.
● ●م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2010ب�ش�أن النقل الربي والطرق.

وفيما يلي جدول يو�ضح املو�ضوعات املحالة �إلى اللجنة بح�سب كل دور انعقاد.
�أدوار االنعقاد
الدور الأول

الدور الثاين
الدور الثالث
الدور الرابع

املو�ضوعات العامة

● ●�سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان
● ●�سيا�سة الهيئة العامة لل�شئون الإ�سالمية والأوقاف
● ●�سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة.
● ●�سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان
● ●�سيا�سة الهيئة العامة لل�شئون الإ�سالمية والأوقاف
● ●�سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة
● ●�سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة لقطاعي امل�ساكن احلكومية والطرق وامل�شاريع
● ●هيئة تنظيم االت�صاالت .
● ●الهيئة العامة للطريان املدين.

جدول �أهم الأفكار والآراء التي ا�ستعر�ضتها اللجنة �أثناء مناق�شتها مل�شروعات القوانني:
امل�شروعات

�أهم الأفكار والآراء

م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء جمموعة
بريد الإمارات القاب�ضة .

● ●ناق�شت اللجنة فكرة �ضرورة تعر�ض الالئحة التف�سريية مل�شروع القانون االحتادي للتفا�صيل ب�شكل وا�ضح
وبنظرة �شمولية وبطريقة ال تثري اللب�س لتحقيق الغر�ض من م�شروع القانون.
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امل�شروعات

�أهم الأفكار والآراء

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم
االنتفاع بامل�ساكن احلكومية.

● ●ناق�شت اللجنة �أ�سباب عدم �إرفاق م�شروع القانون باملذكرة التف�سريية والتي تتناول موجبات هذا امل�شروع،
حتى تقف اللجنة على هذه امل�سببات.
● ●عدم ا�ستطاعة فئات من ال�شباب توفري م�ساكن لهم ونراهم يعي�شون مع ذويهم يف منزل واحد.

م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام
القانون االحتادي رقم ( )31ل�سنة
 1999يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء

ناق�شت اللجنة حماية م�صلحة املواطن والهيئة من خالل:
● ●احلفاظ على �أ�سعار خدمات الكهرباء �سواء يف امل�ساكن �أو يف امل�شاريع ال�صغرية التي ي�ستثمر فيها املواطن
�أمواله.
● ●ال�سماح للم�ستثمرين من القطاع اخلا�ص ب�إن�شاء حمطات توليد الطاقة و�إنتاج املياه يف املناطق التي ت�شرف
عليها الهيئة.
● ●دعم �سعر تكلفة الكهرباء الذي تقدمه الهيئة للمواطن يف ال�سكن.
● ●ناق�شت اللجنة �أهمية معرفة اللجنة ال�سرتاتيجية الهيئة االحتادية لل�سنوات القادمة ولي�س عن ال�سنة
احلالية فقط ،ملعرفة خططها وتوجهاتها ولال�ستفادة منها يف �إعداد التقرير ومناق�شة م�شروع القانون.

م�شروع قانون احتادي
ب�ش�أن برنامج
ال�شيخ زايد للإ�سكان.

ناق�شت اللجنة العديد من الأفكار منها على �سبيل املثال:
● ●اعتبار برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ذا �شخ�صية اعتبارية.
● ●و�ضع حد �أدنى للم�ساعدة املالية ا�ستنادا ملتو�سط التكلفة الإن�شائية لبناء الوحدة ال�سكنية.
● ●ا�ستحقاقات املر�أة املواطنة للم�ساعدات ال�سكنية وفقا ل�شروط معينة.
● ●تفاوتت �آراء �أع�ضاء اللجنة حول القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  2007يف �ش�أن تنظيم االنتفاع بامل�ساكن
احلكومية" ،كالتايل:
● ●�إن هناك ملكية للم�سكن تدخل �ضمن �شروط برنامج زايد للإ�سكان.
● ● الن�ص املقرتح لي�س له عالقة بالقانون لقدم املنازل فما الهدف من متليك هذه املنازل.
● ●اخت�صا�ص الربنامج بناء امل�ساكن وهذا البند ين�ص على تنظيم االنتفاع ،والقانون املعرو�ض ي�ؤكد �أن هناك
�إ�شارة لذلك بالإ�ضافة �إلى اللوائح التنفيذية ،والربنامج له ثالثة اخت�صا�صات :بناء�/صيانة �/شراء.
● ●�أهمية تعريف الأ�سرة يف القانون كونه يدخل فيه م�صري الأ�سر املتنامية وغري املتنامية وامل�شكالت التي
يعانيها بع�ض الأ�سر من عدم ح�صولهم على امل�سكن
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امل�شروعات

�أهم الأفكار والآراء

م�شروع القانون االحتادي
حلماية ال�شبكة العامة
للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء

● ●الحظت اللجنة قرب املجمعات ال�سكنية من مناطق خطوط كهرباء ال�ضغط العايل مما له من ت�أثري على
�صحة الأفراد ب�سبب وجود املجال املغناطي�سي لتلك اخلطوط.
● ●وجود الكثري من الكابالت الكهربائية الكبرية بالقرب من منازل املواطنني ،مما يعر�ض هذه الكابالت
حلدوث الكثري من الأ�ضرار بها من ناحية ،ويعر�ض حياة املواطنني للخطر من ناحية �أخرى.
● ●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.
● ●عدم تناول 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.
● ●�أبدى �أع�ضاء اللجنة �أن هناك خمالفة �صريحة للد�ستور حيث �أنه �أعطى القانون جمل�س الوزراء احلق يف
بيان العقوبات واملخالفات والذي ن�ص على�( :أنه ال توجد عقوبة �أو غرامة �إال بقانون).

م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم ()29
ل�سنة 1999م ب�إن�شاء الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

● ●طرحت اللجنة فكرة زيادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة بحيث متثل كل �أمارة يف املجل�س بع�ضو من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص ,وتعديل درجة املدير العام للهيئة ليكون بدرجة وكيل وزارة ،على �أن يعاونه مدراء
تنفيذيون كل منهم بدرجة وكيل وزارة م�ساعد.

قانون احتادي
يف �ش�أن النقل الربي والطرق.

● ●تغيري م�سمى القانون من خالل حذف كلمة (والطرق) لكون �أن القانون ينظم النقل الربي وال ينظم
الطرق ،وحتى يكون عنوان امل�ضمون معربا عن حقيقته.
● ●الإبقاء على املر�سوم االحتادي رقم ( )95ل�سنة 2006م ب�ش�أن ان�ضمام الدولة لالتفاقيات الدولية يف جمال
النقل الربي الدويل للب�ضائع وال�سري املرور على الطرق وذلك لأهمية االتفاقية وتقيدا بالعرف الذي �سار
علية املجل�س.

ثالثاً :الن�شاط الرقابي للجنة:
ناق�شت اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (  ) 6مو�ضوعات حيث ناق�شت يف الدور الأول والثاين (  ) 3مو�ضوعات متثلت وبن�سبة
( ،)% 33بينما ناق�شت يف الدور الثالث مو�ضوع ًا واحد ًا وبن�سبة (  ،) % 11كما ناق�شت يف الدور الرابع مو�ضوعني وبن�سبة ( ) % 22
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جدول �أهم الأفكار والآراء التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�ص املو�ضوعات العامة خالل
الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
املو�ضوعات العامة

�أهم الأفكار والآراء

�سيا�سة
برنامج زايد للإ�سكان

الأفكار:
● ●ناق�شت اللجنة �أهم الأفكار ملو�ضوع �سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان يف الآتي:
1.1تفاقم �أزمة ال�سكن يف الدولة خالل ال�سنوات املا�ضية متثلت يف تراكم حجم الطلبات ال�سكنية وعدم قدرة الربنامج
على تلبيتها مما انعك�س على ا�ستقرار الأ�سر الإماراتية.
2.2الت�شريعات اخلا�صة بربنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان واملتعلقة خ�صو�صا باجتماعات جمل�س الإدارة و�آليات عمله
وقدرته على �إدارة �أمواله ب�شكل كامل ودور امل�صرف العقاري يف ذلك واجتماعات جمل�س الإدارة و�آليات عمله.
3.3غياب برامج �إ�سكانية تهتم بالفئات اخلا�صة كالأرامل واملطلقات وكبار ال�سن مما جعلهم اقل الفئات حظ ًا يف
اال�ستفادة من برامج الإ�سكان خالل ال�سنوات املا�ضية ومن هنا جاءت مكرمة �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة
لتخفيف عنهم.
4.4حمدودية املبالغ املقدمة للإ�سكان �سواء للمنح والقرو�ض والتي ال تتنا�سب مع موجة ارتفاع الأ�سعار يف الدولة والتي
طالت خمتلف ال�سلع ال �سيما مواد البناء والإيجارات مما يدفع امل�ستفيدين �إلى االقرتا�ض من البنوك.
5.5عدم وجود درا�سات م�سوح �سكانية على م�ستوى الدولة ملعرفه االحتياجات املطلوبة من الوحدات ال�سكنية وطرح
بدائل تتنا�سب والأو�ضاع امل�ستجدة مثل بناء جممعات �سكنية.
6.6احلاجة �إلى و�ضع �آليات تنفيذ وتوزيع امل�شاريع ال�سكنية التي �أعلن عنها م�ؤخرا والتي جاءت مبكرمة نائب رئي�س
الدولة لبناء ( )40.000وحدة �سكنية.
7.7ا�ستمرار هذه الإ�شكاليات اخلا�صة بعمل الربنامج " لت�شريعات ،امليزانية ،الطلبات" منذ �إن�شاءه ولغاية الآن مع
�ضعف التن�سيق مع البلديات فيما يخ�ص الربامج الإ�سكانية.
الآراء:
 . 1مراجعة بع�ض مواد الت�شريعات اخلا�صة بالربنامج وبخا�صة املادة ( )4حيث �أن حتديد �سقف امل�ساعدات مل يعد
يتنا�سب والظروف االقت�صادية يف الدولة ،وارتفاع الأ�سعار ملختلف ال�سلع واخلدمات والتغريات التي طر�أت على هيكل
الرواتب يف الدولة للموظفني يف القطاع االحتادي واملحلي.
.2حمدودية قدرة الربنامج على �إدارة موارده املالية ب�شكل كامل ،فقد حددت املادة ( )6دور امل�صرف العقاري يف �إدارة
�أموال الربنامج وا�ستثمارها و�صرف الدفعات امل�ستحقة للمواطنني ،وتعيق هذه املادة من عمل الربنامج ،حيث ال
ت�صله املوارد املالية ب�شكل مبا�شر ،الأمر الذي يحول دون وفاء الربنامج بالتزاماته.
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�أهم الأفكار والآراء

�سيا�سة
برنامج زايد للإ�سكان

.3حمدودية ميزانية الربنامج وثباتها ،والتي حددها القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة  1999ب ()640,000,000
مليون درهم يف امليزانية العامة للدولة ،وعدم ت�سليم الربنامج كافة املخ�ص�صات املالية امل�ستحقة له ،ويف ظل تزايد
وتراكم حجم الطلبات املقدمة للربنامج وعدم قدرته على تلبيتها يف ظل ميزانيته احلالية ،فمن بني �إجمايل الطلبات
املقدمة للربنامج والتي تقدر ب ( )45928خالل الفرتة 2006-2000م مت تلبية ( )12105طلب فقط وثبات ميزانية
الربنامج ،واالرتفاع امل�ستمر يف الأ�سعار وب�شكل خا�ص �أ�سعار مواد البناء لن يتمكن الربنامج من تلبية جميع الطلبات
ال�سكنية املقدمة له.
� .4إ�شكاليات يف �آلية عمل برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان جتاه:
● ●عملية فرز الطلبات ح�سب الأولوية
● ●اجتماعات جمل�س �إدارة الربنامج.
● ●التن�سيق بينه وبني الربامج الإ�سكانية الأخرى على امل�ستوى املحلي.
● ●كيفية �إدارة الربنامج لأمواله وطرق ا�ستثمارها ،وعدم وجود خطة وا�ضحة ب�ش�أن ذلك.
– –طرحت اللجنة فكرة توزيع ا�ستبيان على �شريحة من امل�ستفيدين لقيا�س مدى ر�ضا املتعاملني مع الربنامج وامل�شكالت
التي �صادفتهم.
– – ترى اللجنة �ضرورة تكامل الربنامج مع الربامج املحلية للإ�سكان وتوفري قاعدة بيانات متكاملة على امل�ستوى
االحتادي.
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املو�ضوعات العامة

�أهم الأفكار والآراء

�سيا�سة
الهيئة العامة لل�شئون
الإ�سالمية والأوقاف

الأفكار:
● ●ناق�شت اللجنة العديد من الأفكار �ضمن حماور املو�ضوع العام �سيا�سة الهيئة العامة لل�شئون الإ�سالمية والأوقاف
ومنها على �سبيل املثال:
1.1الت�شريعات املنظمة لعمل الهيئة.
2.2حمالت احلج والعمرة.
�3.3إدارة الوقف وا�ستثماره.
4.4امل�ساجد وتوطني مهنتي الإمام وامل�ؤذن.
5.5الإفتاء والوعظ.
�أهم الآراء:
�1.1إن جمل�س �إدارة الهيئة العامة للأوقاف ال ير�أ�سه وزير على خالف ما هو متبع يف هيكلية الهيئات امل�ستقلة.
2.2عدم �صدور الالئحة التنفيذية للهيئة على الرغم من �صدور القانون يف �سنة 1999م.
3.3عدم اكتمال نظم ولوائح العمل اخلا�صة بالهيئة كالئحة املوارد الب�شرية.
4.4عدم وجود قانون ينظم عمل حمالت احلج والعمرة.
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�أهم الأفكار والآراء

�سيا�سة
وزارة الأ�شغال العامة

طرحت اللجنة العديد من الأفكار والآراء عند مناق�شتها ملو�ضوع �سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة:
الأفكار:
1.1ناق�شت اللجنة حالة الطرق واجل�سور والعبارات.
2.2ناق�شت اللجنة مواد �أحكام قانون الأوزان املحورية رقم ( )8ل�سنة 1986م.
3.3ال�صيانة الدورية للطرق القائمة �أو �إن�شاء طرق بديلة لتخفيف العبء عن تلك الطرق.
4.4التن�سيق بني املحلي واالحتادي خا�صة يف �أعمال الطرق وحتديد حمطات الأوزان املحورية املقرتح �إقامته.
5.5التخطيط ال�شامل املتوازن على م�ستوى الدولة.
6.6اقرتاح ت�شريع يحدد ا�ستخدامات الطرق وال�سبل الكفيلة باملحافظة عليها.
7.7الإ�شراف احلكومي على الطرق.
الآراء:
1.1عدم خ�ضوع الطرق اخلارجية التي تربط مدن الدولة مبوا�صفات موحدة مما ينعك�س عل �سالمة وان�سيابية املرور
بها ،وخا�صة فيما يتعلق باملوا�صفات الفنية واملرورية.
2.2عدم قيام الوزارة ب�إن�شاء حمطات للأوزان املحورية تطبيق ًا لن�ص القانون االحتادي ( )8ل�سنة 1986م.
3.3حمدودية وبطء يف تنفيذ م�شاريع ال�صيانة على الرغم من الطابع اال�ستعجايل الذي تت�سم به هذه النوعية من
امل�شاريع وعدم قابلية �أعمالها للت�أخري واحلاجة الدورية لها.
�4.4ضعف التن�سيق بني اجلهات املحلية واالحتادية التي ت�شرف على قطاع الطرق.
5.5عدم ف�صل حركة املرور الداخلية عن حركة املرور يف الطرق اخلارجية وما ينجم عن ذلك من �آثار �سلبية على
ان�سيابية و�سالمة هذه الطرق.
6.6توا�ضع ن�سب التوطني يف اجلهاز الفني عالوة على ارتفاع ن�سبة ت�سرب املهند�سني.
7.7توجه احلكومة حيال �إن�شاء طريق خا�ص لل�شاحنات.

تقرير الزيارة امليدانية �سيا�سة
وزارة الأ�شغال العامة لقطاعي
امل�ساكن احلكومية والطرق
وامل�شاريع

● ●طرحت اللجنة فكرة اعتماد تقرير �سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة لقطاعي امل�ساكن احلكومية والطرق وامل�شاريع على
حمورين فقط وهما:
● ●املحور الأول :قطاع الطرق االحتادية.
● ●املحور الثاين :متابعة م�شروع تطوير املناطق البعيدة �ضمن مكرمة رئي�س الدولة ل�سنة 2004م".
الر�أي:
تق�سيم تقرير الزيارة امليدانية �إلى ح�سب امل�شاريع (م�شاريع �سكنية ،م�شاريع تعليمية ،م�شاريع �صحية ،م�شاريع وزارة
الداخلية ،م�شاريع الطرق).
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املو�ضوعات العامة

تقرير
هيئة تنظيم االت�صاالت
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�أهم الأفكار والآراء
ناق�شت اللجنة مو�ضوع هيئة تنظيم االت�صاالت وفق ثالثة حماور وطرحت �أهم الأفكار والآراء الواردة يف املحاور ومنها
على �سبيل املثال:
1.1حمور اال�سرتاتيجية:
● ● �ضعف مردود التناف�س بني ال�شركات العاملة يف قطاع االت�صاالت على امل�ستفيدين من تلك اخلدمات �سواء من ناحية
الأ�سعار �أو اجلودة.
● ●حاجة القانون رقم ( )3ل�سنة  2003وتعديالته يف �ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت على التكيف مع العديد من
االلتزامات املرتتبة على حترير قطاع االت�صاالت ك�أهمية حتديد التزامات ال�شركات العاملة يف قطاع االت�صاالت.
2.2التوطني:
● ●توا�ضع جهود التوطني يف قطاع االت�صاالت على جميع امل�ستويات حيث تبني لها �ضعف ن�سب التوطني يف الهيئة العامة
لتنظيم قطاع االت�صاالت و�شركات االت�صاالت.
● ●�ضعف التوا�صل والتن�سيق امل�شرتك بني الهيئة واجلهات املعنية بق�ضية التوطني يف الدولة وعدم وجود ت�شريع يلزم
م�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع االت�صاالت بتحقيق ن�سب توطني معينة.
3.3حمور اخلدمات يف قطاع االت�صاالت:
● ●ارتفاع �أ�سعار خدمات االت�صاالت يف الدولة خا�صة خدمات املكاملات الدولية واالنرتنت ذات النطاق العري�ض �سواء
املوجهة �إلى فئة اال�ستخدام ال�شخ�صي �أو اال�ستخدام على نطاق الأعمال مقارنة بدول عديدة.
● ●�ضعف دور الهيئة يف الت�صدي للإ�شكاليات املرتتبة جراء اال�ستخدام ال�سيئ للتكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات
كظاهرة الر�سائل املزعجة والقر�صنة
● ●عدم قيام الهيئة باخلطوات والإج���راءات الالزمة لعالج الأ�سباب التي ت���ؤدي �إلى زي��ادة ال�شكاوى ال��واردة على
اخلدمات املقدمة من �شركات االت�صاالت حيث اقت�صر دورها على عالج ال�شكاوى الواردة �إليها ب�صورة منفردة.
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�أهم الأفكار والآراء

�سيا�سة
الهيئة العامة
للطريان املدين

ناق�شت اللجنة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للطريان املدين وفق ثالث حماور وطرحت �أهم الأفكار الواردة يف املحاور
ومنها على �سبيل املثال:
.1اخلطة اال�سرتاتيجية:
● ●عدم تنظيم قانون الطريان املدين االحتادي رقم ( )20ل�سنة م 1991العديد من امل�سائل التي تتعلق مبعايري عمل
الطريان
● ●�إن الهيئة العامة للطريان املدين ت�ستخدم معايري ايكاو الدولية وهي من �أف�ضل املعايري العاملية� ،إال �أن مطارات الدولة
مل تتهي�أ لتطبيق مثل هذه املعايري وتطبقها بح�سب �إمكانيتها املتاحة.
● ●�إن الهيئة العامة للطريان املدين تقت�صر مبادرتها بتحديث �سيا�سات عمل قطاع الطريان املدين فقط يف "�إعداد
درا�سة �أولية ل�سيا�سات النقل اجلوي" دون �أن ي�صحب ذلك خطوات فعلية وممار�سات واقعية لتطوير هذا القطاع.
● ●تفاوت الهيئات املحلية يف تقدمي خدمات متقدمة اجلودة عرب �إدارة فعالة للأجواء املزدحمة .مما نتج عنه عرقلة
تطوير بنية حتتية حديثة تعزز خدمات الهيئة ملواكبة النمو املت�سارع يف حركة الطريان.
● ●وجود �إ�شكاليات يف "�إجراءات ال�سالمة" .حيث �أن هناك زيادة يف عدد ونوع خمالفات امل�ستوى الأول والثاين الذي
بلغ يف عام 2009م ( )141خمالفة من امل�ستوى الأول ،وبلغ ( )288خمالفة من امل�ستوى الثاين.
 .2عالقة الهيئة العامة للطريان املدين مع اجلهات الأخرى:
● ●وجود تعار�ض بني �صالحيات الهيئة و�صالحيات بع�ض الدوائر املحلية يف جمال ال�سالمة اجلوية ،و�أمن الطريان
واجلدارة اجلوية والبيئية.
 .3القوانني والت�شريعات:
● ●عدم �إ�صدار الئحة تنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 1996م .مما �أدى �إلى عرقلة تطوير القدرات التنظيمية
وامل�ؤ�س�سية للهيئة مبا ي�ضمن حتقيق التميز يف الأداء امل�ؤ�س�سي.
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جمموع �ساعات املو�ضوعات العامة وم�شروعات القوانني يف الأدوار( الأول ،الثاين ،الثالث ،الرابع)عدد ال�ساعات

البيان

الدور اخلام�س

املجموع

الن�سبة
% 52

الدور الأول

الدور الثاين

الدور الثالث

الدور الرابع

.1املو�ضوعات العامة

16

20

13

16

65

.2م�شروعات القوانني

12

17

6

25

60

% 48

املجموع العام

28

37

19

41.15

126:10

% 100

على الرغم من ارتفاع عدد �ساعات املو�ضوعات بن�سبة ( )% 52يف الأدوار الأربعة مقارنة بانخفا�ض �ساعات م�شروعات القوانني �إال �أنه
لوحظ ارتفاع �ساعات م�شروعات القوانني يف الدور الرابع بن�سبة  % 42من جمموع �ساعات م�شروعات القوانني يف الأدوار الثالثة الأولى
وذلك لأن اللجنة ا�ستغرقت � 25ساعة يف مناق�شتها للقوانني متثلت يف ( )3من م�شروعات من القوانني وهي (القانون االحتادي حلماية
ال�شبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء) وقانون (احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة 1999م ب�إن�شاء
الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف) ،وقانون (النقل الربي والطرق) ،كما ا�ستغرقت (� )16ساعة يف مناق�شتها للمو�ضوعات العامة
والتي متثلت يف (هيئة تنظيم االت�صاالت ،والهيئة العامة للطريان املدين).

25

17
12
6
16
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13

16

حتليل الأداء الرقابي والت�شريع لأعمال اللجان خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
التف�صيل النوعي لن�شاط اللجنة (الت�شريعي – الرقابي):
الأداء
العنا�صر

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

املجموع

فكرة

67

% 66

34

% 34

101

مقرتح

23

% 21.5

84

% 78.5

107

ر�أي

83

% 71.5

33

% 28.5

116

جمموع

173

الأداء الت�شريعي

الأداء الرقابي

151

324

طرحت اللجنة خالل ن�شاطها الت�شريعي ( )67فكرة وبن�سبة ( )% 66من جممل الأفكار واقرتحت ( )23مقرتح ًا بن�سبة ( )% 21.5من
جممل املقرتحات كما طرحت ( )83ر�أي ًا وبن�سبة (  ) % 71.5من جممل الآراء .وفيما يتعلق بن�شاطها الرقابي طرحت اللجنة ( )34فكرة
وبن�سبة  % 23واقرتحت ( )84مقرتح ًا وبن�سبة  ،% 57كما طرحت ( )33ر�أي وبن�سبة .% 22
لوحظ ارتفاع عدد الآراء يف اجلانب الت�شريعي بن�سبة  % 49وانخفا�ض عدد املقرتحات بن�سبة  % 23كما لوحظ يف اجلانب الرقابي ارتفاع
عدد املقرتحات بن�سبة  % 57يف انخف�ض عدد الآراء بن�سبة . % 22

رابع ًا :الن�شاط النوعي للجنة:

الن�شاط الرقابي:
بلغ �إجمايل عدد تو�صيات اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر يف مناق�شتها للمو�ضوعات العامة من الدور الأول �إلى الدور الرابع
( )72تو�صية وقد وافقت احلكومة على ( )54تو�صية وبن�سبة ( )% 75فيما رف�ضت احلكومة ( )14تو�صية وبن�سبة ( ،)% 20ومتثلت
تلك التو�صيات يف املو�ضوعات الآتية( :مرفق جدول التو�صيات ال�صادرة عن املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ( )14يف �ش�أن
املو�ضوعات العامة)
�1.1سيا�سة برنامج زايد للإ�سكان :بلغ عدد التو�صيات اللجنة ( )23تو�صية ووافقت احلكومة على ( )13تو�صية ورف�ضت ( )10تو�صيات.
�2.2سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف :بلغ عدد التو�صيات اللجنة ( )26تو�صية ووافقت احلكومة على ( )23تو�صية ورف�ضت
( )3تو�صيات.
�3.3سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة بلغ عدد تو�صيات اللجنة ( )11تو�صية ووافقت احلكومة على جممل التو�صيات.
�4.4سيا�سة هيئة تنظيم االت�صاالت :بلغ عدد تو�صيات اجلنة ( )8تو�صيات ووافقت احلكومة على ( )7تو�صيات ورف�ضت احلكومة تو�صية
واحدة.
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جدول التو�صيات املحالة من قبل اللجنة �إلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها .
املو�ضوع

التو�صيات

موقف احلكومة

�سيا�سة
برنامج
زايد للإ�سكان

�أوال :التو�صيات اخلا�صة باجلانب الت�شريعي:
● ●تعديل القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة 1999م يف �ش�أن برنامج زايد للإ�سكان مبا يحقق التايل:
5.5رفع قيمة القرو�ض واملنح مبا يتنا�سب والواقع االقت�صادي يف الدولة ومد �أجل ال�سداد �أ�سوة بربامج الإ�سكان املحلية.
6.6تعديل �سقف الراتب مبا يتنا�سب مع الظروف االقت�صادية يف الدولة وارتفاع الأ�سعار والتغريات التي طر�أت على هيكل الرواتب.
�7.7أن يكون ن�صيب الفرد من �إجمايل دخل الأ�سرة هو معيار ا�ستحقاق امل�ستفيد للمنح �أو القرو�ض.
8.8ا�ستثناء فئة العاملني خارج الدولة من �شرط عدم الت�صرف بالإيجار للم�سكن املخ�ص�ص لهم.
9.9جعل الربنامج هو اجلهة املخت�صة با�ستالم الطلبات.
�1010أحقية املواطنات املتزوجات من �أزواج يحملون جن�سية �أي دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي يف احل�صول على قرو�ض الإ�سكان.
ثانيا:املعايري التفا�ضلية للم�ساعدات والقرو�ض:
1.1يجب �أن يت�ضمن طلب امل�ساعدة �أو القر�ض �شهادة مو�ضح بها تاريخ �إجناز امل�سكن وظروف املنطقة �ضمن معايري حالة امل�سكن ونوع البناء مع �ضرورة حتديد عمر
افرتا�ضي للم�سكن.
2.2يق�سم الأ�شخا�ص من حيث دخولهم �إلى �شرائح (تت�ضمن كل �شريحة مبلغ  5000درهم مث ًال) ليتحدد من خاللها قيمة القر�ض واملقدرة على ال�سداد.
 3.3يجب �أن يكون عدد الأبناء ونوعهم وعمرهم حمل اعتبار يف حتديد النقاط اخلا�صة بهم والتي ت�ستخدم كمعيار للأف�ضلية.
4.4مراعاة نوع الرخ�صة التجارية والدخل الناجت عنها عند حتديد العوامل املرجحة للح�صول على القر�ض.
�5.5إ�ضافة عدد من النقاط لفئة امل�ستفيد املتزوج.
6.6زيادة عدد النقاط اخلا�صة باملطلقات وتوحيدها مع الأرامل.
7.7احت�ساب نقاط مف�صلة تتعلق بحجم ونوع امل�سكن من حيث م�ساحات الغرف وعدد قاطنيها و�أجنا�سهم و�أعمارهم و�إ�ضافة معايري جديدة تتعلق بعدد غرف النوم
واجللو�س والطعام ومرافق امل�سكن الأخرى.
ثالث ًا :التو�صيات اخلا�صة بنظام العمل يف الربنامج:
�1.1إعداد ا�سرتاتيجية للإ�سكان على م�ستوى الدولة تراجع ب�صفة دورية وت�أخذ بعني االعتبار الر�ؤية ال�شمولية للإ�سكان (اخلطط والربامج الإ�سكانية ،النطاق الزمني
لتنفيذ امل�شاريع الإ�سكانية ،املوارد املالية املتاحة لتنفيذ الربامج الإ�سكانية ،تقييم الربامج الإ�سكانية ،الزيادة يف �أعداد ال�سكان والتوقعات امل�ستقبلية للطلب على
الإ�سكان).
2.2خماطبة اجلهات املعنية مبا�شرة للإيعاز بتخ�صي�ص �أرا�ضي �سكنية مهي�أة للبناء يف مناطق ذات بنية حتتية متكاملة للم�ستفيدين.
3.3التو�سع يف م�شاريع الإ�سكان التي تعتمد طريقة بناء �أحياء وجممعات �سكنية متكاملة تتوفر فيها متطلبات ال ُبنية الأ�سا�سية واملرافق.
4.4عقد �شراكات مع البلديات املحلية واجلهات الأخرى ذات االخت�صا�ص وبرامج التمويل املحلية للح�صول على املعلومات مبا�شرة دون طلبها من امل�ستفيد.
5.5ا�ستحداث برامج �إ�سكانية خا�صة بالأرامل واملطلقات وكبار ال�سن والفئات اخلا�صة وا�ستحداث معايري جديدة لذوي االحتياجات اخلا�صة وامل�سنني بحيث تعطى هذه
الفئات �صفة الأولوية.
6.6ت�شجيع وحتفيز القطاع العقاري اخلا�ص على اال�ستثمار يف بناء جممعات �سكنية خم�ص�صة للمواطنني تتوفر فيها اخلدمات واملرافق مع ت�سهيل �إجراءات الدفع وتكرمي
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات امللتزمة بامل�سئولية االجتماعية والإ�شادة بذلك عرب و�سائل الإعالم املختلفة.
7.7تكليف امل�صارف الوطنية لتمويل قرو�ض الإ�سكان على �أن تتحمل احلكومة الفوائد املرتتبة على منح هذه القرو�ض.
�8.8إعطاء �أولوية لطلبات مواطني الإمارات التي لي�س بها برامج �إ�سكان حملية و�إلغاء �أولوية التوزيع املتبعة حالي ًا بنظام احل�ص�ص بني الإمارات.
�9.9ضرورة اخذ الربامج الإ�سكانية املحلية بعني االعتبار يف حالة اال�ستمرار يف االعتماد على احل�ص�ص يف حتديد امل�ستفيدين وتوزيعهم بني الإمارات املختلفة.
1010درا�سة حالة امل�ساكن ال�شعبية القائمة والتي انتهى عمرها االفرتا�ضي وو�ضعها �ضمن خطة الإحالل.
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�سيا�سة الهيئة
العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية
والأوقاف

�أو ًال :فيما يخ�ص الت�شريعات املنظمة لعمل الهيئة:
1.1تعديل القانون االحتادي رقم  29ل�سنة  1999ب�إن�شاء الهيئة العامة للأوقاف واملعدل بالقانون االحتادي رقم ( )34ل�سنة2006م ومبا يحقق حتويل الهيئة �إلى
وزارة �أو على الأقل �أن ير�أ�س جمل�س �إدارة الهيئة وزير خمت�ص �أ�سوة بالهيئات امل�ستقلة الأخرى ل�ضمان ح�سن متثيل الهيئة يف جمل�س الوزراء عند مناق�شة مو�ضوعات
الهيئة.
2.2الإ�سراع يف �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم  29ل�سنة  2009امل�شار �إليه وكذلك الئحة املوارد الب�شرية.
�3.3إ�صدار قانون ينظم عمل حمالت احلج والعمرة.
�4.4إ�صدار قانون للحفاظ على ملكية الوقف وحقوق الواقف.
ثاني ًا :حمالت احلج والعمرة:
�1.1إن�شاء جمعية حلمالت احلج والعمرة بغر�ض تنظيم ممار�سة املهنة وتوثيق ال�صلة بني هذه احلمالت وخمتلف الأطراف الأخرى ،ومبا يعطي ثقل للمهنة وت�أثري �أكرب
للح�صول على خدمات و�أ�سعار �أف�ضل ويحقق �سهولة االجتماع والتفاو�ض مع الهيئة.
2.2فتح مكتب دائم للهيئة يف الأرا�ضي املقد�سة لتلقي �شكوى احلجاج واملعتمرين واتخاذ �إجراءات �سريعة بحق املخالفني وتعوي�ض املت�ضررين ،مع تدبري املخ�ص�صات
املالية من امليزانية املعتمدة لبعثة احلج ال�سنوية.
3.3تعديل الت�صنيف اخلا�ص بحمالت احلج والعمرة بحيث تتنا�سب الفئة مع نوع اخلدمة ودرجتها.
ثالث ًا� :إدارة الوقف وا�ستثماره:
�1.1إن�شاء �إدارة خا�صة باال�ستثمارات الوقفية و�إعداد كادر خا�ص لها ال�ستقطاب الكفاءات القادرة على �إدارة الأموال الوقفية وا�ستحداث برامج وقنوات ا�ستثمارية
جديدة.
2.2ت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�شاركة يف �إقامة امل�شاريع اال�ستثمارية يف جمال الوقف عرب:
.أدعوة القطاع اخلا�ص من خالل و�سائل الإعالم للم�ساهمة يف �أوجه الوقف كل ح�سب اخت�صا�صه.
.بتخ�صي�ص عدد من �أ�سهم الت�أ�سي�س يف �شركات امل�ساهمة العامة كا�ستثمارات وقفية.
.ت�إ�صدار ت�شريع يعطي الأولوية يف م�شاريع احلكومة لل�شركات امل�ساهمة يف العمل الوقفي واعتباره من �ضمن امل�سئولية االجتماعية لل�شركات.
د .الدخول يف �شراكة مع القطاع اخلا�ص بنظام .BOT
3.3تنويع جماالت ا�ستثمارات الهيئة للأ�صول الوقفية و�إعادة تطوير الأرا�ضي امل�سجلة وت�أهيل العقارات القائمة ،لزيادة الإيرادات.
4.4ن�شر الوعي ب�أهمية الوقف وتعزيز م�ساهمة املجتمع يف العمل الوقفي من خالل:
.أخطب ودرو�س امل�ساجد.
.بو�سائل الإعالم.
.تاملناهج الدرا�سية يف خمتلف املراحل الدرا�سية.
.ثالتوا�صل املبا�شر مع رجال الأعمال.
هـ� .إقامة م�ؤمترات وحما�ضرات.
5.5عقد �شراكات بني هيئة الأوقاف واجلهات الوقفية املحلية لتن�سيق اجلهود يف �إعداد قاعدة بيانات عامة ت�ضم خمتلف �إمارات الدولة و�إعداد الدرا�سات حول م�سائل
الوقف وامل�ستجدات فيها وتبادل اخلربات فيما بينها والتكامل يف جماالت اال�ستثمار.
6.6توجيه عوائد الوقف خلدمة وتنمية املجتمع وذلك بالتن�سيق مع اجلمعيات والهيئات اخلريية.
7.7التوا�صل مع احلكومات املحلية للح�صول على منح يف �شكل �أرا�ضي جتارية و�صناعية للم�ساهمة يف تنمية �أموال الوقف.
رابع ًا :فيما يخ�ص امل�ساجد وتوطني مهنتي الإمام وامل�ؤذن:
�1.1إ�صدار كادر خا�ص للأئمة يف ميزانية الهيئة لتفادي اللجوء �إلى �أموال الوقف وتوطني هذه املهنة �أو التو�سع يف جتربة نظام املكاف�آت.
2.2عقد �شراكات مع اجلامعات واملعاهد لإعداد اخلطباء والوعاظ.
�3.3إ�سناد م�س�ألة تنظيف امل�ساجد ومرافقها لإدارة القطاع اخلا�ص من خالل ميزانية خا�صة تر�صد لذلك.
4.4و�ضع �صناديق خا�صة يف فناء امل�ساجد لتجميع امل�صاحف القدمية والكتب واملجالت الدينية.
5.5زيادة عدد مفت�شي امل�ساجد التابعني للهيئة و�إعطا�ؤهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حق العابثني بامل�ساجد ومرافقها.
6.6ن�شر الوعي بني مرتادي امل�ساجد من جميع اجلن�سيات بحرمة امل�سجد و�ضرورة املحافظة على مرافقه ،وذلك عن طريق و�سائل الإعالم ومن خالل �أئمة امل�سجد.
7.7تو�صيل القيم الإ�سالمية يف امل�ساجد التي حت�ضرها اجلن�سيات غري العربية بالو�سائل التي تراها الهيئة منا�سبة.
�8.8إعادة النظر يف نظام اخلطبة املوحد بحيث يحدد مو�ضوع اخلطبة وترتك طريقة العر�ض للخطيب.
�9.9ضرورة �إقامة م�ساجد جديدة بجميع مناطق الدولة ال �سيما عند �إقامة امل�شروعات اجلديدة مع �إلزام اجلهات املطورة للم�شروعات ال�سكنية بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية يف هذا ال�ش�أن.
1010اعتماد برامج وخطط لدرو�س الوعظ والإر�شاد يف امل�ساجد والرتكيز على �إبراز و�سطية واعتدال ر�سالة الإ�سالم.
1111و�ضع خطة ال�ستبدال م�ساجد حديثة بامل�ساجد امل�ؤقتة.
خام�س ًا :فيما يخ�ص الإفتاء والوعظ:
.1توحيد جهة الإفتاء يف الدولة واعتبار الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف املرجع للفتوى.
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غري موافق ()1
موافق
موافق
موافق
موافق
غري موافق ()6
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
غري موافق
()22
موافق
موافق
موافق
موافق

�سيا�سة وزارة
الأ�شغال العامة

 .2الإ�سراع يف �إجناز اخلطة ال�شاملة للطرق االحتادية بالتعاون مع احلكومات املحلية بحيث تت�ضمن خطط احلكومات املحلية التنموية ،وتراعى فيها متطلبات التنمية
االقت�صادية والبيئية والنمو ال�سكاين املتوقع على �أن تتولى الهيئة الوطنية للموا�صفات م�س�ألة التن�سيق و�إعداد اخلطط والربامج.
� .3إعداد اخلطة التنفيذية ملكرمة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة بتخ�صي�ص  16مليار درهم لتطوير البنية الأ�سا�سية بالتن�سيق مع اجلهات املحلية املخت�صة بحيث تت�ضمن
امل�شاريع املقرتحة واملدى الزمن الالزم لتنفيذها.
 .4و�ضع خطة عمل لإحالل املباين واملرافق القدمية بالتن�سيق مع الوزارات املختلفة حيث توجد الكثري من املباين احلكومية التي تخطت الثالثني عام ًا كاملباين ال�سكنية
واملدار�س ومراكز ال�شرطة وامل�ست�شفيات والتي انتهت �أعمارها االفرتا�ضية.
 .5ا�ستمرار الوزارة يف درا�سة وتوفري االحتياجات ال�سكنية ملواطني املناطق البعيدة وفق اخلطة املو�ضوعة للتو�سع يف م�شاريع املدن اجلديدة املتكاملة يف جميع �إمارات
الدولة لتحقق توجهات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة يف توفري �أف�ضل �سبل العي�ش الكرمي للمواطنني يف جميع املناطق مع �ضرورة البدء يف زيادة عدد الوحدات ال�سكنية
يف املدن اجلديدة التي مت �إجنازها نظر ًا حلاجة املواطنني امللحة للم�سكن املالئم يف هذه املناطق من الدولة.
 .6ربط التجمعات ال�سكنية يف املدن اجلديدة بطرق معبدة تراعى فيها اعتبارات الأمن وال�سالمة والبيئة.
 .7اعتماد وزارة الأ�شغال موا�صفات قيا�سية ومناذج ت�صاميم حديثة موحدة تلبي احتياجات الوزارات الأخرى (خا�صة امل�شاريع ال�صحية) مما يوفر الوقت واجلهد،
وي�سرع من مراحل �إجناز امل�شاريع على م�ستوى الدولة (كما هو احلال يف اعتماد ت�صاميم موحدة بالن�سبة للمدار�س ومراكز الدفاع املدين) وقد اطلعت اللجنة يف
اجتماعها مع معايل الوزير على �أحد النماذج املبتكرة للمدار�س التي و�ضعتها الوزارة لتلبي احتياجات الطالب امل�ستقبلية وحتقق االنتفاع املجتمعي من املرافق
املدر�سية ،مع الت�أكيد على مراعاة تلك امل�شاريع للمتطلبات البيئية وا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية �أو الطاقة املتجددة قدر الإمكان.
 .8تفعيل تطبيق القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1986م ب�ش�أن الأوزان املحورية
 .9توفري الإعتمادات الالزمة ال�ستكمال و�صيانة وحت�سني ورفع كفاءة الطرق واملرافق التابعة لها واال�ستعجال يف تنفيذ امل�شاريع التي مازالت قيد الدرا�سة مبا يتنا�سب
مع التطور العمراين واالقت�صادي بالدولة ،وخا�صة م�شروعي الطريق العابر والطريق الدائري واللذين �سي�سهمان �إلى حد كبري يف اكتمال �شبكة الطرق التي تربط
بني مدن الدولة.
 .10توحيد موا�صفات الطرق الفنية بني كافة الطرق االحتادية الرئي�سية وفق املعايري العاملية املتعددة.
 .11احلر�ص على احت�ساب تكلفة الطرق الفرعية املو�صلة بالقرى القريبة من الطرق الرئي�سية �ضمن التكلفة الإجمالية للم�شروع ،وكذلك احلال بالن�سبة للطرق امل�ؤدية
ملرافق اخلدمات العامة كاملدار�س والعيادات وامل�ست�شفيات واملجمعات ال�سكنية بحيث حتت�سب �ضمن تكلفة �إن�شاء املرفق.
 .12الإ�سراع يف تنفيذ م�شروع القطار «قطار الإمارات» وفق الدرا�سات املعدة واملدى الزمني املحدد على �أن يت�ضمن نقل الركاب والب�ضائع بني الإمارات يف مرحلته الأولى
ومن ثم ربطه على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وذلك بالتن�سيق مع احلكومات املحلية والإ�سراع يف �إن�شاء املعهد التعليمي املتخ�ص�ص لتوفري كوادر وطنية م�ؤهلة
لت�سيري الأعمال والإ�شراف على امل�شروع.

مت املوافقة
على جممل
التو�صيات

غري موافق ()1
1.1توجه الدولة نحو حترير قطاع االت�صاالت من االحتكار ل�ضمان املناف�سة.
�2.2إلزام امل�شغلني بال�شفافية و�ضرورة جاهزية العرو�ض املقدمة والبنية التحتية الالزمة لها ،وفر�ض الغرامات على امل�شغلني وتعوي�ض امل�شرتكني عن تلك اخلدمات يف موافق من رقم
حال عدم الوفاء بتلك العرو�ض.
(� ) 2إلى رقم
3.3و�ضع �إطار قانوين يلزم امل�شغلني بن�سب توطني معينة وت�صاعدية �سنوي ً
االجتماعية.
ؤوليتها
�
م�س
إطار
�
يف
الدولة
خارج
من
املحلية
خدماتها
تقدمي
من
ومنعها
ا
()8

�سيا�سة
هيئة تنظيم
االت�صاالت.

�4.4إلزام امل�شغلني بتقدمي خدمات ذات جودة عالية وب�أ�سعار تناف�سية تغطي كافة مناطق الدولة.
5.5التن�سيق مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة من �أجل و�ضع مبادرات ذات ت�أثري ا�سرتاتيجي فاعل يف ق�ضية التوطني والتدريب والبحث العلمي.
6.6تفعيل دور �صندوق االت�صاالت واملعلومات وزيادة عدد املبادرات املتعلقة بقطاع البحث العلمي والتعاون مع جميع امل�ؤ�س�سات املعنية يف هذا الإطار.
7.7تنفيذ الهيئة ل�سيا�سة النفاذ لالنرتنت يف الدولة حلماية املجتمع من �آثاره ال�ضارة.
�8.8إجراء م�سوحات وا�ستطالعات ر�أي دورية للم�ستفيدين للوقوف على جودة اخلدمات والعرو�ض املقدمة من امل�شغلني.

�سيا�سة الهيئة
العامة للطريان
املدين

1.1و�ضع برامج وخطط ا�سرتاتيجية من �أجل توطني الفئات التدري�سية والإدارية وزيادة االعتمادات املالية مبا يتنا�سب مع حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي.
�2.2ضرورة االلتزام بتنفيذ القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  1988يف �ش�أن �إن�شاء وتنظيم جممع كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية املتحدة والرتكيز على
التخ�ص�صات التي �أن�شئت من �أجلها.
3.3و�ضع �سيا�سة لدعم الهوية الوطنية بني طلبة كليات التقنية عن طريق مبادرات وبرامج ذات ال�صلة مبكونات الهوية الوطنية خا�صة يف �إطار تدري�س بع�ض املناهج
باللغة العربية.
4.4زيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لكليات التقنية العليا مبا يتيح لها القدرة على قبول �أعداد �إ�ضافية من الطلبة ،ودعم �سيا�سة التوطني ،والرواتب واملكاف�آت.
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يف انتظار رد
احلكومة

الن�شاط الت�شريعي:

�أحيل للجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر  7م�شروعات قوانني ،وبالرجوع �إلى اخت�صا�صات اللجنة ،يالحظ تركز ن�شاط اللجنة الت�شريعي
يف امل�شروعات ذات ال�صلة باملرافق العامة حيث ا�ستحوذت على ن�سبة ( )% 43وبواقع  3م�شروعات قوانني فيما ا�ستحوذت امل�شروعات
ذات ال�صلة باخت�صا�صات اللجنة يف �ش�أن ال�سكن احلكومي ( )% 29بواقع م�شروعني لكل اخت�صا�ص ،وا�ستحوذت امل�شروعات ذات ال�صلة
باخت�صا�صات اللجنة يف �ش�أن الكهرباء واملاء ( )% 29بواقع م�شروعني لكل اخت�صا�ص.

جدول م�شروعات القوانني املحالة �إلى اللجنة بح�سب اخت�صا�صاتها.
م�شروع القانون

االخت�صا�ص

.1م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة 1999م ب�إن�شاء الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
 .2م�شروع قانون احتادي ب�إن�شاء جمموعة بريد الإمارات القاب�ضة.
 .3قانون احتادي يف �ش�أن النقل الربي والطرق

املرافق العامة

% 43

ال�سكن
احلكومي

% 29

.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم االنتفاع بامل�ساكن احلكومية.
 .2م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان.
 .1م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )31ل�سنة  1999يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء.
 .2م�شروع القانون االحتادي حلماية ال�شبكة العامة للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء

الكهرباء واملاء

الن�سبة

% 29
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خام�س ًا :الأوراق البحثية امل�ساندة للجنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة:
املو�ضوع

الأوراق البحثية املعدة

مو�ضوع �سيا�سة وزارة
الأ�شغال يف جمالت
قطاعي الطرق
وامل�ساكن احلكومية.

● ●ورقة اخللفية ملو�ضوع �سيا�سة وزارة الأ�شغال.
● ●ورقة اال�ستف�سارات ملمثلي وزارة الأ�شغال العامة.
● ●ورقة تو�ضيحية حول مكرمة رئي�س الدولة لدعم احتياجات املناطق النائية لعام .2005
● ●جدول زيارة جلنة �شئون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة للمناطق التابعة لإمارتي (ر�أ�س اخليمة والفجرية).
● ●تقرير الزيارة امليدانية للجنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة للمناطق النائية ( املناطق التابعة لإمارة ر�أ�س
اخليمة والفجرية).
● ●ورقة بحثية حول الإجراءات احلكومية لتنفيذ املكرمة.
● ●تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة.
● ●تقرير تو�صيات املجل�س حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة.

مو�ضوع �سيا�سة
الهيئة العامة
للطريان املدين.
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● ●جدول توظيف املعلومات-الهيئة العامة للطريان املدين
● ●اجلدول التحليلي-الهيئة العامة للطريان املدين
● ●ورقة الإطار-الهيئة العامة للطريان املدين
● ●نتائج اجلدول التحليلي-الهيئة العامة للطريان املدين
● ●ا�ستف�سارات -الهيئة العامة للطريان املدين
● ●جدول حتليل االتفاق واالختالف-الهيئة العامة للطريان املدين
● ●ورقة اخللفية عن دور منظمة ايكاو وعالقة الهيئة االحتادية للطريان بهذه املنظمة-الهيئة العامة للطريان املدين.
● ●جدول بت�شابه االخت�صا�صات بني الهيئة العامة للطريان املدين وممثلي قطاع الطريان املدين.
● ●جدول االتفاق واالختالف بني الأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة.
● ●تقرير حول االتفاق واالختالف بني الأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة.
● ●فهر�س معلومات حول الهيئة العامة للطريان املدين.
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الأوراق البحثية املعدة

املو�ضوع

● ●ورقة الإطار حول مو�ضوع هيئة تنظيم االت�صاالت
● ●جدول مقارن لأ�سعار م�ؤ�س�سات االت�صاالت يف الإمارات ودول جمل�س التعاون
● ●ورقة حتليلية
● ●نتائج اجلدول التحليلي حول مو�ضوع هيئة تنظيم االت�صاالت
● ●�إعداد ا�ستف�سارات مو�ضوع هيئة تنظيم االت�صاالت
● ●فرز وحتليل املعلومات الواردة من هيئة تنظيم االت�صاالت
● ●ورقة اال�ستف�سارات ملمثلي الهيئة.
● ●جدول حتليل م�ؤ�شرات الأداء اال�سرتاتيجية
● ●ورقة حتليلية لردود اجلهة املعنية باملو�ضوع
● ●ر�سم بياين حول الرتتيب الدويل لقطاع االت�صاالت
● ●ورقة حتليل ر�ضا امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت
● ●جدول حتليل النتائج العك�سي
● ●ورقة مقارنة للقانون الإماراتي وال�سعودي و الأمريكي.
● ●بحث متهيدي حول �شركة االت�صاالت املتكاملة دو
● ●درا�سة مقارنة حول الت�شريعات اخلا�صة باملو�ضوع
● ●تقرير اللجنة.
● ●بطاقات التعليق.

مو�ضوع
هيئة تنظيم
االت�صاالت

ثامنا :جلنة ال�شكاوى

عقدت جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوى (  ) 18اجتماع ًا وفق اجلدول املرفق :

جدول اجتماعات جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوى

الدور

عدد االجتماعات

الن�سبة

عدد ال�ساعات

الن�سبة

الأول

8

% 44.5

14

% 43.75

الثاين

4

% 22.2

9

% 28

الثالث

4

% 22.2

7

% 22
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الدور

عدد االجتماعات

الن�سبة

عدد ال�ساعات

الن�سبة

الرابع

2

% 11.1

2

% 6.25

اخلام�س

_

_

_

املجموع

18

% 100

32

% 100

مبالحظة الأرقام الواردة يف اجلدول ال�سابق جند �أن دور االنعقاد الأول قد احتل املرتبة الأولى يف عدد االجتماعات بعدد و�صل �إلى ( ) 8
اجتماعات �شكلت ما ن�سبته (  ) % 44.5من جممل اجتماعات اللجنة كما ا�ستغرقت هذه االجتماعات وقت ًا قدر بـ ( � ) 14ساعة �شكلت ن�سبة
مقاربة ملا �شكله عدد االجتماعات (  ) 43.75من جممل �ساعات اجتماعات اللجنة على مدى الف�صل الت�شريعي.
وجاءت يف املرتبة الثانية اجتماعات دوري االنعقاد العاديني الثاين والثالث بتماثل يف العدد الذي بلغ (  ) 4اجتماعات لكل منهما �شكل ما ن�سبته
(  ) % 22.2لكل منهما من جممل اجتماعات اللجنة ،بينما جتد �أن الوقت امل�ستغرق �سجل تفاوت ًا ب�سيط ًا حيث �أن اجتماعات الدور الثاين
ا�ستغرقت ( � ) 9ساعات �شكلت (  ) % 28من جممل �ساعات الدور جند �أن اجتماعات دور االنعقاد الثالث بلغت (  ) 6و�شكلت ما ن�سبته ( 22
 ) %من جممل االجتماعات.
�أما دور االنعقاد العادي الرابع فنجد �أن عدد االجتماعات فيه قد و�صل �إلى (  ) 2اجتماع �شكل ذلك ما ن�سبته (  ) % 11.1من جممل
االجتماعات ا�ستغرق عدد ( � ) 2ساعة �شكلت (  ) % 6.25من جممل ال�ساعات للف�صل الت�شريعي .ومل تعقد اللجنة �أي اجتماع يف دور االنعقاد
العادي اخلام�س.

تا�سع ًا :اللجان امل�ؤقتة:

�أوال :الن�شاط العام للجان امل�ؤقتة:
∙ ∙عقدت اللجان امل�ؤقتة ( )43اجتماع ًا خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ،وقد بلغ عدد اجتماعات الدور الأول ( )8اجتماعات بن�سبة بلغت
( )% 18.6من جمموع اجتماعاتها خالل هذا الف�صل ،يف حني ت�ساوى الدوران الثاين والثالث يف عدد اجتماعاتهما حيث بلغ عدد كل منها
( )16اجتماع ًا بن�سبة مئوية تقدر ب(� ،)% 37.2أما اجتماعات الدور الرابع فقد كانت ( )3اجتماعات فقط وبن�سبة بلغت ( )% 7من
�إجمايل اجتماعات هذه اللجان ،وبخ�صو�ص الدور اخلام�س والأخري ف�إنه مل يتم ت�شكيل �أية جلان م�ؤقتة ملناق�شة �أي مو�ضوعات عامة تبناها
�أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء فيه.
∙ ∙وقد ا�ستغرقت هذه االجتماعات زمن ًا قدر ب (� )102:10ساعة وذلك بواقع (� )29:15ساعة الجتماعات الدور الأول والتي بلغت ن�سبتها
( )% 28.6من املجموع الكلي للزمن امل�ستغرق ،و(� )35:13ساعة الجتماعات الدور الثاين وبن�سبة بلغت ( ،)% 34.5و(� )33:57ساعة
الجتماعات الدور الثالث وبن�سبة بلغت ( ،)% 33.2يف حني بلغ الزمن امل�ستغرق الجتماعات الدور الرابع (� )3:45ساعة وبن�سبة بلغت (3.7
 ،)%ويالحظ �أن الن�شاط الرقابي لهذه اللجان قد و�صل �إلى ذروته يف الدور الثاين ثم الثالث فالأول نظر ًا لوجود ( )7جلان م�ؤقتة قد �شكلت
ملناق�شة ( )7مو�ضوعات عامة توزعت على تلك الأدوار ،يف حني �أن هناك انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف ن�شاطها يف الدور الرابع نظر ًا النتهاء اللجان
التي مت ت�شكيلها من �أعمالها خالل الأدوار ال�سابقة وعدم ت�شكيل �أية جلان م�ؤقتة جديدة بعد ذلك.
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 وفيما يلي ر�سم بياين يو�ضح عدد اجتماعات هذه اللجان والوقت امل�ستغرق بح�سب �أدوار االنعقاد يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر:16

16

16
14
12
10
8

8

6
4
3

2
0

عقد �إجتماعات اللجنة

 -وقد بلغت ن�سبة اجتماعات اللجان امل�ؤقتة ( )% 11.9من �إجمايل اجتماعات جلان املجل�س خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
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ثانياً :الن�شاط الرقابي للجان امل�ؤقتة:
▪ ▪ناق�شت اللجان امل�ؤقتة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ( )7مو�ضوعات عامة ،وفيما يلي جدول يو�ضح املو�ضوعات املحالة �إلى هذه
اللجان بح�سب كل دور انعقاد:
املو�ضوع العام

�أدوار االنعقاد

الدور الأول

● ●�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية
● ●التلوث البيئي و�أثره على ال�صحة العامة
● ●القرو�ض ال�شخ�صية
● ●العمالة الوافدة يف دولة الإمارات وت�أثريات قرارات وزارة العمل اجلديدة

الدور الثاين

● ●التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص

الدور الثالث

● ●مو�ضوع �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم حول مدار�س الغد وتدري�س اللغة الإجنليزية يف املدار�س.
● ●�سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.

الدور الرابع

ال توجد �أي مو�ضوعات حمالة

الدور اخلام�س

ال توجد �أي مو�ضوعات حمالة

�أحالت اللجان امل�ؤقتة �إلى املجل�س ( )7تقارير برملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر هي�( :سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية ،التلوث البيئي و�أثره على ال�صحة العامة ،القرو�ض ال�شخ�صية ،التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص ،العمالة الوافدة يف دولة
الإمارات وت�أثريات قرارات وزارة العمل اجلديدة ،مو�ضوع �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم حول مدار�س الغد وتدري�س اللغة الإجنليزية يف
املدار�س� ،سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء) ،وقد ناق�ش املجل�س تقارير هذه املو�ضوعات ورفع على �إثر هذه املناق�شات تو�صيات �إلى
احلكومة با�ستثناء مو�ضوع "التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص" الذي طلبت احلكومة ت�أجيل مناق�شته بناء على ر�سالة واردة منها �إلى
املجل�س بطلب الت�أجيل ،ومل يرد �أي رد �إلى املجل�س بعد ذلك باملوافقة على مناق�شته حتى انتهاء الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
∙ ∙قامت اللجان امل�ؤقتة بطرح ما يزيد عن ( )88مقرتح ًا يف اجلانب الرقابي كما طرحت ما يفوق ( )45فكرة برملانية و( )94ر�أي ًا برملاني ًا.
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جدول �أهم الأفكار والآراء التي ناق�شتها اللجنة فيما يخ�ص املو�ضوعات العامة خالل
الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
املو�ضوع

�أهم الأفكار والآراء املطروحة

�سيا�سة
الهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية

● ●(الأفكار):
ناق�شت اللجنة يف هذا املو�ضوع قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية والآثار االجتماعية لهذا القانون على فئة
املتقاعدين ،بالإ�ضافة �إلى اجلوانب االقت�صادية ل�سيا�سة الهيئة ومدى تال�ؤمها مع التغريات االقت�صادية بالدولة يف ظل
ارتفاع معدالت الت�ضخم ،كما طرحت اللجنة فكرة �إدارة ا�ستثمارات �صندوق املعا�شات ب�صورته الراهنة ومدى قدرته على
الوفاء مب�ستحقات امل�ستفيدين يف امل�ستقبل مع الأخذ يف االعتبار زيادة �أعداد املتقاعدين وارتفاع ن�سبة املواليد.
● ●(الآراء)
كما كان للجنة العديد من الآراء حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية �أبرزها �أن قانون
املعا�شات والت�أمينات االجتماعية مل ي�شر �إلى املوانع التي ت�سوغ فيها املطالبة باملعا�ش ،وترك تقدير هذه املوانع ملدير عام
الهيئة مما ي�ؤدي �إلى تغليب االعتبارات ال�شخ�صية عند تقديرها ،كما ر�أت اللجنة �أن غياب جهة متخ�ص�صة تعنى ب�ش�ؤون
املتقاعدين و�سبل اال�ستفادة منهم يعني هدر ًا خلربات ه�ؤالء.

التلوث البيئي و�أثره
على ال�صحة العامة

● ●(الأفكار)
تناولت اللجنة يف �أثناء درا�ستها للمو�ضوع الدور الذي تقوم به وزارة البيئة واملياه يف احلد من م�شكلة التلوث البيئي يف �ضوء
االخت�صا�صات املمنوحة لها و�أثر تداخل اخت�صا�صاتها مع الأجهزة احلكومية املحلية الأخرى يف اتخاذ وتنفيذ ومتابعة
القرارات ال�صادرة ب�ش�أن حماية البيئة ،كما تعر�ضت اللجنة �إلى م�س�ألة ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص باعتباره �شريك ًا فعا ًال
يف احلفاظ على البيئة �إلى جانب اجلهات احلكومية املخت�صة يف الدولة.
● ●(الآراء)
وقد كان للجنة يف �ش�أن املو�ضوع الكثري من الآراء منها على �سبيل املثال:للحد من تلوث الهواء يجب �إن�شاء طرق خا�صة
لل�شاحنات التي تنقل خملفات امل�صانع والك�سارات بالإ�ضافة �إلى �ضرورة �سن قوانني وت�شريعات تنظم مرور ال�سفن يف املياه
الإقليمية خ�صو�ص ًا ال�سفن التي حتمل مواد خطره �أو تعمل بالوقود الذري للحد من م�شكلة تلوث مياه البحر.
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القرو�ض
ال�شخ�صية

● ●(الأفكار)
تناولت اللجنة العديد من الأفكار ذات ال�صلة مبو�ضوع القرو�ض ال�شخ�صية يف �أثناء درا�ستها له وكانت �أهمها:دور امل�صارف
والبنوك يف تفاقم م�شكلة القرو�ض ال�شخ�صية يف ظل تو�سع امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية يف منح الت�سهيالت االئتمانية دون
وجود �ضمانات كافية ملركز العميل وقدرته على ال�سداد ،كما تطرقت �إلى الآثار االجتماعية للقرو�ض على �أ�سر املقرت�ضني،
ودور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم يف احلد من �شيوع ثقافة اال�ستهالك ،وتدار�ست كذلك فكرة مدى م�س�ؤولية
تدين الرواتب ،وغالء الأ�سعار ،وبرامج الإ�سكان احلكومية يف ازدياد م�شكلة القرو�ض ال�شخ�صية.
● ●(الآراء)
قامت اللجنة �أثناء مناق�شتها للمو�ضوع مع املخت�صني من احلكومة ومن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بطرح عدد من الآراء
والق�ضايا املت�صلة به �أهمها:عدم كفاءة الت�شريعات للحد من م�شكلة القرو�ض ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إلى توا�ضع دور
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف احلد من هذه امل�شكلة مما �أدى �إلى زيادتها وما �صاحبها من تبعات �أفرزت نتائج �سلبية على
الأ�صعدة االقت�صادية واالجتماعية والأمنية.

العمالة الوافدة يف دولة
الإمارات وت�أثريات قرارات
وزارة العمل اجلديدة

● ●(الأفكار)
طرحت اللجنة يف �أثناء درا�ستها للمو�ضوع جمموعة من الأفكار �أبرزها :الزيادة امل�ستمرة يف �أعداد العمالة الوافدة وعالقة
هذه الزيادة باخللل احلا�صل يف الرتكيبة ال�سكانية ،بالإ�ضافة �إلى الآثار االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�صحية
والبيئية لها ،وكذلك الآثار ال�سيا�سية والأمنية امل�ستقبلية الناجتة عن هذه الزيادة ،كما تدار�ست القرارات والأنظمة
اجلديدة لوزارة العمل و�أثر هذه القرارات على تفاقم م�شكلة العمالة الوافدة يف الدولة.
● ●(الآراء)
وقد كانت �أهم �آراء اللجنة يف �ش�أن املو�ضوع هي�:إن اللجنة ت�ؤكد على �أن الدولة تتحمل �أعباء مالية �ضخمة لتغطية التكلفة
االجتماعية لهذه الأعداد الهائلة من العمالة ،كما �أنها ترى �أن هذا التزايد امل�ستمر يف �أعدادها ي�ؤدي �إلى ا�ستنزاف جزء
من الدخل القومي ب�شكل �أجور مدفوعة وحمولة للخارج �إذ بلغ حجم حتويالت الأجانب يف دول اخلليج عامة نحو ()83
مليار دوالر بلغ ن�صيب الدولة وحده من هذه التحويالت نحو ( ،)% 15وتتفق كذلك على �أن الت�أثريات االجتماعية والثقافية
للعمالة الوافدة تتمثل يف انت�شار قيم وعادات وتقاليد و�أفكار غربية على جمتمعنا وما يعك�سه ذلك من ت�أثريات �سلبية على
م�ؤ�شرات الهوية الوطنية للدولة.
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التوطني يف القطاع
احلكومي واخلا�ص

● ●(الأفكار)
طرحت اللجنة يف �أثناء مناق�شتها ملو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص جمموعة من الأفكار �أهمها :ال�سيا�سات
احلكومية املتبعة يف التوطني و�أهم العوامل ذات ال�صلة الوثيقة بهذه ال�سيا�سات وهي :نوعية الوظائف التي ت�شغلها العمالة
غري املواطنة حالي ًا يف �سوق العمل ،وكذلك توفري فر�ص العمل للمواطنني الباحثني عن عمل يف الوقت الراهن بالإ�ضافة �إلى
�ضمان فر�ص العمل للمواطنني املتوقع التحاقهم ب�سوق العمل م�ستقب ًال ،والآثار املرتتبة على هذه ال�سيا�سات يف ظل غياب
خطة موحدة عامة ب�ش�أن املو�ضوع ،وت�شتت جهود اجلهات املعنية بق�ضية التوطني وحرمانها من تبادل �أف�ضل املمار�سات
واخلربات يف هذا املجال .كما تركزت �أهم �أفكارها يف مواطن خطر التوطني وهي البطالة ،اخللل الإنتاجي،اخللل يف
الرتكيبة ال�سكانية واالنعكا�سات ال�سلبية ملواطن اخلطر هذه على النواحي االقت�صادية واالجتماعية والأمنية يف الدولة.
● ●(الآراء):
كما طرحت اللجنة بعد ا�ستطالعها لر�أي عدة جهات حكومية واحتادية وبع�ض م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص جمموعة من
الآراء حول املو�ضوع �أهمها�:أن عدم التوطني �سي�ؤدي �إلى تقليل قدرة الدولة على حتقيق معايري التنمية امل�ستدامة والتي
تعتمد يف مكوناتها على توفري فر�ص عمل دائمة للمواطنني ،بالإ�ضافة �إلى �أن ا�ستمرار توجه املواطنني �إلى التوظيف يف
القطاع احلكومي على ح�ساب القطاع اخلا�ص� ،إمنا يعني زيادة الأعباء املالية على املوازنة العامة للدولة حيث خ�ص�ص
للرواتب والأجور ما ن�سبته ( )% 37من �إجمايل امليزانية االحتادية لعام (2008م).

�سيا�سة وزارة الرتبية
والتعليم حول
مو�ضوعي"مدار�س الغد
وتدري�س اللغة الإجنليزية
يف املدار�س"

● ●(الأفكار)
لقد كانت �أهم الأفكار التي تطرقت �إليها اللجنة يف هذا املو�ضوع هي طبيعة املناهج يف مدار�س الغد ومدى تال�ؤمها مع
املناهج الوطنية ،كما تعر�ضت �إلى فكرة الكوادر العاملة يف مدار�س الغد و�أثر ذلك على اللغة العربية والهوية الوطنية ،كما
تناولت يف اجتماعاتها كذلك �أثر مدار�س الغد على التح�صيل الدرا�سي للطلبة.
● ●(الآراء)
طرحت اللجنة يف �أثناء مناق�شاتها للمو�ضوع العديد من الآراء وكانت �أبرزها :تعار�ض املناهج امل�ستوردة التي تدر�س يف
مدار�س الغد مع البيئة املحلية ،بالإ�ضافة �إلى �أن عدم اال�ستعانة ب�أفكار و�آراء جمال�س التعليم يف م�شروع مدار�س الغد
جعل دور املجال�س التعليمية يبدو �ضعيف ًا للغاية يف هذا ال�ش�أن ،ور�أت اللجنة كذلك �أن �ضعف امل�ستوى التح�صيلي للطلبة يف
مدار�س الغد خا�صة يف مادة اللغة الإجنليزية يرجع �إلى عدم وجود تقييم حقيقي مل�ستوى حت�صيل الطلبة مبني على معايري
حمددة منذ تطبيق امل�شروع من عام 2007م.

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

289

�سيا�سة الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء

● ●(الأفكار)
ناق�شت اللجنة بعد ا�ستطالعها لر�أي العديد من ممثلي احلكومة واجلهات الفنية املعنية باملو�ضوع جمموعة من الأفكار حول
مو�ضوع �سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء كانت �أهمها:ا�سرتاتيجية الهيئة يف توفري الطاقة للم�شروعات االحتادية
والإ�سكانية والتجارية ،كما تعر�ضت اللجنة �إلى �سيا�سة التوطني يف الهيئة نظر ًا لقلة عدد املواطنني العاملني فيها وخا�صة
يف الوظائف التخ�ص�صية والفنية ،وتناولت كذلك �سيا�سات املياه لأهمية م�س�ألة الأمن املائي ودوره يف �سيا�سات التنمية
امل�ستدامة.
● ●(الآراء)
�أما �أهم الآراء التي طرحتها اللجنة حول املو�ضوع فكانت:عدم وجود خطط ا�سرتاتيجية متو�سطة وطويلة الأمد ملواجهة
الطلب املتزايد يف توفري الطاقة الكهربائية ،كما اتفقت اللجنة على �ضعف قدرة الهيئة على توطني الوظائف الإ�شرافية
والفنية نظر ًا لأن بيئة العمل منفرة وغري م�شجعة،بالإ�ضافة �إلى عدم امتالك الهيئة لأي خطط طوارئ ملواجهة �أي �أزمة
طارئة يف مو�ضوع املياه.

وقد اعتمدت اللجان امل�ؤقتة يف �سبيل دعم دورها الرقابي على �آلية ومنهجية العمل امليداين حيث قامت بالعديد من الزيارات امليدانية خالل
مناق�شتها ملو�ضوعات "التلوث البيئي"�" ،سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم حول مو�ضوعي مدار�س الغد وتدري�س اللغة الإجنليزية"�" ،سيا�سة الهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء" ،وذلك للوقوف على الواقع امليداين للمو�ضوع كما اعتمدت بجانب ذلك على منهجية ا�ستطالعات الر�أي الربملانية
وذلك لربط امل�شاهدات امليدانية باحلقائق والأرقام الإح�صائية .مرفق جدول �إح�صائي تقديري بعدد الأفكار والآراء واملقرتحات املطروحة من
قبل اللجنة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر.
الأداء
العنا�صر
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الأداء الرقابي

الأداء الت�شريعي

املجموع

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

فكرة

-

-

45

-

-

مقرتح

-

-

88

-

-

ر�أي

-

-

94

-

-

جمموع

-

-

227

-

-
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ثالثاُ :الن�شاط النوعي للجان امل�ؤقتة:
∙ ∙بالرجوع �إلى تقارير تو�صيات اللجان امل�ؤقتة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر بلغ �إجمايل التو�صيات املحالة من هذه اللجان �إلى املجل�س
( )91تو�صية عامة ،وقد ا�ستحوذ مو�ضوع التلوث البيئي على ن�سبة ( )% 28.6من �إجمايل عدد التو�صيات املتبناة من قبل اللجان امل�ؤقتة
والتي بلغت( )26تو�صية برملانية تلتها تو�صيات مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية والتي بلغت ( )23تو�صية
برملانية وبن�سبة تقدر ب( )% 25.3من �إجمايل عدد تو�صيات اللجان امل�ؤقتة ،فيما بلغ عدد تو�صيات مو�ضوع العمالة الوافدة يف دولة
الإمارات وت�أثريات قرارات وزارة العمل اجلديدة ( )11تو�صية وبن�سبة ( )% 12.1من جمموع تو�صيات اللجان امل�ؤقتة� ،أما مو�ضوع �سيا�سة
وزارة الرتبية والتعليم ب�ش�أن مدار�س الغد وتدري�س اللغة الإجنليزية يف املدار�س فقد بلغ عدد تو�صياته ( )10تو�صيات عامة وبن�سبة بلغت
( )% 11من �إجمايل عدد التو�صيات ،وبخ�صو�ص مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص فقد بلغ عدد تو�صياته ( )8تو�صيات
وبن�سبة تقدر ب( )% 8.8من �إجمايل العدد الكلي للتو�صيات ،يف حني كان عدد التو�صيات املتبناة ب�ش�أن مو�ضوع �سيا�سة الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء ( )7تو�صيات وبن�سبة بلغت ( )% 7.7من جمموع التو�صيات املقدمة من قبل اللجان امل�ؤقتة يف الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر.
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جدول التو�صيات املحالة من قبل اللجنة �إلى املجل�س وموقف جمل�س الوزراء منها.
املو�ضوع

التو�صيات

موقف احلكومة

هيئة املعا�شات
والت�أمينات
االجتماعية

�أو ًال :تو�صيات املجل�س يف تعديل القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999وتعديالته ب�إ�صدار
قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية مبا يحقق الآتي:
� .1إلغاء املادة ( )21من القانون امل�شار �إليه حيث انه ال يجوز اخل�صم من املعا�ش النتهاء خدمة
امل�ؤمن عليه بالف�صل �أو العزل �أو الإحالة �إلى املعا�ش بقرار ت�أديبي �أو حكم الق�ضاء الن احلق يف
املعا�ش غايته توفري احلد الأدنى من املعاملة الإن�سانية للمواطن ،كما انه �إذا توافر ا�ستحقاقه فانه
ينه�ض التزام ًا على اجلهة التي تقرر عليها.
� .2إلغاء متو�سط الثالث �سنوات الأخرية الواردة يف املادة " "1من القانون امل�شار �إليه بح�ساب راتب
اال�شرتاك.
� .3إلغاء املادة  54من القانون امل�شار �إليه ت�شجيعا النخراط املواطنني يف القطاع اخلا�ص.
 .4حتديد القانون حلاالت و�شروط الإعفاء من املبلغ الإ�ضايف الذي يلتزم به �صاحب العمل حال
عدم توريد اال�شرتاكات يف امليعاد ( % 1.0عن كل يوم ت�أخري) للحفاظ على املعايري املو�ضوعية يف
تقرير حاالت وذلك يف املادة ( )14من القانون امل�شار �إليه.
 .5تخفي�ض مدة اخلدمة باملعا�ش ملن يزاولون �أعمال خطرة التي يحددها القانون.
 .6تعديل املادة  57من القانون امل�شار �إليه مبا ي�ؤكد ذكر املوانع التي ي�سوغ فيها املطالبة باملعا�ش.
�.7إعادة النظر فيما يلي:
�أ ) مدة اخلدمة التي ت�ستحق عليها املر�أة العاملة للمعا�ش التقاعدي.
ب) ربط التقاعد بال�سن و�سنوات اخلدمة وعدم االكتفاء بواحد منهما.
 - 8زيادة عالوة الأبناء للمتقاعدين �إلى  600درهم ،و�صرف عالوة للأبناء الذين يولدون بعد
ا�ستحقاق املعا�ش.
 -9ا�ستكمال القواعد التنفيذية التي حتكم عمل الهيئة ل�ضم الفئات التي ال ي�شملها القانـون رقم
( )7ل�سنة  1999يف �ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية حاليا وذلك بعد �إجراء م�سح �شامل
لإعداد هذه الفئات بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية يف هذا ال�صدد و�أهمها وزارة االقت�صاد
(مثل املهن احلرة ،وفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة).
 -10الإ�سراع ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون
� -11ضرورة و�ضع �آلية ت�سمح با�ستفادة امل�ؤمن عليه من الزيادة التي مت �إقرارها يف بداية عام 2008
على الرواتب ،وذلك ب�إ�ضافتها �إلى معا�شه التقاعدي.

وافقت احلكومة علىالتو�صيات()5،9،10،11،1
بخ�صو�ص املحور الأول فيما
رف�ضت التو�صيات الأخرى.
 �أما التو�صيات اخلا�صةباملحور الثاين فقد رف�ضت
احلكومة التو�صيتني رقم
( )2ورقم ( )7ووافقت
على باقي التو�صيات.
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موقف احلكومة

املو�ضوع

التو�صيات

هيئة املعا�شات
والت�أمينات
االجتماعية

 -12تعديل املادة ( )35من القانون رقم ( )7ل�سنة  1999مبا ي�سمح ل�صاحب املعا�ش باجلمع بني
املعا�ش من الهيئة والراتب من �أي جهة.
 -13تفعيل تطبيق قرار جمل�س الوزراء رقم  8ل�سنة 2006م.
ثانياً :تو�صيات املجل�س يف حمور ال�سيا�سة العامة لهيئة املعا�شات والت�أمينات االجتماعية:
 -1دعم اخلدمات احلكومية املقدمة للمتقاعدين من خالل:
.أمنحهم بطاقات خلف�ض ر�سوم بع�ض اخلدمات العامة والر�سوم احلكومية �أو الإعفاء لبع�ض
احلاالت وتقدمي بطاقة دعم لل�سلع الغذائية.
.بالتن�سيق مع الربامج املحلية لإعطاء املتقاعدين الأولوية يف الربامج االقت�صادية لدعم امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة.
� -2إعادة النظر كل عامني يف املعا�شات التقاعدية يف �ضوء زيادة نفقات املعي�شة ،والقيمة احلقيقية
للعملة الوطنية ،واالعتبارات االقت�صادية الأخرى ،ومنح املتقاعدين ن�سب معينة من �أ�سهم ال�شركات
عند االكتتاب فيها �أ�سوة باملكرمة التي منحت للمواطنني املعلمني.
 -3ت�أكيد االهتمام على نظام تبادل املنافع الذي اقرتحته هيئة املعا�شات والت�أمينات لتي�سري انتقال
املواطنني �إلى مواقع العمل اجلديدة وحت�سني م�صادر الدخل.
 -4الإ�سراع يف �شغل املواطنني للوظائف ال�شاغرة يف الهيئة.
� -5إن�شاء �صندوق ا�ستثماري خا�ص باملتقاعدين ال�ستثمار وتنمية �أموالهم ،وذلك بالتعاون مع �شركة
وطنية متخ�ص�صة يف تقدمي اخلدمات اال�ستثمارية اال�ست�شارية.
 -6زيادة موارد �صندوق هيئة املعا�شات والت�أمينات االجتماعية من خالل حلول اقت�صادية جديدة
تعالج العجز يف موارد ال�صندوق مثل اال�ستثمار يف الأرا�ضي� ،أو يف القطاع ال�صناعي �أو غريها من
احللول املجدية ،ولي�س من خالل احللول التقليدية كزيادة اال�ستقطاع من ح�ساب راتب امل�شرتك.
 -7قيام امل�صرف املركزي بالتن�سيق مع البنوك وامل�صارف يف الدولة لإعادة جدولة بع�ض الديون
امل�ستحقة على بع�ض حاالت املتقاعدين املع�سرين.
 -8زيادة الوعي ب�أهداف الهيئة ودورها يف خدمة امل�شرتكني من خالل التن�سيق مع و�سائل الإعالم،
و�إن�شاء ق�سم خا�ص يف �إدارة العالقات العامة بالهيئة للتوعية ،و�إ�صدار تقرير �سنوي يوثق لأعمال
الهيئة ون�شاطها .و�إطالق املوقع االلكرتوين للهيئة لتفعيل توا�صلها مع �شركائها.
� -9إطالق مبادرات على امل�ستويني املحلي واالحتادي لت�أهيل املتقاعدين كتلك املبادرة التي �أطلقتها
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املو�ضوع

التو�صيات

هيئة املعا�شات
والت�أمينات
االجتماعية

�إمارة �أبوظبي ،و�إ�شراك القطاع اخلا�ص يف برامج التدريب املوجهة املتقاعدين مع �ضمان توفريه
لفر�ص عمل منا�سبة لهم بعد ت�أهيلهم على �أن تخف�ض احلكومة ر�سوم بع�ض اخلدمات املفرو�ضة
على م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املنظمة لهذا الربامج.
 -10الدعوة �إلى قيام امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية ب�سداد الديون امل�ستحقة عليها للهيئة العامة
للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
� -11ضرورة قيام الهيئة ب�إعداد درا�سات طبوغرافية واجتماعية واقت�صادية حديثة قبل القيام ب�أي
درا�سات �إكتوارية عند تعديل قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية.

التلوث البيئي
و�أثره على
ال�صحة العامة

 .1تعديل القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة 1999م يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها مبا يحقق
الت�أكيد على �إعطاء الدور الأ�سا�سي والوحيد لوزارة البيئة واملياه يف اتخاذ وتنفيذ ومتابعة القرارات
ال�صادرة ب�ش�أن حماية البيئة و�إلغاء التداخل يف االخت�صا�صات مع الأجهزة احلكومية املحلية �سيما
املادة ( )94من القانون ،و�أن يناط بالوزارة �إعطاء الرتاخي�ص وتقييم الأثر البيئي للم�ؤ�س�سات.
 .2زيادة الوعي البيئي لأهداف الهيئة ودورها من خالل:
.أ�إ�صدار تقرير �سنوي يوثق لأعمال الهيئة ن�شاطها لن�شر الوعي البيئي لدى الأفراد وامل�ؤ�س�سات
.بو�ضع دليل �إر�شادي يحدد طبيعة الإجراءات والتدابري الواجب اتخاذها من قبل املن�ش�آت.
.تالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم فيما يتعلق باملناهج الدرا�سية و�ضرورة ت�ضمينها مكون ًا بيئي ًا
يركز على الرتبية البيئية للطالب.
 -3الت�أكيد على تنفيذ املكون البيئي الوارد يف ا�سرتاتيجية احلكومة وذلك خالل مدة حمددة تكون
ق�صرية ن�سبي ًا.
 -4اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحلد من تلوث الهواء عرب الآتي:
�أ� .إغالق الك�سارات وامل�صانع واملحاجر القريبة من املناطق ال�سكنية لأماكن بعيدة.
ب� .إن�شاء وحدات �سكنية بعيدة عن الك�سارات وامل�صانع واملحاجر وحقول النفط ومكبات النفايات.
ج� .إن�شاء حمطات ل�شبكات الر�صد البيئي يف كافة �أرجاء الدولة مع الرتكيز على املناطق التي
تعاين من التلوث و�أن ت�شرف وزارة البيئة عليها مبا�شرة ،و�أن تر�سل تقارير ب�صفة دورية عن تلوث
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وافقت احلكومة على كل
تو�صيات املو�ضوع با�ستثناء
التو�صية رقم ()9

موقف احلكومة

املو�ضوع

التو�صيات

التلوث البيئي
و�أثره على
ال�صحة العامة

الهواء �إلى املجل�س الوطني االحتادي ووزارة ال�صحة وجمعيات املجتمع املدين ذات العالقة ومراكز
الأبحاث والأق�سام البحثية يف اجلامعات لإطالعها على الو�ضع البيئي.
د .اعتماد الأبنية اخل�ضراء ال�صديقة للبيئة.
ه� .إلزام م�صانع اال�سمنت والك�سارات با�ستيفاء جميع اال�شرتاطات الفنية الالزمة للحفاظ على
البيئة ومنها �أجهزة منقيات الهواء (الفالتر) التي متنع انبعاث غبار اال�سمنت منها ،وحتديد �أوقات
عمل منا�سبة لها.
 -5اتخاذ الإجراءات الالزمة حلل م�شكلة النفايات مثل:
.أوقف حرق النفايات و�إعادة تدويرها.
.بالتخل�ص الآمن من النفايات الطبية.
.تمعاجلة النفايات حراري ًا.
.ثت�شجيع مبادرات منظمات املجتمع املدين من �أجل امل�ساهمة يف حل م�شكلة النفايات وت�شجيع
م�شاركة القطاع اخلا�ص.
.جاحلد من ا�ستخدام الأكيا�س البال�ستيكية وتوفري البدائل املالئمة للبيئة.
 -6اعتماد موا�صفات �آلية التنمية النظيفة املن�ش�أة بربوتوكول "كيوتو" يف جمال معاجلة النفايات.
 -7اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق املادة ( )57من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة 1999
واخلا�ص مبنع التدخني يف جميع الأماكن املغلقة وو�ضع �إجراءات �صارمة على املقاهي وحمالت بيع
التبغ وال�سجائر.
 -8ت�شكيل جلنة احتادية عليا للبيئة للتن�سيق بني اجلهات املعنية بتطبيق القوانني واالتفاقيات
البيئية للحد من االزدواجية يف العمل والتداخل يف االخت�صا�صات بني الإدارات.
� -9إن�شاء جهاز احتادي معني بال�ضبطية الق�ضائية وفقا ملا ورد يف املادة ( )69من القانون ()24
ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها وذلك لك�شف املخالفات البيئية ب�أنواعها.
 -10ت�أ�سي�س مركز معلومات بيئية و�إن�شاء �شبكة ات�صال الكرتوين لربط اجلهات البيئية االحتادية
واملحلية وو�ضع نظام لر�صد الزالزل والتعرف على م�سارات الأعا�صري والعوا�صف املدارية وكميات
الرطوبة و�سرعة الرياح.
� -11إن�شاء خمتربات مركزية لقيا�س امللوثات و�أ�سبابها و�أ�ضرارها وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
 -12اتخاذ �إجراءات وقائية حيال الت�أثري البيئي وال�صحي على القاطنني بقرب خطوط ال�ضغط
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املو�ضوع

التو�صيات

التلوث البيئي
و�أثره على
ال�صحة العامة

العايل الكهربائي و�أجهزة تقوية الإر�سال الهاتفي.
� -13ضرورة الإعداد امل�سبق للتقييم البيئي للم�شاريع التي يتم �إن�شا�ؤها مع �إعادة التقييم للأثر
البيئي لهذه امل�شاريع كل خم�س �سنوات.
 -14و�ضع �ضوابط بيئية على ا�ستخدام وا�سترياد و�صرف الأ�سمدة واملبيدات احل�شرية يف جمال
الإنتاج الزراعي.
� -15ضرورة و�ضع قانون احتادي حلماية الرثوة املائية يف الدولة.
 -16اتخاذ تدابري عاجلة للحد من اال�ستخدام اجلائر للمياه اجلوفية (ملوحة  -ن�ضوب) عرب:
.أ�إن�شاء قاعدة بيانات احتادية للموارد املائية.
.بعدم �إدخال �أ�صناف من النباتات امل�ستهلكة للمياه بدرجة عالية.
.تالتو�سع يف بناء ال�سدود.
.ثو�ضع ت�شريعات للتخل�ص الآمن من املياه يف املزارع واملن�ش�آت اخلا�صة وحمطات التحلية.
.جاتخاذ التدابري املالئمة للمحافظة على الغطاء اخل�ضري.
.ح�ضرورة و�ضع حد ملمار�سات املزارع واملن�ش�آت اخلا�صة والغري مرخ�صة وذلك ب�ش�أن بيع وت�سويق
املنتجات الزراعية يف الأ�سواق املحلية.
.خ�إعطاء جهة حمددة منح ت�صاريح حفر الآبار.
 -17التن�سيق مع البلديات لإن�شاء �شبكات لل�صرف ال�صحي يف كافة �إمارات الدولة.
 -18اعتماد خطة الطوارئ الوطنية ملكافحة تلوث البيئة البحرية بالنفط واملواد ال�ضارة الأخرى
التي رفعت ملجل�س الوزراء يف عام .1999
� -19ضرورة �أخذ الأذن امل�سبق من وزارة البيئة واجلهات املخت�صة يف الدولة لل�سفن والبواخر التي
تود الدخول �أو العبور يف املياه الإقليمية للدولة والإف�صاح عن حمولتها خا�صة ال�سفن التي تعمل
بالوقود النووي �أو �أي وقود �آخر خطر على البيئة البحرية.
� -20إلزام ال�سفن ب�ضرورة �إبراز �شهادة تثبت تخل�صها من نفاياتها ومياه االتزان والزيت يف �أماكن
خم�ص�صة لذلك.
 -21اتخاذ �إجراءات بيئية حمددة للحد من انبعاثات ال�سيارات عرب:
.أتقدير عمر افرتا�ضي لل�سيارات.
.بالتو�سع يف ا�ستخدام البرتول اخلايل من الر�صا�ص.
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التلوث البيئي
و�أثره على
ال�صحة العامة

.ثا�ستخدام بدائل الطاقة ال�صديقة للبيئة.
.ج�إيجاد طرق �آمنة للتخل�ص من الزيت الناجت عن الت�شحيم وغ�سيل ال�سيارات �أو قطع غيار
ال�سيارات.
.ححظر ا�سترياد ال�سكراب من خارج الدولة وخا�صة ال�سيارات �أو قطع غيار ال�سيارات.
�-24إن�شاء طرق خا�صة بال�شاحنات والعمل على �إن�شاء �شبكة قطارات للنقل تربط جميع �إمارات
الدولة.
 -25اتخاذ الإجراءات الوقائية �ضد التلوث ال�سمعي بالدولة.
� -26إ�شراك القطاع اخلا�ص من خالل �إن�شاء حمفظة �أموال خم�ص�صة ال�ستخدام وتطوير التقنيات
النظيفة ومتويل م�شاريع ا�ستثمارية م�شرتكة يف جمال الطاقة النظيفة ودعم البحوث العلمية املوجهة
لدرا�سة امل�شكالت البيئية.

القرو�ض
ال�شخ�صية

� -1أن ت�سرع احلكومة يف تقدمي م�شروع قانون يف �ش�أن �إن�شاء هيئة احتادية ُم�ستقلة لالئتمان بهدف
توفري قاعدة بيانات مركزية وم�ؤ�شر ملخاطر القرو�ض.
 -2تقوية اجلهاز الرقابي للم�صرف املركزي من خالل تزويده بالتقنيات التكنولوجية الالزمة
واخلربات الب�شرية.
 -3تعديل الت�شريعات املُنظمة للعمليات امل�صرفية بحيث تت�ضمن الآتي:
● ●تعديل ال�سقف الأعلى لقيمة القر�ض مبا يتنا�سب وم�ستوى الدخل ون�سبة الت�ضخم عرب تق�سيم
املقرت�ضني �إلى �شرائح ح�سب م�ستوى الدخل على �أن ترافقها �آلية مرنة للمراجعة الدورية.
● ●و�ضع �ضوابط �صارمة على امل�صارف املانحة للقرو�ض ال�شخ�صية بحيث تتنا�سب قيمة القر�ض
مع دخل املقرت�ض ،وال�ضمانات املُقدمة.
● ●زيادة رقابة امل�صرف املركزي عرب و�ضع الئحة تعليمات وا�ضحة للم�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
املقر�ضة يف �ش�أن القرو�ض التجارية ال�شخ�صية.
● ●مراجعة وتدقيق معايري منح القرو�ض وال �سيما يف �إطار فح�ص بيانات الدخل ،وال�ضمانات
املُقدمة من املقرت�ضني.

 رف�ضت احلكومةالبنود ()2،3،4،5،10
من التو�صية رقم (،)3
ورف�ضت �أي�ض ًا التو�صيتني
رقم ( )4،5،6ووافقت على
التو�صيات الأخرى يف �ش�أن
املو�ضوع.
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املو�ضوع

التو�صيات

القرو�ض
ال�شخ�صية

و�ضع �ضوابط لتمويل امل�شروعات التجارية ال�شخ�صية بدون تقدمي املقرت�ض بيانات وا�ضحة،
و�ضمانات كافية لت�أكيد جدية الغر�ض من القر�ض.
● ●ا�ستحداث ا�ستمارة موحدة للقرو�ض ي�ضع �شروطها امل�صرف املركزي وتعتمد منه.
● ●حتديد ن�سبة الغرامة التي ت�ضعها البنوك ب�سبب ال�سداد املبكر للقر�ض.
● ●�إلزام البنوك بعدم االقتطاع من �إجمايل دخل املقرت�ض لكافة االلتزامات املرتتبة عليه مبا ال
يزيد على ( )% 50من دخله ،و�أن تحُ دد فرتة ال�سداد مبا ال تتجاوز (� )60شهر ًا ،و�أن ال يتجاوز
القر�ض (� )25ضعف الراتب.
● ●�إن�شاء حماكم م�صرفية متخ�ص�صة للنظر يف الق�ضايا.
● ●�إلزام البنوك وامل�ؤ�س�سات املقر�ضة بالقيام بحمالت توعية وتثقيف للعمالء املقرت�ضني ،و�أن
تت�ضمن اال�ستمارة املوحدة للقر�ض على البيانات التالية:
�أ� -أبعاد و�أغرا�ض القرو�ض ال�شخ�صية.
ب -االلتزامات القانونية على املقرت�ضني.
ت -كيفية احت�ساب الفائدة.
ث -امل�س�ؤوليات القانونية يف حال عدم القدرة على ال�سداد �أو ت�أجيل الق�سط.
ج -البطاقات االئتمانية وكيفية احت�ساب الفوائد عليها.
 -4قيام احلكومة والقطاع الأهلي يف ظل ال�ضوابط التي ت�ضعها احلكومة باتخاذ املبادرات الالزمة
ل�سداد ديون املواطنني املتعرثين يف �سداد قرو�ضهم �إذا كان عدم �سداد تلك القرو�ض غري راجع �إلى
الغ�ش �أو الإهمال اجل�سيم من جانب املقرت�ض و�إمنا �إلى ظروف خارجة عن �إرادته ،على �أن تن�شئ
احلكومة بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية �صندوق ًا لهذا الغر�ض.
 -5الت�أكيد على ت�شجيع قيم االدخار لدى املواطنني ،واحلد من �شيوع ثقافة اال�ستهالك من خالل:
�أ .قيام �أجهزة وم�ؤ�س�سات الإعالم بدورها يف ذلك.
.بو�ضع �ضوابط محُ ددة �إزاء الإعالنات البنكية التي ت�شجع على القرو�ض ال�شخ�صية.
 -6قيام امل�صرف املركزي ب�إ�صدار تعليمات ملزمة للبنوك بعدم احل�صول على �شيكات على بيا�ض
من املقرت�ضني �ضمان ًا للقر�ض.
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العمالة الوافدة
يف دولة الإمارات
وت�أثريات قرارات
وزارة العمل
اجلديدة

�أو ًال :فيما يخ�ص العمالة الوافدة يف الدولة:
1.1منط التنمية :اال�ستمرار يف املراجعة ال�شاملة مل�ضمون و�أهداف و�أولويات وتطبيقات التنمية
االقت�صادية واالجتماعية من خالل احلفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية اجلديرة بكل
احلماية والرعاية ،وعلى خلق فر�ص عمل متنوعة وعالية الإنتاجية ت�ؤ�س�س لتنمية م�ستدامة
ملواردنا الب�شرية الوطنية وا�ستقطاب الكفاءات الأجنبية ب�شكل متوازن عن طريق:
● ●و�ضع خطة تنمية �شاملة للدولة حتت مظلة احتادية ،مبا يحقق الطموحات االقت�صادية التي
تتنا�سب مع طبيعة و�إمكانيات تلك الطموحات وتركيبة الدولة يف احلدود الآمنة ملواطنيها الآنية
وامل�ستقبلية.
● ●تغيري منط التنمية االقت�صادية احلالية التي تتطلب عمالة كثيفة والرتكيز على منط التنمية
القائم على اقت�صاد املعرفة والقيمة امل�ضافة.
2.2وزارة العمل :الت�أكيد امل�ستمر على �أن �سوق العمل واحد بجميع مناطق الدولة وغري قابل للتجزئة
وذلك ب�سبب امل�شاكل والتحديات التي واجهت مهام �إداراته بفعل تعدد اجلهات املناط بها مهام
هذه الإدارة ،خا�صة املتعلق منها ب�صالحية �إ�صدار ت�صاريح العمل ،الأمر الذي يتطلب معاجلة
هذه التعددية بتوحيد اجلهة االحتادية ذات االخت�صا�ص وهي وزارة العمل مع �إحكام التن�سيق
بني ال�سلطة االحتادية وال�سلطات املحلية ذات ال�صلة واملناطق احلرة مبا ي�صون هذا املبد�أ
ويي�سر تطبيقه.
3.3التملك العقاري :الإ�سراع يف �إ�صدار ت�شريع احتادي ينظم متلك الأجانب للأرا�ضي والعقارات
يف الدولة.
4.4التوطني :الوقوف �أمام التجربة االحتادية يف جمال تنمية املوارد الب�شرية املواطنة وتقييم
نتائجها ،والنظر يف �إعادة هيكلة العالقة احلقيقية وتعميقها بني جميع ال�سلطات االحتادية
مبا يكفل تكامل اجلهود وت�ضافرها لت�أهيل مواطني الدولة للتناف�س احلقيقي واجلاد واملتوا�صل
يف �سوق العمل بوجه عام وبالتحديد يف القطاع اخلا�ص على �أن يتم ذلك وفق الر�ؤية اجلديدة
مل�ستقبل اقت�صادنا الوطني ومتطلباته.
5.5زيادة االعتماد على ا�ستخدام التكنولوجيا يف القطاعات االقت�صادية والتجارية ب�شكل عام
وخا�صة يف قطاع الت�شييد والبناء لتخفي�ض االعتماد على العمالة الوافدة ومبا يتما�شى و�أف�ضل
املمار�سات العاملية يف هذا ال�ش�أن.

بخ�صو�ص املحور الأول:
 رف�ضت احلكومةالتو�صيات رقم ()3،5،6
ومل ترد على التو�صيات رقم
()1،2،4
 �أما املحور الثاين ف�إناحلكومة مل ترد على
التو�صيتني رقم ()1،5
ووافقت على بقية
التو�صيات.
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6.6و�ضع خطة ا�سرتاتيجية �سكانية تعمل على زيادة ن�سبة املواطنني تدريجيا يف الدولة بحيث تكون
هي الن�سبة الأعلى خالل فرتة زمنية حمددة.
ثانياً :فيما يخ�ص القرارات والأنظمة اجلديدة لوزارة العمل:
� .1إعادة النظر يف الت�شريعات (القوانني والقرارات الوزارية) املنظمة ل�سوق العمل وانعكا�ساتها
ال�سلبية عليه من خالل ما يلي:
�أ .تعديل القرار الوزاري رقم ( )4ل�سنة  1994بخ�صو�ص ا�ستقدام الوافدين لأ�سرهم ،ليتم من
خالله الآتي:
● ●زيادة احلد الأدنى للدخل الذي ي�سمح ل�صاحبه با�ستقدام عائلته ،من � 4000إلى  10000درهم
�شهري ًا للذين ال يح�صلون على �سكن من ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة التي يعملون فيها 8000 ،درهم
للأفراد الذين يتمتعون ب�سكن من امل�ؤ�س�سة .ول�ضمان عدم تالعب العاملني ب�شهادات الراتب
من امل�ؤ�س�سة ،فيمكن للحكومة ا�شرتاط تقدمي �إثبات بالراتب من خالل التحويل مل�صرف جتاري
ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر �أو �سنة.
● ●زيادة احلد الأدنى لدخل العائلة الوافدة التي ترغب با�ستقدام خدم منازل من  6000درهم
(كما يحدد ذلك قرار جمل�س الوزراء رقم ( )4لعام � )1994إلى  15000درهم وعلى �أن تكون
الر�سوم املدفوعة للحكومة �سنوي ًا بحدود  7000درهم ،وذلك للتوافق مع التغريات التي طر�أت
على �أجور خدم املنازل يف الفرتة املا�ضية.
ب� .سرعة تعديل القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980وتعديالته يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل
مبا يحقق �سريانه على العاملني باملناطق احلرة ،ومبا ي�ضمن م�شاركة �أكرب للمواطنني يف �سوق العمل.
ج� .إدارة التفتي�ش بوزارة العمل� :ضمان وجود جاهزية قطاع تفتي�ش ع�صري وم�ؤهل ،بحيث يكون
قادر ًا على �أداء مهامه على �أكمل وجه ،ي�ستقطب العنا�صر املواطنة ذات الكفاءة والت�أهيل امللتزمة
بالعمل اجلاد والواعي يف هذا القطاع احليوي من خالل توفري بيئة عمل مالئمة.
د .تعديل القرار الوزاري اخلا�ص (بالتنوع الثقايف) ،وت�صنيف ال�شركات �إلى الفئات (�أ،ب،ج)
بحيث:
● ●يراعي تفاوت الر�سوم املفرو�ضة ال�ستقدام العمالة الوافدة تبعا لنوع الن�شاط الذي تزاوله
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،بحيث تنخف�ض الر�سوم تدريجيا على امل�ؤ�س�سات ذات القيمة الإنتاجية
امل�ضافة العالية وذلك لتدعيم التوجه نحو م�ؤ�س�سات منخف�ضة الأيادي العاملة وذات تكنولوجيا
عالية.
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● ●حتديد ح�ص�ص لتوظيف اجلن�سيات غري العربية تبعا للأقاليم اجلغرافية التي تنتمي �إليها،
حفاظا على مبد�أ التنوع الثقايف على م�ستوى الدولة ولي�س ال�شركة.
هـ .فر�ض ر�سوم عالية و�شروط م�شددة على �إقامة الوافدين الذين جتاوزت �أعمارهم � 65سنة.

�سيا�سة وزارة
الرتبية والتعليم
يف �ش�أن مو�ضوعي
"مدار�س الغد
وتدري�س اللغة
الإجنليزية"

1.1و�ضع ا�سرتاتيجية تعليمية موحدة وثابتة ال تتغري بتغري الوزارات والإدارات ،ترتكز على �إتباع
�أف�ضل املمار�س العاملية معتمدة بالأ�سا�س على القيم الوطنية والدينية والثقافية للمجتمع
الإماراتي ،وتعني برتبية وتعليم وتن�شئة جيل �إماراتي يعتز بهويته الوطنية.
2.2تقييم وتطوير مناهج اللغة العربية واالرتقاء بطرائق تدري�سها كونها ال تتنا�سب وم�ستوى قدرات
الطالب.
�3.3إعادة النظر يف �سيا�سة القبول يف اجلامعات الوطنية و�سيا�ستها بتحويل الدرا�سة للم�ساقات
مبختلف التخ�ص�صات من اللغة العربية �إلى اللغة الإجنليزية ملا كان له �أكرب الأثر يف توجه وزارة
الرتبية والتعليم لتدري�س موادها باللغة الإجنليزية.
�4.4إيجاد كادر خا�ص للمعلمني حتى يتم الق�ضاء على �سلبيات مهنة التدري�س وحتقيق معياري الأمن
والر�ضا الوظيفي للمعلمني.
�5.5ضرورة االهتمام باملعايري الأخالقية والرتبوية للخرباء الأجانب الذين يتم اال�ستعانة بهم دون
ح�صر االختيار فقط على جانب ال�شهادات والكفاءات العلمية.
6.6مراجعة املناهج الأجنبية امل�ستوردة بحيث يتحقق التال�ؤم والتنا�سب بينها وبني البيئة ،والثقافة،
واملعطيات احل�ضارية الإماراتية ،و�أن تعيد الوزارة تقييم مناهج مدار�س الغد على �أن تت�ضمن
نتائج ا�ستطالع الر�أي الذي قامت به اللجنة.
�7.7إن�شاء جمل�س �أعلى للتعليم يعنى بر�سم ال�سيا�سة التعليمية بالدولة ومتثل فيه القطاعات الرتبوية
والأهلية.
8.8ا�شرتاط �إدارة املناهج يف الوزارة التدريب على تدري�س �أي منهج جديد قبل تطبيقه ميداني ًا
يف مدار�س الغد وغريها ،وبناء خطة زمنية حمددة لإحالل الكوادر الوطنية حمل اخلربات
الأجنبية يف مدار�س الغد.
9.9تطبيق نظام تقييم ورقابة ومتابعة فاعل للمعلمني وللخرباء ،وا�ستخدام نتائج التقييم واملتابعة
يف رفع معايري التح�صيل الدرا�سي للطلبة.

رف�ضت احلكومةالتو�صيتني رقم ( )3ورقم
( )7فيما وافقت على
التو�صيات الأخرى يف �ش�أن
املو�ضوع.
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�1.1سرعة انتهاء وزارة العمل من ت�شكيل الفريق الفني املعني ب�إعداد م�شروع العمل التف�صيلي ب�ش�أن
جمل�س الإمارات للتوطني ،و�آلية التن�سيق بني الهيئات املحلية واالحتادية ،واجلهات الأخرى
املعنية ب�شئون التوطني ،ل�ضمان تنفيذ �سيا�سات التوطني.
2.2التطبيق الفعال وامل�شدد لقرارات جمل�س الوزراء يف �ش�أن التوطني و�أهمها:
● ●قرار جمل�س الوزراء رقم (  )3/604ل�سنة  2002ب�ش�أن خطة التوطني يف الوزارات االحتادية.
● ●قرار جمل�س الوزراء رقم ( )1/259ل�سنة  2004ب�ش�أن تطبيق نظام احل�ص�ص يف قطاع
امل�صارف ،والت�أمني ،وال�شركات التجارية.
● ●قرار جمل�س الوزراء رقم ( )19ل�سنة  2005خا�صة يف �إطار مواده املنظمة لدرجة التزام
ال�شركات بالقرارات التنفيذية للتوطني.
● ●درا�سة جدوى نظام "تقا�سم الوظيفة" والذي ي�سمح ل�شخ�صني بالت�شارك يف القيام ب�أعباء
الوظيفة التي يقوم بها موظف يعمل بنظام الدوام الكلي ،وي�سمح بتق�سيم الأجر بينهما
والإجنازات وفوائد �أخرى يتم حتديدها طبق ًا ل�ساعات العمل التي يعمالنها .ولقد اثبت النظام
جناحه يف بع�ض الدول الذي طبقته كا�سرتاليا خا�صة فيما يتعلق ب�إيجاد فر�ص وظيفية للإناث
كاملطبق يف مهنة التدري�س.
● ●تطوير التعليم املهني يف الدولة على امل�ستوى العام واخلا�ص وربطة ب�سوق العمل والت�أكيد على اجلودة
واملعايري العاملية يف التعليم املهني واقت�صار تراخي�ص امل�ؤ�س�سات التعليمة على الوزارات املعنية
● ●التطبيق الفعال وامل�شدد للمادتني ( 9و )10لقانون العمل ل�سنة  1980وتعديالته يف �ش�أن
التوظيف يف القطاع اخلا�ص.
● ●الت�أكيد على التوطني يف خمتلف امل�ستويات الإدارية والإ�شرافية والتخ�ص�صية والفنية مبا ي�ضمن
نقل اخلربات واملعارف �إلى املواطنني.
● ●م�ساهمة احلكومة يف دعم رواتب املواطنني العاملني يف بع�ض املهن يف القطاع اخلا�ص ولفرتة
زمنية حمددة بح�سب امل�ؤهالت التعليمية لإعدادهم وت�أهيلهم على �أن يتحمل هذا القطاع كامل
الراتب بعد فرتة التدريب على �أن تت�سم تلك املهن ب�إنتاجيتها املرتفعة وقيمتها امل�ضافة العالية.
حيث يالحظ تطبيق هذا النظام يف بع�ض الدول املجاورة.
● ●�إن�شاء �صندوق مايل يتبع جمل�س الإمارات للتوطني ،ويتم متويله من قبل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الربحية
من القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص من خالل ا�ستقطاع مبلغ �سنوي يتم حتديده على ح�سب حجم
املن�ش�أة ،يقوم هذا ال�صندوق بتدريب وتعليم املواطنني وت�أهيلهم للعمل يف القطاع اخلا�ص .

املو�ضوع قيد املناق�شة مع
احلكومة.
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الربحية من القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص من خالل ا�ستقطاع مبلغ �سنوي يتم حتديده على ح�سب
حجم املن�ش�أة ،يقوم هذا ال�صندوق بتدريب وتعليم املواطنني وت�أهيلهم للعمل يف القطاع اخلا�ص .

�سيا�سة
الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء

1.1يجب �إعادة النظر يف اخلطة اال�سرتاتيجية احلالية للهيئة لعدم قدرتها على توفري الطاقة الكهربائية
واملياه و�ضمان ا�ستمراريتهما.
2.2و�ضع خطة ا�سرتاتيجية طويلة املدى وملدة ال تقل عن ( )15عام ًا ب�ش�أن توفري �إمدادات الطاقة الكهربائية
واملائية يف خمتلف �إمارات الدولة ،مبا يلبي االحتياجات احلالية ،و�أن تراعي هذه اخلطة تطورات النمو
االقت�صادي واالجتماعي وال�سكاين بالدولة.
3.3اتخاذ ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة لإقرار برامج تعاون ق�صرية ومتو�سطة املدى بني الهيئة واجلهات
وامل�ؤ�س�سات املحلية ،ودوائر التخطيط ل�ضمان التعامل الكفء مع الزيادة يف الطلبات على الطاقة،
و�ضرورة �أن يتم �إعالم الهيئة با�سرتاتيجية احلكومات املحلية خلطط التنمية امل�ستقبلية يف كل �إمارة.
4.4توفري االعتمادات املالية الالزمة لرفع كفاءة خطوط النقل و�شبكات التوزيع الكهربائي ملواجهة الطلب
على الطاقة.
5.5اتخاذ الهيئة لل�سيا�سات والإجراءات الالزمة ل�سرعة تو�صيل التيار الكهربائي للمباين ال�سكنية والتجارية
تالفي ًا للأ�ضرار املادية والقانونية ملالكي هذه الأبنية خا�صة الذين ا�ستوفوا كل ال�شروط والإجراءات
الالزمة لتو�صيل الكهرباء �إليهم.
6.6و�ضع خطة ل�سيا�سة التوطني وخا�صة يف الوظائف الفنية والتخ�ص�صية ،وفق برنامج وجدول زمني حمدد
على �أن تراعى هذه اخلطة تعديل الكادر املايل الوظيفي.
� .7ضرورة �سن الت�شريعات التي ت�ؤكد تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء واملياه وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف ذلك.

يف انتظار رد احلكومة
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رابع ًا :الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من قبل الأمانة العامة وامل�ساندة لعمل اللجان امل�ؤقتة يف درا�ستها
للمو�ضوعات العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر:
الأوراق الفنية

املو�ضوع العام

مو�ضوع القرو�ض ال�شخ�صية

مو�ضوع �سيا�سة
الهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية

● ●ورقة اخللفية حول مو�ضوع القرو�ض
● ●ورقة خدمات البحوث حول مو�ضوع القرو�ض
● ●ورقة الإيجاز حول مو�ضوع القرو�ض
● ●ورقة اال�ستف�سارات حول مو�ضوع القرو�ض
● ●تقرير اللجنة حول مو�ضوع القرو�ض ال�شخ�صية
● ●ورقة خلفية حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
● ●ورقة خدمات بحوث حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
● ●تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
● ●تقرير عن تو�صيات املجل�س حول املو�ضوع.

م��و���ض��وع ال��ع��م��ال��ة ال����واف����دة يف ● ●ورقة خلفية حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة العمل حول ت�أثريات قرارات و�أنظمة وزارة العمل اجلديدة.
دول���ة الإم����ارات وت���أث�ير ق���رارات ● ●تقرير حول مو�ضوع العمالة الوافدة يف دولة الإمارات وت�أثريات قرارات وزارة العمل اجلديدة.
و�أنظمة وزارة العمل اجلديدة ● ●تقرير عن تو�صيات املجل�س حول املو�ضوع.

مو�ضوع م�شروع
مدار�س الغد وتدري�س
اللغة الإجنليزية
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● ●جدول الأهداف ملو�ضوع مدار�س الغد.
● ●ورقة الإطار الربملاين ملو�ضوع مدار�س الغد.
● ●ملخ�ص للندوة املفتوحة حول مو�ضوع مدار�س الغد.
● ●ا�ستف�سارات اللجنة ملمثلي الوزارة.
● ●ا�ستبانة حول مو�ضوع مدار�س الغد.
● ●تفريغ وحتليل نتائج اال�ستبانة.
● ●ورقة بحوث حول مو�ضوع مدار�س الغد.
● ●جدول �إعداد التقرير حول مو�ضوع مدار�س الغد.
● ●تقرير اللجنة حول مو�ضوع مدار�س الغد.
● ●بطاقات التعليق اخلا�صة ب�أ�سئلة الأع�ضاء.
● ●العر�ض التقدميي لتقرير اللجنة حول مو�ضوع مدار�س الغد.
● ●تقرير عن تو�صيات املجل�س
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املو�ضوع العام

الأوراق الفنية

مو�ضوع
�سيا�سة
الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء

● ●ورقة اخللفية حول مو�ضوع �سيا�سة هيئة الكهرباء واملاء.
● ●ورقة الإطار الربملاين حول مو�ضوع.
● ●ا�ستف�سارات اللجنة ملمثلي الهيئة.
● ●تقرير زيارات ميدانية �إلى كل من ( �إمارة �أم القيوين – عجمان – الفجرية – املنطقة الو�سطى – ر�أ�س اخليمة).
● ●تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة هيئة الكهرباء واملاء.
● ●جدول التحليل الزمني مليزانية هيئة الكهرباء واملاء لعام .2010
● ●بطاقات التعليق اخلا�صة ب�أ�سئلة الأع�ضاء ملمثلي الهيئة التي �ستطرح يف اجلل�سة

م��و���ض��وع ال��ت��وط�ين يف ال��ق��ط��اع
احلكومي واخلا�ص

● ●تقرير اللجنة حول مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص

مو�ضوع التلوث البيئي و�أث���ره
على ال�صحة العامة

● ●تقرير اللجنة حول مو�ضوع التلوث البيئي و�أثره على ال�صحة العامة.
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�أوال :م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات للعام 2007م:
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف العديد من الفعاليات الربملانية خالل العام 2007م ،حيث بلغت ( )11م�شاركة برملانية يف االحتادات
(االحتاد الربملاين الدويل ،ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والوطني والأمة والنواب لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،االحتاد
الربملاين العربي ،الربملان العربي االنتقايل) ،وبلغ جمموع �أوراق عمل والدرا�سات الفنية املقدمة من ال�شعبة الربملانية يف هذه
االحت��ادات ( )35ورقة عمل ودرا�سة فنية ،يف حني بلغ عدد امل�شروعات الفنية والقانونية املقدمة من ال�شعبة الربملانية ()5
م�شروعات ،حيث حققت �أوراق وم�شروعات ال�شعبة الربملانية

308

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

– الفعالية الالزمة (امل�شروعات التي مت املوافقة عليها �أو الأخذ ب�أفكارها الرئي�سية) وبلغت ن�سبتها حوايل  ،% 54,2وتعد هذه
الن�سبة ن�سبة جيدة يف ن�شاطات ال�شعبة الربملانية وفق التقديرات الدبلوما�سية الربملانية حيث تبني اجلداول والر�سوم البيانية املرفقة
�أن الأ�سباب الرئي�سية لهذا امل�ستوى �إلى عاملني مهمني:
�أولها :تبني ال�شعبة الربملانية لنهج تقدمي امل�شروعات الفنية والقانونية يف خمتلف االحتادات الربملانية.
ثانيها :الأوراق ودرا�سات العمل الالزمة يف خمتلف االحتادات.

.1االحتاد الربملاين الدويل:
تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من امل�شروعات واملقرتحات يف االحتاد الربملاين الدويل ،على �سبيل املثال :امل�شاركة يف عملية
�إ�صالح االحتاد الربملان الدويل من خالل دعم العملية والرتكيز على ق�ضايا التي تخ�ص ال�شرق الأو�سط ،بالإ�ضافة �إلى طرحها
مذكرات �شارحة حول املو�ضوعات التي يتم درا�ستها يف اللجان الدائمة الثالث يف اجلمعية ،ف�ضال عن م�شروعات �أخرى تعلقت
بتعزيز التعاون بني االحتاد ومنظمة الأمم املتحدة.

 .2االحتاد الربملاين العربي:
كانت لل�شعبة الربملانية الإماراتية الدور البارز يف االحتاد الربملاين العربي ،حيث �شاركت يف اجتماع اللجنة الربملانية العربية
لتطوير عمل االحتاد الربملاين العربي و�أ�ساليب عمله ،وتقدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية بورقة عمل لتطوير االحتاد ،وذلك
لتعزيز دوره يف تطوير الدور الرقابي والت�شريعي للربملانات العربية.

 .3اجتماع ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والوطني والأمة والنواب لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية:

�ساهمت ال�شعبة الربملانية يف العديد من �أوراق العمل وامل�شروعات القانونية والفنية يف اجتماع ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والوطني
والأمة والنواب لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،والذي �ساهم بن�سبة كبرية يف زيادة ن�شاط ال�شعبة الربملانية وخا�صة
امل�شروعات ذات الأهمية مثل :مقرتح ال�شعبة الربملانية يف �ش�أن «مذكرة تو�ضيحية حول الئحة العمل املقرتحة من املجل�س الوطني
االحتادي يف االجتماع الأول لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والوطني والأمة والنواب بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج».

 .4الربملان العربي االنتقايل:
تقدمت ال�شعبة الربملانية ب�أوراق عمل عديدة من خالل م�شاركتها يف الربملان العربي االنتقايل ،والذي كان له الدور الفعال يف
�إثراء �أفكار الأع�ضاء خالل مناق�شتهم للموا�ضيع التي تعر�ض على اللجان الربملانية الثالث للربملان العربي االنتقايل ،والتي ناق�شت
ق�ضايا مثل :امللف النووي ،و�أزمة املياه يف الوطن العربي ،وعملية اال�ستثمار ما بني الدول العربية.

نتائج الفعاليات( :امل�شروعات التي مت املوافقة عليها �أو الأخذ ب�أفكارها الرئي�سية):

�إن الن�شاط اجليد لل�شعبة الربملانية يف خمتلف االحتادات  -ال�سالفة الذكر – من خالل �أوراق ودرا�سات العمل الفنية يف العديد
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من املو�ضوعات املدرجة على جداول �أعمال هذه االحت��ادات� ،ساهم بن�سبة كبرية يف النتائج النهائية لأعمال االحت��ادات ،حيث
�أنه بالإ�ضافة �إلى مقيا�س فعالية ن�شاط ال�شعبة – كما مت تو�ضيحه �سلف ًا -ف�إن مقيا�س الفعالية يف القرارات النهائية الناجتة من
االحتادات �سجلت  % 54,2من جممل وجهات النظر والآراء التي �أبدتها ال�شعبة الربملانية لت�ضمينها يف القرارات النهائية ال�صادرة
عن خمتلف االحتادات (حت�سب هذه الن�سبة باال�ستناد �إلى ما قدمته ال�شعبة) وتعك�س هذه الن�سبة – قدرة وفد ال�شعبة الربملانية
يف الدفاع عن م�صالح الوطن ووجهات نظر الدولة جتاه خمتلف الق�ضايا واملو�ضوعات التي كانت حمل املناق�شة يف جداول �أعمال
امل�ؤمترات.
جدول تف�صيلي مل�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات:
االحتاد
الربملاين
الدويل

اجتماع ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى
والوطني والأمة والنواب لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربي

االحتاد
الربملاين
العربي

الربملان العربي
االنتقايل

املجموع

2

1

2

6

11

6
2
2
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الر�سم البياين يو�ضح الفعاليات الربملانية (الأوراق وامل�شروعات التي مت املوافقة عليها والأخذ ب�أفكارها الرئي�سية).
�أوراق العمل والدرا�سات الفنية

امل�شروعات القانونية والفنية

املجموع

35

5

40
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جدول تف�صيلي حول م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات للعام 2007م
االحتاد الربملاين الدويل

مو�ضوعات الفعالية

الفعالية

امل�ؤمتر الربملاين الدويل
للجمعية الـ  117والدورة
الـ 181للمجل�س
احلاكم لالحتاد
الربملاين الدويل
(جنيف – �سوي�سرا)
2007/10/10-8م

312

املجل�س احلاكم الدورة 181
البنود املطروحة �إجرائية ومو�ضوعية
على جدول �أعمال جمل�س احلاكم
اجلمعية  117للم�ؤمتر الربملاين الدويل
1.1البند الطارئ.
2.2نقا�ش ح��ول موا�ضيع ال��درا��س��ة يف
ال�ل�ج��ان ال��دائ �م��ة خ�ل�ال اجلمعية
الـ 118خالل �أبريل 2008م.
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� ��دائ � �م� ��ة الأول � � � � ��ى :دورالربملانات يف �إيجاد التوازن بني الأمن
ال��وط�ن��ي و�أم ��ن الإن �� �س��ان واحل��ري��ات
الفردية وتفادي تهديد الدميقراطية.
ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ �م��ة ال�ث��ان�ي��ة :املراقبةال�برمل��ان �ي��ة ل �� �س �ي��ا� �س��ات ال ��دول ��ة يف
امل�ساعدات اخلارجية -اللجنة الدائمة
الثالثة :العمال امل�ه��اج��رون وتهريب
الأ� �ش �خ��ا���ص وك ��ره الأج��ان��ب وح�ق��وق
الإن�سان
تقرير االحتاد الربملاين الدويل للجنة�ش�ؤون الأمم املتحدة.

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية
امل �ج �ل ����س احل ��اك ��م ال � ��دورة
181

● ●م � �ق �ت�رح� ��ات ال �� �ش �ع �ب��ة
ال�برمل��ان�ي��ة الإم��ارات �ي��ة يف
��ش��أن تعزيز الإ� �ص�لاح يف
االحتاد الربملاين الدويل
اجلمعية:171
● ●م ��ذك ��رة ر�أي ال���ش�ع�ب��ة
الربملانية لدولة الإم��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل��ت��ح��دة ح��ول
دور الربملانات يف حتقيق
ال�� � �ت� � ��وازن ب �ي��ن الأم� � ��ن
ال �ق��وم��ي و�أم� ��ن الإن �� �س��ان
واحل� ��ري� ��ات ال�شخ�صية
ويف درء املخاطر املهددة
للدميقراطية.
● ●ورقة خلفية بعنوان:
● ●“مفاهيم �أ��س��ا��س�ي��ة يف
الأمن القومي والإجراءات
ال��دول��ي��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة يف
مكافحة الإرهاب”.
● ● م �ق��دم��ة ح� ��ول ت�ق��ري��ر
اللجنة الدائمة الأولى عن
ال�سالم الأمن الدويل حول
مو�ضوع “دور الربملانات يف
حتقيق التوازن بني الأمن
ال �ق��وم��ي و�أم� ��ن الإن �� �س��ان
واحل� ��ري� ��ات ال�شخ�صية
ويف درء املخاطر املهددة
للدميقراطية”
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نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●نتائج الفعالية:
● ●�إق� � ��رار ال �ب �ن��د ال �ط��ارئ
امل � �ق� ��دم م� ��ن ج �م �ه��وري��ة
اندوني�سيا حول “احلاجة
امل �ل �ح��ة ل �ت �� �ض��اف��ر ج �ه��ود
�أع�ضاء االحت��اد الربملاين
الدويل للإ�سراع يف حتقيق
ال� �ت� �ح ��ول ال��دمي��ق��راط��ي
و�إن��ه��اء ان�ت�ه��اك��ات حقوق
الإن�سان يف مانيمار”.
● ●�أهمية متابعة الربملانيني
ت �ن �ف �ي��ذ ق � � ��رارات الأم� ��م
املتحدة يف دول�ه��م وذل��ك
م��ن خ�لال الق�ضايا التي
يتبنونها يف برملاناتهم،
و�أه �م �ي��ة ت��وث �ي��ق ال �ت �ع��اون
مع الأم��م املتحدة خا�صة
يف جم���ال ب �ن��اء ال �� �س�لام
وتعزيز �سيادة القانون يف
العالقات الدولية.
● ●اعتماد اجلمعية جمموعة
م � ��ن ال� �ت� �غ� �ي�ي�رات ع �ل��ى
النظام الأ�سا�سي لالحتاد
وال �ل�ائ � �ح� ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة وال�ل�ائ� �ح���ة
الداخلية للجان الدائمة،
�سوا ًء باحلذف �أو التعديل
�أو الإ�ضافة.

● ●دع��م البند الطارئ املقدم من مملكة
البحرين ح��ول «دع��م ا�ستقالل العراق
و��س�لام��ة �أرا� �ض �ي��ه ،ورف����ض �أي حماولة
لتق�سيمه»
● ●امل�ساهمة يف تعديل على م�شروعات
ق� ��رارات اللجنة ال��دائ �م��ة الأويل ح��ول
“دور الربملانات يف حتقيق التوازن بني
الأم��ن القومي و�أم��ن الإن�سان واحلريات
ال�شخ�صية ويف درء امل�خ��اط��ر امل�ه��ددة
للدميقراطية” من خالل �إ�ضافة النقاط
التالية:
�1.1أهمية موا�صلة االحتاد الربملاين الدويل
لرف�ضه امل�ستمر لكافة �أ�شكال الإرهاب،
لتنافيها مع الأ�س�س ولقيم الإن�سانية
والدينية ،وذل��ك يف خمتلف املحافل
ذات العالقة
2.2و�ضع �آلية يف االحتاد الربملاين الدويل
مل�ت��اب�ع��ة م ��دى ال �ت �ط��ور ال���ذي حققته
برملانات دول العامل يف جمال العالقة
م��اب�ين ح �ق��وق الإن �� �س��ان والإره� � ��اب،
ا��س�ت�ن��ادا للمناق�شات امل�ت�ع��ددة التي
�أجرتها جلان االحتاد الربملاين الدويل
ح ��ول ه ��ذا امل��و� �ض��وع ،وذل���ك لتقييم
ال �ت �ج��ارب ال�ن��اج�ح��ة يف ه ��ذا امل�ج��ال
وتعميمها والوقوف على �أوجه الإخفاق
ودرا�سة �أ�سبابها وو�ضع حلول منا�سبة
لها.
3.3موا�صلة اجلهود الدولية لو�ضع اتفاقية
�شاملة حول الإره��اب ال��دويل ،على �أن
ي�ساهم االحت��اد ال�برمل��اين ال��دويل يف
مناق�شتها وبالتعاون مع الأمم املتحدة.

االحتاد الربملاين الدويل

الفعالية

امل�ؤمتر الربملاين
الدويل للجمعية الـ 117
والدورة الـ 181للمجل�س

احلاكم لالحتاد
الربملاين الدويل
(جنيف – �سوي�سرا)
2007/10/10-8م

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية
● ●م ��ذك ��رة ر�أي ال���ش�ع�ب��ة
الربملانية لدولة الإم��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل��ت��ح��دة ح��ول
ال��رق��اب��ة ال�برمل��ان �ي��ة على
��س�ي��ا��س��ات ال��دول��ة ب�ش�أن
امل�ساعدات اخلارجية
● ●م ��ذك ��رة ر�أي ال���ش�ع�ب��ة
الربملانية لدولة الإم��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل��ت��ح��دة ح��ول
العمالة املهاجرة ،االجتار
بالب�شر ،كراهية الأجانب.

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية
4.4ت�ؤكد على �أهمية ال�ق��رارات ال�صادرة
من امل��ؤمت��ر ال��دويل ملكافحة الإره��اب
لعام .2005
● ●امل�ساهمة يف تعديل على م�شروعات
ق� ��رارات اللجنة ال��دائ�م��ة الثانية حول
“الرقابة الربملانية على �سيا�سات الدولة
ب�ش�أن امل�ساعدات اخلارجية”من خالل
�إ�ضافة النقاط التالية:
1.1تبني ع��دد من امل�ب��ادرات املحلية على
م���س�ت��وى ك��ل دول� ��ة لتحقيق �أه� ��داف
الألفية ،على �أن تخدم كل مبادرة هدف ًا
حمددا للو�صول �إليه.
 2.2دع ��وة ب��رمل��ان��ات ال ��دول الأع �� �ض��اء يف
منظمة التجارة العاملية حلث حكوماتها
لإمت� ��ام م�ف��او��ض��ات ب��رن��ام��ج ال��دوح��ة
للتنمية وبالتعامل بايجابية ومرونة
م��ع الق�ضايا ال�ع��ال�ق��ة ،وخ��ا��ص��ة فيما
يتعلق بق�ضية الدعم احلكومي للقطاع
الزراعي وحترير التجارة واملناف�سة،
ل�ت��أث�يره��ا على ن�ف��اذ منتجات ال��دول
النامية �إلى الأ�سواق الدولية ،وحتقيق
م� �ع ��دالت ال�ت�ن�م�ي��ة امل �ط �ل��وب��ة ل�ل��وف��اء
ب�أهداف الألفية.
�3.3إع��داد كتيب دليل �إر�شادي للربملانات
يو�ضح ال�ت�ج��ارب الناجحة والأدوات
الت�شريعية والرقابية التي ت�ستخدمها كل
من برملانات الدول املانحة وامل�ستفيدة
لتوجيه امل���س��اع��دات اخل��ارج �ي��ة نحو
جماالت التنمية ،بالإ�ضافة �إلى �أف�ضل
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مو�ضوعات الفعالية

الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

التجارب احلكومية يف �إدارة امل�ساعدات
اخلارجية.
● ●امل�ساهمة يف تعديل على م�شروعات
قرارات اللجنة الدائمة الثالثة “العمالة
امل �ه��اج��رة ،االجت� ��ار ب��ال�ب���ش��ر ،ك��راه�ي��ة
الأجانب” م��ن خ�لال �إ��ض��اف��ة النقاط
التالية:
1.1الت�شديد على حق كل دول��ة يف تنظيم
�سوق العمل فيها ومبا يحقق �سيادتها
ويتنا�سب مع طبيعة املرحلة التي مير
بها اقت�صادها الوطني ،وي�ضمن فر�ص
ع�م��ل م�ن��ا��س�ب��ة مل��واط�ن�ي�ه��ا ،يف �ضوء
امل�ب��ادئ وال�ق��وان�ين التي ن�صت عليها
االتفاقيات واملواثيق الدولية املنظمة
لأو�ضاع العمالة املهاجرة.
2.2الرتكيز على عقد املبادرات الإقليمية
للحوار بني الدول امل�ستقبلة للعمالة وبني
الدول امل�صدرة للتباحث حول الق�ضايا
امل�ل�ح��ة ل�ل�ط��رف�ين ،وامل �ث��ال ع�ل��ى ذل��ك
م�ؤمتر الدول الآ�سيوية امل�صدرة للعمالة
والذي �سيعقد يف دولة الإمارات العربية
املتحدة يف يناير 2008م.
3.3تبني ع��دد من امل�ب��ادرات املحلية على
م�ستوى ك��ل دول ��ة ل��رع��اي��ة ال�ضحايا
الذين تعر�ضوا النتهاكات يف حقوقهم
الإن�سانية ،واملثال على ذل��ك املبادرة
ال�ت��ي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم –نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء

امل�ؤمتر الربملاين الدويل
للجمعية الـ  117والدورة
الـ 181للمجل�س
احلاكم لالحتاد
الربملاين الدويل
(جنيف – �سوي�سرا)
2007/10/10-8م
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االحتاد الربملاين الدويل

الفعالية

امل�ؤمتر الربملاين الدويل
للجمعية الـ  117والدورة
الـ 181للمجل�س
احلاكم لالحتاد
الربملاين الدويل
(جنيف – �سوي�سرا)
2007/10/10-8م

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية
وح��اك��م دب��ي-ب�ت��أ��س�ي����س م��ؤ��س���س��ة دب��ي
اخلريية لرعاية الن�ساء والأط�ف��ال ،وذلك
بهدف توفري امللج�أ الآمن والرعاية ال�صحية
والنف�سية وت�أهيل الن�ساء والأطفال
ا ال��ذي��ن ت�� �ض��رروا م��ن �أي ��ة مم��ار��س��ات ال
�إن�سانية.
● ●مو�ضوع الإ�صالح يف االحت��اد الربملاين
الدويل:
�أث �ن��اء مناق�شة املجل�س احل��اك��م لهذا
املو�ضوع تقدم ع�ضو املجل�س مبداخلة
عرب فيها عن مقرتح ال�شعبة الربملانية
الإماراتية يف هذا املجال ،واملتمثل يف:
دع ��م ال���ش�ع�ب��ة ل��وج �ه��ة ن �ظ��ر جمموعة
العمل املعنية بتعزيز الإ�صالح يف احتاد
ال�ب�رمل ��اين ال� ��دويل وامل�ت�م�ث�ل��ة ب��أه�م�ي��ة
مناق�شة حدث �سيا�سي جاري وم�سيطر
على اهتمامات العامل يف دورة اخلريف،
وي�ستند دعم ال�شعبة لهذا املقرتح �إلى
التداعيات ال�سيا�سية اخلطرية التي مير
بها العامل �سواء من حيث �آث��ار ت�صاعد
ح��دة الأزم ��ات ال�سيا�سية� ،أو من حيث
زي��ادة نوعيتها� ،إ�ضافة �إل��ى زي��ادة ب�ؤر
ال�صراع الدويل والإقليمي يف العديد من
مناطق العامل.
��ض��رورة �إي�لاء منطقة ال�شرق الأو�سط
�أول��وي��ة خا�صة يف الأح ��داث ال�سيا�سية
التي �سيتم مناق�شتها يف االحتاد يف دورة
اخل��ري��ف خ��ا��ص��ة ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى تنفيذ
ق��رارات االحت��اد يف دول االحت��اد ،حيث
الح�ظ��ت ال�شعبة الإم��ارات �ي��ة �أن هناك
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ج��دول �أعمال املجل�س احلاكم الـ 180املجل�س احلاكم الدورة 180

امل�ؤمتر الربملاين الدويل
للجمعية الـ 116
والدورة الـ 180

للمجل�س احلاكم لالحتاد
الربملاين الدويل
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لالحتاد الربملاين الدويل
البنود املطروحة �إجرائية ومو�ضوعية
على جدول �أعمال جمل�س احلاكم.
جدول �أعمال اجلمعية 116
1.1درا� �س��ة الطلبات املحتملة لإدراج
بند ا�ستعجايل على ج��دول �أعمال
اجلمعية.
2.2ن �ق��ا���ش ع� ��ام خم �� �ص ����ص ل�ل��و��ض��ع
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
يف ال��ع��امل ح ��ول امل��و� �ض��وع ال �ع��ام
“�سخونة الأر�ض :ع�شرة �أعوام بعد
كيوتو.
� ��3.3ض� �م ��ان اح� �ت� ��رام امل �ج �ت �م �ع��ات
وال�ق�ن��اع��ات الدينية وتعاي�شها يف
ع�صر العوملة.
4.4ت ��وف�ي�ر جم � ��االت ال �ع �م��ل والأم � ��ن
الوظيفي يف ع�صر العوملة.
5.5ت�شجيع التنوع وامل�ساواة يف احلقوق
للجميع ،بف�ضل معايري دميقراطية
وانتخابية عاملية.
6.6امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م��وا��ض�ي��ع ال��درا��س��ة
للجمعية  118وتعيني املقررين.

● ●م � �ق �ت�رح� ��ات ال �� �ش �ع �ب��ة
ال�برمل��ان�ي��ة الإم��ارات �ي��ة يف
��ش��أن تعزيز الإ� �ص�لاح يف
االحتاد الربملاين الدويل
اجلمعية 116
● ●م� ��وق� ��ف ال�����ش��ع��ب��ة م��ن
االحتالل الإي��راين للجزر
الإم��ارات �ي��ة ال �ث�لاث طنب
الكربى ،وطنب ال�صغرى،
و�أبومو�سى.
● ●مذكرة ال�شعبة الربملانية
الإماراتية
● ●ح��ول ال�ب�ن��د ال��راب��ع من
ج ��دول اجلمعية الـ116
“الت�أكيد ع�ل��ى اح�ت�رام
جميع الأدي� ��ان والعقائد
وتعزيز التعاي�ش ال�سلمي
بني كافة الطوائف الدينية
يف ظل العوملة املعا�صرة “
● ●مذكرة ال�شعبة الربملاين
ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية
امل� �ت� �ح���دة ح� � ��ول ال �ب �ن��د
اخلام�س من جدول �أعمال
اجلمعية الـ“ 116توفري
جم� ��االت ال �ع �م��ل والأم� ��ن
الوظيفي يف ع�صر العوملة
“
● ●مذكرة ال�شعبة الربملانية
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●�إق� � ��رار ال �ب �ن��د ال �ط��ارئ
�اون ال ��دويل ملكافحة
ال�ت�ع�     
الإره��اب وجذوره و�أ�سبابه
ومت ��وي� �ل ��ه ،مب���ا يف ذل��ك
التمويل اخلارجي».
● ●ت�شكيل جل�ن��ة خمت�صة
لتعزيز التعاون بني االحتاد
ال�برمل��اين ال ��دويل والأم��م
املتحدة.

العديد من القرارات ال�صادرة من االحتاد
ال يتم تنفيذها من دول االحت��اد ال �سيما
القرارات ال�سيا�سية.
ق��ام رئ�ي����س وف��د ال�شعبة الربملانية
الإماراتية ب�إلقاء كلمة ال�شعبة �أمام
اجلمعية ،م�شريا بالكلمة �إل��ى �أه��م
الق�ضايا الإقليمية والدولية الراهنة،
وق���د ق���ام وف���د ال���ش�ع�ب��ة ال�برمل��ان �ي��ة
جلمهورية �إيران بالرد على كلمة دولة
الإم��ارات وذلك عند الإ�شارة يف كلمة
ال�شعبة الإماراتية للجزر الإماراتية
املحتلة من قبل �إيران.
قام وفد دولة الإمارات العربية املتحدة
بدعم البند ال�ط��ارئ اجل��زائ��ري من
خ�ل�ال امل �ج �م��وع��ة ال �ع��رب �ي��ة ب �ع��د �أن
مت االت �ف��اق ع�ل��ى ذل��ك يف االج�ت�م��اع
التن�سيقي العربي.

االحتاد الربملاين الدويل

الفعالية

امل�ؤمتر الربملاين الدويل
للجمعية الـ 116
والدورة الـ 180
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�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية
ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية
امل� �ت� �ح���دة ح� � ��ول ال �ب �ن��د
ال�ساد�س من جدول �أعمال
اجلمعية الـ“ 116تعزيز
ال �ت �ع��ددي��ة واالخ �ت�لاف��ات
وامل� � ��� � �س � ��اواة يف ح �ق��وق
للجميع من خالل املعايري
الدميقراطية واالنتخابية
العاملية”
● ●ال�ل�ج�ن��ة ال�ث��ال�ث��ة “جلنة
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح �ق��وق
الإن�سان“
● ●مذكرة ال�شعبة الربملانية
الإم ��ارات� �ي ��ة ح ��ول ق�ضية
ال�سالم بال�شرق الأو�سط.

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية
م��داخ �ل��ة ع�ضو امل�ج�ل����س يف اجتماع
اللجنة الدائمة الثالثة ،والتي متثل
موقف ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف
مو�ضوع “تعزيز التعددية واالختالفات
وامل�ساواة يف احلقوق للجميع من خالل
امل�ع��اي�ير ال��دمي�ق��راط�ي��ة واالنتخابية
العاملية” ،م�شريا يف مداخلته بتجربة
دولة الإمارات العربية املتحدة.
�سجلت دول��ة الإم��ارات موقفها يف كل
من الق�ضايا التالية:
1.1تعزيز التعاون مع الأم��م املتحدة من
خالل:
● ●�أهمية زيادة التعاون والتن�سيق بني الأمم
املتحدة واالحت��اد الربملاين ال��دويل فيما
يتعلق بالقرارات املتخذة من كل
منظمة ،فيتم ت�ضمني القرارات ال�صادرة
من االحت��اد الربملاين ال��دويل يف ديباجة
ق��رارات الأم��م املتحدة� ،أو يتم الإ�شارة
�إليها ،وح��ث احلكومات الدولية تنفيذ
ه��ذه ال��ق��رارات ب��اع�ت�ب��اره��ا م�ع�برة عن
برملانات العامل التي جت�سد �إرادة ال�شعوب
املبا�شرة.
● ●العمل على تنظيم م�ؤمتر دويل م�شرتك
ب�ين الأم ��م امل�ت�ح��دة واالحت���اد ال�برمل��اين
ال ��دويل ح��ول “منع ال���ص��راع��ات وبناء
ال�سالم من خالل التقاء ح�ضارات العامل
على قيم �إن�سانية م�شرتكة”.
2.2تعزيز الإ�صالحات يف االحتاد الربملاين
الدويل من خالل:
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الربملانية
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية
● ●ت�أكيد حق الإم��ارات يف جزرها الثالث
املحتلة من قبل �إيران.
● ●قبول �إ�سرائيل ملبادرة ال�سالم العربية
● ●���ض��رورة ات �خ��اذ م��وق��ف دويل وا��ض��ح
وحا�سم يف رف�ض التعامل مع �إج��راءات
احل� ��� �ص ��ار امل� �ف ��رو�� �ض ��ة ع��ل��ى ال���ش�ع��ب
الفل�سطيني بكافة مظاهره ،وتوفري الدعم
حلكومة الوحدة الوطنية واالعرتاف بها،
والتعامل معها دون متيز.
● ●متابعة جهود االحتاد الربملاين الدويل
وتكثيفها لدى �إ�سرائيل من �أجل الإفراج
عن رئي�س املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
وب�ع����ض �أع���ض��ائ��ه ،والإف � ��راج ع��ن جميع
الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني الذين
زاد ع ��دده ��م ع ��ن ع �� �ش��رة �آالف �أ� �س�ي�ر،
وتطلب ال�شعبة الإماراتية تطبيق قواعد
ال���ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة ع�ل��ى �إ� �س��رائ �ي��ل ويف
مقدمتها اتفاقية جنيف ال��راب�ع��ة لعام
1949م ،وال�ق��ان��ون ال ��دويل الإن���س��اين،
والقانون الدويل.

امل�ؤمتر الربملاين الدويل
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مل تطرح ال�شعبة الربملانية ● ●املوافقة على خطة عمل
جدول �أعمال الدورة 49
الإم� � � ��ارات � � � �ي� � � ��ة �أي االحت��اد لعام  2007كما
1.1ال��و� �ض��ع ال �ع��رب��ي ال ��راه ��ن ودور
�أوراق وال درا�� �س ��ات .وردت يف م��ذك��رة الأم��ان��ة
ال�برمل��ان�ي�ين ال �ع��رب يف م�ساندة
العامة ،وتنفيذ ما ورد فيها
كفاح ال�شعوب العربية ال�سيما:
م��ن م� �ب ��ادرات يف ح��دود
.أم���س��ان��دة ك �ف��اح ال�شعب العربي
ال�سيولة املالية املتوفرة.
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ���ض��د االح� �ت�ل�ال
● ●امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ت�ق��ري��ر
الإ�سرائيلي.
الأمني العام.
.بدع��م ال�شعب العراقي يف ن�ضاله
�ضد االحتالل ،ومن �أجل الوحدة
واال�ستقرار و�إعادة الإعمار.
.تالت�ضامن م��ع ال�شعب اللبناين
يف احل��ف��اظ ع �ل��ى وح� ��دة لبنان
وا�ستقراره وتقدمي العون له لإعادة
البناء.
.ثدعم وحدة ال�سودان �أر�ض ًا و�شعباً.
2.2دور الربملانات العربية يف مكافحة
الف�ساد.
3.3الهيئة الربملانية لل�سوق العربية
امل �� �ش�ترك��ة(.ت �ب��ادل الآراء ح��ول
ا��س�ت�م��رار عمل الهيئة �أو تغيري
طبيعة عملها ومهماتها)
4.4اج �ت �م��اع��ات ال �ه �ي �ئ��ات وال �ل �ج��ان
الدائمة واملخت�صة:
.أالهيئة الربملانية العربية حلقوق
الإن�سان.
.بال�ل�ج��ان ال��دائ �م��ة :ال�سيا�سية –

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية
● ●كلمة ال�شعبة الربملانية لدولة الإم��ارات
العربية املتحدة يف �أعمال الدورة التا�سعة
والأربعون لالحتاد الربملاين العربي حول
الو�ضع العربي الراهن.
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مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

الربملانية – املالية – �ش�ؤون املر�أة –
جلنة مكافحة الف�ساد.
الن�شاط الإقليمي والدويل لالحتاد:
.أتو�صيات ور�شة العمل امل�شرتكة بني
االحتاد الربملاين العربي وجمعية
الأمناء العامني للربملانات العربية
حول تطوير عمل االحتاد الربملاين
العربي.
.باالج �ت �م��اع��ات ال��دوري��ة ل�لاحت��اد
الربملاين الدويل.
.تالعالقة مع املنظمات الربملانية
الإقليمية.
.ثخطة عمل االحتاد لعام .2007
ال�ش�ؤون املالية:
.أاحل�ساب اخلتامي لعام .2006
.بميزانية االحتاد لعام .2007
.تتقديرات ح��ول ميزانية االحت��اد
لعام .2008
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االحتاد الربملاين الدويل
العربي

الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

ج ��دول الأع �م��ال ال�ل�ج�ن��ة ال�برمل��ان�ي��ة
العربية لتطوير عمل االحت��اد
الربملاين العربي
اجتماع اللجنة الربملانية العربية 1.1اقرتاحات حول التعديالت يف كل
من:
لتطوير عمل االحتاد الربملاين .أميثاق االحتاد الربملاين العربي.
العربي و�أ�ساليب عمله
.ب النظام الداخلي لالحتاد.
2.2الهيكل الإداري للأمانة العامة
دم�شق
لالحتاد.
3.3ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن االحت� ��اد وال���ش�ع��ب
الأع � �� � �ض� ��اء و�� �س� �ب ��ل ت �ع��زي��زه��ا
2007/11/26-25م
وحت�سينها.
4.4ال �ع�لاق��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة
لالحتاد وكيفية تفعيلها.

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية
ورق � � � ��ة ع � �م� ��ل ب� �ع� �ن ��وان
مقرتحات لتطوير االحتاد
الربملاين العربي
مقدمة من :الأمانة العامة
للمجل�س الوطني االحتادي
ب��دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة �إل��ى ور�شة العمل
امل �� �ش�ترك��ة ب�ي�ن الأم ��ان ��ة
العامة للإحتاد الربملاين
ال�ع��رب��ي وجمعية الأم �ن��اء
العامني العربية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

تقدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية بورقة
عمل لتطوير االحتاد الربملاين العربي.
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اجتماع جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية
والقانونية وحقوق الإن�سان
بالربملان العربي االنتقايل لبحث
ت�شريعات اال�ستثمار يف الوطن
العربي 2007/12/12
املنامة -مملكة البحرين
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�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية
● ●قدمت ال�شعبة الربملانية
الإم��ارات�ي��ة جمموعة من
�أوراق متعلقة باملوا�ضيع
التالية
● ●نبذة عن جمل�س الوحدة
االقت�صادية العربية.
● ●نبذة عن التجارة البينية
العربية.
● ●اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات خ���ارج
الوطن العربي.
● ●م� �ع ��وق ��ات ت �� �ش��ري �ع��ات
اال���س��ت��ث��م��ار يف ال��وط��ن
العربي.
● ●�آث� ��ار ��ض�ع��ف ت�شريعات
اال���س��ت��ث��م��ار يف ال��وط��ن
العربي.
● ●م � �ق �ت�رح� ��ات ل� ��زي� ��ادة
ت�شريعات اال��س�ت�ث�م��ار يف
الوطن العربي.
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●ات��ف��ق��ت ال �ل �ج �ن��ة ع�ل��ى
ا� �س �ت �ب��دال ا���س��م امل �ح��ور
ال���راب���ع �إل � ��ى (الآل� �ي���ات
امل�ق�ترح��ة لتطوير البنية
الت�شريعية لال�ستثمارات)،
ب� ��دال م���ن (ال �ت��و� �ص �ي��ات
امل �ق�ترح��ة ل�ت�ط��وي��ر امل�ن��اخ
اال�ستثماري العربي)
● ●اق�ت�راح تنظيم امل ��ؤمت��ر
وامل �ع��ر���ض امل �� �ص��اح��ب له
�إل��ى �شركة متخ�ص�صة يف
البحرين.
● ●اخ�ت�ي��ار �أع���ض��اء اللجنة
ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ل �ل �م ��ؤمت��ر ● ●م �� �ش��ارك��ة ع���ض��و امل�ج�ل����س يف اللجنة
وامل �ع��ر���ض م��ن الأع �� �ض��اء التنفيذية للإعداد للم�ؤمتر.
اخل� �ل� �ي� �ج� �ي�ي�ن ل �ق��رب �ه��م
اجل�� �غ� ��رايف م� ��ن مم�ل�ك��ة
البحرين.
● ●ت ��رك �أم ��ر ات �خ��اذ ق��رار
ر�� �س ��وم اال� � �ش �ت�راك �إل ��ى
اللجنة املالية.
● ●امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال�ل�ج��ان
ال �ف��رع �ي��ة امل��ق�ت�رح��ة مع
�إ�ضافة اللجنة امل�صاحبة
للمعر�ض.
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الربملاينال
الربملان العربي
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

1.1تقارير اللجان يف املو�ضوعات التي
�أحيلت �إليها للدرا�سة ومن �أهمها:
.أدور ال�برمل��ان ال�ع��رب��ي يف تطوير
�آليات ال�سوق العربية امل�شرتكة.
.بدور ال�برمل��ان ال�ع��رب��ي يف تطوير
م�شروعات اال�ستثمار يف الوطن
العربي.
.تدور الربملان العربي يف االرتقاء
مب�ستوى التعليم يف الوطن العربي.
.ثدور ال�برمل��ان ال�ع��رب��ي يف توحيد
الت�شريعات يف الوطن العربي.
الدورة العادية الأولى
.جم�شروع قانون ال�صحافة العربي
ال�ن�م��وذج��ي امل��وح��د ال ��ذي �أع��ده
لعام2007
مل تطرح ال�شعبة الربملانية
احتاد ال�صحفيني العرب.
الإماراتية �أي �أوراق وال
.حاالت �ف��اق �ي��ات ال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة
للربملان العربي االنتقايل
درا�سات
التي مل تن�ضم �إليها بع�ض الدول
العربية.
جامعة الدول العربية – القاهرة .خامليثاق العربي حلقوق الإن�سان.
 10-8مار�س 2007
2.2اقرتاحات ال�سادة �أع�ضاء الربملان
العربي:
.أاالق�تراح��ان املقدمان من ال�سيد
الع�ضو /علي ��س��امل الدقبا�سي
ب�ش�أن:
● ●خم��اط �ب��ة االحت�� ��ادات ال�برمل��ان�ي��ة
ال��دول��ي��ة والإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة وال �ع��رب��ي
لل�ضغط على الكيان ال�صهيوين من
�أج��ل �إط�لاق �سراح الأ��س��رى العرب
املحتجزين يف ال�سجون الإ�سرائيلية.
● ●خم��اط �ب��ة االحت�� ��ادات ال�برمل��ان�ي��ة
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الدولية والإ�سالمية والعربية من �أجل
حث اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
ع�ل��ى � �ض��رورة االم �ت �ث��ال ل�ل�ق��رارات
الدولية املتعلقة بخطر �أن�شار ال�سالح
ال �ن��ووي و� �ض��رورة مطابقة املفاعل
النووي الإيراين للمعايري الدولية.
.ب االقرتاحان املقدمان من ال�سيدان
ال �ع �� �ض��وان روب �ي�ر غ ��امن و�أح �م��د
�صخر ب�سي�سو ب�ش�أن املمار�سات
والتعديات التي تقوم بها �إ�سرائيل
يف القد�س ،وبخا�صة احلفريات
حتت امل�سجد الأق�صى املبارك ويف
حميطه.
�3.3إق��رار احل�ساب اخلتامي للربملان
العربي االنتقايل للعام 2006م.

الدورة العادية الأولى
لعام 2007للربملان
العربي االنتقايل
جامعة الدول العربية – القاهرة
 10-8مار�س 2007
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الربملاينلالدويل
إنتقايل
االحتادالعربي ا
الربملان

الفعالية

الدورة العادية الثانية امل�ست�أنفة
لعام  2007للربملان العربي
االنتقايل
يف الفرتة 2007/10/29-26

القاهرة – جمهورية م�صر
العربية

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

تقارير اللجان يف املو�ضوعات التي
�أحيلت عليها:
1.1تقارير جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
وال�سيا�سية والأمن القومي حول:
.أالالجئون ال�سودانيون.
.بامللف النووي.
2.2تقارير جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واملالية حول:
.أ�أزمة املياه يف الوطن العربي.
.ب.م���س��اه�م��ة ال�ب�رمل��ان ال �ع��رب��ي يف
ال �ت �� �ص��دي ل� �ظ ��اه ��رة اجل �ف��اف
واجلوع وبخا�صة يف املناطق التي
ت�شهد ح��روب�� ًا و�أزم�� ��ات ودع ��وة
املنظمات الإن���س��ان�ي��ة وجمعيات
الإغ ��اث ��ة واجل �م �ع �ي��ات اخل�يري��ة
املعنية ومنظمات املجتمع املدين
بتفعيل دورها الإن�ساين يف تقدمي
امل�ساعدات.
.تال�ت�ك��ام��ل االق �ت �� �ص��ادي ال�ع��رب��ي.
(االحتاد اجلمركي العربي)
.ثتقرير التكلفة املالية املرتتبة على
تعديل ن�ص امل��ادت�ين  2و 4من
النظام الأ�سا�سي للربملان العربي
ال�����ص��ادر ع ��ن ال �ق �م��ة ال�ع��رب�ي��ة
باجلزائر عام .2005
.جاعتماد م��وازن��ة ال�برمل��ان العربي
ل�ع��ام 2008م ،وم��وق��ف ال��دول
الأع �� �ض��اء م��ن ال �� �س��داد للعامني
 2006و .2007

● ●مذكرات تعريفية �أعدتها
الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة لل�شعبة
الربملانية.
● ●م ��ذك ��رة ت �ع��ري �ف �ي��ة عن
الربملان العربي االنتقايل
● ●م ��ذك ��رة ت �ع��ري �ف �ي��ة عن
احلوار العربي –الأوروبي
● ●م��ذك��رة ت�ع��ري�ف�ي��ة ح��ول
الالجئون ال�سودانيون
● ●مذكرة تعريفية عن �أزمة
املياه يف الوطن العربي.
● ●ت �ع �ل �ي��ق م� �ق�ت�رح ب �� �ش ��أن
ت�شكيل جلنة لو�ضع مدونة
للأ�صول الربملانية العربية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

ال يوجد تقرير
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الدويل
إنتقايل
الربملاينال
االحتاد العربي
الربملان

الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

الدورة العادية الثانية امل�ست�أنفة
لعام  2007للربملان
العربي االنتقايل
يف الفرتة 2007/10/29-26
القاهرة
جمهورية م�صر العربية

3.3تقارير جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية
والقانونية وحقوق الإن�سان حول:
.أت �ع��دي��ل ن ����ص امل� ��ادة ( )71من
النظام الداخلي للربملان العربي
االنتقايل.
.باتفاق املزايا واحل�صانات للربملان
ال �ع��رب��ي يف ك��ل م��ن اجل�م�ه��وري��ة
العربية ال�سورية وجمهورية م�صر
العربية.
.تت�شكيل جلنة لو�ضع مدونة للأ�صول
الربملانية العربية.
.ثتنظيم �آليات عمل اللجان الدائمة
للربملان العربي.
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

جدول �أعمال الدورة العادية الأولى قدمت ال�شعبة الربملانية
تقارير اللجان يف املو�ضوعات التي الإماراتية:
● ●م���ذك���رة ع���ن ال�ب�رمل ��ان
�أحيلت �إليها:
جلنة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واخلارجية ال� � �ع � ��رب � ��ي االن � �ت � �ق� ��ايل
واجتماعاته.
والأمن القومي:
● ●تفعيل مبادرة ال�سالم العربية.
● ●الأمن القومي العربي.
● ●تنمية اال� �س �ت �خ��دام��ات ال�سلمية
للطاقة النووية يف الدول العربية.
 :9الدورة العادية الأولى للربملان ● ●و���ض��ع ب��رن��ام��ج ج �م��اع��ي ع��رب��ي
العربي االنتقايل لعام2007م
ال��س�ت�خ��دام��ات ال�ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة يف
الأغرا�ض ال�سلمية.
يف اجتماعاتها امل�ست�أنفة
● ●جل� �ن ��ة ال � �� � �ش � ��ؤون االق �ت �� �ص ��ادي ��ة
(جامعة الدول العربية –
واملالية:
القاهرة)
● ●�إقامة احتاد جمركي عربي.
 22-21ابريل 2007
● ●جل � �ن� ��ة ال � � �� � � �ش � � ��ؤون ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
والت�شريعية وحقوق الإن�سان.
● ●وجل� �ن ��ة ال � �� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والثقافية واملر�أة وال�شباب.
● ●تطوير التعليم يف العامل العربي.
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الربملاين الدويل
االنتقايل
االحتادالربملاين
االحتاد

الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

جدول الأعمال
تقارير اللجان يف امل��و��ض��وع��ات التي
�أحيلت �إليها.
1.1تقرير جلنة ال�شئون اخلارجية
وال�سيا�سية والأم��ن القومي حول
الأمن القومي العربي.
2.2تقرير جلنة ال�شئون االجتماعية
والثقافية وامل��ر�أة وال�شباب حول
تطوير التعليم يف الوطن العربي.
ت�ق��ري��ر جل�ن��ة ال���ش�ئ��ون االق�ت���ص��ادي��ة
واملالية حول:
.أ تف�سري ن�ص املادة  4من النظام
الدورة العادية الثانية لعام 2007
الداخلي للربملان العربي
للربملان العربي االنتقايل
.ب دور ال�برمل��ان يف تفعيل االحت��اد
اجلمركي العربي.
يف الفرتة 2007/9/8-5
3.3ت�ق��ري��ر �أويل م��ن جل�ن��ة ال�شئون
دم�شق-اجلمهورية العربية
الت�شريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة وح�ق��وق
ال�سورية
الإن� ��� �س ��ان ع ��ن �إع� � ��داد ال �ن �ظ��ام
الأ�سا�سي للربملان العربي الدائم(
�سيوزع الحقا).
امل�سائل التي �أقرتحها الأع�ضاء:
1.1االقرتاح املقدم من  15ع�ضوا من
الربملان العربي ب�ش�أن تعديل ن�ص
امل��ادة  71م��ن النظام الداخلي
للربملان.
2.2اق �ت�راح ال���س�ي��د /م�ن���ص��ور عبد
ال �غ �ف��ار رئ �ي ����س جل �ن��ة ال���ش�ئ��ون
االق �ت �� �ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة وامل �ح��ال
م��ن مكتب ال�برمل��ان يف اجتماعه
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●ال�ت�ع�ل�ي��ق امل� �ق�ت�رح ح��ول
�إح ��اط ��ة ال�ب�رمل ��ان مب��ا مت
يف م��و��ض��وع تنظيم ن��دوة
«احلوار العربي -الإيراين»
امل�ق��رر انعقادها يف دول��ة
ال� �ك���وي���ت ي� ��وم� ��ي -28
.2007/10/29
● ●ال �ت �ع �ل �ي��ق امل� �ق�ت�رح ع��ن
ت��ق��ري��ر جل��ن��ة ال �� �ش �ئ��ون
اخل��ارج��ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة
والأمن القومي حول الأمن
القومي العربي.
● ●التعليق املقرتح عن تقرير
جلنة ال�شئون االجتماعية
والثقافية واملر�أة وال�شباب
ح ��ول ت�ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م يف
الوطن العربي.
● ●التعليق املقرتح عن تقرير
جلنة ال�شئون االقت�صادية
واملالية حول دور الربملان
يف تفعيل االحتاد اجلمركي
العربي.
● ●ال �ت �ع �ل �ي��ق امل� �ق�ت�رح على
اق�ت�راح ال�سيد /من�صور
عبد ال�غ�ف��ار رئي�س جلنة
ال�����ش��ئ��ون االق �ت �� �ص��ادي��ة
وامل���ال� �ي���ة وامل�� �ح� ��ال م��ن
م � �ك � �ت� ��ب ال� �ب ��رمل � � ��ان يف
اجتماعه ال�ساد�س بتاريخ

● ●امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ت �ق��ري��ر
جلنة ال�شئون اخلارجية
وال�سيا�سية والأمن القومي
حول الأمن القومي العربي.
● ●امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ت�ق��ري��ر
جلنة ال�شئون االجتماعية
والثقافية واملر�أة وال�شباب
ح ��ول ت�ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م يف
الوطن العربي.
● ●امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ت�ق��ري��ر
جلنة ال�شئون االقت�صادية
واملالية حول:
1.1تف�سري ن�ص املادة ()4
م��ن ال �ن �ظ��ام ال��داخ �ل��ي
ل� � �ل �ب��رمل � ��ان ال� �ع���رب���ي
(لإح� ��اط� ��ة الأع�����ض��اء
علمـــــا به)
2.2دور ال�برمل��ان يف تفعيل
االحت�� � � ��اد اجل� �م ��رك ��ي
العربي.
مت تكليف جلنة ال���ش��ؤون
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة وامل��ال��ي��ة
ا��س�ت�ك�م��ال مناق�شتها يف
املو�ضوع.
● ●امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ت�ق��ري��ر
�أويل م��ن جل�ن��ة ال�شئون
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
وحقوق الإن�سان عن �إعداد
النظام الأ�سا�سي للربملان

التحفظ على الدرا�سة املعدة حول الأمن
القومي العربي ،حتى يتم �إزالة التناق�ض
ب�ين م�ف�ه��وم الأم� ��ن ال �ع��رب��ي ال � ��وارد يف
الدرا�سة وب�ين ما �أ��ش��ارت �إليه الدرا�سة
ب�ش�أن م�س�ألة اجلزر الإماراتية.
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ال���س��اد���س ب�ت��اري��خ 2007/4/20
حول �إبالء االهتمام بقطاع ال�سياحة
يف الوطن العربي.
3.3اق�تراح ال�سيد الع�ضو علي �سامل
الدقبا�سي ب�ش�أن م�ساهمة الربملان
ال �ع��رب��ي يف ال �ت �� �ص��دي ل�ظ��اه��رة
اجل��ف��اف واجل� ��وع وب �خ��ا� �ص��ة يف
املناطق التي ت�شهد حروبا و�أزمات
ودع�� ��وة امل �ن �ظ �م��ات الإن �� �س��ان �ي��ة
وج�م�ع�ي��ات الإغ��اث��ة واجلمعيات
اخلريية املعنية ومنظمات املجتمع
امل��دين لتفعيل دوره ��ا الإن���س��اين
وت �ق��دمي امل �� �س��اع��دات وامل �ع��ون��ات
الدورة العادية الثانية لعام 2007
العاجلة.
للربملان العربي االنتقايل
4.4اق �ت�راح ال�سيد ال�ع���ض��و� /سعيد
يف الفرتة 2007/9/8-5
اجلمال حول:
دم�شق-اجلمهورية العربية
.أالالجئون العرب وب�صفة خا�صة
ال�سورية
الالجئني العراقيني ،والالجئني
ال�سودانيني.
.بامللف النووي.
.ت�أزمة املياه يف الوطن العربي.
.ثالتكامل االقت�صادي العربي.
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اق �ت�راح ال���س�ي��د /من�صور
ع �ب��د ال �غ �ف��ار رئ �ي ����س جلنة
ال�شئون االقت�صادية واملالية
واملحال من مكتب الربملان
يف اجتماعه ال�ساد�س بتاريخ
 2007/4/20حول �إيالء
االهتمام بقطاع ال�سياحة يف
الوطن العربي.
● ●ال �ت �ع �ل �ي��ق امل� �ق�ت�رح على
اق �ت�راح ال���س�ي��د الع�ضو/
� �س �ع �ي��د اجل � �م� ��ال ح� ��ول:
ال� �ل��اج � � �ئ� � ��ون ال�� �ع� ��رب
وب� � ��� � �ص� � �ف � ��ة خ� ��ا� � �ص� ��ة
ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال��ع��راق��ي�ي�ن،
وال�لاج �ئ�ين ال���س��ودان�ي�ين.
امل � � � �ل� � � ��ف ال� � � � �ن�� � � ��ووي.
�أزمةاملياهيفالوطنالعربي.
ال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����ص��ادي
العربي.
● ●ال �ت �ع �ل �ي��ق امل� �ق�ت�رح على
اق �ت�راح ال���س�ي��د الع�ضو/
عبدالعزيز ح�سن �أبل حول:
�أ.ت�شكيل جلنة لو�ضع مدونة
للأ�صول الربملانية العربية.
ب.ت �ن �ظ �ي��م �آل� �ي ��ات عمل
اللجان ال��دائ�م��ة للربملان
و�إع � � � � � � ��ادة ت� �ك ��وي� �ن� �ه ��ا.
�إن �� �ش��اء م��وق��ع ال �ك�تروين
للربملان العربي.

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

العربي الدائم.
مت �إحالته �إلى جلنة ال�ش�ؤون
الت�شريعية والقانونية وحقوق
الإن�سان يف اجتماع الربملان
يف � 29-26أكتوبر 2007
يف القاهرة.
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الدويل
الربملاين
�إجتماع ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى و االحتاد
النواب بدول جمل�س التعاون
أمة و
الوطني و ال

الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

ب �ن��ود م �ق�ترح��ة م��ن جم�ل����س ال �� �ش��ورى
القطري لإدراجها يف جدول �أعمال
االج�ت�م��اع ال ��دوري الأول لر�ؤ�ساء
جمال�س ال�شورى والوطني والأم��ة
النواب بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية:
ال �ب �ن��د الأول :ب �ح��ث هيكلية وع�م��ل
اجتماعات ر�ؤ�ساء املجال�س.
11امل�شاركة يف االجتماع البند ال�ث��اين :بحث خلق �آلية لتحقيق
التن�سيق والتكامل وال�تراب��ط بني
الأول لر�ؤ�ساء جمال�س
الدول الأع�ضاء.
ال�شورى والوطني
البند ال�ث��ال��ث :درا��س��ة �إمكانية و�ضع
�أنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين
والأمة والنواب بدول
مب��ا يف ذل��ك ال���ش��ؤون الت�شريعية
جمل�س التعاون اخلليجي
وال�ش�ؤون والإدارية.
(الدوحة)
ال�ب�ن��د ال ��راب ��ع :اق�ت�راح �آل �ي��ة لتن�سيق
امل ��واق ��ف يف امل �ح��اف��ل ال�برمل��ان�ي��ة
/ 22 – 21نوفمرب2007 /
الإقليمية والدولية.
ال �ب �ن��د اخل ��ام� �� ��س� :إي� �ج ��اد ال��و��س��ائ��ل
ال�ف��اع�ل��ة لتحقيق ال �ت��وا� �ص��ل بني
�أجهزة جمال�س التعاون والهيئات
الربملانية.
ال�ب�ن��د ال���س��اد���س :اق�ت�راح عقد ن��دوات
وم�ؤمترات تهم املجال�س الربملانية
اخلليجية.
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�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية
● ●ورق ��ة ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة :دول��ة
قطر
● ●مذكرة عمل مقرتحة من
املجل�س الوطني االحتادي
يف � �ش ��أن االج �ت �م��اع الأول
لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى
والوطني والأم��ة والنواب
بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج
● ●مذكرة تو�ضيحية لالئحة
العمل املقرتحة من املجل�س
ال��وط �ن��ي االحت� � ��ادي �إل��ى
ر�ؤ��س��اء جمال�س ال�شورى،
والنواب ،والوطني ،والأمة
لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.
● ●مذكرة الأمانة العامة.

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●ق ��رر االج �ت �م��اع ت�شكيل
جلنة جتتمع وتعد تقرير ًا
ترفعه �إل��ى اجتماع ق��ادم
لر�ؤ�ساء املجال�س يف دول
املجل�س خالل (� )4أ�شهر
ب �ن��اء ع�ل��ى م��ا �أح �ي��ل �إل��ى
االج �ت �م��اع م��ن مقرتحات
م���ن ال� ��وف� ��ود امل �� �ش��ارك��ة
وذل��ك لو�ضع هيكلية لهذه
االجتماعات.
● ●ق��رر االج �ت �م��اع امل��واف�ق��ة
ع� �ل���ى م � ��ذك � ��رة ال��ع��م��ل
امل� �ق�ت�رح ��ة م���ن امل�ج�ل����س
الوطني االحتادي يف �ش�أن
االج�ت�م��اع الأول ل��ر�ؤ��س��اء
جمال�س ال�شورى والوطني
والأم� � ��ة وال � �ن� ��واب ب ��دول
جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون ل ��دول
اخلليج العربية.

● ●�شارك وفد من املجل�س يف االجتماع.
● ●�أل �ق��ى رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي كلمة
افتتاحية.
● ●تقدمي مذكرة عمل مقرتحة من املجل�س
الوطني االحتادي يف �ش�أن االجتماع الأول
لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والوطني والأمة
وال� �ن ��واب ب ��دول جمل�س ال �ت �ع��اون ل��دول
اخلليج العربية.

إجتماعاتالدويل
االحتادل الربملاين
متخ�ص�صة
امل�ؤمترات و ا

الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●ك��ان احل �ف��ل مبنا�سبة م ��رور 50
عاما على م�شاركة املر�أة امل�صرية يف
امل�شاركة يف احتفاليات  12املجل�س الربملان.
● ●وت�ضمن ب��رن��ام��ج االح �ت �ف��ال كلمة
القومي للمر�أة  2007/12/5رئي�سية لل�سيدة الفا�ضلة� /سوزان
مبارك رئي�س املجل�س القومي للمر�أة
القاهرة -املجل�س القومي للمر�أة وكلمات �أخ��رى ل�شخ�صيات ب��ارزة،
وت�خ�ل��ل احل �ف��ل فيلم ع��ن امل� ��ر�أة يف
الربملان.

13امل�ؤمتر الإقليمي الثاين
للن�ساء الربملانيات
�أكتوبر �( 2007أبوظبي).

● ●املر�أة وامل�شاركة ال�سيا�سية الو�سائل
(الآل�ي��ات) لتمكني امل��ر�أة يف العملية
ال�سيا�سية
● ●امل ��ر�أة يف ال�برمل��ان“ :كيف يحدث
التغيري»
● ●كيف مُيكن النوع يف الربملان؟
● ●ال �ت �ح��دي��ات ال��ت��ي ت ��واج ��ه امل� ��ر�أة
اخلليجية يف مراكز �صنع القرار
● ●دور املنظمات الن�سائية (منظمات
امل�ج�ت�م��ع امل� ��دين) يف دع ��م الن�ساء
الربملانيات ،والن�ساء يف مراكز �صنع
القرار.

● ●ت�شكيل جمعية الن�ساء
ال�برمل��ان �ي��ات وال�ن���س��اء يف
مراكز �صنع القرار بدول
جمل�س التعاون اخلليجي
ب �ه��دف ت �ب��ادل اخل�ب�رات،
ومناق�شة واق�ت�راح حلول
مل�شكالت املر�أة اخلليجية،
وت�ط��وي��ر الأداء ال�برمل��اين
للن�ساء الربملانيات.
● ●�إن�شاء جلنة دائمة تعنى
باملر�أة يف كل برملانات دول
جمل�س التعاون اخلليجي
تتولى درا�سة الت�شريعات
املتعلقة ب�ح�ق��وق ومتكني
املر�أة ،واالتفاقيات الدولية
املعنية باملر�أة.

�ألقى رئي�س املجل�س الوطني االحت��ادي،
كلمة �أ� �ش��ار فيها �إل ��ى �أه�م�ي��ة مواجهة
التحديات ال�ت��ي ت��واج��ه امل� ��ر�أة ،وتفعيل
دور املنظمات الن�سائيـة ،وق��د وافقت
امل�شاركات على اعتبار كلمة رئي�س املجل�س
وثيقة رئي�سية من وثائق امل�ؤمتر.
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الدويل
االحتادلالربملاين
متخ�ص�صة
إجتماعات
امل�ؤمترات و ا

الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

حماور جدول �أعمال م�ؤمتر برملانيون
بحرينيون �ضد الف�ساد:
املحور الأول“ :اتفاقية الأمم املتحدة
مل�ك��اف�ح��ة الف�ساد” ،ال �ت �ج��ارب
ملف امل�شاركة يف �أعمال م�ؤمتر
الف�ضلى وال�صعوبات التي حتول
دون تطبيق فعال لها.
برملانيون بحرينيون �ضد الف�ساد
املحور الثاين :من امل�ؤمتر “ال�شفافية
يف الإيرادات” و�أهمية تعزيزها
خالل الفرتة من
ودور الربملانيني يف الرقابة املالية
2007/11/4-3م يف البحرين

ت�ضمن امل�ؤمتر كلمة ع�ضو املجل�س التي
تناولت �أه��م النقاط التي اتبعتها دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة يف احلكومة
االلكرتونية.

م�ؤمتر دور �صناع القرار
الربملانيني يف تطوير املجتمع
املعلوماتروما 2007/3/4-3
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ثانيا :م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات للعام 2008م:
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف العديد من الفعاليات الربملانية خالل العام 2008م ،حيث بلغت ( )14م�شاركة برملانية يف االحتادات
(االحتاد الربملاين الدويل – جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي – االحتاد الربملاين العربي –
الربملان العربي االنتقايل – االجتماعات الدورية اخلليجية) ،وبلغ جمموع �أوراق عمل والدرا�سات الفنية املقدمة من ال�شعبة الربملانية
يف هذه االحتادات ( )87ورقة عمل ودرا�سة فنية ،يف حني بلغ عدد امل�شروعات الفنية والقانونية املقدمة من ال�شعبة الربملانية ()3
م�شاريع .كما حققت �أوراق وم�شروعات ال�شعبة الربملانية
– الفعالية الالزمة (امل�شروعات التي مت املوافقة عليها �أو الأخذ ب�أفكارها الرئي�سية) وبلغت ن�سبتها حوايل  % 66.4وتعد هذه
الن�سبة ن�سبة جيدة للغاية.
ونخل�ص �إلى �أن متيز هذا الن�شاط يعود ب�صفة �أ�سا�سية �إلى التميز يف الفعالية لن�شاط ال�شعبة الربملانية يف االحتادات وهي كالآتي:
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 .1االحتاد الربملاين الدويل:
تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من امل�شروعات واملقرتحات ودرا�سات فنية وقانونية يف االحتاد الربملاين الدويل ،مثل :م�شروع
البند الطارئ التي تقدمت به ال�شعبة الربملانية يف الدورة ( )119للجمعية حول «دور الربملانات يف احتواء الأزمة املالية العاملية و�أثرها
على االقت�صاديات الوطنية» ،بالإ�ضافة �إلى طرحها مذكرات �شارحة حول املو�ضوعات التي �سيتم درا�ستها يف اللجان الدائمة الثالث
يف اجلمعية التي �ستطرح يف امل�شاركات القادمة.

 .2االحتاد الربملاين العربي:

�إن زيادة فعالية ال�شعبة الربملانية يف االحتاد الربملاين العربي يعود ب�شكل �أ�سا�سي �إلى امل�شروعات الفنية والقانونية التي تقدمت
بها ال�شعبة الربملانية منها :م�شروع «تطوير الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي» والذي يهدف �إلى تطوير عمل الأمانة العامة
لالحتاد الربملاين العربي والأدوار الفنية واالت�صالية والتن�سيقية التي يقوم بها.
كما قدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف امل�ؤمتر الثالث ع�شر والدورة اخلم�سني ملجل�س االحتاد الربملاين العربي تقرير ًا برملاني ًا
مف�ص ًال حول �أن�شطة دعم املر�أة يف الإمارات العربية املتحدة.

 .3جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي:

�ساهمت ال�شعبة الربملانية يف العديد من �أوراق العمل وامل�شروعات القانونية والفنية يف جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،والذي �ساهمت بن�سبة كبرية يف زيادة ن�شاط ال�شعبة الربملانية.
وكان من �أبرز �إ�سهامات ال�شعبة الربملانية يف هذا امل�شاركة هو التقدم بر�أي يف �ش�أن الرت�شيحات املقدمة ملن�صب الأمني العام والأمني
العام امل�ساعد حيث دعمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية املر�شحني العرب.

 .4الربملان العربي االنتقايل:

تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من �أوراق عمل فنية وم�شروعات القرار يف الربملان العربي االنتقايل والتي �ساهمت يف زيادة ن�شاط
ال�شعبة يف الربملان العربي االنتقايل.
كما تقدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية مبقرتحات مت الأخذ بها مثل مقرتح « �إن�شاء نظام مايل يحاول تنظيم العملية املالية للربملان
وعملية التدقيق واملراجعة للميزانية».

 .5االجتماعات الدورية اخلليجية:

�أما على �صعيد االجتماعات الدورية اخلليجية ،فقد �ساهمت املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية ومنها «اجلدول املقارن مل�شروع
الئحة عمل االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س الوطني والنواب وال�شورى والأمة» يف تعديل النظام الأ�سا�سي لالجتماعات الدورية
اخلليجية .بالإ�ضافة �إلى �أنه مت الأخذ مبقرتحات ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف �ش�أن «�إن�شاء برملان خليجي» ومت االتفاق على تكليف
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الأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي بدار�سة �إن�شاء برملان خليجي ورفعه الجتماع الر�ؤ�ساء اخلليجيني.
نتائج الفعاليات (امل�شروعات التي مت املوافقة عليها �أو الأخذ ب�أفكارها الرئي�سية):
�سجل مقيا�س الفعالية يف القرارات النهائية الناجتة من االحتادات التي �شاركت فيها ال�شعبة الربملانية الإماراتية حويل  % 66.4من
جممل وجهات النظر والآراء التي �أبدتها ال�شعبة الربملانية لت�ضمينها يف القرارات النهائية ال�صادرة عن خمتلف االحتادات (حت�سب
هذه الن�سبة باال�ستناد �إلى ما قدمته ال�شعبة).
تدل هذه الن�سبة على قدرة وفود ال�شعبة الربملانية على تعزيز دور دولة الإمارات العربية املتحدة على الأ�صعدة الإقليمية والدولية
ب�شكل عام ودور املجل�س الوطني امل�ؤثر يف الدبلوما�سية الربملانية الدولية.
مرفق جدول تف�صيلي مل�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات:
االحتاد الربملاين
الدويل

اجتماع ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى
والوطني والأمة والنواب بدول
جمل�س التعاون اخلليجي

جمل�س وم�ؤمتر احتاد
جمال�س الدول الأع�ضاء يف
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي

االحتاد
الربملاين
العربي

الربملان
العربي
االنتقايل

املجموع

2

2

2

2

6

 14م�شاركة

مرفق الر�سم البياين لـ (�أوراق العمل والدرا�سات الفنية).
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جدول تف�صيلي لعدد امل�شروعات القانونية والفنية امل�شارك بها يف االحتادات:
االحتاد
الربملاين
الدويل
1

جمل�س وم�ؤمتر
احتاد جمال�س الدول
الأع�ضاء يف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي

االحتاد الربملاين
العربي

الربملان العربي
االنتقايل

املجموع

-

1

1

3

الر�سم البياين لـ (امل�شروعات القانونية والفنية):
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جدول عدد الأوراق الفنية وامل�شروعات التي مت �إعدادها .
�أوراق العمل والدرا�سات الفنية

امل�شروعات القانونية والفنية

املجموع

87

3

90

الر�سم البياين يو�ضح الفعاليات الربملانية
\
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جدول تف�صيلي حول م�شاركات االحتاد الربملاين الدويل يف االحتادات خالل العام 2008م
مو�ضوع الفعالية

الفعالية

امل�شاركة يف
اجتماعات الدورة
الـ 118
لالحتاد الربملاين
الدويل جمهورية
�أفريقيا
(كيب تاون)
�/18 – 12إبريل
2008

ال�ب�ن��ود امل�ط��روح��ة على
جدول �أعمال الدورة الـ
 118لالحتاد الربملاين
الدويل
البنـــــد ( :)1انتخاب
رئ �ي ����س ون ��ائ ��ب رئ�ي����س
اجلمعية .118
البـــــــنــــــــــــد ( :)2النظر
يف ط�ل�ب��ات �إدراج بند
ط��ارئ يف ج��دول �أعمال
اجلمعية.
البنـــــــــــد ( :)3مناق�شة
عامة خم�ص�صة للو�ضع
ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي يف العامل،
مع الرتكيز على مو�ضوع
“حماربة الفقر”.
الــــــبنــــــــــــــــــــ ��د( :)4دور
ال�برمل��ان��ات يف �إق��ام��ة
ال� � �ت � ��وازن ب�ي�ن الأم � ��ن
ال � ��وط� � �ن � ��ي والأم� � � � ��ن
الإن�����س��اين واحل��ري��ات
ال � �ف� ��ردي� ��ة ،وت � �ف� ��ادي
ت �ه��دي��د ال��دمي�ق��راط�ي��ة
(تقرير اللجنة الأول��ى
ال��دائ �م��ة :جلنة ال�سلم
والأم�� ��ن ال��دول �ي �ي �ـ��ن).
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

امللف الفني اجتماعات الدورة الـ  118لالحتاد الربملاين متت املوافقة على طلب �شارك �أع�ضاء وفد ال�شعبة الربملانية
ح�صول دول��ة فل�سطني يف اجتماعات امل�ؤمتر.
الدويل:
الكاملة
الع�ضوية
على
ق��ام رئي�س وف��د ال�شعبة الربملانية
ورقة تعريف برملاين:
�اين
�
مل
�بر
ل
ا
�اد
�
�
حت
اال
يف
أفريقيا
● ●جمهورية جنوب �
الإماراتية ب�إلقاء كلمة ال�شعبة �أمام
الأوراق التف�سريية:
ال� � ��دويل ،ومت تكليف اجلمعية ،م�شريا بالكلمة �إل��ى �أه��م
● ●ورقة تف�سريية حول البند الطارئ
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة الق�ضايا الإقليمية والدولية الراهنة،
● ●ملخ�ص لتقرير اللجنة الأولى
ب�إعداد ال�لازم لتعديل منها ق�ضية فل�سطني حيث �ساعدت
● ●ورقة تف�سريية عن اللجنة الدائمة الأولى
ال� �ن� �ظ ��ام الأ���س��ا���س��ي ال�شعبة الربملانية الإماراتية من خالل
● ●ملخ�ص لتقرير اللجنة الثانية
خالل
العتماده
متهيدا
● ●ورقة تف�سريية عن اللجنة الدائمة الثانية
مداخالت الأع�ضاء يف املوافقة على
● ●ملخ�ص لتقرير اللجنة الثالثة
�شهر �أكتوبر  2008يف ع�ضوية كاملة يف االحت��اد الربملاين
● ●ورقة تف�سريية عن اللجنة الدائمة الثالثة.
جنيف.
الدويل.
الأوراق اخلا�صة باجتماع الن�ساء الربملانيات:
االت�ف��اق على �أن يكون
�.1أوراق الت�صور
االج � �ت � �م� ��اع ال � �ق� ��ادم
● ●االجتار بالن�ساء
للــجـــــمعيـــــــة( )120
● ●ح�م��اي��ة واح�ت��رام ح �ق��وق الإن �� �س��ان ل �ل �م��ر�أة وال�ع�م��ال يف �إث� � �ي � ��وب� � �ي � ��ا م��ن
املهاجرين
.2009 /4 /10 -5
● ●املر�أة وو�سائل الإعالم
مت اع �ت �م��اد م��وا��ض�ي��ع
.2ورقة حمور:
اللجان الدائمة الثالث
● ●حلقة نقا�ش (�صحة الأم والوليد والطفل).
�أوراق معلومات حول البنود الطارئة:
ال�ت��ي �ستناق�ش خالل
● ●ملخ�ص للمذكرة التو�ضيحية من م�صر
م � � ��داوالت ج �ن �ي��ف يف
● ●ورقة معلومات عن الو�ضع الإن�ساين يف غزة
�شهر �أكتوبر:
● ●ملخ�ص للمذكرة التو�ضيحية من اليونان
● ●ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال ��دائ� �م ��ة
● ●ورقة معلومات عن التغري املناخي.
● ●الدعم حلماية القانون ال��دويل و�إع��ادة الت�أكيد على الأول��ى (ال�سلم والأم��ن
�سيادة ال��دول و�سالمتها الإقليمية والنظام الد�ستوري الدوليني) :تعزيز عدم
انت�شار الأ�سلحة النووية
للجمهورية �صربيا
ون��زع ال�سالح و�ضمان
ب � ��دء ن� �ف ��اذ م �ع��اه��دة
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امل�شاركة يف
اجتماعات الدورة
الـ 118
لالحتاد الربملاين
الدويل جمهورية
�أفريقيا
(كيب تاون)
�/18 – 12إبريل
2008

مو�ضوع الفعالية
ال �ب �ن��د ( :)5ال��رق��اب��ة
ال�برمل��ان �ي��ة ل�سيا�سات
الدولة يف جمال مل�ساعدة
اخل���ارج� �ي���ة (ت �ق��ري��ر
اللجنة الدائمة الثانية:
جلنة التنمية امل�ستدامة
وال�ت�م��وي��ل وال �ت �ج��ارة).
ال �ب �ن��د ( :)6ال �ع �م��ال
امل��ه��اج��رون ،واالجت���ار
بالب�شر ،وكره الأجانب،
وحقوق الإن�سان (تقرير
اللجنة الدائمة الثالثة:
جل �ن��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة
وح� �ق���وق الإن� ��� �س���ان).
ال �ب �ن��د ( :)7امل��واف�ق��ة
ع �ل��ى امل��وا� �ض �ي��ع ال �ت��ي
� �س �ت��در� �س �ه��ا اجل�م�ع�ي��ة
يف دورت� �ه ��ا (،)120
وت� �ع� �ي�ي�ن امل � �ق� ��رري� ��ن.
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احلظر ال�شامل ملعاهدة
ح �ظ��ر ال��ت��ج��ارب :دور
الربملانات.
● ●ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� ��دائ � �م� ��ة
ال � �ث ��ان � �ي ��ة (ال �ت �ن �م �ي��ة
امل �� �س �ت��دام��ة وال�ت�م��وي��ل
وال� � �ت� � �ج � ��ارة) :ال �ت �غ�ير
امل� � � �ن � � ��اخ � � ��ي ،ومن� � � � ��اذج
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة
والطاقات املتجددة.
● ●ال � � � � � � �ل � � � � � � �ج � � � � � � �ن � � � � � � ��ة
ال� � ��دائ � � �م� � ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة
(ال � ��دمي � ��وق � ��راط� � �ي � ��ة
وح � �ق� ��وق الإن � �� � �س� ��ان):
ح��ري��ة التعبري واحل��ق
يف احل � � �� � � �ص � ��ول ع �ل��ى
املعلومات.
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الفعالية

مو�ضوع الفعالية

البنود املطروحة على
ج��دول �أعمال ال��دورة
ال�� �ـ  119ل�ل�احت��اد
الربملاين الدويل
1.1افتتاح �أعمال الدورة
( )119مل�ج�ل����س
االحت � ��اد ال�برمل��اين
الدويل.
امل�شاركة يف �أعمال �2.2إق� � � � � � ��رار ج� � ��دول
الأعمال
اجلمعية ال119
3.3امل�� ��واف� � �ق�� ��ة ع �ل��ى
لالحتاد
حم��ا���ض��ر ال�� ��دورة
الربملاين
( )182للمجل�س
احلاكم.
الدويل والدورة
4.4ال�ق���ض��اي��ا املتعلقة
()183
ب���ال� �ع� ��� �ض���وي���ة يف
للمجل�س احلاكم
االحتاد
لالحتاد (جنيـف) 5.5ت� �ق ��ري ��ر �أن�����ش��ط��ة
 15 - 13اكتوبر
اللجنة التنفيذية
2008
6.6تقرير الرئي�س
7.7ال��ت��ق��ري��ر امل� ��ؤق ��ت
ل�ل�أم�ين ال �ع��ام عن
�أن�����ش��ط��ة االحت � ��اد
ال�ب�رمل ��اين ال� ��دويل
منذ الدورة ()182
للمجل�س احلاكم
8.8ال � ��و�� � �ض � ��ع امل� � ��ايل
لالحتاد
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امللف الفني اجتماعات الدورة الـ  119لالحتاد الربملاين نتائج الفعالية:
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف �أع�م��ال
مت ت�ع��دي��ل امل� ��ادة ( )3امل ��ؤمت��ر و ت �ق��دم امل�ج�ل����س ب��امل�ق�ترح��ات
الدويل:
● ●امل��ذك��رة التف�سريية ح��ول البند ال�ط��ارئ امل�ق�ترح من م��ن ال�ن�ظ��ام الأ�سا�سي التالية:
ال�شعبة الربملانية الإماراتية بعنوان “دور الربملانات يف ل �ل��احت � ��اد ال�ب��رمل� ��اين البند الطارئ:
احتواء الأزمة املالية العاملية و�أثرها على االقت�صاديات
ال� � ��دويل� :أي ��د ممثلي ا�ستبقت ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة ل��دول��ة
الوطنية” باللغتني العربية والإجنليزية
● ●م�شروع القرار حول البند الطارئ املقرتح من ال�شعبة ال �� �ش �ع �ب��ة ال�برمل��ان �ي��ة الإمارات العربية املتحدة بقية ال�شعب
الربملانية الإماراتية باللغتني العربية والإجنليزية
الإم��ارات �ي��ة يف �أع�م��ال ال�برمل��ان �ي��ة ل�برمل��ان��ات دول ال �ع��امل
● ●ورقة تعليق على تعديل املادة ( )3من النظام الأ�سا�سي امل�ج�ل����س ت �ع��دي��ل ه��ذه الأع�ضاء يف االحتاد بتقدمي بند طارئ
لالحتاد الربملاين الدويل
امل���ادة ب��إ��ض��اف��ة فقرة لإدراجه �ضمن جدول �أعمال اجلمعية،
�أوراق اللجنة الدائمة الأولى:
م �� �س �ت �ح��دث��ة ل �ق �ب��ول حيث �أر�سلت طلبها �إلى الأمني العام
● ●مذكرة مقرتحات حول مو�ضوع اللجنة الأول��ى (جلنة
ال�سلم والأم��ن الدولييـن) دور الربملانني يف تعزيز عدم ع�ضوية فل�سطني كع�ضو لالحتاد ال�برمل��اين ال��دويل بتاريخ 9
انت�شار الأ�سلحة النووية ونزع ال�سالح ،و�ضمان بدء نفاذ ك ��ام ��ل ال �ع �� �ض��وي��ة يف �أكتوبر  2009تعلمه برغبتها ب�إدراج
بند طارئ بعنوان “ دور الربملانات يف
معاهدة احلظر ال�شامل للتجارب النووية
االحتاد.
● ●ورقة ت�صور حول مو�ضوع اللجنة الأولى الدائمة.
مت انتخاب �أع�ضاء جدد احتواء الأزم��ة املالية العاملية و�أثرها
�أوراق اللجنة الدائمة الثانية:
يف اللجنة التنفيذية :على االقت�صاديات الوطنية”.
● ●مذكرة مقرتحات حول مو�ضوع اللجنة الثانية (جلنة واف��ق املجل�س احلاكم
التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة) التغري املناخي على انتخاب �سعادة/
ومناذج التنمية امل�ستدامة والطاقات املتجددة.
● ●ورقة ت�صور حول مو�ضوع اللجنة الدائمة الثانية (جلنة را�شد ال�شريقي كممثل
عن املجموعة العربية
التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة ).
يف اللجنة التنفيذية
�أوراق اللجنة الدائمة الثالثة:
● ●مذكرة مقرتحات حول تقرير اللجنة الدائمة الثالثة ل�لاحت��اد ،ك�ب��دي��ل عن
(جلنة الدميقراطية وحقوق الإن�سان) احلق يف التعبري ال���س�ي��د ع �ب��د ال��واح��د
واحل�صول على املعلومات
الرا�ضي -م��ن املغرب
● ●ورقة مفهوم برملاين حول مو�ضوع اللجنة الدائمة الثالثة  -وال ��ذي انتهت فرتة
● ●بطاقة تعريفية عن جلنة االحتاد الربملاين الدويل حول ع�ضويته يف اللجنة.
�ش�ؤون الأمم املتحدة
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9.9م�شروع الربنامج
وامل��ي��زان��ي��ة ل �ع��ام
2009

1010التعاون مع منظمة
الأمم املتحدة
1111ت� �ع ��زي ��ز �إ�� �ص�ل�اح
االحت ��اد ال�برمل��اين
الدويل
امل�شاركة يف �أعمال 1212ال�ع�م��ل م��ن جانب
االحت ��اد ال�برمل��اين
اجلمعية ال119
ال � � ��دويل ل �ت �ع��زي��ز
لالحتاد
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة
الربملاين
وامل � ��ؤ� � �س � �� � �س� ��ات
الربملانية
الدويل والدورة
1313تقارير امل��ؤمت��رات
()183
الأخ � � � � � � �ي� � � � � � ��رة
للمجل�س احلاكم
واالج � �ت � �م� ��اع� ��ات
لالحتاد (جنيـف)
ال �ت �خ �� �ص �� �ص �ي��ة
 15 - 13اكتوبر
لالحتاد الربملاين
2008
الدويل
�1414أن���ش�ط��ة الأج �ه��زة
التي تعقد جل�سات
ع ��ام ��ة و�أن �� �ش �ط��ة
اللجان اخلا�صة
1515اج� �ت� �م ��اع ج�م�ع�ي��ة
احت� � ��اد ال�ب�رمل ��ان
الدويل ()120
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مو�ضوع الفعالية

الفعالية

�أوراق ودرا� �س��ات ال�شعبة الربملانية ل��دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة

1616االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات
امل�ستقبلية لالحتاد
الربملاين الدويل
1717ت�� �ع�� �ي�ي��ن اث � �ن �ي�ن
م� � ��ن م� ��راج � �ع� ��ي
احل � � �� � � �س� � ��اب� � ��ات
حل� ��� �س ��اب ��ات ع ��ام
2009

امل�شاركة يف �أعمال 1818ال �ت �ع��دي�لات على
النظام الأ�سا�سي
اجلمعية ال119
والقواعد
لالحتاد
1919االن� � �ت� � �خ�� ��اب�� ��ات
الربملاين
ل�ع���ض��وي��ة اللجنة
الدويل والدورة
التنفيذية
2020ان� �ت� �خ ��اب رئ �ي ����س
()183
االحت ��اد ال�برمل��اين
للمجل�س احلاكم
الدويل

لالحتاد (جنيـف)
 15 - 13اكتوبر
2008
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نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

احتاد جمال�س الدول االع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
الفعالية

امل�شاركة يف �أعمال
الدورة اخلام�سة
مل�ؤمتر االحتاد
والدورة العا�شرة
ملجل�س احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء
يف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي
القاهرة
/ 31-27يناير2008 /

مو�ضوع الفعالية
ت�ضمن ج ��دول الأع�م�ـ�ـ�ـ��ال البنود
التالية:
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
الق�ضية الفل�سطينية
الو�ضع يف العراق
الو�ضع يف لبنان.
مكافحة الإرهاب
الو�ضع يف ال�صومال
الو�ضع يف دارفور
الو�ضع يف كو�سوفو
الو�ضع يف قرب�ص
و�ضع الأقلية الرتكية امل�سلمة يف
تراقيا الغربية.
ال�ش�ؤون االقت�صادية
الو�ضع يف جامو وك�شمري
ت��أث�ير العوملة على اقت�صاديات
الدول النامية خا�صة الإ�سالمية
منها
ال��دع��وة لتخ�صي�ص م�ساهمات
ط��وع �ي��ة ل �� �ص �ن��دوق ال�ت���ض��ام��ن
الإ� �س�لام��ي يف منظمة امل ��ؤمت��ر
الإ�سالمي
ال�ش�ؤون االجتماعية والثقافية
دعوة الدول الإ�سالمية املي�سورة
�إلى �شطب �أو تخفيف ديون الدول

�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

امللف الفني:
متت �إثارة النقاط التالية �شاركت ال�شعبة الربملانية يف امل�ؤمتر.
● ● �أع � � ��دت الأم ��ان ��ة
ال � �ع � ��ام � ��ة ال� �ب� �ن ��ود م ��ن ق �ب��ل وف� ��د امل�ج�ل����س �أثار رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
الوطني االحتادي:
يف الكلمة التي �ألقاها ي��وم الأربعاء
التالية:
● ●ج� ��دول ت�ف���س�يري م�شروع بيان القاهرة املوافق 2008/1/30م �أمام الدورة
للبنود �أعمال الدورة الحظنا �أنه مل يرد ذكر اخلام�سة مل�ؤمتر احتاد جمال�س الدول
اخل��ام �� �س��ة مل ��ؤمت��ر ط�ل��ب دول ��ة الإم� ��ارات الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
االحتاد.
● ●ت �ع �ل �ي��ق ال �� �ش �ع �ب��ة العربية املتحدة حول ن�ق�ط��ة اح �ت�ل�ال �إي � ��ران جل ��زر دول��ة
الربملانية حول البند ت� ��� �ض� �م�ي�ن م ��و�� �ض ��وع الإمارات الثالث ذاكر ًا �أنه يتطلع �إلى
( )12امل��وق��ف من اجل� � � ��زر يف ال� �ب� �ي ��ان �أن يبحث امل�ؤمتر هذه النقطة( ،ن�ص
الربملانات الأع�ضاء اخل �ت��ام��ي وع�ل�ي��ه ف ��إن الكلمة) “نود الت�أكيد على �أهمية �أن
امل � � �ت � � ��أخ� � ��رة ع��ن دولة الإم��ارات العربية يدرج يف بيانكم اخلتامي لهذه الدورة
��س��داد ا�شرتاكاتها
ال�سنوية يف ميزانية امل�ت�ح��دة وم��ن منطلق ق�ضية االح��ت�ل�ال الإي�� ��راين للجزر
االحتاد– امل���درج حر�صها ع�ل��ى �إجن��اح الإماراتية ،وم�ساعي دول��ة الإم��ارات
على ج��دول �أعمال م�ؤمتر القاهرة وعدم العربية املتحدة املتوا�صلة حلل هذه
جمل�س االحتاد
ب��ث روح ال �ف��رق��ة بني الق�ضية �سلميا يف �إطار مبادئ الأمم
● ●ورق� � � � � � ��ة حم� � ��ور الدول الإ�سالمية ،و�إنه امل�ت�ح��دة ،و�إح �ك��ام ال�ق��ان��ون ال��دويل،
ب� � � ��رمل� � � ��اين ح � ��ول
مو�ضوع :الو�ضع يف ب�ن��ا ًء على ع��دم �إدراج كما نطالب �أن يدعو البيان اخلتامي
ال �ع��راق وا��س�ت�ع��ادة ط�ل��ب دول ��ة الإم� ��ارات جمهورية �إيران الإ�سالمية للإ�ستجاية
ال �� �ش �ع��ب ال �ع��راق��ي ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة يف ملطالب دولة الإمارات العربية املتحدة
ل�سيادته ال�سيا�سية مو�ضوع احتالل اجلزر حلل هذا النزاع بالطرق ال�سلمية� ،أو
واالق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة الإماراتية �ضمن البيان اللجوء �إلى حمكمة العدل الدولية”.
و�إعادة �أعمار عراق اخل�ت��ام��ي ب��ال��رغ��م من
امل�ستقبل.
● ●ورق� � � � � � ��ة حم� � ��ور ت� �ق ��دمي ��ه �إل� � ��ى جل�ن��ة
برملاين حول:الو�ضع ��ص�ي��اغ��ة ال �ب �ي��ان ف���إن
ال ��وف ��د ي �ع �ل��ن حتفظه
يف لبنان
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مو�ضوع الفعالية

الفعالية

امل�شاركة يف �أعمال
الدورة اخلام�سة
مل�ؤمتر االحتاد
والدورة العا�شرة
ملجل�س احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء
يف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي

�إلى �شطب �أو تخفيف ديون الدول
الإ�سالمية املع�سرة اقت�صادي ًا.
مواجهة التحري�ض على كراهية
الإ�سالم.
دفع احلوار بني احل�ضارات
الدميقراطية وح�ق��وق الإن�سان
والقانون الدويل الإن�ساين.
قائمة بقرارات وزراء اخلارجية
مبنظمة امل ��ؤمت��ر الإ� �س�لام��ي يف
الدورة ( )43باك�ستان 7002

القاهرة
/ 31-27يناير2008 /
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�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة
ورقة حمور برملاين
ح� � ��ول م��و���ض��وع:
الإرهاب
● ●ورقة حمور برملاين
ح � � ��ول م���و�� �ض���وع:
التطورات الأخ�يرة
يف ال�صومال.
● ●ورق� � � � � � ��ة حم� � ��ور
ب� � � ��رمل� � � ��اين ح � ��ول
مو�ضوع :الو�ضع يف
دارفور
● ●ورق� � � � � � ��ة حم� � ��ور
ب� � � ��رمل� � � ��اين ح � ��ول
مو�ضوع :الو�ضع يف
كو�سوفو
● ●ورق� � � � � � ��ة حم� � ��ور
برملاين :الأو�ضاع يف
قرب�ص
● ●ورق� � � � ��ة حم� � ��اور
ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ح� ��ول
م� ��و� � �ض� ��وع:و� � �ض� ��ع
الأق� �ل� �ي ��ة ال�ترك �ي��ة
امل�سلمة يف تراقيا
الغربية.
● ●ورق� � � � � � ��ة حم� � ��ور
ب� � � ��رمل� � � ��اين ح � ��ول
م��و� �ض��وع :ال���ص��راع
الباك�ستاين الهندي
على جامو وك�شمري
● ●ورقة حمور برملاين
حول مو�ضوع:ت�أثري
ال � � �ع� � ��ومل� � ��ة ع� �ل ��ى

نتائج الفعالية
ال ��وف ��د ي �ع �ل��ن حتفظه
على ع��دم �إدراج هذا
املو�ضوع �ضمن البيان
اخل � �ت� ��ام� ��ي ،وي � ��أم� ��ل
م��ن ج�م�ه��وري��ة �إي ��ران
الإ�سالمية اال�ستجابة
�إلى طلب دولة الإمارات
العربية املتحدة وحل
ال � �ن� ��زاع ق��ب��ل م��وع��د
امل � � ��ؤمت� � ��ر ال� � �ق � ��ادم،
وي��دع��و ك��ذل��ك امل��ؤمت��ر
ل �ل �ع��ب دوره ك �م��ا هو
من�صو�ص يف النظام
الأ�سا�سي وهو احرتام
�سيادة الدولة وت�سوية
اخلالفات �سلمي ًا.

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

الفعالية

امل�شاركة يف �أعمال
الدورة اخلام�سة
مل�ؤمتر االحتاد
والدورة العا�شرة
ملجل�س احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء
يف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي
القاهرة
/ 31-27يناير2008 /

مو�ضوع الفعالية

�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

اقت�صاديات الدول
ال �ن��ام �ي��ة خ��ا� �ص��ة
الإ�سالمية منها
● ●ت � �ع � �ل � �ي� ��ق ح � ��ول
م��و� �ض��وع :ال��دع��وة
ل� �ت� �خ� ��� �ص� �ي� �����ص
م�ساهمات طوعية
ل�صندوق الت�ضامن
الإ� � � �س �ل ��ام� � ��ي يف
م �ن �ظ �م��ة امل� ��ؤمت���ر
الإ� �س�لام��ي لتمويل
ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ك��اف��ل
وال� �ت� ��� �ض ��ام ��ن ب�ين
ال� ��دول الإ��س�لام�ي��ة
ع�� � �ن� � ��د ح� � � � ��دوث
الكوارث.
● ●ورقة حمور برملاين
ح� � � ��ول :م ��واج� �ه ��ة
ال��ت��ح��ري�����ض ع�ل��ى
كراهية الإ�سالم
● ●ورق� � � � � � ��ة حم� � ��ور
ب� � � ��رمل� � � ��اين ح � ��ول
مو�ضوع:احلوار بني
احل�ضارات
● ●ورقة حمور برملاين
حول :الدميقراطية
وح� �ق ��وق الإن�����س��ان
وال� �ق���ان���ون ال� ��دويل
الإن�ساين.
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مو�ضوع الفعالية

الفعالية

امل�شاركة يف �أعمال الدورة الثانية
غري العادية الحتاد جمال�س الدول
الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
ا�سطنبول
 / 24مار�س2008 /
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ت���ض�م��ن ج� ��دول الأع� �م ��ال ال�ب�ن��ود
التالية:
1.1اعتماد برنامج العمل.
2.2تقرير الأمني العام لالحتاد.
3.3ان��ت��خ��اب �أم �ي��ن ع� ��ام ج��دي��د
لالحتاد.
4.4ان �ت �خ��اب �أم �ي�ن ع ��ام م�ساعد
جديد لالحتاد.
5.5درا� �س��ة واع�ت�م��اد تقرير جلنة
ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن احل�ساب
اخلتامي للعام امل��ايل 2007
للأمانة العامة لالحتاد.
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�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

االتفاق على دعم �أحد من �أبرز �إ�سهامات ال�شعبة الربملانية
امللف الفني:
● ●نبذه عن جمهورية املر�شحني ال�ع��رب من يف ه��ذا امل�شاركة ه��ي التقدم ب��ر�أي
خالل التن�سيق واالتفاق يف �ش�أن الرت�شيحات املقدمة ملن�صب
تركيا
● ●نبذه عن الربملان م��ع املجموعة العربية الأم�ين العام والأم�ين العام امل�ساعد
حيث دعمت ال�شعبة املر�شحني العرب.
على مر�شح واحد.
الرتكي
● ●ن �ب��ذه ع ��ن احت ��اد
جم ��ال� �� ��س ال� � ��دول
الأع�ضاء يف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي.
● ●ر�أي ال �� �ش �ع �ب��ة
الربملانية الإماراتية
يف ال�ت�ر� �ش �ي �ح��ات
امل� �ق ��دم ��ة مل�ن���ص��ب
الأمني العام والأمني
العام امل�ساعد.

الربملـــان العربي

الفعالية

مو�ضوع الفعالية

ت�ضمن جدول الأعمال- :
انتخاب مكتب امل�ؤمتر
�إقرار جدول الأعمال
تقرير الأمني العام حول �أن�شطة
االحت� � ��اد م �ن��ذ الدورة()47
للمجل�س و( )12للم�ؤمتر
م ��داخ�ل�ات ر�ؤ�� �س ��اء ال ��وف ��ود ح��ول
الأو�ضاع العربية الراهنة
امل�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر الثالث ع�شر ت�شكيل جلان امل�ؤمتر.
اللجنة القانونية
والدورة اخلم�سني ملجل�س االحتاد اللجنة ال�سيا�سية-الربملانية
الربملاين العربي.
جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية
واالجتماعية
جلنة �ش�ؤون املر�أة
�أربيل
متابعة م��داخ�لات ر�ؤ� �س��اء الوفود
/13 -11مار�س2008/
حول الأو�ضاع العربية الراهنة
كلمة ر�ؤ�ساء الوفود املراقبني
اجتماع الهيئة الربملانية العربية
حلقوق الإن�سان
جلنة ال�صياغة
اجتماع اللجنة القانونية

�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

امللف الفني للم�شاركة مت الأخ � � � ��ذ مب��ق�ت�رح �أع��دت ال�شعبة الربملانية الإماراتية
يف �أع� �م ��ال امل���ؤمت��ر ال �� �ش �ع �ب��ة الإم ��ارات� �ي ��ة م�شروعني لتعديل امليثاق والنظام
الثالث ع�شر والدورة لإدراج «م�شروع تطوير الداخلي لالحتاد الربملاين العربي.
اخل �م �� �س�ي�ن مل�ج�ل����س �أع�م��ال الأم��ان��ة العامة �أع� ��دت ال�شعبة الإم��ارات �ي��ة مقرتح
االحت � � ��اد ال�ب�رمل ��اين ل �ل�احت� ��اد ال�ب�رمل���اين لإدراج “م�شروع تطوير �أعمال الأمانة
العربي:
العربي» �ضمن بند ما العامة ل�لاحت��اد ال�برمل��اين العربي”
�ضمن بند ما ي�ستجد من �أعمال».
ورق��ة برملانية �آن�ي��ة :ي�ستجد من �أعمال.
العراق الآن
ورقة تو�صيف برملاين:
● ●ال � � � �ع � �ل ��اق� � � ��ات
الإماراتية العراقية
�أوراق امل� � �ح � ��اور
الربملانية
● ●الو�ضع يف العراق
● ●ال � � �ق � � �� � � �ض � � �ي� � ��ة
الفل�سطينية
● ●لبنان
● ●دارفور
● ●ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة
املقبلة
● ●القمة االقت�صادية
العربية 2009
● ●التنمية امل�ستدامة
يف ال��وط��ن العربي:

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

347

مو�ضوع الفعالية

الفعالية

امل�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر الثالث ع�شر
والدورة اخلم�سني ملجل�س االحتاد
الربملاين العربي.
�أربيل
/13 -11مار�س2008/
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�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة
الواقع والآفاق.
● ●تعزيز الت�ضامن
ال� �ع ��رب ��ي وت��وح �ي��د
امل� � ��واق� � ��ف �إزاء
ال�ق���ض��اي��ا العربية
امل�شرتكة.
بطاقة تعريفية
● ●جلنة �ش�ؤون املر�أة
● ●الهيئة الربملانية
حلقوق الإن�سان
تقرير
● ●تقرير برملاين من
امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي
االحت � � � � ��ادي ح���ول
�أن�شطة دعم املر�أة.

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

الفعالية

مو�ضوع الفعالية

�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

ج��دول �أع�م��ال اللجنة التنفيذية �أعدت الأمانة العامة
مقرتح حول تطوير
منها:
عمل الأمانة العامة:
�1.1آلية عمل اللجنة
“تطوير عمل الأمانة
2.2املقر اجلديد لالحتاد
 3.3الأمناء العامون امل�ساعدون ال � �ع� ��ام� ��ة ل�ل�احت ��اد
الربملاين العربي”.

امل�شاركة يف �أعمال
االجتماع اخلا�ص مبناق�شة
مقرتح ال�شعبة الربملانية
لدولة الإمارات العربية املتحدة
حول تطوير عمل
الأمانة العامة
لالحتاد الربملاين العربي
دم�شق-اجلمهورية العربية
2008/10/8-7

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

عقد االجتماع امل�شرتك للجنة القانونية
نتائج الفعالية:
مت ع� ��ر�� ��ض امل� ��� �ش���روع والأم �ن��اء ال�ع��ام�ين للربملانات يومي
امل � �ق� ��دم م� ��ن امل �ج �ل ����س الثالثاء واالربعاء.2008/10/8-7
الوطني االحتادي املتعلق
“بتطوير ع�م��ل الأم��ان��ة
العامة لالحتاد الربملاين
العربي” ع �ل��ى ال��وف��ود
اخلليجية لإب ��داء ال��ر�أي
واملالحظات حول و �أبدت
الوفود اخلليجية املوافقة
على ما جاء يف امل�شروع.
واف � �ق� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ع�ل��ى
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر اخل� �ت ��ام ��ي
ل �ل �م �� �ش��روع امل� �ق ��دم من
ال�شعبة الربملانية للمجل�س
ال� ��وط � �ن� ��ي االحت � � � ��ادي
حول”تطوير عمل الأمانة
العامة لالحتاد الربملاين
العربي” .بالإ�ضافة �إلى
املوافقة على طلب ال�شعبة
ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة ل�ل�م�ج�ل����س
الوطني االحتادي على:
 دع���م ت��ر� �ش �ي��ح ع�ضواملجل�س للجنة التنفيذية
باالحتاد الربملاين العربي
عن املجموعة العربية.
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مو�ضوع الفعالية

الفعالية

امل�شاركة يف �أعمال
االجتماع اخلا�ص مبناق�شة
مقرتح ال�شعبة الربملانية
لدولة الإمارات العربية املتحدة
حول تطوير عمل
الأمانة العامة
لالحتاد الربملاين العربي
دم�شق-اجلمهورية العربية
2008/10/8-7
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�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

نتائج الفعالية
 �إدراج بند ط��ارئ علىج� ��دول �أع� �م ��ال امل ��ؤمت��ر
ال�ب�رمل��اين بعنوان”دور
ال�ب�رمل ��ان ��ات يف اح �ت��واء
الأزم � ��ة امل��ال �ي��ة العاملية
و�أثرها على االقت�صاديات
الوطنية”.

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

الربملان العربي االنتقايل

الفعالية

امل�شاركة يف �أعمال
الدورة غري العادية الأولى
للربملان العربي االنتقايل
لعام  2008القاهرة
31يناير

2فرباير 2008 - 2007

مو�ضوع الفعالية
مو�ضوع الفعالية:
بحث تداعيات العدوان ال�صهيوين
على ال�شعب الفل�سطيني.

�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

مت �إ�� �ص���دار ق� ��رار ح��ول
�شارك وف��د �أع�ضاء ال�شعبة الربملانية
العدوان ال�صهيوين على
الإماراتية يف �أعمال اللجان التالية:
ال�شعب الفل�سطيني.
جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
وحقوق الإن�سان”.
جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية واملالية”.
جلنة اخل��ارج�ي��ة وال�سيا�سة والأم��ن
القومي”.
جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والثقافية
واملر�أة وال�شباب”.
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مو�ضوع الفعالية

الفعالية

امل�شاركة يف اجتماع
جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية
والقانونية
وحقوق الإن�سان
بالربملان العربي االنتقايل.
اجلماهريية
العربية الليبية ال�شعبية
اال�شرتاكية العظمى
 / 16-13فرباير 2008 /

ت� ��� �ض� �م ��ن ج � � � � ��دول الأع � � �م� � ��ال
الفعاليات التالية:
اجتماع اللجنة امل�صغرة يومي
 2008/2/14-13حول البيئة
التنظيمية والت�شريعية لال�ستثمار
يف الوطن العربي:
1.1تقدمي تقرير اللجنة امل�صغرة
املكلفة بتح�ضري �أ�شغال امل�ؤمتر.
2.2م �ن��اق �� �ش��ة حم � ��اور ال �ت �ق��ري��ر
ال�صادر عن اجتماع البحرين.
3.3ت �ق��دمي االق�ت�راح ��ات لإغ �ن��اء
تقرير اللجنة امل�صغرة.
4.4درا�سة الإج��راءات التنظيمية
واملالية امل�صاحبة لعقد امل�ؤمتر
بعد حتديد مكانه وزمانه.
5.5امل�صادقة على التقرير ب�صفة
نهائية وطرحه على دور الربملان
العربي االنتقايل املقبلة.
اجتماع اللجنة بكامل �أع�ضائها
حول النظام الأ�سا�سي للربملان
ال��ع��رب��ي ال���دائ���م ي��وم��ي -15
:2008/2/16

1.1ت�ق��دمي تقرير خ��ا���ص وموجز
باملقرتحات التي تقدم بها بع�ض
�أع�ضاء اللجنة وكذلك الأع�ضاء
الذين توجد لديهم مقرتحات يف
هذا املو�ضوع.
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�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

متت م�شاركة ال�شعبة يف �أع� �م ��ال يف اج �ت �م��اع جل �ن��ة ال �� �ش ��ؤون
الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�سان.
الربملانية يف اللجنة

الفعالية

اجتماع الدورة العادية الأولى
للربملان العربي االنتقايل
للعام  2008مبقر
جامعة الدول العربية
القاهرة
 /9-7مار�س 2008/

مو�ضوع الفعالية

�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

نتائج الفعالية

ال �ب �ن��ود امل� �ط ��روح ��ة ع �ل��ى ج ��دول امللف الفني للم�شاركة مت ال� �ت� ��� �ص ��دي ��ق ع �ل��ى
ت�ضمن مقرتحات يف م �� �ض �ب �ط��ة اج �ت �م��اع��ات
الأعمال:
العادية الثانية امل�ست�أنفة
 ال��ت�����ص��دي��ق ع� �ل ��ى م���ض�ب�ط��ة املوا�ضيع التالية:
اجتماعات الدورة العادية الثانية ● ●الو�ضع يف لبنان ل �ل �ع��ام  2007ل�ل�برمل��ان
امل�ست�أنفة للعام  2007للربملان ● ●الو�ضع يف فل�سطني العربي االنتقايل.
العربي املعقودة بجمهورية م�صر ● ●الو�ضع يف دارفور
ال �ع��رب �ي��ة يف ال��ف�ت�رة م��ن ● ● -26ح� � � ��ول احل� � � ��وار
والتقارب العربي-
2007/10/28م
تقارير اللجان يف املو�ضوعات الإيراين
● ●� � �س � �ب� ��ل ت��ن��م��ي��ة
التي �أحيلت عليها
وت���ش�ج�ي��ع وح�م��اي��ة
اال�ستثمار يف الوطن
العربي
● ●�آث � � � ��ار ال� �ه� �ج ��رة
ال��دول�ي��ة يف الوطن
العربي

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة
�ساهمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية
مبقرتحات يف املوا�ضيع الآتية:
● ●الو�ضع يف لبنان
● ●الو�ضع يف فل�سطني
● ●الو�ضع يف دارفور
● ●ح��ول احل���وار و ال �ت �ق��ارب ال�ع��رب��ي-
الإيراين
● ●� �س �ب��ل ت �ن �م �ي��ة وت �� �ش �ج �ي��ع وح �م��اي��ة
اال�ستثمار يف الوطن العربي
● ●�آثار الهجرة الدولية يف الوطن العربي
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مو�ضوع الفعالية

الفعالية

الدورة غري العادية الثانية للعام 2008

للربملان العربي االنتقايل
القاهرة
2008/6/29-28

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

امل�ل��ف ال�ف�ن��ي ت�ضمن
مو�ضوع الفعالية:
العمل العربي امل�شرتك و�أهمية حل التايل:
النزاعات واخل�لاف��ات العربية يف ● ●درا�� � �س � ��ة م��وق��ف
�إط��ار امل�سئولية القومية (من��وذج لل�شعبة الربملانية
الإم � � � ��ارات� � � � �ي � � � ��ة
احلالة اللبنانية).
حول”العمل العربي
امل �� �ش�ترك و�أه �م �ي��ة
ح � ��ل ال � �ن� ��زاع� ��ات
واخلالفات العربية
يف �إطار امل�س�ؤولية”
(من�� � ��وذج احل ��ال ��ة
اللبنانية)

مت ت� �ب ��ادل الآراء ح��ول � � �ش ��ارك وف � ��د م ��ن امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي
العمل العربي امل�شرتك االحتادي.
و�أه �م �ي��ة ح��ل ال �ن��زاع��ات
واخل�ل�اف��ات ال�ع��رب�ي��ة يف
�إط��ار امل�سئولية القومية،
حيث متت مناق�شة الورقة
امل� �ق ��دم ��ة م���ن ال���ش�ع�ب��ة
الربملانية الإماراتية.

امللف الفني ت�ضمن:
ورق ��ة خلفية ح��ول:
ال��و� �ض��ع ال� �ن ��ووي يف
ال�شرق الأو�سط
ورق ��ة خلفية ح��ول:
�أزم��ة املياه يف الوطن
العربي
ورق ��ة خلفية ح��ول:
خم� ��اط� ��ر االت � �ف� ��اق
ال �ت �ج��اري الأوروب � ��ي
الإ�سرائيلي
ورق ��ة خلفية ح��ول:
م� ��� �س ��ار امل �� �ص��احل��ة

� � �ش ��ارك وف � ��د م ��ن امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي
االحتادي.
تقدم الأع���ض��اء مب�شروع تعديل نظام
اللجان يف الربملان العربي االنتقايل.

امل�شاركة يف �أعمال الدورة العادية الثانية
للربملان العربي االنتقايل
لعام � -14 12سبتمرب 2008
القاهرة
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الفعالية

امل�شاركة يف �أعمال الدورة العادية الثانية
للربملان العربي االنتقايل
لعام � -14 12سبتمرب 2008
القاهرة

مو�ضوع الفعالية

�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

ال�صومالية
م� ��� �ش ��روع �أع� ��� �ض ��اء
ال �ب��رمل � ��ان ال��ع��رب��ي
االن �ت �ق��ايل للمجل�س
ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي
لتعديل نظام اللجان
يف ال�ب�رمل��ان العربي
االنتقايل.
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مو�ضوع الفعالية

الفعالية

اجتماع ا�ستثنائي للجنة االقت�صادية
واملالية للربملان العربي االنتقايل.
وت�ضمن ج ��دول الأع��م��ال البنود
التالية :
● ●م�ن��اق���ش��ة امل �ي��زان �ي��ة ال���س�ن��وي��ة
للربملان العربي للعام 2009
● ●مناق�شة مو�ضوع املت�أخرات

امل�شاركة يف برنامج عمل
جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واملالية للربملان العربي االنتقايل
القــاهرة
/28-27دي�سمرب2008/
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�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة
�أعد الوفد الإماراتي
ورق��ة العمل يف �ش�أن
امل�ي��زان�ي��ة وت�ضمنت
النقاط التالية:
● ●البحث عن �أ�سباب
ت� ��أخ�ي�ر احل �� �س��اب
اخل �ت��ام��ي وم��وازن��ة
2009م ل�ل�برمل��ان
العربي االنتقايل.
● ●اق� �ت ��راح �إع� � ��داد
امليزانية وفق نظام
م �ي��زان �ي��ة ال�برام��ج
والأداء.
● ●اق� �ت ��راح �إن�����ش��اء
ن�� � � �ظ� � � ��ام م � � ��ايل
ي� � �ح � ��اول ت �ن �ظ �ي��م
ال �ع �م �ل �ي��ة امل��ال �ي��ة
ل��ل�ب�رمل��ان وع�م�ل�ي��ة
التدقيق واملراجعة
للميزانية.
● ●البحث عن �أ�سباب
ال� �ت� ��أخ ��ر امل���س�ت�م��ر
ل� � �ل�� ��دول يف دف� ��ع
خم���ص���ص��ات�ه��ا �أو
م�ساهماتها املالية
يف ال�برمل��ان العربي
االنتقايل.

نتائج الفعالية
واف �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة مبدئياً
ع �ل��ى امل� �ق�ت�رح ��ات ال �ت��ي
ت � �ق� ��دم� ��ت ب � �ه� ��ا ال� ��وف� ��د
الإماراتي:
�1.1إن �� �ش��اء ن �ظ��ام م��ايل
�أو حم��ا� �س �ب��ي ي �ح��اول
ينظم العملية املالية
يف ال �ب�رمل� ��ان ال �ع��رب��ي
االنتقايل.
�2.2إع��داد امليزانية وفق
نظام ميزانية الربامج
و الأداء.
 3.3اال� � �س � �ت � �ع� ��ان� ��ة يف
ال�ب�رمل��ان��ات امل���ش��اب�ه��ة
يف ع �م �ل �ي��ة ال�ت�ق���س�ي��م
ال��وظ�ي�ف��ي وذك���ر مثال
ال �ب��رمل � ��ان الأوروب � � � ��ي
والربملان الإفريقي.
ت� �ق ��دمي ث�ل�اث ��ة �أ� �س �م��اء
مقرتحة ملكاتب حما�سبة
خ��ارج �ي��ة ل�ل�ت��دق�ي��ق على
امل �ي��زان �ي��ة وت �ك��ون ل�سنة
مالية واحده فقط.

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة
مت ع �ق��د اج �ت �م��اع ا� �س �ت �ث �ن��ائ��ي للجنة
االقت�صادية وامل��ال�ي��ة للربملان العربي
االنتقايل يف اجلامعة العربية يف م�صر
وقد �شارك املجل�س الوطني بوفد من
�أع�ضاء املجل�س.
● ●�أخ ��ذت اللجنة ب��امل�ق�ترح امل�ق��دم من
ال���ش�ع�ب��ة ال�برمل��ان �ي��ة “ �إن �� �ش��اء ن�ظ��ام
م��ايل ي�ح��اول تنظيم العملية املالية
للربملان وعملية التدقيق و املراجعة
للميزانية”.

الفعالية

امل�شاركة يف برنامج عمل
جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واملالية للربملان العربي االنتقايل
القــاهرة
/28-27دي�سمرب2008/

مو�ضوع الفعالية

�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

● ●اق� �ت ��راح �إع� � ��داد
امليزانية وفق نظام
م �ي��زان �ي��ة ال�برام��ج
والأداء.
● ●اق� �ت ��راح �إن�����ش��اء
ن�� � � �ظ� � � ��ام م � � ��ايل
ي� � �ح � ��اول ت �ن �ظ �ي��م
ال �ع �م �ل �ي��ة امل��ال �ي��ة
ل��ل�ب�رمل��ان وع�م�ل�ي��ة
التدقيق واملراجعة
للميزانية.
● ●البحث عن �أ�سباب
ال� �ت� ��أخ ��ر امل���س�ت�م��ر
ل� � �ل�� ��دول يف دف� ��ع
خم���ص���ص��ات�ه��ا �أو
م�ساهماتها املالية
يف ال�برمل��ان العربي
االنتقايل.
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االجتماعات الدورية اخلليجية

مو�ضوع الفعالية

الفعالية

�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة
ال �ف �ن �ي ��ة

امل�شاركة يف اجتماع اللجنة امل�شرتكة
من جمال�س ال�شورى والوطني والأمة
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية و�أمانة جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية
الدوحة

الأوراق
مو�ضوع الفعالية:
● ●و�ضع النظام الأ�سا�سي ملجال�س املعدة:
ال�شورى والنواب والوطني والأمة ● ●�أع� � ��دت الأم ��ان ��ة
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج ال �ع��ام��ة “اجلدول
امل � �ق� ��ارن مل �� �ش��روع
العربية
الئحة عمل االجتماع
ال� � ��دوري ل��ر�ؤ� �س��اء
جم��ال ����س ال��وط �ن��ي
والنواب وال�شورى و
الأمة”.

/ 3-2مار�س2008 /
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نتائج الفعالية
نتائج الفعالية:
مت تعديل النظام ويدخل
هذا النظام حيز التنفيذ
من تاريخ موافقة املجل�س
الأع � �ل� ��ى ل � ��دول جمل�س
ال �ت �ع��اون ل� ��دول اخلليج
العربية.
ث ��ان� �ي� �اُ :ت� ��ودع الن�سخة
الأ�صلية من هذا النظام
ل� ��دى الأم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة
مل�ج�ل����س ال��ت��ع��اون ل ��دول
اخلليج العربية وت�سلم
��ص��ورة طبق الأ��ص��ل منه
لكل جمل�س يف املجال�س
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال �� �ش��ورى
يف ال� ��دول الأع �� �ض��اء يف
املجل�س.

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة
�شارك وفد املجل�س يف اجتماعات اللجنة
امل�شرتكة.
● ●��س��اه�م��ت امل �ق�ترح��ات امل �ق��دم��ة من
ال�شعبة الربملانية ومنها اجلدول املقارن
مل�شروع الئحة عمل االجتماع ال��دوري
ل��ر�ؤ� �س��اء جم��ال����س ال��وط �ن��ي وال �ن��واب
وال���ش��ورى والأمة” يف تعديل النظام
الأ�سا�سي.

الفعالية

امل�شاركة يف �أعمال االجتماع الثاين
لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب
والوطني والأمة بدول جمل�س
التعاون
لدول اخلليج العربية
م�سقط
/24-23دي�سمرب 2008

مو�ضوع الفعالية

�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

مو�ضوع الفعالية:
�أعدت الأمانة العامة
● ●اجتماع ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى ل �ل �م �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي
وال �ن��واب وال��وط�ن��ي والأم ��ة ب��دول الأوراق الفنية التالية:
جم�ل����س ال �ت �ع��اون ل���دول اخلليج ● ●ورق��ة خلفية حول
العربية.
“اجتماع ر�ؤ���س��اء
جم��ال ����س ال �� �ش��ورى
وال �ن��واب وال��وط�ن��ي
والأمة بدول جمل�س
ال� � �ت� � �ع � ��اون ل � ��دول
اخلليج العربية.
● ●ورق � ��ة م ��ؤ� �ش��رات
ح� � ��ول “خطوات
�إجن� � � ��از ال�ب�رمل���ان
اخلليجي امل�شرتك
(الفر�ص-العوائق)
●●

ورق � � � � ��ة م� � ��ؤ�� � �ش � ��رات
ح��ول ال�ب�ن��د ال�ث��اين:
ب�ين
“التن�سيق
جم��ال�����س ال�����ش��ورى
وال� �ن���واب وال��وط �ن��ي
والأم ��ة ل��دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف
امل �ح��اف��ل ال�برمل��ان�ي��ة
الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة
والتخ�ص�صية”

نتائج الفعالية
نتائج الفعـالية:
● ●مت الأخ ��ذ مبقرتحات
ال�شعبة يف �ش�أن �إن�شاء
ب� ��رمل� ��ان خ �ل �ي �ج��ي ومت
االت� �ف ��اق ع �ل��ى تكليف
الأم��ان��ة العامة ملجل�س
ال � �ت � �ع� ��اون اخل �ل �ي �ج��ي
ب��دار��س��ة �إن���ش��اء برملان
خليجي ورفعه الجتماع
الر�ؤ�ساء اخلليجيني.
● ●بالإ�ضافة �إل��ى اعتبار
البند ال�ث��اين التن�سيق
ب�ين جم��ال����س ال���ش��ورى
وال� � �ن � ��واب وال ��وط� �ن ��ي
والأم� � ��ة ل� ��دول جمل�س
ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي يف
امل� �ح ��اف ��ل ال�ب�رمل��ان �ي��ة
الإق �ل �ي �م �ي��ة وال��دول��ي��ة
و ا لتخ�ص�صية ” ،
امل� �ق�ت�رح م ��ن امل�ج�ل����س
الوطني م�ضمنا ً �ضمن
�أه��داف جلنة التن�سيق
وامل� �ت ��اب� �ع ��ة ال�ب�رمل ��اين
اخل� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة امل���زم���ع
�إن�شاءها.

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة
● ●�شاركت ال�شعبة الربملانية يف �أعمال
االجتماع الثاين لر�ؤ�ساء املجال�س.
تقدمت ال�شعبة الربملانية الإم��ارات�ي��ة
مبقرتحات �أربعة هي:
● ●خ �ط��وات �إجن���از ال�برمل��ان اخلليجي
امل�شرتك (الفر�ص-العوائق) “
● ●“التن�سيق ب�ي�ن جم��ال ����س ال �� �ش��ورى
والنواب والوطني والأم��ة لدول جمل�س
التعاون اخلليجي يف املحافل الربملانية
الإقليمية والدولية والتخ�ص�صية”.
● ●“مالمح خطة عمل لتن�سيق وتوحيد
الت�شريعات اخلليجية”
● ●“تنظيم م���ؤمت��ر ب��رمل��اين خليجي
م�شرتك”
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مو�ضوع الفعالية

الفعالية

امل�شاركة يف �أعمال االجتماع الثاين
لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب
والوطني والأمة بدول جمل�س
التعاون
لدول اخلليج العربية
م�سقط
/24-23دي�سمرب 2008
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�أوراق ودرا�� � �س � ��ات
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

�أورق� � � ��ة م� ��ؤ�� �ش ��رات
ح��ول ال�ب�ن��د ال�ث��ال��ث:
“ مـــــــــــــــــال مـــــــح
خ�ط��ة ع�م��ل لتن�سيق
وتوحيد الت�شريعات
اخلليجية”

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف الزيارات اخلارجية والداخلية يف عام 2008م:
قامت ال�شعبة الربملانية بزيارتني خارجيتني �إلى جمهورية رو�سيا االحتادية وزيارة �إلى عدة دول �أوروبية وا�ستقبلت وفد من اململكة
البحرين وبهذا اخل�صو�ص ،قدمت (� )4أوراق عمل حت�ضريية لهذه الزيارات والتي �ساهمت يف تقدمي ر�ؤية وا�ضحة حول برملانات الدول
الأخرى ونقاط املباحثات حول �أهم املو�ضوعات حمل النقا�ش والتي تتعلق بدعم التعاون الربملاين والعالقات الثنائية بني دولة الإمارات
العربية املتحدة وبني هذه الدول ،وت�شجيع �أوجه التعاون الربملاين و�سبل تعزيز العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية يف خمتلف
املجاالت ،كما �سجلت ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث املحتلة بند ًا ثابتا يف �أجندة �أعمال هذه الزيارات ،حيث كان هناك �إ�صرار ًا وا�ضحا
على �أهمية �إقناع ممثلي خمتلف الربملانات بال�سعي لدى حكوماتهم لتبني موقف الدولة يف �ش�أن «عدم �شرعية وم�شروعية االحتالل
الإيراين للجزر الإماراتية الثالث» وناق�شت �أي�ضا العديد من الق�ضايا الوطنية واخلليجية والعربية والدولية بالإ�ضافة �إلى املوا�ضيع
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
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اجلدول والر�سم البياين يو�ضحان عدد الزيارات اخلارجية الداخلية.
الزيارات اخلارجية

الزيارات الداخلية

املجموع

2

1

3

الر�سم البياين واجلدول يو�ضحان �أوراق العمل الفنية للزيارات اخلارجية والداخلية.
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الزيارات اخلارجية

الزيارات الداخلية

املجموع

4

-

4
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جدول تف�صيلي يو�ضح الزيارات اخلارجية والداخلية للعام 2008م الزيارات اخلارجية
الفعالية

مو�ضوع الفعالية
زيارة الربملان الرو�سي
لتعزيز التعاون الربملاين.

زيارة وفد
املجل�س الوطني
االحتادي �إلى
جمهورية رو�سيا
االحتادية
23-20مايو 2008

�أوراق ودرا� � � �س � ��ات ال���ش�ع�ب��ة
ال�برمل��ان �ي��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة
�أع��دت الأم��ان��ة العامة الأوراق
الفنية التالية:
● ●ورقة تعريفية حول العالقات
ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة ورو�سيا االحتادية.
● ●ورق�� ��ة ت��و� �ص �ي��ف ب��رمل��اين
�أع ��دت� �ه ��ا الأم � ��ان � ��ة ال �ع��ام��ة
لل�شعبة الربملانية الإم��ارات�ي��ة
ح��ول ال�ع�لاق�ـ��ات ال��رو��س�ي��ة –
الإمـاراتية و�آفـاقها
● ●ن �ق��اط م�ق�ترح��ة ملباحثات
معايل رئي�س املجل�س الوطني
االحت� ��ادي ع�ب��د ال �ع��زي��ز عبد
اهلل ال� �غ ��ري ��ر م� ��ع ���س��ع��ادة
غريمان غ�يرف وزي��ر التنمية
االقت�صادية والتجارة الرو�سي
● ●ن �ق��اط م�ق�ترح��ة ملباحثات
معايل رئي�س املجل�س الوطني
االحت� ��ادي ع�ب��د ال �ع��زي��ز عبد
اهلل الغرير مع معايل بوري�س
غريزلوف رئي�س جمل�س الدوما
الرو�سي

نتائج الفعالية
ح �ق �ق��ت ال � ��زي � ��ارة ال� �ع ��دي ��د م��ن
النتائج من �أهمها ما يلي:
● ●ت ��أي �ي��د امل�ج�ل����س ال �ف �ي��درايل
الرو�سي على �ضرورة عودة جزر
الإم ��ارات الثالث املحتلة �إليها
من �إي��ران من خ�لال حل عادل
وم�شرف.
● ●االت �ف��اق ع�ل��ى ت�شكيل جلنة
ثالثية م��ن اجلانبني ال�برمل��اين
الرو�سي والإماراتي لو�ضع �صيغة
يبحثها اجل��ان��ب ال��رو� �س��ي مع
نظريه الإيراين.
● ●تبادل وتو�ضيح وجهات النظر
ب�ين املجل�س الوطني االحت��ادي
وكل من جمل�س الدوما واملجل�س
الفيدرايل ،ووزارة اخلارجية يف
الق�ضايا امل�شرتكة.
● ●الدعوة �إلى تطوير العالقات
بني اجلانبني يف جميع املجاالت،
� �س��واء ع�بر ال �ل �ق��اءات الثنائية
على م�ستوى ال ��وزراء� ،أواجل��ان
امل�شرتكة ،والإ��س��راع يف التوقيع
�إلى االتفاقيات بني اجلانبني.

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة
التقى وفد املجل�س مبقر وزارة اخلارجية
الرو�سية بنائب وزير اخلارجية ،وتناول
اللقاء امل�سائل التالية:
 ط��رح ق�ضية ج��زر الإم� ��ارات الثالثاملحتلة م��ن ج��ان��ب �إي���ران ،والطلب من
رو�سيا ومل��ا لها من عالقات متميزة مع
اجلانب الإي��راين التدخل و�إق�ن��اع �إي��ران
بوجود م�شكلة بخ�صو�ص اجلزر الإماراتية
ولي�س خالف يف وجهات النظر ،وقد �أبدت
اخلارجية الرو�سية قبولها ب��إث��ارة هذه
الق�ضية مع �إيران من هذا املنطلق.
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مو�ضوع الفعالية

الفعالية

زيارة وفد
املجل�س الوطني
لكل من
ايطاليا� ،أ�سبانيا،
بولندا

�أوراق ودرا� � � �س � ��ات ال���ش�ع�ب��ة
ال�برمل��ان �ي��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة

زيارة وفد املجل�س الوطني
لكل من
�إيطاليا� ،أ�سبانيا ،بولندا

/ 10 / 30-22
2008

364

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

نتائج الفعالية
نتائج الزيارات:
 .1زيارة �إيطاليا:
مت االتفاق على ما يلي:
● ●تطوير ال�ع�لاق��ات الربملانية
ب �ي�ن امل��ج��ل�����س�ي�ن يف خم�ت�ل��ف
امل � �ج� ��االت وت �ن �� �س �ي��ق امل ��واق ��ف
بينهما يف املحافل الربملانية عرب
اللقاءات الثنائية.
● ●�إن�شاء جلنة �صداقة برملانية
م�شرتكة للم�ساهمة يف تطوير
العالقات الثنائية بني البلدين
وال�شعبني ال�صديقني.
● ●دع� � ��وة امل��ج��ل�����س ال��وط �ن��ي
االحت� ��ادي للم�شاركة يف لقاء
ر�ؤ�� �س ��اء ال�برمل��ان��ات يف ال ��دول
الثمان الكربى ملناق�شة ق�ضايا
ال�شرق الأو�سط واخلليج.
● ●دع��م �سيا�سة دول��ة الإم��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة حل��ل ق�ضية
جزرها الثالث املحتلة من قبل
�إيران بالطرق ال�سلمية �أو اللجوء
�إلى حمكمة العدل الدولية.
● ●توجيه الدعوة لرئي�س جمل�س
ال �ن��واب ل��زي��ارة دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة.

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

الفعالية

زيارة وفد
املجل�س الوطني
لكل من
ايطاليا� ،أ�سبانيا،
بولندا
/ 10 / 30-22
2008

مو�ضوع الفعالية

�أوراق ودرا� � � �س � ��ات ال���ش�ع�ب��ة
ال�برمل��ان �ي��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

 .2زيارة �أ�سبانيا:
● ●تطرق الوفدان �إلى العديد من
الق�ضايا امل�شرتكة ،ومت الرتكيز
على التعاون امل�شرتك ،وقد �أ�شار
م�ع��ايل “رئي�س املجل�س” �إل��ى
اح�ت�لال �إي ��ران جل��زر الإم ��ارات
الثالث وامللف النووي الإي��راين
وت ��أث�يرات��ه ال�سلبية ع�ل��ى ه��ذه
املنطقة احل�سا�سة بالإ�ضافة �إلى
�إجنازات لدولة الإمارات العربية
ودورها التنموي وما تقوم به من
جهود.
● ●م ��ن ج��ان �ب��ه �أ�� �ش���ار رئ�ي����س
جمل�س ال�شيوخ �إلى �صحة موقف
الإم ��ارات املحافظ على ال�سلم
والأم� � ��ن يف م�ن�ط�ق��ة اخل �ل �ي��ج،
و�أن �أ�سبانيا تدعم موقف دولة
الإمارات للح�صول على حقوقها
ب��ال�ط��رق ال�سلمية ،و�إن طريق
التفاو�ض هو الطريق الذي ميكن
من خالله التو�صل �إلى حلول.
● ●ك �م��ا ج� ��رى ال��ت���أك��ي��د على
الفر�ص اال�ستثمارية املتوفرة
ل��دى اجلانبني و� �ض��رورة جت��اوز
الإه��م��ال ال ��ذي مت يف املرحلة
ال�سابقة ،والعمل على اعتبار
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مو�ضوع الفعالية

الفعالية

�أوراق ودرا� � � �س � ��ات ال���ش�ع�ب��ة
ال�برمل��ان �ي��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة

نتائج الفعالية
�أ�سبانيا بوابة لدولة الإمارات يف
�أمريكا الالتينية ،على �أن تكون
الإم��ارات باملقابل بوابه لأ�سبانيا
يف منطقة اخلليج العربي.
 .3زيارة بولندا
● ●�أك ��د م �ع��ايل رئ�ي����س املجل�س
ال��وط �ن��ي ع �ل��ى �أه �م �ي��ة منطقة
اخلليج و� �ض��رورة �إب�ع��اده��ا من
النزاعات الدولية وحل الق�ضايا
العالقة بالطرق ال�سلمية ،مع
�ضرورة تفعيل االتفاقيات املربمة
بني اجلانبني ،وتو�سيع جماالت
اال�ستثمار .كما �أكد على تفعيل
اللجنة امل�شرتكة بني اجلانبني
لدعم العالقات بني البلدين مع
توجيه ال��دع��وة لرئي�س جمل�س
ال�شيوخ لزيارة دولة الإمارات.

زيارة وفد
املجل�س الوطني
لكل من
ايطاليا� ،أ�سبانيا،
بولندا
/ 10 / 30-22
2008
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

الزيارات الداخلية
الفعالية

مو�ضوع الفعالية
زي� � ��ارة ل �ل �ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
الربملاين الإماراتي البحريني

مباحثات مع
الوفد البحريني
الزائر بتاريخ
2008/11/30
�أبوظبي

�أوراق ودرا� � � �س � ��ات ال���ش�ع�ب��ة
ال�برمل��ان �ي��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات العربية املتحدة

نتائج الزيارة :
الت�أكيد على املوقف البحريني
ال �ث��اب��ت ال��داع��م لق�ضية اجل��زر
الإماراتية املحتله من قبل �إيران
.
ال�ت�ن���س�ي��ق م��اب�ي�ن امل �ج �ل �� �س�ين يف
خم �ت �ل��ف امل� �ح ��اف ��ل ال�ب�رمل ��ان �ي ��ة
الإقليمية و الدولية .
�إ�� �ش� �ع ��ار م �ع ��ايل رئ �ي ����س جم�ل����س
النواب البحريني بت�شكيل جلنة
� �ص��داق��ة م ��ع امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي
الإحتادي  .فجاء رد معايل رئي�س
املجل�س الوطني بالرتحيب بهذة
الفكرة ودرا�ستها و�سيتم الرد عن
قريب

م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف “امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة” للعام 2008م:
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف خمتلف امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة والذي بلغ جمموعها ( ) 4م�شاركات وهي:
ور�شة عمل حول قوانني اللجوء الدولية والإقليمية وق�ضايا الهجرة ب�شرم ال�شيخ.
●●امل�ؤمتر العلمي الثالث للربملانيني �ضد الف�ساد :برملانيون يقودون برناجم ًا ملكافحة الف�ساد بالكويت.
●●امل�ؤمتر الإقليمي الثالث للربملانيات اخلليجيات والقيادات الن�سوية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية مب�سقط.
●●ور�شة العمل الإقليمية الثانية حول دور الربملانيني يف تفعيل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
قدمت ال�شعبة يف هذه امل�ؤمترات (� )10أوراق عمل التي كان لها ت�أثريها الوا�ضح واملتميز يف نتائج �أعمال امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة.
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جدول تف�صيلي للم�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة للعام 2008م
الزيارات الداخلية
عنوان الفعالية

مو�ضوع الفعالية

امل�شاركة يف �أعمال
ور�شة عمل حول
قوانني اللجوء الدولية
والإقليمية وق�ضايا
الهجرة
جمهورية م�صر العربية
�شرم ال�شيخ
� 22-21أكتوبر 2008

الأوراق الفنية

نتائج امل�شاركة

الأع�ضاء امل�شاركون

مت تدار�س املذكرة التي �أعدتها الأمانة �شارك �أع�ضاء املجل�س يف �أعمال
الأوراق املعدة:
مو�ضوع الفعالية:
● ●ت�ضمنت الفعالية ور�شة عمل يف مدينة ● ●�أع���دت الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة م��ذك��رة العامة يف �ش�أن قوانني اللجوء الدولية امل�ؤمتر.
�شرم ال�شيخ بجمهورية م�صر العربية يف يف � �ش ��أن ق��وان�ين ال �ل �ج��وء ال��دول�ي��ة والإقليمية وق�ضايا الهجرة
الفرتة من � 22 – 21أكتوبر  2008حول والإقليمية وق�ضايا الهجرة.
قوانني اللجوء الدولية والإقليمية وق�ضايا
الهجرة التي تنظمها املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�شئون الالجئني
( )UNHCRب��ال �ت �ع��اون م��ع �إدارة
ال�سيا�سات ال�سكانية والهجرة بالأمانة
العامة جلامعة ال��دول العربية والربملان
العربي االنتقايل.
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عنوان الفعالية

امل�ؤمتر العلمي الثالث
للربملانيني �ضد الف�ساد:
برملانيون
يقودون برناجما
ملكافحة الف�ساد
فندق ال�شرياتون
الكويت

2008/11/19-16

مو�ضوع الفعالية

الأوراق الفنية

�أع ��دت الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة امل�ل��ف الفني
مو�ضوع الفعالية:
ت�ضمن ج��دول �أع �م��ال امل ��ؤمت��ر الفعاليات الذي يت�ضمن الأوراق التالية:
التالية كلمات ترحيبية و�أربع ور�ش عمل عن ● ●ورق� ��ة ت�ع��ري�ف�ي��ة ح���ول ال�ف���س��اد
دور الربملانيون يف الت�صدي للف�ساد.
وامل�ن�ظ�م��ة ال�برمل��ان�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة �ضد
الف�ساد
● ●ورق��ة ت�صور ب��رمل��اين ح��ول :دور
الربملانيني يف مكافحة الف�ساد
● ●ورق ��ة م��داخ�ل��ة ح��ول��ه احل�صانة
الربملانية
● ●ورق� ��ة م��داخ �ل��ة ح��ول��ه ال��رق��اب��ة
الربملانية
● ●ورق��ة مداخلة ح��ول الأخالقيات
ال�سيا�سية وت�ضارب امل�صالح.

نتائج امل�شاركة

الأع�ضاء امل�شاركون

�ساهمت امل�ق�ترح��ات ال�ت��ي ت�ق��دم��ت بها
ال�شعبة الربملانية من خالل املداخالت
يف �إقرار الآتي:
● ●ت���ش��ري��ع �أو خ�لاف��ا ل��ذل��ك تطبيق
التو�صيات  9+40ال�صادرة عن قوة
العمل املايل.
● ●ت�ع��زي��ز ال�ت��و��ص�ي��ات  9+40بهدف
حتقيق تعاون �أك�بر بني ال��دول وتركيز
�أك�بر على �أ�ساليب ا��س�ترداد الأ�صول
امل�سروقة.
● ●ل�ل�أ� �ش �خ��ا���ص ذوي االع� �ت� �ب ��ارات
ال�سيا�سية تطبيق �إج ��راءات الن�شاط
الواجب التي تن�ص عليه اتفاقية الأمم
املتحدة ملناه�ضة الف�ساد
● ●ال���س�ع��ي ب�ن���ش��اط لت�شجيع �إن���ش��اء
وح��دات معلومات مالية وطنية تقوم
مبهامها ب�شكل كامل
● ●حت�سني �إج��راءات ك�شف وا�سرتداد
الأموال امل�سروقة يف دول املراكز املالية
اخلارجية (الأوف�شور) واملراكز املالية
الدولية.
● ●دع���م وم �ت��اب �ع��ة �أه� � ��داف م �ب��ادرة
“�ستار” وخلق �إرادة �سيا�سية م�ستدامة
ال�سرتداد الأ�صول امل�سروقة.

��ش��ارك �أع���ض��اء املجل�س يف �أع�م��ال
امل ��ؤمت ��ر وق ��د ت �ق��دم ب��امل�ق�ترح��ات
التالية-:
● ●� � �ض� ��رورة ع �ق��د ور� � ��ش عمل
وطنية تتناول التعريف باالتفاقية
الدولية ملكافحة الف�ساد والو�سائل
التي متكن الربملانيني من تفعيل
ال �ع �م��ل ال�ب�رمل ��اين يف ال�ت���ص��دي
للف�ساد.
● ●�أهمية �إن�شاء وح��دة مركزية
لتجميع وحتليل املعلومات املالية
املرتبطة بغ�سيل الأم��وال ي�شرف
عليها امل�صرف املركزي.
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عنوان الفعالية

مو�ضوع الفعالية

امل�ؤمتر الإقليمي الثالث
للربملانيات اخلليجيات
والقيادات الن�سوية
بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية
م�سقط – �سلطنة عمان
2008/12/ 22- 21

الأوراق الفنية

مو�ضوع الفعالية:
�أع ��دت الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة امل�ل��ف الفني
● ●ال���ش��راك��ة ب�ين ال�برمل��ان�ي��ات والإع�ل�ام الذي يت�ضمن الأوراق التالية:
● ●خلفية عامة حول امل�ؤمتر الإقليمي
واجلمعيات الن�سائية
الثاين للن�ساء الربملانيات والن�ساء يف
مراكز �صنع القرار ال�سيا�سي يف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي
● ●ورقة ت�صور حول الإع�لام املر�أة
يف املنظور الإقليمي والدويل.
● ●ورق� ��ة ت �� �ص��ور ح ��ول اجل�م�ع�ي��ات
الن�سائية يف دول جمل�س التعاون
● ●ورق�� ��ة ت �� �ص��ور ح� ��ول الإع��ل��ام
واجلمعيات الن�سائية :حلفاء املر�أة
يف االنتخابات
● ●ورق�� ��ة ت �� �ص��ور ح� ��ول الإع��ل��ام
واجل �م �ع �ي��ات ال �ن �� �س��ائ �ي��ة :ح�ل�ف��اء
�سيا�سيون ل�ل�م��ر�أة يف موقع اتخاذ
ال �ق��رار :ال���ش��راك��ة لتعزيز ق�ضايا
النوع.
● ●ورقة ت�صور حول املر�أة والربملان
والإعالم.
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انتهى امل�ؤمتر بالتو�صيات التالية:
● ●�إع��داد درا�سة للوقوف على �أ�سباب
�ضعف م�شاركة امل��ر�أة يف دول جمل�س
التعاون يف املجال ال�سيا�سي (الربملان).
● ●العمل على رفع ن�سبة متثيل املر�أة يف
الربملان بدول جمل�س التعاون.
● ●ت�شجيع الأع�م��ال الهادفة لتح�سني
� �ص��ورة امل� ��ر�أة يف امل�ج�ت�م��ع ومتكينها
�سيا�سيا واجتماعيا واقت�صاديا.
● ●توعية امل� ��ر�أة ب��ال�ق��وان�ين وال�ل��وائ��ح
والأنظمة ذات العالقة بعملية الرت�شيح.
● ●م���س��ان��دة امل� ��ر�أة ل �ل �م��ر�أة يف جميع
ق�ضاياها خا�صة يف جمال االنتخابات
و�ضمان و�صولها �إلى الربملان.
● ●ح��ث امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة املعنية
لو�ضع ب��رام��ج لتح�سني ��ص��ورة امل��ر�أة
ودورها التنموي يف املجتمع يف املناهج
الدرا�سية.

● ● � �ش��ارك��ت ع �� �ض��وات املجل�س
الوطني االحتادي يف حمور املر�أة
العاملة يف قطاع الإعالم يف دول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون ل ��دول اخلليج
العربية حيث �أكدت على �أن �أهم
ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ت�ع�تر���ض عمل
الإعالميات اخلليجيات يف قطاع
الإعالم.
● ●وق ��دم ��ت ب �ع ����ض امل �ق�ترح��ات
ل�ت�ج��اوز ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات ،حيث
�أك��دت على �أهمية �إن�شاء جلنة
تعمل كلوبي” لربط الإعالميات
اخلليجيات بحيث ت�ه��دف �إل��ى
معرفة التحديات وامل�شكالت التي
ت��واج��ه امل ��ر�أة اخلليجية والعمل
على و�ضع احللول لها وذلك عن
طريق عقد ن��دوات وور���ش عمل
لتبادل املعلومات و�إن�شاء حمالت
تثقيفية وت��وع��وي��ة ت �ه��دف �إل��ى
التطرق �إلى دور املر�أة يف التنمية
امل�ستدامة والدخول يف �شراكات
م��ع م��ؤ��س���س��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دين
واجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات
الإعالمية ،و�أك��دت على �ضرورة
خلق بيئة ج��اذب��ة وداع�م��ة لعمل
امل� � ��ر�أة ع ��ن ط��ري��ق امل ��رون ��ة يف
نظام �ساعات العمل والرتقيات
واملكاف�آت املادية ،وحتديد ن�سب
معينة م��ن امل�ن��ا��ص��ب ال�ق�ي��ادي��ة

عنوان الفعالية
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والدخول يف �شراكات مع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين واجلهات احلكومية
وامل��ؤ��س���س��ات الإع�لام �ي��ة ،و�أك��دت
ع�ل��ى ���ض��رورة خ�ل��ق ب�ي�ئ��ة ج��اذب��ة
وداع �م��ة لعمل امل� ��ر�أة ع��ن طريق
امل��رون��ة يف ن�ظ��ام ��س��اع��ات العمل
وال�ترق �ي��ات وامل��ك��اف���آت امل��ادي��ة،
وحتديد ن�سب معينة من املنا�صب
القيادية الإعالمية للن�ساء �أ�صحاب
الكفاءات واخلربات.

م�سقط – �سلطنة عمان
2008/12/ 22- 21
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عنوان الفعالية

مو�ضوع الفعالية
● ●دور ال�برمل��ان �ي�ين يف تفعيل اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة

ور�شة العمل
الإقليمية الثانية حول
دور الربملانيني
يف تفعيل اتفاقية
الق�ضاء على
جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة
اجلمهورية اللبنانية -
بريوت

2008 /11 / 28 – 26
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ات� �ف ��ق امل� ��� �ش ��ارك ��ون يف ال ��ور� � �ش ��ة ع�ل��ى
التو�صيات التالية:
● ●تنظيم ور�شات عمل ملناق�شة و�ضع
وحقوق املر�أة يف ظروف االحتالل.
● ●تنظيم ور�شات عمل ت�ضم قانونيني و
حقوقيني.
● ●اال�ستعانة بخرباء من املغرب لنقل
�صورة �أدق عن التجربة املغربية.
● ●�إن�شاء �شبكة للربملانيات العرب.
● ●العمل على �إن�شاء جلنة للمر�أة يف كل
برملان عربي.
● ●تنظيم ور�شات عمل حول دور املر�أة
يف امل�شاركة ال�سيا�سية.
● ●وتقرر ا�ستكمال �أعمال ور�شة العمل
الإقليمية حول دور الربملانيني يف تفعيل
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز ��ض��د امل� ��ر�أة يف ع��ام 2010
للوقوف على معرفة مدى تطبيق وتنفيذ
ال��دول مل��واد االتفاقية وخا�صة البنود
التي حتفظت عليها بالإ�ضافة �إلى ذلك
معرفة �أهم م�ستجدات وتعديالت الدول
العربية فيما يتعلق بقوانينها املحلية
وخا�صة يف قانون اجلن�سية للعمل على
�إزالة التحفظات على هذه القوانني.

● ●حتدث �أع�ضاء املجل�س الوطني
االحتادي عن التجربة ال�سيا�سية
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة
و�أكدت �أن املر�أة الإماراتية دخلت
معرتك احلياة ال�سيا�سية يف جميع
املجاالت حيث �شهد عام 2006م
ب��دخ��ول  9ن���س��اء �إل���ى ع�ضوية
املجل�س الوطني االحتادي بن�سبة
 ،% 22,5كما �شهد الت�شكيل
ال ��وزاري يف ع��ام 2008م تويل
�أربع ن�ساء �أربع حقائب وزارية 2
منها لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ووزارة التجارة اخل��ارج�ي��ة ،و2
منها وزيرة دولة .
● ●�أ� �ش��ار �أع �� �ض��اء املجل�س �إل��ى
الت�شكيالت اجل��دي��دة يف وزارة
اخل��ارج �ي��ة ع ��ام  2008حيث
�شملت ت�ع�ي�ين ال���ش�ي�خ��ة جن�لاء
حممد ��س��امل القا�سمي �سفرية
ل �ل��دول��ة ل ��دى مم�ل�ك��ة ال���س��وي��د،
والدكتورة ح�صة العتيبة �سفرية
للدولة لدى �أ�سبانيا.
● ●�أك� ��د �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س على
�أن تقدم �أو��ض��اع امل��ر�أة يف دولة
الإم��ارات ال ت�شمل فقط اجلانب
ال�سيا�سي �إمن��ا ت�شمل اجلوانب
الأخ� ��رى ك��الأو� �ض��اع القانونية
وال�صحية والتعليمية ودخولها يف
�سوق العمل حيث بلغت م�شاركة

عنوان الفعالية

ور�شة العمل
الإقليمية الثانية حول
دور الربملانيني
يف تفعيل اتفاقية
الق�ضاء على
جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة
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امل��ر�أة يف �سوق العمــل حوالـــــــي
 % 59م��ن ح�ج��م ق ��وة العمل
الوطنية م��ن بينها  % 30من
ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة امل��رت�ب�ط��ة
باتخاذ القرار ،وكما ت�شغل حوايل
 % 60م��ن ال��وظ��ائ��ف الفنية
كالطب والهند�سة والتمري�ض
وال�صيدلة والتدري�س ،ومت تعيني
� 8سيدات يف من�صب وكيل وزارة
ووك �ي��ل م���س��اع��د يف م��ؤ��س���س��ات
الدولة.

اجلمهورية اللبنانية -
بريوت

2008 /11 / 28 – 26
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ثالث ًا :م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات للعام 2009م:
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف العديد من الفعاليات الربملانية خالل العام 2009م ،بلغت ( )17م�شاركة برملانية يف االحتادات (االحتاد
الربملاين ال��دويل – جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س ال��دول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي – االحت��اد الربملاين العربي –
الربملان العربي االنتقايل) ،وبلغ جمموع �أوراق عمل والدرا�سات الفنية املقدمة من ال�شعبة الربملانية يف هذه االحتادات ( )33ورقة
عمل ودرا�سة فنية ،يف حني بلغ عدد امل�شروعات الفنية والقانونية املقدمة من ال�شعبة الربملانية ( )20م�شروع ًا ،حيث حققت �أوراق
وم�شروعات ال�شعبة الربملانية
الفعالية الالزمة (امل�شروعات التي مت املوافقة عليها �أو الأخذ ب�أفكارها الرئي�سية) وبلغت ن�سبتها حوايل  ،% 75.6وتعد هذه الن�سبة
من �أعلى الن�سب املمكنة يف ن�شاطات ال�شعبة الربملانية وفق تقديرات الدبلوما�سية الربملانية.
 تبني اجلداول والر�سوم البيانية املرفقة �أن الأ�سباب الرئي�سية لزيادة الفعالية ومتيز ن�شاط ال�شعبة الربملانية يرجع �إلى عاملني مهمني:
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�أولهما :تبني ال�شعبة الربملانية لنهج تقدمي امل�شروعات الفنية والقانونية يف خمتلف االحتادات الربملانية.
ثانيهما :الأوراق والدرا�سات العمل الالزمة يف خمتلف االحتادات.
نخل�ص �إلى �أن متيز هذا الن�شاط يعود ب�صفة �أ�سا�سية �إلى التميز يف الفعالية لن�شاط ال�شعبة الربملانية يف االحتادات وهي كالآتي:
 .1االحتاد الربملاين الدويل:
تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من امل�شروعات واملقرتحات ودرا�سات فنية وقانونية يف االحتاد الربملان احلاكم فيعلى �سبيل
املثال ال احل�صر :م�شروع البند الطارئ التي تقدمت بها ال�شعبة الربملانية يف الدورة ( )120للجمعية و( )184للمجل�س احلاكم حول
«ت�شكيل جلنة تق�صي حقائق برملانية دولية جراء العمليات الع�سكرية الإ�سرائيلية يف غزة ،والدور الدويل للربملانيني يف حتقيق»ومل
يتم اعتماد البند يف اجلمعية ،وجنحت ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف اجلمعية  121و 185للمجل�س احلاكم يف ا�ست�صدار بيان با�سم
رئي�س االحتاد ب�ش�أن «�أنفلونزا اخلنازير» وقد �أ�شار رئي�س االحتاد �أمام اجلمعية ب�أن عنوان هذا البند ميثل يف الأ�سا�س عنوانا لبند
�إ�ضايف تقدمت به ال�شعبة الربملانية الإماراتية بعنوان «دور الربملانيني ،واملنظمات الربملانية الإقليمية يف جهود مكافحة فريو�س H1
 N1واحتواء خطورته االقت�صادية واالجتماعية” وتقدمت �أي�ضا ً ال�شعبة مبقرتح ب�ش�أن “�إ�صالح االحتاد الربملاين ال��دويل» الذي
ح�صل على ت�أييد املجموعة العربية يف االحتاد الربملاين الدويل ،بالإ�ضافة �إلى طرحها مذكرات �شارحة حول املو�ضوعات التي �سيتم
درا�ستها يف اللجان الدائمة الثالث يف اجلمعية (  )122والذي انعقد يف بانكوك  ،2010ف�ضال عن م�شروعات �أخرى تعلقت بتعديالت
على النظام الأ�سا�سي لالحتاد وتقدميها للمقرتحات ب�ش�أنها – حيث �ساهمت تلك امل�شروعات يف زيادة فعالية ومتيز ن�شاط ال�شعبة يف
االحتاد الربملاين الدويل.
 .2االحتاد الربملاين العربي:
تقدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية بالعديد من امل�شروعات الفنية والقانونية منها :م�شروع «الالئحة الداخلية للمجموعة العربية
يف االحت��اد الربملاين ال��دويل» والتي هدفت �إلى تنظيم اجتماعات الربملانات العربية يف االحتاد الربملاين الدويل ،كما قام امل�ؤمتر
ال�ساد�س لالحتاد الربملاين العربي باعتماد مقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�ش�أن «خطة تطوير الأمانة العامة لالحتاد الربملاين
العربي»
 .3جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي:
تقدمت ال�شعبة الربملانية يف العديد من �أوراق العمل وامل�شروعات القانونية والفنية يف جمل�س احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،وكان �أهمها «مذكرة مقرتح مقدمة من ال�شعبة الربملانية الإماراتية ِب�ش�أن القرار الذي اتخذته اللجنة
التنفيذية لالحتاد يف اجتماعها الأخري يف نيامي 2008م ب�ش�أن تفادي مناق�شة �أي م�سائل خالفية بني الدول الأع�ضاء» وقد جنحت
ال�شعبة الربملانية يف حذف هذه الفقرة من تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية التا�سع ع�شر والذي عقد يف نيامي – النيجر .2008
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 .4الربملان العربي االنتقايل:
تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من �أوراق عمل فنية وم�شروعات القرار يف الربملان العربي االنتقايل والتي �ساهمت يف زيادة
ن�شاط ال�شعبة يف الربملان العربي االنتقايل منها :م�شروع �آلية عمل اللجان الدائمة يف الربملان العربي» ،بالإ�ضافة �إلى �أوراق العمل
حول «مقدمة تاريخية وقانونية عن اجلزر الإماراتية الثالث» ،و�شاركت ال�شعبة �أي�ض ًا يف «م�شروع النظام الأ�سا�سي الدائم للربملان
العربي» والذي مت عر�ضه لقمة العربية والتي عقدت يف �سرت ليبيا مار�س 2010م.
 .5اجتماع الدوري لر�ؤ�ساء الربملانات اخلليجية ملجال�س ال�شورى و النواب و الوطني و الأمة بدول جمل�س التعاون:
تقدمت ال�شعبة الربملانية يف العديد من �أوراق العمل وامل�شروعات القانونية والفنية يف االجتماعات الدورية لر�ؤ�ساء الربملانات اخلليجية
وكان من �أبرزها «تقرير املتابعة لالجتماع ال��دوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأم��ة ب��دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية» و�شاركت ال�شعبة الربملانية بفعالية عالية يف االجتماع الت�أ�سي�سي للجنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية
واملنبثقة من اجتماع الدوري لر�ؤ�ساء الربملانات اخلليجية حيث تقدمت ال�شعبة بجدول مقارنة «حول مرئيات املجال�س الت�شريعية
لدول جمل�س التعاون ب�ش�أن مقرتح جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية» وتقدمت �أي�ضا مبرئيات املجل�س الوطني االحتادي
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ب�ش�أن مقرتح جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية لالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س
الت�شريعية لدول اخلليج العربية»
نتائج الفعاليات (امل�شروعات التي مت املوافقة عليها �أو الأخذ ب�أفكارها الرئي�سية):
�إن متيز ن�شاط ال�شعبة الربملانية يف خمتلف االحتادات من خالل �أوراق ودرا�سات العمل الفنية يف العديد من املو�ضوعات املدرجة
على جداول �أعمال هذه االحتادات� ،ساهم بن�سبة كبرية يف النتائج النهائية لأعمال االحتادات ،حيث �أنه بالإ�ضافة �إلى مقيا�س فعالية
ن�شاط ال�شعبة – كما مت تو�ضيحه �سلف ًا -ف�إن مقيا�س الفعالية يف القرارات النهائية الناجتة من االحتادات �سجلت �أكرث من  % 72.3من
جممل وجهات النظر والآراء التي �أبدتها ال�شعبة الربملانية لت�ضمينها يف القرارات النهائية ال�صادرة عن خمتلف االحتادات (حت�سب
هذه الن�سبة باال�ستناد �إلى ما قدمته ال�شعبة) وتعك�س هذه الن�سبة القدرة العالية لوفود ال�شعبة الربملانية يف الدفاع عن م�صالح الوطن
ووجهات نظر الدولة جتاه خمتلف الق�ضايا واملو�ضوعات التي كانت حمل املناق�شة يف جدول �أعمال امل�ؤمترات.
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اجلدول والر�سم البياين يو�ضحان عدد �أوراق العمل والدرا�سات الفنية خالل العام2009م.

االحتاد
الربملاين
الدويل

جمل�س وم�ؤمتر
احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي

االحتاد
الربملاين
العربي

12

6

9

الربملان العربي
االنتقايل

االجتماع
الدوري لر�ؤ�ساء
الربملانات
اخلليجية

املجموع

4

2

33

يف
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الر�سم البياين يو�ضح عدد امل�شروعات القانونية والفنية خالل العام 2009م.

االحتاد
الربملاين
الدويل

جمل�س وم�ؤمتر احتاد
جمال�س الدول الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي

االحتاد
الربملاين
العربي

الربملان
العربي
االنتقايل

االجتماع
الدوري
لر�ؤ�ساء
الربملانات
اخلليجية

املجموع

4

1

4

7

4

20

يف

اجلدول والر�سم البياين يو�ضحان الفعالية الربملانية (الأوراق وامل�شروعات التي مت املوافقة عليها والأخذ ب�أفكارها الرئي�سية)
خالل العام 2009م.
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�أوراق العمل
والدرا�سات الفنية

امل�شروعات
القانونية والفنية

املجموع

33

20

53
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جدول تف�صيلي مب�شاركات ال�شعبة الربملانية خالل العام 2009م
االحتاد الربملاين الدويل
الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية لدولة الإمارات
العربية املتحدة

اجلمعية :120
ج ��دول تف�سريي ل�ب�ن��ود ج��دول
1.1ان�ت�خ��اب رئي�س ون ��واب رئي�س �أعمال اجلمعية .120
امل��ذك��رة التف�سريية ح��ول البند
اجلمعية .120
ال��ط��ارئ امل �ق�ترح م��ن ال�شعبة
2.2درا�سة الطلبات املحتملة لإدراج
ال�برمل��ان�ي��ة الإم��ارات �ي��ة بعنوان
ب �ن��د ا��س�ت�ع�ج��ايل ع �ل��ى ج��دول
“ت�شكيل جلنة تق�صي حقائق
�أعمال اجلمعية.
برملانية دولية ج��راء العمليات
اجلمعية
3.3م �ن��اق �� �ش��ة ع��ام��ة ح� ��ول ال��و� �ض��ع الع�سكرية الإ�سرائيلية يف غزة،
 120و184
ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ي واالق � �ت � �� � �ص� ��ادي وال� ��دور ال ��دويل للربملانيني يف
واالج� �ت� �م���اع���ي يف ال � �ع� ��امل يف حتقيق ودع ��م ج�ه��ود ال���س�لام،
للمجل�س احلاكم
�إط� � � ��ار م ��و�� �ض ��وع ع�� ��ام ح� ��ول :واال�ستقرار ،والأم��ن يف ال�شرق
يف االحت� � � � � � � � � ��اد
“بناء ال���س�لام وال��دمي�ق��راط�ي��ة الأو�سط”.
الربملاين الدويل
م �ق�ترح��ات ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
والتنمية يف �أوقات الأزمة”
للجان الدائمة الثالث للدرا�سة
�أدي�س بابا �إثيوبيا 4.4دور ال�ب�رمل ��ان ��ات يف ت �ع��زي��ز يف اجل �م �ع �ي��ة  122ل�لاحت��اد
ع��دم االن�ت���ش��ار ال �ن��ووي ون��زع الربملاين الدويل:
10-5
معاهدة
و�ضع
و�ضمان
ال�سالح
● ●ال �ل �ج �ن��ة ال ��دائ �م ��ة الأول � ��ى:
ابريل2009/
احل� �ظ ��ر ال �� �ش��ام��ل ل �ل �ت �ج��ارب النزاعات الإقليمية و�أثرها على
ال� �ن ��ووي ��ة م��و� �ض��ع ال �ت �ن �ف �ي��ذ .الأم��ن والتنمية الوطنية ،ودور
(اللجنة الدائمة الأول��ى -حول الربملانيني واملنظمات الدولية يف
ال�سلم والأمن الدوليني)
احتواء �آثار هذه النزاعات.
5.5ال��ت��غ�ي�ر امل� �ن ��اخ ��ي ،و�أمن� � ��اط ● ●اللجنة الدائمة الثانية� :أثر
ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة امل � �� � �س � �ت� ��دام� ��ة الأزمة املالية العاملية على التنمية
وال �ط��اق��ات القابلة للتجديد .امل �� �س �ت��دام��ة وحت �ق �ي��ق �أه� ��داف

نتائج الفعالية
•اختيار املو�ضوع امل�ق��دم من
ف �ن��زوي�لا وك �ن��دا وه��و (دور
الربملانات يف التخفيف من
الت�أثري االجتماعي وال�سيا�سي
للأزمة االقت�صادية واملالية
ال �ع��امل �ي��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات
الأك�ث��ر ��ض�ع�ف� ًا يف املجتمع
الدويل ،ال�سيما يف �إفريقيا)
كبند طارئ للجمعية .120

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات
العربية املتحدة
•عدم الأخذ مبقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية
للبند الطارئ والذي كان بعنوان « ت�شكيل جلنة
تق�صي حقائق برملانية دولية جراء العمليات
الع�سكرية الإ�سرائيلية يف غزة ،والدور الدويل
للربملانيني يف حتقيق.
•تقدمت ال�شعبة الربملانية مبقرتحات جلميع
م�شاريع اللجان الدائمة الثالث يف االحت��اد
الربملاين الدويل.
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االحتاد الربملاين الدويل
الفعالية

اجلمعية
 120و184
للمجل�س احلاكم
يف االحت� � � � � � � � � ��اد
الربملاين الدويل
�أدي�س بابا �إثيوبيا
10-5
ابريل2009/

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية لدولة الإمارات
العربية املتحدة

الأل� �ف� �ي ��ة الإمن���ائ� �ي���ة ،ودور
( اللجنة الدائمة الثانية -حول
التنمية امل���س�ت��دام��ة والتمويل م ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ت �م��وي��ل ال ��دويل
يف اح�ت��واء �آث��اره��ا على ال��دول
والتجارة)
6.6ح� � ��ري� � ��ة ال�� �ت�� �ع�� �ب�ي��ر وح � ��ق ال �ن��ام �ي��ة واجل� �ه ��ود ال��دول �ي��ة
ال ��و�� �ص ��ول �إل � ��ى امل �ع �ل��وم��ات .امل�شرتكة حلماية النظام املايل
( ال �ل �ج �ن��ة ال ��دائ �م ��ة ال�ث��ال�ث��ة الدويل.
ح ��ول ال��دمي�ق��راط�ي��ة وح�ق��وق ● ●ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ �م��ة ال�ث��ال�ث��ة:
ازدراء واحتقار الأدي��ان كمهدد
الإن�سان)
7.7املوافقة على موا�ضيع املناق�شة �أ�سا�سي حلقوق الإن�سان وتعبريا
يف اجلمعية الـ 122وتعيني عن العن�صرية يف العالقات بني
�شعوب العامل.
املقررين.
8.8تعديالت يف النظام الأ�سا�سي  ورق��ة تعليق ح��ول م�شروع قرار
وال�لائ�ح��ة الداخلية لالحتاد اللجنة الدائمة الأول ��ى (جلنة
ال�سلم والأمن الدولييـن) ب�ش�أن
الربملاين الدويل.
مو�ضوع :دور الربملانني يف تعزيز
ع��دم انت�شار الأ�سلحة النووية
ون� ��زع ال �� �س�لاح ،و� �ض �م��ان ب��دء
نفاذ معاهدة احلظر ال�شامل
للتجارب النووية.
ورق��ة تعليق ح��ول م�شروع ق��رار
اللجنة الدائمة الثانية (جلنة
التنمية امل���س�ت��دام��ة وال�ت�م��وي��ل
والتجارة) ب�ش�أن مو�ضوع:التغري
امل� �ن ��اخ ��ي ومن�� � ��اذج ال �ت �ن �م �ي��ة
امل�ستدامة والطاقات املتجددة.
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نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات
العربية املتحدة

االحتاد الربملاين الدويل
الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية لدولة الإمارات
العربية املتحدة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات
العربية املتحدة

ورق��ة تعليق على م�شروع ق��رار
اللجنة الدائمة الثالثة (جلنة
الدميقراطية وحقوق الإن�سان)
ب�ش�أن مو�ضوع:احلق يف التعبري
واحل�صول على املعلومات.

اجلمعية
 120و184
للمجل�س احلاكم
يف االحت� � � � � � � � � ��اد
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2.2درا�سة الطلبات املحتملة لإدراج
بند ط��ارئ على ج��دول �أعمال
اجلمعية.
3.3اج��ت��م��اع – م �ن��اق �� �ش��ة ح��ول
امل� ��وا� � �ض � �ي� ��ع امل� � ��درج� � ��ة) ب-
اجل�م�ع�ي��ة ال  122يف ب��ان�ك��وك
(ت� ��اي�ل��ان� ��د) يف ال � �ق�ت��رة م��ن
" 3/27وح �ت��ى :2010/4/1
�أ – “التعاون وامل�س�ؤولية امل�شرتكة
يف ال�صراع العاملي �ضد اجلرمية
املنظمة ،وب�صورة خا�صة :االجتار
ب��امل �خ��درات ،وم�ب�ي�ع��ات ال�سالح
غري ال�شرعية ،واالجت��ار بالب�شر،
والإره � � ��اب ال �ع��اب��ر للحدود”.
(ال� �ل� �ج� �ن ��ة الأول� � � � ��ى – جل �ن��ة
ال �� �س �ل��م والأم� � � ��ن ال ��دول� �ي�ي�ن)
ب“ -دور ال �ب��رمل � ��ان � ��ات يف
ت� �ط ��وي ��ر ت�� �ع� ��اون اجل�� �ن� ��وب –
اجل � �ن� ��وب وال � �ت � �ع� ��اون ال �ث�لاث��ي
بهدف ت�سريع حتقيق الأه��داف
التنموية ل�ل�أل�ف�ي��ة( “ .اللجنة
الثانية – جلنة التنمية امل�ستدامة
والتمويل والتجارة) ج -م�شاركة
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● ●املذكرة التف�سريية حول البند بيان �صادر عن رئي�س االحت��اد بيان �أنفلونزا اخلنازير :جنحت ال�شعبة الربملانية
الإ���ض��ايف امل �ق�ترح م��ن ال�شعبة ح���ول «�أن� �ف� �ل ��ون ��زا اخل� �ن ��ازي ��ر» يف ا�ست�صدار بيان رئا�سي با�سم رئي�س االحتاد
الربملانية الإماراتية بعنوان «دور -مقرتح من ال�شعبة الربملانية ب���ش��أن «�أن�ف�ل��ون��زا اخل�ن��ازي��ر» وق��د �أ� �ش��ار رئي�س
الربملانيني واملنظمات الربملانية الإم ��ارات� �ي ��ة -ت���ض�م��ن ال�ب�ي��ان االحتاد �أمام اجلمعية ب�أن عنوان هذا البند ميثل
الإق �ل �ي �م �ي��ة يف ج �ه��ود مكافحة ع�� ��دة م� �ق�ت�رح ��ات وم��ط��ال��ب يف الأ�سا�س عنوانا لبند �إ�ضايف تقدمت به ال�شعبة
�أن�ف�ل��ون��زا اخل �ن��ازي��ر  ،H1N1ملواجهة الأزم��ة ومنها :مطالبة الربملانية الإم��ارات�ي��ة بعنوان «دور الربملانيني،
واح �ت��واء خم��اط��ره االقت�صادية احل �ك��وم��ات ال��وط �ن �ي��ة بعر�ض واملنظمات الربملانية الإقليمية يف جهود مكافحة
تقارير دوري��ة �أم��ام برملاناتهم فريو�س  H1N1واحتواء خطورته االقت�صادية
واالجتماعية”.
● ●مقرتحات ال�شعبة الربملانية الوطنية يف �ش�أن تطوير جهودها واالجتماعية” كما �شكلت �صياغة البيان الذي
الإم��ارات �ي��ة ب���ش��أن مو�ضوعات و�إج ��راءات� �ه ��ا ل���ض�م��ان �سالمة اق�ترح�ت��ه ال�شعبة الأ� �س��ا���س ال��ذي اعتمد عليه
املواطنني ،والتعامل املبكر مع الرئي�س يف �إعداد بيانه.
اللجان الدائمة الثالث
● ●ورق ��ة حم��ور ب���ش��أن:م��و��ض��وع امل�صابني ملنع انت�شار واحتواء احللقات النقا�شية ملناق�شة م�شروعات تقارير
اللجنة ال��دائ�م��ة الأول ��ى (جلنة �آثار الفريو�س  ،H1N1مطالبة ال�ل�ج��ان ال��دائ�م��ة ال �ث�لاث :ق��دم �أع���ض��اء الوفد
ال���س�ل��م والأم�� ��ن ال��دول �ي �ي �ـ��ن) :املنظمات الربملانية الإقليمية م��داخ�لات عك�ست ت��وج�ه��ات املجل�س الوطني
التعاون وامل�س�ؤولية امل�شرتكة يف باتخاذ ال �ق��رارات والتو�صيات واحلكومة الإماراتية جتاه الق�ضايا التي بحثتها
احلملة العاملية ملكافحة اجلرمية الالزمة ل�ضمان تن�سيق اجلهود اللجان ،وقد ات�سمت هذه املقرتحات بتقدميها
امل �ن �ظ �م��ة ،وال� �س �ي �م��ا االجت� ��ار ال�برمل��ان�ي��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة يف احل��د ملقرتحات و�آراء حم��ددة ووا��ض�ح��ة ب�ش�أن تلك
ب��امل�خ��درات ،ومبيعات الأ�سلحة من خماطر الفريو�س  H1N1الق�ضايا ،وذلك على عك�س م�شاركة بع�ض ال�شعب
غري امل�شروعة واالجت��ار بالب�شر اق��ت�����ص��ادي�� ًا واج��ت��م��اع��ي�� ًا يف الربملانية الأخ��رى والتي تلقي خطابات ر�سمية.
خم�ت�ل��ف �أق��ال �ي��م دول ال �ع��امل ،وتتنا�سب �سمات املقرتحات الإماراتية مع دعوة
والإرهاب العابر احلدود
● ●ورق��ة حم��ور ب���ش��أن :مو�ضوع يطالب و�سائل الإع�لام بالقيام االحت ��اد ال�برمل��اين ال ��دويل لأع�ضائه ب ��أن تكون
اللجنة الدائمة الثانية (جلنة مب�س�ؤوليتها الوطنية يف توعية مداخالتهم �أك�ثر تفاعلية ومبتعدة عن اخلطب
التنمية امل���س�ت��دام��ة وال�ت�م��وي��ل امل��واط��ن�ي�ن ب�ت�ج�ن��ب الإ� �ص��اب��ة الر�سمية لإث ��راء الأف �ك��ار املطروحة يف حلقات
وال� �ت� �ج ��ارة) :دور ال�برمل��ان��ات ب �ف�يرو���س  ،H1N1وتكثيف النقا�ش .ويتوقع �أن يظهر ت�أثري هذه املقرتحات
يف ال �ب �ل��دان ال�ن��ام�ي��ة فيما بني ن�شر الإر�� �ش ��ادات والتعليمات الح�ق��ا وذل ��ك عند ان�ت�ه��اء م �ق��رري ال�ل�ج��ان من
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ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة وال�ت�م��وي��ل ب�ل��دان اجل�ن��وب وال�ت�ع��اون الثالثي
�إعداد تقاريرهم وم�شروعات القرار لتقدميها عند
الأط ��راف بغية التعجيل بتحقيق الإع �ل��ام� � �ي � ��ة ل �ل�برام �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ج
والتجارة)
اجتماع اجلمعية القادم يف بانكوك �أبريل 2010م،
ال�صحــــــــية لل�سيطرة على هذا
ج  -م� ��� �ش ��ارك ��ة ال� ��� �ش� �ب ��اب يف الأهداف الإمنائية للألفية.
والتي �ستت�ضمن املقرتحات الإماراتية.
ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال� ��دمي � �ق� ��راط � �ي� ��ة .ورق� ��ة حم ��ور ب �� �ش ��أن :م��و��ض��وع الوباء.
تقرير ممثل املجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية
(ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة – جل�ن��ة اللجنة الدائمة الثالثة (جلنة بيان �صادر عن رئي�س االحت��اد
ل�لاحت��اد ال�برمل��اين ال ��دويل ب�ش�أن م�شاركته يف
الدميقراطية وحقوق الإن�سان) :ح��ول «ال��و� �ض��ع يف ه �ن��دورا���س»
الدميقراطية وحقوق الإن�سان)
�أعمال اللجنة خالل املدة �أكتوبر  2008ولغاية
4.4تقرير جلنة االحت��اد الربملاين م���ش��ارك��ة ال���ش�ب��اب يف العملية �أعرب البيان عن رف�ض االحتاد
�أبريل  2009واملقدم �إل��ى االجتماع التن�سيقي
ل�لان�ت�ه��اك��ات الع�سكرية الغري
ال � ��دويل ح���ول �� �ش� ��ؤون الأم���م الدميقراطية
للمجموعة ال�ع��رب�ي��ة :ت�شخ�ص ال��واق��ع الفعلي
ورق��ة تعريفية ح��ول البند رقم د�ستورية يف الإطاحة بالرئي�س
املتحدة.
للإ�شكاليات التي تواجه عمل املجموعة العربية
( )5على ج��دول �أع �م��ال جلنة ال �ه �ن��دورا� �س��ي ،وال ��دع ��وة �إل��ى
�سواء املتعلقة ب ��أداء املجموعة العربية وطريقة
� �ش ��ؤون الأم��م امل�ت�ح��دة :التقدم احلوار بني الأطراف املت�صارعة.
عملها الداخلي� ،أو املتعلقة ب�أدوار الأمانة العامة
املحرز والتحديات واملفاو�ضات تو�صيات وقرارات االحتاد حول
ل�لاحت��اد ال�برمل��اين العربي .وق��دم حلوال عملية
«ال� �ع� �م ��ل ال�ب��رمل� ��اين ل�ت�ح�ق�ي��ق
احلالية حول التغري املناخي.
لتاليف تلك الإ�شكاليات.
ورق��ة �إط��ار ب�ش�أن متابعة دول��ة الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي» ت�ضمن 24
تقرير ممثل املجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية
الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة تو�صية لتحقيق الأم��ن الغذائي
لالحتاد الربملاين ال��دويل حول �آخ��ر اجتماعات
ل � �ق� ��رارات االحت�� ��اد ال�ب�رمل��اين والتخفيف من حدته �سواء على
اللجنة بتاريخ  2009/10/17-16واملقدم
امل�ستوى الوطني والدويل ومنها:
الدويل ب�ش�أن الأزمة املالية
�إل��ى االج�ت�م��اع التن�سيقي للمجموعة العربية:
تنفيذ ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات وطنية
�أحاط التقرير �أع�ضاء املجموعة ب�آخر التطورات
و�إقليمية زراعية لتح�سني الأمن
و�أب��رز ق��رارات اللجنة واملتعلقة بالق�ضايا التي
ال �غ��ذائ��ي ،ت���ش�ج��ع ال�برمل��ان��ات
تهم املجموعة العربية �سواء على الق�ضايا ذات
الوطنية لتو�سيع نظم احلماية
البعد العربي �أو املت�صلة بعمل االحتاد ،فالتقرير
االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن �أج ��ل حماية
م�ث�لا �أم ��د �أع �� �ض��اء امل�ج�م��وع��ة ال�ع��رب�ي��ة ب�ق��رار
الفقراء يف البلدان النامية يف
اللجنة التنفيذية برف�ض طلب املجل�س الوطني
امل�ستقبل من ارتفاع �أ�سعار املواد
الفل�سطيني ب ��إج��راء تعديل على ق��رار جمل�س
الغذائية.
االحتاد لعام  2008ب�ش�أن قبول فل�سطني كع�ضو
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كامل الع�ضوية يف االحتاد ،وقد مهد طرح التقرير
لهذه النقطة �إل��ى مناق�شات مو�سعة من �أع�ضاء
املجموعة ،بالإ�ضافة �إلى ذلك �أبرز التقرير �أهم
القرارات التي يجب على العرب اتخاذها كتعيني
متحدث با�سم املجموعة العربية لنقل وجهات
نظر املجموعة ب�ش�أن م�شروع ميزانية االحتاد لعام
 ،2010واتخاذ قرار ب�ش�أن �إ�صالح االحتاد.
مقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�ش�أن �إ�صالح
االحت ��اد :جنحت ال�شعبة الربملانية الإم��ارات�ي��ة
يف ك�سب ت�أييد و�إق��رار املجموعة العربية ب�ش�أن
مقرتحها حول �إ�صالح االحت��اد ،والذي قدم �إلى
االحت ��اد ال�برمل��اين ال ��دويل نيابة ع��ن املجموعة
العربية ،اجلدير بالذكر �أن��ه مل تتقدم �أي دولة
عربية مبقرتح لإ�صالح االحت��اد ،وذلك يعني �أن
املقرتح الإماراتي �ساهم يف �إعطاء انطباع جيد
لدى �أع�ضاء االحتاد عند اجتماع املجل�س احلاكم
عن جدية �أداء املجموعة العربية وم�ساهمتها
الفعلية يف تقييم عملية الإ�صالح.
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كلمة رئي�س وف��د ال�شعبة
ال�برمل��ان�ي��ة الإم��ارات��ي��ة .
ورق� � � � � ��ة ب � � �ي� � ��ان ح � ��ول
ال��و� �ض��ع يف ق �ط��اع غ��زة.
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امل� ��واف�� �ق� ��ة ع� �ل���ى م � �� � �ش� ��روع ال �� �ش �ع �ب��ة
1.1ان� �ت� �خ���اب م��ك��ت��ب امل� � ��ؤمت � ��ر (ال ��رئ� �ي� �� ��س ورق � ��ة م��ق�ت�رح��ات ح��ول امل��واف�ق��ة م���ش��روع املقدم
ال �ب�رمل� ��ان � �ي� ��ة الإم � � ��ارات� � � �ي � � ��ة ب� ��� �ش� ��أن
ون � ��ائ � ��ب ال���رئ� �ي� �����س و�أم� � �ي� ��ن ال� ��� �س���ر) .ن�شاط االحت��اد الربملاين م��ن ال���ش�ع�ب��ة ال�برمل��ان�ي��ة
ت��ط��وي��ر االحت � � ��اد ال �ب�رمل� ��اين ال��ع��رب��ي.
�2.2إق� � � � � � � � � � ��رار ج� � � � � � � ��دول الأع� � � � � �م � � � � ��ال .ال � �ع� ��رب� ��ي يف اج� �ت� �م ��اع االم� � ��ارات � � �ي� � ��ة ب� ��� �ش� ��أن
 قبول طلب ال�شعبة الربملانية الإماراتية
3.3تقرير الرئي�س عن ن�شاط اللجنة التنفيذية .اجل�م�ع�ي��ة ج�م�ع�ي��ة  120ت� �ط ��وي ��ر ع� �م ��ل االحت � ��اد
يف �إدراج بند ط��ارئ على ج��دول �أع�م��ال
4.4تقرير الأم�ي�ن ال�ع��ام ح��ول �أو� �ض��اع االحت��اد ل� �ل��احت� � ��اد ال �ب��رمل � ��اين ال� �ب��رمل� � ��اين ال � �ع� ��رب� ��ي.
اجل�م�ع�ي��ة يف االحت� ��اد ال�ب�رمل��اين ال ��دويل
و�أن �� �ش �ط �ت��ه م �ن��ذ امل� ��ؤمت ��ر ال �ث��ال��ث ع���ش��ر .ال���دويل (�أدي�����س �أب��اب��ا /ق � �ب� ��ول ط� �ل ��ب ال �� �ش �ع �ب��ة
( )121وال�ت��ي �ستعقد يف �أدي����س �أب��اب��ا و
5.5مداخالت ال�سادة ر�ؤ�ساء الربملانات ور�ؤ�ساء  10-5اب��ري��ل )2009 /الربملانية الإم��ارات �ي��ة يف
البند الطارئ حتت عنوان الو�ضع يف غزة.
ال��وف��ود ح��ول الو�ضع العربي ال��راه��ن ،ودور درا� �س��ة برملانية حتليلية ال��رغ �ب��ة يف �إدراج بند
 قبول م�شروع مقرتحات للجان الدائمة
الربملانيني العرب يف حل اخلالفات العربية ح� � � � ��ول “ ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ط��ارئ على ج��دول �أعمال
ل�ل�احت ��اد ال�ب�رمل ��اين ال�� ��دويل يف دورت� ��ه
ال �ع��رب �ي��ة وا� �س �ت �ع��ادة ال�ت���ض��ام��ن ال �ع��رب��ي .الب�شرية يف ظ��ل العوملة اجل��م��ع��ي��ة يف االحت�� ��اد
( )122امل� � � �ق � � ��دم م � � ��ن ال� ��� �ش� �ع� �ب ��ة
6.6ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ال � �ب � �� � �ش� ��ري� ��ة يف ظ � � ��روف والأزم � � � � � ��ة املالية” .الربملاين الدويل ()121
ال� �ب ��رمل � � ��ان� � � �ي � � ��ة الإم � � � � ��ارات� � � � � �ي � � � � ��ة.
ال� �ع���ومل���ة والأزم � � � � ��ة امل���ال� �ي���ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة .م �ل �خ ����ص ح � ��ول ت�ن�ف�ي��ذ و التي �ستعقد يف �أدي�س
7.7ت�� �ط� ��وي� ��ر ع�� �م� ��ل الأم � � � ��ان � � � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة م � ��وازن � ��ة االحت� � � ��اد ع��ن بابا و البند الطارئ حتت
ل � �ل ��احت� � � ��اد ال � �ب� ��رمل � � � ��اين ال� � �ع�� ��رب�� ��ي :ال�� ��دورة امل��ال �ي��ة  2008ع �ن��وان ل��و��ض��ع يف غ��زة.
(ت��و� �ص �ي��ات االج� �ت� �م ��اع امل�����ش�ت�رك للجنة ال� �ت� �ح� �ل� �ي���ل امل � �ب� ��دئ� ��ي ق�ب��ول م�شروع مقرتحات
القانونية والأم �ن��اء ال�ع��ام�ين للربملانات) .ح� ��ول م�����ش��روع م ��وازن ��ة اللجان الدائمة لالحتاد
8.8ال �ن �� �ش��اط ال�� ��دويل والإق��ل��ي��م��ي ل�ل�احت��اد :االحت� � � � � ��اد ال��ب��رمل�� ��اين ال � �ب ��رمل� � � ��اين ال � � � ��دويل
�أ  -اجلمعية  120لالحتاد الربملاين الدويل ال� �ع ��رب ��ي ل� �ع ��ام  2009يف دورت � � � � � � � ��ه()122
(�أدي ����س �أب��اب��ا – ني�سان �-أب��ري��ل  .)2009تقرير عن �أن�شطة املجل�س امل�� �ق� ��دم م� ��ن ال �� �ش �ع �ب��ة
ب  -ال �ب�رمل� ��ان الإف� ��ري � �ق� ��ي – ال �ع��رب��ي ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي حول ال�ب�رمل��ان �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة
ال�� �ث� ��اين ع�����ش��ر (�أب� � ��وج� � ��ا – ن �ي �ج�يري��ا �� �ش� ��ؤون امل� � ��ر�أة يف ع��ام � � �ص� ��دور ق � � ��رار ب�����ش���أن
� /31-29/آذار – م ��ار� ��س  2008 .)2009ع �ل��ى امل���س�ت��وي��ن اجلزر الإماراتية الثالث
9.9اج�ت�م��اع��ات ال�ل�ج��ان ال��دائ �م��ة يف االحت ��اد :ال ��داخ� �ل ��ي واخل���ارج���ي .املحتلة م��ن قبل �إي ��ران.
جلنة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والعالقات الربملانية.
● ●جل �ن��ة ال� ��� �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة.
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االحتاد الربملاين العربي
الفعالية

مو�ضوعات الفعالية
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الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●جل� �ن���ة � � � �ش � � ��ؤون امل � � � � ��ر�أة وال� �ط� �ف���ول���ة.
1010خ� �ط ��ة ع� �م ��ل االحت� � � ��اد ل� �ع���ام .2009
1111ال� � � � � � � ��� � � � � � � �ش� � � � � � � ��ؤون امل� � � � ��ال � � � � �ي� � � � ��ة:
�أ  -احل �� �س��اب اخل �ت��ام��ي ل �ع��ام .2008
ب  -م �ي��زان �ي��ة االحت� � ��اد ل��ع��ام .2009
ج  -ت �ق��دي��رات امل �ي��زان �ي��ة ل �ع��ام .2010
1212املقر اجل��دي��د ل�لاحت��اد ال�برمل��اين العربي.
1313ان� � � � � �ت� � � � � �ق � � � � ��ال ال� � � � ��رئ� � � � ��ا� � � � � �س� � � � ��ة.
1414م � � � ��ا ي�� ���� �س�� �ت�� �ج� ��د م � � � ��ن �أع� � � � �م � � � ��ال.

االجتماع اخلام�س ع�شر
مل�ؤمتر االحتاد الربملاين
العربي
/9-8مار�س2009/
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االحتاد الربملاين العربي
مو�ضوعات الفعالية

الفعالية

االجتماع الثاين للجنة
التنفيذية يف االحتاد
الربملاين العربي
/7مار�س2009/

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

1.1ت �ب��ادل �آراء ح ��ول ت�شكيل م�ك�ت��ب امل ��ؤمت��ر م � �ق �ت�رح ح� � ��ول �آل � �ي� ��ات املوافقة على مقرتح حول امل��واف�ق��ة على م�ق�ترح ح��ول �آل �ي��ات تنفيذ
(ال��رئ �ي ����س ،ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س� ،أم�ي�ن ال�سر) ت�ن�ف�ي��ذ م �� �ش��روع ت�ط��وي��ر �آليات تنفيذ م�شروع تطوير م���ش��روع تطوير الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة لالحتاد
2.2ت� � �ق � ��ري � ��ر امل� � ��ال�� � �ي� � ��ة :امل�� � � ��ؤمت� � � ��ر ع��ن الأم��ان��ة العامة لالحتاد .الأمانة العامة لالحتاد و و�إح��ال�ت��ه للم�ؤمتر لالعتماد وه��م مقرتح
ن� � ��� � �ش � ��اط ال�� �ل�� �ج�� �ن� ��ة ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي� ��ة .مقرتح حول متابعة تنفيذ �إحالته للم�ؤمتر لالعتماد مقدم من ال�شعبة الربملانية الإم��ارات�ي��ة.
3.3تقرير الأم�ين العام لالحتاد �أم��ام امل�ؤمتر .قرارات اللجنة التنفيذية:
4.4م���ش��روع خطة عمل االحت ��اد ل�ع��ام  .2009تعديل �آليات عمل اللجنة
5.5ال � � � � � � � �� � � � � � � � �ش � � � � � � � ��ؤون امل� � � � ��ال�� � � � �ي� � � � ��ة:
�أ .احل� ��� �س ��اب اخل� �ت ��ام ��ي ل� �ع ��ام .2009
ب .م��ي��زان��ي��ة االحت� � ��اد ل� �ع ��ام . 2009
ج .ت� �ق ��دي ��رات امل �ي��زان �ي��ة ل��ع��ام .2010
6.6امل� � �ه�� ��ام امل �ت�رت � �ب� ��ة ع � �ل� ��ى االحت� � � � ��اد يف
� � �ض� ��وء ق � � ��رار امل� � ��ؤمت � ��ر ال � ��راب � ��ع ع �� �ش��ر
اال� �س �ت �ث �ن��ائ��ي (�� �ص ��ور .)2009/1/1
7.7اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة يف االحت� ��اد.
8.8االج � � � �ت � � � �م� � � ��اع ال � � � � �ق� � � � ��ادم ل � �ل � �ج � �ن� ��ة.
9.9طلب ال�شعبة الربملانية �إدراج بند االحت��اد
يف جدول �أعمال امل�ؤمتر حول :قرار النائب
العام للمحكمة اجلنائية الدولية باعتقال
ال��رئ�ي����س ال �� �س��وداين ع�م��ر ح�سن الب�شري.
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ال �ت �ع��دي�لات امل �ق�ترح��ة ع �ل��ى م �ي �ث��اق االحت� ��اد ر�أي ال�شعبة الربملانية م� �ن ��اق� ��� �ش ��ة ت� �ع ��دي�ل�ات امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ت�ع��دي��ل م �� �ش��روع ال�لائ�ح��ة
و�أن�ظ�م�ت��ه ال �ث�لاث :ال�ن�ظ��ام ال��داخ �ل��ي ،النظام ل��دول��ة الإم� � ��ارات ب�ش�أن ال � � � � � ��دول الأع� � ��� � �ض � ��اء ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ل� �ل� �م� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
امل � � ��ايل ،وال� �ن� �ظ���ام الأ�� �س ��ا�� �س ��ي ل �ل �ع��ام �ل�ين .ت� �ع ��دي�ل�ات وم �ق�ت�رح��ات ع��ل��ى م��ي��ث��اق االحت� � ��اد .يف االحت�� � � � ��اد ال� �ب ��رمل � � ��اين ال� � � � ��دويل.
 .2م �� �ش��روع ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة للمجموعة الأم��ان��ة العامة لالحتاد  امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ت�ع��دي��ل
ال��ع��رب��ي��ة يف االحت � � ��اد ال�ب��رمل� ��اين ال� � ��دويل .وال� ��� �ش� �ع ��ب الأع� ��� �ض���اء م�شروع الالئحة الداخلية
ع��ل��ى م��ي��ث��اق االحت�� ��اد .ل�ل�م�ج�م��وع��ة ال �ع��رب �ي��ة يف
ر�أي ال�شعبة الربملانية االحتاد الربملاين الدويل.
ل��دول��ة الإم� � ��ارات ب�ش�أن
ت� �ع���دي�ل�ات م��ق�ت�رح��ات
الأم��ان��ة العامة لالحتاد
وال�شعب الأع �� �ض��اء على
النظام الداخلي لالحتاد
تعديل م���ش��روع الالئحة
ال��داخ��ل��ي��ة ل�ل�م�ج�م��وع��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة يف االحت� � ��اد
ال��ب ��رمل� � ��اين ال � � � ��دويل.
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االحتاد الربملاين العربي
مو�ضوعات الفعالية

الفعالية

اجتماع اللجنة التنفيذية
الثالث لالحتاد الربملاين
العربي
الرباط – املغرب
�/13أكتوبر2009/

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

نتائج الفعالية

1.1تقرير الأمني العام حول تنفيذ مقررات امل�ؤمتر اجل � � � ��دول ال �ت �ف �� �س�يري وافقت اللجنة التنفيذية
 15حتى نهاية �آب (�أغ�سط�س)  .2009لأعمال اللجنة التنفيذية .ع� �ل ��ى م� �ق�ت�رح ال �� �ش �ع �ب��ة
2.2ال �ت��و� �ص �ي��ات ال�����ص��ادرة ع��ن اج �ت �م��اع��ات م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ م���ش��روع ال�ب�رمل��ان �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة
ال� � �ل� � �ج � ��ان ال�� ��دائ� � �م�� ��ة يف االحت� � � � ��اد :ال� ��� �ش� �ع� �ب ��ة ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة ح��ول ال�لائ�ح��ة الداخلية
�أ  -ت��و���ص��ي��ات ال �ل �ج �ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ح��ول الإم��ارات�ي��ة ب�ش�أن تطوير ل�ل�م�ج�م��وع��ة ال �ع��رب �ي��ة يف
ال � �ت � �ع� ��دي �ل�ات يف �أن � �ظ � �م� ��ة االحت � � � ��اد .الأم��ان��ة العامة لالحتاد االحتاد الربملاين الدويل.
ب  -ت��و���ص��ي��ات اج� �ت� �م ��اع مم �ث �ل��ي ال �ل �ج��ان ال� �ب��رمل� � ��اين ال� �ع���رب���ي .ت�شكيل جلنة من الأردن،
الإم � � � ��ارات ،ال �ب �ح��ري��ن،
االقت�صادية ح��ول الأزم ��ة املالية العاملية.
م�صر ،والأم��ان��ة العامة
3.3برنامج تطوير هيكلية الأمانة العامة لالحتاد.
ل�ل�إحت��اد لإع���ادة ،النظر
4.4اق� �ت��راح� � ��ات ل� �ت� �ط ��وي ��ر جم� �ل ��ة االحت� � ��اد
يف امل �ع��اي�ي�ر وال �� �ش��روط
ال� �ف� ��� �ص� �ل� �ي ��ة ( ال� �ب��رمل� � ��ان ال � �ع� ��رب� ��ي).
ال� �ت ��ي و� �ض �ع��ت الخ �ت �ي��ار
5.5اجل� ��ائ� ��زة ال�ب�رمل��ان��ي��ة ال �ع��رب �ي��ة (ع��ر���ض
املر�شحني لنيل اجلائزة
ال �ت �� �ص �م �ي��م والأ�� � �س� � �م � ��اء امل ��ر�� �ش� �ح ��ة).
الربملانية العربية واقرتاح
6.6ال� � � ��و� � � � �ض� � � ��ع امل � � � � � � � ��ايل ل � �ل� ��احت � � � ��اد:
من��وذج جديد للميدالية.
�7.7أ.ت�� �ق� ��ري� ��ر ع� ��ن ال� ��و� � �ض� ��ع امل�� � ��ايل ح �ت��ى
وافقت اللجنة التنفيذية
ن� �ه ��اي ��ة ح � ��زي � ��ران (ي� ��ون � �ي� ��و) .2009
ع� �ل���ى ط� �ل���ب ال �� �ش �ع �ب��ة
ب.اق�ت�راح بتعديل تقديرات ميزانية .2010
ال �ب�رمل� ��ان � �ي� ��ة يف دول � ��ة
الأم� � � � �ن � � � ��اء ال � � �ع� � ��ام� � ��ون امل� � ��� � �س � ��اع � ��دون:
الإم��ارات العربية املتحدة
 حتديد العدد  -الرت�شيحات  -االنعكا�سات املالية.يف �إدراج بند �إ�ضايف على
8.8امل� � ��ؤمت�� ��ر ال��ب��رمل�� ��اين ال � �ع� ��رب� ��ي ال� �ث ��اين
ج� ��دول الأع � �م� ��ال ح ��ول»
ح � � � ��ول ال�� �ط�� �ف� ��ول� ��ة ( ال � � �ق� � ��اه� � ��رة).
متابعة تنفيذ ال �ق��رارات
�9.9إن �� �ش��اء ب��رمل��ان ع��رب��ي ال �ك�ت�روين( .اق�ت�راح
ال�سابقة لالحتاد واللجنة
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة يف مملكة ال�ب�ح��ري��ن)
التنفيذية اخلا�صة بتطوير
1010املركزالعربي للدرا�ساتالقانونية والربملانية.
عمل االحتاد” ،على �أن يتم
العمل مبوجبه من انتهاء
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية
1.1واف � �ق� ��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع�ل��ى
م �ق�ترح ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة الإم��ارات �ي��ة
ح ��ول ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة للمجموعة
العربية يف االحت ��اد ال�برمل��اين ال��دويل.
2.2ت�شكيل جلنة م��ن الإم� ��ارات ،البحرين،
م�صر ،والأم��ان��ة العامة للإحتاد لإع��ادة
النظر يف املعايري وال�شروط التي و�ضعت
الختيار املر�شحني لنيل اجلائزة الربملانية
العربية واقرتاح منوذج جديد للميدالية.
3.3واف �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ع�ل��ى طلب
ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة يف دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة يف �إدراج بند �إ��ض��ايف
ع �ل��ى ج� ��دول الأع� �م ��ال حول” متابعة
ت�ن�ف�ي��ذ ال � �ق� ��رارات ال �� �س��اب �ق��ة ل�لاحت��اد
واللجنة التنفيذية اخلا�صة بتطوير عمل
االحتاد” ،على �أن يتم العمل مبوجبه
م��ن انتهاء اجتماع اللجنة يف ال��رب��اط.
�4.4أ� �ص��درت اللجنة التنفيذية ب�ي��ان حول
الو�ضع العربي الراهن مت�ضمنا مو�ضوع
اجل��زر الإماراتية الثالث املحتلة ،حيث
�أ���ش��ار ال �ب �ي��ان �إل���ى ال �ت ��أك �ي��د ح��ق دول��ة
الإم � ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ال�ك��ام��ل يف
ال�سيادة على جزرها الثالث املحتلة وت�أيد
جميع الإجراءات والأ�ساليب ال�سلمية التي
تتخذها دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
ال� �س �ت �ع��ادة ج��زره��ا امل�ح�ت�ل��ة .ومطالبة

االحتاد الربملاين العربي
الفعالية

مو�ضوعات الفعالية
1111الأن� ��� �ش� �ط ��ة ال ��دول� �ي ��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة:
� /11أ ال � �ت � �ح � �� � �ض �ي�ر ل� �ل� �ج� �م� �ع� �ي ��ة
 121ل� �ل��احت� � ��اد ال��ب ��رمل� � ��اين ال�� � ��دويل
(جنـــــــــــــــــــــيــــــــف .)2009/10/21-19
 / 11ب ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة للمجموعة
ال �ع��رب �ي��ة يف االحت�� ��اد ال�ب�رمل ��اين ال� ��دويل.
 / 11ج ال �ن �� �ش��اط يف �إط� � ��ار ال �ع�لاق��ات
ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة – الإف ��ري� �ق� �ي ��ة:

اجتماع اللجنة التنفيذية
الثالث لالحتاد الربملاين
العربي
الرباط – املغرب
�/13أكتوبر2009/

ج  : 1اج �ت �م��اع جل�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة للم�ؤمتر
ال �ب��رمل � ��اين الإف� ��ري � �ق� ��ي – ال� �ع ��رب ��ي.
ج  : 2ال� �ن ��دوة ال�برمل��ان �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة –
الإفريقية حول حتديات العوملة للثقافات
ال��وط�ن�ي��ة يف �إف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي.
ج  : 3زي ��ارة رئي�س ال�برمل��ان النيجريي
 ،رئ�ي����س امل ��ؤمت��ر ال�برمل��اين الإف��ري �ق��ي -
العربي �إلى عدد من دول اخلليج العربية.
د :الأن� ��� �ش� �ط ��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة الأخ � � ��رى:
د  : 1 /امل�شاركة يف االج�ت�م��اع ال�سنوي
ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة امل �ت��و� �س �ط �ي��ة.
د  : 2 /امل � �� � �ش� ��ارك� ��ة يف اج� �ت� �م ��اع
راب�� � � �ط� � � ��ة ب�� � ��رمل�� � ��ان�� � ��ات �آ� � � �س � � �ي� � ��ا.
د  : 3 /ال��ت��ح�����ض�ي�ر ل � ��زي � ��ارة وف ��د
ب��رمل��اين ع��رب��ي �إل���ى ال ���ص�ين ال�شعبية.
1212ال �ن��دوة الربملانية العربية ح��ول “ تفعيل
دور امل��ر�أة العربية وحت�سني م�شاركتها يف

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

اجتماع اللجنة يف الرباط.
�أ�صدرت اللجنة التنفيذية
بيان حول الو�ضع العربي
الراهن مت�ضمنا مو�ضوع
اجلزر الإماراتية الثالث
املحتلة ،حيث �أ�شار البيان
�إل� ��ى ال �ت ��أك �ي��د ح��ق دول��ة
الإم��ارات العربية املتحدة
الكامل يف ال�سيادة على
ج��زره��ا ال �ث�لاث املحتلة
وت ��أي��د جميع الإج���راءات
والأ�ساليب ال�سلمية التي
تتخذها دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة ال�ستعادة
جزرها املحتلة .ومطالبة
�إي��ران بالرد �إيجابيا على
مقرتحات دولة الإم��ارات
ب��ال �ت��و� �ص��ل �إل � ��ى ت���س��وي��ة
�سلمية لق�ضية اجل ��زر،
و�إحالة النزاع �إلى حمكمة
دول � �ي� ��ة .ودع� � ��وة ج�م�ي��ع
ال�ب�رمل ��ان ��ات وامل �ج��ال ����س
العربية �إل��ى �إث��ارة ق�ضية
اجل��زر يف ات�صاالتهم مع
�إيران �أو �أثناء م�شاركتهم
يف امل���ؤمت��رات الربملانية

�إي ��ران ب��ال��رد �إيجابيا على مقرتحات دول��ة
الإم� � ��ارات ب��ال�ت��و��ص��ل �إل� ��ى ت���س��وي��ة �سلمية
لق�ضية اجل��زر ،و�إح��ال��ة ال�ن��زاع �إل��ى حمكمة
دول �ي��ة.ودع��وة جميع ال�برمل��ان��ات واملجال�س
ال �ع��رب �ي��ة �إل � ��ى �إث � � ��ارة ق �� �ض �ي��ة اجل � ��زر يف
ات�صاالتهم م��ع �إي ��ران �أو �أث�ن��اء م�شاركتهم
يف امل��ؤمت��رات الربملانية الدولية والإقليمية.
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االحتاد الربملاين العربي
مو�ضوعات الفعالية

الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

عملية ��ص�ن��ع ال��ق��رار يف ال �ب �ل��دان العربية”:
.أحت�� ��دي�� ��د امل� � � �ك � � ��ان وال � � �ت� � ��اري� � ��خ.
ب.اجل� �ه ��ات امل ��دع ��وة ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ال �ن��دوة.
1313ال�� � �ت�� � �ح�� � ���� � �ض��ي ��ر ل � � �ل � � �م � � ��ؤمت� � ��ر
ال � � � �� � � � �س� � � ��اد�� � � ��س ع � � �� � � �ش� � ��ر ل � �ل� ��احت � � � ��اد:
�أ  .حت � � ��دي � � ��د امل�� � � �ك� � � ��ان وامل� � � ��وع� � � ��د.

اجتماع اللجنة التنفيذية
الثالث لالحتاد
الربملاين العربي

.بو�� �ض ��ع م� ��� �ش ��روع ج� � ��دول الأع � �م� ��ال
.جق� ��ائ � �م� ��ة امل � �ن � �ظ � �م� ��ات امل � ��دع � ��وة
حل �� �ض��ور �أع� �م���ال امل� ��ؤمت���ر ب �� �ص �ف��ة م��راق��ب.
1414االج�ت�م��اع ال �ق��ادم للجنة التنفيذية.

الرباط – املغرب
�/13أكتوبر2009/
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نتائج الفعالية
ال���دول� �ي���ة والإق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة.

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
الفعالية
االجتماع اال�ستثنائي
الأول املفتوح الع�ضوية احتاد
جمال�س الدول الأع�ضاء يف
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
ا�سطنبول -اجلمهورية الرتكية
 2009/1/14م

الدورة احلادية ع�شرة ملجل�س
احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
نيامي  -جمهورية النيجر
 19-18فرباير 2009

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

ك �ل �م��ة رئ �ي ����س وف� ��د ال���ش�ع�ب��ة �إعالن ا�سطنبول ب�ش�أن موقف
م��وح��د ح��ول غ��زة للأع�ضاء
الربملانية الإماراتية امل�شارك
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
يف االجتماع.
لن�صرة فل�سطني على مواجهة
ورقة معلومات حول الأحداث
العدوان الإ�سرائيلي لقطاع
ال� �ع ��دوان و ج��رائ��م احل��رب
يف قطاع غزة.
غزة
الإ�سرائيلية يف قطاع غزة.

اجلل�سة االفتتاحية
1.1اعتماد جدول الأعمال
وبرنامج العمل.
2.2طلب اجلمعية الوطنية
ب �ج �م �ه��وري��ة غ��ام �ب �ي��ا
االن�ضمام �إل��ى ع�ضوية
االحتاد.
3.3طلب اجلمعية الربملانية
للمجموعة االقت�صادية
اليور�آ�سيوية للح�صول
على �صفة املراقب لدى
االحتاد.
4.4تقرير الأمني العام.
5.5درا�� �س� �ـ���ة و اع �ت �م��اد
ت�� �ق� ��ري� ��ري ال��ل��ج��ن��ة
التنفيذية الجتماعيها
التا�سع ع�شر والع�شرين

م��ذك��رة م �ق�ترح م�ق��دم��ة من
ال�شعبة الربملانية الإماراتية
ِب���ش��أن ال �ق��رار ال��ذي اتخذته
اللجنة التنفيذية لالحتاد يف
اجتماعها الأخ�ي�ر يف نيامي
 2008ب�ش�أن تفادي مناق�شة حذف القرار  7/27ال�صادر
جن��اح ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف حذف
عن اللجنة التنفيذية والذي
�أي م�سائل خالفية بني الدول
القرار  7/27ال�صادر عن اللجنة التنفيذية
ين�ص ع�ل��ى ت �ف��ادي مناق�شة
الأع�ضاء
والذي ين�ص على تفادي مناق�شة �أي مو�ضوعات
�أي مو�ضوعات خالفية بني
ورقة ت�صور�	:إل � � � � � � � ��زام
خالفية بني الربملانات الأع�ضاء يف �إطار احتاد
الربملانات الأع�ضاء يف �إطار
�إ� �س��رائ �ي��ل بتطبيق اتفاقية
جمال�س ال��دول الأع���ض��اء يف منظمة امل�ؤمتر
احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
جنيف الرابعة على الأرا�ضي
الإ�سالمي.
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
امل�ح�ت�ل��ة وم�ع��ام�ل��ة ال�سجناء
وامل��ع��ت��ق��ل�ي�ن ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين
الفل�سطينيني يف �سجونها وفق
القانون الدويل الإن�ساين.
ورقة مقرتحات برملانية�:ضرار
ال�سيا�سة الغربية اخلا�صة
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�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

تقريري اللجنة التنفيذية
الجتماعيها التا�سع ع�شر
والع�شرين وملحقاتهما.
6.6درا�� � �س�� ��ة ال� �ت� �ق ��اري ��ر
وم���ش��روع��ات القوانني
م ��ن م� �ق ��رري ال �ل �ج��ان
املتخ�ص�صة ال��دائ�م��ة
التالية:
● ●جل� � �ن � ��ة ال� � ��� � �ش� � ��ؤون
ال�سيا�سية واالقت�صادية .ب� ��ازدواج امل�ع��اي�ير جت��اه ال�ع��امل
● ●جلنة ال�ش�ؤون القانونية الإ�سالمي.
وحقوق الإن�سان و البيئة .ورقة مقرتحات برملانية:
● ●جلنة امل��ر�أة وال�ش�ؤون التنبيه من خماطر الأزمة
امل��ال�ي��ة وح �ق��وق الإن���س��ان:
االجتماعية والثقافية.
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق
 7.7ت�شكيل جلنة لل�صياغة
الإن�سان والقانون ال��دويل
م �ف �ت��وح��ة ال �ع �� �ض��وي��ة
الإن�ساين
برئا�سة مقرر امل�ؤمتر
ومب� ��� �ش ��ارك ��ة م��ق��رري
ال �ل �ج��ان املتخ�ص�صة
الدائمة الثالث البنود
الطارئة.
 8.8ت�شكيل جل��ان خا�صة
ل�ل�م���س��ائ��ل ال�سيا�سية
تتولى ا�ستعرا�ض موقف
امل�س�ألة املعنية يف �ضوء
امل�ستجدات.
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

9.9م�ن��اق���ش��ة ع��ام��ة ح��ول
ات��خ��اذ م��وق��ف م��وح��د
م ��ن ق �ب��ل ال�ب�رمل��ان��ات
الأع� ��� �ض ��اء مل �ن��ا� �ص��رة
فل�سطني يف م��واج�ه��ة
ال � � �ع� � ��دوان وج� ��رائ� ��م
احل��رب ال�ت��ي ترتكبها
�إ�سرائيل يف قطاع غزة.
ال�ش�ؤون املالية:
1010اعتماد التقارير املالية
التالية:
● ●تقرير جلنة الرقابة
املالية ب�ش�أن احل�سابات
اخلتامية لل�سنة املاليـة
.2008
● ●ال� �ن� �ظ ��ر يف حت �ق �ي��ق
امل� ��� �س ��اواة ب�ي�ن م��وظ�ف��ي
االحت� � ��اد وب �ي�ن م��وظ�ف��ي
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
● ●امل �ي��زان �ي��ة امل �ق�ترح��ة
لل�سنة املالية .2009
 1111الو�ضع امل��ايل الأخري
لالحتاد.
1212ت� � �ع� � �ي �ي��ن م�� ��راج�� ��ع
احل�سابات اخلارجي
امل �ح �ل��ي ل �ل �ع��ام امل��ايل
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 2009و حتديد �أتعابه.
1313ان� � �ت� � �خ � ��اب رئ� �ي� �� ��س
ال��دورة الثانية ع�شرة
ملجل�س االحت ��اد (من
املجموعة الآ�سيوية).
1414موعد وم�ك��ان ال��دورة
ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ع� ��� �ش ��رة
للمجل�س.
اجلل�سة اخلتامية
1515اع� �ت� �م���اد ال��ت��ق��ري��ر
اخل��ت��ام��ي ل� �ق ��رارات
جمل�س االحتاد.
 6161اعتماد �إع�لان نيامي
والقرارات.
 8181ما ي�ستجد من �أعمال.
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الربملان العربي االنتقايل
الفعالية

الدورة الغري عادية
للربملان العربي االنتقايل
القاهرة  -م�صر
/4-5يناير2009/

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية
كلمة وف��د ال�شعبة الربملانية
الإم��ارات �ي��ة يف ال� ��دورة الغري
ع� ��ادي� ��ة ل� �ل�ب�رمل ��ان ال��ع��رب��ي
االنتقايل
ورق� ��ة ت �� �ص��ور ب��رمل��اين حــول
م��ا ميكن �أن يتخذه ال�برمل��ان
العربي االنتقايل من خطوات
جتاه العدوان الإ�سرائيلي على
غزة.
ب � �ي� ��ان امل� �ج� �ل� �� ��س ال ��وط� �ن ��ي
االحتادي الذي يدين اجلرائم
الإ�سرائيلية يف غزة

العدوان الإ�سرائيلي
على غزة

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

ق��رارات ال��دورة الغري عادية للربملان
النتقايل:
 1.1الدعوة �إلى عقد قمة عربية عاجلة
الت �خ��اذ الإج� � ��راءات الكفيلة بوقف
ال��ع��دوان ال�صهيوين ب�ك��اف��ة ال�سبل
والو�سائل املمكنة.
2.2دع��وة ال��دول العربية التخاذ كافة
الإج� ��راءات ل��دع��وة اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ب�صفة عاجلة التخاذ
قرار فوري لوقف العدوان على ال�شعب
الفل�سطيني يف قطاع غ��زة وذل��ك يف
ف�شل جمل�س الأم ��ن يف ات�خ��اذ ق��رار
ملزم لردع العدوان ال�صهيوين ب�سبب
امل��وق��ف الأم��ري�ك��ي امل�خ��زي وامل�ساند
والداعم للعدوان ال�صهيوين.
3.3املطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع
امل �� �ش�ت�رك وال� �ت� �ع ��اون االق �ت �� �ص��ادي
ب�ين ال ��دول العربية وحماية لل�شعب
الفل�سطيني ودفاعا هن الأمن القومي
العربي.
4.4الطلب من الدول العربية تلبية نداء
منظمة الأن��روا التقدمي الدعم املايل
العاجل لإغ��اث��ة ال�شعب الفل�سطيني
وتلبية احتياجاته الإن�سانية.
5.5امل�ط��ال�ب��ة بت�شكيل جل�ن��ة عربية
لإعادة �إعمار غزة.
6.6حتميل الكيان ال�صهيوين امل�س�ؤولية

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

397

الربملان العربي االنتقايل
مو�ضوعات الفعالية

الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

نتائج الفعالية
الكاملة عن �إف�شال جهود ومبادرات
ال�سالم الإقليمية والدولية الرامية
�إلى �إقامة ال�سالم العادل والدائم يف
منطقة ال�شرق الأو��س��ط وا�سرتجاع
كافة احلقوق العربية املغت�صبة.
ويف �ضوء امل�ستجدات الأخ�يرة يدعو
القمة العربية القادمة �إل��ى �إع��ادة
تقييم عملية ال�سالم بكافة جوانبها
وات �خ��اذ م��ا ي�ل��زم ل�صيانة احلقوق
وامل�صالح العربية العليا.
7.7دعوة الدول العربية لإعادة النظر
يف كافة �أ�شكال العالقات مع الكيان
ال�صهيوين.
�8.8إدان� ��ة م��وق��ف االحت� ��اد الأوروب� ��ي
الأخ��ي��ر ب��دف��اع��ه ع ��ن ال� �ع ��دوان
ال�صهيوين واعتبار ذل��ك تهديد ًا
ل �ل �ع�لاق��ات ال �ع��رب �ي��ة الأوروب � �ي� ��ة
وم�ستقبل التعاون العربي الأوروبي،
و�إدان ��ة امل��وق��ف الأم��ري�ك��ي لوقوفه
�ضد �إ�صدار قرار ملزم من جمل�س
الأم� ��ن ل���ردع و �إي��ق��اف ال �ع��دوان
ال�صهيوين.
9.9الرتحيب باخلطوات التي اتخذتها
كافة الأطراف الفل�سطينية بالعودة
�إلى مائدة احلوار من �أجل �إعادة
الوحدة الوطنية للقوى والف�صائل
الفل�سطينية باعتبارها �أ�سا�س
ال�صمود الفل�سطيني يف مواجهة
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العدو ال�صهيوين.
1010ال� �ت� ��أك� �ي ��د ع� �ل ��ى ح� ��ق ال �� �ش �ع��ب
الفل�سطيني يف مقاومة االحتالل
ال�صهيوين بكافة الو�سائل.
1111مطالبة احت ��اد امل�ح��ام�ين العرب
وكافة املنظمات احلقوقية العربية
ب��االت���ص��ال مبثيالتها يف ال�ع��امل
من �أج��ل اتخاذ كافة الإج��راءات
لت�شكيل حمكمة خا�صة يف �إط��ار
حمكمة اجلنايات الدولية ملحاكمة
امل�سئولني ال�صهاينة الرتكابهم
جمازر و جرائم حرب وجرائم �ضد
الإن�سانية يف حق ال�شعب العربي
الفل�سطيني بوجه عام و�سكان غزة
ب�شكل خا�ص والعمل على �إن�شاء
مركز لتوثيق جرائم احلرب التي
يقوم بها الكيان ال�صهيوين �ضد
الن�ساء والأط �ف��ال وال�شيوخ وكل
�أبناء ال�شعب العربي الفل�سطيني.
1212م �ط��ال �ب��ة ال�ب�رمل ��ان ��ات ال��دول �ي��ة
والإقليمية والوطنية كافة بالعمل
على �إي�ق��اف ال �ع��دوان ال�صهيوين
وفك احل�صار وفتح كافة املعابر.
ويف هذا ال�سياق يعرب الربملان العربي
ع��ن ت �ق��دي��ره ل� ��دور ج �م �ه��وري��ة م�صر
العربية يف فتح معرب رف��ح منذ بداية
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العدوان ال�صهيوين ال�ستقبال امل�صابني
واجل��رح��ى و�إدخ� ��ال ك��اف��ة امل�ساعدات
الإن���س��ان�ي��ة ل�ل�إخ��وة الفل�سطينيني يف
قطاع غزة ،وحتميل الكيان ال�صهيوين
امل�س�ؤولية الكاملة عن �إغالق هذه املعابر
�أم ��ام ح��رك��ة امل�سافرين واحتياجات
ال�شعب الفل�سطيني يف غزة.
1313ت�ث�م�ين دور الإع �ل��ام ال �ع��رب��ي يف
النهو�ض مبهامه للتذكري بجرائم
العدو ال�صهيوين وف�ضح �أ�ساليبه
و�سيا�ساته العن�صرية وممار�سة
دوره يف ا�ستنها�ض الهمم وح�شد
ال �ط��اق��ات ،ك�م��ا ي��دع��و �إل ��ى وق��ف
احل �م�ل�ات الإع�ل�ام �ي��ة امل�ت�ب��ادل��ة
واالل � � �ت� � ��زام مب� �ي� �ث ��اق ال�����ش��رف
الإعالمي.
1414الإ�شادة مبوقف ال�شعوب العربية
والإ�سالمية يف دعم كفاح ال�شعب
العربي الفل�سطيني وكذلك �شعوب
ال�ع��امل التي ع�برت ع��ن تالحمها
وتنديدها ب��ال�ع��دوان ال�صهيوين
ال �غ��ا� �ش��م ع �ل��ى ال �� �ش �ع��ب ال�ع��رب��ي
الفل�سطيني.
1515تفوي�ض ال�سيد رئي�س الربملان يف
التوا�صل م��ع ال�برمل��ان��ات الدولية
والإقليمية والوطنية للعمل على
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وق��ف ال��ع��دوان ال���ص�ه�ي��وين على
ال�شعب الفل�سطيني.
1616تفوي�ض مكتب ال�برمل��ان العربي
بت�شكيل جلنة من الربملان العربي
ملتابعة ال�ت�ح��رك��ات وامل�ستجدات
على ال�ساحة الفل�سطينية واتخاذ
القرارات الالزمة.
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مو�ضوعات الفعالية

الدورة العادية الأولى
للربملان العربي االنتقايل
/23-21مار�س2009/

اجتماعات اللجان
الدائمة للربملان:
�أوال :جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية
والقانونية وحقوق الإن�سان:
جدول �أعمال اللجنة
1.1رف��ع ق�ضية �أم ��ام حمكمة
العدل الدولية ب�ش�أن النواب
الفل�سطينيني الأ� �س��رى يف
�سجون االحتالل ال�صهيوين
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�برمل��ان��ات
العربية والإ�سالمية.
2.2تقدمي �شكوى �إل��ى املدعي
ال�ع��ام للمحكمة اجلنائية
الدولية عن جرائم احلرب
ال��ت��ي ي��ق��وم ب �ه��ا ال �ك �ي��ان
ال�صهيوين يف حربه على
ال���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف
قطاع غزة.
3.3ع� �ق ��د ن� � ��دوة ت �� �ض��ام �ن �ي��ة
وح�ق��وق�ي��ة ��ض��د انتهاكات
القانون ال��دويل الإن�ساين
وجرائم احلرب التي يقوم
ب �ه��ا ال �ك �ي��ان ال���ص�ه�ي��وين
�ضد ال�شعبني الفل�سطيني
واللبناين يف �ضوء القرار
ال�صادر عن الدورة العادية
الأول � ��ى ل�ل�ع��ام  2008يف
الفرتة 2009/3/9-7
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�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية
اجل���داول التف�سريية لبنود
جداول الأعمال.
مذكرة ب�شان البند الدائمة
ل �ل�برمل��ان �أع� �م ��ال ال �� �ش ��ؤون
اخل���ارج� �ي���ة وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة
والأم��ن القومي ب�ش�أن اجلزر
الإم��ارات��ي��ة امل�ح�ت�ل��ة (طنب
الكربى – طنب ال�صغرى –
�أبومو�سى)
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ق���رار ب���ش��ان اجل���زر الإم��ارات �ي��ة م �� �ش��روع ق� ��رار ب �� �ش ��أن اجل��زر
املحتلة الثالث.
املحتلة (ط�ن��ب ال �ك�برى – طنب
ال�صغرى -و �أبومو�سى)
�إن�شاء جلنة تنظيم �آلية عمل اللجان
الدائمة يف الربملان العربي وتر�أ�س
اللجنة �أحد �أع�ضاء املجل�س.
تكليف �أحد �أع�ضاء املجل�س بت�شكيل
جلنة من اخل�براء من �أج��ل بحث
مو�ضوع النهو�ض باللغة العربية يف
الوطن العربي.
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 4.4تنظيم ن��دوة بني الربملان
العربي والربملانات العربية
الإقليمية.
5.5تنظيم ن ��دوة ح��ول تنفيذ
الأح � �ك� ��ام ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة يف
الدول العربية.
��6.6ص�ي��اغ��ة ات �ف��اق �ي��ة عربية
ملحاربة االجتار بالب�شر.
��7.7ص�ي��اغ��ة ات �ف��اق �ي��ة عربية
حلماية الآث ��ار يف البلدان
العربية.
8.8االتفاقية العربية للتحكيم
التجاري العربي الدويل.
9.9تبادل وثائق الت�صديق على
اتفاق املزايا واحل�صانات
ب��امل �ق��ر ال ��دائ ��م ل �ل�برمل��ان
العربي باجلمهورية العربية
ال�سورية.
1010تنظيم�آلياتعملاللجان
الدائمة للربملان العربي.
ث � ��ان� � �ي � ��ا :جل � �ن� ��ة ال� � ��� � �ش� � ��ؤون
اخل ��ارج� �ي ��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة
والأمن القومي.
جدول �أعمال اللجنة :تطورات
الق�ضية الفل�سطينية (بند
دائم) تقرير الأمانة العامة
ل�ل�برمل��ان ح��ول زي ��ارة وف��د
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الربملان العربي �إلى مدينة رفح
لتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
التي قررها الربملان العربي يف
اجتماعه يف .2009/1/5
احتالل �إيران للجزر الإماراتية
الثالث (بند دائم).
م �ب��ادرة اجل�م�ه��وري��ة اليمنية
ب �� �ش ��أن ت�ط��وي��ر �آل��ي��ات العمل
ال �ع��رب��ي امل �� �ش�ترك اخل�لاف��ات
ال�ع��رب�ي��ة  -ال�ع��رب�ي��ة امل�ق��اوم��ة
امل�شروعة ومكافحة الإره��اب
الو�ضع امل�أ�ساوي يف ال�صومال
وب�ي��ان جلنة ال�شئون العربية
مبجل�س ال�شعب امل�صري حول
تطورات الو�ضع يف ال�صومال
يف �ضوء انتخاب ال�سيد �شيخ
�شريف �أحمد رئي�س ًا جلمهورية
ال�صومال .عمليات القر�صنة
ق�ب��ال��ة ال���س��واح��ل ال�صومالية
وخ�ل�ي��ج ع ��دن وت ��أث�يره��ا على
الأم��ن القومي .الو�ضع النووي
يف ال�شرق الأو�سط.تداعيات
م�ؤمتر دافو�س.
ث��ال �ث �اً :االق �ت �� �ص��ادي��ة.امل��ال �ي��ة
واالقت�صادية.
جدول �أعمال اللجنة:
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نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

�1.1إن���ش��اء ال�صندوق العربي
لدعم الطفولة يف غزة.
2.2قرار القمة العربية للتنمية
العربية.
�3.3سبل دعم وتعزيز اال�ستثمار
العربي
4.4االهتمام بالزراعة والغالء
5.5تنمية وتن�شيط ال�سياحة يف
الوطن العربي.
6.6الأم� ��ن ال �ق��وم��ي ال �غ��ذائ��ي
العربي.
راب � � � �ع � � � �اً :جل � �ن� ��ة ال� � ��� � �ش� � ��ؤون
االجتماعية والثقافية وامل��ر�أة
وال�شباب.
جدول �أعمال اللجنة:
1.1االتفاقية العربية للوقاية
م � ��ن الإي � � � � ��دز وح� �م ��اي ��ة
امل�ت�ع��اي���ش�ين م �ع��ه امل �ق��دم
من برنامج الأم��م املتحدة
الإمنائي ملكافحة الإيدز.
2.2ت� �ق ��دمي ال ��دع ��م ال �ث �ق��ايف
وال � � �ف � � �ك� � ��ري ل��ل�����ش��ع��ب
الفل�سطيني.
3.3تنظيم ن ��دوة ح��ول حقوق
الأ�سرة وامل��ر�أة والطفل يف
الإ�سالم والقانون املقارن.
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4.4النهو�ض باللغة العربية نحو
جمتمع املعرفة
5.5ففدور املغرتبني يف بلدان
االغ��ت ��راب وت �ف �ع �ي��ل ه��ذه
الطاقات االغرتابية خلدمة
ق�ضايا الأمة العربية.
�6.6إ�صدار جملة ثقافية خا�صة
بالربملان العربي.
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الربملان العربي االنتقايل
الفعالية

الدورة العادية الأولى
امل�ست�أنفة للربملان العربي
االنتقايل
القاهرة – م�صر

2009/4/23-21

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

نتائج الفعالية

ال �ب �ن��د الأول� :أداء ال�سيد/
عرب علي ديريه ع�ضو الربملان
ال�صومايل2009/7/19 ،م
والربملان العربي االنتقايل خلف ًا
للمرحوم الأ�ستاذ� /إ�سماعيل
ح�سن حممود متر.
البند الثاين :انتخاب اللجان
الأربعة الدائمة للربملان العربي
االن �ت �ق��ايل.ي ه��دى فتحي ب��ن عامر
ل�ل�ف�ترة م��ن 2009/7/19م
ممثلة الربملان الليبي رئي�سه الربملان
وملدة ثالثة �سنوات.
العربي االنتقايل.
البند الثالث :ق��رارات جمل�س
تر�شح ع�ضو املجل�س لع�ضوية جلنة
اجلامعة العربية على م�ستوى
ال�ش�ؤون اخلارجية والأمن القومي.
القمة (الدورة  )21التي عقدت
مذكرة ب�ش�أن عملية انتخاب ودور تر�شح ع�ضو املجل�س لع�ضوية جلنة
بالعا�صمة القطرية الدوحة يوم
رئي�س الربملان العربي االنتقايل ال�ش�ؤون االقت�صادية وحقوق الإن�سان.
 30مار�س 2009م.
تر�شح ع�ضو املجل�س لع�ضوية اللجنة
البند ال��راب��ع :تقارير اللجان
املالية واالقت�صادية.
الدائمة الأربعة يف املو�ضوعات
تر�شح ع�ضو املجل�س لع�ضوية جلنة
املحال �إليها والتي مل يبت فيها
ال� ��� �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
يف ال��دورة العادية الأول��ى لعام
وال�شباب واملر�أة.
:2009
1.1ت��ق��ري��ر جل��ن��ة ال� ��� �ش� ��ؤون
اخل��ارج��ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة
الأمن القومي
2.2ت��ق��ري��ر جل��ن��ة ال� ��� �ش� ��ؤون
االقت�صادية واملالية
3.3تقرير الإن�سان الت�شريعية
والقانونية وحقوق الإن�سان.

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

ال توجد
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مو�ضوعات الفعالية

الدورة العادية الأولى
امل�ست�أنفة للربملان العربي
االنتقايل
القاهرة – م�صر

4.4ت��ق��ري��ر جل��ن��ة ال� ��� �ش� ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
واملر�أة وال�شباب.

2009/4/23-21

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة
الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

ملف �أعمال اجتماع اللجنة
امل�صغرة للجنة ال�ش�ؤون
الت�شريعية والقانونية
وحقوق الإن�سان لدرا�سة
تنظيم �آلية عمل اللجان يف
الربملان العربي
دبي – الإمارات
2009/5/23م

مذكرة ال�شارحة مل�شروع �أع�ضاء
الإمارات العربية املتحدة لتعديل
نظام اللجان يف الربملان العربي.
البند الأول :اع �ت��ذارات البند مقرتح �أع�ضاء الإمارات العربية
اعتماد مقرتح ال�شعبة الربملانية
الثاين :مناق�شة م�شروع تنظيم امل �ت �ح��دة يف ال�ب�رمل ��ان ال�ع��رب��ي �إع���داد م���ش��روع ن�ظ��ام عمل اللجان
الإماراتية ب�ش�أن نظام عمل اللجان
�آل�ي��ة عمل اللجان الدائمة يف االحت ��ادي يف تنظيم �آل�ي��ة عمل الدائمة يف الربملان العربي
الدائمة يف الربملان العربي.
اللجان يف الربملان العربي.
الربملان العربي.
اجل� � ��دول ال �ت �ف �� �س�يري مل �ق�ترح
�أع�ضاء دولة الإمارات يف تنظيم
�آل �ي��ة عمل ال�ل�ج��ان يف ال�برمل��ان
العربي االنتقايل.

الدورة العادية الثانية
للربملان العربي االنتقايل
/13-12مار�س2009/م

م �� �ش��روع ال�ب�رمل ��ان االل �ك�ت�روين اعتماد م�شروع ال�برمل��ان االلكرتوين م�����ش��روع ال�ب�رمل���ان االل� �ك�ت�روين
العربي.
للربملان العربي.
للربملان العربي .

الدورة العادية الثانية
امل�ست�أنفة للربملان العربي
االنتقايل
القاهرة -م�صر
/28-23دي�سمرب2009/م

م ��ذك ��رة ال �� �ش �ع �ب��ة ال�برمل��ان �ي��ة
الإم� ��ارات � �ي� ��ة ب�����ش���أن ال �ن �ظ��ام
اع�ت�م��اد م���ش��روع ال�ن�ظ��ام الأ�سا�سي
الأ���س��ا���س��ي ال���دائ���م ل �ل�برمل��ان
للربملان العربي الدائم و�إحالته للقمة
العربي.
العربية وال �ت��ي �ستعقد يف ليبيا يف
م �� �ش��روع تنظيم �آل �ي��ة عمل
مار�س 2010م.
اللجان الدائمة يف الربملان
العربي.
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االجتماع الدوري
الثالث لر�ؤ�ساء
جمال�س ال�شورى
والنواب والوطني
والأمة بدول جمل�س
التعاون لدول
اخلليج العربية
 6-7دي�سمرب 2009م
الكويت-دولة
الكويت

مو�ضوعات الفعالية

نتائج الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

البند الأول :ا�ستعرا�ض تقرير
رئي�س االجتماع الدوري(ن�شاط
الرئا�سة للعام املن�صرم( ،تعده
الأمانة العامة ملجل�س التعاون)
ال�ب�ن��د ال �ث��اين :اعتماد م�شروع
م� ��� �س ��ودة ال� �ن� �ظ ��ام الأ� �س��ا� �س��ي
ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �� �س �ي��ق ال�ب�رمل ��اين
وال � � �ع� �ل��اق� � ��ات اخل� ��ارج�� �ي� ��ة.
التعليق على البند ال�ث��اين حول
اعتماد م�شروع م�سودة النظام
الأ�� �س ��ا�� �س ��ي ل �ل �ج �ن��ة ال�ت�ن���س�ي��ق  متابعة تو�صية اجتماع الأمناء العامني للمجال�س
الربملاين والعالقات اخلارجية.
الت�شريعية اخلليجية بقبول طلب جمل�س الدولة
ال�ب�ن��د ال�ث��ال��ث :التقرير املقدم
العماين باالن�ضمام �إل��ى االجتماعات الدورية
من الأمانة العامة ملجل�س التعاون
لأ��ص�ح��اب امل �ع��ايل وال���س�ع��ادة الأم �ن��اء العامني
اخلليجي حول تقييم م�سرية العمل
للمجال�س الت�شريعية لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليجي امل���ش�ترك ومعوقاته.
اخلليج العربية.
التعليق على البند الثالث حول الإط�لاع على تقرير املتابعة لالجتماع ال��دوري
تقرير املقدم من الأمانة العامة
لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة
ب��دول جمل�س ال�ت�ع��اون ل��دول اخلليج العربية.
ملجل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي حول
(املقدم من املجل�س الوطني االحتادي).
تقييم م�سرية العمل اخلليجي
امل�شرتك ومعوقاته.
ال�ب�ن��د ال��راب��ع :تو�صية اجتماع
الأم � �ن� ��اء ال��ع��ام�ي�ن ل�ل�م�ج��ال����س
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة بقبول
ط�ل��ب جم�ل����س ال��دول��ة ال�ع�م��اين
ب��االن���ض�م��ام �إل ��ى االج�ت�م��اع��ات
ال� ��دوري� ��ة لأ�� �ص� �ح ��اب امل��ع��ايل
وال�����س��ع��ادة الأم � �ن� ��اء ال �ع��ام�ين
للمجال�س الت�شريعية لدول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية.

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

ال يوجد تقرير
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االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء الربملانات اخلليجية

الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

امللف الفني لأع�ضاء
وفد املجل�س الوطني
االحتادي امل�شارك
يف اجتماع جلنة
التن�سيق الربملاين
والعالقات اخلارجية
 11نوفمرب  2009م
م�سقط�-سلطنة
عمان
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�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية
مقرتحات املجل�س الوطني االحتادي حول البند
الرابع ب�ش�أن ال�ت��داول يف م�شروع ج��دول �أعمال
االجتماع الدوري الثالث لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى
والنواب والوطني والأمة
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»
مرئيات املجل�س الوطني االحتادي لدولة الإمارات
العربية املتحدة ب�ش�أن مقرتح جلنة التن�سيق
الربملاين والعالقات اخلارجية لالجتماع املجال�س
الت�شريعية لدول اخلليج العربية
تعديل على مرئيات املجل�س الوطني االحت��ادي
لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة ب�ش�أن مقرتح
جلنة التن�سيق ال�برمل��اين والعالقات اخلارجية
لالجتماع ال��دوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية
لدول اخلليج العربية
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة للعام 2009م
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف خمتلف امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة والذي بلغ جمموعها ( )4م�شاركات وهي:
امل�ؤمتر الوطني الرابع للمر�أة.
امل�ؤمتر الربملاين حول الأزمة االقت�صادية العاملية.
امل�ؤمتر الإقليمي الرابع للربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
امل�ؤمتر العاملي للغذاء.
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امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة
الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

مو�ضوعات الفعالية

امل�ؤمتر الوطني الرابع للمر�أة
�صنعاء – اجلمهورية اليمنية
7-8مار�س 2009م

ورق��ة عمل ع��ن و��ض��ع امل ��ر�أة يف دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة

امل�ؤمتر الربملاين حول
الأزمة االقت�صادية العاملية
 7-8مايو 2009
جنيف�-سوي�سرا

�أوراق مداخالت:
● ●�سيا�سات االقت�صاد الكلي لتحفيز االقت�صاد
العاملي
● ●خلق فر�ص عمل ودرء الركود االجتماعي
● ●�إي� �ج ��اد ط��ري��ق ج��دي��د ل�لا� �س �ت �ق��رار وال �ن �م��و:
اال�ستنتاجات التي خل�ص �إليها جمموعة الع�شرين.
● ●تخفيف �أثر الأزمة على التنمية
● ●جوانب الأزمة املالية على النوع
● ●�إ�صالح النظام املايل الدويل
● ●حتقيق اال�ستقرار املايل
● ●عنا�صر لال�سرتاتيجية الربملانية
● ●ورق��ة تو�صيفية ح��ول الإج � ��راءات احلكومية
ملواجهة الأزمة االقت�صادية.

م�ؤمتر الغذاء العاملي
2009/11/18-16
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دور املنظمات الغذائية الدولية يف عالج الأزمة
الغذائية.
م�سببات الأزمة الغذائية العاملية.
ال�سبل الالزمة للحد من �أزمة الغذاء العاملي
�أث��ر ه��ذه الأزم��ة على االقت�صاد ال��دويل وال��دول
النامية
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نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة
الربملانية

امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة
الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

امللف الفني للم�ؤمتر
الإقليمي الرابع للربملانيات
والن�ساء يف مراكز �صنع
القرار يف دول جمل�س اخلطط الوطنية للمر�أة :
التعاون لدول اخلليج دور الربملانيات
العربية
املنامة – البحرين
10--9دي�سمرب 2009

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

نتائج الفعالية

ورقة حمور +ورقة مداخلة حول «اال�سرتاتيجية اعتمدت امل�شاركات بع�ض
ال �ت��و� �ص �ي��ات املتعلقة
الوطنية الإماراتية لدعم املر�أة
بامل�ؤمتر ال�سنوي:
ورق� ��ة حم ��ور  +ورق� ��ة م��داخ �ل��ة ح ��ول “دور ● ●و� �ض��ع ب��رن��ام��ج ت �ع��اون
الربملانات يف �إع��داد اال�سرتاتيجية الوطنية ملتابعة التو�صيات ال�صادرة
من امل�ؤمترات ال�سابقة.
للمر�أة”
ورقة حمور  +ورقة مداخلة حول “دور املر�أة ● ●تنظيم املزيد من �أن�شطة
تبادل اخل�برات الإقليمية
وم�شاركتها يف اال�ست�شارات الوطنية”
 ورقة حمور  +ورقة مداخلة حول “مدى اهتمام والدولية.
● ●ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ع �ق��د
ال ��ر�أي ال�ع��ام الإم��ارات��ي بدعم خطط العمل اج��ت��م��اع��ات م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
الوطنية لدور املر�أة الإماراتية”
ت�ت�ن��اول م��و��ض��وع��ات مهمة
ورق ��ة حم��ور  +ورق ��ة م��داخ�ل��ة ح��ول “الدور مثل و��س��ائ��ل تفعيل �آل�ي��ات
احلكومي يف دعم عمل املر�أة وخططها الوطنية ال��رق��اب��ة وماهية القوانني
ورق ��ة حم��ور  +ورق ��ة م��داخ�ل��ة ح��ول “الدور ذات الأولوية.
الإع�ل�ام ��ي يف دع ��م ع �م��ل امل � ��ر�أة وخططها ● ●الإكثار من اللقاءات بني
الربملانيات من �أجل حت�سني
الوطنية”
فاعلية التوا�صل.
ورق��ة حمور  +وامل��ر�أة :حول “دور الربملانات ● ●تطوير قدرات ومهارات
ال��رق��اب��ي وال �ت �� �ش��ري �ع��ي يف م�ت��اب�ع��ة وتنفيذ الربملانيات من خالل عقد
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات واخل �ط��ط ال��وط�ن�ي��ة لدعم امل�ؤمترات النوعية وتنظيم
ور�ش العمل.
املر�أة”.

م�ساهمات ال�شعبة
الربملانية

● ●دع��وة ال�شابات حل�ضور

امل�ؤمترات املماثلة.
● ●�إن �� �ش��اء جل�ن��ة متابعة
من �ش�أنها متابعة تنفيذ
التو�صيات ال�صادرة عن
امل ��ؤمت��ر ،وت �ق��دمي تقرير
ب�ه��ذا ال���ش��أن يف امل��ؤمت��ر
القادم.
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رابع ًا :م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف االحتادات للعام 2010م:
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف العديد من الفعاليات الربملانية خالل العام 2010م ،بلغت ( )14م�شاركة برملانية يف االحتادات
(االحتاد الربملاين الدويل – جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،االحتاد الربملاين العربي،
الربملان العربي االنتقايل) ،وبلغ جمموع �أوراق عمل والدرا�سات الفنية املقدمة من ال�شعبة الربملانية يف هذه االحتادات ( )41ورقة
عمل ودرا�سة فنية ،يف حني بلغ عدد امل�شروعات الفنية والقانونية املقدمة من ال�شعبة الربملانية ( )23م�شروع ًا ،حيث حققت �أوراق
وم�شروعات ال�شعبة الربملانية الفعالية الالزمة (امل�شروعات التي مت املوافقة عليها �أو الأخذ ب�أفكارها الرئي�سية) وبلغت ن�سبتها حوايل
 ،% 72.3وتعد هذه الن�سبة من �أعلى الن�سب املمكنة يف ن�شاطات ال�شعبة الربملانية وفق تقديرات الدبلوما�سية الربملانية ،حيث تبني
اجلداول والر�سوم البيانية املرفقة �أن الأ�سباب الرئي�سية لزيادة الفعالية ومتيز ن�شاط ال�شعبة الربملانية يرجع �إلى عاملني مهمني:
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�أولهما :تبني ال�شعبة الربملانية لنهج تقدمي امل�شروعات الفنية والقانونية يف خمتلف االحتادات الربملانية.
ثانيهما :الأوراق والدرا�سات العمل الالزمة يف خمتلف االحتادات.

ونخل�ص �إلى �أن متيز هذا الن�شاط يعود ب�صفة �أ�سا�سية �إلى التميز يف الفعالية لن�شاط ال�شعبة الربملانية يف االحتادات وهي كالآتي:
 .1االحتاد الربملاين الدويل:
تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من امل�شروعات واملقرتحات ودرا�سات فنية وقانونية يف االحتاد الربملاين الدويل ،على �سبيل املثال ال
احل�صر :م�شروع البند الطارئ التي تقدمت بها ال�شعبة الربملانية يف الدورة ( )123للجمعية و( )187للمجل�س احلاكم حول «�أهمية
التعاون الربملاين يف مواجهة الكوارث الطبيعية خا�صة يف �إطار �إغاثة منكوبي الفي�ضانات يف باك�ستان» والذي مت اعتماده يف اجلمعية،
ومقرتحاتها ب�ش�أن «�آليات تطوير عمل اللجان الدائمة يف االحتاد الربملاين الدويل» ،بالإ�ضافة �إلى طرحها مذكرات �شارحة حول
املو�ضوعات التي �سيتم درا�ستها يف اللجان الدائمة الثالث يف اجلمعية ( )124والذي �سينعقد يف بنما  ،2011ف�ضال عن م�شروعات
�أخرى تعلقت بتعديالت على النظام الأ�سا�سي لالحتاد وتقدميها للمقرتحات ب�ش�أنها – حيث �ساهمت تلك امل�شروعات يف زيادة فعالية
ومتيز ن�شاط ال�شعبة يف االحتاد الربملاين الدويل.
 .2االحتاد الربملاين العربي:
نتجت عن اجلداول والر�سوم املرفقة زيادة فعالية ال�شعبة الربملانية يف االحتاد الربملاين الدويل يعود ب�شكل �أ�سا�سي �إلى امل�شروعات
الفنية والقانونية التي تقدمت بها ال�شعبة الربملانية منها :م�شروع «الالئحة التنظيمية للجائزة الربملانية العربية» والتي هدفت
�إلى ت�شجيع وتكرمي املتميزين يف املجال الربملاين العربي وتطوير املمار�سات العربية لدعم الأدوار الرقابية والت�شريعية ،بالإ�ضافة
�إلى �إعدادها خلطط العمل العربية امل�شرتكة حيال املو�ضوعات املدرجة على �أجندة االحتاد الربملاين الدويل مثل :تقدمي ر�ؤيتها حول
«م�شروع االتفاقية الدولية اخلا�صة ب�إعادة ت�أ�سي�س االحتاد الربملاين الدويل كمنظمة حكومية» و�أعدت لذلك جدوال مف�صال تو�ضح
فيه وجهة نظرها حيال بنود االتفاقية مع تقدمي مربرات ب�ش�أنها ،وم�شروع «وثيقة اال�سرتاتيجية اجلديدة لالحتاد الربملاين الدويل
لل�سنوات اخلم�س القادمة ()2015 – 2010م» ،كما �شاركت ال�شعبة الربملانية يف خالل تقدميها مبذكرة حول «كيفية عمل ميزانية
الربامج والأداء يف االحتاد الربملاين العربي» والتي ت�ضمنت على �أهداف ميزانية الربامج والأداء ،متطلبات البدء يف موازنة الربامج
والأداء ،العنا�صر الرئي�سية لتطبيق امليزانية ومقرتحات ال�شعبة الربملانية حول كيفية تطبيق ميزانية الربامج والأداء ،ف�ضال عن
تقدميها م�شروع قانون حول «تطوير عمل الأمانة العامة لالحتاد»
 .3جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي :
�ساهمت ال�شعبة الربملانية يف العديد من �أوراق العمل وامل�شروعات القانونية والفنية يف جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول
الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،والذي �ساهمت بن�سبة كبرية يف زيادة ن�شاط ال�شعبة الربملانية وخا�صة امل�شروعات ذات �أهمية
مثل :مقرتح ال�شعبة الربملانية يف �ش�أن «�إن�شاء جلنة امل�ساعي الربملانية احلميدة» كلجنة دائمة يف احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي والذي طرحتها ال�شعبة الربملانية يف اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث والع�شرين يف احتاد جمال�س الدول
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الأع�ضاء الذي انعقدت يف دبي خالل الفرتة  21 – 20يونيو 2010م ،كما قدمت ال�شعبة مذكرة تو�ضيحية حول «تطوير �آليات
العمل الفنية للأمانة العامة الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي» ،ومقرتح يف �ش�أن «مراجعة وتر�شيد
جداول �أعمال جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي» يف اجتماعها الرابع والع�شرين للجنة
التنفيذية والتي مت اعتماده من جمل�س االحتاد ،بالإ�ضافة �إلى تقدميها مبقرتحات ب�ش�أن «و�ضع خطة لإ�صالح االحتاد عن طريق
تطوير النظام الأ�سا�سي ولوائحه» حيث ت�ضمنت اخلطة جانبني

�أولهما� :إ�ضافة جلنة دائمة جديدة �إلى اللجان الدائمة املتخ�ص�صة يف االحتاد يطلق عليها «جلنة ت�سوية اخلالفات بني الدول الأع�ضاء».
ثانيهما� :أن يكون مدة والية الأم�ين العام �أرب��ع �سنوات قابلة للتجديد مرة واح��دة ،وعلى �أن يكون خارج البلد امل�ضيف ملقر االحت��اد ،ف�ضال عن
تقدميها مل�شروعات القرار مثل م�شروع القرار حول «تهويد القد�س»

 .4الربملان العربي االنتقايل:

تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من �أوراق عمل فنية وم�شروعات القرار يف الربملان العربي االنتقايل والتي �ساهمت يف زيادة ن�شاط
ال�شعبة يف الربملان العربي االنتقايل منها :م�شروع القرار حول «اغتيال �أحد القيادات الفل�سطينية على �أر�ض دولة الإمارات العربية
املتحدة وحتديدا يف �إمارة دبي» ،بالإ�ضافة �إلى �أوراق العمل حول «مقدمة تاريخية وقانونية عن اجلزر الإماراتية الثالث» وورقة
عمل حول «احلوار العربي الأوروبي» حيث ت�ضمنت هذه الأوراق على دوافع امل�شكلة والتحديات التي تواجهها ،ف�ضال عن تعليق ال�شعبة
الربملانية على البنود املطروحة على جداول �أعمال اللجان الدائمة يف الربملان العربي االنتقايل.
نتائج الفعاليات (امل�شروعات التي مت املوافقة عليها �أو الأخذ ب�أفكارها الرئي�سية):
�إن متيز ن�شاط ال�شعبة الربملانية يف خمتلف االحتادات من خالل �أوراق ودرا�سات العمل الفنية يف العديد من املو�ضوعات املدرجة
على جداول �أعمال هذه االحتادات� ،ساهم بن�سبة كبرية يف النتائج النهائية لأعمال االحتادات ،حيث �أنه بالإ�ضافة �إلى مقيا�س فعالية
ن�شاط ال�شعبة ف�إن مقيا�س الفعالية يف القرارات النهائية الناجتة من االحتادات �سجلت �أكرث من  % 72.3من جممل وجهات النظر
والآراء التي �أبدتها ال�شعبة الربملانية لت�ضمينها يف القرارات النهائية ال�صادرة عن خمتلف االحتادات (حت�سب هذه الن�سبة باال�ستناد
�إلى ما قدمته ال�شعبة) وتعك�س هذه الن�سبة – القدرة العالية لوفود ال�شعبة الربملانية يف الدفاع عن م�صالح الوطن ووجهات نظر الدولة
جتاه خمتلف الق�ضايا واملو�ضوعات التي كانت حمل املناق�شة يف جداول �أعمال امل�ؤمترات.
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اجلدول والر�سم البياين يو�ضحان عدد �أوراق العمل والدرا�سات الفنية:

االحتاد
الربملاين
الدويل

جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س
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جدول تف�صيلي يو�ضح م�شاركات يف االحتادات خالل العام 2010م
االحتاد الربملاين الدويل
الفعالية

مو�ضوعات
الفعالية

ال �ب �ن��ود امل�ط��روح��ة
ع� � � �ل � � ��ى ج� � � � ��دول
�أع� �م���ال اجل�م�ع�ي��ة
الــ(:)123
	-النظر يف طلبات
البند الطارئ.
الدورة ()123
للجمعية ،والدورة 	-م� ��و��� �ض� ��وع� ��ات
اللجان الدائمة
()187
الثالث.
للمجل�س احلاكم
	-ت � �ق� ��ري� ��ر جل �ن��ة
��� �ش�� ��ؤون الأم � ��م
جنيف
املتحدة
� 30سبتمرب
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إل� ��ى
� 6أكتوبر  2010الأم� ��ور الإج��رائ �ي��ة
وامل� ��و� � �ض� ��وع � �ي� ��ة
التنفيذية
�أع� � �م � ��ال ال �ل �ج �ن��ة
التنفيذية واملجل�س
احلاكم.

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

امل�ل��ف الفني للجمعية ( )123مت �إع��داد
الأوراق التالية:
	�-إع��داد م�شروع البند الطارئ حول “ �أهمية
ال �ت �ع��اون ال�ب�رمل ��اين يف م��واج �ه��ة ال �ك��وارث
الطبيعية خا�صة يف �إط ��ار �إغ��اث��ة منكوبي
الفي�ضانات يف باك�ستان “
	�-إعداد م�شروع ومداخلة للجان الطارئ املذكور
�أعاله.
�أوراق حماور ومداخلة للجان الدائمة الثالث
يف اجلمعية وهي:
	-ورقة حمور  +ورقة مداخلة حول “توفري �إطار
ت�شريعي �سليم بهدف منع العنف االنتخابي
وحت�سني مراقبة االنتخابات و�ضمان االنتقال
ال�سلمي لل�سلطة”
	-ورق���ة حم ��ور  +ورق���ة م��داخ �ل��ة ح ��ول “دور
الربملانات يف حتقيق التنمية امل�ستدامة من
خالل �إدارة املوارد الطبيعية والإنتاج الزراعي
والتغري ال�سكاين”
	-ورق ��ة حم ��ور  +م��داخ �ل��ة ح ��ول “ال�شفافية
وامل���س��اءل��ة يف مت��وي��ل الأح� ��زاب ال�سيا�سية
واحلمالت االنتخابية”
امل�ل��ف الفني للجنة التنفيذية واملجل�س
احلاكم.

● ●�إق��رار م�شروع قرار البند
الطارئ حول «اتخاذ تدابري
و�إجراءات فورية لدعم جهود
الإغاثة الدولية يف اال�ستجابة
للكوارث الطبيعية ،ال�سيما
ف� �ي� �م ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق مب �ن �ك��وب��ي
الفي�ضانات يف باك�ستان».
● ●اعتماد ميزانية 2011
ل�ل�احت��اد م��ع الإب� �ق ��اء على
م �� �س��اه �م��ات الأع� ��� �ض ��اء يف
االحتاد دون زيادة % 1
● ●اعتماد الهيكلية اجلديدة
ل�ل��أم��ان��ة ال �ع��ام��ة ل�لاحت��اد
وذل��ك بدمج بع�ض الأق�سام
وا� �س �ت �ح��داث وح ��دة ج��دي��دة
“وحدة االت�صال” والتي تعنى
بخدمات الدعم وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت .
● ●اع��ت��م��اد م�����ش��روع ق ��رار
“التعاون بني الأمم املتحدة
والربملانات الوطنية”
● ●ت��أج�ي��ل مناق�شة م�شروع
وث� �ي� �ق ��ة اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
اجلديدة لالحتـاد لل�سنـوات

● ●اقرتحت ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة بند ط��ارئ ح��ول» �أهمية
ال �ت �ع��اون ال�ب�رمل��اين يف م��واج �ه��ة ال �ك��وارث
الطبيعية خا�صة يف �إط ��ار �إغ��اث��ة منكوبي
ال �ف �ي �� �ض��ان��ات يف ب��اك �� �س �ت��ان» يف اجلمعية
( )123والذي مت اعتماده بالإجماع .حيث
القى ترحيبا من الدول الأع�ضاء يف االحتاد
وذلك الت�سام البند بالو�ضوح واالعتماد على
�إح�صائيات واقعية ب�ش�أن الآثار املدمرة التي
خلفتها الفي�ضانات يف باك�ستان ،ومنا�شدة
املجتمع ال��دويل بالتحرك ال�سريع ت�ضامنا
منها مل�ساعدة ال�شعب الباك�ستاين ملواجهة
مثل هذه الكارثة.
● ●اعتماد م�شروع قرار البند الطارئ املقدم
من ال�شعبة الربملانية الإماراتية”
● ●ت�ق��دم��ت ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة الإم��ارات �ي��ة
مبقرتح حول” �آل�ي��ات تطوير عمل اللجان
الدائمة يف االحتاد الربملاين الدويل “حيث
ُط��رح � � 12س ��ؤال ح��ول ال�ل�ج��ان ال��دائ�م��ة يف
االحت��اد ،وتقدمت ال�شعبة الربملانية لدولة
الإمارات بتقدمي مقرتحات ب�ش�أنها.
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الفعالية
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الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

نتائج الفعالية
– 20152
� )2010إلى فرباير .2011
● ●اع� �ت� �م���اد ب � �ي� ��ان ب �� �ش �ـ ��أن
“الأهداف الألفية الإمنائية”
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االحتاد الربملاين الدويل
الفعالية

الدورة ()122
للجمعية ،والدورة
( )186للمجل�س
احلاكم
بانكوك
تايالند
 27مار�س
� 1إبريل 2010

مو�ضوعات
الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

م��ذك��رات �شارحة ح��ول امل��و��ض��وع��ات املقرتحة
للدرا�سة يف اللجان الدائمة الثالث:
ال �ب �ن��ود امل �ط��روح��ة 	-اللجنة ال��دائ�م��ة الأول� ��ى “دور الربملانيني يف
ع�ل��ى ج ��دول �أع �م��ال احلفاظ على الرتاث الثقايف الإن�ساين وحمايته
اجلمعية الـ( : )122من طم�س الهوية خا�صة املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية يف مدينة القد�س “
	-البند الطارئ
	-مو�ضوعات اللجان 	-اللجنة الدائمة الثانية “�أثر الأزمة املالية على
ال��دائ �م��ة ال �ث�لاث متطلبات التنمية امل�ستدامة (التعليم ،ال�صحة،
وم� � ��� � �ش � ��روع � ��ات امل��وارد الب�شرية) ودور الربملانيني يف احلد من
تداعيات و�آثار الإخفاقات االقت�صادية الدولية
قراراتها
	-امل� ��واف�� �ق� ��ة ع �ل��ى يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية”
امل��و��ض��وع��ات التي 	-اللجنة الدائمة الثالثة “حتقيق التعاون الدويل
�ستدر�سها اللجان يف تطبيق املعاهدات وااللتزامات الدولية وقواعد
يف الدورة ( )124القانون ال��دويل الإن�ساين واملخاطر الطبيعية
للجمعية يف بنما وحماية احلقوق الإن�سانية الطبيعية “
تعليق ال�شعبة الربملانية الإماراتية على م�شروعات
عام 2011
ب� ��الإ� � �ض� ��اف� ��ة �إل � ��ى القرار التالية:
ال �ب �ن��ود الإج��رائ �ي��ة 	-م��و� �ض��وع “ ال�ت�ع��اون وامل���س��ؤول�ي��ة امل�شرتكة يف
وامل � ��و�� � �ض � ��وع� � �ي � ��ة احل�م�ل��ة ال�ع��امل�ي��ة مل�ك��اف�ح��ة اجل��رمي��ة املنظمة
امل� � �ط � ��روح � ��ة ع �ل��ى وال�سيما االجت��ار باملخدرات ومبيعات الأ�سلحة
جدول �أعمال اللجنة غري امل�شروعة واالجتار بالب�شر والإرهاب العابر
التنفيذية واملجل�س للحدود “
	-مو�ضوع “دور الربملانات يف تطوير التعاون بني
احلاكم.
بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي بهدف الإ�سراع
يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للألفية”

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●�إق ��رار م�شروع ق��رار البند
ال � �ط� ��ارئ «دور ال �ب�رمل ��ان ��ات
يف ت �ع��زي��ز ت �� �ض��ام��ن امل�ج�ت�م��ع
ال � ��دويل جت ��اه ��ش�ع�ب��ي ه��اي�ت��ي
وت���ش�ي�ل��ي يف �أع �ق��اب ال �ك��وارث
امل��دم��رة والإج� ��راءات العاجلة
ال�ل�ازم ��ة يف ج �م �ي��ع ال �ب �ل��دان
امل�ع��ر��ض��ة ل �ل �ك��وارث وال��وق��اي��ة
منها والتخفيف من �آثارها»
● ●�إق ��رار م�شروعات ق��رارات
اللجان الدائمة الثالث ب�ش�أن
اجل��رمي��ة امل �ن �ظ �م��ة ،ال �ت �ع��اون
ب�ين ب�ل��دان اجل�ن��وب للإ�سراع
ب�ت�ح�ق�ي��ق �أه� � ��داف الأل �ف �ي��ة،
م�شاركة ال�شباب يف العملية
الدميقراطية.
● ●اعتماد مو�ضوعات اللجان
ال��دائ �م��ة ال �ث�لاث ال �ت��ي �سيتم
درا�ستها يف بنما يف االجتماع
الـ( )124للجمعية عام 2011
● ●اعتماد قائمة االجتماعات
امل �ق �ب �ل��ة ل �ل �ج �م �ع �ي��ة وغ�ي�ره��ا
م ��ن الأن �� �ش �ط��ة املتخ�ص�صة
(ال���ص�ح��ة ،ال �ت �ج��ارة� � ،ش ��ؤون
املر�أة ،وحقوق الإن�سان)

● ●تقدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية بطرح
م��ذك��رات ��ش��ارح��ة ح��ول امل��و��ض��وع��ات املقرتح
درا�ستها يف اللجان الدائمة الثالث يف اجلمعية
( )124والذي �سيعقد يف بنما 2011م ،حيث
احتوت هذه املذكرات على:
 .1مربرات اختيار مو�ضوع اللجنة
� .2أهمية املو�ضوع
 .3العنا�صر
مقرتحات للجنة حول املو�ضوع.
اق�ترح��ت ال�شعبة الإم��ارات�ي��ة درا��س��ة مو�ضوع “
دور الربملانيني يف احلفاظ على ال�تراث الثقايف
الإن �� �س��اين وحمايته م��ن طم�س ال�ه��وي��ة خا�صة
امل �ق��د� �س��ات الإ� �س�لام �ي��ة وامل�سيحية يف مدينة
القد�س” يف اللجنة الدائمة الأولى يف اجلمعية
(. )124مت اعتماد املو�ضوع.
● ●اقرتحت ال�شعبة الربملانية درا�سة مو�ضوع
“�أثر الأزم ��ة املالية على متطلبات التنمية
امل�ستدامة (التعليم ،ال�صحة ،املوارد الب�شرية)
ودور الربملانيني يف احل��د من تداعيات و�آث��ار
الإخ �ف��اق��ات االق�ت���ص��ادي��ة ال��دول�ي��ة يف حتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية “لدرا�سته يف اللجنة
الدائمة يف اجلمعية (� – )124إال �أنه مل يعتمد
املو�ضوع.
● ●اقرتحت ال�شعبة الربملانية درا�سة مو�ضوع
“حتقيق ال �ت �ع��اون ال � ��دويل يف ت�ط�ب�ي��ق امل �ع��اه��دات
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نتائج الفعالية

● ●اع �ت �م��اد ب �ي��ان م �ق�ترح من
جلنة م�سائل ال�شرق الأو�سط،
وال��ذي �أع��رب عن القلق جتاه
بناء امل�ستوطنات الإ�سرائيلية
يف القد�س ال�شرقية وال�ضفة
ال �غ��رب �ي��ة ،ودع� ��ا ال �ب �ي��ان �إل��ى
الإف� � � � � ��راج ع � ��ن ال �� �س �ج �ن��اء
الفل�سطينيني ودعوة اجلماعات
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة امل���س�ل�ح��ة �إل��ى
االمتناع عن مهاجمة �إ�سرائيل،
وح��ث اجل��ان �ب�ين الفل�سطيني
والإ�سرائيلي �إلى اال�ستمرار يف
مو�ضـــــوع « م�شــــــاركة ال�شــباب يف العملية عملية املفاو�ضات.
● ●اعتماد  293حالة برملانية
الديــــــمقراطية»
يف  22دول� ��ة در� �س �ت �ه��ا جلنة
ح �ق��وق الإن �� �س��ان ال�برمل��ان�ي�ين،
وال���ذي���ن ت �ع��ر� �ض��وا لأ� �ش �ك��ال
خم�ت�ل�ف��ة م��ن ان �ت �ه��اك ح�ق��وق
الإن�سان كاالختطاف واالعتقال
وال�سجن والتعذيب والإق��ام��ة
اجلربية .

الدورة ()122
للجمعية ،والدورة
( )186للمجل�س
احلاكم
بانكوك
تايالند
 27مار�س
� 1إبريل 2010
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وااللتزامات الدولية وقواعد القانون الدويل
الإن�ساين يف ال�ك��وارث الإن�سانية ،واملخاطر
الطبيعية وحماية احلقوق الإن�سانية الطبيعية
“ يف اللجنة الدائمة الثالثة – �إال �أنه مل يعتمد
املو�ضوع .

االحتاد الربملاين الدويل

الفعالية

اجتماع اللجنة
التنفيذية لالحتاد
الربملاين الدويل
ويندهوك
جمهورية ناميبيا
 16 -15فرباير
2010

مو�ضوعات
الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

	-ت� � �ط � ��وي � ��ر ع��م��ل ورق� ��ة ح ��ول “تطوير ع �م��ل اجل�م�ع�ي��ة احت ��اد
االحت��اد الربملاين الربملاين الدويل” والذي �شملت على:
الدويل
	-تطوير عمل اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين
	-ال� � �ع��ل��اق�� ��ة ب�ي�ن الدويل .
االحت��اد الربملاين 	-تطوير عمل املجل�س احلاكم يف االحتاد
ال� � ��دويل والأم � ��م 	-تطوير عمل اللجان الدائمة الثالث.
	-تطوير عمل اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون الأمم املتحدة.
املتحدة.
	-م �� �ش��روع اتفاقية مقرتحات ب�ش�أن “التعاون بني االحتاد الربملاين
االحت��اد الربملاين الدويل ومنظمة الأمم املتحدة” ،حيث �شملت
املقرتحات على ثالثة جوانب �أ�سا�سية:
الدويل
	-الروابط القائمة بني االحت��اد الربملاين الدويل
والأمم املتحدة.
	�-أهمية التعاون بني املنظمتني .
	-مقرتحات لتوثيق �أوجه التعاون بينهما

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية
تقدمي ورقة حول “تطوير عمل اجلمعية العامة
لالحتاد الربملاين الدويل” والذي �شملت على:
● ●ت �ط��وي��ر ع �م��ل اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لاحت��اد
الربملاين الدويل.
● ●تطوير عمل املجل�س احلاكم يف االحتاد
● ●تطوير عمل اللجان الدائمة الثالث.
● ●تطوير عمل اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون الأم��م
املتحدة.
مقرتحات ب�ش�أن “التعاون بني االحتاد الربملاين
ال��دويل ومنظمة الأم��م املتحدة” .حيث �شملت
املقرتحات على ثالثة جوانب �أ�سا�سية:
● ●ال��رواب��ط ال�ق��ائ�م��ة ب�ين االحت� ��اد ال�برمل��اين
الدويل والأمم املتحدة.
● ●�أهمية التعاون بني املنظمتني .
● ●مقرتحات لتوثيق �أوجه التعاون بينهما.
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�أوراق ودرا�سات
ال�شعبة الربملانية

م� �ب��ررات ال���ش�ع�ب��ة
الربملانية الإماراتية
جت��اه �إ��ض��اف��ة م��ادة
ج��دي��دة ب�ع��د امل��ادة
( )6م��ن الالئحة
الداخلية للمجموعة
	-ت �ن �ف �ي��ذ ق � � ��رارات امل� ��ؤمت ��ر العربية يف االحت��اد
ال�ساد�س لالحتاد.
الربملاين الدويل.
	-تطوير هيكلية الأمانة العامة م� ��وق� ��ف ال �� �ش �ع �ب��ة
لالحتاد .
الربملانية الإماراتية
	-الن�شاط الإعالمي لالحتاد .يف �� �ش� ��أن “مبد�أ
	-الأن�شطة الإقليمية والدولية م �� �ش��روع االت�ف��اق�ي��ة
لالحتاد.
ال��دول �ي��ة اخل��ا��ص��ة
	-امل��رك��ز الإق�ل�ي�م��ي للتدريب ب � ��إع� ��ادة ت��أ��س�ي����س
ال�ب��رمل� ��اين وال� ��درا� � �س� ��ات االحت � ��اد ال�برمل��اين
القانونية ( بريوت)
ال� � ��دويل كمنظمة
	-التح�ضري للم�ؤمتر الربملاين حكومية “.
العربي اخلا�ص بتفعيل دور م�ق�ترح��ات ال�شعبة
املر�أة العربية.
ال�ب�رمل���ان� �ي���ة ع �ل��ى
ال� �ب� �ي ��ان ال �� �ص��ادر
ع��ن امل��ؤمت��ر الثالث
ل��ر�ؤ� �س��اء ب��رمل��ان��ات
العامل .
ج� � � � ��دول م � �ق� ��ارن
للوثيقة اخلتامية
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●اقرتحت ال�شعبة الربملانية الإماراتية �إ�ضافة
م ��ادة ج��دي��دة بعد امل ��ادة «  « 6م��ن الالئحة
الداخلية للمجموعة العربية يف االحتاد الربملاين
الدويل وقدمت مربرات ب�ش�أنها.
● ●ق��دم��ت ال���ش�ع�ب��ة ال�برمل��ان �ي��ة م��وق�ف�ه��ا ح��ول
“م�شروع االتفاقية الدولية اخلا�صة ب�إعادة
ت�أ�سي�س االحت ��اد ال�برمل��اين ال ��دويل كمنظمة
حكومية” و�أع��دت لذلك جدوال مف�صال يو�ضح
فيه وجهة نظرها حيال بنود االتفاقية مع تقدمي
مربرات ب�ش�أنها.
● ●�إعداد مقرتح حول البيان ال�صادر عن امل�ؤمتر
الثالث لر�ؤ�ساء برملانات العامل والذي يو�ضح فيه
وجهة نظرها ب�شــ�أن بنود االتفــاقية الدولية.

االحتاد الربملاين العربي
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

ل �ل �م ��ؤمت��ر ال���دويل
لر�ؤ�ساء الربملانات
التي مت اعتمادها
يف  4م � ��ار� � ��س
 ،2010والوثيقة
اخلتامية ال�ت��ي مت
اع� �ت� �م ��اده ��ا يف 8
مايو 2010م
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نتائج الفعالية

	-م�����ش��روع ال�لائ �ح��ة التعليق على مذكرة الأمانة
التنظيمية للجائزة العامة ب�ش�أن «الن�شاط الدويل
ال�برمل��ان�ي��ة العربية والإقليمي لالحتاد الربملاين
تقرير الرئي�س عن العربي خالل عام .“ 2010
ن �� �ش��اط��ه ون �� �ش��اط تعليقات ال�شعبة الربملانية
ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية الإماراتية على “الو�ضع املايل
م� � �ن � ��ذ امل�� � ��ؤمت� � ��ر حتى تاريخ 2009/12/31
اخلام�س ع�شر .ت �ق��ري��ر ال���ش�ع�ب��ة ال�برمل��ان�ي��ة
	-تقرير الأم�ين العام الإم ��ارات� �ي ��ة ح ��ول “موازنة
حول �أو�ضاع االحتاد  2010ل�ل�احت��اد ال�برمل��اين
و�أن� ��� �ش� �ط� �ت ��ه م �ن��ذ العربي”.
امل� ��ؤمت ��ر اخل��ام ����س كيفية عمل ميزانية الربامج
والأداء.
ع�شر.
	-م��داخ�لات ال�سادة ج� ��دول م �ق��ارن��ة مل �ي��زان �ي��ات
ر�ؤ� �س��اء ال�برمل��ان��ات االحتادات الربملانية.
ور�ؤ�� � �س � ��اء ال ��وف ��ود
حول الو�ضع العربي
ال� � ��راه� � ��ن ،ودور
ال�برمل��ان�ي�ين العرب
يف تنقية الأج� ��واء
العربية وا�ستعادة
ال�ت���ض��ام��ن العربي
وتعزيزه.
	-ن�ح��و �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة
ع��رب��ي��ة ل�ل�ن�ه��و���ض
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م�ساهمات ال�شعبة الربملانية
● ●�ساهمت ال�شعبة الربملانية يف امل�ؤمتر ال�ساد�س
ع�شر لالحتاد الربملاين العربي باقرتاح عدد من
امل�شروعات وهي:
● ●م���ش��روع “ ال�لائ�ح��ة التنظيمية للجائزة
الربملانية العربية “ والتي تهدف �إل��ى ت�شجيع
وتكرمي املتميزين يف املجال الربملاين العربي
وتطوير املمار�سات الربملانية العربية لدعم
الأدوار الرقابية والت�شريعية ،بالإ�ضافة �إلى
ت�ع��ري��ف ال� ��ر�أي ال �ع��ام ب�ج�ه��وده��م و�أع�م��ال�ه��م
الربملانية الوطنية والعربية.
● ●التعليق على مذكرة الأم��ان��ة العامة ب�ش�أن
الن�شاط ال��دويل والإقليمي لالحتاد الربملاين
العربي خالل عام 2010م.
● ●كيفية عمل ميزانية الربامج والأداء..
● ●قرارات التي مت اعتمادها يف امل�ؤمتر:
● ●القرارات ال�سيـــــا�سية حول :
(الت�ضامن العربي – الق�ضية الفل�سطينية –
القد�س – �إع�لان الت�ضامن مع كل من� :سوريا،
لبنان ،العراق ،ال�سودان ،الإمارات ،اليمن ،اململكة
املغربية “مدينتي �سبت ومليلة “ – الت�أكيد على
جميع ال �ق��رارات ذات ال�صلة بتحويل منطقة
ال�شرق الأو��س��ط �إل��ى منطقة خالية من �أ�سلحة
الدمار ال�شامل ،و�إدانة عدم ان�ضمام �إ�سرائيل �إلى
معاهدة منع انت�شار الأ�سلحة النووية) .
● ●القرارات املتعلقة بالعالقات الربملانية:

االحتاد الربملاين العربي
الفعالية
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بالتعليم والثقافة
وامل��ح��اف��ظ��ة على
ال �ه��وي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة
العربية.

م�ؤمتر ال�ساد�س ع�شر
لالحتاد الربملاين العربي
جمهورية م�صر العربية – القاهرة
 4 – 2مار�س 2010

	-ال �ن �� �ش��اط ال� ��دويل
والإقليمي لالحتاد.
	-خطة عمل االحت��اد
لعام 2010م.
● ●ال���ش��ؤون املالية:
�أ  -احل�ساب اخلتامي
ل � � �ع� � ��ام .2009
ب  -ميزانية االحتاد
لعام . 2010

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

ال�صلة بتحويل منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط �إل��ى
منطقة خالية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،و�إدانة
عدم ان�ضمام �إ�سرائيل �إلى معاهدة منع انت�شار
الأ�سلحة النووية) .
● ●القرارات املتعلقة بالعالقات الربملانية:
● ●العمل داخل االحتاد الربملاين الدويل.
● ●العمل مع الربملان الإفريقي.
● ●العالقات مع الربملانات واملنظمات الربملانية
الإقليمية الأخرى.
● ●القرارات املتعلقة بال�ش�ؤون املالية:
● ●املوافقة على التقرير امل��ايل لالحتاد لعام
.2009
● ●املوافقة على خطة عمل االحتاد لعام .2010
● ●�إق��رار بع�ض البنود يف موازنة االحت��اد لعام
.2010
● ●امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م �� �ش��روع ب �ن��اء امل �ق��ر ال��دائ��م
لالحتاد بدم�شق
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قرارات الدورة الثالثة للجنة
مالحظات ال�شعبة
التنفيذية:
الربملانية الإماراتية
�أ  -ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ميثاق
على مذكرة الأمانة
االحتاد ونظامه الداخلي.
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�احت��اد
ب  -تطوير هيكلية الأم��ان��ة
ال�ب�رمل ��اين ال�ع��رب��ي
العامة لالحتاد.
يف � �ش ��أن تنفيذها
ج -الن�شرة الإخبارية.
ل�ت��و��ص�ي��ات اللجنة
د -اجلائزة لربملانية العربية.
التنفيذية املتعلقة
ه -ال� �ب ��رمل � � ��ان ال� �ع���رب���ي
مب� ��� �ش ��روع ت �ط��وي��ر
الإلكرتوين.
الأمانة العامة
و  -املركز العربي للدرا�سات
ر�ؤي� � � � ��ة ال �� �ش �ع �ب��ة
القانونية والربملانية.
الربملانية الإماراتية
ز -الأن� ��� �ش� �ط ��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة
ح � � � ��ول «ت� � �ق � ��ري � ��ر
والدولية.
ال �ل �ج �ن��ة اخل��ا� �ص��ة
التح�ضري للم�ؤمتر ال�ساد�س
املكلفة بو�ضع خطة
ع�شر لالحتاد:
لإ�� � � �ص� �ل ��اح احت� � ��اد
ال � � � � ��و�� � � � � �ض � � � � ��ع امل � � � � � � � � � � ��ايل يف
جم ��ال � �� ��س ال � � ��دول
االحت��اد(:ت �ع �ل �ي �ق��ات الأم��ان��ة
الأع�ضاء يف منظمة
ال � �ع� ��ام� ��ة ع� �ل ��ى خ� �ط ��ة ع �م��ل
امل ��ؤمت��ر الإ��س�لام��ي
االحتاد)
ع��ن ط��ري��ق تطوير
�أ  -احل�ساب اخلتامي لعام
ال �ن �ظ��ام الأ� �س��ا� �س��ي
.2009
ولوائحه»
ب  -م�شروع ميزانية 2010
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● ●ر�ؤية ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول تقرير
اللجنة اخلا�صة املكلفة بو�ضع خطة لإ�صالح
احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء مبنظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي من خالل تطوير النظام الأ�سا�سي
ولوائحه.
● ●مالحظات ال�شعبة الربملانية الإماراتية على
مذكرة الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي
يف �ش�أن تنفيذها لتو�صيات اللجنة التنفيذية
املتعلقة مب�شروع تطوير الأمانة العامة.

منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي

الفعالية

االجتماع اال�ستثنائي
املفتوح الع�ضوية
للجنة التنفيذية
يف احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
بعنوان «حتذير �إ�سرائيل:
امل�ستوطنات اجلديدة يف القد�س
ت�ضر بال�سالم العاملي»
ا�سطنبول – اجلمهورية الرتكية
2010 / 5 / 10
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	-مناق�شة عامة حول «حتذير
�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل :امل �� �س �ت��وط �ن��ات ورقة حول القد�س
اجل��دي��دة يف ال�ق��د���س ت�ضر ورقة حول «مراحل
بال�سالم العاملي»
تهويد القد�س»
	-ب� �ي ��ان ا� �س �ط �ن �ب��ول ب �� �ش ��أن ورق � � � � � � � � ��ة ح� � � ��ول
“حتذير �إ�� � �س � ��رائ� � �ي � ��ل« :اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
امل���س�ت��وط�ن��ات اجل ��دي ��دة يف الإ�� � �س � ��رائ� � �ي� � �ل� � �ي � ��ة
ال� �ق ��د� ��س ت �� �ض��ر ب��ال �� �س�لام لتهويد القد�س»
العاملي»

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●اعتمدت اللجنة التنفيذية
املفتوح الع�ضوية بيان يف ب�ش�أن
م��و� �ض��وع االج �ت �م��اع «حت��ذي��ر
�إ� � �س� ��رائ � �ي� ��ل :امل �� �س �ت��وط �ن��ات
اجل ��دي ��دة يف ال �ق��د���س ت�ضر
بال�سالم العاملي» ت�ضمن البيان
على� :إدان��ة ا�ستمرار الأعمال
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة اال��س�ت�ف��زازي��ة
املتعمدة يف الأماكن املقد�سة
مب��دي �ن��ة ال �ق��د���س ال���ش��ري��ف
وامل��دن الفل�سطينية الأخ��رى،
و ن� ��دد خ �� �ص��و� �ص��ا ب���س�م��اح
�إ�سرائيل للجماعات اليهودية
امل�ت�ط��رف��ة بتدني�س �ساحات
امل �� �س �ج��د الأق�����ص��ى و�إق ��ام ��ة
��ش�ع��ائ��ره��م ف �ي �ه��ا ،واح �ت�لال
امل� �ب ��اين امل � �ج� ��اورة ،ورف ����ض
�إع�لان �إ�سرائيل �ضم احلرم
الإبراهيمي يف اخلليل وم�سجد
ب�ل�ال يف ب�ي��ت حل��م و�أ���س��وار
املدينة القدمية يف القد�س �إلى
قائمة مواقعها الرتاثية .طالب
جمل�س الأمن الدويل وجمل�س
حقوق الإن�سان التابع ملجل�س
الأم � ��ن وم�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون���س�ك��و
ب�إلزام �إ�سرائيل.
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مو�ضوعات الفعالية

الفعالية

اجتماع اللجنة التنفيذية
الثالث والع�شرين
يف احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
دبي – الإمارات العربية املتحدة
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�أوراق ودرا�سات
ال�شعبة الربملانية

م��ذك��رة تو�ضيحية
ب� ��� �ش� ��أن «ت� �ط ��وي ��ر
�آليات العمل الفنية
ل�ل��أم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
الحت�� � ��اد جم��ال ����س
ال� � ��دول الأع�����ض��اء
يف منظمة امل��ؤمت��ر
الإ�سالمي»
 م� �ق�ت�رح ال���ش�ع�ب��ة
الربملانية الإماراتية
	-النظر يف مقرتحات ال��دول
يف �� �ش� ��أن �إن�����ش��اء
الأع���ض��اء يف ��ش��أن �إ��ص�لاح
“جلنة امل �� �س��اع��ي
النظام الأ�سا�سي.
ال� � �ب� ��رمل� � � � ��ان � � � � �ي� � � � ��ة
	-تطوير �آليات العمل الفنية
احلميدة” كلجنة
ل�ل��أم ��ان ��ة ال��ع��ام��ة الحت ��اد
دائ � �م� ��ة يف احت� ��اد
جمال�س ال��دول الأع�ضاء يف
جم ��ال� �� ��س ال� � ��دول
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
الأع�ضاء
ق� ��دم� ��ت ال �� �ش �ع �ب��ة
الربملانية الإماراتي
م �قت��رح��ات ب �� �ش ��أن
ت� �ع ��دي ��ل ال� �ن� �ظ ��ام
الأ�سا�سي يف احتاد
جم ��ال� �� ��س ال� � ��دول
الأع�ضاء يف منظمة
امل ��ؤمت��ر الإ��س�لام��ي
ك�ت��و��ص�ي��ات مل ��ؤمت��ر
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نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●النظر يف مقرتحات الدول
الأع� ��� �ض ��اء يف �� �ش� ��أن �إ� �ص�ل�اح
النظام الأ�سا�سي:
مت االتفاق على يلي:
	�-أن ال يتطرق ه��ذا االجتماع
�إل ��ى �أي م��ن امل� ��واد ال �ت��ي مت
االت� �ف ��اق ع�ل�ي�ه��ا يف اج�ت�م��اع
اللجنة اخلا�صة بالإ�صالح يف
القاهرة.
	-بناء على قرار م�ؤمتر كمباال
ح � ��ول �إح� ��ال� ��ة امل��ق�ت�رح��ات
الثالثة املقدمة من اجلزائر
والإمارات و�إيران �إلى اللجنة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،ق��ام��ت اللجنة
التنفيذية بدرا�سة املقرتحات
ال� �ث�ل�اث ��ة ،م ��ع الأخ� � ��ذ بعني
االعتبار املذكرة التي �أر�سلتها
الأم��ان��ة العامة �إل��ى املجال�س
الأع�ضاء لتقدمي مقرتحاتهم
يف م��وع��د �أق���ص��اه  25مايو
2010م والتي جتاوب معها
جمل�س مملكة البحرين فقد
ات �ف��ق ع�ل��ى �أن ال ي�ظ��ل ب��اب
املقرتحات مفتوحا و�أن يقفل
مع موعد هذا االجتماع والذي
�أ�ضاف درا�سة مقرتحي تون�س
وان��دون�ي���س�ي��ا و�إذا ك��ان لأي

● ●مذكرة تو�ضيحية ب�ش�أن « تطوير �آليات العمل
الفنية للأمانة العامة الحت��اد جمال�س ال��دول
الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
● ●مقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف �ش�أن
�إن�شاء “جلنة امل�ساعي الربملانية احلميدة”
كلجنة دائمة يف احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء.
● ●قدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية مقرتحات
ب�ش�أن تعديل النظام الأ�سا�سي يف احتاد جمال�س
ال��دول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
كتو�صيات مل�ؤمتر االحتاد القادم.

منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي

الفعالية

اجتماع اللجنة التنفيذية
الثالث والع�شرين
يف احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
دبي – الإمارات العربية املتحدة
 /21-20يونيو2010 /م

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات
ال�شعبة الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

جمل�س اق�ت�راح جديد فعليه
تقدميه للم�ؤمتر القادم عند
انعقاده للنظر فيه.
	-ت ��رف ��ع االق �ت��راح � ��ات ال �ت��ي
ط��رح��ت يف دب ��ي كتو�صيات
مل�ؤمتر االحتاد القادم.
● ●تطوير �آليات العمل الفنية
ل�ل��أم ��ان ��ة ال��ع��ام��ة (م �ق�ترح
امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي االحت���ادي
– دول��ة الإم�ـ�ـ�ـ��ارات العربية
املتحدة )
مت االتفاق على ما يلي:
ت� �ط ��وي ��ر م� ��� �س���ودة ال �ت �ق��ري��ر
و�إخراجها ب�شكل قابل للدرا�سة
التف�صيلية وتقدميها الجتماع
اللجنة التنفيذية القادم.
	-الطلب من املجال�س الأع�ضاء
تقدمي �أية مقرتحات للأمانة
العامة و�صورة منها للمجل�س
ال��وط��ن��ي االحت � � ��ادي خ�لال
خم�سة و�أربعني يوما – على
�أن تقوم الأمانة العامة ب�إعداد
م�شروع متكامل للمقرتحات
خ�ل�ال خم�سة و�أرب� �ع�ي�ن من
ا�ستالمها وت �ق��دمي امل�شروع
�إلى اجتماع اللجنة التنفيذية
القادم.
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مو�ضوعات الفعالية

الفعالية

�أوراق ودرا�سات
ال�شعبة الربملانية

	-خلفية م�شروع تطوير �آليات م � � �ق� �ت��رح ح � � ��ول:
العمل الفنية للأمانة العامة «م��راج�ع��ة وتر�شيد
املقدم من ال�شعبة الربملانية ج � � � ��داول �أع � �م� ��ال
الإم� ��ارات � �ي� ��ة وم�لاح �ظ��ات جم��ل�����س وم � ��ؤمت� ��ر
جمهورية اجلزائر يف �ش�أنها احت� � � ��اد جم��ال�����س
	-تقرير الأمانة العامة لالحتاد ال� � ��دول الأع�����ض��اء
ح��ول م�شروع تطوير �آليات يف منظمة امل��ؤمت��ر
العمل الفنية للأمانة العامة الإ�� � �س �ل��ام � ��ي م��ن
املقدم من ال�شعبة الربملانية خ�لال �أعمال جلان
الإم� ��ارات � �ي� ��ة وم�لاح �ظ��ات االحتاد “
االجتماع ال ( )24للجنة التنفيذية يف ال�شعبة الربملانية الإماراتية
احتاد جمال�س
يف �ش�أنها.

الدول الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي

�أبوظبي (�-24أكتوبر)2010-
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● ●واف�ق��ت اللجنة التنفيذية
على «م���ش��روع تطوير �آل�ي��ات
العمل الفنية للأمانة العامة
الحت � � � ��اد جم� ��ال � ��� ��س ال � � ��دول
الأع�ضاء» املقدم من ال�شعبة
الربملانية الإم��ارات �ي��ة وال��ذي
�أ� �س �ف��ر ع��ن دع� ��وة اﻤﻟﺠال�����س
الأع�ضاء لتقدمي مقرتحاتهم
للأمانة العامة ،على �أن تقوم
الأمانة العامة ب�إعداد م�شروع
م�ت�ك��ام��ل ل�ل�م�ق�ترح��ات خ�لال
خ�م���س��ة و�أرب � �ع �ي�ن ي��وم��ا من
ا�ستالمها ،وت�ق��دمي امل�شروع
�إلى اجتماع اللجنة التنفيذية
الـ( .)24على �أن يتم رفعه
�إل ��ى جمل�س االحت ��اد ال�ق��ادم
العتماده وذل��ك بعد �أن تقوم
جلنة مكونة م��ن اجلمهورية
الدميقراطية اجلزائرية ودولة
الإم� � ��ارات والأم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�احت��اد ب� ��إع ��داد �صياغته
النهائية.
● ●اع �ت �م��اد امل� �ق�ت�رح امل �ق��دم
من دول��ة الإم ��ارات “يف �ش�أن
م��راج �ع��ة وت��ر� �ش �ي��د ج� ��داول

● ●مقرتح مقدم من ال�شعبة الربملانية الإماراتية
يف � �ش ��أن «م��راج �ع��ة وت��ر��ش�ي��د ج���داول �أع �م��ال
جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي من خالل �أعمال
جلان االحتاد» الذي ت�ضمن عدد ًا من املقرتحات
�أه �م �ه��ا� :أن ي �� �ص��در ع��ن امل� ��ؤمت ��ر خم��رج�ين
�أ�سا�سيني:
الأول :ق� ��رارات امل ��ؤمت��ر وه��ي ال�ت��ي تخت�ص
بالق�ضايا �أو املو�ضوعات التي كانت حمل درا�سة
جلان االحتاد.
ال�ث��اين :م��ا يطلق عليه «ال��وث�ي�ق��ة اخلتامية
ل�ل�م��ؤمت��ر» وه��ي التي �ستخت�ص بالتعبري عن
موقف م��ؤمت��ر االحت��اد يف ��ش��أن ك��ل الق�ضايا
واملو�ضوعات التي تهم دول عاملنا الإ�سالمي،
ويحق لكل برملان دولة �أن ي�ضمن يف هذه الوثيقة
ما يراه الزم ًا لق�ضاياه ومو�ضوعاته� ،أو الق�ضايا
واملو�ضوعات التي تهم ال��دول الإ�سالمية يف
جمموعها با�ستثناء الق�ضايا التي كانت حمل
درا�سة يف تقارير اللجان.

منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي

الفعالية

االجتماع ال ( )24للجنة التنفيذية يف
احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات
ال�شعبة الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

•�أعمال جمل�س وم�ؤمتر احتاد
جمال�س ال��دول الأع�ضاء يف
منظمة امل ��ؤمت��ر الإ��س�لام��ي
م ��ن خ �ل�ال �أع � �م� ��ال جل��ان
االحتاد” و�أح ��ال� �ت ��ه �إل ��ى
املجل�س العتماده.

�أبوظبي (�-24أكتوبر)2010-

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

433

منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي

الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات
ال�شعبة الربملانية

م���ش��روع ق��رار حول
«تهويد القد�س»
ورق � ��ة حم� ��ور ح��ول
“جعل م �ن �ط �ق��ة
ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س ��ط
خ��ال�ي��ة م��ن �أ�سلحة
الدمار ال�شامل».
ورق � ��ة حم� ��ور ح��ول
«�أ� �س��ا� �س �ي��ات ر�ؤي� ��ة
اجتماعات احتاد جمال�س
ب��رمل��ان�ي��ة �إ��س�لام�ي��ة
الدول الأع�ضاء مبنظمة امل�ؤمتر
	-امل �ل��ف اح �ت��وى ع�ل��ى ج��داول ل� � �ل� � �ت� � �ع � ��ام � ��ل م ��ع
الإ�سالمي
ت�ف���س�يري��ة جل� ��داول �أع �م��ال ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
(الدورة الثانية ع�شرة ملجل�س االحتاد)
ال� � � ��دورة ال��ث��ان��ي��ة مل�ج�ل����س الأمريكية يف �ضوء
االحتاد.
خ � �ط� ��اب ال��رئ �ي ����س
كمباال – جمهورية �أوغندا
الأم ��ري �ك ��ي �أوب ��ام ��ا
 31 – 26يناير 2010م
ال� � � � ��ذي �أل� � � �ق � � ��اه يف
القاهرة» .
ورق � ��ة حم� ��ور ح��ول
«دور ال �ب�رمل ��ان ��ات
الإ� � � �س� �ل��ام � � �ي� � ��ة يف
ال�ت���ص��دي ل�ل�أوب�ئ��ة
ال �ع��امل �ي��ة وخ��ا� �ص��ة
ف�ي�رو���س �أن �ف �ل��ون��زا
اخلنازير».
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● ●ا��س�ت�ب�ع��اد مناق�شة البند تقدمت ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة ل��دول��ة الإم���ارات
اخل� ��ا�� ��ص ب �ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة مبقرتحات حول تقرير اللجنة اخلا�صة «ب�ش�أن
اخل��ا��ص��ة ب���ش��أن «�آل �ي��ة و�ضع و�ضع خطة لإ�صالح االحتاد عن طريق تطوير
خ�ط��ة لإ���ص�ل�اح االحت� ��اد عن النظام الأ�سا�سي ولوائحه».
طريق تطوير نظامه الأ�سا�سي وت�ضمنت الر�ؤية جانبني:
ولوائحه” م��ن ج��دول �أعمال �أ�.إ�ضافة جلنة دائمة جديدة �إلى اللجان الدائمة
امل� �ج� �ل� �� ��س ،ح� �ي ��ث �أن� � ��ه م��ن املتخ�ص�صة يف االحت��اد يطلق عليها “جلنة
ت�سوية اخلالفات بني الدول الأع�ضاء”.
اخت�صا�ص امل�ؤمتر وحده.
● ●امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى �إح���ال���ة ب.م��دة والية الأم�ين العام �أرب��ع �سنوات ،قابلة
م �ق�ترح ال���ش�ع�ب��ة ال�برمل��ان �ي��ة للتجديد مرة واحدة ،وعلى �أن يكون من خارج
الإم��ارات��ي��ة امل�ت�ع�ل��ق «ب�ل�ج�ن��ة البلد امل�ضيف ملقر االحتاد
ت�سوية اخلالفات بني الدول تقدمت ال�شعبة الربملانية الإم��ارات �ي��ة �ضمن
الأع�ضاء» �إلى اجتماع اللجنة م�شروع قرار ب�ش�أن تهويد القد�س ت�شكيل جلنة
برملانية دائ�م��ة تعنى مب�س�ألة القد�س ،حيث
التنفيذية لالحتاد.
● ●اعتماد امل�شاريع القرارات تخت�ص يف التباحث عن �أف�ضل الطرق الفعالة
املقدمة من ال�شعبة الربملانية التي تهدف �إلى مواجهة املخططات الإ�سرائيلية
الإم� ��ارات � �ي� ��ة ح� ��ول “تهويد جت��اه تهويد املدينة واال�ستيالء عليها وذلك
ال �ق��د���س واحل���د م��ن انت�شار بالتن�سيق م��ع جلنة القد�س التابعة ملنظمة
�أ� �س �ل �ح��ة ال� ��دم� ��ار ال �� �ش��ام��ل امل�ؤمتر الإ�سالمي.
وال�ت�ع��اون ال�برمل��اين الإقليمي تقدمت ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة ل��دول��ة الإم���ارات
يف مكافحة الأوب �ئ��ة العاملية مقرتحات حول جلنة �إ�صالح النظام الأ�سا�سي
وخ��ا� �ص��ة فريو�س H1N1يف احت��اد جمال�س ال��دول الأع�ضاء يف منظمة
وحماية احلرية الإعالمية عرب امل�ؤمتر الإ�سالمي ،والذي �شملت على:
	-ورق��ة خلفية عن اللجنة اخلا�صة بو�ضع �آلية
الأقمار ال�صناعية”.
● ●املوافقة على ت�شكيل جلنة و�ضع خطة الإ�صالح االحتاد عن طريق تطوير

منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي

الفعالية

اجتماعات احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء مبنظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي
(الدورة الثانية ع�شرة ملجل�س االحتاد)
كمباال – جمهورية �أوغندا
 31 – 26يناير 2010م

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات
ال�شعبة الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

برملانية دائمة تعنى “مب�س�ألة
القد�س” ،حيث تخت�ص يف
التباحث ع��ن �أف�ضل الطرق
الفعالة التي تهدف �إلى مواجهة
املخططات الإ�سرائيلية جتاه
تهويد املدينة واال�ستيالء عليها
وذل� ��ك ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع جلنة
القد�س التابعة ملنظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي.

الفعالة التي تهدف �إل��ى مواجهة املخططات
نظامه الأ�سا�سي
	-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
	-مذكرة تو�ضيحية حول مقرتح ال�شعبة الربملانية
الإماراتية ح��ول �إن�شاء جلنة دائمة يف احتاد
جمال�س ال��دول الأع���ض��اء يف منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي
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الربملان العربي االنتقايل

مو�ضوعات الفعالية

الفعالية

اجتماع اللجان الدائمة
يف الربملان العربي االنتقايل
2010 / 5 / -14 13م
اجلمهورية العربية ال�سورية -دم�شق

�أوراق ودرا�سات
ال�شعبة الربملانية

● ●التعليق على خطة
عمل الربملان العربي
االن � �ت � �ق� ��ايل ع��ام��ي
.2011 – 2010
امل��و� �ض��وع��ات امل ��درج ��ة على
● ●ورق� � � � � � ��ة ح� � ��ول
جدول �أعمال اللجان الدائمة
“احلوار العربي –
يف الربملان
الأوروبي”
● ●مقدمة تاريخية
وقانونية عن اجلزر
الإماراتية الثالث.

�إع� ��داد م���ش��روع ق��رار
ح� ��ول اغ� �ت� �ي ��ال �أح���د
الدورة العادية الأولى
امل��و� �ض��وع��ات امل ��درج ��ة على القيادات الفل�سطينية
للربملان العربي االنتقايل 2010
ج� ��دول �أع� �م ��ال ك��ل جل �ن��ة يف ع� �ل ��ى �أر� � � � ��ض دول� ��ة
 19 – 16مار�س 2010
الإم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة
الربملان
دم�شق – اجلمهورية العربية ال�سورية
امل�ت�ح��دة وحت��دي��دا يف
�إمارة دبي.

436

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
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● ●م�شروع ق��رار مقدم من ال�شعبة الربملانية
ل��دول��ة الإم� ��ارات ب���ش��أن «عملية اغ�ت�ي��ال �أح��د
القيادات الفل�سطينية على �أر�ض دولة الإمارات
العربية املتحدة وحتديد ًا يف �إمارة دبي»

الربملان العربي االنتقايل

الفعالية

الدورة العادية الثانية
للربملان العربي االنتقايل 2010
 14 – 13مايو 2010
دم�شق – اجلمهورية العربية ال�سورية

الدورة العادية الثانية
للربملان العربي االنتقايل 2010
 20 – 18دي�سمرب 2010
جمهورية م�صر العربية – القاهرة

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات
ال�شعبة الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات ال�شعبة الربملانية

● ●ورق� � � ��ة احل� � ��وار
العربي – الأوروب��ي
(ال� � � � � ��دواف� � � � � ��ع –
امل � � �� � � �ش � � �ك� �ل��ات –
امل��و� �ض��وع��ات امل ��درج ��ة على
التحديات)
ج���دول �أع��م��ال ك��ل جل�ن��ة يف
● ●ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��ق ع �ل��ى
الربملان
ال �ب �ن��ود امل �ط��روح��ة
ع�ل��ى ج ��دول �أع �م��ال
ال�ل�ج��ان ال��دائ�م��ة يف
الربملان.
● ●ورق� � � � � � ��ة ح� � ��ول
«ال � � �ع � � �ن� � ��ف �� �ض ��د
امل��و� �ض��وع��ات امل ��درج ��ة على
الأطفال»
ج���دول �أع��م��ال ك��ل جل�ن��ة يف
● ●التعليق على بنود
الربملان
جدول �أعمال اللجان
الدائمة يف الربملان.
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م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف الزيارات اخلارجية والداخلية للعام 2010م
قامت ال�شعبة الربملانية بزيارة خارجية واحدة �إلى جمهورية اجلزائر ،وعقدت العديد من اللقاءات الداخلية مع ممثلي برملانات
الدول الأخرى والذي بلغ جمموعها ( )20زيارة داخلية  -وقدمت ( )58ورقة عمل حت�ضريية لهذه الزيارات والتي �ساهمت يف
تقدمي ر�ؤية وا�ضحة حول برملانات الدول الأخرى ونقاط املباحثات حول �أهم املو�ضوعات حمل النقا�ش والتي تتعلق بدعم التعاون
الربملاين والعالقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية املتحدة وبني هذه الدول ،وت�شجيع �أوجه التعاون الربملاين و�سبل تعزيز
العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية يف خمتلف املجاالت ،كما �سجلت ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث املحتلة بند ًا ثابتا يف
�أجندة �أعمال هذه الزيارات ،حيث كان هناك �إ�صرار ًا وا�ضحا على �أهمية �إقناع ممثلي خمتلف الربملانات بال�سعي لدى حكوماتهم
لتبني موقف الدولة يف �ش�أن «عدم �شرعية وم�شروعية االحتالل الإيراين للجزر الإماراتية الثالث» وناق�شت �أي�ضا العديد من
الق�ضايا الوطنية واخلليجية والعربية والدولية منها ما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية ،الأزمة العراقية ،ق�ضية دارفور ،وغريها العديد
من الق�ضايا املطروحة على ال�ساحة الدولية.
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اجلدول والر�سم البياين يو�ضحان عدد الزيارات اخلارجية والداخلية للعام 2010م

الزيارات اخلارجية

الزيارات الداخلية

املجموع

1

20

21

اجلدول والر�سم البياين يو�ضحان عدد �أوراق العمل الفنية:
الزيارات اخلارجية

الزيارات الداخلية

املجموع

4

58

62

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
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جدول تف�صيلي يو�ضح م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف الزيارات اخلارجية والداخلية 2010م.
الزيـارات اخلارجيـة
�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

الزيارة

زيارة وفد
من املجل�س الوطني االحتادي
�إلى جمهورية اجلزائر
� 14 – 12أكتوبر 2010
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نتائج الزيارة

● ●ورقة تعريفية برملانية يف �ش�أن العالقات بني دولة
الإمارات وجمهورية اجلزائر
● ●ورقة تعريفية حول الربملان اجلزائري
ت�شكيل جلنة ال�صداقة الإماراتية اجلزائرية
● ●ورقة تو�صيفية برملانية يف �ش�أن العالقات بني دولة
الإمارات وجمهورية اجلزائر
● ●نقاط مقرتحة للمباحثات

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
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م�ساهمات
ال�شعبة
الربملانية

الزيـارات اخلارجيـة
الزيارة

زيارة وفد
من جمهورية �أملانيا االحتادية
�إلى املجل�س الوطني االحتادي
2010/ 2 / 17م

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

نتائج الزيارة

● ●الورقة الربملانية التعريفية حول جمهورية �أملانيا �أكد اجلانبان على �أهمية التعاون التكنولوجي
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وخ��ا��ص��ة يف جم ��االت الطاقة
االحتادية
املختلفة ال�سيما �أن جمهورية �أملانيا االحتادية
● ●الورقة الربملانية التعريفية حول والية �سك�سونيا
● ●الورقة الربملانية التو�صيفية حول العالقات الأملانية �إح��دى ال��دول املتقدمة يف جمال التكنولوجيا
وخا�صة يف جمال الطاقة ال�شم�سية ،و�أ�شار
الإماراتية
● ●مقارنة ب�ين اجلمعية االحت��ادي��ة (البوند�ستاج) اجلانبان �إلى التعاون بني �شركة م�صدر ووالية
واملجل�س االحتادي (البوند�ستاج).
ثورينجيا الأمل��ان�ي��ة ع��ام  2008حيث قام
● ●املباحثات يف اجلانب ال�سيا�سي واجلانب االقت�صادي الطرفان بو�ضع احلجر الأ�سا�س لإن�شاء من�ش�أة
واجلانب الربملاين
�إنتاج حديثة لتكنولوجيا اخلاليا ال�شم�سية
ذات اخلاليا الدقيقة يف مدينة �آي�شرت�شوزان.
وكذلك التعاون يف املجال ال�سياحي من خالل
�إق��ام��ة الفعاليات التعريفية وامل���ش��ارك��ة يف
املعــــــار�ض ال�سياحية لكال البلدين.
كما �أكد اجلانب الأملاين على وقوفها مع دولة
الإمارات ب�ش�أن جزرها الثالث املحتلة ،حيث
�أكد املجل�س الوطني ب�أن دولة الإمارات كانت
والزالت تتعامل مع الق�ضية بحكمة وتعقل حيث
دعت جمهورية �إي��ران الإ�سالمية �إلى احلوار
�سبيال حلل املع�ضلة �إم��ا باحلوار املبا�شر �أو
�إحالة الق�ضية �إلى حمكمة العدل الدولية.
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م�ساهمات
ال�شعبة
الربملانية
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الزيـارات اخلارجيـة
الزيارة

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

زيارة رئي�س برملان جنيف
(املحلي ) �إلى املجل�س الوطني
االحتادي
 7نوفمرب 2010

● ●نبذة تعريفية حول �سوي�سرا
● ●ورق���ة تعريفية ع��ن ال�ب�رمل��ان امل�ح�ل��ي يف جنيف
( املجل�س الأعلى )
● ●نبذة تعريفية حول نادي ال�صحافة يف �سوي�سرا

زيارة رئي�س وزراء جمهورية
مقدونيا �إلى املجل�س الوطني
االحتادي 2010/08/18

● ●الورقة التعريفية بجمهورية مقدونيا
● ●الورقة التو�صيفية للعالقات الإماراتية املقدونية
● ●نقاط املباحثات

زيارة
ال�سفري امل�صري
� /3أكتوبر2010/
زيارة وفد
الربملان النيوزيلندي �إلى
املجل�س الوطني االحتادي
� 21سبتمرب 2010
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● ●الورقة الربملانية التعريفية
● ●الورقة الربملانية التو�صيفية
● ●نقاط مقرتحة للمباحثات
● ●ورق��ة تعريفية برملانية ب�ش�أن العالقات بني دولة
الإمارات ومملكة نيوزلندا
● ●ورقة تعريفية حول الربملان النيوزلندي
● ●ورقة تو�صيفية برملانية يف �ش�أن العالقات بني دولة
الإمارات ومملكة نيوزلندا
● ●نقاط مقرتحة للمباحثات.
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نتائج الزيارة

م�ساهمات
ال�شعبة
الربملانية

الزيـارات اخلارجيـة
الزيارة

زيارة رئي�س جلنة ال�صداقة
الفرن�سية-اخلليجية يف جمل�س
ال�شيوخ الفرن�سي
� /7أكتوبر2010/
زيارة ال�سيد وون يو ت�شيول -
رئي�س جلنة الدفاع الوطني
التابعة للجمعية الوطنية
الكورية �إلى املجل�س الوطني
االحتادي
2010 / 8 /4م
زيارة رئي�س الربملان النيجريي
�إلى املجل�س الوطني االحتادي
 21نوفمرب 2010

زيــارة
رئي�سة اجلمعية الوطنية
الباك�ستانية
للمجل�س الوطني االحتادي

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

نتائج الزيارة

م�ساهمات
ال�شعبة
الربملانية

● ●الورقة الربملانية التعريفية
● ●الورقة الربملانية التو�صيفية
● ●نقاط مقرتحة للمباحثات

● ●الورقة التعريفية جلهورية كوريا
● ●الورقة التو�صيفية للعالقات الإماراتية الكورية
● ●نقاط مقرتحة للمباحثات

● ●نبذة تاريخية حول جمهورية نيجرييا االحتادية.
● ●معلومات عامة جلمهورية نيجرييا
● ●ورقة حول “نظام احلكم يف نيجرييا”
● ●ورقة حول “االقت�صاد النيجريي”
● ●ورقة تعريفية حول جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
● ●العالقات بني دولة الإمارات وجمهورية باك�ستان.
● ●ورق��ة ح��ول “ امل�ساعدات الإن�سانية واخل�يري��ة –
فيا�ضانات باك�ستان )2010
● ●ورق� ��ة ح���ول زي � ��ارة رئ �ي �� �س��ة اجل �م �ع �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
الباك�ستانية �إلى دولة الإم��ارات خالل الفرتة – 25
 28نوفمرب 2010
● ●ورقة املباحثات
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الزيـارات اخلارجيـة
الزيارة
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زيارة
ال�سفري املوريتاين
 /26مايو2010/

● ●الورقة الربملانية التعريفية حول موريتانيا
● ●ال��ورق��ة ال�برمل��ان�ي��ة التو�صيفية ح ��ول ال�ع�لاق��ات
الإماراتية  -املوريتانية

زيارة
جمهورية
فيتنام اال�شرتاكية

● ●ورق ��ة ب��رمل��ان�ي��ة تعريفية ح��ول ج�م�ه��وري��ة فيتنام
اال�شرتاكية :
● ●حقائق عن جمهورية فيتنام اال�شرتاكية
● ●التعريف بالربملان الفيتنامي
● ●نظام التعليم يف جمهورية فيتنام
● ●ورق ��ة تو�صيفية ح��ول ال �ع�لاق��ات الفيتنامية –
الإماراتية:
 اجلوانب ال�سيا�سية للعالقات بني البلدين العالقات االقت�صادية والثقافية واالجتماعية بنيالبلدين
مقرتحات لتح�سني �سبل التعاون بني البلدين

444

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

نتائج الزيارة

م�ساهمات
ال�شعبة
الربملانية
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نتائج الزيارة

زيارة وفد
الربملان ال�سويدي
�إلى املجل�س الوطني االحتادي

● ●الورقة التعريفية ململكة ال�سويد
● ●الورقة التو�صيفية للعالقات الإماراتية ال�سويدية
● ●ورقة املباحثات.

يف �ش�أن اجلزر الإماراتية الثالث املحتلة:
�أكد اجلانب ال�سويدي �أن مملكة ال�سويد ت�ؤيد
احلل ال�سلمي لق�ضية االحتالل الإيراين للجزر
الإماراتية الثالث� ,إما عن طريق احلوار الثنائي
للدولتني �أو �إحالة الق�ضية �إلى حمكمة العدل
الدولية ،يف حني �أكد رئي�س املجل�س الوطني
االحتادي» �أن دولة الإمارات كانت ومازالت
تتعامل مع ق�ضية اجلزر املحتلة بكل حكمة وتعقل،
وقد توالت الدعوات للجارة �إيران �إلى احلوار
�سبيال ملعاجلة املع�ضلة مطالبة فيها الدخول
يف مفاو�ضات مبا�شرة لت�سوية ق�ضية اجلزر
الإماراتية الثالث� ,أو املوافقة ب�إحالة الق�ضية �إلى
حمكمة العدل الدولية مع ا�ستعداد الدولة الكامل
للقبول بالتحكيم مهما كانت نتائجه.
الأزمة العراقية:
�أكد اجلانب ال�سويدي �أن اململكة ت�ؤكد على
�ضرورة وحدة و�سالمة العراق ،وتعترب �أول دولة
�أوروبية متنح حق اللجوء ال�سيا�سي للعراقيني
منذ عام  ،1975حيث �أن هناك ما يقارب 4500
الجئ عراقي يف ال�سويد ،و�أنها ت�ساهم مببلغ 55
مليون كرون �سنويا مل�ساعدة ال�شعب العراقي.
الدعم ال�سويدي لأفغان�ستان:
وتطرق اجلانب ال�سويدي �إلى الدعم ال�سويدي
لأفغان�ستان حيث تعترب ال�سويد من �أولى اجلهات
املانحة للمعونة الإن�سانية يف �أفغان�ستان حيث
و�صلت التربعات املالية ال�سويدية �إلى 10

2010 / 2 / 23 - 20م
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الزيـارات اخلارجيـة
الزيارة
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نتائج الزيارة
مليون دوالر �أمريكي خالل الفرتة من 2005
– 2007م ،و�أ�شار �إلى �أنه مت زيادة عدد �أفراد
فرق الإعمار الإقليمية ال�سويدية لنحو  100من
ال�ضباط واجلنود اعتبارا من 2010 – 2008
وذلك لتو�سيع نفوذ القوة الدولية للم�ساعدة
الأمنية والقوات ال�سويدية يف �شمال �أفغان�ستان
والتو�صل �إلى م�ستوى �أعلى من الكفاءة يف جهود
�إعادة الإعمار.
الق�ضية الفل�سطينية:
و�أما ما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية� ،أكد معايل/
رئي�س املجل�س ب�أن ت�سوية ق�ضية ال�شرق الأو�سط ال
ميكن �أن تتم بفر�ض واقع االحتالل واال�ستيطان
واحل�صار على ال�شعب الفل�سطيني ،و�أن ا�ستمرار
العداون – الإ�سرائيلي �سي�ؤدي �إلى تفاقم العنف
وتفجري الو�ضع الأمني يف املنطقة برمتها ،ودعا
�سعادته �إلى �ضرورة جعل منطقة ال�شرق الأو�سط
مبا فيها منطقة اخلليج العربي منطقة خالية
من �أ�سلحة الدمار ال�شامل الأمر الذي يتطلب
�إلزام �إ�سرائيل بتنفيذ قرارات الأمم املتحدة،
الداعية �إلى �إخ�ضاع من�ش�آتها النووية ل�ضمانات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية و�إ�شرافها ،بينما
�أكد اجلانب ال�سويدي على رف�ضه �سيا�سة الأمر
الواقع التي متار�سها احلكومة الإ�سرائيلية
يف القد�س وباقي �أجزاء ال�ضفة الفل�سطينية،
واالعرتاف بامل�ؤ�س�سات الفل�سطينية القائمة
بالقد�س ،واعتبار جميع الإجراءات والأعمال
اال�سرائلية يف القد�س �إجراءات ال ت�ستند للقانون
الدويل.
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الزيارة
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نتائج الزيارة

م�ساهمات
ال�شعبة
الربملانية

مقابلة معايل عبدالعزيز عبداهلل الغرير
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ل�سعادة ● ●ورق ��ة م�ب��اح�ث��ات �شملت اجل��وان��ب ال�سيا�سية
دوغال�س ترابيت �سفري ا�سرتاليا
واالقت�صادية والثقافية والربملانية
2010/08/29
زيارة وفد
من جمهورية �أملانيا االحتادية �إلى
املجل�س الوطني االحتادي
�/11أكتوبر2010/

لزيارة وفد الربملان الأملاين �إلى املجل�س
الوطني االحتادي
 /25مايو2010/
زيارة رئي�س الربملان الإندوني�سي
 23-18دي�سمرب 2010

● ●الورقة الربملانية التعريفية حول جمهورية �أملانيا
االحتادية
● ●ال��ورق��ة الربملانية التو�صيفية ح��ول العالقات
الأملانية الإماراتية
● ●مقارنة بني اجلمعية االحتادية(البوند�ستاج)
واملجل�س االحتادي (البوند�ستاج)
● ●امل �ب��اح �ث��ات يف اجل��ان��ب ال���س�ي��ا��س��ي واجل��ان��ب
االقت�صادي واجلانب الربملاين
● ●الورقة الربملانية التعريفية
● ●الورقة الربملانية التو�صيفية
● ●مقارنة بني اجلمعية االحتادية (البوند�ستاج )
واملجل�س االحتادي.
● ●ورقة مباحثات
● ●الورقة الربملانية التعريفية
● ●الورقة الربملانية التو�صيفية
● ●نقاط مقرتحة للمباحثات
● ●ورقة تعريفية حول جمهورية املالديف

مالديف
مقابلة معايل عبدالعزيز عبداهلل الغرير
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ل�سعادة
● ●ورق ��ة م�ب��اح�ث��ات �شملت اجل��وان��ب ال�سيا�سية
كني لوي�س �سفري كندا لدى الإمارات
واالقت�صادية والثقافية والربملانية
العربية املتحدة
2010/09/20
تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي
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الزيـارات اخلارجيـة
الزيارة

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

زيارة نائب رئي�س جمل�س نواب ال�شعب
ال�صيني
� 23-20سبتمرب 2010

● ●ورقة تعريفية حول ال�صني
● ●ورق��ة تو�صيفية يف �ش�أن العالقات ال�صينية –
الإماراتية
● ●ورقة مباحثات

نتائج الزيارة

م�ساهمات
ال�شعبة
الربملانية

م�شاركات ال�شعبة الربملانية يف امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة للعام 2010م
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف خمتلف امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة والذي بلغ جمموعها ( )7م�شاركات وهي:
م�ؤمتر الربملانيني العرب يف جمال العلوم والتكنولوجيا يف دم�شق.
الدورة  45من �أمانة جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف جنيف.
ور�شة عمل �إقليمية ملجموعة العمل حول تعزيز الدور الرقابي للربملانات العربية يف الرباط.
امل�ؤمتر الدويل الثالث لر�ؤ�ساء الربملانات يف جنيف.
امل�ؤمتر الربملاين العربي الرابع ملكافحة الف�ساد “الربملانيون العرب وحتديات امل�شاركة الفاعلة يف مواجهة الف�ساد.
االجتماع الدويل لدعم ال�سالم الإ�سرائيلي – الفل�سطيني.
والربملان العربي والهوية الثقافية يف الت�شريعات العربية يف الدوحة.
حيث �ساهمت ال�شعبة يف هذه امل�ؤمترات بحوايل ( )27ورقة عمل والتي كان لها ت�أثريها الوا�ضح واملتميز يف نتائج �أعمال امل�ؤمترات
والندوات املتخ�ص�صة.
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جدول تف�صيلي حول م�شاركات ال�شعبة للم�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة للعام 2010م
االحتاد الربملاين العربي
الفعالية

االجتماع الدويل لدعم ال�سالم
الإ�سرائيلي الفل�سطيني
 /13-12فرباير2010/

الدورة  45من �أمانة جلنة
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة
جنيف – �سوي�سرا
 18يناير –  5فرباير

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

نتائج الفعالية

م�ساهمات
ال�شعبة
الربملانية

ورق��ة خلفية عن اجلمعية الربملانية للبحر
الأبي�ض املتو�سط ،وت�ضمنت الورقة ما يلي:
ن�ش�أت اجلمعية الربملانية للبحر الأبي�ض
املتو�سط
املهمة الرئي�سية للجمعية الربملانية للبحر
الأبي�ض املتو�سط
امل �� �س��اواة املطلقة ب�ين �أع �� �ض��اء اجلمعية
الربملانية للبحر املتو�سط
ورق��ة تعريفية ح��ول اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة « �سيداو»
ورق��ة تقييم برملاين حول اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
ورقة موقف لدولة الإمارات العربية املتحدة
ح��ول اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة.
ورقة مداخلة حول “حتديات تطبيق اتفاقية
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة “
ورقة مداخلة حول “�أ�سباب امتناع الدول
عن تطبيق الربوتوكول االختياري.
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االحتاد الربملاين العربي
الفعالية

مو�ضوعات الفعالية

�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

املحور الأول :ال�سيا�سات واملعطيات الإح�صائية
املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا يف املنطقة
العربية – وتناول هذا املحور ما يلي:
	-الو�ضع الراهن يف جمال العلوم والتكنولوجيا
يف املنطقة العربية.
	-من��اذج و�آل�ي��ات تفعيل دور ال�برمل��ان يف جمال
ورقة مداخلة حول «الو�ضع الراهن يف جمال
العلوم والتكنولوجيا.
العلوم والتكنولوجيا يف املنطقة العربية «
	�-آل��ي��ات م�ت��اب�ع��ة ال� ��دور احل �ك��وم��ي يف تنفيذ
ورقة مداخلة «و�آليات تفعيل دور الربملان يف
�سيا�سات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
جمال العلوم والتكنولوجيا».
م�ؤمتر الربملانيني العرب يف امل �ح��ور ال� �ث ��اين :ال �ت �ج��ارب ال�ع��امل�ي��ة الناجحة
ورق��ة مداخلة “ التعاون م��ن �أج��ل تعزيز
جمال العلوم والتكنولوجيا والدرو�س امل�ستخل�صة:
ال�ت�ن�م�ي��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة يف جم� ��االت ال�ع�ل��وم
	-خطة العمل الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا.
دم�شــق
والتكنولوجيا واالب�ت�ك��ار :ال��ر�ؤي��ة والهيكل
� 20-18سبتمرب -	 2010جتربة االحتاد الأوروبي.
الإداري”.
امل�ح��ور ال�ث��ال��ث :حلقة نقا�ش ح��ول التعاون من
ورقة مداخلة «خطة عمل الربملانات العربية
�أجل تعزيز التنمية الإقليمية يف جماالت العلوم
نحو تعزيز التعاون الإقليمي يف جم��االت
والتكنولوجيا واالبتكار – وتناول هذا املحور:
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار»
	-الر�ؤية والهيكل الإداري
	-حتديد م�س�ؤوليات امل�صلحة الفاعلة.
	�-آليات التمويل الفاعلة .
املحور الرابع :حلقة نقا�ش حول خارطة الطريق
الإقليمية:
	-خطة عمل الربملانات العربية نحو واالبتكار.
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م�ساهمات
ال�شعبة
الربملانية

اجلل�سة الأولى:
	-الدور الرقابي للربملان.
	-م���س��ودة امل �ب��ادئ ال�ع��ام��ة والآل �ي��ات املقرتحة
ل�ت�ط��وي��ر الإط� ��ار ال �ق��ان��وين ل�ن�ظ��ام ال��رق��اب��ة
الربملانية يف الدول العربية.
�أدوات امل�ساءلة « ال�س�ؤال»
اجل �ل �� �س��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة�:أدوات امل���س��ائ�ل��ة :امل �ب��ادئ
مداخلة ح��ول “تطوير �إج� ��راءات و�آل�ي��ات
العامة(اجلزء الأول):
ال�س�ؤال الربملاين “
	-ال�س�ؤال
مداخلة حول “كيفية تطوير �آليات العرائ�ض
	-تقدمي لبع�ض املمار�سات الإقليمية.
وال�شكاوى “
ور�شة عمل �إقليمية ملجموعة 	-الآليات املقرتحة.
�أدوات امل�ساءلة “ اال�ستجواب»
اجل�ل���س��ة ال �ث��ال �ث��ة� :أدوات امل�سائلة :امل�ب��ادئ
العمل حول تعزيز الدور
مداخلة ح��ول “ تطوير �إج ��راءات و�آليات
العامة(اجلزء الثاين):
الرقابي للربملانات العربي
اال�ستجواب»
	-اال�ستجواب
�أدوات امل�ساءلة «اللجان»
	-تقدمي لبع�ض املمار�سات الإقليمية.
مداخلة حول “ تطوير دور اللجان يف العمل
/19-18يونيو2010/
الآليات املقرتحة.الرقابي “
الرباط
اجل�ل���س��ة ال��راب �ع��ة� :أدوات امل�سائلة :امل�ب��ادئ
امل�ب��ادئ العامة والآل �ي��ات املقرتحة لتطوير
العامة(اجلزء الثالث):
الإط��ار القانوين الناظم للرقابة الربملانية
	-اللجان
يف الدول العربية
	-تقدمي لبع�ض املمار�سات الإقليمية.
م��داخ�ل��ة ح��ول «ت�ط��وي��ر ال�ن�ظ��ام القانوين
	-الآليات املقرتحة.
لأدوات الرقابة»
اجلل�سة اخلام�سة� :أدوات املحا�سبة :املبادئ
العامة(اجلزء الأول):
	-طرح الثقة
	-تقدمي لبع�ض املمار�سات الإقليمية.
	-الآليات املقرتحة.
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ملتم�س توجيه التنبيه:
	-التعريف
	-تقدمي لبع�ض املمار�سات الإقليمية.
ور�شة عمل �إقليمية ملجموعة 	-الآليات املقرتحة.
العمل حول تعزيز الدور اجلل�سة ال �� �س��اد� �س��ة�:أدوات املحا�سبة :املبادئ
الرقابي للربملانات العربي العامة(اجلزء الثاين):
	-االتهام اجلنائي
/19-18يونيو-	 2010/تقدمي لبع�ض املمار�سات الإقليمية.
	-الآليات املقرتحة.
الرباط
اجل�ل���س��ة ال���س��اب�ع��ة :امل �ب��ادئ ال�ع��ام��ة والآل �ي��ات
املقرتحة لتطوير الإطار القانوين لنظام الرقابة
الربملانية يف الدول العربية.
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�أوراق ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

نبذة تعريفية عن امل�ؤمتر ال��دويل لر�ؤ�ساء
الربملانات
مداخلة حول املو�ضوع العام للم�ؤمتر« :دور
ال�برمل��ان��ات يف ع��امل م��ن الأزم� ��ات� :ضمان
امل�ساءلة الدميقراطية العاملية م��ن �أج��ل
	-عر�ض تقرير عن «كيف تنظم الربملانات عملها
ال�صالح العام».
مع الأمم املتحدة».
درا� �س��ة حتليلية  +م��داخ�ل��ة ح��ول :مفهوم
امل�ؤمتر الدويل الثالث لر�ؤ�ساء 	-عر�ض تقارير عن التقدم املحرز منذ م�ؤمتر
ال�صالح العام يف عمل الربملانات (الت�شريعي
الر�ؤ�ساء املنعقد يف 2005
الربملانات
والرقابي)
	-مناق�شة عامة ح��ول ال�برمل��ان��ات يف ع��امل من
ورقة حمور  +مداخلة حول « :عوائق عمل
جنيف – �سوي�سرا
الأزمات� :ضمان امل�ساءلة الدميقراطية العاملية
الربملانات يف ظل �أزمات العامل»
 21-19يوليو 2010
من �أجل ال�صالح العامل.
ورقة حمور حول� « :سبل تعزيز دور الربملان
	-تقدمي تقرير عن االجتماع ال�ساد�س لرئي�سات
يف امل�ساءلة الدميقراطي»
الربملانات
مداخلة حول حلقة نقا�ش :العد العك�سي نحو
« :2015احل�ف��اظ على وع��دن��ا اجلماعي
ب�ش�أن حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية»
ورق��ة حم��ور  +مداخلة ح��ول حلقة نقا�ش:
«تعزيز الثقة بني الربملان وال�شعب»

نتائج الفعالية

م�ساهمات
ال�شعبة
الربملانية

�شملت القرارات ال�صادرة
من امل�ؤمتر ما يلي:
● ●قرارات ب�ش�أن «امل�ساءلة
والدميقراطية»
● ●قرارات ب�ش�أن «�أهداف
الألفية الإمنائية»
● ●ق���رارات ب���ش��أن «ت�ع��زي��ز
الثقة بني الربملان وال�شعب»
● ●ق� ��رارات ب���ش��أن «دور
ال�برمل��ان��ات على ال�ساحة
الدولية»
● ●ق��رارات ب�ش�أن «تعزيز
ع� �ل ��اق � � ��ة ال �ب ��رمل� � ��ان� � ��ات
وتنظيم عملها مع الأمم
املتحدة»
● ●قرارات ب�ش�أن «االحتاد
الربملاين الدويل»

● ●درا� � � �س� � ��ة
حتليلية حول
«م � � �ف � � �ه� � ��وم
ال � �� � �ص� ��ال� ��ح
العام يف عمل
ال �ب�رمل� ��ان� ��ات
«ال�ت���ش��ري�ع��ي
والرقابي «
● ●امل � � �ح� � ��ور
الأول :مفهوم
ال � �� � �ص� ��ال� ��ح
ال �ع��ام و�آث ��اره
االيجابية
● ●امل � � �ح� � ��ور
ال� �ث ��اين :دور
ال �ب�رمل� ��ان� ��ات
يف ت �ك��ري ����س
م� � � �ف� � � �ه � � ��وم
ال�صالح العام
● ● امل � �ح� ��ور
ال � � �ث� � ��ال� � ��ث:
الإ��ش�ك��ال�ي��ات
ال� � �ت � ��ي حت��د
م�� � � ��ن دور
ال�ب�رمل ��ان ��ات
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يف حت� �ق� �ي ��ق
ال�صالح العام
● ●امل � � � �ح� � � ��ور
ال� � � � � ��راب� � � � � ��ع:
م � �ق �ت�رح� ��ات
ل �ت �ع��زي��ز دور
ال �ب�رمل� ��ان� ��ات
ل � �ت � �ح � �ق � �ي� ��ق
ال�صالح العام

امل�ؤمتر الدويل الثالث
لر�ؤ�ساء الربملانات
جنيف – �سوي�سرا
 21-19يوليو 2010
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امل�ؤمتر الربملاين العربي
الرابع ملكافحة الف�ساد
“ الربملانيون العرب
وحتديات امل�شاركة الفاعلة
يف مواجهة الف�ساد”
/ 7مايو2010 /

اجلل�سة الأولى� :آليات ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد :التزامات الدولة
ودور الربملاين
اجل �ل �� �س��ة ال �ث��ان �ي��ة :امل �� �س��ار ال�ت���ش��ري�ع��ي :بناء
التحالفات من �أجل ت�شريعات فاعلة �ضد الف�ساد
(هذه اجلل�سة خم�ص�صة للتجربة اللبنانية يف
م�شروع قانون حق الو�صول للمعلومات وحماية
كا�شفي الف�ساد)التحالف الذي بني بني الربملاين
واملجتمع املدين للو�صول �إيل �صياغة ت�شريعات
ت�ساعد مكافحة الف�ساد.
اجل �ل �� �س��ة ال �ث��ال �ث��ة� :آل��ي��ات ال��رق��اب��ة :ق ��درات
الربملانيني ،التحديات والتطلعات
اجل �ل �� �س��ة ال��راب �ع��ة �:آل� �ي ��ات ال��رق��اب��ة :ق ��درات
الربملانيني ،التحديات والتطلعات

الورقة التعريفية حول «الف�ساد ومنظمة
برملانيون عرب �ضد الف�ساد»
ورق��ة مداخلة ح��ول «ال �ت��زام��ات ال��دول��ة
وال � ��دور ال�ب�رمل ��اين يف ت�ط�ب�ي��ق ات�ف��اق�ي��ة
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد»
مداخلة ح��ول «ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه
الربملانيني يف ا�ستخدام الأدوات الرقابية
ملكافحة الف�ساد»
ورقة مداخلة حول «التطلعات(املقرتحات)
لدعم القدرات الربملانيني يف ا�ستخدام
�آلية الرقابة يف مكافحة الف�ساد»

نتائج الفعالية

م�ساهمات
ال�شعبة
الربملانية

مو�ضوعات الفعالية :
الربملان العربي
	-هوية الربملان العربي
والهوية والثقافة يف
	-دور جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة والثقافية ورقة حمور حول «الهوية والثقافة الوطنية
الت�شريعات العربية
يف الدول العربية”
وال�شباب يف الربملان العربي
الدوحة
	-الهوية والثقافة يف الت�شريعات العربية
(  26 – 25نوفمرب -	 ) 2010موقع البحث العلمي يف ر�ؤية قطر
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يعمل اجلهاز الفني يف الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي واملتمثل يف الإدارات الرئي�سية (�إدارة البحوث واملعلومات – �إدارة اجلل�سات
واللجان – �إدارة ال�ش�ؤون الربملانية) ،على تزويد �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي مبختلف التقارير والدرا�سات والأوراق البحثية التي
ي�ستخدمها يف خمتلف ن�شاطاته وم�شاركاته الداخلية واخلارجية.
وتنوعت �أعمال البحثية الفنية يف الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي ما بني �أوراق فنية خمتلفة ودرا�سات برملانية يف جماالت الأداء
الرقابي والت�شريعي والدبلوما�سية الربملانية ،وتختلف هذه الأعمال بح�سب الن�شاط الذي ميار�سه املجل�س فكل منها يقدم ملو�ضوع معني
ويحوي حماور عديدة تتناول جوانب التي يناق�شها املجل�س.
وقد ا�ستطاع اجلهاز الفني يف الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي واملتمثل يف الإدارات الرئي�سية (�إدارة البحوث واملعلومات – �إدارة
اجلل�سات واللجان – �إدارة ال�ش�ؤون الربملانية) اجناز ما يقارب ( )1137ورقة بحثية تنوعت بني �أوراق فنية ودرا�سات وم�شروعات قانونية
وفنية ،خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر (� ،) 2011-2007أعدت �إدارة البحوث واملعلومات ما يقارب الـ ( )200ورقة وبن�سبة (17.5
 )%من �إجمايل الأعمال للجهاز الفني ،بينما �أجنزت �إدارة اللجان مبا يقارب ( )522ورقة بحثية ،وبن�سبة ( )% 28.2من �إجمايل الأعمال
للجهاز الفني .و�أجنزت �إدارة اجلل�سات عدد يقارب (  ) 97ورقة بحثية وبن�سبة ( .) % 8.5
�أما �إدارة ال�ش�ؤون الربملانية فقد �أجنزت ما يقارب ( )318ورقة وبن�سبة ( )% 28من �إجمايل �أعمال اجلهاز الفني.

�إجمايل �أعمال اجلهاز الفني خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر 2010-2007
الأعمال
ال�سنوات

الأوراق
الفنية

امل�شروعات القانونية
والفنية

2007

155

5

_

160

2008

394

3

_

397

2009

238

20

2

260

2010

287

23

10

320

1074

51

12

1137

الإجمايل
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درا�سات

املجموع

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

ر�سم بياين يو�ضح �إجمايل �أعمال اجلهاز الفني خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر 2010-2007
درا�سات
امل�شروعات القانونية و الفنية
الأوراق الفنية

394

287
238

155

10

23

20

3

2

5

�أوال� :أعمال �إدارة ال�شعبة الربملانية:
الأوراق الفنية التي �أعدتها �إدارة ال�ش�ؤون الربملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ()2011-2007م
امل�شاركات
الدويل

اخلليجي

الزيارات

امل�ؤمترات واالجتماعات
املتخ�ص�صة

املجموع

ال�سنوات
2007

_

_

7

_

7

2008

65

2

4

15

86

2009

32

6

77

28

143

2010

47

_

19

16

82
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8

107

59
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ي�شري اجلدول التايل �إلى �إجمايل الأوراق الفنية التي �أعدتها ال�شعبة الربملانية خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر وتوزعت هذه الأعمال
على خمتلف الفعاليات وامل�شاركات الدولية والعربية والندوات والزيارات ،ومن الأوراق الفنية التي �أعدتها �إدارة ال�ش�ؤون الربملانية �أوراق
اخللفية للمو�ضوع وهي تهدف لتعريف ع�ضو الربملان على خلفية املو�ضوع املطروح على جدول �أعمال امل�ؤمتر من حيث ا�ستيفائها ملحاور
رئي�سية تتمثل يف ماهية هذه الأوراق وتطوراتها والتو�صيات التي تطرح حللها ،وتقدم هذه الأوراق مل�شاركات املجل�س اخلارجية واملتمثلة يف
اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل واالحتاد الربملاين العربي ويف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية� ،إ�ضافة �إلى �إعداد
ملفات الزيارات والتي حتوي �أوراق التعريف للبلد وللربملان ،و�أوراق التو�صيف للعالقات بني الدول و�أوراق املباحثات ،وحتوي �أوراق التو�صيف
الربملاين حماور عدة مثل الو�ضع الراهن للعالقات يف خمتلف املجاالت بني دولة الإمارات والدولة التي �سيزورها وفد ال�شعبة الربملانية
الإماراتية �أو التي �ستزور املجل�س ،كما طرحت �إدارة ال�شعبة الربملانية العديد من امل�شروعات الفنية والقانونية ،ومن �أهم امل�شروعات الفنية
التي طرحت خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر م�شروع االتفاقية الدولية اخلا�صة ب�إعادة ت�أ�سي�س االحتاد الربملاين الدويل كمنظمة
حكومية ،وم�شروع الوثيقة اال�سرتاتيجية اجلديدة لالحتاد الربملاين الدويل لل�سنوات اخلم�س القادمة ()2015 – 2010م.
ثاني ًا� :أعمال �إدارة اجلل�سات:
تقوم �إدارة اجلل�سات ب�إعداد عدد من الأوراق الفنية التي تهدف �إلى رفع النقا�ش يف اجلل�سة العامة مثل اجلدول التف�سريي لأعمال اجلل�سة الذي
يهدف لتحقيق الفهم ال�سريع للبنود املطروحة يف جدول �أعمال اجلل�سة و�إمداد الأع�ضاء باملعلومات العامة التي يت�ضمنها جدول �أعمال اجلل�سة.
والورقة التو�ضيحية التي تقدم للع�ضو مقدم ال�س�ؤال تو�ضح �أ�سباب امل�شكلة وتقدم حلو ًال بنا ًء على النتائج.
الأوراق

ال�سنوات
2008

27

2009

46

2010

30
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ثالث ًا� :أعمال �إدارة اللجان:
تقوم �إدارة واللجان بدعم �أعمال جلان املجل�س يف خمتلف اجتماعاتها وخمتلف �أعمالها يف اجلانب الرقابي والت�شريعي ،ومن �أهم الأوراق
الفنية التي تعدها �إدارة اجلل�سات واللجان �أوراق اال�ستف�سارات والتي تهدف ل�صياغة ا�ستف�سارات للحكومة من �أع�ضاء الربملان بحيث تكون
هذه اال�ستفهامات مركزة وبالقدر الذي ي�ؤدي لإزالة الغمو�ض �أو اللب�س حول املو�ضوع حمل الدرا�سة ،ورقة التحليل الزمني لال�سرتاتيجية
وهي ت�ستخدم لقيا�س الفرتة الزمنية التي طبقت فيها اال�سرتاتيجية ومدى قدرتها على حتقيق �أهدافها� ،إ�ضافة �إلى ورقة املفاهيم الربملانية
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●
●
●
●
●

العامة للمو�ضوع وهي حتوي حماور عدة مثل ماهية امل�شكلة حمل الدرا�سة وال�سيا�سات احلكومية املتبعة يف هذا املو�ضوع وهي ت�ساعد اللجنة
على حتديد حماور تقرير اللجنة �أعدتها ومن الأوراق التي �أعدتها �إدارة اللجان عند درا�سة �سيا�سة وزارة املالية:
●جدول توظيف عن املعلومات حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة املالية.
●ورقة الإطار املقرتح لعمل اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة املالية.
●ا�ستف�سارات �سيا�سة وزارة املالية.
●التحليل الزمني مليزانية وزارة املالية لعام 2010م.
●مالحظات وا�ستف�سارات جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية حول مو�ضوع اجلدول التوافقي للأهداف الإ�سرتاتيجية ل�سيا�سة
وزارة املالية.
كما �أعدت ورقة التحليل الزمني مليزانية احلكومة ل�سنة 2010م لكل من :وزارة الداخلية -وزارة ال�صحة -وزارة املالية –

وزارة الأ�شغال -وزارة الرتبية -جامعة الإمارات -كليات التقنية -برنامج زايد للإ�سكان عند درا�سة م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ربط
امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2010م.
الأوراق الفنية التي �أعدتها �إدارة اللجان خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر 2008-2007م
ال�سنوات

�أوراق التقارير

2007

95

2008

135

2009

132

2010

160
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الأوراق
160

132

135
95

2008

2010

2007

2009

رابع ًا� :أعمال �إدارة البحوث واملعلومات:
الأوراق الفنية التي �أعدتها �إدارة البحوث واملعلومات خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر 2008-2007

ال�سنوات

الأعمال
الأوراق الفنية

الدرا�سات

2007

58

-

58

2008

78

2

80

2009

-

49

2010

10

40

12

200
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املجموع
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االوراق الفنية التي �أعدتها �إدارة البحوث و املعلومات خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
االوراق الفنية

الدرا�سات

134

93

45
31

10
2
2010

2009

2008

2007

ت�شارك �إدارة البحوث واملعلومات الإدارات الفنية الأخرى يف �إعداد ما يتطلبه �أعمال املجل�س الداخلية واخلارجية بحكم �أنها �إدارة م�ساندة
للإدارات الأخرى ،ومن �أهم الأعمال التي تقوم بها �إدارة البحوث حتليل امل�ضمون للأهداف اال�سرتاتيجية من خالل حتديد الأولويات
االجتماعية ،للت�أكد من �أن الأولويات االجتماعية تتوافق مع �أولويات امليزانية و�أن امليزانية عربت عن هذه االحتياجات ،ويهدف هذا التحليل
�إلى �إبراز اجلوانب االجتماعية للميزانية باعتبار �أن الربملان وهو ب�صدد مناق�شة امليزانية ف�إنه يركز على البعد االجتماعي لها �أو ينقل �أولويات
املواطنني واهتمامهم �إلى بنود امليزانية.
�إ�ضافة �إلى حتليل ا�سرتاتيجيات الوزارات من حيث حتليل الأهداف واخلطط الت�شغيلية وبيان مدى قدرتها على حل امل�شاكل التي يعاين منها
املجتمع ،كما تقوم الإدارة ب�إعداد الدرا�سات التحليلية للمو�ضوعات التي يناق�شها املجل�س.
ومن �أهم الدرا�سات التي �أعدتها �إدارة البحوث واملعلومات خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر الدرا�سة الربملانية التحليلية حول مو�ضوع
"تفاقـم ظـاهرة غـــالء الأ�سـعــار ،ودرا�سة حول "موارد املياه يف دولة الإمارات العربية املتحدة"� ،إ�ضافة �إلى درا�سة "�سيا�سة وزارة الداخلية"
ودرا�سة حول "�سيا�سة وزارة ال�صحة"� ،إ�ضافة �إلى �إعداد جداول الأوليات واالحتياجات االجتماعية لكل من برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان،
وكليات التقنية العليا وجامعة الإمارات العربية املتحدة ووزارة الرتبية والتعليم لعام 2010م.
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جدول يو�ضح �أهم الأوراق الفنية للإدارات البحثية
�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورقة خلفية حول" :املر�أة وامل�شاركة
ال�سيا�سية ال��و��س��ائ��ل (الآل��ي��ات)
لتمكني املر�أة يف العملية ال�سيا�سية.

ورق��ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن �إن�شاء
امل �ج �ل ����س االحت� � � ��ادي ل�ل�ترك�ي�ب��ة
ال�سكانية.

تقرير تو�صيات املجل�س حول
�سيا�سة وزارة الداخلية.

اق�ت�راح �إن���ش��اء �آل�ي��ة لتن�سيق
عمل املجموعة العربية داخل
االحتاد الربملاين الدويل

ورق� ��ة م�ف��اه�ي��م ح� ��ول :امل�� ��ر�أة يف
الربملان" :كيف يحدث التغيري".

ورق��ة تو�ضيحية يف ��ش��أن خف�ض
ال�سن القانونية للح�صول على
رخ�صة القيادة.

ورق� ��ة اخل�ل�ف�ي��ة ح ��ول م��و��ض��وع
القرو�ض ال�شخ�صية.

م��ذك��رة تف�سريية ح��ول البند
ال�ط��ارئ امل�ق�ترح م��ن ال�شعبة
الربملانية الإم��ارات�ي��ة بعنوان
"دور ال�برمل��ان��ات يف اح�ت��واء
الأزم��ة املالية العاملية و�أثرها
على االقت�صاديات الوطنية.

ورق ��ة خلفية ح ��ول" :كيف َمتكن
ق�ضايا النوع يف الربملان"

ورق��ة تو�ضيحية يف �ش�أن مو�ضوع:
ا�ستيفاء مبالغ املخالفات املرورية.

ورق� ��ة خ��دم��ات ال �ب �ح��وث ح��ول
مو�ضوع القرو�ض ال�شخ�صية.

م�شروع قرار حول ت�شكيل جلنة
تق�صي حقائق برملانية دولية
ج ��راء العمليات الع�سكرية
الإ�سرائيلية يف غ��زة ،وال��دور
ال�� � � ��دويل ل� �ل�ب�رمل ��ان� �ي�ي�ن يف
حتقيق ودع��م جهود ال�سالم،
واال�ستقرار ،والأمن يف ال�شرق
الأو�سط.
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورقة خلفية برملانية حول مو�ضوع:
دور املنظمات الن�سائية منظمات
املجتمع امل ��دين يف دع��م الن�ساء
ال�برمل��ان�ي��ات ،وال�ن���س��اء يف مراكز
�صنع القرار "

ورق ��ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن تعديل
ال �ك��ادر امل��ايل ل�ل�أط�ب��اء والفنيني
العاملني يف وزارة ال�صحة.

ورق� ��ة الإي� �ج ��از ح ��ول م��و��ض��وع
القرو�ض ال�شخ�صية.

م���ش��روع م�ق�ترح ح��ول تطوير
"جملة االحت� � ��اد ال�ب�رمل��اين
العربي"

ورقة نقا�ش برملانية حول مو�ضوع:
فر�ص العمل املتكافئة ب�ين امل��ر�أة
والرجل

ورق��ة تو�ضيحية يف �ش�أن التدريب
ع�ل��ى ن �ظ��ام امل�ع�ل��وم��ات ال�صحية
"وريد".

ورقة اال�ستف�سارات ب�ش�أن رواتب
القرو�ض ال�شخ�صية.

ورق � ��ة ح� ��ول "تطوير عمل
اجل �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لاحت��اد
الربملاين الدويل"

ورقة نقا�شية برملانية حول مو�ضوع:
احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة اخلليجية

ورق��ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن روات��ب
املتقاعدين الع�سكريني .

ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و��ض��وع
القرو�ض ال�شخ�صية.

ورق� ��ة ن �ق��ا���ش ب��رمل��ان �ي��ة ب �ع �ن��وان:
التعليم واملر�أة اخلليجية "الإمارات
منوذج ًا"

ورق��ة تو�ضيحية يف �ش�أن الو�سائل
املتبعة يف �إدارة النفايات.

ورق��ة املفاهيم العامة ملو�ضوع
غالء الأ�سعار.

ورق��ة خلفية ح��ول :ق�ضايا حقوق
الإن�سان (العمالة املهاجرة ،االجتار
بالب�شر ،كراهية الأجانب)

ورق��ة تو�ضيحية يف �ش�أن الأماكن
املخ�ص�صة ال�سرتاحة الطالبات
يف كلية التقنية العليا للطالبات يف
الفجرية.

ورق��ة اخللفية املجمعة ملو�ضوع
غالء الأ�سعار.

م �� �ش��روع ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
لدولة الإمارات ب�ش�أن تعديالت
وم �ق�ترح��ات الأم��ان��ة العامة
ل�لاحت��اد وال�شعب الأع���ض��اء
على ميثاق االحتاد
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورق� � ��ة خ �ل �ف �ي��ة ح� � ��ول :م��و� �ض��وع
"امل�ساعدات اخلارجية "

ورق��ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن �إن�شاء
جمل�س احت��ادي �أعلى للتعليم يف
الدولة.

ملخ�ص للحلقة النقا�شية حول
مو�ضوع غالء الأ�سعار.

م �� �ش��روع ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة
لدولة الإمارات ب�ش�أن تعديالت
م �ق�ترح��ات الأم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
ل�لاحت��اد وال�شعب الأع���ض��اء
على النظام الداخلي لالحتاد

ورقة خلفية حول :مفاهيم �أ�سا�سية
يف الأم� ��ن ال �ق��وم��ي والإج� � ��راءات
ال��دول �ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة يف مكافحة
الإرهاب"

ورق��ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن �إن�شاء
معهد للفنون يف الدولة.

ورق� ��ة اال� �س �ت �ف �� �س��ارات ب���ش��أن
�أه ��داف القطاع اخل��ا���ص حول
مو�ضوع غالء الأ�سعار.

ورق��ة اال� �س �ت��دالل ال�برمل��اين ح��ول:
�سيا�سة �صندوق الزواج

ورق��ة تو�ضيحية يف �ش�أن �أه��داف
اللجنة ال ��وزاري ��ة العليا لتعزيز
التالحم الوطني واملجتمعي.

ورقة اال�ستف�سارات ب�ش�أن تقييم
القطاع احلكومي حول مو�ضوع
غالء الأ�سعار.

ورق � � ��ة اال��� �س�� �ت� ��دالل ال �ب�رمل� ��اين
ح���ول م��و���ض��وع�� :س�ي��ا��س��ة وزارة
ال�صحة يف جم��ال اال�سرتاتيجية
ال�صحية املطبقة حالي ًا يف الدولة
واال�سرتاتيجية امل�ستقبلية 2007م.

ورق ��ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن تقييم
ال�ب�رام���ج امل��ق��دم��ة يف امل ��راك ��ز
الثقافية.
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تقرير مقرتح مقدمة مو�ضوع
غالء الأ�سعار.

م��ذك��رة م �ق�ترح م�ق��دم��ة من
ال�شعبة الربملانية الإماراتية
ِب���ش��أن ال �ق��رار ال��ذي اتخذته
اللجنة التنفيذية لالحتاد يف
اجتماعها الأخ�ي�ر يف نيامي
2008م ب�ش�أن تفادي مناق�شة
�أي م�سائل خالفية بني الدول
الأع�ضاء

�إدارة اللجان

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

ورق � ��ة ا�� �س� �ت ��دالل ب��رمل��ان �ي��ة ح��ول
مو�ضوع� :سيا�سات التعليم العايل
يف دولة الإمارات العربية املتحدة

ورقة تو�ضيحية يف �ش�أن الإجراءات
الأمنية على طالبي الت�أ�شريات.

تقرير عن تو�صيات املجل�س.

ورق � ��ة خ ��دم ��ات ال��ب��ح��وث ح ��ول:
املعا�شات والت�أمينات االجتماعية.

ورقة تو�ضيحية يف �ش�أن �إن�شاء دور
ح�ضانات يف امل�ؤ�س�سات االحتادية.

ورق��ة ا�ستهاللية ح��ول مو�ضوع
�سيا�سة وزارة التعليم العايل.

ورقة خدمات البحوث حول �سيا�سة
وزارة ال�صحة

ورق��ة تو�ضيحية يف ��ش��أن �إيقاف
امل�ساعدات االجتماعية عن بع�ض
م�ستحقيها.

ورقة اخللفية حول �سيا�سة وزارة
التعليم العايل.

ورقة خدمات البحوث حول� :سيا�سة
وزارة الأ�شغال العامة

ورق��ة تو�ضيحية يف ��ش��أن حتديث
ب�ي��ان��ات امل�ستحقني للم�ساعدات
االجتماعية من فئة غري املتزوجات

ح�ل�ق��ة ن�ق��ا��ش�ي��ة ح ��ول م��و��ض��وع
�سيا�سة وزارة التعليم العايل.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

مذكرة ب�ش�أن البند الدائم يف
ج��دول �أع�م��ال جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية وال�سيا�سية والأمن
القومي.

م �� �ش��روع ب �ن��د ط� ��ارئ م�ق��دم
من ال�شعبة الربملانية لدولة
الإم�� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ب �ع �ن �ـ��وان "�أهمية ال �ت �ع��اون
الربملاين ال��دويل يف مواجهة
ال� �ك ��وارث الطبيعية خا�صة
يف �إط� � ��ار �إغ� ��اث� ��ة م�ن�ك��وب��ي
الفي�ضانات يف باك�ستان"
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورقة خدمات البحوث حول :العامة
لهيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

ورق��ة تو�ضيحية يف �ش�أن اجلهود
امل �ب��ذول��ة ل�لا� �س �ت �ف��ادة م��ن م�ي��اه
الأمطار.

ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول �إ���ص��دار
�سيا�سة وزارة التعليم العايل.

ورقة خدمات البحوث حول� :سيا�سة
�صندوق الزواج

ورق��ة تو�ضيحية يف ��ش��أن �إ��ص��دار
قانون حلماية اللغة العربية .

تقرير عن تو�صيات املجل�س حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم
العايل.

ورقة خدمات البحوث حول :برنامج
ال�شيخ زايد للإ�سكان

ورق��ة تو�ضيحية يف ��ش��أن �إج��ازة
الو�ضع يف قانون امل��وارد الب�شرية
االحتادي.

ورق� ��ة اخل�ل�ف�ي��ة ح ��ول م��و��ض��وع
�سيا�سة وزارة ال�صحة يف جمال
اال�سرتاتيجية املطبقة حاليا
واال�سرتاتيجية امل�ستقبلية.

ورق�� ��ة ح� ��ول "الإجراءات
الإ�سرائيلية لتهويد القد�س"

ورقة مقرتح برملاين حول" :برنامج
ال�شيخ زايد للإ�سكان

ورق��ة تو�ضيحية يف ��ش��أن �صرف
�إع��ان��ات اجتماعية للعاطلني عن
العمل.

ورقة حول :البحوث حول مو�ضوع
�سيا�سة وزارة ال�صحة يف جمال
الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة املطبقة حاليا
واال�سرتاتيجية امل�ستقبلية.

م� �ق�ت�رح ح� � ��ول" :مراجعة
وتر�شيد جداول �أعمال جمل�س
وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول
الأع���ض��اء يف منظمة امل�ؤمتر
الإ��س�لام��ي م��ن خ�لال �أعمال
جلان االحتاد"
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورق���ة اال� �س �ت��دالل ح���ول :م���ش��روع
ال�شيخ زايد للإ�سكان

ورق���ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن طلب
املوافقة على بع�ض احل��االت التي
حت��رم م��ن احل���ص��ول على منحة
برنامج زايد للإ�سكان.

ا�ستف�سارات اللجنة للجهات
امل�ع�ن�ي��ة يف احل�ل�ق��ة النقا�شية
(ال�� �ك� ��وادر ال �ط �ب �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة
وه�ي�ئ��ة ال�ت�م��ري����ض يف خمتلف
م�ست�شفيات الدولة).

م� �ق�ت�رح ح� � ��ول" :مراجعة
وتر�شيد جداول �أعمال جمل�س
وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول
الأع���ض��اء يف منظمة امل�ؤمتر
الإ��س�لام��ي م��ن خ�لال �أعمال
جلان االحتاد

ورقة الإيجاز القطاع ال�صناعي يف
دولة الإمارات العربية املتحدة

ورقة تو�ضيحية يف �ش�أن اخلطوات
القادمة يف م�سرية التمكني.

ا�ستف�سارات اللجنة ملمثلي وزارة
ال�صحة حول املو�ضوع.

ورق� ��ة ت�ع��ري�ف�ي��ة ح ��ول ال �ع�لاق��ات
الثنائية بني الإمارات و�أملانيا.

ورق��ة تو�ضيحية يف ��ش��أن تطبيق
ن�ظ��ام ال� ��دوام امل ��رن يف اجل�ه��ات
االحتادية .

ملخ�ص احللقة النقا�شية حول
املو�ضوع.

ورقة حمور حول "جعل منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط خ��ال�ي��ة من
�أ�سلحة الدمار ال�شامل".

ورق� ��ة ت�ع��ري�ف�ي��ة ح ��ول ال �ع�لاق��ات
الثنائية بني الإمارات وايطاليا.

ورق��ة تو�ضيحية يف �ش�أن �إ�شكالية
دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
املدار�س احلكومية .

ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و��ض��وع
�سيا�سة وزارة ال�صحة يف جمال
اال�سرتاتيجية املطبقة حاليا
واال�سرتاتيجية امل�ستقبلية.

ورق��ة حمور حول "�أ�سا�سيات
ر�ؤية برملانية �إ�سالمية للتعامل
مع الواليات املتحدة الأمريكية
يف ���ض��وء خ��ط��اب ال��رئ�ي����س
الأمريكي �أوباما الذي �ألقاه يف
القاهرة".
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورقة تعريفية حول الربملان الأملاين
(البوند�ستاج)

ورق��ة تو�ضيحية يف ��ش��أن برامج
التوعية لظاهرة العنف الطالبي.

تقرير عن تو�صيات املجل�س حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة
يف جمال اال�سرتاتيجية املطبقة
حاليا واال�سرتاتيجية امل�ستقبلية.

ورق � � ��ة حم�� ��ور ح�� ��ول "دور
ال�ب�رمل ��ان ��ات الإ� �س�ل�ام �ي��ة يف
ال�ت���ص��دي ل�ل�أوب �ئ��ة العاملية
وخ��ا� �ص��ة ف�ي�رو���س �أن �ف �ل��ون��زا
اخلنازير ".

ورق��ة عمل بعنوان تطوير للجان
الربملانية "

ورق��ة تو�ضيحية يف ��ش��أن تطوير
�إدارة �أموال الوقف.

ورق� � ��ة خ� ��دم� ��ات ب� �ح ��وث ع��ن
الأوروبي االجتماعية

ورق�� ��ة احل � � ��وار ال� �ع ��رب ��ي –
الأوروبي .

ورق ��ة عمل ح ��ول :ملف املنظومة
ال�ترب��وي��ة واالرت� �ق ��اء بالتعليم يف
ال��وط��ن العربي (التعليم يف دول��ة
الإمارات العربية املتحدة)

ورقة تو�ضيحية يف �ش�أن التوطني يف
مهنتي الإمام وامل�ؤذن.

�إع��داد ورق��ة البيان املعلوماتي
ع��ن ��س�ي��ا��س��ة وزارة ال �� �ش ��ؤون
االجتماعية

( ال��دواف��ع – امل���ش�ك�لات –
التحديات )

ورق ��ة ع�م��ل ح ��ول :م���س�يرة العمل
االقت�صادي العربي امل�شرتك :من
ال�سوق العربية �إلى منطقة التجارة
احلرة العربية "

ورق� ��ة ت��و��ض�ي�ح�ي��ة يف � �ش ��أن ع��دد
طلبات الإ�سكان.
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اجل� � ��دول ال �ت��و� �ص �ي �ف��ي ل��ورق��ة
املفاهيم العامة ل��وزارة ال�شئون
االجتماعية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

ورق� ��ة ع �م��ل ح ��ول ال �ب �ن��د "تعزيز
التعددية واحلقوق املت�ساوية للجميع
م��ن خ�لال املعايري الدميقراطية
واالنتخابات ال�شاملة

ورق��ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن �إن�شاء
مبنى حديث ملحكمة دبا الفجرية.

ورق��ة عمل ح��ول "�ضمان اح�ترام
جميع الأدي� ��ان وال�ع�ق��ائ��د وتعزيز
التعاي�ش ال�سلمي بني كافة الطوائف
الدينية يف ظل العوملة املعا�صرة.

ورقة تو�ضيحية يف �ش�أن التظلم من
قرارات حفظ الق�ضايا اجلنائية.

ورقة عمل حول :خلق فر�ص العمل
والأمن الوظيفي يف ع�صر العوملة

ورق��ة تو�ضيحية يف �ش�أن وح��دات
العالج من الإدمان.

ورقة نقا�ش برملانية حول مو�ضوع:
املر�أة العاملة يف قطاع الإعالم يف
دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية

ورق��ة تو�ضيحية يف �ش�أن ت�سجيل
الأدوية البيطرية.

�إدارة اللجان

اال�ستف�سارات املتعلقة مبو�ضوع
� �س �ي��ا� �س��ة وزارة ال� ��� �ش� ��ؤون –
ا�ستف�سارات �إل��ى احلكومة –
املجتمع امل��دين – ا�ستف�سارات
الزيارة امليدانية.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورق ��ة ح ��ول " ال�ع�ن��ف ب�ش�أن
التظلم "

تقرير برملاين عن �سيا�سة وزارة
ال �� �ش ��ؤون االجتماعية ال�برمل��ان
بنود جدول

ت��ق��ري��ر زي � � ��ارة م��ي��دان��ي��ة –
مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية.

املذكرة التف�سريية حول البند
ال�ط��ارئ امل�ق�ترح م��ن ال�شعبة
الربملانية الإم��ارات�ي��ة بعنوان
"دور ال�برمل��ان��ات يف اح�ت��واء
الأزم��ة املالية العاملية و�أثرها
على االقت�صاديات الوطنية"

ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و��ض��وع
���س��ي��ا���س��ة وزارة ال� ��� �ش� ��ؤون
االجتماعية.

ورق� ��ة ت �� �ص��ور ح ��ول م��و��ض��وع
اللجنة الأولى الدائمة
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورقة حمور برملاين حول :الو�ضع يف
دارفور

ورق��ة تو�ضيحية يف ��ش��أن ارت�ف��اع
�أ�سعار ال�سلع واخلدمات الناجت عن
زيادة �سعر البنزين.

تقرير عن تو�صيات املجل�س حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية.

م� ��ذك� ��رة م� �ق�ت�رح ��ات ح ��ول
مو�ضوع اللجنة الأولى (جلنة
ال���س�ل��م والأم� ��ن ال��دول�ي�ي�ـ��ن)
دور الربملانني يف تعزيز عدم
انت�شار الأ�سلحة النووية ونزع
ال���س�لاح ،و��ض�م��ان ب��دء نفاذ
م��ع��اه��دة احل��ظ��ر ال �� �ش��ام��ل
للتجارب النووية

ورقة حمور برملاين حول :الو�ضع يف
العراق وا�ستعادة ال�شعب العراقي
ل�سيادته ال�سيا�سية واالقت�صادية
و�إعادة �أعمار عراق امل�ستقبل

ورق ��ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن �إق��ام��ة
مهرجان ورقة تو�ضيحية يف �ش�أن
ت�سوق واح��د يف الدولة تزامن ًا مع
العيد الوطني.

ورق� ��ة اخل�ل�ف�ي��ة ح ��ول م��و��ض��وع
الأمن الغذائي.

م� ��ذك� ��رة م� �ق�ت�رح ��ات ح ��ول
مو�ضوع اللجنة الدائمة الثانية
(جل �ن��ة ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة
والتمويل وال �ت �ج��ارة) التغري
امل �ن��اخ��ي ومن�� ��اذج ال�ت�ن�م�ي��ة
امل�ستدامة والطاقات املتجددة

ورق��ة حمور برملاين حول مو�ضوع:
الو�ضع يف كو�سوفو

ورقة تو�ضيحية يف �ش�أن ال�ساعات
املقررة ملادة الرتبية الريا�ضية يف
املراحل الدرا�سية .

ورق��ة املفاهيم مو�ضوع الأم��ن
الغذائي.

ورق� ��ة ت �� �ص��ور ح ��ول م��و��ض��وع
اللجنة الدائمة الثانية (جلنة
التنمية امل�ستدامة والتمويل
والتجارة)

ورقة تعليق على تعديل املادة ()3
م��ن ال �ن �ظ��ام الأ� �س��ا� �س��ي ل�لاحت��اد
الربملاين الدويل.

ورقة تو�ضيحية يف �ش�أن احلد من
تفاقم ظاهرة ارتفاع الأ�سعار.

ورقة اال�ستف�سارات للجنة حول
مو�ضوع الأمن الغذائي.

ب �ط��اق��ة ت�ع��ري�ف�ي��ة ع��ن جلنة
االحتاد الربملاين الدويل حول
�ش�ؤون الأمم املتحدة
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�إدارة اللجان

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

ورق��ة ت�صور ح��ول مو�ضوع اللجنة
الأولى الدائمة (جلنة ال�سلم والأمن
الدولييـن) دور الربملانني يف تعزيز
عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ونزع
ال�سالح ،و�ضمان بدء نفاذ معاهدة
احلظر ال�شامل للتجارب النووية

ورق���ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن ع��دم
ا�ستقبال احل ��االت ال�ط��ارئ��ة غري
امل�شمولة بالبطاقة ال�صحية.

ورق��ة ت�صور ح��ول مو�ضوع اللجنة
ال��دائ �م��ة ال�ث��ان�ي��ة (جل�ن��ة التنمية
امل�ستدامة والتمويل وال�ت�ج��ارة )
ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي ومن���اذج التنمية
امل�ستدامة والطاقات املتجددة

ورقة تو�ضيحية يف �ش�أن ا�سرتاتيجية
الوزارة يف تعيني املعلمني

ورق��ة مفهوم ب��رمل��اين ح��ول تقرير
ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ �م��ة ال�ث��ال�ث��ة (جلنة
الدميقراطية وح �ق��وق الإن���س��ان)
احل��ق يف التعبري واحل���ص��ول على
املعلومات

ورق�� � ��ة ت��و���ض��ي��ح��ي��ة يف �� �ش� ��أن
ا�سرتاتيجية الأ�شغال.

ورق��ة اخللفية ملو�ضوع �سيا�سة
وزارة الأ�شغال.

ورق� ��ة خ�ل�ف�ي��ة ع��ن جل �ن��ة االحت ��اد
الربملاين الدويل حول �ش�ؤون الأمم
املتحدة

ورق ��ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن تعديل
نظام الكفيل

ورقة اال�ستف�سارات ملمثلي وزارة
الأ�شغال العامة.

ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و��ض��وع
الأمن الغذائي.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورق� ��ة حم ��ور ب��رمل��اين ح��ول:
الدميقراطية وحقوق الإن�سان
والقانون الدويل الإن�ساين

مقرتحات العر�ض ح��ول تقرير
ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و� �ض��وع الأم ��ن
الغذائي.
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورقة تعريف برملاين حول جمهورية
جنوب �أفريقيا.

ورقة تو�ضيحية حول� :إقامة ()90
م�سكنا �شعبي ًا للمواطنني يف �إمارة
ر�أ�س اخليمة

ورق ��ة تو�ضيحية ح��ول مكرمة
رئي�س الدولة لدعم احتياجات
املناطق النائية لعام .2005

ورقة تف�سريية حول البند الطارئ

ورق ��ة تو�ضيحية يف � �ش ��أن ت��أخ��ر
تو�صيل الطاقة الكهربائية لإمارة
الفجرية

ج� ��دول زي � ��ارة جل �ن��ة ال���ش�ئ��ون
الإ�سالمية والأوق ��اف واملرافق
العامة للمناطق التابعة لإمارتي
(ر�أ�س اخليمة والفجرية).

ملخ�ص لتقرير اللجنة الأول��ى،وورق� � ��ة ت �ف �� �س�يري��ة ع ��ن ال�ل�ج�ن��ة
الدائمة.تقرير اجلل�سة ال�ساد�سة
امل��و� �ض��وع:ب �ت��اري��خ 2010/1/5م
وجدول ب�أهم قراراتها.

تقرير ال��زي��ارة امل�ي��دان�ي��ة للجنة
ال �� �ش ��ؤون الإ� �س�لام �ي��ة والأوق� ��اف
واملرافق العامة للمناطق النائية
(امل �ن��اط��ق ال�ت��اب�ع��ة لإم� ��ارة ر�أ���س
اخليمة والفجرية).

ورق� ��ة خ�ل�ف�ي��ة� :أع��دت �ه��ا ال�شعبة
الربملانية لدولة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ح���ول م��و� �ض��وع اللجنة
الدائمة الأولى (جلنة الأمن وال�سلم
الدوليني).

تقرير اجلل�سة ال�سابعة املنعقدة
ب�ت��اري��خ 2010/1/19م وج��دول
ب�أهم قراراتها.
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ورقة حمور برملاين حول مو�ضوع:
التطورات الأخرية يف ال�صومال

ورق ��ة بحثية ح��ول الإج� ��راءات
احلكومية لتنفيذ املكرمة.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ملخ�ص لتقرير عن اللجنة الدائمة
الثانية

تقرير اجلل�سة الثامنة املنعقدة
بتاريخ 2010/3/2م وجدول ب�أهم
قراراتها .

ت�ق��ري��ر اللجنة �سيا�سة وزارة
الأ�شغال العامة.

ورق� ��ة خ�ل�ف�ي��ة� :أع��دت �ه��ا ال�شعبة
الربملانية لدولة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ح���ول م��و� �ض��وع اللجنة
ال��دائ �م��ة ال�ث��ان�ي��ة (جل�ن��ة التنمية
امل�ستدامة والتمويل والتجارة)

تقرير اجلل�سة العا�شرة املنعقدة
ب�ت��اري��خ 2010/3/23م وج��دول
ب�أهم قراراتها.

ملخ�ص لتقرير اللجنة الثالثة،
ورقة تف�سريية عن اللجنة الدائمة
قراراتها

ورقة اخللفية ملو�ضوع �سيا�سة وزارة
الأ�شغال .

ورقة ت�صور االجتار بالن�ساء.

ت�ق��ري��ر اجلل�سة احل��ادي��ة ع�شرة
امل�ن�ع�ق��دة ب�ت��اري��خ 2010/6/1م
وجدول ب�أهم قراراتها.

ورقة اال�ستف�سارات ملمثلي وزارة
الأ�شغال العامة.

ورقة ت�صور :احرتام حقوق الإن�سان
للمر�أة والعمال املهاجرين

ت�ق��ري��ر اجل�ل���س��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�شرة
املنعقدة بتاريخ 2010/6/15م
وجدول ب�أهم قراراتها .

ورق��ة تو�ضيحية ح��ول :مكرمة
الدولة لدعم احتياجات املناطق
النائية لعام .2005

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

تقرير تو�صيات املجل�س حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الأ�شغال
العامة.

ورق � ��ة حم� ��ور ب ��رمل ��اين ح��ول
مو�ضوع :ال�صراع الباك�ستاين
الهندي على جامو وك�شمري
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورقة ت�صور :املر�أة وو�سائل الإعالم

ت �ق��ري��ر اجل�ل���س��ة ال �ث��ال �ث��ة ع�شرة
املنعقدة بتاريخ 2010/6/22م
وجدول ب�أهم قراراتها .

ج� ��دول زي � ��ارة جل �ن��ة ال���ش�ئ��ون
الإ� �س�لام �ي��ة وامل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة
للمناطق التابعة لإمارتي (ر�أ�س
اخليمة والفجرية).

ت�أثري العوملة على اقت�صاديات
ال� � � ��دول ال� �ن ��ام� �ي ��ة خ��ا� �ص��ة
الإ�سالمية منها

ورق��ة حم��ور :حلقة نقا�ش (�صحة
الأم والوليد والطفل)

ت�ق��ري��ر اجل�ل���س��ة ال��راب �ع��ة ع�شرة
املنعقدة بتاريخ 2010/6/29م
وجدول ب�أهم قراراتها.

تقرير ال��زي��ارة امليدانية للجنة
ال���ش��ؤون الإ�سالمية والأوق ��اف
واملرافق العامة للمناطق النائية
( املناطق التابعة لإم��ارة ر�أ�س
اخليمة والفجرية).

تعليق ح��ول مو�ضوع :الدعوة
لتخ�صي�ص

ورق� ��ة م �ع �ل��وم��ات ح� ��ول :ملخ�ص
للمذكرة التو�ضيحية م��ن م�صر
ورقة معلومات عن الو�ضع الإن�ساين
يف غزة

ت�ق��ري��ر اجلل�سة الأول� ��ى م��ن دور
االن��ع��ق��اد ال� �ع ��ادي اخل��ام ����س يف
الف�صل الت�شريعي ال��راب��ع ع�شر
املنعقدة بتاريخ 2010/10/21م.

ورق ��ة بحثية ح��ول الإج� ��راءات
احلكومية لتنفيذ املكرمة.

ورق� ��ة حم ��ور ب��رمل��اين ح��ول:
م��واج��ه��ة ال �ت �ح��ري ����ض على
كراهية الإ�سالم

ورق� ��ة م �ع �ل��وم��ات ح� ��ول :ملخ�ص
للمذكرة التو�ضيحية من اليونان
ورقة معلومات عن التغري املناخي.

تقرير اجلل�سة الثانية املنعقدة
بتاريخ 2010/11/2م.

ت�ق��ري��ر اللجنة ح��ول م��و��ض��وع:
وزارة الأ�شغال العامة.

ورق � ��ة حم� ��ور ب ��رمل ��اين ح��ول
م� ��و� � �ض� ��وع :احل� � � � � ��وار ب�ين
احل�ضارات
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة اللجان

ورق� ��ة م �ع �ل��وم��ات ال��دع��م حلماية
القانون الدويل و�إعادة الت�أكيد على
�سيادة ال��دول و�سالمتها الإقليمية
وال �ن �ظ��ام ال��د� �س �ت��وري جلمهورية
�صربيا.

تقرير اجلل�سة الثالثة املنعقدة
بتاريخ 2010/11/9م

تقرير تو�صيات املجل�س حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الأ�شغال
العامة.

درا�� � �س � ��ة م���وق���ف ل�ل���ش�ع�ب��ة
ال�برمل��ان �ي��ة "العمل ال�ع��رب��ي
امل � �� � �ش �ت�رك و�أه�� �م�� �ي� ��ة ح��ل
النزاعات واخلالفات العربية
يف �إط��ار امل�س�ؤولية" (منوذج
احلالة اللبنانية)

ورقة برملانية �آنية العراق الآن.

تقرير اجلل�سة الرابعة املنعقدة
بتاريخ 2010/12/14م

ورق��ة اخللفية ملو�ضوع �سيا�سة
وزارة الأ�شغال.

م �� �ش��روع �أع�����ض��اء ال�ب�رمل��ان
ال�ع��رب��ي االن �ت �ق��ايل للمجل�س
ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي لتعديل
ن �ظ��ام ال �ل �ج��ان يف ال�برمل��ان
العربي االنتقايل.

ورق��ة تو�صيف ب��رمل��اين العالقات
الإماراتية –العراقية

تقرير اجلل�سة اخلام�سة املنعقدة
بتاريخ 2010/12/28م

ورقة اال�ستف�سارات ملمثلي وزارة
الأ�شغال العامة.

ورق���ة خلفية ح���ول :ال��و��ض��ع
النووي يف ال�شرق الأو�سط

ورقة حمور برملاين حول :الو�ضع يف
العراق.

ج��دول فعالية اجلل�سة ال�ساد�سة
م��ن دور االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي الرابع
يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
املنعقدة بتاريخ 2010/1/5م .

ورق��ة تو�ضيحية ح��ول :مكرمة
رئي�س الدولة لدعم احتياجات
املناطق النائية لعام .2005

ورقة خلفية حول� :أزم��ة املياه
يف الوطن العربي
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورقة حمور برملاين حول :الق�ضية
الفل�سطينية.

ج ��دول فعالية اجلل�سة ال�سابعة
م��ن دور االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي الرابع
يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
املنعقدة بتاريخ 2010/1/19م.

جدول زيارة حول :جلنة لل�شئون
الإ�سالمية والأوق ��اف واملرافق
العامة للمناطق التابعة لإمارتي
(ر�أ�س اخليمة والفجرية).

ورق ��ة خلفية ح ��ول :خماطر
االت �ف��اق ال �ت �ج��اري الأوروب� ��ي
الإ�سرائيلي

ورقة حمور برملاين حول :لبنان.

جدول فعالية اجلل�سة الثامنة من
دور االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي ال��راب��ع يف
الف�صل الت�شريعي ال��راب��ع ع�شر
املنعقدة بتاريخ 2010/3/2م.

تقرير ال��زي��ارة امليدانية للجنة
ال���ش��ؤون الإ�سالمية والأوق ��اف
واملرافق العامة للمناطق النائية
(املناطق التابعة لإم��ارة ر�أ���س
اخليمة والفجرية).

ورق� ��ة خ�ل�ف�ي��ة ح ��ول  :م�سار
امل�صاحلة ال�صومالية

ورقة حمور برملاين حول :دارفور.

ج ��دول فعالية اجلل�سة التا�سعة
من دور االنعقاد ال�ع��ادي املنعقد
يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
املنعقدة بتاريخ 2010/3/23م.

ورق ��ة بحثية ح��ول الإج� ��راءات
احلكومية لتنفيذ املكرمة.

ورق��ة حم��ور ب��رمل��اين ح��ول :القمة
العربية املقبلة.

ج��دول فعالية اجلل�سة العا�شرة
م��ن دور االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي الرابع
يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
املنعقدة بتاريخ 2010/4/20م.

ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و��ض��وع
�سيا�سة وزارة الأ�شغال العامة.
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اق� �ت��راح �إع � � ��داد امل �ي��زان �ي��ة
وف��ق نظام ميزانية الربامج
والأداء.
اق �ت�راح �إن �� �ش��اء ن �ظ��ام م��ايل
يحاول تنظيم العملية املالية
ل �ل�برمل��ان وع �م �ل �ي��ة ال�ت��دق�ي��ق
واملراجعة للميزانية.

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق��ة حم��ور ب��رمل��اين ح��ول :القمة
االقت�صادية العربية 2009م.

ج ��دول فعالية اجلل�سة احل��ادي��ة
ع�شرة م��ن دور االن�ع�ق��اد ال�ع��ادي
ال ��راب ��ع يف ال�ف���ص��ل الت�شريعي
ال ��راب ��ع ع���ش��ر امل �ن �ع �ق��دة ب�ت��اري��خ
2010/6/1م.

تقرير تو�صيات املجل�س حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الأ�شغال
العامة.

ورق��ة حم��ور برملاين ح��ول :التنمية
امل�ستدامة يف الوطن العربي (الواقع
والآفاق).

ج���دول ف�ع��ال�ي��ة اجل�ل���س��ة الثانية
ع�شرة دور االنعقاد العادي الرابع
يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
املنعقدة بتاريخ 2010/6/15م.

ورق��ة اخللفية ملو�ضوع �سيا�سة
وزارة الأ�شغال.

ورق��ة حم��ور ب��رمل��اين ح��ول :تعزيز
الت�ضامن العربي وتوحيد املواقف
�إزاء الق�ضايا العربية امل�شرتكة

ورق��ة اال�ستف�سارات ملمثلي وزارة
الأ�شغال العامة.

ورق� ��ة ت �� �ص��ور ب��رمل��اين ح� ��ول :هل
ب�إمكان التجارة الدولية �أن ت�ساعد
على التخفيف من التغري املناخي.

ورقة تو�ضيحية حول مكرمة رئي�س
الدولة لدعم احتياجات املناطق
النائية لعام .2005

ورقة ت�صور حول :املبادئ التوجيهية
للعالقة بني احلكومات والربملانات
ب�ش�أن ق�ضايا التجارة العاملية

ج��دول فعالية اجلل�سة الثانية من
دور االنعقاد العادي اخلام�س يف
الف�صل الت�شريعي ال��راب��ع ع�شر
املنعقدة بتاريخ 2010/11/2م.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية
البحث ع��ن �أ��س�ب��اب الت�أخر
امل �� �س �ت �م��ر ل � �ل� ��دول يف دف ��ع
خم�ص�صاتها �أو م�ساهماتها
امل��ال �ي��ة يف ال�ب�رمل��ان ال�ع��رب��ي
االنتقايل.

ج� ��دول زي � ��ارة جل �ن��ة ال���ش�ئ��ون
الإ�سالمية والأوق ��اف واملرافق
العامة للمناطق التابعة لإمارتي
(ر�أ�س اخليمة والفجرية).
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق��ة �إط��ار برملانية ح��ول :االجت��ار
بالب�شر

ج��دول فعالية اجلل�سة الثالثة من
دور االنعقاد العادي اخلام�س يف
الف�صل الت�شريعي ال��راب��ع ع�شر
املنعقدة بتاريخ 2010/11/9م.

ورق � ��ة خ �ل �ف �ي��ة ح� ��ول م��و� �ض��وع
�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية.

ورق � ��ة م ��ؤ� �ش��ر ت��و� �ض �ي �ح��ي ح ��ول:
�إ�شكاليات التن�سيق ب�ين املجل�س
الت�شريعية ل��دول جمل�س التعاون
اخلليجي.

جدول فعالية اجلل�سة الرابعة من
دور االنعقاد العادي اخلام�س يف
الف�صل الت�شريعي ال��راب��ع ع�شر
املنعقدة بتاريخ2010/12/ 14م.

ورقة خدمات بحوث حول مو�ضوع
�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية.

ورقة م�ؤ�شر تو�ضيحي حول :خطوات
�إجن��از الربملان اخلليجي امل�شرتك
(الفر�ص – العوائق )

ج��دول فعالية اجلل�سة اخلام�سة
من دور االنعقاد العادي اخلام�س
يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر
املنعقدة بتاريخ 2010/12/ 28م.

ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و��ض��وع
�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية.

ورق � ��ة م ��ؤ� �ش��ر ت��و� �ض �ي �ح��ي ح ��ول:
"مالمح خطة عمل لتن�سيق وتوحيد
الت�شريعات اخلليجية.

ورق � ��ة ت��و��ض�ي�ح�ي��ة ع ��ن امل�ج�ل����س
الوطني للإعالم ودوره يف تعزيز
دور املجل�س الوطني االحتادي

ت�ق��ري��ر ع��ن ت��و��ص�ي��ات املجل�س
ح��ول امل��و��ض��وع �سيا�سة الهيئة
العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية.

ورقة م�ؤ�شر تو�ضيحي حول� :إ�سهام
الربملانيني يف القمة االقت�صادية
العربية بالكويت.
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ورقة خلفية حول مو�ضوع �سيا�سة
وزارة ال �ع �م��ل ح ��ول ت���أث�ي�رات
ق ��رارات و�أن�ظ�م��ة وزارة العمل
اجلديدة.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورقة معلومات حول منح الع�ضوية
للمجل�س الوطني الفل�سطيني يف
االحتاد الربملاين الدويل.

ت�ق��ري��ر ح��ول م��و��ض��وع العمالة
ال���واف���دة يف دول� ��ة الإم� � ��ارات
وت��أث�يرات ق��رارات وزارة العمل
اجلديدة.

ورقة معلومات حول البند الطارئ:
الو�ضع الإن�ساين يف قطاع غزة.

ت�ق��ري��ر ع��ن ت��و��ص�ي��ات املجل�س
حول مو�ضوع العمالة الوافدة يف
دولة الإمارات وت�أثريات قرارات
وزارة العمل اجلديدة.

ورق��ة ت�صور ب��رمل��اين ح��ول العنف
�ضد املر�أة"

ال �ت �ح �ل �ي��ل ال��زم��ن��ي وال �ن��وع��ي
وال �ن �ت��ائ��ج ال �ن �ه��ائ �ي��ة مل�ي��زان�ي��ة
وزارة الداخلية للأعوام الثالثة
.2010 – 2009 -2008

ورقة ت�صور حول :النظر �إلى ما بعد
جولة الدوحة

جدول م�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية
لل�سنة امل��ال �ي��ة  2010ل���وزارة
الداخلية.

ورق��ة ت�صور برملاين ح��ول :حماية
واح �ت�رام ح�ق��وق امل� ��ر�أة املهاجرة
العاملة

ورق��ة الإط��ار ال�برمل��اين ملو�ضوع
"�سيا�سة هيئة الإمارات للهوية.

ورق��ة تعريفية ح��ول :ح��ول االحت��اد
الربملاين الدويل

�إعداد جدول توظيف املعلومات
ملو�ضوع "�سيا�سة هيئة الإمارات
للهوية.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورقة عمل حول :التطورات الأخرية
ب �� �ش ��أن ج �ه��ود دول ��ة الإم�� ��ارات يف
مو�ضوع االجتار بالب�شر

ورق ��ة م��اه�ي��ة امل�شكلة ملو�ضوع
"�سيا�سة هيئة الإمارات للهوية.

ورقة عمل حول :القمة العربية.

جدول التحليل الزمني مليزانية
ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �ع��ام 2010 ،2009
ملو�ضوع "�سيا�سة هيئة الإمارات
للهوية.

ورقة عمل حول :الأو�ضاع يف قرب�ص

ورقة اال�ستف�سارات املوجهة �إلى
(هيئة الإم��ارات للهوية ،وزارة
العمل ،وزارة الداخلية ،ديوان
املحا�سبة ).

ورقة عمل" دور املجل�س الوطني يف
تعزيز الهوية الوطنية "

�إع� � ��داد ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ح��ول
مو�ضوع "�سيا�سة هيئة الإمارات
للهوية"

ورق��ة عمل ح��ول� :سيا�سة احلكومة
يف جمال الإعالم.

بطاقات التعليق ملو�ضوع �سيا�سة
هيئة الإمارات للهوية.

ورق��ة عمل ح��ول :الهيئة الدولية
حلقوق الإن�سان.

ج��دول توظيف املعلومات حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة املالية .
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق��ة حمور برملاين حول مو�ضوع:
ال�صراع الباك�ستاين الهندي على
جامو وك�شمري

ورقة الإطار املقرتح لعمل اللجنة
ح ��ول م��و� �ض��وع �سيا�سة وزارة
املالية.

ورق��ة املحور الربملاين ح��ول :دعوة
الدول الإ�سالمية املي�سرة �إلى �شطب
�أو تخفيف ديون ال��دول الإ�سالمية
املع�سرة اقت�صادي ًا

ا�ستف�سارات �سيا�سة وزارة املالية

ورق��ة حم��ور برملاين ح��ول :الأقلية
الرتكية امل�سلمة يف تراقيا الغربية.

التحليل الزمني مليزانية وزارة
املالية لعام .2010

ورق��ة حمور برملاين حول مو�ضوع:
احلوار بني احل�ضارات.

مالحظات وا�ستف�سارات جلنة
ال �� �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة واالقت�صادية
وال�صناعية حول املو�ضوع

ورق��ة حمور برملاين حول مو�ضوع:
ال��دمي �ق��راط �ي��ة وح �ق��وق الإن �� �س��ان
والقانون الدويل.

�إع���داد ورق��ة التحليل الزمني
مليزانية احلكومة ل�سنة 2010
لكل من :وزارة الداخلية -وزارة
ال�صحة -وزارة املالية – وزارة
الأ�شغال -وزارة الرتبية -جامعة
الإم � � ��ارات -ك�ل�ي��ات التقنية-
برنامج زايد للإ�سكان.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

483

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق��ة حمور برملاين حول مو�ضوع:
الو�ضع يف لبنان

�إن� ��� �ش ��اء ع��ر���ض ت �ق��دمي��ي عن
ال �ت �ح �ل �ي��ل ال��زم �ن��ي وال �ن �ت��ائ��ج
ال�ن�ه��ائ�ي��ة مل �ي��زان �ي��ة ال � ��وزارات
املعنية.

ورق��ة تعليق حول مو�ضوع :الدعوة
لتخ�صي�ص م���س��اه�م��ات طوعية
ل�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي يف
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي لتمويل
عملية التكافل والت�ضامن بني الدول
الإ�سالمية عند حدوث الكوارث.

ورق� ��ة الإط� � ��ار ح� ��ول م��و� �ض��وع
�سيا�سة وزارة العدل.

ورق � � ��ة ع� �م ��ل ح � � ��ول :اجل � � ��داول
وامل�صفوفات االجتماعية والقانونية
ك�آليات جديدة لدرا�سة القوانني "

ج� ��دول م��ق��ارن ال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
وزارة العدل.

نقاط مقرتحة ملباحثات :مع وفد
الربملان الألباين

م �ل �خ ����ص ل �ت �ق��ري��ر الإح�����ص��اء
الق�ضائي.

ورق� ��ة ت�ع��ري�ف�ي��ة ح���ول ج�م�ه��وري��ة
الق�ضاء:

ت �ق��ري��ر زي� ��ارة م �ي��دان �ي��ة ل��دور
الق�ضاء � :أم القيوين – عجمان
– ال�شارقة  -الفجرية

ورق��ة مقرتح ح��ول :دور الربملانات
يف اح�ت��واء الأزم ��ة املالية العاملية
و�أثرها على االقت�صاديات الوطنية

ت�ق��ري��ر زي� ��ارة م�ي��دان�ي��ة ملعهد
التدريب والدرا�سات الق�ضائية
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورقة تعريفية حول :حرية التعبري
واحلق يف احل�صول على املعلومات

تقرير زي��ارة ميدانية للمحكمة
االحتادية العليا

ورق � ��ة ت �ع��ري �ف �ي��ة ح � ��ول :ال�ل�ج�ن��ة
التنفيذية

التحليل الزمني مليزانية وزارة
العدل.

ورق � ��ة ت �ع��ري �ف �ي��ة ح � ��ول :ال �ن �ظ��ام
ال�سيا�سي والن�شاط االقت�صادي يف
جمهورية م�صر العربية

م�شروع التقرير ح��ول مو�ضوع
�سيا�سة وزارة العدل.

ورقة تعريفية حول :العالقات بني
دول ��ة الإم � ��ارات العربية املتحدة
وجمهورية م�صر العربية

بطاقات التعليق حول مو�ضوع "
�سيا�سة وزارة العدل".

ورق� ��ة ت��و��ص�ي��ف ب��رمل��اين �أع��دت �ه��ا
الأم��ان��ة العامة لل�شعبة الربملانية
الإماراتية حول :العالقـات امل�صرية
– الإمـاراتية و�آفـاقها

اجل���دول اال��س�ت�ه�لايل ملو�ضوع
�سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية
املجتمع.

ن�ق��اط مقرتحة ملباحثات :معايل
رئي�س املجل�س الوطني االحت��ادي
عبدالعزيز الغرير رئي�س اجلمهورية
امل�صرية حممد ح�سني مبارك

ورق� ��ة امل �ف��اه �ي��م ال �ع��ام��ة ح��ول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة
وتنمية املجتمع.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ن�ق��اط مقرتحة ملباحثات :معايل
رئي�س املجل�س الوطني االحت��ادي
ع�ب��دال�ع��زي��ز ع �ب��داهلل ال�غ��ري��ر مع
رئ�ي����س ال�� ��وزراء م �ع��ايل د�.أح �م��د
نظيف.
ن�ق��اط مقرتحة ملباحثات :معايل
رئي�س املجل�س الوطني االحت��ادي
ع�ب��دال�ع��زي��ز ع �ب��داهلل ال�غ��ري��ر مع
معايل وزير االقت�صاد حممود حمي
الدين

ورق � ��ة خ ��دم ��ات ب� �ح ��وث ح��ول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة
وتنمية املجتمع.

ن�ق��اط مقرتحة ملباحثات :معايل
رئي�س املجل�س الوطني االحت��ادي
ع�ب��دال�ع��زي��ز ع �ب��داهلل ال�غ��ري��ر مع
رئ�ي����س جم�ل����س ال���ش�ع��ب امل���ص��ري
�سعادة د� .أحمد فتحي �سرور

ورق���ة ا� �س �ت��دالل ب��رمل��اين ح��ول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة
وتنمية املجتمع.

ورق��ة برملانية �آن�ي��ة ح��ول( :م�صر
الآن) زي � ��ارة ج �م �ه��وري��ة م�صر
العربية.

ورق���ة ت�ع��ري�ف�ي��ة ح ��ول م��و��ض��وع
�سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية
املجتمع.

ن�ق��اط مقرتحة ملباحثات :معايل
رئي�س املجل�س الوطني االحت��ادي
خالل اللقاءات �أثناء فرتة الزيارة

ا�ستف�سارات اللجنة مع ممثلي
اجلهات املعنية.
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورقة تعريفية حول :العالقات بني
دول ��ة الإم � ��ارات العربية املتحدة
ومملكة البحرين

ورقة التعقيب للحلقة النقا�شية
ح ��ول ��س�ي��ا��س��ة وزارة الثقافة
وتنمية املجتمع.

ورق� ��ة ت��و��ص�ي��ف ب��رمل��اين �أع��دت �ه��ا
الأم��ان��ة العامة لل�شعبة الربملانية
الإم� ��ارات � �ي� ��ة ح � ��ول :ال �ع�لاق �ـ��ات
البحرينية – الإمـاراتية و�آفـاقها.

ملخ�ص ال �ن��دوة ح��ول مو�ضوع
�سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية
املجتمع.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورقة برملانية �آنية حول :البحرين
الآن.
ورق��ة تعريفية ح��ول غ��رف��ة جت��ارة
البحرين.

ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و��ض��وع
�سيا�سة وزارة الثقافة وتنمية
املجتمع.

ورقة تعريفية حول :جمل�س ال�شورى
البحريني.

تقرير عن تو�صيات املجل�س حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة
وتنمية املجتمع.

ورق��ة تعريفية ح��ول :جمل�س الأم��ة
اجلزائري

جدول الإجناز حول:لإعالم.
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق� � ��ة ت��و� �ص �ي��ف ب� ��رمل� ��اين ح��ول
:العالقـات اجلزائرية – الإمـاراتية
و�آفـاقها

ورق ��ة امل�ف��اه�ي��م ال �ع��ام��ة ح��ول:
مو�ضوع الإعالم.

ورقة نقاط املباحثات بني اجلانب
الإماراتي واجلزائري.

ورق� ��ة الإط� � ��ار ح� ��ول م��و� �ض��وع
الإعالم.

ورق � ��ة ت��و� �ص �ي��ف ب ��رمل ��اين ح� ��ول :
العالقـات املغربية – الإمـاراتية
و�آفـاقها
ورق� � ��ة م��ب��اح��ث��ات ب�ي�ن اجل��ان��ب
الإماراتي واملغربي.

تنظيم حلقات نقا�شية م��ع كل
م��ن الإع�لام �ي�ين والأك��ادمي �ي�ين
واخل �ب�راء ومم�ث�ل��ي م�ؤ�س�سات
الإعالم املرئي واملقروء,

ورقة حمور برملاين حول :العالقات
املغربية -الأوروبية

ورقة ا�ستف�سارات للأكادمييني.

ورق��ة حم��ور برملاين ح��ول :م�سرية
احتاد املغرب العربي

ورق��ة ا�ستف�سارات للتلفزيونات
والإذاعات.

ورق���ة ت�ع��ري�ف�ي��ة ح���ول :جمهورية
كازاخ�ستان.

ورقة اال�ستف�سارات للإعالميني.
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورقة نقاط املباحثات بني اجلانب
الإماراتي والكازاخ�ستاين.

ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و��ض��وع
الإعالم.

ورق � ��ة ت��و� �ص �ي��ف ب ��رمل ��اين ح ��ول:
للعالقات الرتكية– الإماراتية

�إعداد جدول الأعمال التف�سريي.

ورق��ة برملانية حتليلية ح��ول :دور
امل��ؤ��س���س��ة الع�سكرية ال�ترك�ي��ة يف
النظام ال�سيا�سي

�إع ��داد بطاقات ح��ول :مو�ضوع
الإعالم.

ورقة تعريفية حول :العالقات بني
دول ��ة الإم � ��ارات العربية املتحدة
ورو�سيا االحتادية

امليزانية العامة لوزارة ال�صحة
ل�سنة .2010

ورق� ��ة ت��و��ص�ي��ف م �ب��اح �ث��ات ح��ول:
العالقـات الرو�سية – الإمـاراتية
و�آفـاقها

اال�ستف�سارات اخلا�صة ب��وزارة
ال�صحة.

نقاط مقرتحة ملباحثات� :أع�ضاء
جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية
وال�صناعية مع الوفد الرو�سي

ورق��ة التحليل الزمني مليزانية
الوزارة.

ورق���ة ت�ع��ري�ف�ي��ة ح���ول :جمهورية
�أوزباك�ستان.

�صياغة ن����ص م��و��ض��وع الهيئة
االحت ��ادي ��ة ل �ل �م��وارد الب�شرية
احلكومية.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق� � ��ة م��ب��اح��ث��ات ب�ي�ن اجل��ان��ب
الإماراتي واالوزباك�ستاين.

ج��دول توظيف املعلومات حول
مو�ضوع الهيئة االحتادية للموارد
الب�شرية احلكومية

ورقة موقف برملاين حول مو�ضوع:
الأمن الغذائي

ورق� ��ة الإط� � ��ار ح� ��ول م��و� �ض��وع
حول:الهيئة االحت��ادي��ة للموارد
الب�شرية احلكومية.

ورق��ة اال� �س �ت��دالل ال�برمل��اين ح��ول:
�سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية

م�صفوفة الفح�ص االجتماعي
مل �� �ش��روع ق ��ان ��ون امل �� �س �ت��ول��دات
النباتية.

ورق��ة اال� �س �ت��دالل ال�برمل��اين ح��ول:
التلوث البيئي و�أث��ره على ال�صحة
العامة

ورق��ة الإط��ار ال�برمل��اين ملو�ضوع
حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية

ورقة برملانية تو�ضيحية حول� :أثر
الأزم��ة املالية العاملية على النظام
امل�صريف الدويل

ا��س�ت�ف���س��ارات تتعلق مبو�ضوع
ح �م��اي��ة ال �ث��روة ال���س�م�ك�ي��ة –
احلكومة – جمعيات ال�صيادين
– الزيارات امليدانية.
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورقة تو�ضيحية حول" :دور رعاية
الأحداث "

تقرير الزيارة امليدانية جلمعيات
ال�صيادين يف الإم��ارات التالية
(الفجرية– �أم ال �ق �ي��وي��ن –
عجمان – ال�شارقة – دب��ي –
�أبوظبي)

ورقة برملانية تو�ضيحية حول" :حول
جواز �إنهاء خدمة املوظف املواطن
�إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك"

ا�ستبانه ملو�ضوع حماية وتنمية
ال�ث�روة ال�سمكية وامل�شاركة يف
توزيعها والقيام بتحليل بياناتها
ب��ا��س�ت�خ��دام ب��رن��ام��ج التحليل
الإح�صائي االجتماعي

ورقة ا�ستدالل برملانية حول مو�ضوع:
دع��م وتنظيم قطاع ال�صناعة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة

ورق���ة خ��ا��ص��ة ع��ن �إ��ش�ك��ال�ي��ات
ال�ق��ان��ون رق��م  23ل�سنة 1999
يف �شان حماية ال�ثروات املائية
احلية

ورقة ا�ستدالل برملانية حول مو�ضوع:
دع��م وتنظيم قطاع ال�صناعة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة

جدول النتائج الزيارات امليدانية
ملو�ضوع حماية وتنمية ال�ثروة
ال�سمكية

ورق���ة ب��رمل��ان�ي��ة تو�ضيحية ح��ول:
مو�ضوع الغ�ش التجاري

تقرير مو�ضوع حماية وتنمية
الرثوة ال�سمكية

ورق���ة ب��رمل��ان�ي��ة تو�ضيحية ح��ول:
ارت �ف��اع ن�سبة الت�ضخم يف دول��ة
الإمارات العربية املتحدة

ج��دول تعليقات الأع�ضاء حول
مو�ضوع حماية وتنمية ال�ثروة
ال�سمكية

�إدارة
ال�شعبة الربملانية
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق���ة ب��رمل��ان�ي��ة تو�ضيحية ح��ول:
وق��ف ت�سجيل الطالبات يف مركز
االن�ت���س��اب امل��وج��ه مب��دي�ن��ة امل��رف��أ
التابع جلامعة الإم���ارات العربية
املتحدة.

بطاقات اال�ستف�سارات لأع�ضاء
اللجنة.

ورق���ة تو�ضيحية ح ��ول م��و��ض��وع:
الإجراءات املتبعة ب�ش�أن امل�ساعدات
االجتماعية.

العر�ض التقدميي لتقرير اللجنة
ح ��ول م��و� �ض��وع ح�م��اي��ة وتنمية
الرثوة ال�سمكية

ورقة تو�ضيحية حول :العمل الواقـع
بيـن �إجازتني ر�سميتيـن.

تقرير عن تو�صيات املجل�س.

ورق���ة ب��رمل��ان�ي��ة تو�ضيحية ح��ول:
ال�ضمان االجتماعي.

ورق� ��ة الإط � ��ار ال�ب�رمل ��اين ح��ول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية.

ورقة البيان املعلوماتي عن �سيا�سة
وزارة اخلارجية.
احلكومي واخلا�ص تو�ضيحية حول:
مدار�س الغد.
ورق��ة بيان ب��رمل��اين ح��ول مو�ضوع:
ال �ت��وط�ين يف ال �ق �ط��اع احل�ك��وم��ي
واخلا�ص
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق � ��ة ا�� �س� �ت ��دالل ب ��رمل ��اين ح ��ول:
(م�شكلة القرو�ض ال�شخ�صية).

ا�ستف�سارات اللجنة ملمثلي وزارة
اخلارجية.

ورق��ة حمور برملاين حول مو�ضوع:
الإرهاب

ملخ�ص الورقة التحليلية حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية.

ورق��ة حمور برملاين حول مو�ضوع:
ت ��أث�ير ال �ع��ومل��ة ع�ل��ى اق�ت���ص��ادي��ات
ال��دول النامية خا�صة الإ�سالمية
منها

ال��ورق��ة التحليلية ال�برمل��ان�ي��ة
ح ��ول م��و� �ض��وع �سيا�سة وزارة
اخلارجية.

ورق��ة حمور برملاين حول مو�ضوع:
احلوار بني احل�ضارات

ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و��ض��وع
�سيا�سة وزارة اخلارجية.

ورقة عمل حول �أ�س�س ومهارات بناء
القيم والهوية الوطنية

جدول الأعمال التف�سريي حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة اخلارجية.

ورق��ة مدخل ب��رمل��اين ح��ول�" :سنة
 2008عام ًا للهوية الوطنية"

بطاقات التعليق ح��ول مو�ضوع
�سيا�سة وزارة اخلارجية.

درا�� �س ��ة ب��رمل��ان �ي��ة حت�ل�ي�ل�ي��ة ح��ول
م ��و�� �ض ��وع :ال �ت �ن �م �ي��ة الإ� �س �ك��ان �ي��ة
امل�ستدامة.

عر�ض تقدميي مللخ�ص تقرير
اللجنة.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

الدرا�سة الربملانية التحليلية حول
م��و� �ض��وع "تفاقم ظ �ـ��اه��رة غـالء
الأ�سعـار.

جدول توظيف املعلومات

تقرير ممثل املجموعة العربية يف
اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين
ال���دويل ح��ول االج �ت �م��اع ( )255
للجنة

اجلدول التحليلي

مداخلة ح��ول دور الربملانيات يف
�إعداد الإ�سرتاجتية الوطنية للمر�أة

ورقة الإطار

خطة عمل تطوير هيكلية الأمانة
العامة لالحتاد الربملاين العربي

نتائج اجلدول التحليلي

ورق��ة حم��ور برملاين ح��ول :م�سرية
احتاد املغرب العربي

ا�ستف�سارات

ورق�� ��ة حم� ��ور ح�� ��ول :ال��ع�ل�اق��ات
الأوروبية – التون�سية

جدول حتليل االتفاق واالختالف

ورقة حمور برملاين حول :العالقات
املغربية -الأوروبية

ورق��ة اخللفية عن دور منظمة
ال��دول��ي��ة ل �ل �ط�ي�ران (اي� �ك ��او)
والهيئة االحتادية للطريان.
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

تقرير �سعادة الع�ضو /را�شد حممد
ال�شريقي ممثل املجموعة العربية
يف ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�لاحت��اد
الربملاين الدويل

جدول ت�شابه االخت�صا�صات بني
الهيئة الطريان امل��دين وممثلي
قطاع الطريان املدين.

م�لاح �ظ��ات ال �� �ش �ع �ب��ة ال�برمل��ان �ي��ة
الإم��ارات �ي��ة ع�ل��ى :م��ذك��رة الأم��ان��ة
العامة لالحتاد ال�برمل��اين العربي
يف �ش�أن تنفيذها لتو�صيات اللجنة
التنفيذية املتعلقة مب�شروع تطوير
الأمانة العامة.

تقرير حول االتفاق واالختالف
ب�ين الأه � ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
للهيئة.

ورقة برملانية تو�ضيحية حول :ت�أخر
اف�ت�ت��اح بع�ض امل��راك��ز الطبية يف
الدولة

فهر�س معلومات ح��ول الهيئة
العامة للطريان املدين.

ورق� � � ��ة ب���رمل���ان� �ي���ة ت��و� �ض �ي �ح �ي��ة
حول:اعتماد البطاقات ال�صحية
للوزارة يف خمتلف الإمارات

ورقة الإط��ار حول مو�ضوع هيئة
تنظيم االت�صاالت

ورق��ة تو�ضيحية ح��ول ب���ش��أن يوم
العمل الواقع بني �إجازتني ر�سميتني

جدول مقارن لأ�سعار م�ؤ�س�سات
االت���ص��االت يف الإم ��ارات ودول
جمل�س التعاون

ورقة تو�ضيحية حول �س�ؤال� :إنهاء
خدمات بع�ض املواطنني بالقطاع
اخلا�ص

ورقة حتليلية

�إدارة
ال�شعبة الربملانية
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورقة تو�ضيحية حول :و�ضع �ضوابط
لعمل املطورين العقاريني

ن �ت��ائ��ج اجل � ��دول ح���ول ب���ش�ـ��أن
مو�ضوع هيئة تنظيم االت�صاالت

ورقة تو�ضيحية حول ب�ش�أن "الئحة
ال�سلوك العام"

ا�ستف�سارات مو�ضوع هيئة تنظيم
االت�صاالت

ورقة تو�ضيحية حول :فروق رواتب
العاملني يف احلكومة االحتادية من
مدنيني وع�سكريني

ف ��رز وحت�ل�ي��ل امل �ع �ل��وم��ات هيئة
تنظيم االت�صاالت

ورقة تو�ضيحية حول ب�شـ�أن ظاهـرة
املـد الأحمر

ورق� ��ة اال� �س �ت �ف �� �س��ارات ملمثلي
الهيئة.

ورق���ة ب��رمل��ان�ي��ة تو�ضيحية ح��ول:
�س�ؤال الرقابة على امل��واد الغذائية
واملنتجات و�ألعاب الأطفال

ج��دول حتليل م��ؤ��ش��رات الأداء
اال�سرتاتيجية

ورقة تو�ضيحية حول املحافظة على
الرثوة املائية للدولة

ورق� ��ة حت�ل�ي�ل�ي��ة ل � ��ردود اجل�ه��ة
املعنية باملو�ضوع

ورق���ة ب��رمل��ان�ي��ة تو�ضيحية ح��ول:
ت ��أخ��ر التقييم ال�ف�ن��ي ل�ل�أج�ه��زة
الفنية يف امل�ست�شفيات احلكومية
ومدى اال�ستفادة منها يف الإمارات
ال�شمالية

ر�سم بياين حول الرتتيب الدويل
لقطاع االت�صاالت
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق ��ة ب��رمل��ان�ي��ة تو�ضيحية "حول
�إم �ك��ان �ي��ة ت ��أج �ي��ل ب��داي �ـ��ة ال �ع��ام
الدرا�سي � 2010-2009إلى ما بعد
انتهاء �شهر رم�ضان املبارك"

ورقة حتليل ر�ضا امل�ستفيدين من
خدمات االت�صاالت

ورقة تو�ضيحية حول دمج امل�صرف
ال��ع��ق��اري وم �� �ص��رف الإم� � ��ارات
ال�صناعي

جدول حتليل النتائج العك�سي

ورق��ة تو�ضيحية حول الرقابة على
الأدوية

ورقة مقارنة للقانون الإماراتي
وال�سعودي و الأمريكي.

ورق���ة ب��رمل��ان�ي��ة تو�ضيحية ح��ول:
الأزم ��ة االقت�صادية و�أث��ره��ا على
الأ�سواق املالية

ب �ح��ث مت �ه �ي��دي ح� ��ول ��ش��رك��ة
االت�صاالت املتكاملة دو

ورق �ـ��ة تو�ضيحيـة ب�ش�أن" �ضم
�أ�صحاب الأع�م��ال يف املهن احلرة
�ضمن قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية "

درا�سة مقارنة حول الت�شريعات
اخلا�صة باملو�ضوع

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورقة تو�ضيحية حول "داء ال�سكري
وكيفية مواجهته"
ورقة تو�ضيحية حول حتديث بيانات
املتقاعدين

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

497

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق� ��ة ب��رمل��ان �ي��ة ت��و��ض�ي�ح�ي��ة ح��ول
الأخطاء الطبية

جدول الأهداف ملو�ضوع مدار�س
الغد.

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

ورق��ة الإط��ار ال�برمل��اين ملو�ضوع
مدار�س الغد.

ورقة برملانية تو�ضيحية حول توحيد
�إج��ازة ن�صف العام الدرا�سي بني
املدار�س واجلامعات

ملخ�ص للندوة املفتوحة حول
مو�ضوع مدار�س الغد.

ورق ��ة تو�ضيحية ح��ول ال��ري��ا��ض��ة
املدر�سية

ا� �س �ت �ف �� �س��ارات ال�ل�ج�ن��ة ملمثلي
الوزارة.

ورقة تو�ضيحية حول ب�ش�أن "درا�سة
�أو�ضاع املتقاعدين من حيث زيادة
رواتبهم "

ا�ستبانة حول:مدار�س الغد.

ورق��ة تو�ضيحية ب�ش�أن :الوظائف
املدرجة يف ميزانية وزارة ال�صحة
لعام 2008

تفريغ وحتليل نتائج اال�ستبانة.
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق��ة ت�صور ب��رمل��اين ح��ول �إل��زام
�إ�سرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف
ال��راب �ع��ة ع�ل��ى الأرا�� �ض ��ي املحتلة
وم �ع��ام �ل��ة ال �� �س �ج �ن��اء وامل�ع�ت�ق�ل�ين
الفل�سطينيني يف �سجونها وف��ق
القانون الدويل الإن�ساين.

ورق � ��ة ب� �ح ��وث ح� ��ول م��و� �ض��وع
مدار�س الغد.

ورق ��ة �إط� ��ار ب �� �ش ��أن م�ت��اب�ع��ة دول��ة
الإمارات العربية املتحدة لقرارات
االحت ��اد ال�برمل��اين ال ��دويل ب�ش�أن
الأزمة املالية.

ج� ��دول �إع � ��داد ال �ت �ق��ري��ر ح��ول
مو�ضوع مدار�س الغد.

تقييم الربملان :الأه��داف والنتائج
والت�أثري

ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و��ض��وع
مدار�س الغد.

امل��ذك��رة التف�سريية ح ��ول البند
الإ� � �ض� ��ايف امل� �ق�ت�رح م ��ن ال�شعبة
الربملانية الإماراتية بعنوان "دور
الربملانيني واملنظمات الربملانية
الإقليمية يف جهود مكافحة �أنفلونزا
اخل��ن��ازي��ر  ،H1N1واح� �ت ��واء
خماطره االقت�صادية واالجتماعية"

بطاقات التعليق اخلا�صة ب�أ�سئلة
الأع�ضاء.

م�شروع ق��رار البند الإ� �ض��ايف من
ال�شعبة الربملانية الإماراتية

العر�ض التقدميي لتقرير اللجنة
حول مو�ضوع مدار�س الغد.

�إدارة
ال�شعبة الربملانية
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

م��ذك��رة ب���ش��أن :م���ش��روع ميزانية
االحت� ��اد ال�ب�رمل��اين ال� ��دويل لعام
2010

ال ��و�� �ض ��ع امل� � ��ايل ل�ل�احت���اد ح�ت��ى
2009/6/30

ج��دول توظيف املعلومات حول
مو�ضوع الأزمة املالية.

ورقة حتليلية ب�ش�أن برامج االحتاد
الربملاين الدويل 2012-2010

ج ��دول تو�ضيحي ح��ول الأزم ��ة
املالية.

مقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية
ب�ش�أن �إ�صالح االحتاد

ج ��دول الأه� ��داف ح��ول الأزم ��ة
املالية.

ورقة حمور ب�ش�أن :مو�ضوع اللجنة
الدائمة الأولى (جلنة ال�سلم والأمن
الدولييـن) :ال�ت�ع��اون وامل�س�ؤولية
امل�شرتكة يف احلملة العاملية ملكافحة
اجلرمية املنظمة ،وال�سيما االجتار
ب��امل �خ��درات ،وم�ب�ي�ع��ات الأ�سلحة
غ�ير امل���ش��روع��ة واالجت���ار بالب�شر
والإرهاب العابر للحدود.

ج ��دول الإط� ��ار ال�برمل��اين ح��ول
مو�ضوع الأزمة املالية.
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورقة حمور ب�ش�أن :مو�ضوع اللجنة
ال��دائ �م��ة ال�ث��ان�ي��ة (جل�ن��ة التنمية
امل�ستدامة والتمويل والتجارة) :دور
الربملانات يف البلدان النامية فيما
بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
الأط���راف بغية التعجيل بتحقيق
الأهداف الإمنائية للألفية".

ج��دول التحليل ال�برمل��اين حول
مو�ضوع الأزمة املالية.

ورقة حمور ب�ش�أن :مو�ضوع اللجنة
الدائمة الثالثة (جلنة الدميقراطية
وحقوق الإن�سان) :م�شاركة ال�شباب
يف العملية الدميقراطية".

ورق� ��ة اخل�ل�ف�ي��ة ح ��ول م��و��ض��وع
�سيا�سة الهيئة العامة الكهرباء
واملاء.

ورقة مداخلة حول "حتديات تطبيق
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة "

ورق� ��ة الإط � ��ار ال�ب�رمل ��اين ح��ول
مو�ضوع الهيئة العامة للكهرباء
واملاء

ورقة مداخلة حول "حتديات تطبيق
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة "

ا� �س �ت �ف �� �س��ارات ال�ل�ج�ن��ة ملمثلي
الهيئة.

ورقة مداخلة حول " �أ�سباب امتناع
الدول عن التوقيع على الربوتوكول
االختياري "

ت�ق��ري��ر زي � ��ارات م�ي��دان�ي��ة �إل��ى
ك��ل م��ن (�إم ��ارة �أم القيوين –
عجمان – الفجرية – املنطقة
الو�سطى – ر�أ�س اخليمة).

�إدارة
ال�شعبة الربملانية
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�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

ورق� ��ة م��داخ �ل��ة ح���ول "�أولويات
حتقيق امل�ساواة يف املرحلة القادمة
والتحدي املتمثل يف الت�صدي للعنف
�ضد املر�أة "

ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ح ��ول م��و��ض��وع
�سيا�سة هيئة الكهرباء واملاء.

االج �ت �م��اع التن�سيقي للمجموعة
العربية والإ�سالمية.

بطاقات التعليق اخلا�صة ب�أ�سئلة
الأع �� �ض��اء ملمثلي الهيئة التي
�ستطرح يف اجلل�سة.

ورق ��ة ت ��أث�ير(ت��داع �ي��ات) الأزم ��ة
املالية العاملية على املر�أة.

جدول التحليل الزمني مليزانية
هيئة الكهرباء واملاء لعام .2010

�إع� ��داد ورق ��ة تو�ضيحية ع��ن دور
ال��رق��اب��ي للهيئة ال�ع��ام��ة لل�شباب
والريا�ضة على احتاد كرة القدم
ورقة تعريفية حول التقدم املحرز
والتحديات واملفاو�ضات احلالية
حول تغري املناخ

عمل ورقة تو�ضيحية – عن ظاهرة
حوادث ده�س �أطفال املدار�س

ورقة �إطار مبتابعة قرارات االحتاد
ال�ب�رمل ��اين ال � ��دويل ح� ��ول ال�ت�غ�ير
املناخي والتنمية امل�ستدامة

ورقة تو�ضيحية عن �صندوق الزواج
وحالة الطلبات  2006و 2007

مداخلة ب�ش�أن التغري املناخي

ورقة تو�ضيحية عن مو�ضوع االجتار
بالب�شر.
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ال�شعبة الربملانية

�إدارة البحوث واملعلومات

�إدارة اجلل�سات

تقرير ال�شعبة الإم��ارات �ي��ة ح��ول:
م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف �أع� �م ��ال االحت���اد
ال�برمل��اين ال ��دويل دورة اجلمعية
ال( ) 121وال � � ��دورة () 185
للمجل�س احل��اك��م واالج�ت�م��اع��ات
املرتبطة بهما

ورق��ة تو�ضيحية ح��ول ��س��ؤال بطء
تطبيق ال�شركات اخلا�صة لقرار
جمل�س الوزراء اخلا�ص

ورقة حمور بعنوان :دور الربملانات
يف تنمية التعاون بني دول اجلنوب
وال�ت�ع��اون الثالثي م��ع التعجيل يف
حتقيق الأهداف الإمنائية للتنمية

ورق� ��ة ت��و��ض�ي�ح�ي��ة ح���ول حت��دي��ث
بيانات املتقاعدين.

�إدارة اللجان

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورق��ة تو�ضيحية ح��ول � �س ��ؤال دور
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص يف امل���س��ؤول�ي��ة
االجتماعية.
م�شروع ال�شعبة الربملانية الإماراتية
لتعديل النظام الداخلي لالحتاد
الربملاين العربي
متابعة تنفيذ ت�ع��دي�لات ال�شعبة
ال�برمل��ان�ي��ة ح ��ول :ت�ط��وي��ر الأم��ان��ة
العامة لالحتاد الربملاين العربي
م�شروع ال�شعبة الربملانية الإماراتية
لتعديل ميثاق االحت ��اد ال�برمل��اين
العربي
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�إدارة اجلل�سات

الأزم� ��ة امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة  -ج��دول
(�أ�سباب –نتائج -مقرتحات)
�إجن��ازات وحتديات امل��ر�أة :برملان
عام 2008م.
ورق ��ة م��واق��ف ب��رمل��ان�ي��ة 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
جل�سة ال�ع�م��ل اخل��ام���س��ة منتدى
ال�برمل��ان �ي�ين ال� �ع ��رب ل �ل�ترب �ي��ة –
التحديات والآف��اق جتارب برملانية
وطنية يف جمال التعليم
ورق���ة م �ق�ترح حول"عقد م��ؤمت��ر
برملاين لبحث �آثار الأزمة املالية"
تقرير  -مالحظات اجتماع اللجنة
امل�ؤقتة للتوطني
م��داخ�ل��ة� -إ� �ص�لاح ال�ن�ظ��ام امل��ايل
الدويل
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�إدارة اللجان

�إدارة
ال�شعبة الربملانية
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�إدارة
ال�شعبة الربملانية

م�شروع مقرتح حول تطوير" جملة
االحتاد الربملاين العربي"
امللف الفني لأع�ضاء وف��د ال�شعبة
ال�برمل��ان �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة ل�ل�م��ؤمت��ر
الربملاين حول الأزم��ة االقت�صادية
العاملية
نتائج عامة وفق امل�صفوفة القانونية
يف � �ش ��أن م �� �ش��روع ق��ان��ون تنظيم
الأن�شطة الإعالمية
ورقة م�ؤ�شر حول الربملان اخلليجي
امل�شرتك -خطوات �إجناز الربملان
اخلليجي امل���ش�ترك (ال �ف��ر���ص –
العوائق )
ورقة بحث متهيدية حول :مو�ضوع
�شركة االت�صاالت املتكاملة) دو)
املحور الربملاين  -دور الربملانيني
العرب يف تعزيز الت�ضامن العربي
وت��وح�ي��د امل��واق��ف �إزاء الق�ضايا
العربية امل�شرتكة
تقرير عن "ن�شاط املجل�س الوطني
يف ق�ضايا الرتبية "
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�إدارة اجلل�سات

ورق��ة مقرتحات ح��ول :التنبيه من
خم��اط��ر الأزم � ��ة امل��ال �ي��ة العاملية
وت�أثرياتها على اقت�صاديات الدول
الإ�سالمية
ورق��ة حمور برملاين حول مو�ضوع:
الق�ضية الفل�سطينية
ورق��ة حمور برملاين حول مو�ضوع:
التطورات الأخرية يف ال�صومال
ورق � � � ��ة حم � � ��ور ب � ��رمل � ��اين ح� ��ول
م ��و�� �ض ��وع:ت� ��أث�ي�ر ال� �ع ��ومل ��ة ع�ل��ى
اقت�صاديات الدول النامية خا�صة
الإ�سالمية منها
ورقة حمور الربملاين حول مو�ضوع:
دع��وة ال ��دول الإ��س�لام�ي��ة املي�سرة
�إلى �شطب �أو تخفيف ديون الدول
الإ�سالمية املع�سرة اقت�صادي ًا
ورقة حمور برملاين حول :مواجهة
التحري�ض على كراهية الإ�سالم
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�إدارة اجلل�سات

�إدارة اللجان

�إدارة
ال�شعبة الربملانية

ورق��ة حمور برملاين حول مو�ضوع:
احلوار بني احل�ضارات
ورق � � � ��ة حم � � ��ور ب � ��رمل � ��اين ح� ��ول
م��و� �ض��وع:ال��دمي �ق��راط �ي��ة وح �ق��وق
الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين
ورق ��ة م�ق�ترح ح��ول "عقد م��ؤمت��ر
برملاين لبحث �آثار الأزمة املالية"
ورقة برملانية مقدمة ملعايل رئي�س
املجل�س الوطني االحت��ادي يف �ش�أن
املجل�س الرم�ضاين ملنتدى ال�شارقة
للتطوير
ج� � � � ��دول ق � �ي� ��ا�� ��س الأه� � � � � ��داف
اال�سرتاتيجية -وزارة العدل
ورقة حتليل ماهية امل�شكلة  -توفري
�إمدادات الطاقة للمنازل اجلديدة
ول�ل�ب�ن��اي��ات ال �ت��ي مت االن �ت �ه��اء من
�إن�شائها
ورق��ة حتليل ماهية امل�شكلة – قلة
عدد الذكور يف التعليم العايل
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ج� � � � ��دول حت � �ل � �ي� ��ل الأه � � � � � ��داف
اال�سرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية-
وزارة العدل
ج ��دول الأول ��وي ��ات واالح�ت�ي��اج��ات
االجتماعية  -وزارة الداخلية
ج ��دول االول ��وي ��ات واالح �ت �ي��اج��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة (وزارة ال�ترب �ي��ة
والتعليم)
ج ��دول الأول ��وي ��ات واالح�ت�ي��اج��ات
االجتماعية-جامعة الإمارات
ج� ��دول الأول� �ي���ات واالح �ت �ي��اج��ات
االجتماعية-كليات التقنية العليا
ج� ��دول الأول� �ي���ات واالح �ت �ي��اج��ات
االجتماعية -برنامج ال�شيخ زايد
للإ�سكان
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الــخـاتـمـة
�إذا كان هذا التقرير م َثل �إطاللة متنوعة على خمتلف �أعمال املجل�س الت�شريعية والرقابية وكذلك ما يتعلق ب�أداء دوره ال�سيا�سي يف جمال
الدبلوما�سية الربملانية �إال �أنه ينبغي الت�أكيد على �أن ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل ،وكذلك
ال�سيا�سات احلكومية حتت قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة  -رئي�س جمل�س الوزراء  -حاكم دبي
كان لها �أثر هام يف تلك الإجنازات التي حتققت للمجل�س للقيام باخت�صا�صاته الت�شريعية والرقابية ولعل ما يعرب عن ذلك بو�ضوح التعديالت
الد�ستورية املهمة حول زيادة مدة عمل املجل�س �إلى �أربع �سنوات وكذلك تفعيل دور املجل�س يف نظر االتفاقيات واملعاهدات الدولية وغريها من
جوانب �سيا�سة التمكني ال�سيا�سي التي البد و�أن ترتك �أثر ًا �إيجابي ًا يف جممل �أعمال املجل�س.
با�ستعرا�ضنا للنتائج املتحققة للمجل�س من خالل هذا الدور ووفق ما انتهى �إليه هذا التقرير ف�إنه ميكن �إبراز الآتي:
1.1عقد املجل�س خالل هذا الف�صل ( )62جل�سة �إال �أن ن�شاط املجل�س متيز يف الدورين الثاين والثالث بفعالية �أكرب من الدور الأول وبقية
الأدوار ،حيث �شكلت جل�سات املجل�س يف هذين الدورين ما يقارب من ربع عدد جل�سات املجل�س خالل الف�صل وقد يعود ذلك �إلى اعتبار
�أ�سا�سي هو �أنه خالل الدورين حتديد ًا طرح املجل�س العديد من مبادراته الرقابية املتمثلة يف املو�ضوعات العامة والأ�سئلة اتفاق ًا مع طبيعة
التحديات املجتمعية يف خالل هذا الف�صل .كما تزامن مع عقد املجل�س يف جل�ساته ( )62جل�سة قيا�س م�ؤ�شرات �ساعات عمل املجل�س التي
زادت عن (� )212ساعة عمل ومما نالحظه �أن املو�ضوعات العامة ا�ست�أثرت وحدها بن�سبة ( )% 51من �إجمايل عدد �ساعات املجل�س
وهذا ي�شري �إلى اهتمام �أع�ضاء املجل�س بالقيام بدورهم الرقابي الذي يتيح لهم التقدم باملبادرات واالطروحات التي تتوافق مع حركة تطور
املجتمع وكذلك خمتلف ق�ضاياه االجتماعية واالقت�صادية والثقافية بالإ�ضافة �إلى �أنه �إذا ما مت �إ�ضافة م�ؤ�شرات �ساعات عمل الأ�سئلة التي
بلغت وحدها ( )% 8ف�إن هذا يعني �أن املجل�س خ�ص�ص من �ساعات عمله ما يقرب من ( )% 60للن�شاط الرقابي ويدل ذلك بو�ضوح على
رغبة املجل�س يف املبادرة واالهتمام بق�ضايا الر�أي العام وكذلك ان�شغاله بال�ش�أن العام الذي يكون فيه مبادر ًا.
�أما الأداء الت�شريعي فقط خ�ص�ص له املجل�س ( )% 40من �ساعات عمله ومما يذكر �أن �أداء املجل�س الت�شريعي مرتبط �أ�سا�س ًا باملبادرات
احلكومية يف جمال الت�شريع حيث �إن املجل�س وفق اخت�صا�صه الد�ستوري يناق�ش ويوافق على الت�شريعات املقدمة �إليه من احلكومة ولذا ف�إن
م�ؤ�شرات الأداء هنا تعرب عن ن�شاطات م�شرتكة بني املجل�س واحلكومة .كما نالحظ �أن الدور الثاين فقط ا�ست�أثر وحده بن�سبة ( )% 31من
�ساعات عمل املجل�س ،وا�ست�أثر الدور الثالث ( )% 22من �ساعات العمل مما يعني �أن هذين الدورين ا�ست�أثرا حوايل ( )% 53من �ساعات عمل
املجل�س وهذا يعني م�ؤ�شر ًا وداللة على االتفاق مع عدد اجلل�سات خا�صة يف خالل هذين الدورين.
�2.2إذا كان املجل�س قد ناق�ش ما يقارب ( )64م�شروع قانون �إال �أن ربع عدد هذه القوانني ت َركزت يف الدور الثالث للمجل�س ثم تال ذلك يف الأهمية
الدور الثاين وهذا امل�ؤ�شر يتفق مع م�ؤ�شرات الأداء العامة يف عدد اجلل�سات و�ساعات عمل املجل�س يف خالل هذين الدورين �إال �أننا نالحظ
�أن الق�ضايا االقت�صادية للقوانني �سجلت �أعلى ن�سبة يف القوانني التي ناق�شها ووافق عليها املجل�س حيث بلغت حوايل ( )% 24من �إجمايل
ق�ضايا القوانني وهذا ي�ؤ�شر على اهتمام احلكومة با�سرتاتيجيات العمل االقت�صادي وتنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية من خالل التنظيم
القانوين وكذلك مواجهته للتحديات االقت�صادية العاملية ،ومتطلبات التنمية الداخلية بالإ�ضافة �إلى تعزيز �أ�س�س التقدم االقت�صادي وهذا
يدل على �أن ال�سيا�سات االقت�صادية مثلت قاطرة املجل�س الإماراتي يف خالل املدة من ()2011-2007م بحيث �أن االهتمام االقت�صادي هو
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الذي �سي�ؤدي �إلى التغلب على امل�شكالت والعوائق االجتماعية وهذا النهج يتفق مع �إمكانات الدولة االقت�صادية يف حني �أن الدول الأخرى التي
ال تتوافر لديها تلك الإمكانات االقت�صادية ف�إن قاطرة ال�سيا�سات االجتماعية هي التي تقود قاطرة العمل االقت�صادي.
تعرب نتائج التقرير على توافق املجل�س مع توجه احلكومة يف هذا ال�ش�أن كما �أنه مما يجدر االنتباه �إليه �أن النتيجة امل�شار �إليها �سلفا ال
تعني �إغفال اجلانب االجتماعي بل �أن املجل�س خ�ص�ص (� )10ساعات من جممل �ساعات عمله ملناق�شة القوانني ذات الطابع االجتماعي وهذا
ي�ؤ�شر على جوانب التوازن بني القوانني االقت�صادية واالجتماعية حيث �أن االرتباط الوثيق بني هذين اجلانبني ال ميكن الف�صل بينهما بل �إن
تطور القوانني املعرب عن ال�سيا�سات االقت�صادية البد و�أن يلقي ب�آثارها االيجابية على اجلوانب االجتماعية ومت َثل ذلك يف العديد من الأمثلة
الت�شريعية مثل قانون اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام ،وم�شروعات القوانني ال�صحية.
تالح َظ �أن دور االنعقاد الثالث �شهد �أكرب عدد من القوانني ذات الطابع االقت�صادي حيث بلغ ( )11م�شروع قانون وهذا م�ؤ�شر على
كما َ
�أنه يف تلك املدة الزمنية لدور االنعقاد الثالث كانت متزامنة مع الأزمة االقت�صادية العاملية التي حاولت احلكومة �أن تتكيف معها من خالل
العديد من ال�سيا�سات االقت�صادية لتجاوز تداعيات و�آثار هذه الأزمة كما ي�شري التقرير �إلى ارتفاع ن�سبة مداخالت �أع�ضاء املجل�س ومناق�شاتهم
للحكومة لهذه امل�شروعات حتديد ًا والتي قاربت حوايل ( )% 66يف حني �أن مناق�شات وردود احلكومة بلغت حوايل ( )% 34مما يدل على
التفاعالت االيجابية املتبادلة لنتائج املناق�شات بني احلكومة و�أع�ضاء املجل�س.
كما ا�ستمر االهتمام بالق�ضايا االقت�صادية يف م�شروعات القوانني يف خالل دور االنعقاد الرابع حيث بلغت الق�ضايا االقت�صادية ما ن�سبته
( )% 80من �إجمايل عدد �ساعات عمل املجل�س مل�شروعات القوانني ،وعلى ذات املنوال �سارت وترية االهتمام بقوانني الق�ضايا االقت�صادية يف
دور االنعقاد اخلام�س ،ويف كل هذه الأدوار كانت الق�ضايا االجتماعية حتتل املرتبة الثانية ،ثم الق�ضايا الأمنية يف املرتبة الثالثة ،ثم الق�ضايا
البيئية يف املرتبة الرابعة ،و�أخريا هناك ق�ضايا متنوعة �أخرى ح�صلت بها القوانني والتي جاءت يف املرتبة الأخرية.
�إال �أنه مما يجدر الإ�شارة �إليه �إلى �أن احلكومة وافقت على ما يقارب من ( )% 17من الأفكار والآراء التي عر�ضها املجل�س يف خمتلف
م�شروعات القوانني بينما كانت الأفكار والآراء الأخرى حمل نقا�ش يف اجلل�سات العامة.
�3.3أما الأداء الرقابي ف�إنه تنوع ما بني الأ�سئلة واملو�ضوعات العامة ،فبالن�سبة للأ�سئلة يالحظ �أن املجل�س ناق�ش يف خالل هذا الف�صل ()149
�س�ؤا ًال ا�ستغرقت (� )14ساعة عمل وبن�سبة بلغت حوايل( )% 8من جممل �ساعات العمل ،وي�ؤ�شر التقرير �إلى �أن الدورين الثالث والرابع
جل �أكرب قدر من مبادرات الأع�ضاء وطرحهم للأ�سئلة حيث بلغت ن�سبة الأ�سئلة يف هذين الدورين ما يقرب من ( )% 76من عدد الأ�سئلة
املطروحة خالل الف�صل يف حني �أنه مل يتجاوز عدد الأ�سئلة يف دور االنعقاد الأول ( )% 2وقد يعود ذلك ب�صفة �أ�سا�سية �إلى عدم �إملام
الأع�ضاء الكايف بطبيعة هذه الأداة الرقابية نظر ًا حلداثة عهدهم باملجل�س يف دور االنعقاد الأول �إال �أنه مع الإدراك لنتائج هذه الأداة وما
متثله يف ت�صويب ال�سيا�سات العامة ف�إن �أع�ضاء املجل�س �أح�سنوا املبادرات الرقابية يف جمال الأ�سئلة حتى بلغت الن�سبة امل�شار �إليها يف
الأدوار التالية.
و�إذا كانت الق�ضايا االقت�صادية �سيطرت على طابع احلكومة يف طرح م�شروعات قوانينها مما عرب عن توجه احلكومة االقت�صادي يف
تغي ًا �آخر وهو �سيطرة الق�ضايا االجتماعية على توجه �أع�ضاء املجل�س يف طرح مبادراتهم الرقابية
مبادراتها جتاه املجل�س �إال �أن الأ�سئلة �أفرزت رُ
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وي�شري هذا �إلى داللة هامة ترتبط باهتمام �أع�ضاء املجل�س بالق�ضايا التي تعرب عن توجهات و�شواغل املواطنني يف خمتلف �إمارات الدولة.
وي�ؤ�شر التقرير �إلى �أن ق�ضايا التعليم احتلت املرتبة الأولى يف اهتمامات �أ�سئلة الأع�ضاء حيث �سجلت ما يقرب من ( )% 20من �ساعات
العمل املخ�ص�صة للأ�سئلة ،تلتها ق�ضايا ال�صحة التي �سجلت حوايل ( )% 12.5من عدد �ساعات الأ�سئلة ،ثم الق�ضايا االقت�صادية التي جاءت
يف املرتبة الثالثة و�سجلت ( ،)% 12ثم ق�ضايا املعا�شات يف املرتبة الرابعة �سجلت ( ،)% 4ثم ق�ضايا التوطني يف املرتبة اخلام�سة و�سجلت (3
 ،)%وق�ضايا البنية التحتية وتوالت الق�ضايا يف القرو�ض والبيئة والأمن مما يعرب عن توجه متنوع لأع�ضاء املجل�س يف الأ�سئلة حيث يالحظ
�أن الفروقات بني ق�ضايا و�أخرى �سجلت تفاوت �صغري ًا يف بع�ض الأحيان مثل ق�ضايا التوطني والبنية التحتية ،واملعا�شات ،والق�ضايا الأمنية،
وكذلك بني الق�ضايا االقت�صادية والق�ضايا ال�صحية يف حني انفردت �أ�سئلة التعليم بالتفاوت الأكرب التي �شكلت وحدها فارق يزيد عن ()% 5
وبني الق�ضايا التي تليها يف الأهمية.
كما ي�ؤ�شر التقرير �إلى �أن ق�ضايا الأ�سئلة بتنوعها �سجلت اهتمام �أكرب بالنوعيات التي درجت عليها م�شروعات القوانني التي انح�صرت يف
�أربعة جوانب �أ�سا�سية (االقت�صادية ،االجتماعية ،البيئية ،الأمنية) يف حني �أن اهتمامات الأ�سئلة من حيث تنوعها زادت عن  8جماالت خمتلفة
�أي �أنها بلغت �ضعف جماالت التنوع يف م�شروعات القوانني وهذا ي�ؤ�شر �إلى حر�ص املجل�س على �أن يعرب عن توجهاته واهتماماته يف الق�ضايا التي
عجز �أن يعرب فيها عن تلك االهتمامات يف م�شروعات القوانني كما �أنه ي�ستدل من التقرير �إلى �أن املجل�س قام بتجزئة الق�ضايا حمل النقا�ش
والنظر وتف�صيلها عن الإطار الذي كان معمو ًال به يف القوانني وهذا يتفق مع طبيعة دور الأ�سئلة يف �أعمال الربملانات.
�4.4أما يف �ش�أن املو�ضوعات العامة ف�إن املجل�س خالل هذا الف�صل ناق�ش حوايل ( )32مو�ضوع ًا عام ًا ا�ستغرقت (� )109ساعات عمل من
�إجمايل عدد �ساعات عمله البالغة (� )212ساعة عمل وبن�سبة بلغت ( )% 51ويالحظ �أن الدورين الثاين والرابع �سجل �أعلى ن�سبة من
ن�شاط املجل�س يف املو�ضوعات العامة حيث �أنه يف هذين الدورين حتديد ًا ركز املجل�س حوايل ( )% 33من ن�شاطه الرقابي يف املو�ضوعات
العامة ،ثم جاء الدور الثالث الذي �سجل حوايل ( )% 17من اهتمام املجل�س من املو�ضوعات العامة ،يف حني �سجل دور االنعقاد الأول �أقل
ن�سبة يف املو�ضوعات العامة وذلك نظر ًا حلداثة عهد الأع�ضاء باملجل�س وعدم الإملام الكايف لطبيعة هذه الأداة الرقابية وب�صفة عامة ميكن
الإ�شارة �إلى �أن هذا امل�ؤ�شر يعطي داللة على ات�ساق الن�شاط الرقابي للمجل�س بني الأ�سئلة واملو�ضوعات العامة حيث �أن الن�شاطني امل�شار
�إليهما مت تكثيفهما حتديدا وزيادة معدالتهما يف الدورين الثاين والرابع وقلت فعاليتهما يف دور االنعقاد الأول.
وي�ؤ�شر التقرير على �أن الق�ضايا االجتماعية �سيطرت على اهتمامات الأع�ضاء يف املو�ضوعات العامة وبن�سبة بلغت ( )% 32وبعدد �ساعات
بلغت (� )37ساعة عمل من جممل �ساعات (� )109ساعات عمل.
كما �أ�شار التقرير �إلى �أن الق�ضايا االجتماعية �سجلت �أكرب عدد من الأفكار املطروحة من �أع�ضاء املجل�س والتي قاربت حوايل ( )89فكرة
ور�أي ،ولعل ق�ضايا التعليم وحدها حازت على �أعلى ن�سبة من اهتمام من قبل الأع�ضاء بالق�ضايا العامة حيث �سجلت ( )% 11.2من اهتماماتهم
باملو�ضوعات العامة وبلغت (� )16ساعة عمل وبادر الأع�ضاء من خاللها لطرح ( )31فكرة ور�أي ،كما �سجلت ق�ضايا اخلدمات العامة (الأ�شغال،
الكهرباء واملاء ،تنظيم االت�صاالت ،الطريان املدين� ،إلخ) اهتماما م�ضاعفا من الأع�ضاء باجلانب االجتماعي التي بلغ االهتمام حوايل ()% 17
وبعدد �أفكار بلغت حوايل ( )47فكرة عمل كما �أبدى الأع�ضاء اهتماما بالق�ضايا االقت�صادية وال�صحية ،والق�ضايا الأمنية.
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ولعل هذه الن�سبة العامة امل�شار �إليها تعرب عن ات�ساق �آخر بني الأ�سئلة واملو�ضوعات العامة حيث �أن نوعية الق�ضايا التي ا�ستحوذت على
اهتمامات الأع�ضاء يف الأ�سئلة وبذات الرتتيب �إال فيما –اختالفات هام�شية -هي ذاتها التي �سيطرت على اهتمامات الأع�ضاء يف االهتمامات
العامة �إ َال �أن ما يلحظه القارئ �أن املجل�س اختلف يف مبادراته الرقابية ب�صفة عامة عن مبادرات احلكومة الت�شريعية من حيث �أن احلكومة
�أولت اهتماما باجلانب االقت�صادي يف مبادراتها يف حني �أن املجل�س �أولى اهتماما باجلانب االجتماعي يف مبادراته.
ويف احلقيقة ف�إن هذا يعرب عن طبيعة دور كل من املجل�س واحلكومة ،فاملجل�س مبا يحمله من �صفة متثيلية ف�إنه البد �أن يعرب عن اجلانب
االجتماعي وق�ضايا املواطنني يف حني �أن احلكومة مبا لديها من ا�سرتاتيجيات ورُ�ؤى عمل ومبا يتوافر لديها من امكانات ف�إنها تركز على
االهتمام باجلوانب االقت�صادية.
ويو�ضح التقرير �أن مناق�شات املجل�س للمو�ضوعات العامة وعدد الأفكار والآراء واملقرتحات التي مت طرحها يف اجلل�سات العامة والتي بلغت
حوايل (� )746أثمرت عن �أن مناق�شات املجل�س مع احلكومة مل تكن نقا�ش ًا من �أجل النقا�ش و�إمنا كانت من �أجل التو�صل �إلى نتائج حمددة وهذا
ما �أبرزه جدول قيا�س الفعالية الربملانية الذي ي�ؤ�شر �إلى فعالية تو�صيات املجل�س التي وافقت عليها احلكومة واعتربتها جزء ًا من �سيا�ساتها
العامة فجدول الفعالية الربملانية يو�ضح دور املجل�س يف ت�صويب وتغيري ال�سيا�سات احلكومية العامة ومن خالل هذا يربز �أن املجل�س طرح يف
خالل هذا الف�صل حوايل ( )474تو�صية وافقت احلكومة على �أكرث من ( ،)275ورف�ضت ( )76تو�صية فقط وهذا العدد من التو�صيات هو
فقط املعرب عن عدم الفعالية الربملانية يف العالقة بني املجل�س واحلكومة ،يف حني ظلت ( )123تو�صية من تو�صيات املجل�س يف �إطار ما يطلق
عليه غمو�ض وعدم حتديد الفعالية نظر ًا الن املجل�س مل يتلقى رد ًا �صريحا من احلكومة على هذا التو�صيات.
وي�ؤ�شر التقرير �إلى �أن ن�سبة فعالية تو�صيات املجل�س بلغت حوايل ( ،)% 78.35و�سجلت ق�ضايا ومو�ضوعات بعينها �أعلى ن�سب فعالية ممكنة
حيث �أن احلكومة قبلت بتو�صيات املجل�س يف مو�ضوع التعليم بن�سبة ( )% 100وكذلك مو�ضوع الأ�شغال العامة ،وال�شباب والثقافة ،وال�صحة،
�أي �أن احلكومة ا�ستجابت ب�صفة كاملة ونهائية لتو�صيات املجل�س يف هذه املو�ضوعات وا�ستجابت بن�سب زادت عن (� )% 80إلى ( )% 90من
التو�صيات يف مو�ضوعات التلوث البيئي ،والداخلية ،وهيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،وبرنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ،وتنظيم االت�صاالت ،يف
حني �سجل املجل�س �أقل فعالية له يف عالقته مع احلكومة يف �إطار فعالية تو�صياته يف مو�ضوع ارتفاع الأ�سعار ،و�صندوق الزواج .وهذا ي�ؤ�شر �إلى
طبيعة التعاون االيجابية واملكفولة د�ستوريا بني املجل�س واحلكومة يف هذا ال�صدد ،كما يالحظ �أن �أعلى ن�سب الفعالية حتققت للمجل�س يف �أدوار
انعقاده الثاين والرابع وهذا ما يعرب عن التوجه العام يف الأعمال الرقابية.
�5.5أما يف �ش�أن �أداء جلان املجل�س فقد عقدت جلان املجل�س الدائمة ( )362اجتماع ًا وبعدد �ساعات عمل بلغت (� )989.94ساعة عمل متجاوزة
ب�أ�ضعاف �ساعات عمل املجل�س ،مما ي�ؤ�شر على �أن جلان املجل�س زادت يف معدالت الدرا�سة للق�ضايا املحالة �إليها من املجل�س وتفح�صها
لهذه الق�ضايا مبعدل ال�ضعف عما هو مقدر لها وميكن �إبراز نتائج ن�شاط اللجان من خالل الآتي:
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.أجلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع:
● ●عقدت اللجنة ( )36اجتماع ًا خالل الف�صل وبعدد �ساعات عمل (� )80ساعة عمل ،خ�ص�صت منها (� )49:56ساعة للن�شاط الت�شريعي،
وخ�ص�صت للن�شاط الرقابي (� )31:10ساعات عمل.
●

●وقد طرحت اللجنة عدد من الأفكار والآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد ( )40فكرة ،وبعدد ( )63فكرة يف اجلوانب الرقابية ،ون�سبة
( )% 61,2من الن�شاط الرقابي �إلى الت�شريعي.

●

●�أما بالن�سبة �إلى فعالية اللجنة فقد بلغ �إجمايل التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س ( )32تو�صية ،ا�ستحوذ مو�ضوع �سيا�سة وزارة
الداخلية على ن�سبة ( )% 43التي تعد الن�سبة الأكرب من التو�صيات.

●

●اعتمدت اللجنة على عدد ( )21من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من الأمانة العامة.

.ب جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية:
● ●عقدت اللجنة ( )56اجتماع ًا خالل الف�صل وبعدد �ساعات عمل (� )171.65ساعة عمل ،خ�ص�صت منها (� )142.65ساعة للن�شاط
الت�شريعي ،وخ�ص�صت للن�شاط الرقابي (� )29ساعة عمل.
●

●وقد طرحت اللجنة عدد من الأفكار والآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد ( )52فكرة ،وبعدد ( )43فكرة يف اجلوانب الرقابية ،ون�سبة
( )% 45.3من الن�شاط الرقابي �إلى الت�شريعي.

●

●�أما بالن�سبة �إلى فعالية اللجنة فقد بلغ �إجمايل التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س ( )42تو�صية ،ا�ستحوذ مو�ضوع "تفاقم
ظاهرة ارتفاع الأ�سعار" على ن�سبة ( )% 42.8التي تعد الن�سبة الأكرب من التو�صيات.

●

●اعتمدت اللجنة على عدد ( )20ورقة من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من الأمانة العامة.

.ت جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية:
● ●عقدت اللجنة ( )28اجتماع ًا خالل الف�صل وبعدد �ساعات عمل (� )63.31ساعة عمل ،خ�ص�صت منها (� )57.31ساعة للن�شاط
الت�شريعي ،وخ�ص�صت للن�شاط الرقابي (� )6ساعات عمل.
●

●وقد طرحت اللجنة عدد من الأفكار والآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد ( )72فكرة ،وبعدد ( )13فكرة يف اجلوانب الرقابية ،ون�سبة
( )% 15.3من الن�شاط الرقابي �إلى الت�شريعي.

●

●�أما بالن�سبة �إلى فعالية اللجنة فقد بلغ �إجمايل التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س ( )5تو�صيات ،حيث ناق�شت اللجنة خالل
الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر مو�ضوعا واحدا وهو "�سيا�سة وزارة العدل".

●

●اعتمدت اللجنة على عدد ( )9من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من الأمانة العامة ،كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية بلغت ()4
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زيارات ميدانية.
.ثجلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة:
● ●عقدت اللجنة ( )48اجتماع ًا خالل الف�صل وبعدد �ساعات عمل (� )147:23ساعة عمل ،خ�ص�صت منها (� )49:38ساعة للن�شاط
الت�شريعي ،وخ�ص�صت للن�شاط الرقابي (� )97:45ساعات عمل.
●

●وقد طرحت اللجنة عدد من الأفكار والآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد ( )8فكرة ،وبعدد ( )126فكرة يف اجلوانب الرقابية ،ون�سبة
( )% 94من الن�شاط الرقابي �إلى الت�شريعي.

●

●�أما بالن�سبة �إلى فعالية اللجنة فقد بلغ �إجمايل التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س ( )59تو�صية ،ا�ستحوذ مو�ضوع �سيا�سة وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع على ن�سبة ( )% 50.8التي تعد الن�سبة الأكرب من التو�صيات.

●

●اعتمدت اللجنة على عدد ( )36من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من الأمانة العامة.

.ججلنة ال�شئون ال�صحية والعمل وال�شئون االجتماعية:
● ●عقدت اللجنة ( )73اجتماع ًا خالل الف�صل وبعدد �ساعات عمل (� )225.87ساعة عمل ،خ�ص�صت منها (� )113:08ساعة للن�شاط
الت�شريعي ،وخ�ص�صت للن�شاط الرقابي (� )95:45ساعات عمل.
●

●وقد طرحت اللجنة عدد من الأفكار والآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد ( )42فكرة ،وبعدد ( )188فكرة يف اجلوانب الرقابية ،ون�سبة
( )% 81.7من الن�شاط الرقابي �إلى الت�شريعي.

●

●�أما بالن�سبة �إلى فعالية اللجنة فقد بلغ �إجمايل التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س ( )79تو�صية ،ا�ستحوذ مو�ضوع �سيا�سة وزارة
ال�صحة على ن�سبة ( )% 32.9التي تعد الن�سبة الأكرب من التو�صيات.

●

●اعتمدت اللجنة على عدد ( )45من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من الأمانة العامة.

.حجلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية:
● ●عقدت اللجنة ( )34اجتماع ًا خالل الف�صل وبعدد �ساعات عمل (� )77.34ساعة عمل ،خ�ص�صت منها (� )24:2ساعة للن�شاط
الت�شريعي ،وخ�ص�صت للن�شاط الرقابي (� )51:19ساعات عمل.
●

●وقد طرحت اللجنة عدد من الأفكار والآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد ( )64فكرة ،وبعدد ( )202فكرة يف اجلوانب الرقابية ،ون�سبة
( )% 75.9من الن�شاط الرقابي �إلى الت�شريعي.

●

●�أما بالن�سبة �إلى فعالية اللجنة فقد بلغ �إجمايل التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س ( )39تو�صية ،ا�ستحوذ مو�ضوع الرثوة
ال�سمكية على ن�سبة ( )% 38.4التي تعد الن�سبة الأكرب من التو�صيات.
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●

●اعتمدت اللجنة على عدد ( )33من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من الأمانة العامة.

.خجلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة:
● ●عقدت اللجنة ( )44اجتماع ًا خالل الف�صل وبعدد �ساعات عمل (� )126ساعة عمل ،خ�ص�صت منها (� )60ساعة للن�شاط الت�شريعي،
وخ�ص�صت للن�شاط الرقابي (� )65ساعات عمل.
●

●وقد طرحت اللجنة عدد من الأفكار والآراء يف اجلوانب الت�شريعية بعدد ( )171فكرة ،وبعدد ( )151فكرة يف اجلوانب الرقابية،
ون�سبة ( )% 46.9من الن�شاط الرقابي �إلى الت�شريعي.

●

●�أما بالن�سبة �إلى فعالية اللجنة فقد بلغ �إجمايل التو�صيات املحالة من اللجنة �إلى املجل�س ( )72تو�صية ،ا�ستحوذ مو�ضوع �سيا�سة الهيئة
العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف على ن�سبة ( )% 36.1التي تعد الن�سبة الأكرب من التو�صيات.

● ●اعتمدت اللجنة على عدد ( )35من الأوراق والدرا�سات الفنية املعدة من الأمانة العامة.
�6.6أما يف �ش�أن ن�شاط ال�شعبة الربملانية للمجل�س الذي �سجل ح�ضور ًا متميزا يف خالل هذا الف�صل فقد �شاركت ال�شعبة يف عدد ( )142فعالية
برملانية ،منها عدد ( )9م�شاركات يف االحتاد الربملاين الدويل ،وعدد ( )6م�شاركات يف احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي ،وعدد ( )12م�شاركة يف االحتاد الربملاين العربي ،وعدد ( )22م�شاركة يف الربملان العربي االنتقايل ،وعدد ( )5م�شاركات يف
اجتماع ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والوطني والأمة والنواب بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،كما قامت ال�شعبة الربملانية بعدد ()24
زيارة ،وي�ؤ�شر التقرير �إلى الفعالية الربملانية امل�ؤثرة لل�شعبة الربملانية يف خمتلف االحتادات.
�أوال :االحتاد الربملاين الدويل:
ا�ستطاعت ال�شعبة الربملانية �أن ت�ؤثر بفعالية يف �أعمال االحتاد الدويل من خالل �أن�شطتها املتميزة وقد حققت نتائج منها (مت تعديل املادة
( )3من النظام الأ�سا�سي لالحتاد الربملاين الدويل حيث �أيد ممثلو ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف �أعمال املجل�س تعديل هذه املادة ب�إ�ضافة
فقرة م�ستحدثة لقبول ع�ضوية فل�سطني كع�ضو كامل الع�ضوية يف االحتاد ،ومتت موافقة املجل�س احلاكم على انتخاب �سعادة الع�ضو/را�شد
حممد ال�شريقي كممثل عن املجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد).
ثاني ًا :احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي:
متكنت ال�شعبة الربملانية �أن ت�ؤثر بفعالية يف �أعمال املنظمة من خالل �أن�شطتها املتميزة وقد حققت نتائج منها (تقدمت ال�شعبة مبذكرة
مقرتح ِب�ش�أن القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لالحتاد يف اجتماعها الأخري يف نيامي 2008م ب�ش�أن تفادي مناق�شة �أي م�سائل خالفية
بني الدول الأع�ضاء" وقد جنحت ال�شعبة الربملانية يف حذف هذه الفقرة من تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية التا�سع ع�شر والذي عقد يف
نيامي – النيجر .2008
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ثالث ًا :االحتاد الربملاين العربي:
متكنت ال�شعبة الربملانية �أن ت�ؤثر بفعالية يف �أعمال االحتاد العربي من خالل �أن�شطتها املتميزة وقد حققت نتائج منها (مت الأخذ مبقرتح
ال�شعبة الإماراتية لإدراج "م�شروع تطوير �أعمال الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي" �ضمن بند ما ي�ستجد من �أعمال ،كما مت عر�ض
امل�شروع املقدم من املجل�س الوطني االحتادي املتعلق "بتطوير عمل الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي" على الوفود اخلليجية لإبداء
الر�أي واملالحظات حوله و�أبدت الوفود اخلليجية املوافقة على ما جاء يف امل�شروع).
رابعاً :الربملان العربي االنتقايل:
متكنت ال�شعبة الربملانية �أن ت�ؤثر بفعالية يف �أعمال الربملان العربي االنتقايل من خالل �أن�شطتها املتميزة وقد حققت نتائج منها (موافقة
اللجنة االقت�صادية واملالية للربملان العربي االنتقايل يف عام 2008م على عدد من التو�صيات التي تقدمت بها ال�شعبة الربملانية ك�إن�شاء
نظام مايل �أو حما�سبي يحاول ينظم العملية املالية يف الربملان العربي االنتقايل ،و�إعداد امليزانية وفق نظام ميزانية الربامج و الأداء.
خام�سا :اجتماع ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والوطني والأمة والنواب بدول جمل�س التعاون اخلليجي:
متكنت ال�شعبة الربملانية �أن ت�ؤثر بفعالية يف �أعمال اجتماع الر�ؤ�ساء من خالل �أن�شطتها املتميزة وقد حققت نتائج منها (قرر االجتماع
املوافقة على مذكرة العمل املقرتحة من املجل�س الوطني االحتادي يف �ش�أن االجتماع الأول لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والوطني والأمة والنواب
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج ،كما مت الأخذ مبقرتحات ال�شعبة يف �ش�أن �إن�شاء برملان خليجي ومت االتفاق على تكليف الأمانة العامة
ملجل�س التعاون اخلليجي بدار�سة �إن�شاء برملان خليجي ورفعه الجتماع الر�ؤ�ساء اخلليجيني).
�أوراق العمل الفنية لل�شعبة الربملانية:
�إزاء اعتماد ال�شعبة الربملانية على منهاجية علمية حمددة يف التح�ضري والإعداد للدرا�سات والأوراق الفنية ،فقد �أعدت ال�شعبة ما يقرب
من عدد ( )535ورقة ودرا�سة فنية خا�صة منها لالحتاد الربملانية الدويل ( )64ورقة ،واحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي ( )46ورقة ،االحتاد الربملاين العربي( )35ورقة ،الربملان العربي االنتقايل ( )45ورقة ،اجتماع ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب
والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية (� )6أوراق ،و�أوراق الزيارات ( )66ورقة.
�أوراق العـمل الفنـية للجـهاز الـفني يف الأمـانة العـامة:
�أما فيما يخ�ص الأداء الفني للأمانة العامة فقد �أ�شر التقرير �إلى �أن الأمانة العامة �أجنزت ما يقارب من ( )1184ورقة ودرا�سة وم�شروعات
فنية� ،أعدت �إدارة البحوث واملعلومات عدد ( )315ورقة ون�سبته( )% 26.6من جممل الأوراق الفنية ،و�إدارة ال�شعبة الربملانية عدد
( )535ورقة ون�سبته ( )% 45.2من جممل الأوراق الفنية ،و�إدارة اللجان عدد ( )334ورقة ون�سبته ( )% 28.2من جممل الأوراق الفنية،
وقد بلغت �أكرب ن�سبة من هذه الأوراق خالل دور االنعقاد الرابع وقد بلغت عدد الأوراق الفنية ( )981ورقة.
ومـما يجـدر التـ�أكـيد عليه ثمـة نـقاط �أ�سا�سيـة:
�1.1إن هذا الأداء املتميز لأمانة املجل�س الوطني االحتادي �إمنا يعرب عن منظومة عمل جماعية تتكاتف فيما كل الإدارات الفنية والإدارية لتقدمي

516

تـقـرير نـ�شـاط حـول �أداء الــمـجـلـ�س الـوطــنـي االتــحــادي

خالل الفـ�صــــــــل الـتــ�شـريـعـي الـرابـــع عـــــ�شـر ()2011-2007م

�أف�ضل �أداء متميز ي�ساند ويدعم عمل الأع�ضاء يف املجاالت الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية ،كما تكاتف يف هذا الأداء خمتلف وحدات
املجل�س مما عرب عن �أداء تكاملي يحقق �أهدافه يف تقدمي الدعم الفني املتميز لأع�ضاء املجل�س.
2.2مل يكن هذا الأداء وليد ال�صدفة �أو ال�سيا�سات املتقطعة و�إمنا مت بناء هذا الأداء وفق خطة عمل تدريجية ،و�سيا�سة اعتمدتها �أمانة املجل�س
يف التدريب حمققا لغايات التطوير امل�ؤ�س�سي لأعمال املجل�س ورف�ضت فكرة �أن يكون التدريب لغر�ض التدريب �أو لغر�ض بناء قدرات متقطعة
للعاملني باملجل�س و�إمنا ا�شتقت جتربتها من املدار�س الربملانية الأمريكية والأوروبية يف اعتماد نهج وبرامج التدريب التعاي�شي الذي يحقق
التالحم واالت�صال امل�ستمر واملبا�شر بني اخلبري والباحثني الربملانيني وبحيث يكون غاية التكليف من هذا التدريب بناء القدرات البحثية
وفق مناهج تدريجية ت�ساعد باحثي املجل�س على اال�ستيعاب للأوراق والدرا�سات الفنية.
3.3اعتمدت �أمانة املجل�س على املزج بني الأداء العلمي لدرا�ستها و�أوراقها الفنية ،وبني املعطيات العملية التي تتواكب مع الإطار الوطني
واعتربت �أن ذلك الزمة �أ�سا�سية لتطوير جوانب العمل يف الأمانة ومن ثم مل ت�سعى الأمانة �إلى ا�سترياد برامج جاهزة للتطوير الفني كما
هو متبع يف العديد من الربملانات الإقليمية وارت�أت �أن تكون لها جتربة ذاتية خا�صة بها يف تطوير �أداء الأمانة العامة و�أن تكون هذه التجربة
م�ستقاة من �أف�ضل املدار�س الربملانية الدولية مع الأخذ يف االعتبار �أن ما هو �أف�ضل يف اخلارج قد ال يكون هو الأف�ضل يف بيئة التطوير
الوطنية لأمانة املجل�س و�إزاء مراعاة الأمانة لهذا املتغري فقد زادت ن�سب فعالية الأوراق والدرا�سات املعدة من جانبها حتى بلغت �أكرث من
( )% 92.3يف �أعمال املجل�س الرقابية ،وما يقرب من ( )% 97.4يف �أعمال ال�شعبة الربملانية وبذات معدالت الإجناز كانت يف املجاالت
الت�شريعية والأعمال الأخرى.
4.4ال ميكن ح�صر جناح الدور الفني للأمانة العامة وق�صره على الباحثني الربملانيني و�إمنا �شارك يف هذا النجاح بفعالية الإدارات الأخرى
غري الفنية التي وفرت الت�سهيالت الالزمة وكذلك كل ما ميكن حتى ت�صل هذه امل�شروعات والدرا�سات �إلى غايتها يف م�ساندة دور الأع�ضاء
الت�شريعي والرقابي وال�سيا�سي.
�5.5إن الأداء الذي قامت به الأمانة يف الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر ال ميثل حلقة نهائية يف تطوير مكونات عملها الفني والإداري و�إمنا هو جزء
من �سل�سلة متوا�صلة تعتمد على ا�سرتاتيجية عمل �أعدتها الأمانة العامة وتعمل على تنفيذها تدريجيا ويف �سنوات متعددة.
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اإذا كانت هناك اأية مالحظات اأو ا�صتف�صارات خا�صة بهذا الدليل ميكن مراجعة
االأمانة العامة يف املجل�س الوطني االحتادي على العنوان التايل:

االأمانة العامة  -اأبوظبي

هاتف00971 2 6812000 :

فاك�س00971 2 6812846 :

�س.ب  836 :اأبوظبي
الربيد االلكرتوينinfo@almajles.gov.ae :

االأمانة العامة  -دبي

هاتف  00971 4 3244400 :فاك�س :
�س.ب  47 :دبي

00971 4 3242332

املجل�س الوطني االحتادي

