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�أوال م�ؤ�شرات عامة للأعمال الفنية للجهاز الفني:
بل���غ �إجم���ايل الأعم���ال الفنية للإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل دور االنعقاد الثالث من الف�صل الت�شريعي
اخلام����س ع�ش���ر عدد ( )364عمال فني���ا ،تنوع ما بني درا�سات وبحوث و�أوراق برملانية مبختلف �أنواعها� ،إ�ضافة �إلى
تقارير اللجان .وقد توزعت �أعمال اجلهاز الفني على ( )10قطاعات ،وقد جاء ترتيب القطاعات كما يلي :
.1م���ن حي���ث حج���م الأعمال الفنية يالحظ �أن قطاع الدبلوما�سية الربملاني���ة ح�صل على �أعلى عدد من الأعمال
الفنية بعدد ( )124عمال بحثيا .وقد ا�شتملت هذه الأعمال الفنية على( ) 215فكرة و ( ) 310مقرتحات ،تاله
يف املرتبة من حيث حجم الأعمال الفنية كل من القطاع القانوين بعدد ( )96عمال بحثيا ،والقطاع االجتماعي
بعدد ( )73عمال بحثيا .ويرجع تفوق القطاع الدبلوما�سي على بقية القطاعات بالن�سبة حلجم الأوراق الفنية
�إلى تعدد وتنوع امل�شاركات الدبلوما�سية لل�شعبة الربملانية على امل�ستويات االحتادي والعربي والإ�سالمي .
.2م���ن حي���ث عدد االفكار اخلا�صة بالقطاعات الع�شر يالحظ �أن قطاع الدبلوما�سية الربملانية �أي�ضاً ح�صل على
�أعل���ى ع���دد من الأفكار بع���دد ( )215فكرة �شملت جميع �أوراق العمل الفنية الت���ي قدمها للم�شاركات اخلارجية،
وتاله يف املرتبة كل من القطاع االقت�صادي بعدد ( )155فكرة والقطاع االجتماعي بعدد ( )140فكرة .
.3من حيث عدد املقرتحات اخلا�صة بالقطاعات الع�شر فيالحظ �أن القطاع الدبلوما�سي �أي�ضا ح�صل على �أعلى
ع���دد م���ن املقرتح���ات بعدد ( )310مقرتحات ،وه���ذا يرجع حل�صوله على املرتبة الأولى م���ن حيث عدد الأوراق
الفني���ة  ،وت�ل�اه يف املرتب���ة كل م���ن القط���اع االجتماعي بع���دد ( )105مقرتح���ات والقطاع القان���وين بعدد ()95
مقرتحا.
.4م���ن حي���ث فعالي���ة الأفكار اخلا�ص���ة بالقطاعات الع�شر فيالح���ظ �أن القطاع الدبلوما�سي ج���اءت ن�سبة فعالية
وا�ستخدام �أفكاره بن�سبة  ،% 100تاله يف ذلك القطاع التعليمي بن�سبة % 100والقطاع القانوين بن�سبة .%94
.5م���ن حي���ث فعالية املقرتحات اخلا�صة بالقطاعات الع�شر فيالح���ظ �أن القطاع االجتماعي جاءت ن�سبة فعالية
وا�ستخ���دام املقرتح���ات اخلا�ص���ة ب�أوراق���ه الفنية بن�سبة  ، %98ت�ل�اه يف ذلك القطاع الدبلوما�س���ي بن�سبة %95
والقطاع القانوين بن�سبة . %78

قطاع الدبلوما�سية
الربملانية
124
215
23.63

قطاعات
�أخرى
7
21
2.31
التا�سع
%0
36

القطاع
القانوين
96
82
9.010
ال�ساد�س
%94.3
95
% 14.8
الثالث
%78

القطاع
الأمني
13
119
13.1
الرابع
%83
20
%3
ال�ساد�س
%0

القطاع
البيئي
4
43
4.725
ال�سابع
%60.4
11
% 1.7
التا�سع
%55

القطاع
اخلدمي
5
34
3.736
الثامن
%12
16
% 2.5
ال�سابع مكرر
%18

القطاع
ال�صحي
4
16
1.758
العا�شر
%88
5
% 0.8
العا�شر
%40

القطاع
التعليمي
21
83
9.13
اخلام�س
%100
29
% 4.5
اخلام�س
%45

القطاع
االجتماعي

73

141

15.5

الثالث

%80

105

% 16.3

الثاين

%98

القطاع االقت�صادي

17

155

17.05

الثاين

%26

16

% 2.5

ال�سابع

%75

عدد الأوراق الفنية

عدد الأفكار

ن�سبة االفكار

ترتيب القطاع بناء على
عدد ون�سبة الأفكار

ن�سبة فعالية االفكار

عدد املقرتحات

ن�سبة املقرتحات

ترتيب القطاع بناء على
عدد ون�سبة املقرنحات

ن�سبة فعالية املقرتحات

جدول بالأعمال الفنية التي �أعدها اجلهاز الفني يف خمتلف القطاعات خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
املجموع
364
909
100
الأول
%100
310
% 5.6
الرابع
%0

643
% 48
الأول
%95
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ج��دول ترتي��ب خمتل��ف القطاعات الفنيةخ�لال دور االنعقاد الع��ادي الثالث من الف�ص��ل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر (�أعداد الأوراق-الأفكار-املقرتحات)
عدد الأوراق الفنية

عدد املقرتحات

عدد الأفكار

القطاعات

الرتتيب

العدد

القطاعات

الرتتيب

العدد

القطاعات

الرتتيب العدد

الدبلوما�سية
الربملانية

1

124

الدبلوما�سية
الربملانية

1

215

الدبلوما�سية
الربملانية

1

310

القانوين

2

96

االقت�صادي

2

155

االجتماعي

2

105

االجتماعي

3

73

االجتماعي

3

140

القانوين

3

95

التعليمي

4

21

الأمني

4

119

�أخرى

4

36

االقت�صادي

5

17

التعليمي

5

83

التعليمي

5

29

الأمني

6

13

القانوين

6

82

الأمني

6

20

�أخرى

7

7

البيئي

7

43

االقت�صادي

7

16

اخلدمي

8

5

اخلدمي

8

34

اخلدمي

8

16

ال�صحي

9

4

�أخرى

9

21

البيئي

9

11

البيئي

10

4

ال�صحي

10

16

ال�صحي

10
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ج��دول ترتي��ب خمتل��ف القطاعات الفنيةخ�لال دور االنعقاد الع��ادي الثالث من الف�ص��ل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر(فعالية-الأفكار-املقرتحات)
فعالية املقرتحات

فعالية الأفكار
القطاعات

الرتتيب

الن�سبة

القطاعات

الرتتيب

الن�سبة

الدبلوما�سية الربملانية

1

%100

االجتماعي

1

%98

التعليمي

2

%100

الدبلوما�سية الربملانية

2

%95

القانوين

3

%94.3

القانوين

3

%78

ال�صحي

4

%88

االقت�صادي

4

%75

الأمني

5

%83

البيئي

5

%55

االجتماعي

6

%80

التعليمي

6

%45

البيئي

7

%60.4

ال�صحي

7

%40

االقت�صادي

8

%26

اخلدمي

8

%18

اخلدمي

9

%12

الأمني

9

%0

�أخرى

10

%0

�أخرى

10

%0

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (11 )2014-2013

ثانيا :فعالية املوارد الب�شرية:
�أجن���زت الأمان���ة العام���ة خالل دور االنعق���اد العادي الثالث من الف�ص���ل الت�شريعي اخلام�س ع�ش���ر حوايل ()364
ورق���ة وبح���ث ودرا�س���ة ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى عدد م���ن م�شروعات العم���ل الفنية الت���ي مت طرحها يف امل�ؤمت���رات الربملانية
الدولي���ة ،و�ش���ارك يف �إجن���از ه���ذه الأوراق الفنية كل م���ن الإدارات البحثية  ،مركز املعلوم���ات والدرا�سات الربملانية،
�إدارة اجلل�س���ات واللج���ان� ،إدارة ال�شعب���ة الربملاني���ة� ،إدارة ال�ش����ؤون القانوني���ة ،ويج���در الإ�شارة هنا �إل���ى �أن وراء هذا
الإجناز ال�ضخم عدد من الباحثني ال يتجاوز عددهم ( )36باحثا  ،كما ي�شري اجلدول التايل :
جدول �إجناز وفعالية املوارد الب�شرية يف كل �إدارة بحثية
الإدارات البحثية

عدد الباحثني

ن�سبة الإجناز والفعالية البحثية
حجم الأعمال الفنية
لكل باحث

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

10

51

5.1

�إدارة اللجان

6

66

11

�إدارة اجلل�سات

4

65

16

�إدارة ال�شعبة الربملانية

6

124

20.6

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

10

58

5.8

املجموع

36

364

%59

�أم���ا بالن�سب���ة للإ�ش���راف الفن���ي على جميع ه���ذه الأعمال من حيث التدقي���ق والإ�شراف واملراجع���ة الفنية فقد قام
بذلك املكتب الفني ،كما ي�شري اجلدول الآتي :
ج��دول �إجن��از وفعالي��ة املكت��ب الفني(الإ�شراف الفن��ي – التدقي��ق – املراجعة – الإع��داد للأوراق
والدرا�سات)
املكتب الفني
قام املكتب بالإ�شراف الفني على (  ) 364ورقة بحث ودرا�سة ،و�شمل
الإ�شراف الفني ،املراجعة  ،والتدقيق وامل�شاركة يف الإعداد.

القيام بالأعمال
(  ) 1م�ست�شار فني.
(  ) 1باحث.
( � ) 1سكرتري تنفيذي.
( ) 1مراجع لغوي.
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مم��ا يجـدر ذكـره �أن نـ�سب��ة الإ�شـراف والـتوجيه واملعاونة والتدريب واملراجعة والتدقيق الفني على
كل الأعمال الفنية ال�سابقة �أجنزها:
•خب�ي�ر برمل���اين دويل واح���د ( امل�ست�ش���ار الفني ) للبح���وث والأوراق والدرا�س���ات الربملاني���ة والقانونية واللجان
واجلل�سات وال�شعبة الربملانية واملكتب الفني ،وتنفيذ الدورات التدريبية ،وور�ش العمل الالزمة لذلك.
•ا�ست�شاريان قانونيان (للمذكرات القانونية ،والفتاوى ،وتقدمي الر�أي القانوين يف اللجان ،واجلل�سات والأوراق
القانونية ذات الطبيعة اخلا�صة� ،أو اال�سرتاتيجية �أو ذات �أهمية حمددة).
•م�ست�شار �إعالمي واحد (للإعالم الربملاين من حيث الإ�شراف الفني على اخلطط اال�سرتاتيجية الإعالمية،
وتنفي���ذ ال���دورات التدريبي���ة ،وور����ش العم���ل الإعالمي���ة الالزم���ة لذل���ك ،وكذل���ك م���ا يتعل���ق ب�إع���داد الأوراق
الإعالمية ذات الطبيعة اخلا�صة� ،أو اال�سرتاتيجية �أو ذات �أهمية حمددة).
•خب�ي�ر واح���د للجل�س���ات للإ�ش���راف الفن���ي على �أعم���ال اجلل�س���ات وامل�ضابط وتطوي���ر التقارير الفني���ة لأعمال
خمرجات اجلل�سات.
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�أو ًال :القطاع االقت�صادي
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م�ؤ�شرات عامة للقطاع االقت�صادي:
بل���غ �إجم���ايل الأوراق الفني���ة املع���دة من قب���ل الإدارات البحثي���ة يف الأمانة العامة خ�ل�ال الدور الع���ادي الثالث من
الف�ص���ل الت�شريع���ي اخلام����س ع�شر للقطاع االقت�ص���ادي عدد ( )17عمال بحثي���ا ،وتفاوتت ه���ذه الأعمال البحثية
بني :عدد ( )15ورقة تو�ضيحية (نوق�ش منها عدد (� )8أوراق خالل جل�سات املجل�س) وعدد درا�سة واحدة ،وورقة
بحثية واحدة.
ومت �إع���داد الأوراق الفني���ة من قبل مرك���ز املعلومات والدرا�سات الربملانية بعدد (� )3أوراق بحثية بن�سبة ()% 18
 ،و�إدارة اجلل�سات عدد ( )14بن�سبة ( ،)% 82كما يو�ضح الر�سم البياين.

�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االقت�صادي خالل الدور العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (17 )2014-2013

امل�ؤ�شرات التطبيقية للقطاع االقت�صادي:
�أو ًال :و�صف امل�ؤ�شر:
بل���غ ع���دد الأوراق الفني���ة التي �أع���دت للقطاع االقت�صادي ( )17ورق���ة فنية ودرا�سة ،ت�ضمنت ع���دداً من الأفكار بلغ
�إجمايل الأفكار� ،سواء التي مت طرحها �أو التي مل يتم طرحها او مناق�شتها ( )155فكرة ،مت طرح ومناق�شة ()40
فكرة ووردت يف (� )8أوراق ومبعدل (� )5أفكار يف كل ورقة فنية مت �إعدادها .وبن�سبة للفعالية ( )%26بينما مل يتم
قيا����س ( )115فك���رة �أخرى من �أ�صل( )155والت���ي وردت يف (� )9أوراق ،نظرا لعدم �إدراج هذه الأوراق بت�شريعاتها
وموا�ضيعها يف هذا الدور.
كما بلغ �إجمايل املقرتحات املعدة يف القطاع االقت�صادي �سواء التي مت مناق�شتها �أو مل يتم مناق�شتها ( )16مقرتحا
مت طرح ومناق�شة ( )12مقرتحا ،وبن�سبة فعالية بلغت ( ،)%75بينما مل يتم قيا�س ( )4مقرتحات �أخرى من �أ�صل
( )16مقرتحا والتي وردت يف (� )8أوراق فنية ،نظرا لعدم �إدراج هذه الأوراق بت�شريعاتها وموا�ضيعها يف هذا الدور.
وقد قدمت جميع هذه الأوراق الفنية للجانب الرقابي خ�ص�ص منها عدد ( )14للأ�سئلة ،وعدد ( )3للمو�ضوعات العامة.
ثاني ًا :الداللة الأفقية للم�ؤ�شر:
احت���ل القط���اع االقت�ص���ادي املرتب���ة اخلام�س���ة ب�ي�ن ت�سعة قطاع���ات ،بع���دد �أوراق بل���غ ( )17ورقة وبن�سب���ة و�صلت لـ
( )%4.7من �أ�صل ( )364ورقة �أعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات.
وت�ضمن���ت الأوراق ع���دداً م���ن الأفكار بل���غ ( )155فكرة من �أ�ص���ل ( )909فكرة � ،أي ما ن�سبت���ه ( ،)%17.05وعلى
الرغم من احتاللها املركز اخلام�س يف عدد الأوراق الفنية� ،إال �أنها احتلت املرتبة الثانية يف عدد الأفكار املطروحة
بعد قطاع الدبلوما�سية الربملانية الذي احتل املرتبة الأولى بن�سبة  ،%23.63وبلغت فعالية تلك الأفكار ()%26
وجاءت يف املرتبة ال�سابعة من حيث الرتتيب مقارنة بفعالية الأفكار املطروحة يف باقي القطاعات.
�أم���ا عل���ى م�ست���وى املقرتح���ات فقد ت�ضمن���ت الأوراق عدداً بل���غ ( )16مقرتحاً �ش���كل ما ن�سبت���ه ( )%2.5من �أ�صل
( )643مقرتحاً ميثل كافة القطاعات ،حمت ً
ال بذلك املرتبة ال�سابعة من حيث عدد املقرتحات� ،إال �أن فاعلية هذه
املقرتحات جاءت يف املرتبة الرابعة مقارنة بفاعلية مقرتحات القطاعات الأخرى وبن�سبة (.)%75
ثالث ًا :الداللة الر�أ�سية للم�ؤ�شر:
ت�ضمنت الأوراق الفنية البالغ عددها ( )17ورقة فنية يف هذا القطاع وعدد ( )155فكرة مبتو�سط بلغ (� )9أفكار
يف كل ورق���ة فني���ة  ،وه���و ما تقدر ن�سبته بـ( )%.17.05من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية يف كل
القطاع���ات ،وع���دد مقرتح���ات بل���غ ( )16مبتو�سط مق�ت�رح لكل ورقة فني���ة  ،وهو ما تقدر ن�سبته ب���ـ( )% 2.5من
جممل مقرتحات الأوراق الفنية.
كم���ا نالح���ظ زي���ادة عدد الأفكار عن ع���دد املقرتحات بفارق ي�صل �إل���ى ( )139وبن�سبة ت�صل �إل���ى ( ،)% 89.7كما
نالحظ ح�صول فعالية �أفكار القطاع االقت�صادي على تقدير مت�أخر عن بقية القطاعات ،وبذلك تقدمت املقرتحات
عن فعالية الأفكار بن�سبة (.)% 49
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رابع ًا  :الدالالت العامة للم�ؤ�شرات الفنية :
بلغ عدد الأوراق الفنية للقطاع االقت�صادي عدد ( )17ورقة وجاء يف الرتتيب اخلام�س من حيث عدد الأوراق بعد
القط���اع التعليم���ي� ،إال �أن كل ورق���ة فنية ق���د احتوت يف املتو�سط على (� ) 9أفكار ومق�ت�رح واحد لكل ورقة ،وحققت
على م�ستوى فعالية الأفكار ما ن�سبته ( ،)% 26كما بلغ املهدر منها ن�سبة (� ، )% 74أما بالن�سبة للمقرتحات فقد
بلغ م�ستوى فعاليتها ( )% 75وبلغ املهدر منها ن�سبة (.)% 25
وق���د ترك���زت الأوراق الت���ي مل يتم �إدراجها مبوا�ضيعها وت�شريعاتها يف ه���ذا الدور على ما ورد �ضمن الأوراق الفنية
املع���دة ل���كل م���ن مو�ض���وع حتديد مق���ارن للخط���ط اال�سرتاتيج���ي لهيئ���ة الأوراق املالي���ة و�إن�شاء م�ص���رف الإمارات
للتنمي���ة ودور الربملان���ات يف مناق�شة ودرا�سة امليزانيات .و�ضمن عدد ( )7من الأوراق التو�ضيحية املقدمة للأ�سئلة
التي مل تناق�ش �أي�ضا  .مما �أثر على فاعلية �أفكار ومقرتحات القطاع.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (19 )2014-2013

جدول ح�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال االقت�صادي
م

مو�ضوع الورقة

الإدارة املعدة

�سنة
الإعداد

1

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول التوطني بقطاع الت�أمني.

2014

2

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول رواتب املوظفني املواطنني العاملني يف احلكومة
االحتادية يف الدرجات من العا�شرة �إلى الرابعة ع�شرة.

2014

3

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول زيادة ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل.

2014

4

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول حترير التجارة.

2014

5

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول ارتفاع �أ�سعار جلب العمالة املنزلية.

2013

6

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول اقرتاح �إن�شاء �سجل احتادي بح�صر مالك
العقارات يف الدولة.

2014

7

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�ض
العقارية.

2014

8

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول الرقابة على �أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة
بالدولة.

9

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول ال�سجل التجاري املوحد.

�إدارة اجلل�سات

2014
2014

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول العنا�صر املعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق
10
التناف�سية.

2014

 11الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول �إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة.

2014

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول زيادة عالوة الأبناء للمواطنني من � 600إلى
12
 1000درهم.

2014

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال توفري الفر�ص اال�ستثمارية لأ�صحاب امل�شاريع
13
ال�صغرية واملتو�سطة بالدولة يف «�إك�سبو.»2020

2013

 14الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال حول جهود الوزارة لتنمية ال�صادرات الإماراتية.

2014

 15ورقة بحثية لتحديد مقارن للخطط اال�سرتاتيجية-الأوراق املالية.
 16ورقة تو�ضيحية ب�ش�أن �إن�شاء م�صرف الإمارات للتنمية.
 17درا�س ــة ح ــول دور الربملانات يف مناق�شة ودرا�سة امليزانيات.

مركز املعلومات
والدرا�سات
الربملانية

2014
2013
2014
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ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي:
ح�صر الأفكار:
بلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االقت�صادي ما يقرب من ()155
فكرة ،ومن �أهم هذه الأفكار:
•�أن الغ�ل�اء ال���ذي ط���ال �أ�سعار ال�سل���ع واخلدمات كافة والت���ي �أ�صبحت ترهق كاهل رب الأ�س���رة مما ي�ؤدي �إلى
عزوفه عن الإجناب واالكتفاء بعدد قليل من الأبناء.
•انخفا�ض ن�سب التوطني يف قطاع الت�أمني على الرغم من ا�شرتاطات هيئة الت�أمني بتعيني ن�سب معينة من
التوطني ل�شركات الت�أمني .
•ع���دم وج���ود قان���ون احتادي مين���ح ال�ضبطي���ة الق�ضائية ل���وزارة االقت�صاد للرقاب���ة على الأن�شط���ة التجارية
لل�شركات التي تعمل داخل املناطق احلرة التابعة للإمارات.
•املناط���ق احل���رة ت�ساهم يف �إنعا�ش ال���دورة االقت�صادية من خالل حركة املوانئ واملط���ارات ،والعائد من �إيجار
الأرا�ضي باملناطق احلرة.
•تكرار الأ�سماء التجارية �إلى حدوث م�شكالت داخل جمتمع امل�ستثمرين ومع دوائر حكومية خالل ال�سنوات
املا�ضية.
•تعزيز تطبيق املعايري الدولية يف املجتمع املحلي ،لتعزيز اقت�صاد الدولة و�ضمان ال�سالمة العامة.
ح�صر املقرتحات:
بلغ �إجمايل املقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االقت�صادي ما يقرب من
( )16مقرتحا  ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
زيادة عالوة الأبناء لتبلغ ( )1000درهم من �أجل توفري احلياة الكرمية للمواطنني.
•يتم و�ضع ا�سرتاتيجية احتادية للرقابة على الأن�شطة التجارية يف املناطق احلرة وخا�صة الب�ضائع املقلدة
والتي تت�ضمن خماطر �صحية.
•فر����ض قوانني حتد من زيادة املكات���ب �أ�سعار ا�ستقدام العمالة املنزلية وا�ستغاللهم حاجة املواطنني للعمالة
املنزلية.
•على هيئة الت�أمني تهيئة الكوادر الوطنية املدربة واملتخ�ص�صة يف �أعمال الت�أمني .
مراجعة خطط وتقديرات ميزانية وزارة االقت�صاد مبا ي�ضمن حتقيق اخلطط للأهداف اال�سرتاتيجية
العامة لوزارة االقت�صاد يف �إطار الفعالية الالزمة و مبا يتوافق مع ا�سرتاتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام
(.)2013-2011

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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ر�سم بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي
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جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي
م

  

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال ( االقت�صادي)

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
( االقت�صادي)
انخفا�ض ن�سب التوطني يف قطاع الت�أمني على الرغم من
ا�شرتاطات هيئة الت�أمني بتعيني ن�سب معينة من التوطني
على هيئة الت�أمني تهيئة الكوادر الوطنية املدربة
ل�شركات الت�أمني ،غياب الرقابة على �شركات الت�أمني حول
واملتخ�ص�صة يف �أعمال الت�أمني .
م�س�ألة التوطني فالكثري من ال�شركات جل�أت �إلى خف�ض
معدالت التوظيف لديها خلف�ض النفقات.
�إعادة النظر يف حتديد احلد الأدنى لرواتب من
ي�شغلون الدرجة العا�شرة �إلى الرابعة ع�شرة يف
انح�سار وظائف املواطنني بقطاع الت�أمني يف الوظائف
احلكومة االحتادية مبا يتنا�سب مع احتياجات الفرد
الدنيا مثل اال�ستقبال وخدمة املتعاملني والطباعة.
املواطن يف الوقت احلايل.
و�ضع جهة ت�شرف على الزيادة يف �أ�سواق الإمارات.
تدين رواتب املوظفني املواطنني يف �شركات الت�أمني.
معاناة �صغار املوظفني ومتو�سطي الدخل العاملني يف
و�ضع وتطوير ا�سرتاتيجيات متقدمة ل�ضمان
احلكومة االحتادية من الدرجة العا�شرة �إلى الرابعة ع�شر
التناف�سية التي حتقق التنمية ال�شاملة للدولة.
من غالء املعي�شة وارتفاع الأ�سعار مما �أرهق ميزانياتهم
و�شكل عبئاً يومي عليهم.
تعزيز مبادئ املناف�سة احلرة يف ال�سوق املحلية
ارتفاع معدل الت�ضخم يف الإمارات ما بني الأعوام
وحتقيق جودة عالية للمعي�شة.
( 2007م ـ 2013م ) بن�سبة (. )% 18.07
�ضرورة تطوير ال�صناعات الوطنية واالرتقاء بها
توفري اال�ستقرار االجتماعي للأ�سر املواطنة وتوفري �سبل �إلى م�ستوى ال�صناعات املعرفية لتكون �صناعات
م�ستقبلية متطورة ت�ساهم يف حتقيق ا�سرتاتيجية
احلياة الكرمية لها و حتقيق العدالة االجتماعية ورفع
الدولة ور�ؤية الإمارات  2021فيما يتعلق بتحقيق
م�ستوى املعي�شة وحتقيق الرخاء للمواطنني .
اقت�صاد تناف�سي مبني على املعرفة.
فوز دبي بتنظيم معر�ض «�إك�سبو الدويل � ، »2020سي�ؤدي يجب على وزارة االقت�صاد ت�شديد الرقابة على
�إلى زيادة الطلب على العقارات لزيادة الن�شاط االقت�صادي مكاتب جلب العمالة املنزلية ومراقبة حركة الأ�سعار
يف بع�ض القطاعات كزيادة اال�ستثمارات يف القطاع العقاري  .والعمل على احلد من ارتفاعها.
اقرتا�ض كثري من �صغار املوظفني ومتو�سطي الدخل من
يجب �سرعة �إيجاد عقود حتفظ حق املخدومني.
البنوك التجارية.
عدم قدرت �صغار املوظفني على ت�سديد التزاماتهم ،مما
يزيد من تعمق اخلالفات الأ�سرية� ،أو املالحقة الق�ضائية فر�ض قوانني حتد من زيادة املكاتب �أ�سعار ا�ستقدام
العمالة املنزلية وا�ستغاللهم حاجة املواطنني للعمالة
لل�شخ�ص املدين� ،أو حب�سه يف حال عجزه عن ال�سداد مما
املنزلية.
ي�ؤدي لت�شتت �أفراد �أ�سرته وما ي�صاحب ذلك من �أمرا�ض
اجتماعية خطرية .
�أن هناك مبادرات من الدولة لتخفيف �أعباء املواطنني
يتم و�ضع ا�سرتاتيجية احتادية للرقابة على
من ذوي الدخل املحدود حيث كانت هناك مبادرة ال�شيخ
الأن�شطة التجارية يف املناطق احلرة وخا�صة
خليفة لت�سوية قرو�ض املواطنني ب�إن�شاء �صندوق ملعاجلة
ديون املواطنني من ذوي الدخل املحدود عام 2011م التي الب�ضائع املقلدة والتي تت�ضمن خماطر �صحية.
بدورها تدعم بنيان اال�ستقرار الأ�سري.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
( االقت�صادي)
ت�سعى الدولة من خالل الأجندة الوطنية التي و�ضعتها
لل�سنوات ال�سبع القادمة �إلى زيادة ن�صيب الفرد من الدخل
القومي الإجمايل بن�سبة (.)% 65
قدر تقرير التنمية الب�شرية  ،2013الذي ي�صدر �سنوياً
عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ن�صيب الفرد يف
الإمارات من الدخل القومي الإجمايل بنحو � 42.71ألف
دوالر يف .2012
�أن االعتماد على الإيرادات النفطية يف متويل حركة
التنمية هي �أحد حتديات زيادة ن�صيب الفرد من الدخل
القومي ،بالرغم من جهود الدولة يف �إيجاد بدائل �أخرى
للإيرادات العامة من ر�سوم و�ضرائب جمركية ،وجناحها
يف تنويع م�صادر الدخل من القطاعات الأخرى.
�إن القطاع ال�صناعي يف الدولة ورغم �أهميته وم�ساهمته
يف الناجت الإجمايل املحلي ،والذي ي�صل �إلى �أكرث من
 ،% 10قد بات بحاجة �إلى حزم ودعم وحتفيز وبالأخ�ص
يف �أ�سعار الطاقة وتكاليف العمالة وت�أجري �أو متلك
الأرا�ضي ال�صناعية ،مع �ضرورة ا�ستكمال البنية الت�شريعية
اخلا�صة بالقطاع مبا يكفل دعم القطاع حملياً وخارجياً.
�إن التناف�سية ال تتحقق ما مل يتحقق مبد�أ اال�ستدامة
املرتكز على مقومات الإن�صاف والتمكني ،والعمل على
بناء م�ستقبل مزدهر للأجيال القادمة يتم من خالل
التخطيط الوا�ضح للأهداف والطموحات ،وكذلك
الإدراك التام للمتغريات وامل�ستجدات املحيطة يف دولتنا
�إقليمياً ودولياً مع مراعاة خ�صو�صية و�أولويات جمتمعنا
الإماراتي.
�أكد املركز الوطني للإح�صاء �أن �سكان الدولة يعي�شون يف
رفاهية و�أن املعدل العام للفقر يف الإمارات ال يزيد عن
 ،% 0.002كما �أن ن�صيب الفرد من الناجت املحلي يعد من
�أعلى املعدالت يف العامل.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال ( االقت�صادي)
زيادة عالوة الأبناء لتبلغ ( )1000درهم من �أجل
توفري احلياة الكرمية للمواطنني.
يجب على وزارة االقت�صاد الإ�سراع يف �إ�صدار حزمة
القوانني التي �أعدتها ،لتهيئة البيئة اال�ستثمارية،
خ�صو�صاً قوانني املناف�سة ،والت�سرت التجاري،
والإفال�س ،وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة الذي
تت�ضمن حوافز و�ضمانات لهذه امل�شروعات.
التن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية جلمع وتوحيد
اجلهود املبذولة� ،إ�ضافة �إلى امل�ساهمة يف تفعيل الدور
الدويل لتطوير امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

�إعداد وتوفري الدرا�سات واملعلومات والبيانات احلديثة.

ت�سهيل التمويل للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

حتديث الإطار الت�شريعي املنظم للأن�شطة
االقت�صادية وم�ضاعفة اجلهود يف تنمية وتعزيز
م�صادر الدخل وتنمية ال�صادرات الإماراتية.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
( االقت�صادي)
حققت الإمارات املركز ( )24عاملياً للت�صنيف العاملي
للتناف�سية من بني ( )144دولة ،وحققت املرتبة الأولى
عربياً وعاملياً يف كفاءة ال�سيا�سة املالية يف تقرير كتاب
التناف�سية ال�سنوي  2012ال�صادر عن املعهد الدويل
للتنمية الإدارية .وحققت الدولة املرتبة الأولى عربياً
واخلام�سة عاملياً يف جمال متكني التجارة عرب احلدود يف
م�ؤ�شر تقرير ممار�سة الأعمال  2012ال�صادر عن البنك
الدويل ،ف�ض ً
ال عن ت�صنيف الدولة يف املرتبة الأولى
عربياً والـ  17عاملياً يف امل�سح الأول للأمم املتحدة مل�ؤ�شرات
ال�سعادة والر�ضا.
ميلك جمل�س الوزراء �سلطة حترير التجارة وفقاً للقانون
االحتادي رقم ( )18ل�سنة 1987م وتعديالته ب�ش�أن تنظيم
الوكاالت التجارية.
�إجمايل الوكاالت التجارية امل�سجلة يف الدولة منذ عام
1982حتى عام 2013م بلغ( .) 11724
حتكم �شركات حمدودة يف توريد �سلع معينة �ساهم يف
�سهولة فر�ض الزيادات ال�سعرية التي تطلبها تلك ال�شركات
على منتجاتها عرب فر�ض زيادات �سنوية بن�سب حمدودة.
عدم وجود حترك جماعي من قبل اجلمعيات التعاونية
لال�ستفادة من قرار حترير الوكاالت التجارية.
رف�ض بع�ض ال�شركات الدولية توريد ال�سلع للجمعيات
ومنافذ البيع مبا�شرة ،نظراً لوجود عقود طويلة املدى مع
وكالء �سابقني ،ف�ض ً
ال عن قيام �شركات منتجة لل�سلع بدور
(الوكيل) عن طريق فتح مكاتب لها يف الدولة.
جتاهل العديد من منافذ البيع قرار الوزارة بعدم رفع �أي
�سلع دون موافقة الوزارة.
تعزيز مبد�أ املناف�سة يف �أ�سواق الدولة ،وحماربة االحتكار
واال�ستغالل بكل �أ�شكاله ،وحماية امل�ستهلك ،وتوفري ال�سلع
واخلدمات ب�شكل منتظم ،واحلد من االرتفاعات غري
املربرة يف الأ�سعار.
قيام مكاتب توريد العمالة املنزلية يف الدولة برفع �أ�سعار
جلب العمالة.
�أن الوكاالت املوجودة يف دول الت�صدير للعمالة املنزلية هي
من تتحكم يف الأ�سعار.
النق�ص ال�شديد يف طلبات الت�شغيل وال�سري الذاتية التي
يقدمها الباحثون عن عمل �أو الوكاالت اخلارجية.
تف�ضيل العمالة العمل يف �شركات وم�صانع براتب �أف�ضل
و�ساعات عمل �أقل.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال ( االقت�صادي)

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
( االقت�صادي)
عدم توافر جهة رقابية على مكاتب ا�ستقدام العمالية.
عدم �صدور القانون االحتادي لعمال اخلدمة امل�ساعدة.
جلوء بع�ض الأ�سر �إلى ت�شغيل املخالفات لقانون دخول
و�إقامة الأجانب يف الدولة ،وهذا الأمر ميثل تهديداً
مبا�شراً لأمن املجتمع والأ�سر وحياة �أفرادها.
مبادرة الدولة �إلى ال�سعي نحو ا�ست�صدار عقد عمل موحد
للعمالة املنزلية ،ينظم حقوق العامل و�صاحب العمل
والتزاماتهما املتبادلة �إلى حني �صدور القانون.
�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء يف عام 2009م ليتولى
�إقامة و�إدارة النظام الإح�صائي يف الدولة.
عدم تكليف املركز الوطني للإح�صاء ب�إن�شاء �سجل احتادي
حل�صر مالك العقارات يف الدولة .
وجود بع�ض القوانني املحلية التي ت�سمح للأجانب بالتملك
احلر يف قطاع العقارات.
االكتفاء بح�صر العقارات وت�سجليها من خالل اجلهات
املحلية املخت�صة يف الإمارات .
التملك احلر لغري املواطنني �سي�ؤدي �إلى جذب اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر يف البناء والت�شييد يف الإمارات.
�إنهاء حالة تعدد الأرقام الإح�صائية وتعار�ضها ال�صادرة
لأكرث من جهة معنية يف الدولة.
م�ساهمة البنوك و�شركات التمويل يف تقدمي متويالت
وقرو�ض للم�ستثمرين املواطنني و املقيمني والأجانب يف
القطاع العقاري.
�إ�صدار امل�صرف املركزي نظام « قرو�ض الرهن العقاري »
اجلديد الذي ي�ضع حدا �أدنى مقبو ًال ملعايري �ضمانات الرهن
العقاري.
اعتماد عمليات التمويل العقاري على التثمني ،من خالل
املقيمني العاملني للبنوك من �أجل حتديد القيمة الفعلية
للعقار املمول.
الق�ضاء على ع�شوائية الأ�سعار ،واحلد من امل�ضاربات
الوهمية.
احلفاظ على ا�ستقرار ومنو القطاع العقاري يف الدولة
ومواجهة �أي حتديات �أو �أزمات اقت�صادية.
تتمثل امل�س�ؤولية الرئي�سية للم�صرف املركزي يف ر�سم
وتطبيق ال�سيا�سات امل�صرفية واالئتمانية و النقدية.
مواجهة وزارة االقت�صاد �صعوبات ب�ش�أن الرقابة على
�أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال ( االقت�صادي)

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
( االقت�صادي)
املناطق احلرة ال تتواجد بها نظم قانونية �أو رقابية �صارمة
حتول دون دخول ال�سلع املغ�شو�شة واملقلدة.
ال يوجد تن�سيق وتعاون قوي بني الأجهزة املعنية بال�سلع
املغ�شو�شة.
يتواجد يف الإمارات العربية املتحدة �أكرب عدد من املناطق
احلرة يف املنطقة حيث �إن هناك ما يقارب ( )40منطقة
حرة منها ( )10حتت الإن�شاء.
متتاز ممار�سة الأعمال التجارية يف املناطق احلرة بالعديد
من املزايا .
�إمكانية متلك الأجانب يف املناطق احلرة بن�سبة (.)% 100
�إمكانية ترحيل ر�ؤو�س الأموال والأرباح �إلى اخلارج يف
املناطق احلرة بن�سبة (. %)100
ال �ضرائب يف املناطق احلرة على ال�شركات ملدة ( )50عاماً .
ال توجد قيود على العمالت يف املناطق احلرة.
ال تفر�ض �ضريبة على الدخل ال�شخ�صي وال ر�سوم
جمركية يف املناطق احلرة.
الإجراءات املب�سطة وال�سريعة لإن�شاء ال�شركات يف املناطق
احلرة.
املحافظة على النمو االقت�صادي والتجاري يف الدولة
من خالل الرقابة على جودة ال�شركات العاملة يف املناطق
احلرة.
عدم وجود قانون احتادي مينح ال�ضبطية الق�ضائية لوزارة
االقت�صاد للرقابة على الأن�شطة التجارية لل�شركات التي
تعمل داخل املناطق احلرة التابعة للإمارات.
الت�أثري على ال�سالمة وال�صحة العامة وخا�صة ال�صناعات
الغذائية.
ا�ستقدام العمالة الوافدة وغياب خطط التوطني
لال�ستثمارات القائمة يف املناطق احلرة �ساهم يف اخللل
القائم يف الرتكيبة ال�سكانية للدولة.
املناطق احلرة ت�ساهم يف �إنعا�ش الدورة االقت�صادية من
خالل حركة املوانئ واملطارات ،والعائد من �إيجار الأرا�ضي
باملناطق احلرة.
تكرار الأ�سماء التجارية ي�ؤدي �إلى حدوث م�شكالت داخل
جمتمع امل�ستثمرين ومع دوائر حكومية خالل ال�سنوات
املا�ضية.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال ( االقت�صادي)

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
( االقت�صادي)
�إ�صدار جمل�س الوزراء املوقر القرار رقم ( )14ل�سنة
2004م وتعديالته يف �ش�أن �إن�شاء �سجل جتاري موحد
وفر�ض ر�سوم القيد والتجديد والت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري املوحد.
يهدف ال�سجل التجاري الإلكرتوين املوحد �إلى تنظيم
عمليات �إ�صدار الأ�سماء التجارية ،والتحقق من عدم
تكرارها يف �إمارات �أخرى� ،إ�ضافة �إلى توحيد ت�صنيف (كود)
الأن�شطة التجارية على نطاق الدولة.
عدم االنتهاء من �إن�شاء �سجل جتاري للأ�سماء التجارية
على م�ستوى الدولة وربطه �إلكرتون ًيا مع اجلهات املعنية.
املحافظة على التناف�سية الدولية لدولة الإمارات العربية
املتحدة التنموية واال�سرتاتيجية اجلديدة ووفقاً لأحدث
�إ�صدار لتقرير التناف�سية العاملي .2014-2013
عدم حت�صيل الر�سوم املقررة قانوناً على قيد التجديد
والت�أ�شري يف ال�سجل التجاري املوحد والتي ن�ص عليها
قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم ( )14ل�سنة 2004م
وتعديالته.
حققت دولة الإمارات املركز الأول عامليا يف جمال الكفاءة
احلكومية وحتقيقها �أكرب قفزة بني جميع دول العامل يف
جمال التناف�سية بني الدول يف عام  2013لت�صل للمركز
الثامن عامليا.
�إطالق احلكومة االحتادية حتدياً بني الوزارات خالل
اجتماع جمل�س الوزراء يف �شهر �سبتمرب لعام 2013م وذلك
باختيار جمال �أو عن�صر من عنا�صر التناف�سية.
املحافظة على التناف�سية الدولية لدولة الإمارات العربية
املتحدة من خالل امل�شروعات االجتماعية واخلدمية
والتنموية واال�سرتاتيجية اجلديدة.
�إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة تكون وزارة االقت�صاد
ممثلة فيها ل�ضمان التن�سيق بني امل�ستويني االحتادي
واملحلي يف هذا ال�ش�أن.
افتتاح العديد من ال�شركات �أفرع لها يف املناطق احلرة
بالدولة.
املحافظة على النمو االقت�صادي والتجاري يف الدولة
من خالل الرقابة على جودة ال�شركات العاملة يف املناطق
احلرة.
ا�ستقدام العمالة الوافدة وغياب خطط التوطني
لال�ستثمارات القائمة يف املناطق احلرة �ساهم يف اخللل
القائم يف الرتكيبة ال�سكانية للدولة.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال ( االقت�صادي)

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
( االقت�صادي)
الت�أثري على ال�سالمة وال�صحة العامة وخا�صة ال�صناعات
الغذائية.
ت�ضم دولة الإمارات العديد من املناطق احلرة يف خمتلف
�إمارات الدولة ،وهي تهدف �إلى ت�سهيل عملية اال�ستثمار.
املناطق احلرة تعود �أرباحها وثمارها وعوائدها على
امل�ستثمر الأجنبي ،وفوائدها حمدودة على املواطن.
م�ساهمة املناطق احلرة واملتخ�ص�صة بنحو ( %)30من
التجارة اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة يف عام
.2012
مل تعد عالوة الأبناء للمواطنني البالغة ( )600درهم
�شهرياً تكفي لتوفري احتياجات الأبناء يف ظل ارتفاع
تكاليف املعي�شة.
�أن الغالء الذي طال �أ�سعار ال�سلع واخلدمات كافة والتي
�أ�صبحت ترهق كاهل رب الأ�سرة �أدى �إلى عزوفه عن
الإجناب واالكتفاء بعدد قليل من الأبناء.
تفاقم م�شكلة الرتكيبة ال�سكانية لنق�ص عدد املواليد يف
الأ�سرة الواحدة.
ن�ص الد�ستور يف املادة ( )24التي تن�ص على حتقيق
العدالة االجتماعية ورفع م�ستوى املعي�شة وحتقيق الرخاء
للمواطنني يف حدود القانون.
اقرتا�ض رب الأ�سرة الذي ال يوجد لديه م�صدر دخل �سوى
الراتب من البنوك التجارية ملواجهة �أعباء املعي�شة.
ق�ضية الإجناب وزيادة الن�سل ق�ضية هامة جدا ترفع من
مكانة املجتمع الإماراتي وتزيد من قدراته العملية يف
امل�ستقبل.
برامج دعم وت�شجيع املواطنني واملواطنات على الزواج
املبكر.
تطوير منظومة العمل الرقابي بهيئة الأوراق املالية وفق
�أف�ضل املمار�سات الدولية.
تطوير الت�شريعات التي تنظم عمل �أ�سواق ر�أ�س املال
بالدولة .
التميز والإبداع يف تقدمي اخلدمات للمتعاملني يف �أ�سواق
ر�أ�س املال.
تطوير اخلدمات الإدارية املركزية/الالمركزية وتقدميها
ب�شفافية وكفاءة عالية.
امل�ساهمة يف تطوير بيئة م�ستقرة وجاذبة لال�ستثمار يف
�سوق ر�أ�س املال.
حماية حقوق امل�ستثمرين والأطراف املعنية ب�سوق ر�أ�س املال.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال ( االقت�صادي)

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
( االقت�صادي)
تر�سيخ �أ�س�س املمار�سات ال�سليمة للمتعاملني ب�سوق ر�أ�س املال.
االنفتاح على امللكية الأجنبية.
االلتزام مبعايري احلوكمة و�أف�ضل املمار�سات.
توقيع الدولة مذكرة تفاهم مع منظمة االيو�سكو و متثل
هذه املذكرة معياراً للتعاون الدويل بني اجلهات الرقابية يف
هذا اخل�صو�ص.
فوز االمارات با�ست�ضافة ملف اك�سبو � 2020سوف ي�ؤدي
�إلى �إنعا�ش �سوق الأوراق املالية الإماراتي  ،على ح�سب ر�أي
املحللني االقت�صاديني.
�سعي ر�ؤية الإمارات � 2021إلى اقت�صاد متنوِّع م�ستدام
واال�ستفادة الق�صوى من ال�شراكات االقت�صادية العاملية.
�صالحية اعتماد االختبارات للعاملني لدى �شركات
الو�ساطة.
قيام الهيئة ب�إجراء تعديل على املادة ( )13من النظام
اخلا�ص بالو�سطاء مبا ي�سمح ب�إعطاء الهيئة �صالحية
اعتماد االختبارات لفئات العاملني لدى �شركات الو�ساطة.
مل تتطرق اال�سرتاتيجية اجلديدة مل�س�ألة �آلية وقنوات
ال�شكوى بالن�سبة للمتعاملني.
م�صرف الإمارات للتنمية هو نتيجة الندماج بني امل�صرف
العقاري و م�صرف الإمارات ال�صناعي.
�إن�شاء ال�صناعات اجلديدة وتدعيم ال�صناعات القائمة يف الدولة.
تي�سري االئتمان العقاري يف الدولة للمواطنني وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات واجلمعيات التعاونية.
�سيعزز امل�صرف العقاري امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
للمواطنني.
امل�صرف العقاري �سي�ساعد يف توفري التمويل مل�ساكن
برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان املخ�ص�صة للمواطنني.
م�صارف التنمية ال�صناعية « ت�ساعد يف منح املن�ش�آت
ال�صناعية القرو�ض طويلة ومتو�سطة وق�صرية الأجل.
تعد وزارة املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة م�س�ؤولة
عن تنفيذ جميع ال�سيا�سات املالية والنقدية وال�صناعية
املرتبطة بالتنمية االقت�صادية يف الدولة.
�ضمان ا�ستقرار املوارد املالية للحكومة االحتادية.
حتقيق �أعلى مردود للموارد املالية وتوفري تقارير تت�سم
بال�شفافية.
حتقيق ال�شفافية من خالل ال�سيا�سات املالية والت�شريعات املالية.
زيادة االعتماد على تقنية املعلومات وخدمات احلكومة
الإلكرتونية.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال ( االقت�صادي)

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
( االقت�صادي)
الربملان ميار�س اخت�صا�صاته الت�شريعية والرقابية.
ميار�س املجل�س دوره يف مناق�شة ميزانية الدولة واقرارها
ودرا�ستها مبا ميكن الدولة من تنفيذ خططها االقت�صادية
واالجتماعية.
الربملان يدر�س امليزانية يف اطار االت�ساق مع العلمية
احلديثة.
�أن الربملان جزء من علم ال�سيا�سة ،وعلم االقت�صاد ،وعلم
املالية  ،وعلم االجتماع.
�أن امليزانية تعمل على تعظيم جانب الإيرادات وحتقيق
اال�ستفادة املثلى من موارد الدولة.
احلكومة تقدر �أولوياتها وفق خطط و�سيا�سات الوزارات
والهيئات بالإ�ضافة الى ال�سيا�سات العامة امل�ستقبلية.
الربملان يعمل على التوفيق بني املتطلبات الأ�سا�سية
للميزانية واملتطلبات االجتماعية.
يعد قانون امليزانية �أجنح الو�سائل الربملانية لبيان
مدى جناح احلكومة� ،أو تعرثها يف تنفيذ خططها
اال�سرتاتيجية.
�أن االخت�صا�ص املايل للربملان هو لب�سط الرقابة الربملانية
على اجلانب املايل يف الدولة.
مراقبة تنفيذ املوازنة هي ال�ضمان احلقيقي لتحقيق هذه
الأهداف (�أهداف املجتمع).
تتحقق هذه الرقابة عن طريق �إلزام احلكومة بتقدمي
ح�ساب ختامي يف نهاية ال�سنة املالية لل�سلطة الت�شريعية.
�أحد اخت�صا�صات جمل�س الوزراء االحتادي هو �إعداد
م�شروع امليزانية ال�سنوية العامة لالحتاد واحل�ساب
اخلتامي لها.
انت�شار الأمرا�ض يف الإمارات خالل فرتة ال�سبعينات مثل
اجلدري واملالريا والدو�سنتاريا.
القوة الع�سكرية قبل االحتاد عرفت با�سم قوة ك�شافة �ساحل
عمان وكانت حتت القيادة الربيطانية.
و�ضع نظام ميزانية الربامج والأداء وموا�صفات النظام
املحا�سبي والنظام املايل الآيل .
�أن موازنة الربامج والأداء ت�ساعد يف توزيع الإمكانيات
املالية املتوفرة لدى الدولة ب�شكل �أف�ضل من املوازنة
التقليديـة.
�أن موازنة الربامج والأداء توفر للمواطنني معلومات
كافية عن اخلدمات التي تقدمها الدولة لهم.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال ( االقت�صادي)

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
( االقت�صادي)
دولة الإمارات احتلت املرتبة ( )22بني �أف�ضل اقت�صاد يف
العامل من حيث القدرة على ا�ستقطاب ا�ستثمارات �أجنبية
مبا�شرة.
بد�أت وزارة املالية يف التحول لتطبيق نظام امليزانية
ال�صفرية يف عام 2011م.
نظام �إعداد امليزانية الربامج والأداء «املتزايدة» يقوم على
افرتا�ض بيئة م�ستقرة تظل فيها تكلفة الأن�شطة �شبه
ثابتة على مر ال�سنني.
حققت دولة الإمارات املرتبة الأولى عامليا يف جمال « كفاءة
ال�سيا�سة املالية احلكومية ».
حققت دولة الإمارات املرتبة الأولى عامليا يف جمال « كفاءة
ال�سيا�سة املالية احلكومية ».
حققت دولة االمارات املركز ال�سابع عامليا يف فئة الدول
الأقل تبذيرا يف الإنفاق احلكومي على م�ستوى العامل يف
عام  2010يف تقرير التناف�سية العاملية.
تعد م�شروعات القوانني منظم لعالقات املجتمع ب�أفراده
وم�ؤ�س�ساته.
للمجل�س الوطني االحتادي احلق يف املوافقة �أو الرف�ض
�أو التعديل على �أي م�شروع قانون حمال �إليه مبا فيها
القوانني املالية.
متثل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة  % 92من �إجمايل
ال�شركات العاملة يف الدولة.
ت�سهم امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة بن�سبة  % 40من
�إجمايل الناجت املحلي.
ت�شكل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة م�صدر دخل جيد
لأ�سر مواطنة.
ت�سهم امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف ارتفاع ن�سبة
التوطني يف القطاع اخلا�ص وتخفيف ال�ضغط عن
الوظائف احلكومية.
حتتل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف الإمارات املرتبة
الثانية ك�أكرث الأعمال ثقة بهذا ال�ش�أن عاملياً.
ح�صة قطاع امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة من التمويالت
امل�صرفية التزال حمدودة ومتوا�ضعة.
ارتفاع ن�سب ومعدالت الفائدة على القرو�ض لترتاوح
بني 13و % 25والتي تفر�ض على امل�شاريع املتو�سطة
وال�صغرية.
مواجهة ال�شركات ال�صغرية �صعوبات يف احل�صول على
عقود يف جماالت النفط والغاز.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال ( االقت�صادي)
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
( االقت�صادي)
وجود فر�ص لل�شركات ال�صغرية يف جماالت اخلدمات
وتكنولوجيا املعلومات.
فوز دبي مبلف �أك�سبو (� )2020سوف يوفر نحو � 277ألف
فر�صة عمل خالل الفرتة من  2013حتى .2021
رفع م�ستوى الوعي لدى املجتمع ب�أهمية قطاع امل�شاريع
املتو�سطة وال�صغرية.
تعزيز القدرة التناف�سية والت�صديرية ملن�ش�آت امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة.
توقيع وزارة االقت�صاد مذكرات تفاهم حملية ودولية
تهدف الى دعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وت�سهيل
الإجراءات والتمويل �أمام رواد الأعمال.
اعتماد الدولة قرار زيادة خم�ص�صات امل�شرتيات احلكومية من
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة �إلى % 10بد ًال من.% 5
�إيجاد بدائل �أخرى للإيرادات العامة من ر�سوم و�ضرائب
جمركية.
ا�ستمرارية االعتماد على الإيرادات النفطية يف متويل
حركة التنمية يف الدولة.
�أن النفط �سلعة ا�سرتاتيجية تت�أثر �أ�سعاره وتتغري بفعل
الظروف واملعطيات اخلارجية العاملية.
�أن دولة االمارات ما زالت ب�صورة �شبه كلية تعتمد
على اخلارج يف ا�سترياد ال�سلع اال�ستهالكية والو�سيطة
والإنتاجية.
الت�أخر يف �إعداد و�إ�صدار العديد من الت�شريعات القانونية
املتعلقة باالقت�صاد والتي من �ش�أنها امل�ساهمة يف تنظيم
وتعزيز وتطوير القطاعات االقت�صادية الرئي�سية وت�شجيع
القطاعات النا�شئة يف الدولة.
عدم وجود ا�سرتاتيجية لل�صناعة بالدولة ان�سجاما مع
ا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية ور�ؤية الإمارات .2021

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال ( االقت�صادي)

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (33 )2014-2013

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االقت�صادي:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االقت�صادي من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف
الأوراق الفني���ة الت���ي �أنتجته���ا الإدارات البحثي���ة خالل الدور الثالث من الف�صل الت�شريع���ي اخلام�س ع�شر ،ومدى
ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام.

فعالية الأفكار:
بلغت ن�سبة فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي ( ،)% 26وبلغ �إجمايل الأفكار التي وردت يف
هذه الأوراق والتي مت مناق�شتها فعلياً ( )40فكرة فقط من جمموع ( )155فكرة ،فهناك جمموعة من الأرواق
الفنية التي مل تناق�ش وهي (� )7أوراق تو�ضيحية وعدد ( )1ورقة بحثية وعدد ( )1درا�سة ،وبالتايل مت ح�صر
�أفكارها ومل يتم ا�ستخدامها يف اجلل�سات ومل يتم قيا�س فعاليتها.

ر�سم بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية للقطاع االقت�صادي
م

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

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

انخفا�ض ن�سب التوطني يف قطاع الت�أمني على الرغم
من ا�شرتاطات هيئة الت�أمني بتعيني ن�سب معينة
من التوطني ل�شركات الت�أمني وغياب الرقابة على
القطاع ال�صناعي يف الدولة ن�سبة م�ساهمته يف الناجت
�شركات الت�أمني حول م�س�ألة التوطني فالكثري من
املحلي الإجمايل  ،ت�صل �إلى �أكرث من .% 10
ال�شركات جل�أت �إلى خف�ض معدالت التوظيف لديها
خلف�ض النفقات.
انح�سار وظائف املواطنني بقطاع الت�أمني يف الوظائف
زيادة ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل بن�سبة (.)% 65
الدنيا مثل اال�ستقبال وخدمة املتعاملني والطباعة.
املادة الد�ستورية رقم ( )24تن�ص على « االقت�صاد الوطني
�أ�سا�سه العدالة االجتماعية وقوامه التعاون ال�صادق بني
تدين رواتب املوظفني املواطنني يف �شركات الت�أمني.
الن�شاط العام والن�شاط اخلا�ص وهدفه حتقيق التنمية
االقت�صادية وزيادة الإنتاج ورفع م�ستوى املعي�شة وحتقيق
الرخاء للمواطنني يف حدود القانون.
يعاين �صغار املوظفني ومتو�سطي الدخل العاملني
�أهمية دعم االقت�صاد الوطني من خالل ت�شجيع التجارة
يف احلكومة االحتادية من الدرجة العا�شرة �إلى
وخ�صو�صاً عمليات الت�صدير واال�سترياد لزيادة الإيرادات
الرابعة ع�شرة من غالء املعي�شة وارتفاع الأ�سعار ،
احلكومية.
مما �أرهق ميزانياتهم و�شكل عبئاً يومي عليهم.
الو�صول باملواطن الإماراتي �إلى �أعلى مراتب الرخاء
ارتفع معدل الت�ضخم يف الإمارات ما بني الأعوام
االقت�صادي من حيث جعله ينعم بحياة كرمية تواكب تطور
( 2007م ـ 2013م ) بن�سبة (. )% 18.07
احلياة وتقلباتها ال�سعرية بقوة ودعم من قيادة الدولة.
توفري اال�ستقرار االجتماعي للأ�سر املواطنة وتوفري
زيادة مرتبات املوظفني خالل الفرتة القادمة �سوف ي�ؤدي
لزيادة دخلهم يف ظل ارتفاع الأ�سعار وارتفاع ن�سب الت�ضخم يف �سبل احلياة الكرمية لها و حتقيق العدالة االجتماعية
دول العامل والتي �أثرت يف القيمة ال�شرائية للمواطن العادي  .ورفع م�ستوى املعي�شة وحتقيق الرخاء للمواطنني .
فوز دبي بتنظيم معر�ض «�إك�سبو الدويل ، »2020
عدم جوازية �إدخال ب�ضاعة �أو منتجات �أو م�صنوعات �أو
مواد �أو غري ذلك من �أموال وعدم جوازية وجود �أية وكالة �سي�ؤدي �إلى زيادة الطلب على العقارات لزيادة الن�شاط
االقت�صادي يف بع�ض القطاعات كزيادة اال�ستثمارات يف
جتارية مقيدة يف الوزارة با�سم غريه بق�صد الإجتار عن
القطاع العقاري .
غري طريق الوكيل.
ا�ستثناء بجواز ا�سترياد بع�ض املواد عن غري طريق الوكيل
اقرتا�ض كثري من �صغار املوظفني ومتو�سطي الدخل
التجاري وهي التي يقررها جمل�س الوزراء نف�سه ولي�س
من البنوك التجارية.
�أحد �آخر .
عدم قدرة �صغار املوظفني على ت�سديد التزاماتهم،
مل يتم تنفيذ القرارات بحذافريها لأن اجلمعيات ذات
مما يزيد من تعميق اخلالفات الأ�سرية� ،أو املالحقة
النفع العام ق�صد بها التي �أخذت الآن املنهج التجاري
الق�ضائية لل�شخ�ص املدين� ،أو حب�سه يف حال عجزه
 ،فاجلمعيات ال ت�ستطيع �أن ت�ستورد هذه املواد التي مت
عن ال�سداد مما ي�ؤدي لت�شتت �أفراد �أ�سرته وما
حذفها �أو حتريرها من قبل جمل�س الوزراء وال زالت
ي�صاحب ذلك من �أمرا�ض اجتماعية خطرية .
امل�شكلة قائمة.
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هناك مبادرات من الدولة لتخفيف �أعباء املواطنني
من ذوي الدخل املحدود حيث كانت هناك مبادرة
ال�شيخ خليفة لت�سوية قرو�ض املواطنني ب�إن�شاء
قيام مكاتب توريد العمالة املنزلية يف الدولة برفع �أ�سعار
�صندوق ملعاجلة ديون املواطنني من ذوي الدخل
جلب هذه العمالة.
املحدود عام 2011م التي بدورها تدعم بنيان
اال�ستقرار الأ�سري.
ت�سعى الدولة من خالل الأجندة الوطنية التي
تكبد املواطنني مبالغ باهظة نظري جلب العمالة املنزلية .و�ضعتها لل�سنوات ال�سبع القادمة �إلى زيادة ن�صيب
الفرد من الدخل القومي الإجمايل بن�سبة (.)% 65
قدر تقرير التنمية الب�شرية  ،2013الذي ي�صدر
الأ�سر املواطنة واملقيمة ال ت�ستغني عن العمالة املنزلية
�سنوياً عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ن�صيب
مما �أدى للجوء بع�ض مكاتب ا�ستقدام العمالة املنزلية
الفرد يف الإمارات من الدخل القومي الإجمايل بنحو
ال�ستغالل الو�ضع.
� 42.71ألف دوالر يف .2012
االعتماد على الإيرادات النفطية يف متويل حركة
التنمية هي �أحد حتديات زيادة ن�صيب الفرد من
الدخل القومي ،بالرغم من جهود الدولة يف �إيجاد
ال توجد على مكاتب ا�ستقدام العمالة املنزلية رقابة على الأ�سعار.
بدائل �أخرى للإيرادات العامة من ر�سوم و�ضرائب
جمركية ،وجناحها يف تنويع م�صادر الدخل من
القطاعات الأخرى.
�إن القطاع ال�صناعي يف الدولة ورغم �أهميته
وم�ساهمته يف الناجت الإجمايل املحلي ،والذي ي�صل
�إلى �أكرث من  ،% 10قد بات بحاجة �إلى حزم ودعم
�أن الوكاالت املوجودة يف دول الت�صدير هي من تتحكم يف الأ�سعار .وحتفيز وبالأخ�ص يف �أ�سعار الطاقة وتكاليف العمالة
وت�أجري �أو متلك الأرا�ضي ال�صناعية ،مع �ضرورة
ا�ستكمال البنية الت�شريعية اخلا�صة بالقطاع مبا
يكفل دعم القطاع حملياً وخارجياً.
�إن التناف�سية ال تتحقق ما مل يتحقق مبد�أ
اال�ستدامة املرتكز على مقومات الإن�صاف والتمكني،
والعمل على بناء م�ستقبل مزدهر للأجيال القادمة
التن�سيق مع اجلهات املعنية يف الدولة يف الت�صدي
يتم من خالل التخطيط الوا�ضح للأهداف
للممار�سات .التجارية غري امل�شروعة والتي ت�ضر بامل�ستهلك.
والطموحات ،وكذلك الإدراك التام للمتغريات
وامل�ستجدات املحيطة يف دولتنا �إقليمياً ودولياً مع
مراعاة خ�صو�صية و�أولويات جمتمعنا الإماراتي.
�أكد املركز الوطني للإح�صاء �أن �سكان الدولة
يعي�شون يف رفاهية و�أن املعدل العام للفقر يف الإمارات
وجود ن�شاط ملحوظ يف الدولة للم�صارف وامل�ؤ�س�سات
ال يزيد عن  ،% 0.002كما �أن ن�صيب الفرد من
املالية يف عمليات التمويل العقاري.
الناجت املحلي يعد من �أعلى املعدالت يف العامل.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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حققت الإمارات املركز ( )24عاملياً للت�صنيف العاملي
للتناف�سية من بني ( )144دولة ،وحققت املرتبة
الأولى عربياً وعاملياً يف كفاءة ال�سيا�سة املالية يف
تقرير كتاب التناف�سية ال�سنوي  2012ال�صادر عن
املعهد الدويل للتنمية الإدارية .وحققت الدولة
تنويع م�صادر التمويل العقاري للم�شروعات.
املرتبة الأولى عربياً واخلام�سة عاملياً يف جمال
متكني التجارة عرب احلدود يف م�ؤ�شر تقرير ممار�سة
الأعمال  2012ال�صادر عن البنك الدويل ،ف� ً
ضال عن
ت�صنيف الدولة يف املرتبة الأولى عربياً و 17عاملياً يف
امل�سح الأول للأمم املتحدة مل�ؤ�شرات ال�سعادة والر�ضا.
ميلك جمل�س الوزراء �سلطة حترير التجارة
وفقاً للقانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة 1987م
�سوء �إدارة عمليات التقييم العقاري.
وتعديالته ب�ش�أن تنظيم الوكاالت التجارية.
امل�صرف املركزي �أو الوزارة تتبنى معايري موحدة لعمليات �إجمايل الوكاالت التجارية امل�سجلة يف الدولة منذ
عام 1982حتى عام 2013م بلغ( .) 11724
التقييم على �أ�سا�سها توافق البنوك على القر�ض .
حتكم �شركات حمدودة يف توريد �سلع معينة �ساهم
لي�س لدينا معايري ثابتة يعتمدها امل�صرف املركزي ل�شركات يف �سهولة فر�ض الزيادات ال�سعرية التي تطلبها تلك
ال�شركات على منتجاتها عرب فر�ض زيادات �سنوية
التقييم العقاري ليلزم بها البنوك .
بن�سب حمدودة.
عدم وجود حترك جماعي من قبل اجلمعيات
�أهمية املناطق احلرة اقت�صاديا يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات
التعاونية لال�ستفادة من قرار حترير الوكاالت
الأجنبية للدولة،وم�ساهمتها يف العديد من القطاعات.
التجارية.
رف�ض بع�ض ال�شركات الدولية توريد ال�سلع
للجمعيات ومنافذ البيع مبا�شرة ،نظراً لوجود عقود
حر�ص دولة االمارات على �إن�شاء املناطق احلرة لنقل
طويلة املدى مع وكالء �سابقني ،ف�ض ً
ال عن قيام
املعرفة وجلب �أفكار جديدة للقطاعات.
�شركات منتجة لل�سلع بدور (الوكيل) عن طريق فتح
مكاتب لها يف الدولة.
جتاهل العديد من منافذ البيع قرار الوزارة بعدم
تبلغ م�ساحة املناطق احلرة يف الدولة حوايل  25%من
رفع �سعر �أي �سلع دون موافقة الوزارة.
�إجمايل املناطق احلرة يف الوطن العربي.
تعزيز مبد�أ املناف�سة يف �أ�سواق الدولة ،وحماربة
االحتكار واال�ستغالل بكل �أ�شكاله ،وحماية امل�ستهلك،
متنح ال�شركات يف املناطق احلرة خا�صية �سرعة �إجراءات
وتوفري ال�سلع واخلدمات ب�شكل منتظم ،واحلد من
وامللكية الكاملة والإعفاءات اجلمركية.
االرتفاعات غري املربرة يف الأ�سعار.
وجود العديد من امل�شاكل �أو املمار�سات اخلاطئة لبع�ض
قيام مكاتب توريد العمالة املنزلية يف الدولة برفع
ال�شركات يف املناطق احلرة منها ال�سلع املغ�شو�شة �أو
�أ�سعار جلب العمالة.
الب�ضائع املقلدة.
�أن الوكاالت املوجودة يف دول الت�صدير للعمالة
طرق حلماية امل�ستهلك وحماية �سمعة الدولة من بع�ض
املنزلية هي من تتحكم يف الأ�سعار.
املمار�سات اخلاطئة التي تكون يف املناطق احلرة.
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مل تعد عالوة الأبناء للمواطنني البالغة ( )600درهم
�شهريا تكفي لتوفري احتياجات الأبناء يف ظل ارتفاع
تكاليف املعي�شة .
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النق�ص ال�شديد يف طلبات الت�شغيل وال�سري الذاتية
التي يقدمها الباحثون عن عمل �أو الوكاالت
اخلارجية.
تف�ضل العمالة العمل يف �شركات وم�صانع براتب
توفري احلياة الكرمية للمواطنني.
�أف�ضل و�ساعات عمل �أقل.
عدم توافر جهة رقابية على مكاتب ا�ستقدام
الرتكيبة ال�سكانية ووجود املواطنني ك�أقلية يف هذا املجتمع.
العمالية.
عدم �صدور القانون االحتادي لعمال اخلدمة
ت�شجيع املواطنني على الإجناب والعمل على زيادة عدد
امل�ساعدة.
املواطنني
جلوء بع�ض الأ�سر �إلى ت�شغيل املخالفات لقانون
فوز الدولة با�ست�ضافة املعر�ض التجاري الدويل»اك�سبو
دخول و�إقامة الأجانب يف الدولة ،وهذا الأمر ميثل
 » 2020تعزيزا ملكانتها االقت�صادية كوجهة للتجارة
تهديداً مبا�شراً لأمن املجتمع والأ�سر وحياة �أفرادها.
والأعمال على امل�ستوى العاملي.
مبادرة الدولة �إلى ال�سعي نحو ا�ست�صدار عقد عمل
ازدهار عدد كبري من القطاعات مثل البناء والهند�سة
موحد للعمالة املنزلية ،ينظم حقوق العامل و�صاحب
والنقل واخلدمات وغريها.
العمل والتزاماتهما املتبادلة �إلى حني �صدور القانون.
�أن�شئ املركز الوطني للإح�صاء يف عام 2009م
تنمية ال�صادرات الإماراتية حيث �إن زيادتها ت�ؤثر ب�صورة
ليتولى �إقامة و�إدارة النظام الإح�صائي يف الدولة.
�إيجابية على ميزان املدفوعات وامليزان التجاري للدولة.
مل يتم �إلى الآن تكليف املركز الوطني للإح�صاء ب�إن�شاء
تقديري جلهود الوزارة يف تنمية وتنويع �صادرات الدولة
�سجل احتادي حل�صر مالك العقارات يف الدولة.
غري النفطية باعتبارها �أهم مكونات امليزان التجاري.
االهتمام بقطاعات الناجت املحلي الإجمايل واال�ستمرار
وجود بع�ض القوانني املحلية التي ت�سمح للأجانب
يف ت�شجيع امل�ستثمرين ل�ضخ املزيد من اال�ستثمارات يف
القطاعات الغري م�ستغلة حتى تتمكن من تعزيز م�ساهمتها بالتملك احلر يف قطاع العقارات.
يف �صادرات الدولة.
االكتفاء بح�صر العقارات وت�سجليها من خالل
�إحالل املنتجات املحلية �سواء �سلعية �أو خدمية حمل
امل�ستورد مما يعني التقليل من الواردات وزيادة ال�صادرات .اجلهات املحلية املخت�صة يف الإمارات .
عدم وجود م�ؤ�س�سة احتادية �أ�ضاع الفر�صة لتحقيق املزيد
التملك احلر لغري املواطنني واخلليجيني �سي�ؤدي
من النجاحات يف زيادة �صادراتنا الوطنية حيث ال ت�ستطيع
�إلى جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف البناء
املن�ش�آت يف الإمارات الأخرى بذل اجلهود لزيادة �صادراتها
والت�شييد يف الإمارات.
الوطنية.
ال توجد مظلة احتادية تقدم الت�سهيالت واخلدمات التي �إنهاء حالة تعدد الأرقام الإح�صائية وتعار�ضها
ال�صادرة لأكرث من جهة معنية يف الدولة.
من �ش�أنها الت�شجيع لزيادة ال�صادرات.
جهود الوزارة يف عقد االتفاقيات التجارية واالقت�صادية
م�ساهمة البنوك و�شركات التمويل يف تقدمي
الثنائية والإقليمية التي يكون حمورها ت�سهيل دخول
متويالت وقرو�ض للم�ستثمرين املواطنني و املقيمني
منتجاتنا لأ�سواق الت�صدير وتقليل الر�سوم اجلمركية
والأجانب يف القطاع العقاري.
وال�ضرائب املفرو�ضة عليها.
�إ�صدار امل�صرف املركزي نظام « قرو�ض الرهن
العقاري « اجلديد الذي ي�ضع حدا �أدنى مقبو ًال
�أهمية تنمية وتنويع �صادراتنا الوطنية.
ملعايري �ضمانات الرهن العقاري.
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اعتماد عمليات التمويل العقاري على التثمني ،من
خالل املق ّيمني العاملني للبنوك من �أجل حتديد
القيمة الفعلية للعقار املمول.
الق�ضاء على ع�شوائية الأ�سعار ،واحلد من امل�ضاربات
الوهمية.
احلفاظ على ا�ستقرار ومنو القطاع العقاري يف
الدولة ومواجهة �أي حتديات �أو�أزمات اقت�صادية.
تتمثل امل�س�ؤولية الرئي�سية للم�صرف املركزي يف ر�سم
وتطبيق ال�سيا�سات امل�صرفية واالئتمانية و النقدية.
مواجهة وزارة االقت�صاد �صعوبات ب�ش�أن الرقابة على
�أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة.
املناطق احلرة ال تتواجد بها نظم قانونية �أو رقابية
�صارمة حتول دون دخول ال�سلع املغ�شو�شة واملقلدة.
ال يوجد تن�سيق وتعاون قوي بني الأجهزة املعنية
بال�سلع املغ�شو�شة.
يتواجد يف الإمارات العربية املتحدة �أكرب عدد من
املناطق احلرة يف املنطقة حيث �إن هناك ما يقرب من
( )40منطقة حرة منها ( )10حتت الإن�شاء.
متتاز ممار�سة الأعمال التجارية يف املناطق احلرة
بالعديد من املزايا .
�إمكانية متلك الأجانب يف املناطق احلرة بن�سبة
( %)100يف املناطق احلرة.
�إمكانية ترحيل ر�ؤو�س الأموال والأرباح �إلى اخلارج
يف املناطق احلرة بن�سبة (. %)100
ال �ضرائب يف املناطق احلرة على ال�شركات ملدة ()50
عاماً.
ال توجد قيود على العمالت يف املناطق احلرة.
ال تفر�ض �ضريبة على الدخل ال�شخ�صي يف املناطق
احلرة وال �سوم جمركية يف املناطق احلرة.
�إجراءات مب�سطة و�سريعة لإن�شاء ال�شركات يف املناطق
احلرة.
املحافظة على النمو االقت�صادي والتجاري يف الدولة
من خالل الرقابة على جودة ال�شركات العاملة يف
املناطق احلرة.
عدم وجود قانون احتادي مينح ال�ضبطية الق�ضائية
لوزارة االقت�صاد للرقابة على الأن�شطة التجارية
لل�شركات التي تعمل داخل املناطق احلرة التابعة
للإمارات.
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الت�أثري على ال�سالمة وال�صحة العامة وخا�صة
ال�صناعات الغذائية.
ا�ستقدام العمالة الوافدة وغياب خطط التوطني
لال�ستثمارات القائمة يف املناطق احلرة �ساهم يف
اخللل القائم يف الرتكيبة ال�سكانية للدولة.
املناطق احلرة ت�ساهم يف �إنعا�ش الدورة االقت�صادية
من خالل حركة املوانئ واملطارات ،والعائد من �إيجار
الأرا�ضي باملناطق احلرة.
تكرار الأ�سماء التجارية ي�ؤدي �إلى حدوث م�شكالت
داخل جمتمع امل�ستثمرين ومع دوائر حكومية خالل
ال�سنوات املا�ضية.
�أ�صدر جمل�س الوزراء املوقر قرار رقم ( )14ل�سنة
2004م وتعديالته يف �ش�أن �إن�شاء �سجل جتاري
موحد وفر�ض ر�سوم القيد والتجديد والت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري املوحد.
يهدف ال�سجل التجاري الإلكرتوين املوحد �إلى
تنظيم عمليات �إ�صدار الأ�سماء التجارية ،والتحقق
من عدم تكرارها يف �إمارات �أخرى� ،إ�ضافة �إلى توحيد
ت�صنيف (كود) الأن�شطة التجارية على نطاق الدولة.
عدم االنتهاء من �إن�شاء �سجل جتاري للأ�سماء
التجارية على م�ستوى الدولة وربطه �إلكرتون ًيا مع
اجلهات املعنية.
املحافظة على التناف�سية الدولية لدولة الإمارات
العربية املتحدة التنموية واال�سرتاتيجية اجلديدة
ووفقاً لأحدث �إ�صدار لتقرير التناف�سية العاملي
.2014-2013
عدم حت�صيل الر�سوم املقررة قانوناً على قيد
التجديد والت�أ�شري يف ال�سجل التجاري املوحد والتي
ن�ص عليها قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم ()14
ل�سنة 2004م وتعديالته.
حققت دولة الإمارات املركز الأول عامليا يف جمال
الكفاءة احلكومية وحتقيقها �أكرب قفزة بني جميع
دول العامل يف جمال التناف�سية بني الدول يف عام
 2013لت�صل للمركز الثامن عامليا.
�إطالق احلكومة االحتادية حتدياً بني الوزارات
خالل اجتماع جمل�س الوزراء يف �شهر �سبتمرب لعام
2013م وذلك باختيار جمال �أو عن�صر من عنا�صر
التناف�سية.
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املحافظة على التناف�سية الدولية لدولة الإمارات
العربية املتحدة من خالل امل�شروعات االجتماعية
واخلدمية والتنموية واال�سرتاتيجية اجلديدة.
�إن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة تكون وزارة
االقت�صاد ممثلة فيها ل�ضمان التن�سيق بني امل�ستويني
االحتادي واملحلي يف هذا ال�ش�أن.
افتتاح العديد من ال�شركات �أفرع لها يف املناطق
احلرة بالدولة.
املحافظة على النمو االقت�صادي والتجاري يف الدولة
من خالل الرقابة على جودة ال�شركات العاملة يف
املناطق احلرة.
ا�ستقدام العمالة الوافدة وغياب خطط التوطني
لال�ستثمارات القائمة يف املناطق احلرة �ساهم يف
اخللل القائم يف الرتكيبة ال�سكانية للدولة.
الت�أثري على ال�سالمة وال�صحة العامة وخا�صة
ال�صناعات الغذائية.
ت�ضم دولة الإمارات العديد من املناطق احلرة يف
خمتلف �إمارات الدولة ،وهي تهدف �إلى ت�سهيل
عملية اال�ستثمار.
املناطق احلرة تعود �أرباحها وثمارها وعوائدها على
امل�ستثمر الأجنبي ،وفوائدها حمدودة على املواطن.
م�ساهمة املناطق احلرة واملتخ�ص�صة بنحو (%)30
من التجارة اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة يف عام .2012
مل تعد عالوة الأبناء للمواطنني البالغة ()600
درهم �شهرياً تكفي لتوفري احتياجات الأبناء يف ظل
ارتفاع تكاليف املعي�شة.
�أن الغالء الذي طال �أ�سعار ال�سلع واخلدمات كافة
والتي �أ�صبحت ترهق كاهل رب الأ�سرة مما ي�ؤدي �إلى
عزوفه عن الإجناب واالكتفاء بعدد قليل من الأبناء.
تفاقم م�شكلة الرتكيبة ال�سكانية لنق�ص عدد املواليد
يف الأ�سرة الواحدة.
ن�ص الد�ستور يف املادة ( )24التي تن�ص على حتقيق
العدالة االجتماعية ورفع م�ستوى املعي�شة وحتقيق
الرخاء للمواطنني يف حدود القانون.
اقرتا�ض رب الأ�سرة الذي ال يوجد لديه م�صدر دخل
�سوى الراتب من البنوك التجارية ملواجهة �أعباء املعي�شة.
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ق�ضية الإجناب وزيادة الن�سل ق�ضية هامة جدا ترفع
من مكانة املجتمع الإماراتي وتزيد من قدراته
العملية يف امل�ستقبل.
برامج دعم وت�شجيع املواطنني واملواطنات على الزواج
املبكر.
تطوير منظومة العمل الرقابي بهيئة الأوراق املالية
وفق �أف�ضل املمار�سات الدولية.
تطوير الت�شريعات التي تنظم عمل �أ�سواق ر�أ�س املال
بالدولة .
التميز والإبداع يف تقدمي اخلدمات للمتعاملني يف
�أ�سواق ر�أ�س املال.
تطوير اخلدمات الإدارية املركزية/الالمركزية
وتقدميها ب�شفافية وكفاءة عالية.
امل�ساهمة يف تطوير بيئة م�ستقرة وجاذبة لال�ستثمار
يف �سوق ر�أ�س املال.
حماية حقوق امل�ستثمرين والأطراف املعنية ب�سوق
ر�أ�س املال .
تر�سيخ �أ�س�س املمار�سات ال�سليمة للمتعاملني ب�سوق
ر�أ�س املال.
االنفتاح على امللكية الأجنبية.
االلتزام مبعايري احلوكمة و�أف�ضل املمار�سات.
وقعت الدولة مذكرة تفاهم مع منظمة االيو�سكو و
متثل هذه املذكرة معياراً للتعاون الدويل بني اجلهات
الرقابية يف هذا اخل�صو�ص.
فوز الإمارات با�ست�ضافة ملف اك�سبو  2020والذي
على ح�سب ر�أي املحللني االقت�صاديني �سوف ي�ؤدي
الى �إنعا�ش �سوق الأوراق املالية الإماراتي.
ر�ؤية االمارات  2021والتي ت�سعى �إلى اقت�صاد
متنوِّع م�ستدام واال�ستفادة الق�صوى من ال�شراكات
االقت�صادية العاملية.
�صالحية اعتماد االختبارات للعاملني لدى �شركات
الو�ساطة.
قامت الهيئة ب�إجراء تعديل على املادة ( )13من
النظام اخلا�ص بالو�سطاء مبا ي�سمح ب�إعطاء الهيئة
�صالحية اعتماد االختبارات لفئات العاملني لدى
�شركات الو�ساطة.
مل تتطرق اال�سرتاتيجية اجلديدة لر�ؤية الإمارات
مل�س�ألة �آلية وقنوات ال�شكوى بالن�سبة للمتعاملني.
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م�صرف الإمارات للتنمية هو نتيجة الندماج بني
امل�صرف العقاري و م�صرف الإمارات ال�صناعي.
�إن�شاء ال�صناعات اجلديدة وتدعيم ال�صناعات القائمة
يف الدولة.
تي�سري االئتمان العقاري يف الدولة للمواطنني
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات واجلمعيات التعاونية.
�سيعزز امل�صرف العقاري امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
للمواطنني.
امل�صرف �سي�ساعد يف توفري التمويل مل�ساكن برنامج
ال�شيخ زايد للإ�سكان املخ�ص�صة للمواطنني.
م�صارف التنمية ال�صناعية « منح املن�ش�آت ال�صناعية
القرو�ض طويلة ومتو�سطة وق�صرية الأجل.
تعد وزارة املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
م�س�ؤولة عن تنفيذ جميع ال�سيا�سات املالية والنقدية
وال�صناعية املرتبطة بالتنمية االقت�صادية يف الدولة.
�ضمان ا�ستقرار املوارد املالية للحكومة االحتادية.
حتقيق �أعلى مردود للموارد املالية وتوفري تقارير
تت�سم بال�شفافية.
حتقيق ال�شفافية من خالل ال�سيا�سات املالية
والت�شريعات املالية.
زيادة االعتماد على تقنية املعلومات وخدمات
احلكومة الإلكرتونية.
الربملان ميار�س اخت�صا�صاته الت�شريعية والرقابية.
ميار�س املجل�س دوره يف مناق�شة ميزانية الدولة
واقرارها ودرا�ستها مبا ميكن الدولة من تنفيذ
خططها االقت�صادية واالجتماعية.
الربملان يدر�س امليزانية يف اطار االت�ساق العلمي
احلديث.
�أن الربملان جزء من علم ال�سيا�سة ،وعلم االقت�صاد،
وعلم املالية  ،وعلم االجتماع.
�أن امليزانية تعمل على تعظيم جانب الإيرادات
وحتقيق اال�ستفادة املثلى من موارد الدولة.
احلكومة تقدر �أولوياتها وفق خطط و�سيا�سات
الوزارات والهيئات بالإ�ضافة الى ال�سيا�سات العامة
امل�ستقبلية.
الربملان يعمل على التوفيق بني املتطلبات الأ�سا�سية
للميزانية واملتطلبات االجتماعية.
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يعد قانون امليزانية �أجنح الو�سائل الربملانية لبيان
مدى جناح احلكومة� ،أو تعرثها يف تنفيذ خططها
اال�سرتاتيجية.
�أن االخت�صا�ص املايل للربملان هو ب�سط الرقابة
الربملانية على اجلانب املايل يف الدولة.
مراقبة تنفيذ املوازنة هي ال�ضمان احلقيقي لتحقيق
هذه الأهداف (�أهداف املجتمع).
تتحقق هذه الرقابة عن طريق �إلزام احلكومة
بتقدمي ح�ساب ختامي يف نهاية ال�سنة املالية لل�سلطة
الت�شريعية.
�أحد اخت�صا�صات جمل�س الوزراء االحتادي هو �إعداد
م�شروع امليزانية ال�سنوية العامة لالحتاد واحل�ساب
اخلتامي لها.
انت�شار الأمرا�ض يف الإمارات خالل فرتة ال�سبعينات
مثل اجلدري واملالريا والدو�سنتاريا.
القوة الع�سكرية قبل االحتاد عرفت با�سم قوة ك�شافة
�ساحل عمان وكانت حتت القيادة الربيطانية.
و�ضع نظام ميزانية الربامج والأداء وموا�صفات
النظام املحا�سبي والنظام املايل الآيل .
�أن موازنة الربامج والأداء ت�ساعد يف توزيع
الإمكانيات املالية املتوفرة لدى الدولة ب�شكل �أف�ضل
من املوازنة التقليديـة.
�أن موازنة الربامج والآداء توفر للمواطنني معلومات
كافية عن اخلدمات التي تقدمها الدولة لهم.
دولة الإمارات احتلت املرتبة ( )22بني �أف�ضل
اقت�صاد يف العامل من حيث القدرة على ا�ستقطاب
ا�ستثمارات �أجنبية مبا�شرة.
بد�أت وزارة املالية يف التحول لتطبيق نظام امليزانية
ال�صفرية يف عام 2011م.
نظام �إعداد امليزانية الربامج والأداء «املتزايدة» يقوم
على افرتا�ض بيئة م�ستقرة تظل فيها تكلفة الأن�شطة
�شبه ثابتة على مر ال�سنني.
حققت دولة الإمارات املرتبة الأولى عامليا يف جمال
« كفاءة ال�سيا�سة املالية احلكومية ».
حققت دولة الإمارات املرتبة الأولى عامليا يف جمال
« كفاءة ال�سيا�سة املالية احلكومية ».
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة
حققت دولة الإمارات املركز ال�سابع عامليا يف فئة
الدول الأقل تبذيرا يف الإنفاق احلكومي على
م�ستوى العامل يف عام  2010يف تقرير التناف�سية
العاملية.
تعد م�شروعات القوانني منظم لعالقات املجتمع
ب�أفراده وم�ؤ�س�ساته.
للمجل�س الوطني االحتادي احلق يف املوافقة �أو
الرف�ض �أو التعديل على �أي م�شروع قانون حمال �إليه
مبا فيها القوانني املالية.
متثل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة  % 92من
�إجمايل ال�شركات العاملة يف الدولة.
ت�سهم امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة بن�سبة % 40
من �إجمايل الناجت املحلي.
ت�شكل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة م�صدر دخل
جيد للأ�سر املواطنة.
ت�سهم امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف ارتفاع ن�سبة
التوطني يف القطاع اخلا�ص وتخفيف ال�ضغط عن
الوظائف احلكومية.
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف الإمارات حتتل
املرتبة الثانية ك�أكرث الأعمال ثقة بهذا ال�ش�أن عاملياً.
ح�صة قطاع امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة من
التمويالت امل�صرفية التزال حمدودة ومتوا�ضعة.
ارتفاع ن�سب ومعدالت الفائدة على القرو�ض لترتاوح
بني 13و % 25والتي تفر�ض على امل�شاريع املتو�سطة
وال�صغرية.
ال�شركات ال�صغرية تواجه �صعوبات يف احل�صول على
عقود يف جماالت النفط والغاز.
وجود فر�ص لل�شركات ال�صغرية يف جماالت اخلدمات
وتكنولوجيا املعلومات.
�سيوفر فوز دبي باك�سبو ( )2020نحو � 277ألف
فر�صة عمل خالل الفرتة من  2013حتى .2021
رفع م�ستوى الوعي لدى املجتمع ب�أهمية قطاع
امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية.
تعزيز القدرة التناف�سية والت�صديرية ملن�ش�آت امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة.
وقعت وزارة االقت�صاد مذكرات تفاهم حملية ودولية
تهدف الى دعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وت�سهيل
الإجراءات والتمويل �أمام رواد الأعمال.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة
اعتماد الدولة قرار زيادة خم�ص�صات امل�شرتيات
احلكومية من امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة �إلى
 % 10بد ً
ال من.% 5
�إيجاد بدائل �أخرى للإيرادات العامة من ر�سوم
و�ضرائب جمركية.
الزال االعتماد على الإيرادات النفطية يف متويل
حركة التنمية يف الدولة.
�أن النفط �سلعة ا�سرتاتيجية تت�أثر �أ�سعاره وتتغري
بفعل الظروف واملعطيات اخلارجية العاملية.
�أن دولة االمارات ما زالت ب�صورة �شبه كلية
تعتمد على اخلارج يف ا�سترياد ال�سلع اال�ستهالكية
والو�سيطة والإنتاجية.
الت�أخر يف �إعداد و�إ�صدار العديد من الت�شريعات
القانونية املتعلقة باالقت�صاد والتي من �ش�أنها امل�ساهمة
يف تنظيم وتعزيز وتطوير القطاعات االقت�صادية
الرئي�سية وت�شجيع القطاعات النا�شئة يف الدولة.
عدم وجود ا�سرتاتيجية لل�صناعة بالدولة ان�سجاما
مع ا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية ور�ؤية الإمارات
.2021
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فعالية املقرتحات:
بلغت ن�سبة فعالية املقرتحات يف القطاع االقت�صادي ( ،)% 75حيث بلغ عدد املقرتحات التي وردت يف الأوراق
البحثية للأمانة العامة يف املجال االقت�صادي ومت الأخذ بعدد ( )14مقرتحا من �إجمايل املقرتحات ()16
مقرتحا ،فهناك عدد (� )9أ�سئلة تو�ضيحية مل تناق�ش وعدد ( )2مو�ضوع عام مل يناق�ش  ،وبالتايل مت ح�صر
املقرتحات ومل يتم ا�ستخدامها يف اجلل�سات ومل يتم قيا�س فعاليتها.

ر�سم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع االقت�صادي

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االقت�صادي
م

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

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

املطالبة بالإ�سراع يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات حكومية تكون
م�صدر للدخل القومي الإجمايل مثل �شركة االحتاد
للمعلومات االئتمانية وم�صرف الإمارات للتنمية
وذلك لدعم االقت�صاد الوطني.

على هيئة الت�أمني تهيئة الكوادر الوطنية املدربة
واملتخ�ص�صة يف �أعمال الت�أمني.

الإ�سراع يف �إطالق م�ؤ�س�سات حكومية �أخرى
تكون قنوات �إ�ضافية للدخل مثل �شركة االحتاد
للمعلومات االئتمانية وم�صرف الإمارات للتنمية .

�إعادة النظر يف حتديد احلد الأدنى لرواتب من ي�شغلون
الدرجة العا�شرة الى الرابعة ع�شرة يف احلكومة االحتادية
مبا يتنا�سب مع احتياجات الفرد املواطن يف الوقت احلايل.

احلاجة �إلى الدعم والتحفيز وبالأخ�ص يف �أ�سعار
الطاقة وتكاليف العمالة وت�أجري �أو متلك الأرا�ضي
ال�صناعية مع �ضرورة ا�ستكمال البنية الت�شريعية
اخلا�صة بالقطاع ال�صناعي مبا يكفل دعم القطاع
حملياً وخارجياً وتعزيز قدرة املنتج الوطني على
مناف�سة امل�ستورد داخل وخارج الدولة.

و�ضع جهة ت�شرف على الزيادة يف �أ�سواق الإمارات.

اال�ستمرار يف دعم قطاع ال�صناعة الوطنية ب�صورة
�أكرب.

و�ضع وتطوير ا�سرتاتيجيات متقدمة ل�ضمان التناف�سية
التي حتقق التنمية ال�شاملة للدولة.

التعاون والتن�سيق بني الوزارة واجلهات احلكومية
لعقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه
العمالة منها على �أن حتدد يف هذه االتفاقيات �أ�سعار
ا�ستقدام هذه العمالة حماية حلقوق امل�ستهلكني.

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

قيام وزارة االقت�صاد مب�ضاعفة اجلهود لتوعية
اجلمهور عن خدمات �إدارة حماية امل�ستهلك
والرقابة على مكاتب ا�ستقدام العمالة املنزلية ملنعها
من املمار�سات التجارية غري امل�شروعة.

�ضرورة تطوير ال�صناعات الوطنية واالرتقاء بها �إلى
م�ستوى ال�صناعات املعرفية لتكون �صناعات م�ستقبلية
متطورة ت�ساهم يف حتقيق ا�سرتاتيجية الدولة ور�ؤية
الإمارات  2021فيما يتعلق بتحقيق اقت�صاد تناف�سي مبني
على املعرفة.

من ال�ضروري �أن يكون هناك نوع من الرقابة على
املناطق احلرة.

يجب على وزارة االقت�صاد ت�شديد الرقابة على مكاتب
جلب العمالة املنزلية ومراقبة حركة الأ�سعار والعمل على
احلد من ارتفاعها.

زيادة ت�ضافر اجلهود احتاديا وحمليا للرقابة على
املناطق احلرة

الإ�سراع يف �إيجاد عقود حتفظ حق املخدومني.

�إيجاد �آلية �أو ت�شريع مينح ال�ضبطية الق�ضائية
لوزارة االقت�صاد للرقابة على الأن�شطة التجارية
لل�شركات العاملة يف املناطق احلرة.

فر�ض قوانني حتد من زيادة املكاتب �أ�سعار ا�ستقدام
العمالة املنزلية وا�ستغاللهم حاجة املواطنني للعمالة
املنزلية.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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يجب على وزارة االقت�صاد الإ�سراع يف �إ�صدار حزمة
القوانني التي �أعدتها ،لتهيئة البيئة اال�ستثمارية،
خ�صو�صاً قوانني املناف�سة ،والت�سرت التجاري،
والإفال�س ،وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة الذي
تت�ضمن حوافز و�ضمانات لهذه امل�شروعات.

يتم و�ضع ا�سرتاتيجية احتادية للرقابة على الأن�شطة
التجارية يف املناطق احلرة وخا�صة الب�ضائع املقلدة والتي
تت�ضمن خماطر �صحية.

  

التن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية جلمع
وتوحيد اجلهود املبذولة� ،إ�ضافة �إلى امل�ساهمة يف
تفعيل الدور الدويل لتطوير امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة.

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

  

ت�سهيل التمويل للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

يجب على وزارة االقت�صاد الإ�سراع يف �إ�صدار حزمة
القوانني التي �أعدتها ،لتهيئة البيئة اال�ستثمارية،
خ�صو�صاً قوانني املناف�سة ،والت�سرت التجاري ،والإفال�س،
وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة الذي تت�ضمن حوافز
و�ضمانات لهذه امل�شروعات.

  

التن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية جلمع وتوحيد
اجلهود املبذولة� ،إ�ضافة �إلى امل�ساهمة يف تفعيل الدور
الدويل لتطوير امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

  

�إعداد وتوفري الدرا�سات واملعلومات والبيانات احلديثة.

  

ت�سهيل التمويل للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

  

حتديث الإطار الت�شريعي املنظم للأن�شطة االقت�صادية
وم�ضاعفة اجلهود يف تنمية وتعزيز م�صادر الدخل وتنمية
ال�صادرات الإماراتية.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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تقدير نتائج �أعمال القطاع االقت�صادي :
ت�ش�ي�ر نتائ���ج امل�ؤ�ش���رات ال�سابق���ة �إلى �أهمية ال���دور الذي �شكلت���ه الأوراق الفنية يف هذا القطاع وال���ذي بلغت فعالية
الأف���كار واملقرتح���ات في���ه متو�س���ط ما ن�سبت���ه ( ،)% 50.5ويعود ذلك �إل���ى املنهجية التي اتبع���ت يف حتديد ماهية
امل�شكل���ة البحثي���ة يف تل���ك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�سب���ة لها� .أما ما يتعلق مبوقف احلكوم���ة وتفاعلها �إزاء تلك
الأفكار واملقرتحات فيمكن اال�سرت�شاد بن�سبة الفعالية التي بلغت ن�سبتها ( )% 75للمقرتحات و( )% 26للأفكار.
ومبالحظة مقدار متو�سط الهدر يف الأفكار واملقرتحات  ،والتي مل تت�ضمنها الفعالية فنجد �أنها ت�شكل
ما ن�سبته ( )% 49.5ويعود ذلك للمربرات التالية:
�أن الن�سبة ال�سابقة تقي�س مقدار الفعالية على م�ستوى اجلل�سة العامة وتفاعل احلكومة مع طرح �أع�ضاء املجل�س،
وعل���ى الرغ���م م���ن ذلك فقد حقق املجل�س ن�سبة بلغت ( )% 50.5على م�ستوى مناق�شات اجلانب الرقابي ،ويتمثل
اله���در �أي�ض���ا يف ع���دم مناق�ش���ة (� )9أوراق فني���ة من �أ�ص���ل ( )17ورقة فنية لذلك ف����إن متو�س���ط الفعالية للأوراق
الفنية املعدة يف اجلانب االقت�صادي جاءت متدنية.
جدول طبيعة ت�أثري الأوراق والدرا�سات الفنية على القطاع االقت�صادي
القطاع

غري
م�ؤثر

�إيجابي

م�ؤثر

ارتباط جوهري ب�أعمال
املجل�س

االقت�صادي

النتيجة العامة� :أن ن�سبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية وطرحها ملقرتحات مت�س �أ�سباب امل�شكالت عالوة على
مقدار التوافق الذي �أظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�سات العامة ،ومدى توافق ما ي�صدر من قوانني من رئي�س
الدولة مع املقرتحات ،ي�ؤكد �أن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً جوهريا ب�أعمال املجل�س بن�سبة فعالية تبلغ (.)% 50.5
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ثاني ًا :القطاع االجتماعي
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 .1م�ؤ�شرات عامة للقطاع االجتماعي:
بل���غ �إجم���ايل الأوراق الفني���ة املعدة من قب���ل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خ�ل�ال دور االنعقاد العادي الثالث
من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف القطاع االجتماعي ( )73عمال بحثيا ،ومت �إعداد الأوراق الفنية املعدة يف
القط���اع االجتماع���ي م���ن قبل �إدارة اللجان بع���دد ( )40ورقة بحثية وبن�سبة بلغ���ت ( ،)% 55و�إدارة اجلل�سات بعدد
( )28ورقة بحثية وتقريرا وبن�سبة بلغت ( ،)% 38ومركز املعلومات والدرا�سات الربملانية بعدد (� )5أعمال بحثية
وبن�سبة بلغت ( ،)% 7كما هو مو�ضح يف ال�شكل البياين.

%7

%38

%55

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

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (53 )2014-2013

امل�ؤ�شرات التطبيقية للقطاع االجتماعي:
�أو ًال :و�صف امل�ؤ�شر:
بل���غ ع���دد الأوراق الفني���ة الت���ي �أعدت للقط���اع االجتماع���ي ( )73ورقة فنية ت�ضمن���ت عدداً من الأف���كار ،حيث بلغ
�إجم���ايل الأف���كار �س���واء الت���ي مت مناق�شتها �أو مل يت���م مناق�شتها ( )141فكر ًة ،كما بلغ �إجم���ايل املقرتحات املعدة يف
القطاع االجتماعي �سواء التي مت مناق�شتها �أو مل يتم مناق�شتها ( )105مقرتحات.
ثاني ًا  :الداللة الأفقية للم�ؤ�شر:
احت���ل القط���اع االجتماع���ي املرتب���ة الثال���ث ب�ي�ن ع�ش���رة قطاع���ات ،بع���دد �أوراق بل���غ ( )73ورق���ة وبن�سب���ة و�صل���ت لـ
( )% 20من �أ�صل ( )364ورقة �أعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات.
وت�ضمن���ت الأوراق ع���دداً م���ن الأف���كار بل���غ ( )141فك���رة م���ن �أ�ص���ل ( )908فك���رة �أي م���ا ن�سبت���ه ( ،)% 15.5وقد
احتل���ت املرك���ز الثال���ث يف عدد الأوراق الفني���ة ،كما �أنها احتلت املرتبة الثالثة يف ع���دد الأفكار املطروحة بعد كل من
قط���اع الدبلوما�سي���ة الربملاني���ة الذي احتل املرتبة الأولى بن�سب���ة  ،% 24والقطاع االقت�صادي الذي جاء يف املرتبة
الثانية ،وبلغت فعالية تلك الأفكار( )% 80وجاءت يف املرتبة اخلام�سة من حيث الرتتيب مقارنة بفعالية الأفكار
املطروحة يف باقي القطاعات.
�أم���ا عل���ى م�ست���وى املقرتحات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً بلغ ( )105مقرتحاً �شكل ما ن�سبته ( )% 16.3من �أ�صل
( )643مقرتح���اً متث���ل كاف���ة القطاعات ،حمتلة بذلك املرتبة الثانية من حيث عدد املقرتحات� ،إال �أن فاعلية هذه
املقرتحات جاءت يف املرتبة الأولى مقارنة بفاعلية مقرتحات القطاعات الأخرى وبن�سبة (.)% 98
ثالث ًا :الداللة الر�أ�سية للم�ؤ�شر:
ت�ضمنت الأوراق الفنية البالغ عددها ( )73ورقة فنية يف هذا القطاع وعدد �أفكارها ( )141فكرة مبتو�سط فكرتني
يف كل ورق���ة فني���ة  ،وه���و م���ا تق���در ن�سبت���ه ب���ـ( )% 16من جمم���ل الأفكار الت���ي قدمته���ا كاف���ة الأوراق الفنية يف كل
القطاع���ات ،وع���دد مقرتحات بلغ ( )105مبتو�سط ( )1.4مقرتح لكل ورقة فنية وهو ما تقدر ن�سبته بـ()% 16.3
من جممل مقرتحات الأوراق الفنية.
كما نالحظ زيادة عدد الأفكار عن عدد املقرتحات بفارق ي�صل �إلى ( )36وبن�سبة ت�صل �إلى (.)% 25.5
رابع ًا :الدالالت العامة للم�ؤ�شرات الفنية:
�أن����ه عل����ى الرغ����م من �أن ع����دد الأوراق الفنية مل يتج����اوز ( )73ورقة وجاء يف الرتتيب الثال����ث بعد كل من القطاعني
القان����وين والدبلوما�سي����ة الربملاني����ة �إال �أن كل ورق����ة فني����ة منها ق����د احتوت يف املتو�سط على فكرت��ي�ن  ،وما يقرب من
مق��ت�رح يف كل ورق����ة بحثي����ة  ،وحققت عل����ى م�ستوى فاعلية الأفكار(� )% 80أي �أن املهدر مل يتجاوز ن�سبة (، )% 20
�أما بالن�سبة للمقرتحات فقد بلغت فعاليتها ( )% 98ومل يجاوز املهدر ن�سبة (.)% 2
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جدول ح�صر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االجتماعي
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الإدارة املعدة

مو�ضوع الورقة
ورقة تو�ضيحية حول �صرف املعا�ش لورثة املر�أة العاملة املتوفاة
ورقة تو�ضيحية حول زيادة بدل ال�سكن للموظف املواطن الذي يقرتن ب�أكرث من
زوجة مواطنة
ورقة تو�ضيحية حول �إ�ضافة عالوة الأبناء اجلدد �إلى معا�شات املتقاعدين
ورقة تو�ضيحية حول الت�أخر يف �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال
جمهويل الن�سب
ورقة تو�ضيحية حول فئة الن�ساء املواطنات املهجورات
ورقة معلومات حول الرتكيز على املتعاملني يف هيئة «تنمية»
ورقة تو�ضيحية حول ت�شجيع املواطنني على ال�سياحة داخل الدولة وخارجها
ورقة تو�ضيحية حول زيادة معا�شات وكالء الوزارات واملدراء واملوظفني املدنيني
الذين متت �إحالتهم �إلى التقاعد قبل تاريخ 2008/1/1م
ورقة تو�ضيحية حول ال�سماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل ومبجموع راتب
ومعا�ش �أكرث من ( )9000درهم
ورقة تو�ضيحية حول رواتب املوظفني املواطنني العاملني يف احلكومة االحتادية يف
الدرجات من العا�شرة �إلى الرابعة ع�شرة
�إدارة اجلل�سات
ورقة تو�ضيحية حول �إعادة النظر يف نظام التقاعد املبكر للمر�أة
ورقة تو�ضيحية حول ت�أخر �إ�صدار قانون حماية الآثار
ورقة تو�ضيحية حول اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات �أف�ضل للمعاقني
ورقة تو�ضيحية حول اال�شرتاك االختياري يف الت�أمينات االجتماعية
ورقة تو�ضيحية حول �إلغاء �شرط حتديد �سقف الدخل ال�شهري اخلا�ص باحل�صول
على منحة �صندوق الزواج
ورقة تو�ضيحية حول الن�شيد الوطني للدولة
ورقة تو�ضيحية حول حتفيز الفئات القادرة على العمل امل�ستفيدة من ال�ضمان
االجتماعي
ورقة تو�ضيحية حول ت�شجيع العمل التطوعي
ورقة تو�ضيحية حول دعم وتطوير القدرات الإعالمية املواطنة
ورقة تو�ضيحية حول زيادة عدد احل�ضانات احلكومية يف الدولة
ورقة تو�ضيحية حول تعزيز الهوية الوطنية
ورقة تو�ضيحية حول اال�ستفادة من الالعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية

�سنة االعداد
2013م
2013م
2013م
2013م
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2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
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مو�ضوع الورقة
ورقة تو�ضيحية حول �إن�شاء مراكز حكومية لعالج وت�أهيل حاالت الإعاقة ال�شديدة
ومر�ضى التوحد من املواطنني
ورقة تو�ضيحية حول توطني قطاع ال�سياحة يف الدولة
ورقة تو�ضيحية حول ت�سهيل �إجراءات حتديث بيانات املتقاعدين
ورقة تو�ضيحية حول الربط الإلكرتوين بني اجلهات ذات العالقة لإثبات وفاة
�صاحب املعا�ش التقاعدي
ورقة تو�ضيحية حول ربط الراتب التقاعدي مب�ستوى تكاليف املعي�شة
ورقة تو�ضيحية حول زيادة عالوة الأبناء للمواطنني من (� )600إلى ()1000
درهم
تقرير الزيارة امليدانية لعدد من الهيئات التابعة لهيئة تنمية وتوظيف املوارد
الب�شرية الوطنية «تنمية»
ورقة خطة عمل اللجنة ملناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد
الب�شرية الوطنية»
تقرير اللجنة حول مو�ضوع «التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص»
تقرير نتائج احللقة النقا�شية يف �ش�أن مو�ضوع «التوطني والت�أهيل يف القطاع
اخلا�ص»
ورقة بطاقات تعليق على مو�ضوع «التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص»
ورقة جدول الأفكار والآراء واملقرتحات حول مو�ضوع «التوطني يف القطاع
احلكومي واخلا�ص»
ورقة خمطط �أعمال اجلل�سة املتعلقة حول مو�ضوع «التوطني يف القطاع احلكومي
واخلا�ص»
ورقة خمطط �أعمال اللجنة ملو�ضوع «حماية املجتمع من املواد املخدرة»
ورقة ا�ستف�سارات موجهة للهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة
ورقة ا�ستف�سارات حول مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية»
تقرير حول مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية»
جدول بطاقات تعليق «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية»
�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ()1
�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ()2
�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ()3
ورقة ا�ستف�سارات موجهة لوزارة ال�شئون االجتماعية
جدول الأفكار والآراء حول مو�ضوع « �سيا�سة وزارة ال�شئون االجتماعية يف �ش�أن
اجلمعيات التعاونية »

الإدارة املعدة

�سنة االعداد
2014م
2014م
2014م

�إدارة اجلل�سات

2014م
2014م
2014م
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2013م
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�إدارة اللجان
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2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
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الإدارة املعدة

مو�ضوع الورقة
ورقة جدول الأفكار واملقرتحات للجمعيات التعاونية ()1
ورقة جدول الأفكار واملقرتحات للجمعيات التعاونية ()2
ورقة جدول الأفكار واملقرتحات للجمعيات التعاونية ()3
تقرير اللجنة امل�ؤقتة ملو�ضوع « �سيا�سة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �ش�أن اجلمعيات
التعاونية »
ورقة بطاقات تعليق يف �ش�أن مو�ضوع « �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف »
تقرير اللجنة حول مو�ضوع « �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف»
جدول الأفكار والآراء واملقرتحات حول مو�ضوعاً « التوطني يف القطاع احلكومي
واخلا�ص »
تقرير احللقة النقا�شية حول مو�ضوع «�سیا�سة الهیئة العامة لرعایة ال�شباب
والریا�ضة يف تطویر الأندیة الریا�ضیة ومراكز ال�شباب»
جدول ا�ستف�سارات حول �سيا�سة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة يف تطوير
الأندية الريا�ضية ومراكز ال�شباب
ورقة حماور احللقة النقا�شية حول واقع تطوير الأندية الريا�ضية ومراكز ال�شباب
�إدارة اللجان
جدول ا�ستف�سارات حول مو�ضوع «�سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية
الوطنية»
ورقة عر�ض عام ل�سيا�سة هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية (تنمية)
ورقة خمطط �أعمال اللجنة حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق
العمل»
ا�ستف�سارات حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل»
ورقة ا�ستف�سارات حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل»
تقرير احللقة النقا�شية بعنوان « التحديات التي تواجه �سوق العمل»
تقرير الزيارة امليدانية �إلى ديوان وزارة العمل يف �إمارة �أبوظبي
جدول الأفكار والآراء واملقرتحات حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط
�سوق العمل» ()1
جدول الأفكار والآراء واملقرتحات حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط
�سوق العمل» ()2
جدول الأفكار والآراء واملقرتحات حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط
�سوق العمل» ()3
تقرير الزيارة امليدانية لديوان وزارة العمل يف �أبوظبي يف �ش�أن مو�ضوع «�سيا�سة
وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل».
ورقة ا�ستف�سارات حول مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
�إدارة اللجان
االجتماعية» ()4
تقرير حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة العمل يف �ش�أن �ضبط �سوق العمل»

�سنة االعداد
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مو�ضوع الورقة
درا�سة مقارنة بني اجلمعيات التعاونية يف دولة الإمارات والو�ضع الدويل
درا�سة التحديات التي تواجه املر�أة يف الربملان
كرا�سة حماية حقوق الطفل
درا�سة حتديات الهوية الوطنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
درا�سة مكانة الثقافة الريا�ضية يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين

الإدارة املعدة
مركز
املعلومات
والدار�سات
الربملانية

�سنة االعداد
2013م
2013م
2014م
2014م
2014م
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 .3ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي:
�أ .ح�صر الأفكار:
بلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي �سواء التي مت مناق�شتها
�أو مل يت��م مناق�شته��ا ( )141فكرة ،مت طرح ومناق�شة ( )113فكرة وردت يف ( )73ورقة مبعدل ()2
فكرتني يف كل ورقة فنية مت �إعدادها ،ومن �أهم هذه الأفكار التي مت الأخذ بها:
•تو�سيع دائرة العمل التطوعي يف خمتلف املجاالت وعدم اقت�صار هذا العمل على نوع معني.
•عدم مواكبة الت�شريعات اخلا�صة بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية فيما يخ�ص العمل التطوعي.
•عدم وجود مرجعية للعمل التطوعي على م�ستوى الدولة.
•عدم وجود الدعم املادي املنا�سب للم�ؤ�س�سات واجلمعيات التطوعية يف الدولة.
•دور وزارة الرتبية والتعليم يف تعزيز العمل التطوعي يف نفو�س الطالب والعاملني يف هذا امليدان الرتبوي.
•احلوافز واملميزات التي متنحها الدولة لت�شجيع العمل التطوعي .
•قلة عدد املواطنني العاملني يف قطاع الإعالم.
•قل���ة ع���دد مراكز التدريب الإعالمي���ة يف الدولة حيث ال يوجد �سوى مركزين متخ�ص�صني بالتدريب الإذاعي
والتلفزيوين على م�ستوى الدولة.
•تناق�ص امليزانية املعتمدة من املجل�س الوطني للإعالم لتدريب وت�أهيل املواطنني للعمل يف القطاع الإعالمي.
•عزوف الكثري من املواطنني عن العمل يف قطاع الإعالم.
ب .ح�صر املقرتحات:
بل��غ �إجم��ايل املقرتحات والتو�صيات التي قدمت يف الأوراق الفني��ة يف القطاع االجتماعي �سواء التي
مت مناق�شتها �أو التي مل يتم مناق�شتها ( )105مقرتح ًا ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
•تنفي���ذ الق���رارات ال�ص���ادرة من �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة – حفظ���ه اهلل -بزيادة معا�شات جميع املتقاعدين
الذين مل تطبق عليهم الزيادة ،وذلك من تاريخ �صدور القرار .
•�إعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين القدامى مبن فيهم الع�سكرين مبعا�شات املتقاعدين اجلدد.
•منح املتقاعدين امتيازات خا�صة ت�سمح لهم باحل�صول على الإعفاءات واخل�صومات املالية يف مرافق وخدمات
الدول���ة �أ�س���وة بفئات �أخرى ( كامل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة) ،بالإ�ضافة لتمكينهم للح�صول على مزايا
عينية مثل توفري الت�أمني ال�صحي.
•رفع �سقف احلد الأدنى للمعا�ش التقاعدي متا�شيا مع معدالت الت�ضخم.
•�إن�شاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�ستقطاع ن�سبة معينه من راتبه اختياريا.
•تفعي���ل الن�ش���اط االجتماع���ي للجمعي���ات التعاونية من خ�ل�ال ا�ستقطاب �أ�صح���اب امل�شاريع ال�صغ�ي�رة لت�سويق
منتوجاتهم.
•ال�سم���اح للم�ساهم�ي�ن الذي���ن ال تق���ل �أعماره���م عن واح���د وع�شرين عام���ا ،امل�شاركة يف ع�ضوي���ة جمل�س االدارة
للجمعيات التعاونية.
•تر�شيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة مبراقبة ن�شاط اجلمعيات التعاونية و�أعمالها وح�ساباتها للتحقق
من �سريها وفق �أحكام القانون والقرارات املنفذة له.
•�إعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية بحيث تغطي جميع املناطق ال�سكنية ل�سهولة توفري ال�سلع
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جلميع الأفراد.
•ع���دم ال�سم���اح للأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�س���ات التجارية بفتح حمالت جتارية متار����س نف�س �أن�شطة اجلمعيات
التعاونية كالدكاكني.

�شكل بياين لعدد �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي
م

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
االجتماعي

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال االجتماعي

تو�سيع دائرة العمل التطوعي يف خمتلف املجاالت وعدم
اقت�صار هذا العمل على نوع معني

تنفيذ القرارات ال�صادرة من �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة – حفظه اهلل -بزيادة معا�شات
جميع املتقاعدين الذين مل تطبق عليهم
الزيادة ،وذلك من تاريخ �صدور القرار .

عدم مواكبة الت�شريعات اخلا�صة بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
فيما يخ�ص العمل التطوعي

�إعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين القدامى
مبن فيهم الع�سكرين مبعا�شات املتقاعدين
اجلدد.

عدم وجود مرجعية للعمل التطوعي على م�ستوى الدولة

منح املتقاعدين امتيازات خا�صة ت�سمح لهم يف
احل�صول على الإعفاءات واخل�صومات املالية
يف مرافق وخدمات الدولة �أ�سوة بفئات �أخرى؛
( كامل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة)،
بالإ�ضافة لتمكينهم للح�صول على مزايا عينية
مثل توفري الت�أمني ال�صحي .

عدم وجود الدعم املادي املنا�سب للم�ؤ�س�سات واجلمعيات
التطوعية يف الدولة

تعديل قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
رقم ( )7ل�سنة 1999م وتعديالته  ،خا�صة فيما
يتعلق بالأمور الآتية-:
رفع �سقف راتب اال�شرتاك يف القطاع اخلا�ص.
اجلمع بني املعا�ش التقاعدي يف القطاع اخلا�ص،
وراتب �آخر.
تخفي�ض �سن التقاعد للمر�أة العاملة �إلى ()15
�سنة  ،بدال من (� )20سنة ،وعدم ربطه بال�سن.
عدم ربط التقاعد ببلوغ ال�سن و�سنوات اخلدمة
جلميع امل�شرتكني يف الهيئة.
عدم الربط بني املكاف�أة واملعا�ش التقاعدي.

دور وزارة الرتبية والتعليم يف تعزيز العمل التطوعي يف
نفو�س الطالب والعاملني يف هذا امليدان الرتبوي

ت�سوية رواتب املتقاعدين القدامى مبن فيهم
الع�سكرين برواتب املتقاعدين اجلدد بعد عام
.2013

دور جمل�س العمل التطوعي يف العمل التطوعي بالدولة
وماهي �أهدافه؟

توفري خدمة التنقل لكبار ال�سن من املتقاعدين
لتحديث بياناتهم التقاعدية.

احلوافز واملميزات التي متنحها الدولة لت�شجيع العمل
التطوعي

�ضرورة ا�ستثمار �أموال الهيئة ب�شكل �آمن.

قلة عدد املواطنني العاملني يف قطاع الإعالم

رفع �سقف احلد الأدنى للمعا�ش التقاعدي
متا�شيا مع معدالت الت�ضخم.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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م

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
االجتماعي

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال االجتماعي

قلة عدد مراكز التدريب الإعالمية يف الدولة حيث ال يوجد
�سوى مركزين متخ�ص�صني بالتدريب الإذاعي والتلفزيوين
على م�ستوى الدولة

�إن�شاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�ستقطاع
ن�سبة معينه من راتبه اختياريا

  

تناق�ص امليزانية املعتمدة من املجل�س الوطني للإعالم
لتدريب وت�أهيل املواطنني للعمل يف القطاع الإعالمي

تفعيل الن�شاط االجتماعي للجمعيات التعاونية
من خالل ا�ستقطاب �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية
لت�سويق منتوجاتهم.

  

عزوف الكثري من املواطنني عن العمل يف قطاع الإعالم

ال�سماح للم�ساهمني الذين ال تقل �أعمارهم
عن واحد وع�شرين عاما ،امل�شاركة يف ع�ضوية
جمل�س الإدارة للجمعيات التعاونية

  

كم تبلغ ن�سبة التوطني بامل�ؤ�س�سات الإعالمية يف الدولة؟
وهل هي ن�سبة مقبولة؟

�إعداد نظام منوذجي للجمعيات بحيث توحد
من خالله �شروط الع�ضوية والرت�شيح لإدارة
جمل�س �إدارة اجلمعيات التعاونية.

  

ما هي املبادرات التي قام بها املجل�س لتوطني القطاع
الإعالمي يف الدولة؟

�إلزامية ح�ضور امل�ساهمني من غري �أع�ضاء
جمل�س االدارة بعد ن�شر �إعالنات يف �صحيفتني
حمليتني بحيث ال ت�صح االجتماعات �إال
بوجودهم وو�ضع ا�ستثناءات يف حال عدم
وجودهم .

  

هل �ستتم زيادة امليزانية املعتمدة لت�أهيل وتدريب الكادر
الإعالمي املواطن من �أجل تطوير مهارته يف هذا املجال؟

تفعيل قرار ال�شراء اجلماعي (اال�سترياد
اجلماعي) لت�أمني ال�سعر املنخف�ض لل�سلع وعدم
ال�سماح برفع الأ�سعار.

  

�سيتم �إن�شاء �أكادميية خمت�صة لت�أهيل وتدريب الكوادر
املواطنة يف املجال الإعالمي

تر�شيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة
مبراقبة ن�شاط اجلمعيات التعاونية و�أعمالها
وح�ساباتها للتحقق من �سريها وفق �أحكام
القانون والقرارات املنفذة له.

  

ارتفاع ن�سبة الن�ساء العامالت يف الدولة ،بينما ال يوجد
ح�ضانة مفتوحة يف مقر اجلهات احلكومية يف �أم القيوين
ور�أ�س اخليمة والفجرية.

�إعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات
التعاونية بحيث تغطي جميع املناطق ال�سكنية
ل�سهولة توفري ال�سلع جلميع الأفراد.

  

املحافظة على اال�ستقرار الوظيفي للأمهات العامالت

عدم ال�سماح للأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
التجارية بفتح حمالت جتارية متار�س نف�س
�أن�شطة اجلمعيات التعاونية كالدكاكني.

  

تعر�ض الأطفال لالعتداء من قبل بع�ض اخلادمات اللآتي
يعملن على رعاية الأطفال عند خروج املر�أة للعمل

�إعطاء مميزات للجمعيات التعاونية من
خالل توفري الأرا�ضي والدعم املايل لإن�شائها
وحتويلها من جمرد جمعيات �إلى مراكز
ت�سويقية تخدم املنطقة التي تن�ش�أ بها.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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م

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
االجتماعي

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال االجتماعي

  

�أ�سباب عزوف �إن�شاء ح�ضانات حكومية

�ضرورة قيام الوزارة بتحفيز املواطنني وتقدمي
ت�سهيالت لهم من خالل ال�شراكة مع ال�شركات
اخلا�صة التي تدعم التوطني.

  

خطة الوزارة لزيادة عدد هذه احل�ضانات

�ضرورة حتمل وكيل اخلدمات م�س�ؤولية املن�ش�أة
ومتابعة ن�شاطها.

  

اخللل الوا�ضح يف الرتكيبة ال�سكانية ما هي اجلهود التي
قامت بها احلكومة لت�شجيع املواطنني على الإجناب

قا�ض من حمكمة العدل حلل
�ضرورة انتداب ٍ
ق�ضايا املنازعات العمالية ولتوفري الوقت يف
حلها.

  

توجه احلكومة بزيادة عالوة الأبناء من ( )600درهم �إلى
( )1000درهم يف ظل غالء الأ�سعار وعدم تنا�سب هذه
العالوة مع م�ستوى املعي�شة يف الوقت احلايل.

�ضرورة �إخ�ضاع كافة املن�ش�آت االقت�صادية
بالدولة بنظام تعدد الثقافات والر�سوم املقررة
ح�سب ماهو متبع بوزارة العمل مثل املناطق
احلرة واملناطق اال�ستثمارية والإدرة العامة
للإقامة و�ش�ؤون الأجانب.

  

املبادرات املنفذة وغري املنفذة بح�سب اخلطة اال�سرتاتيجية
لل�سنوات ( .)2013 - 2011( )2010 - 2008

قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الالزمة
بالتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية لو�ضع
�ضوابط و�آليات لزيادة ن�سب التوطني يف املن�ش�آت
اخلا�صة.

  

عدد املتقاعدين وامل�ستفيدين من املعا�ش التقاعدي وما ن�سبة
فئة ذوي الدخل املحدود.

تفعيل املادة رقم ( )14من القانون االحتادي
رقم ( )8ل�سنة  ،1980يف �ش�أن تنظيم عالقات
العمل وتعديالته ،يف �ش�أن عدم ا�ستخدام غري
املواطنني يف �أعمال �أو وظائف ميكن �أن يقوم بها
مواطنون.

  

�إجراءات الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات الإجتماعية يف
�ش�أن �آلية تق�سيط املبالغ مقابل �ضم مدد اخلدمة ال�سابقة

�إلغاء نظام ال�ضمان امل�صريف للقطاعات
اخلدمية،واالكتفاء بنظام حماية الأجور
لت�شجيع قطاع اخلدمات والتطور يف �سوق
العمل.

  

ال�صعوبات التي واجهت الهيئة �أثناء عملية تنفيذها للخطة
اال�سرتاتيجية لل�سنوات (. )2010-2008

تبني خطط وبرامج تعمل على ت�ضييق الفوارق
بني القطاعني احلكومي واخلا�ص يف االمتيازات
الوظيفية،والأجور،وتوفري نظام ي�ؤمن دخل
العامل يف حالة تعطله عن العمل يف القطاع
اخلا�ص.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال االجتماعي

م

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
االجتماعي

  

النتائج الفعلية املحققة جراء تنفيذ ا�سرتاتيجية الهيئة
لل�سنوات (.)2010 - 2008

�إعداد درا�سات وو�ضع خطط عمل للربط بني
خمرجات العملية التعليمية  ،وخطط التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،باعتبار �أن ذلك
متطلباً �ضرورياً ل�ضبط �سوق العمل،وعالج
اختالالته ،خا�صة فيما يتعلق بتخفي�ض ن�سب
البطالة.

  

ما هي التحديات التي واجهت الهيئة يف �سبيل حتقيق
الهدف اال�سرتاتيجي «تطوير الأداء الإداري و االرتقاء
باملوارد الب�شرية وفق �أف�ضل املمار�سات »؟

قيام الوزارة بو�ضع
اخلطط،والإجراءات،وال�ضوابط الالزمة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية الأخرى ،ب�ش�أن
الرقابة واملتابعة امل�ستمرة للمن�ش�آت والعمالة
املخالفة خا�صة فيما يتعلق باحلد من انت�شار
العمالة ال�سائبة.

  

�ضعف التن�سيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع
�ضوابط و�آليات حمددة ملتابعة املن�ش�أة املخالفة ،والعمال
املخالفني ،مما �سي�ؤدي �إلى عدم القدرة على �ضبط �سيا�سات
وخطط �سوق العمل.

�ضرورة قيام وزارة العمل مبتابعة وحث وكاالت
التو�سط للعمالة على توفيق �أو�ضاعها يف �أ�سرع
وقت ممكن وحت�صيل ر�سوم التجديد والت�أخري
امل�ستحقة ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال
الوكاالت التي ال تلتزم بتجديد تراخي�صها يف
املواعيد املقررة قانونا.

  

غياب دور الوزارة يف �ش�أن و�ضع �سيا�سات وطنية للتدريب
والتوجيه املهني ،خا�صة يف املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات،
�سي�ؤدي �إلى عدم تطوير الكوادر العاملة �أو تنمية مهاراتهم،
مما �سي�ؤثر على حت�سني الإنتاجية يف �سوق العمل.

  

تعدد �أ�سواق العمل بالدولة� ،أدى �إلى غياب ر�ؤية م�شرتكة
لو�ضع ا�سرتاتيجية حمددة املعامل واخلطوات ل�ضبط �سوق
العمل.

�ضرورة قيام وزارة العمل بالتن�سيق مع وزارة
العدل للإ�سراع يف الف�صل بالق�ضايا العمالية.

  

عدم �ضبط �سوق العمل� ،أدى �إلى انخفا�ض ن�صيب املواطنني
يف الرثوة الوطنية ،ونزف اقت�صاد الدولة ،خا�صة �أن
التحويالت املالية للعمالة الوافدة خارج الدولة بلغت 26
مليار دوالر �سنوياً.

�إعادة النظر يف املادة الرابعة من القرار الوزاري
رقم ( )757ل�سنة 2006م ،يف �ش�أن نظام
بطاقة املن�ش�أة ،بحيث ال يتحمل وكيل اخلدمات
«املواطن» امل�س�ؤولية القانونية واملالية واالكتفاء
بال�ضمانات امل�صرفية.

  

عدم قدرة الهيئة على تنفيذ العديد من متطلبات خططها
اال�سرتاتيجية؛ نتيجة لغياب جهات خا�صة باملتابعة ،والتغري
يف الإدارة العليا والتغيري امل�ستمر يف مديري الإدارات،
وخا�صة �إدارة ال�ش�ؤون املالية والإدارية ،وغياب امل�شاركة
الفعالة يف �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجة .

قيام وزارة العمل بدعم «مكاتب ت�سهيل» يف
توفري اخلدمات ال�شاملة لت�سهيل �إجناز
املعامالت مثل (خدمات �ش�ؤون الإقامة
والأجانب ،والربيد ال�سريع «امبو�ست» ،وهيئة
الكهرباء واملياه).

�أهمية اقت�صار العقود واملناق�صات االحتادية
واملحلية على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
امللتزمة ب�سيا�سة التوطني.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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عدم متكن الهيئة من �أداء دورها يف ظل غياب املخ�ص�صات
املالية لتفعيل براجمها اجلديدة يف اخلطة اال�سرتاتيجية
( )2016 - 2014وعدم القدرة على قيا�س مدى حتقيق
الربامج والأن�شطة.

�إن�شاء حماكم عمالية يف وزارة العمل وتكون
م�شرتكة مع وزارة العدل لت�سريع ف�ض املنازعات
والق�ضايا العمالية.

  

حتميل ورثة املتوفى (امل�ؤمن عليه) �سداد تكلفة �ضم اخلدمة
بالأق�ساط املتبقية.

توحيد اجلهات امل�ستقدمة للعمالة بحيث تكون
حتت �إ�شراف وزارة العمل.

  

غياب معايري وا�ضحة لتحقيق ا�ستدامة املوارد املالية للهيئة،
مما �أثر ذلك على فاعلية اخلدمات املقدمة .

�ضرورة تعيني املواطنني امل�ؤهلني يف القيادات
العليا يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة.

  

اقت�صار اخلدمات واملنافع واملزايا الت�أمينية املقدمة
للمتقاعدين يف �صورة رواتب وخم�ص�صات للتقاعد ،وحمالت
الإقرار ال�سنوية.

�ضرورة اال�ستفادة من العمالة املتواجدة يف
الدولة بدال من ا�ستقدام عمالة من اخلارج.

  

الت�أخر يف تقدمي اخلدمات الالزمة للمتقاعدين امل�ستفيدين
يف خمتلف مناطق الدولة و�إطالة الوقت عليهم؛ نتيجة
توا�ضع �إجراءات حتديث بيانات املتقاعدين ب�سبب �ضعف
الآليات التي تتبعها الهيئة العامة للمعا�شات من �أجل
حتديث بيانات امل�ؤمن عليهم ،ومتابعة حت�صيل اال�شرتاكات
مل�ستحقي املعا�شات من جهات و�أ�صحاب العمل.

  

عدم معرفة العديد من امل�ستحقني بالإجراءات املتبعة يف
نظام املعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،كالتوعية بالإجراءات
اخلا�صة بعملية حتديث البيانات اخلا�صة باملتقاعدين
وامل�ستحقني للمعا�ش التقاعدي.

م

فتح مكتب وزارة العمل داخل املناطق
اال�ستثمارية واحلرة.

تعديل القانون الإماراتي مبا يتالءم مع مبادى
التعاونيات الدولية اخلا�صة بهذا ال�ش�أن من
خالل:
•و�ضع عقوبات رادعة ملخالفة القانون
وخا�صة مبا يخ�ص مبد�أ فتح الع�ضوية
واالنتخاب العادل للم�ساهمني:
•و�ضع مادة تعريفات يف القانون لإزالة �أي
غمو�ض �أو لب�س فيه.
•تعديل ال�سن القانوين الذي ي�سمح
للم�ساهم برت�شيح نف�سه للع�ضوية.
•مراعاة حق احل�ص�ص احلاكمة بالت�أثري يف
القرارات التي �سيتخذها �أع�ضاء جمل�س
الإدارة.
•االعالن عن مواعيد الرت�شيح وانعقاد
اجلمعية العمومية.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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عدم قدرة املواطن املتقاعد من �إيفاء وت�أمني احتياجاته
املعي�شية والتزاماته ال�صحية والتعليمية ؛ نتيجة لعدم تالزم
املعا�ش مع ظروف والتزامات هذه الفئات كاالحتياجات
الأ�سا�سية مثل (املواد الغذائية -املالب�س...الخ)و�أ�سعار
الطاقة والغاز والكهرباء واملاء.

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

  

�ضعف التن�سيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع
�ضوابط و�آليات حمددة ملتابعة املن�ش�أة املخالفة ،والعمال
املخالفني ،مما �سي�ؤدي �إلى عدم القدرة على �ضبط �سيا�سات
وخطط �سوق العمل.

امل�شاركة يف اللجان وفرق العمل �سواء على
امل�ستوى املحلي والدويل.

  

ارتفاع اخلالفات الأ�سرية الناجتة عن عمل املر�أة

�ضرورة مراعاة وتقدمي ت�سهيالت للجمعيات
التعاونية للقيام بدورها التعاوين ودعم
القطاعات املجتمعية .

  

الآثار ال�سلبية التي تنتج عن غياب املر�أة العاملة ل�ساعات
طويلة عن �أ�سرتها نتيجة لرفع �سن التقاعد للمر�أة من
(�15إلى � 20سنة وربطه ببلوغ �سن اخلم�سني)

�ضرورة وجود �سيا�سة للحكومة بتقدمي جميع
اجلهات ذات العالقة مع اجلمعيات الت�سهيالت
الالزمة وفق القوانني املوجودة.

  

ت�شجيع املر�أة على العمل وا�ستمرار تعزيز دورها يف املجتمع

�ضرورة �إعادة �صياغة قانون اجلمعيات التعاونية
لتطوير عمل اجلمعيات.

  

هل هناك توجه ب�إعادة النظر يف احلزم الت�شريعية املتعلقة
بعمل املر�أة يف الوقت احلايل ؟

�ضرورة فتح ال�سوق للجمعيات التعاونية لأداء
�أدوارها.

  

ما هي املبادرات التي قامت بها الوزارة لتح�سني بيئة العمل
ودعم وتلبية احتياجات املر�أة العاملة يف القطاع احلكومي؟

ا�ستحداث نظام الت�أمني �ضد التعطل يعالج
فجوة الأمن الوظيفي بني القطاعني احلكومي
واخلا�ص ويحفز املواطنني على االنتقال من
من�ش�أة �إلى �أخرى �سعيا وراء التطوير الذاتي
واكت�ساب امل�ؤهالت.

  

ما اخلطط اجلديدة التي �ست�ضعها الوزارة لتوفري بيئة
عمل منا�سبة للمر�أة العاملة ؟

تقدمي الت�سهيالت الالزمة للجمعيات بد�أ من
مراحل الت�سجيل �إلى �إ�شهار اجلمعيات وتقدمي
الدعم املادي واملعنوي لها من خالل:
•توفري الدعم املايل.
•توفري الأرا�ضي.
•تب�سيط الإجراءات الإدارية للجمعيات.
•ت�سهيل احل�صول على القرو�ض بدون فوائد.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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احلد الأدنى للمعا�ش قد زاد حالياً �إلى ( )10000درهم
بينما تن�ص املادة ( )36من القانون االحتادي رقم ()7
ل�سنة 2007م بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم
( )7ل�سنة 1999م ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية

مراجعة خطط وتقديرات ميزانية الهيئة  ،مبا
ي�ضمن حتقيق اخلطط للأهداف اال�سرتاتيجية
العامة للهيئة يف �إطار الفعالية الالزمة  ،ومبا
يتوافق مع ا�سرتاتيجية حكومة دولة االمارات
للأعوام (.)2016-2014

  

م�ساواة جميع املتقاعدين املدنيني �أو الع�سكريني يف املعا�ش
التقاعدي

رفع �أعداد مفت�شي امل�ساجد وت�أهيلهم وو�ضع
معايري حتدد احلد الأق�صى من امل�ساجد التي
ي�شرف عليها كل مفت�ش.

  

�أكرث الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام
2000م

زيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لأعمال
التطوير وال�صيانة و�إبراز ال�صورة احل�ضارية
للم�ساجد.

  

�إعطاء املواطنني �أ�سعار تف�ضيلية ت�شجيعاً لل�سياحة الداخلية
واخلارجية.

تبني برامج وم�شروعات و�آليات عمل وا�ضحة يف
اخلطط اال�سرتاتيجية للهيئة  ،ب�ش�أن التعاون
مع اجلهات االحتادية واملحلية املعنية  ،لتحديد
احتياجات امل�ساجد من �أجل الإحالل والتجديد
وحتديد التنا�سب املطلوب بني �سعة امل�ساجد
والكثافة ال�سكانية.

  

تعدد ثقافات اجلن�سيات املختلفة يف الدولة حيث بلغ عدد
اجلن�سيات املوجودة بالدولة ( )202جن�سية.

الإ�شراف على جميع برامج مراكز حتفيظ
القر�آن واملعاهد الدينية وما يف حكمها االحتادية
واملحلية.

  

وجود �أكرث من ( )473مدر�سة خا�صة تدر�س �أكرث من
(� )500ألف طالب.

�إ�صدار النظم والقرارات التنظيمية التف�صيلية
يف �ش�أن الرتخي�ص للأن�شطة الدينية وتنظيم
و�إلقاء الدرو�س واخلطب واملحا�ضرات
والندوات وامل�سابقات الدينية ولوائح العمل
التف�صيلية للأن�شطة الدينية للهيئة ،وممار�سة
اخت�صا�صاتها بالفعالية والكفاءة الالزمة.

  

حتقيق بطوالت يف الألعاب اجلماعية للمنتخبات الوطنية
مثل «كرة اليد ،كرة ال�سلة ،وكرة الطائرة «على امل�ستوى
الإقليمي والدويل.

تنفيذ التوجيهات ال�صادرة ب�ش�أن رفع ن�سب
التوطني  ،عرب الربامج املعتمدة يف الدولة
بالتعاون مع اجلهات االحتادية واملحلية
املخت�صة بالتوطني.

  

عدم وجود درا�سة تظهر نتائج اال�ستفادة من وجود الالعبني
الأجانب يف الألعاب اجلماعية.

درا�سة تعديل االمتيازات املمنوحة للأئمة
وامل�ؤذنني والوعاظ واملفتني املواطنني  ،مبا
يتنا�سب مع طبيعة عملهم.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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�إعداد درا�سة ملعرفة مدى اال�ستفادة الفنية واملادية من
م�شاركة الالعب الأجنبي يف الألعاب اجلماعية.

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

  

عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.

عقد �شراكات مع امل�ؤ�س�سات التعليمية
االجتماعية والإعالمية  ،لتعزيز الفكر
اال�سالمي املعتدل وتنمية الوعي الديني املعربة
عن قيم ومبادئ الدين احلنيف.

  

�إعطاء الأولوية يف �إحلاق حاالت الإعاقات ال�شديدة مبراكز
ت�أهيل املعاقني يف احلكومية االحتادية.

مراجعة خطط وبرامج الهيئة يف �ش�أن الرقابة
على جميع املطبوعات ذات ال�صفة الدينية ،
خا�صة الواردة من خارج الدولة ملنع �أي جتاوزات
�أو خمالفات لأ�صول الفكر الإ�سالمي املعتدل.

  

مراكز ت�أهيل املعاقني التابعة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ت�ستوعب ( %)12من جمموع املعاقني يف الدولة.

درا�سة تنظيم وتوحيد �أ�س�س العمل يف مراكز
رعاية امل�سلمني اجلدد يف الدولة حتت مظلة
الهيئة ،ال�ستيعاب �أعدادهم وتنوع خلفياتهم
الثقافية  ،مبا ال يتعار�ض مع مبادئ الإ�سالم
املعتدل الذي تتبناه الدولة.

  

وجود ( )5مراكز ت�أهيل للمعاقني على امل�ستوى االحتادي
فقط منذ ت�أ�سي�س وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

و�ضع درا�سة بالتعاون مع اجلهات املخت�صة
لتو�ضيح �أهمية تنظيم وتقنني ورقابة وجود
املعالج ال�شرعي  ،وفق �أطر ونظم حتددها الهيئة
مبا ال يتعار�ض مع القوانني ال�سارية  ،والأخذ
بتجارب الدول اخلليجية يف هذا ال�ش�أن.

  

مراكز ت�أهيل املعاقني ال ت�ستقبل حاالت الإعاقات التي حتتاج
للرعاية والت�أهيل بعد بلوغ املعاق �سن ( )18عاماً.

مواكبة تنمية وا�ستثمار و�إدارة �أموال الوقف
مع التوجهات الإ�سالمية املعا�صرة  ،خا�صة يف
تو�سيع جماالت امل�صارف الوقفية عرب الآتي:
ن�شر ثقافة الوقف على م�ستوى الأفراد
واملجتمع ،والتعاون مع القطاع اخلا�ص يف هذا
ال�ش�أن.
تفعيل برامج التن�سيق والتوا�صل بني الهيئة
واجلهات العاملة يف ال�ش�ؤون الوقفية املحلية ،
مبا ي�ضمن وجود قاعدة بيانات موحدة للأ�صول
الوقفية املوجودة يف خمتلف �إمارات الدولة.
توحيد وحتديث قاعدة البيانات التي تربط
بني جميع اجلهات املعنية بالوقف يف الدولة ،
وت�سهيل احل�صول على هذه املعلومات للأفراد
واجلهات البحثية.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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�إمكانية ا�ستقبال مراكز ت�أهيل املعاقني االحتادية الأعداد
املتزايدة حلاالت الإعاقة ومر�ضى التوحد من املواطنني
وعدم و�ضعهم يف قوائم االنتظار.

�إن�شاء جمل�س �أعلى للتوطني بحيث يكون اجلهة
الوحيدة املعنية بالتوطني.

  

عدم وجود �إح�صائية موحدة على امل�ستوى االحتادي حلاالت
الإعاقة ال�شديدة ومر�ضى التوحد من املواطنني.

اعتبار حمددات الر�ؤيا اال�سرتاتيجية املقرتحة
�أ�سا�سا لبناء برامج وخطط و�سيا�سات التوطني
خا�صة يف �إطار ال�شراكة بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص ،وتكامل خمرجات التعليم
مع برامج التدريب.

  

اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س لتوطني القطاع
ال�سياحي يف الدولة.

تفعيل قانون تنظيم عالقات العمل االحتادي
ال�صادر يف عام 1991م مبا يحقق متطلبات
خطط عمل التوطني وبراجمه و�ضبط �سيا�سات
اال�ستقدام من اخلارج ،والأجور ،و�إ�صدار
ت�صاريح العمل.

  

تن�سيق بني املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار واجلهات
املحلية ب�ش�أن التوطني يف القطاع ال�سياحي.

تعديل �أحكام قانون تنظيم عالقات العمل
اخلا�صة ب�ساعات العمل و�أيام الراحة اال�سبوعية
والإجازات ال�سنوية مبا يقلَ�ص الفروقات بني
القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص املتعلقة
بظروف العمل.

  

ا�ستقالة ( %)60من املواطنني العاملني يف القطاع
ال�سياحي لأ�سباب عديدة منها املزايا املمنوحة لهم.

  

الهيئة تعمل ب�شكل روتيني وتفتقر �إلى الكثري من اخلدمات
الإلكرتونية لت�سهيل �إجراءات حتديث بيانات املتقاعدين
بينما �أطلقت احلكومة الر�شيدة م�ؤخراً �أنها �ستنتقل
بخدماتها �إلى احلكومة الذكية  ،وذلك خالل العام القادم.

�ضرورة توطني مهنة مدير املوارد الب�شرية يف
جميع امل�ؤ�س�سات.

  

العمل على �إ�سعاد املواطنني عرب ت�سهيل تقدمي اخلدمات،
بينما مازال املتقاعدون يعانون من الإجراءات الروتينية
املتبعة يف الهيئة خلدمة املتقاعدين.

الإ�سراع يف ا�ست�صدار قانون الت�أمني �ضد
التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي
بني القطاعني احلكومي واخلا�ص ويحقق
الأمن الوظيفي للمواطنني.

  

الإجراءات والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف الهيئة لت�سهيل
�إجراءات املتقاعدين ،ومدى �سعي الهيئة لقيا�س ر�ضا
املتعاملني.

ا�ستحداث �سيا�سات ،و�آليات عمل من�ضبطة
بغر�ض توحيد �أ�سواق العمل يف الدولة ،مع
توجيه امل�شاريع وتوزيعها على م�ستوى الدولة.

تعديل القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 2008

�ش�أن املناطق احلرة مبا ي�ضمن خ�ضوع هذه
املناطق ل�سيا�سات وخطط التوطني ،وتقدمي
حوافز ت�شجيعية ملن�ش�آت املناطق احلرة امللتزمة
بالتوطني.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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املطالبة بالتو�سع يف الربط الإلكرتوين مع اجلهات التي ميكن
�أن تثبت حاالت الوفاة كوزارة العدل ووزارة الداخلية  ،وذلك
من �أجل تفادي �إيقاف معا�ش امل�ستحقني من ورثة املتويف.

معاجلة اخللل املتمثل يف فوارق الأجور الذي
ي�ش َكل عائقا رئي�سيا يعرت�ض ت�شغيل املواطنني
يف لقطاع اخلا�ص.

  

الآلية �ستقوم بها الهيئة للربط الإلكرتوين بني اجلهات
ذات العالقة لت�سجيل حالة وفاة �صاحب املعا�ش التقاعدي.

و�ضع مبادرات وحوافز ت�شجيعية ،وت�سهيالت
مالية وخدمية لت�شجيع املواطنني على
اال�ستثمار يف امل�شروعات املتو�سطة وال�صغرية،
و�أن يتم �إعطاء هذه امل�شروعات �أولوية
ا�سرتاتيجية يف �سيا�سات احلكومة.

  

الإجراءات املتخذة يف �ش�أن ربط الراتب التقاعدي مب�ستوى
تكاليف املعي�شة.

توجيه الوزارات واجلهات االحتادية لت�ضمني
موازناتها ال�سنوية خم�ص�صات مالية لتنفيذ
�سيا�سات وخطط وبرامج التوطني والإحالل
بالتن�سيق مع وزارة املالية.

  

الإطار الزمني لتطبيق ربط الراتب التقاعدي مب�ستوى
تكاليف املعي�شة.

�إلزام جميع اجلهات احلكومية االحتادية
بالربط مع نظام بياناتي اخلا�ص بالهيئة
االحتادية للموارد الب�شرية.

  

مدى توفري الهيئة لبع�ض اخلدمات مل�ساعدة املتقاعدين
وتخفيف الأعباء عنهم كالت�أمني ال�صحي �أو اخل�صومات
اخلا�صة حلني �صدور القانون.

�إعادة النظر يف قانون املعا�شات وتعديل ما جاء
به من �أحكام ب�ش�أن املزايا والفوائد التي متنح
ملوظفي القطاع اخلا�ص باملقارنة مع القطاع
احلكومي ب�شقيه االحتادي واملحلي ،و�إزالة
الفجوة بني القطاعني يف جمال املعا�شات.

  

معاملة اجلمعيات التعاونية ك�شركات خا�صة من حيث
الر�سوم واملعامالت الإدارية.

تقدمي حوافز ت�شجيعية مادية ومعنوية
مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص امللتزمة بقرارات
التوطني.

  

تقييد القانون رقم ( )13ل�سنة  1976بعدم �إمكانية فتح
�أفرع �أخرى يف �إمارات الدولة.

تعريف املواطنني واملقيمني بقوانني و�أنظمة
وت�شريعات التعاون على �أو�سع نطاق ممكن من
خالل و�سائل الإعالم املختلفة� ،أو من خالل
اجلمعيات التعاونية والوزارة ،وتطوير قانون
التعاون بحيث يتالءم مع املتغريات التي متر
بها املجتمع ب�شكل عام واحلركة التعاونية ب�شكل
خا�ص.

  

التزام اجلمعيات بدفع ر�سوم الكهرباء بالإ�ضافة لعائد
امل�ساهمني وكذلك امل�ساهمة يف القطاعات املجتمعية
املختلفة.

التو�سع بافتتاح اجلمعيات التعاونية يف املدن
والقرى وفروع يف الأحياء ،والعمل على
افتتاح جمعيات نوعية جديدة ،مثل اجلمعيات
الإنتاجية والزراعية  ،وبحيث ينت�شر التعاون يف
جميع القطاعات االقت�صادية يف الدولة.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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الرقابة على اجلمعيات التعاونية كانت من اخت�صا�ص وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية ف�أ�صبحت الرقابة من عمل اللجنة
العليا حلماية امل�ستهلك.

توفري �أرا�ضي كافية لبناء خمازن و�صاالت
عر�ض حتى تتمكن التعاونيات من القيام
بدور فاعل يف ا�ستقرار ال�سوق وعملية املخزون
اال�سرتاتيجي.

  

�سيا�سة الإدارة للحد من ظاهرة تفاقم الأ�سعار لل�سلع
الغذائية يف اجلمعيات التعاونية يف املوا�سم (�شهر رم�ضان
والأعياد).

العمل على تكوين �صندوق خا�ص باالحتاد
التعاوين ميول من �أرباح اجلمعيات التعاونية
�إ�ضافة �إلى امل�ساعدات واملنح احلكومية .ودعم
اجلمعيات التعاونية التي تعاين من م�شكالت
التمويل ونق�ص الكادر الإداري من خالل هذا
ال�صندوق وتقدمي القرو�ض املي�سرة ،والإعفاء
من ال�ضرائب والر�سوم ل�سنوات حمددة.

  

وجود اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك �إمنا هو تنبيه
لل�شركات التجارية بوجود �إدارة حلماية امل�ستهلك.

فتح باب الع�ضوية يف اجلمعيات القائمة التي
حتول دون ذلك وال�سعي �إلى زيادة عدد الأع�ضاء
امل�ساهمني يف اجلمعيات �إلى �أق�صى حد ممكن.

  

منذ ت�أ�سي�س الوزارة وحتى عام  2006كان هدفها دعم
القطاع التجاري  ،ولكن �أ�صبح دور الوزارة ل�صالح
امل�ستهلكني.

�إتاحة الفر�صة �أمام الأع�ضاء امل�ساهمني يف
اجلمعيات التعاونية لال�شرتاك يف الأن�شطة
املختلفة للجمعيات واعطا�ؤهم دورا �أكرث فاعلية
ودعوتهم حل�ضور اجلمعيات العمومية لتلك
اجلمعيات و�إتاحة فر�ص النقا�ش و�إبداء الر�أي
�أمامهم وامل�شاركة يف ر�سم �سيا�سة اجلمعية التي
ي�ساهمون فيها.

  

من �ضمن اخليارات التي اتبعتها الوزارة للحد من ارتفاع
الأ�سعار هي تطبيق نظام املخالفات ولكن مل تكن الأداة
ال�صحيحة ملعاجلة امل�شكلة .

زيادة دور وفاعلية االحتاد التعاوين اال�ستهالكي
 ،وذلك ب�أن يتولى �شراء وتوزيع �أغلب ال�سلع
التي تتعامل بها اجلمعيات �سواء عن طريق
اال�سترياد املبا�شر �أو عن طريق ال�شراء من
داخل الدولة ،مما يخف�ض ويوحد �أ�سعار ال�سلع
يف اجلمعيات التعاونية يف الدولة ،وي�ؤدي �إلى
ك�سر احتكار ال�سلع املتعلقة باملعي�شة اليومية
للمواطنني ،وم�ساعدة اجلمعيات على بناء
م�ستودعات للتخزين اال�سرتاتيجي ملواجهة
الأزمات والكوارث واحلد من طمع وج�شع
التجار.

  

مت اال�ستعانة باجلمعيات التعاونية للحد من ارتفاع الأ�سعار
لوجود مظلة حكومية بو�ضع �سقف لأ�سعار بع�ض ال�سلع ،
وذلك لل�سيطرة على �أية زيادة غري مربرة.

�إعادة النظر يف نظام الت�سعري والت�سوق يف
اجلمعيات ب�شكل متجدد واالعتماد على الهام�ش
الربحي الب�سيط  ،بحيث يتم تخفي�ض الأ�سعار
لتناف�س الأ�سعار ال�سائدة يف الأ�سواق التجارية
املحلية.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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مت توقيع مذكرات تفاهم �سنة  2008مع االحتاد التعاوين
اال�ستهالكي خلف�ض �أ�سعار بع�ض ال�سلع الأ�سا�سية.

زيادة دور وفعالية رقابة الوزارة على اجلمعيات
التعاونية مبا يحقق �أهداف تلك اجلمعيات
ويحول دون حتولها عن �أهدافها التي �أ�س�ست
من �أجلها وهي خدمة املجتمع ال الفرد.

  

مت خلق �شراكة مع اجلمعيات التعاونية وكذلك (كارفور –
لولو) كمبادرات �سنوية لتثبيت الأ�سعار  ،وذلك خللق نوع من
ال�سقف لعدم الزيادة ودعم ال�سلع وعدم زيادتها لأي ظرف
بحيث تتحمل تلك اجلهات ن�سبة الزيادة.

االهتمام بالنواحي التدريبية للقيادات التعاونية
والكوادر العاملة يف اجلمعيات التعاونية وذلك
من خالل تخ�صي�ص ن�سبة من �أرباح اجلمعيات
التعاونية لأن�شطة «التدريب والتثقيف
التعاوين» ،والعمل على �إن�شاء مركز للتدريب
يتولى �إعداد الربامج التدريبية والإ�شراف
على تنفيذها و�إعداد القيادات الإدارية والفنية
للحركة التعاونية يف الإمارات.

  

ت�ساءلت اللجنة حول الت�سهيالت املقدمة للجمعيات
التعاونية.

االهتمام بالتوعية التعاونية لزيادة ثقة
اجلمهور باحلركة التعاونية ودور التعاون يف
احلياة االجتماعية وتكوين وحدات �إدارية �أو
�أق�سام يف االحتادات التعاونية متخ�ص�صة يف
االعالم التعاوين.

  

مت تعديل القانون املتعلق بالوكالء كنوع من الت�سهيالت
املقدمة للجمعيات التعاونية.

التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم واجلهات
املعنية لو�ضع برامج ثقافية ومواد درا�سية
و�إ�صدار ن�شرة تعاونية لبث الوعي التعاوين
يف �أو�ساط النا�شئة واملواطنني و�شرح �أهداف
احلركة التعاونية و�أ�ساليب ممار�سة العمل
التعاوين بني �أو�ساط الطلبة وال�شباب واحلر�ص
على غر�س مفهوم التعاون يف املجتمع.

  

�إ�شكالية ارتباط الوكالء من اخلارج مع التجار من داخل
الدولة وتف�ضيلهم التعامل مع وكيل واحد.

خلق عالقات وثيقة ومتبادلة من التن�سيق
والت�شاور بني اجلمعيات التعاونية وغريها
من اجلمعيات ذات النفع العام ملا فيه خدمة
املواطنني وتدعيم دور التعاون يف تنمية املجتمع
املحلي.

  

�إ�شكالية ثقافة امل�ستهلك يف الإ�صرار على �شراء نوع معني من
املنتجات وعدم رغبته يف التغيري.

تنفيذ متطلبات اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة
يف �ش�أن رفع ن�سبة التوطني يف الوظائف
التخ�ص�صية والفنية ،ومتابعة تنفيذ ذلك من
خالل اجلهات املعنية بالهيئة.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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اجلمعيات التعاونية تعمل كقطاع جتاري من خالل الأرباح
التي يعلنون عنها.

تنفيذ قواعد منوذجية لل�سلوك املهني لأع�ضاء
جمل�س الإدارة ت�شتمل على جماالت ال�صالحية
وامل�س�ؤولية  ،ومنع حاالت التعار�ض يف امل�صالح،
على �أن تكون هذه القواعد جزءاً من عملية
�شاملة للتميز امل�ؤ�س�سي� ،سيما يف �إطار مبادئ
احلوكمة وال�شفافية.

  

دور الهيئة يف �إبراز ال�صورة احل�ضارية للم�ساجد وتفعيل
دورها وتطوير العاملني فيها.

  

حمدودية املبالغ املخ�ص�صة لنظافة امل�سجد و�إبراز �صورته
احل�ضارية.

النظر يف �صرف عالوة لأبناء املتقاعدين
املولودين بعد ا�ستحقاق املعا�ش.

  

�ضعف الرقابة والتفتي�ش على �أعمال ال�صيانة والت�أكد من
�سالمة املرافق.

الإ�سراع يف حتديث بيانات املتقاعدين ،ومتابعة
حت�صيل اال�شرتاكات بني الهيئة العامة
للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية و امل�ؤ�س�سات
احلكومية املعنية ببيانات امل�ؤمن عليهم ،من
خالل نظام �إلكرتوين موحد ومتكامل.

  

عدم قيام الهيئة ب�إجراءات ال�صيانة الدورية للم�ساجد.

�ضرورة ربط الت�ضخم باملعا�ش التقاعدي حتى ال
يت�أثر �صاحب املعا�ش و�أ�سرته.

  

عدم وجود الأذان املوحد يف �إمارتي دبي وال�شارقة.

�إن�شاء هيئة احتادية ُتعنى بتنظيم وت�شجيع
العمل التطوعي يف الدولة

  

�ضعف دور الهيئة يف ال�سيطرة يف احلد من ق�ضايا ال�سحر
وال�شعوذة يف املجتمع.

تدريب وت�أهيل امل�ساهمني لفهم ال�صيغة
القانونية.

  

انخفا�ض ن�سب التوطني يف الهيئة يف جماالت (كالأئمة
وامل�ؤذنني والوعاظ واملفتني) والتي بلغت ( )% 9فقط يف
عام .2012

توفري الفر�ص الوظيفية املالئمة للمواطنني
من خالل اجلمعيات التعاونية وذلك بتعديل
القانون وال�سماح للجمعيات بفتح �أفرع لها يف
الإمارات املختلفة.

  

�ضعف دور الهيئة لتطبيق اخت�صا�صها املتمثل يف (ن�شر
الثقافة الإ�سالمية وتنمية الوعي الديني).

ن�شر الوعي من خالل و�سائل الأعالم ب�أهمية
الدور التي تقوم به اجلمعيات التعاونية.

  

غياب الدرا�سات والبحوث الدينية املتعلقة مبعاجلة بع�ض
الظواهر االجتماعية.

توحيد جهات ا�ستقدام العمالة بحيث تكون حتت
�إ�شراف وزارة الداخلية.

  1

توا�ضع جهود الهيئة يف تطوير الر�سالة الإعالمية
املخ�ص�صة بالوعظ والإر�شاد لأفراد املجتمع واقت�صارها على
الو�سائل التقليدية.

�إعداد درا�سة حول تقاعد املر�أة املبكر وت�أثريه
على احلياة االجتماعية من جانب و �إيرادات
الهيئة من جانب �آخر.

م

�ضرورة توفري الت�أمني ال�صحي للمتقاعدين
ولأ�سرهم.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال االجتماعي

م

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
االجتماعي

  1

توا�ضع الهيئة يف ممار�سة اخت�صا�صاتها الواردة يف قانون
�إن�شائها ب�ش�أن الإ�شراف والرقابة على امل�ساجد وتفعيل دورها
ون�شر الثقافة الإ�سالمية وتنمية الوعي الديني وتر�سيخ
الوقف والدعوة له.

  1

قلة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لإبراز ال�صورة احل�ضارية
للم�ساجد ،مما �أثر �سلبا على �أعمال التطوير ،وال�صيانة
ومتابعة احتياجات امل�ساجد.

  1

عدم وجود �أطر وا�ضحة و�آليات تعاون حمددة بني الهيئة
واجلهات االحتادية واملحلية ،مما �أدى �إلى غياب برامج
وجماالت التعاون امل�شرتكة لتعظيم دور وقيمة امل�سجد يف
احلياة االجتماعية والوعظ الديني والتعريف باعتدال
الإ�سالم.

�صدور قرار من املجل�س الوزاري بتوجيه
اجلهات احلكومية االحتادية امل�ستهدفة �ضمن
امل�سار الطويل املدى للإحالل بالتعاون مع
الهيئة وموافاتها بالبيانات اخلا�صة بالتوطني
وم�ستهدفات الإحالل وفق الإطار الزمني الذي
حتدده الهيئة.

  1

حمدودية الدور االجتماعي للم�سجد وغياب الوعظ الديني
املتفاعل مع الق�ضايا االجتماعية � ،أ ّثر �سلباً على قيمة
و�أهمية دور امل�سجد يف جمتمع الإمارات الذي متيز بتعدد
لغات وتوجهات وثقافة وجن�سية قاطنيه.

اعتبار حمددات الر�ؤيا اال�سرتاتيجية املقرتحة
�أ�سا�سا لبناء برامج وخطط و�سيا�سات التوطني
خا�صة يف �إطار ال�شراكة بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص ،وتكامل خمرجات التعليم
مع برامج التدريب.

  1

غياب النظم واللوائح املالية ولوائح العمل التف�صيلية
للأن�شطة الدينية للهيئة � ،أدى �إلى عدم قدرة الهيئة على
�أداء الأدوار املنوطة بها وممار�سة اخت�صا�صاتها بالفعالية
والكفاءة الالزمة.

التن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وهيئة
املعا�شات ب�ش�أن م�شروع قانون الت�أمني �ضد
التعطل  ،خا�صة يف �إطار توفري الأمن الوظيفي
وعقود املواطنني.

  1

تدين ن�سبة التوطني يف الهيئة وعزوف املواطنني عن العمل
يف وظائف (الأئمة والوعاظ واخلطباء) �،سي�ؤدي �إلى الكثري
من الآثار ال�سلبية املتعلقة بقيم وعادات وتقاليد املجتمع
الإماراتي وتعريفها لدى املقيمني فيها.

  1

توا�ضع التعاون والتن�سيق بني الهيئة وو�سائل الإعالم
املختلفة � ،أدى �إلى حمدودية دورها يف ن�شر التوعية الدينية.

  1

ت�أخر تطوير مرجعية الإفتاء الر�سمي بالدولة � ،أدى �إلى
ازدواجية احللول الدينية املقرتحة ملعاجلة العديد من
الظواهر االجتماعية.

�إلزامية ربط الت�ضخم باملعا�ش التقاعدي يف
قانون الهيئة.
ا�ستثناء بع�ض ال�شركات الفاعلة من ر�سوم وزارة
العمل (مثل �شركة دوبال) التي تدعم االقت�صاد
الوطني وتدعم التوطني.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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م

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
االجتماعي

  1

حمدودية �إيرادات الأوقاف يعود ب�صفة �أ�سا�سية �إلى عدم
قدرة الهيئة على ا�ستثمارها يف م�صارف الوقف احلديثة،
وعدم وجود الكادر املتخ�ص�ص يف هذا ال�ش�أن ،بالإ�ضافة �إلى
غياب ثقافة الوعي بالوقف لدى �أفراد املجتمع وعدم قدرة
الهيئة على التعاون والتن�سيق مع القطاع اخلا�ص وغريه من
م�ؤ�س�سات التوا�صل املجتمعي.

  1

عدم حو�سبة العمليات املالية لأموال الوقف� ،سي�ؤدي �إلى
املزيد من الإ�شكاليات املرتبطة يف تنمية وتنويع امل�شاريع
الوقفية ،بنا ًء على تقارير ديوان املحا�سبة.

  1

عدم و�ضوح م�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية و�آليات التطبيق
للمبادرات والأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة.

  1

زيادة الأعباء املالية على �أ�صحاب املن�ش�آت اخلا�صة ،نتيجة
�إلزامهم بدفع مبلغ ال�ضمان البنكي.

  1

عدم التزام العديد من املن�ش�آت اخلا�صة بامل�ستويات املهارية
املطلوبة يف �سوق العمل بالدولة� ،أدى �إلى �إغراق �سوق العمل
بالعمالة الأجنبية املتدنية املهارة ،مما �سيرتتب عليه افتقاد
�سوق العمل للمميزات التناف�سية العاملية ،واملراكز الدولية
املتقدمة يف التقارير العاملية.

  1

�سيا�سة اال�ستقدام املفتوح �أدت �إلى عدم االلتزام بن�سب
التوطني املقررة للمن�ش�آت ( ،)% 15مما �سيرتتب عليه
�سيطرة العمالة الأجنبية على حتديد توجه وحركة و�أهداف
�سوق العمل بالدولة.

  1

عدم تقيد بع�ض املن�ش�آت مبعيار تعدد الثقافات يف ت�صنيف
املن�ش�آت� ،سيرتتب عليه �سيطرة جاليات �أجنبية بعينها على
�أ�سواق العمل ،مما ي�ؤدي �إلى خماطر �أمنية واقت�صادية
واجتماعية ،وكذلك زيادة حدة �إ�شكاالت الرتكيبة ال�سكانية.

  1

زيادة معدالت البطالة بني املواطنني التي بلغت (،)% 15
تعود يف �أحد �أ�سبابها الرئي�سية �إلى عدم االلتزام بتطبيق
املادة رقم ( )14من القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة
 ،1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل وتعديالته يف �ش�أن
عدم ا�ستخدام غري املواطنني يف �أعمال �أو وظائف ،ميكن �أن
يقوم بها مواطنون.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال االجتماعي

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (75 )2014-2013

م

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
االجتماعي

  1

�سيطرة العمالة الأجنبية على القطاعات االقت�صادية املهمة
يف الدولة بن�سبة (� ،)% 82ست�ؤدي �إلى عدم قدرة الدولة
م�ستقبال على تنفيذ ر�ؤاها امل�ستقبلية ،فيما يتعلق بتوطني
الوظائف الفنية ،والتخ�ص�صية ،ورفع قدرات املواطنني
املهنية للتكيف مع بيئة العمل الدولية.

  1

�إقبال املواطنني على العمل يف القطاع احلكومي يعود ب�صفة
�أ�سا�سية �إلى الفروقات الكبرية يف االمتيازات الوظيفية،
واملالية بني القطاعيني العام واخلا�ص.

  1

االختالالت يف الربط بني التخطيط للعملية التعليمية،
واحتياجات �سوق العمل �أدى �إلى �إغراقه بالكثري من
التخ�ص�صات العلمية الغري املطلوبة ،وكذلك نق�ص �شديد يف
التخ�ص�صات العلمية الأخرى التي يتطلبها �سوق العمل.

  1

غياب م�ؤ�شرات ن�سب الإجناز املتحققة من �سيا�سات وخطط
وبرامج ومبادرات التوطني� ،سي�ؤدي �إلى عدم القدرة على
معرفة خ�صائ�ص �سوق العمل للمواطنني ،وقيا�س التغريات
يف �سوق العمل ،والقطاعات امل�ستهدفة يف التوطني ،وعوامل
القوة وال�ضعف يف احتياجات ومنو �سوق العمل.

  1

عدم وجود �سيا�سة موحدة للعمل بالدولة ،يعود يف �أحد
�أ�سبابه الرئي�سية �إلى عدم وجود جهة تن�سيقية عليا بني
اجلهات االحتادية املحلية والقطاع اخلا�ص.

  1

ارتفاع �أعداد ال�شركات اخلا�صة التي تقوم بالتعيني ال�صوري
للمواطنني� ،سيرتتب عليه تكري�س اختالالت �سوق العمل
فيما يتعلق بالتوطني.

  1

تفاقم انت�شار العمالة ال�سائبة يف الأماكن العامة� ،سيرتتب
عليه الإ�ضرار ب�صورة املجتمع احل�ضارية ،والأمنية،
واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية.

  1

انتقال العمالة الأجنبية من من�ش�أة �إلى من�ش�أة �أخرى
مناف�سة بعد انتهاء مدة عقد العمل� ،سيرتتب عليه الإ�ضرار
ب�أ�صحاب املن�ش�آت ،والت�أثري على معنى املناف�سة العادلة
والكاملة بني هذه املن�ش�آت وبع�ضها.

  1

انخفا�ض �أعداد املتقاعدين يف القطاع اخلا�ص بن�سبة
 % 2ومبجموع ( )305متقاعد مقارنة ب�إجمايل �أعداد
املتقاعدين ( )14732يف عام 2011م يف الوزارات االحتادية
واحلكومات املحلية والقطاع اخلا�ص.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال االجتماعي

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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م

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
االجتماعي

  1

عدم �صرف املعا�ش التقاعدي للم�ؤمن عليهم بانتهاء مدة
اخلدمة املحددة ب (� )20سنة وربطه ببلوغ �سن اخلم�سني
نتيجة التقاعد املبكر.

  1

اال�ستف�سار عن �أ�سباب وجود ن�ص مادة يف القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية وتعديالته مينع املواطن املتقاعد اجلمع بني
املعا�ش التقاعدي والراتب مبجموع �أكرث من ()9000
درهم ملن مل مي�ض �أكرث من ( )25عاماً يف العمل احلكومي.

  1

ال�سماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�ضع �شروط
و�سقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�ضاه من جهة عمله
واملعا�ش التقاعدي

  1

املنظمات الدولية هي جمعيات نفع عام ويتم �إ�صدار
تراخي�ص لعمل جمعيات النفع العام داخل الدولة من قبل
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لال�ستفادة من اخلربات الدولية
التي تقدمها جمعيات النفع العام الدولية يف خمتلف
املجاالت بالدولة.

  1

م�ساواة جميع املتقاعدين املدنيني �أو الع�سكريني يف
املعا�ش التقاعدي بغ�ض النظر عن تاريخ التقاعد تطبيقاً ملا
ن�ص عليه الد�ستور يف املادة ( )14التي تن�ص على «امل�ساواة
،والعدالة االجتماعية ،وتوفري الأمن والطم�أنينة ،وتكاف�ؤ
الفر�ص جلميع املواطنني ،من دعامات املجتمع ،والتعا�ضد
والرتاحم �صلة وثقى بينهم».

  1

الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام
2000م حيث يبلغ املعا�ش التقاعدي الذي يتقا�ضاه وكيل
الوزارة امل�ساعد(�)14ألف درهم فقط.

  1

العمل التطوعي ي�ساهم يف ق�ضاء �أوقات الفراغ يف �أمور تخدم
املجتمع وخا�صة من هم من فئتي ال�شباب واملتقاعدين.

  1

القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة 1974م ب�ش�أن اجلمعيات
ذات النفع العام والعمل الأهلي ركز على تراخي�ص اجلمعيات
وعملها دون الت�شجيع على العمل التطوعي.

  1

عدم توافر الأماكن املخ�ص�صة ملمار�سة املتطوع العمل
التطوعي يف الدولة.

  1

اال�ستف�سار عن �إلزامية منح املوظف �إجازة �أثناء م�شاركته يف
العمل التطوعي خارج الدولة.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال االجتماعي

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (77 )2014-2013

م

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
االجتماعي

  1

اال�ستفهام عن منح جائزة العمل التطوعي لغري املوظفني
الذين ي�شاركون يف الأن�شطة التطوعية.

  1

انخفا�ض �سقف راتب اال�شرتاك وعدم م�ساواته بالقطاع
اخلا�ص �إلى ( 50.000درهم) يف حني �أن يف القطاع
احلكومي ي�صل ال�سقف �إلى ( 300.000درهم).

  1

احت�ساب متو�سط راتب ح�ساب اال�شرتاك يف القطاع اخلا�ص
عن اخلم�س �سنوات الأخرية يف حني �أن القطاع العام يحت�سب
على �آخر ثالث �سنوات.

  1

تعذر اجلمع بني املعا�شني يف القطاع اخلا�ص يف حني �أن
القطاع العام يف حال اجلمع ي�شرتط �أن ال يقل الراتب عن
( 10.000درهم).

  1

تعذر النقل وعدم القدرة على االنتقال من القطاع اخلا�ص
�إلى القطاع احلكومي ،وخا�صة عند �ضم اخلدمة ملا يرتتب
عليه مبالغ طائلة.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال االجتماعي

 .4فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع االجتماعي:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفني���ة املعدة يف القطاع االجتماعي من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات التي طرحت يف
الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارات البحثية  ،خالل الدور العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ،
ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام.
فعالية الأفكار:
بل��غ �إجمايل عدد الأوراق الفني��ة يف املجال االجتماعي التي طرحت ونوق�شت يف الدور الثالث ()73
ورق��ة فني��ة ،وبلغ �إجمايل الأف��كار الرئي�سية له��ا ( )140فكرة ،ومت الأخذ مبجم��وع ( )113فكرة ،
وبن�سبة فعالية ( )% 80ومل يتم الأخذ مبجموع ( )27فكرة وبن�سبة هدر(،)% 20
ومن �أهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي:
•غياب الدرا�سات والبحوث الدينية املتعلقة مبعاجلة بع�ض الظواهر االجتماعية.
•توا�ض���ع جه���ود الهيئة يف تطوي���ر الر�سالة الإعالمية املخ�ص�صة بالوعظ والإر�ش���اد لأفراد املجتمع واقت�صارها
على الو�سائل التقليدية.
•توا�ض���ع الهيئ���ة يف ممار�س���ة اخت�صا�صاته���ا ال���واردة يف قان���ون �إن�شائه���ا ب�ش�أن الإ�ش���راف والرقابة عل���ى امل�ساجد
وتفعيل دورها  ،ون�شر الثقافة الإ�سالمية وتنمية الوعي الديني وتر�سيخ الوقف والدعوة له.
•قل���ة االعتم���ادات املالي���ة املخ�ص�ص���ة لإبراز ال�ص���ورة احل�ضارية للم�ساجد ،مم���ا �أثر �سلبا على �أعم���ال التطوير،
وال�صيانة ومتابعة احتياجات امل�ساجد.
•ع���دم وج���ود �أط���ر وا�ضحة و�آليات تع���اون حمددة بني الهيئة واجله���ات االحتادية واملحلية ،مم���ا �أدى �إلى غياب
برام���ج وجم���االت التع���اون امل�شرتك���ة لتعظي���م دور وقيم���ة امل�سج���د يف احلي���اة االجتماعي���ة والوع���ظ الدين���ي
والتعريف باعتدال الإ�سالم.
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•حمدودي���ة ال���دور االجتماعي للم�سجد وغي���اب الوعظ الديني املتفاعل مع الق�ضاي���ا االجتماعية قد �أ ّثر �سلباً
على قيمة و�أهمية دور امل�سجد يف جمتمع الإمارات الذي متيز بتعدد لغات وتوجهات وثقافة وجن�سية قاطنيه.
•غي���اب النظ���م واللوائ���ح املالية ولوائح العمل التف�صيلية للأن�شطة الديني���ة للهيئة � ،أدى �إلى عدم قدرة الهيئة
على �أداء الأدوار املنوطة بها وممار�سة اخت�صا�صاتها بالفعالية والكفاءة الالزمة.
•تدين ن�سبة التوطني يف الهيئة وعزوف املواطنني عن العمل يف وظائف (الأئمة والوعاظ واخلطباء) �،سي�ؤدي
�إلى الكثري من الآثار ال�سلبية املتعلقة بقيم وعادات وتقاليد املجتمع الإماراتي وتعريفها لدى املقيمني فيها.
•توا�ض���ع التع���اون والتن�سي���ق بني الهيئ���ة وو�سائل الإعالم املختلف���ة� ،أدى �إلى حمدودية دوره���ا يف ن�شر التوعية
الدينية.
•ت�أخ���ر تطوي���ر مرجعية الإفتاء الر�سمي بالدول���ة� ،أدى �إلى ازدواجية احللول الدينية املقرتحة ملعاجلة العديد
من الظواهر االجتماعية.
•حمدودي���ة �إي���رادات الأوق���اف يع���ود ب�صف���ة �أ�سا�سية �إلى عدم ق���درة الهيئة عل���ى ا�ستثمارها يف م�ص���ارف الوقف
احلديث���ة ،وع���دم وجود الكادر املتخ�ص�ص يف هذا ال�ش�أن ،بالإ�ضاف���ة �إلى غياب ثقافة الوعي بالوقف لدى �أفراد
املجتم���ع  ،وع���دم ق���درة الهيئ���ة عل���ى التع���اون والتن�سيق م���ع القطاع اخلا����ص وغريه م���ن م�ؤ�س�س���ات التوا�صل
املجتمعي.
•ع���دم حو�سب���ة العملي���ات املالية لأم���وال الوقف � ،سي�ؤدي �إلى املزي���د من الإ�شكاليات املرتبط���ة يف تنمية وتنويع
امل�شاريع الوقفية ،بنا ًء على تقارير ديوان املحا�سبة.
•عدم و�ضوح م�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية و�آليات التطبيق للمبادرات والأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة.
•زيادة الأعباء املالية على �أ�صحاب املن�ش�آت اخلا�صة ،نتيجة �إلزامهم بدفع مبلغ ال�ضمان البنكي.
•ع���دم الت���زام العدي���د من املن�ش�آت اخلا�صة بامل�ستويات املهارية املطلوبة يف �س���وق العمل بالدولة� ،أدى �إلى �إغراق
�س���وق العم���ل بالعمال���ة الأجنبية املتدني���ة املهارة ،مما �سيرتتب علي���ه افتقاد �سوق العمل للممي���زات التناف�سية
العاملية ،واملراكز الدولية املتقدمة يف التقارير العاملية.
•�سيا�سة اال�ستقدام املفتوح �أدت �إلى عدم االلتزام بن�سب التوطني املقررة للمن�ش�آت ( ،)% 15مما �سيرتتب عليه
�سيطرة العمالة الأجنبية على حتديد توجه وحركة و�أهداف �سوق العمل بالدولة.
•ع���دم تقي���د بع�ض املن�ش����آت مبعيار تعدد الثقاف���ات يف ت�صنيف املن�ش����آت� ،سيرتتب عليه �سيط���رة جاليات �أجنبية
بعينه���ا عل���ى �أ�س���واق العمل ،مما ي�ؤدي �إلى خماط���ر �أمنية واقت�صادية واجتماعية ،وكذل���ك زيادة حدة �إ�شكالية
الرتكيبة ال�سكانية.
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

�ضعف التن�سيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع
�ضوابط و�آليات حمددة ملتابعة املن�ش�أة املخالفة ،والعمال
املخالفني ،مما �سي�ؤدي �إلى عدم القدرة على �ضبط
�سيا�سات وخطط �سوق العمل.

تو�سيع دائرة العمل التطوعي يف خمتلف املجاالت وعدم
اقت�صار هذا العمل على نوع معني

غياب دور الوزارة يف �ش�أن و�ضع �سيا�سات وطنية
للتدريب والتوجيه املهني ،خا�صة يف املن�ش�آت متعددة
اجلن�سيات� ،سي�ؤدي �إلى عدم تطوير الكوادر العاملة �أو
تنمية مهاراتهم ،مما �سي�ؤثر على حت�سني الإنتاجية يف
�سوق العمل.

عدم مواكبة الت�شريعات اخلا�صة بوزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية فيما يخ�ص العمل التطوعي

تعدد �أ�سواق العمل بالدولة� ،أدى �إلى غياب ر�ؤية
م�شرتكة لو�ضع ا�سرتاتيجية حمددة املعامل
واخلطوات ل�ضبط �سوق العمل.

عدم وجود مرجعية للعمل التطوعي على م�ستوى
الدولة

عدم �ضبط �سوق العمل� ،أدى �إلى انخفا�ض ن�صيب
املواطنني يف الرثوة الوطنية ،ونزف اقت�صاد الدولة،
خا�صة �أن التحويالت املالية للعمالة الوافدة خارج
الدولة بلغت  26مليار دوالر �سنوياً.

عدم وجود الدعم املادي املنا�سب للم�ؤ�س�سات واجلمعيات
التطوعية يف الدولة
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عدم قدرة الهيئة على تنفيذ العديد من متطلبات
خططها اال�سرتاتيجية؛ نتيجة لغياب جهات خا�صة
باملتابعة ،والتغري يف الإدارة العليا والتغيري امل�ستمر
يف مديري الإدارات ،وخا�صة �إدارة ال�ش�ؤون املالية
والإدارية ،وغياب امل�شاركة الفعالة يف �إعداد اخلطة
اال�سرتاتيجية .

دور وزارة الرتبية والتعليم يف تعزيز العمل التطوعي
يف نفو�س الطالب والعاملني يف هذا امليدان الرتبوي.

عدم متكن الهيئة من �أداء دورها يف ظل غياب
املخ�ص�صات املالية لتفعيل براجمها اجلديدة يف اخلطة
اال�سرتاتيجية ( )2016 - 2014وعدم القدرة على
قيا�س مدى حتقيق الربامج والأن�شطة.

دور جمل�س العمل التطوعي يف العمل التطوعي
بالدولة وماهي �أهدافه؟

حتميل ورثة املتوفى (امل�ؤمن عليه) �سداد تكلفة �ضم
اخلدمة بالأق�ساط املتبقية.

احلوافز واملميزات التي متنحها الدولة لت�شجيع العمل
التطوعي

غياب معايري وا�ضحة لتحقيق ا�ستدامة املوارد املالية
للهيئة ،مما �أثر ذلك على فاعلية اخلدمات املقدمة .

قلة عدد املواطنني العاملني يف قطاع الإعالم.

اقت�صار اخلدمات واملنافع واملزايا الت�أمينية املقدمة
للمتقاعدين يف �صورة رواتب وخم�ص�صات للتقاعد،
وحمالت الإقرار ال�سنوية.

قلة عدد مراكز التدريب الإعالمية يف الدولة حيث ال
يوجد �سوى مركزين متخ�ص�صني بالتدريب الإذاعي
والتلفزيوين على م�ستوى الدولة.

  

الت�أخر يف تقدمي اخلدمات الالزمة للمتقاعدين
امل�ستفيدين يف خمتلف مناطق الدولة و�إطالة الوقت
عليهم؛ نتيجة توا�ضع �إجراءات حتديث بيانات
املتقاعدين ب�سبب �ضعف الآليات التي تتبعها الهيئة
العامة للمعا�شات من �أجل حتديث بيانات امل�ؤمن
عليهم ،ومتابعة حت�صيل اال�شرتاكات مل�ستحقي
املعا�شات من جهات و�أ�صحاب العمل.

تناق�ص امليزانية املعتمدة من املجل�س الوطني للإعالم
لتدريب وت�أهيل املواطنني للعمل يف القطاع الإعالمي.

  

عدم معرفة العديد من امل�ستحقني بالإجراءات املتبعة
يف نظام املعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،كالتوعية
بالإجراءات اخلا�صة بعملية حتديث البيانات اخلا�صة
باملتقاعدين وامل�ستحقني للمعا�ش التقاعدي.

عزوف الكثري من املواطنني عن العمل يف قطاع
الإعالم.

  

عدم قدرة املواطن املتقاعد من �إيفاء وت�أمني
احتياجاته املعي�شية والتزاماته ال�صحية والتعليمية ؛
نتيجة لعدم تالزم املعا�ش مع ظروف والتزامات هذه
الفئات كاالحتياجات الأ�سا�سية مثل (املواد الغذائية-
املالب�س...الخ)و�أ�سعار الطاقة والغاز والكهرباء واملاء.

كم تبلغ ن�سبة التوطني بامل�ؤ�س�سات الإعالمية يف
الدولة؟ وهل هي ن�سبة مقبولة؟
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�ضعف التن�سيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع
�ضوابط و�آليات حمددة ملتابعة املن�ش�أة املخالفة ،والعمال
املخالفني ،مما �سي�ؤدي �إلى عدم القدرة على �ضبط
�سيا�سات وخطط �سوق العمل.

ما هي املبادرات التي قام بها املجل�س لتوطني القطاع
الإعالمي يف الدولة؟

  

ارتفاع اخلالفات الأ�سرية الناجتة عن عمل املر�أة.

هل �ستتم زيادة امليزانية املعتمدة لت�أهيل وتدريب الكادر
الإعالمي املواطن من �أجل تطوير مهارته يف هذا
املجال؟

  

الآثار ال�سلبية التي تنتج عن غياب املر�أة العاملة
ل�ساعات طويلة عن �أ�سرتها نتيجة لرفع �سن التقاعد
للمر�أة من (�15إلى � 20سنة وربطه ببلوغ �سن
اخلم�سني).

�سيتم �إن�شاء �أكادميية خمت�صة لت�أهيل وتدريب الكوادر
املواطنة يف املجال الإعالمي.

  

ت�شجيع املر�أة على العمل وا�ستمرار تعزيز دورها يف
املجتمع.

ارتفاع ن�سبة الن�ساء العامالت يف الدولة ،بينما ال
يوجد ح�ضانة مفتوحة يف مقر اجلهات احلكومية يف �أم
القيوين ور�أ�س اخليمة والفجرية.

  

هل هناك توجه ب�إعادة النظر يف احلزم الت�شريعية
املتعلقة بعمل املر�أة يف الوقت احلايل ؟

املحافظة على اال�ستقرار الوظيفي للأمهات العامالت.

  

ما هي املبادرات التي قامت بها الوزارة لتح�سني بيئة
العمل ودعم وتلبية احتياجات املر�أة العاملة يف القطاع
احلكومي؟

تعر�ض الأطفال لالعتداء من قبل بع�ض اخلادمات
الالتي يعملن على رعاية الأطفال عند خروج املر�أة
للعمل.

  

ما اخلطط اجلديدة التي �ست�ضعها الوزارة لتوفري
بيئة عمل منا�سبة للمر�أة العاملة ؟

�أ�سباب عزوف �إن�شاء ح�ضانات حكومية.

  

احلد الأدنى للمعا�ش قد زاد حالياً �إلى ()10000
درهم بينما تن�ص املادة ( )36من القانون االحتادي
رقم ( )7ل�سنة 2007م بتعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م ب�إ�صدار قانون
املعا�شات والت�أمينات االجتماعية.

خطة الوزارة لزيادة عدد هذه احل�ضانات.

  

م�ساواة جميع املتقاعدين املدنيني �أو الع�سكريني يف
املعا�ش التقاعدي.

اخللل الوا�ضح يف الرتكيبة ال�سكانية  ،ما هي اجلهود
التي قامت بها احلكومة لت�شجيع املواطنني على
الإجناب؟

  

�أكرث الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين تقاعدوا
قبل عام 2000م.

توجه احلكومة بزيادة عالوة الأبناء من ( )600درهم
�إلى ( )1000درهم يف ظل غالء الأ�سعار وعدم تنا�سب
هذه العالوة مع م�ستوى املعي�شة يف الوقت احلايل.

  

�إعطاء املواطنني �أ�سعار تف�ضيلية ت�شجيعاً لل�سياحة
الداخلية واخلارجية.

املبادرات املنفذة وغري املنفذة بح�سب اخلطة
اال�سرتاتيجية لل�سنوات ( )2010 - 2008
(.)2013 - 2011
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تعدد ثقافات اجلن�سيات املختلفة يف الدولة حيث بلغ
عدد اجلن�سيات املوجودة بالدولة ( )202جن�سية.

عدد املتقاعدين وامل�ستفيدين من املعا�ش التقاعدي وما
ن�سبة فئة ذوي الدخل املحدود؟

  

وجود �أكرث من ( )473مدر�سة خا�صة تدر�س �أكرث من
(� )500ألف طالب.

�إجراءات الهيئة يف �ش�أن �آلية تق�سيط املبالغ مقابل �ضم
مدد اخلدمة ال�سابقة

  

حتقيق بطوالت يف الألعاب اجلماعية للمنتخبات
الوطنية مثل «كرة اليد ،كرة ال�سلة ،وكرة الطائرة
«على امل�ستوى الإقليمي والدويل.

ال�صعوبات التي واجهت الهيئة �أثناء عملية تنفيذها
للخطة اال�سرتاتيجية لل�سنوات (. )2010-2008

  

عدم وجود درا�سة تظهر نتائج اال�ستفادة من وجود
الالعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية

النتائج الفعلية املحققة جراء تنفيذ ا�سرتاتيجية
الهيئة لل�سنوات ()2010 - 2008

  

�إعداد درا�سة ملعرفة مدى اال�ستفادة الفنية واملادية من
م�شاركة الالعب الأجنبي يف الألعاب اجلماعية

ما هي التحديات التي واجهت الهيئة يف �سبيل حتقيق
الهدف اال�سرتاتيجي تطوير الأداء الإداري و االرتقاء
باملوارد الب�شرية وفق �أف�ضل املمار�سات؟

  

عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.

�ضعف التن�سيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع
�ضوابط و�آليات حمددة ملتابعة املن�ش�أة املخالفة ،والعمال
املخالفني ،مما �سي�ؤدي �إلى عدم القدرة على �ضبط
�سيا�سات وخطط �سوق العمل.

  

�إعطاء الأولوية يف �إحلاق حاالت الإعاقات ال�شديدة
مبراكز ت�أهيل املعاقني يف احلكومية االحتادية.

غياب دور الوزارة يف �ش�أن و�ضع �سيا�سات وطنية
للتدريب والتوجيه املهني ،خا�صة يف املن�ش�آت متعددة
اجلن�سيات� ،سي�ؤدي �إلى عدم تطوير الكوادر العاملة �أو
تنمية مهاراتهم ،مما �سي�ؤثر على حت�سني الإنتاجية يف
�سوق العمل.

  

مراكز ت�أهيل املعاقني التابعة لوزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ت�ستوعب ( %)12من جمموع املعاقني يف
الدولة.

تعدد �أ�سواق العمل بالدولة� ،أدى �إلى غياب ر�ؤية
م�شرتكة لو�ضع ا�سرتاتيجية حمددة املعامل واخلطوات
ل�ضبط �سوق العمل.

  

وجود ( )5مراكز ت�أهيل للمعاقني على امل�ستوى
االحتادي فقط منذ ت�أ�سي�س وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

عدم �ضبط �سوق العمل� ،أدى �إلى انخفا�ض ن�صيب
املواطنني يف الرثوة الوطنية ،ونزف اقت�صاد الدولة،
خا�صة �أن التحويالت املالية للعمالة الوافدة خارج
الدولة بلغت  26مليار دوالر �سنوياً.

  

مراكز ت�أهيل املعاقني ال ت�ستقبل حاالت الإعاقات التي
حتتاج للرعاية والت�أهيل بعد بلوغ املعاق �سن ()18
عاماً.

عدم قدرة الهيئة على تنفيذ العديد من متطلبات
خططها اال�سرتاتيجية؛ نتيجة لغياب جهات خا�صة
باملتابعة ،والتغري يف الإدارة العليا والتغيري امل�ستمر
يف مديري الإدارات ،وخا�صة �إدارة ال�ش�ؤون املالية
والإدارية ،وغياب امل�شاركة الفعالة يف �إعداد اخلطة
اال�سرتاتيجية .

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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�إمكانية ا�ستقبال مراكز ت�أهيل املعاقني االحتادية
الأعداد املتزايدة حلاالت الإعاقة ومر�ضى التوحد من
املواطنني وعدم و�ضعهم يف قوائم االنتظار.

عدم متكن الهيئة من �أداء دورها يف ظل غياب
املخ�ص�صات املالية لتفعيل براجمها اجلديدة يف اخلطة
اال�سرتاتيجية ( )2016 - 2014وعدم القدرة على
قيا�س مدى حتقيق الربامج والأن�شطة.

  

عدم وجود �إح�صائية موحدة على امل�ستوى االحتادي
حلاالت الإعاقة ال�شديدة ومر�ضى التوحد من
املواطنني.

حتميل ورثة املتوفى (امل�ؤمن عليه) �سداد تكلفة �ضم
اخلدمة بالأق�ساط املتبقية.

  

اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س لتوطني
القطاع ال�سياحي يف الدولة.

غياب معايري وا�ضحة لتحقيق ا�ستدامة املوارد املالية
للهيئة ،مما �أثر ذلك على فاعلية اخلدمات املقدمة .

  

التن�سيق بني املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار
واجلهات املحلية ب�ش�أن التوطني يف القطاع ال�سياحي.

اقت�صار اخلدمات واملنافع واملزايا الت�أمينية املقدمة
للمتقاعدين يف �صورة رواتب وخم�ص�صات للتقاعد،
وحمالت الإقرار ال�سنوية.

  

ا�ستقالة ( %)60من املواطنني العاملني يف القطاع
ال�سياحي لأ�سباب عديدة منها املزايا املمنوحة لهم.

الت�أخر يف تقدمي اخلدمات الالزمة للمتقاعدين
امل�ستفيدين يف خمتلف مناطق الدولة و�إطالة الوقت
عليهم؛ نتيجة توا�ضع �إجراءات حتديث بيانات
املتقاعدين ب�سبب �ضعف الآليات التي تتبعها الهيئة
العامة للمعا�شات من �أجل حتديث بيانات امل�ؤمن
عليهم ،ومتابعة حت�صيل اال�شرتاكات مل�ستحقي املعا�شات
من جهات و�أ�صحاب العمل.

  

الهيئة تعمل ب�شكل روتيني وتفتقر �إلى الكثري من
اخلدمات الإلكرتونية لت�سهيل �إجراءات حتديث بيانات
املتقاعدين بينما �أطلقت احلكومة الر�شيدة م�ؤخراً �أنها
�ستنتقل بخدماتها �إلى احلكومة الذكية وذلك خالل
العام القادم.

عدم معرفة العديد من امل�ستحقني بالإجراءات املتبعة
يف نظام املعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،كالتوعية
بالإجراءات اخلا�صة بعملية حتديث البيانات اخلا�صة
باملتقاعدين وامل�ستحقني للمعا�ش التقاعدي.

  

العمل على �إ�سعاد املواطنني عرب ت�سهيل تقدمي
خدماتها ،بينما مازال املتقاعدون يعانون من
الإجراءات الروتينية املتبعة يف الهيئة خلدمة
املتقاعدين.

عدم قدرة املواطن املتقاعد من �إيفاء وت�أمني
احتياجاته املعي�شية والتزاماته ال�صحية والتعليمية ؛
نتيجة لعدم تالزم املعا�ش مع ظروف والتزامات هذه
الفئات كاالحتياجات الأ�سا�سية مثل (املواد الغذائية-
املالب�س...الخ)و�أ�سعار الطاقة والغاز والكهرباء واملاء.

  

الإجراءات والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف الهيئة
لت�سهيل �إجراءات املتقاعدين ،ومدى �سعى الهيئة
لقيا�س ر�ضا املتعاملني.

�ضعف التن�سيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية لو�ضع
�ضوابط و�آليات حمددة ملتابعة املن�ش�أة املخالفة ،والعمال
املخالفني ،مما �سي�ؤدي �إلى عدم القدرة على �ضبط
�سيا�سات وخطط �سوق العمل.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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املطالبة بالتو�سع يف الربط الإلكرتوين مع اجلهات
التي ميكن �أن تثبت حاالت الوفاة كوزارة العدل
ووزارة الداخلية وذلك من �أجل تفادي �إيقاف معا�ش
امل�ستحقني من ورثة املتويف.

ارتفاع اخلالفات الأ�سرية الناجتة عن عمل املر�أة.

  

الآلية �ستقوم بها الهيئة للربط الإلكرتوين بني
اجلهات ذات العالقة لت�سجيل حالة وفاة �صاحب
املعا�ش التقاعدي.

الآثار ال�سلبية التي تنتج عن غياب املر�أة العاملة
ل�ساعات طويلة عن �أ�سرتها نتيجة لرفع �سن التقاعد
للمر�أة من (�15إلى � 20سنة وربطه ببلوغ �سن
اخلم�سني).

  

الإجراءات املتخذة يف �ش�أن ربط الراتب التقاعدي
مب�ستوى تكاليف املعي�شة.

ت�شجيع املر�أة على العمل وا�ستمرار تعزيز دورها يف
املجتمع.

  

الإطار الزمني لتطبيق ربط الراتب التقاعدي
مب�ستوى تكاليف املعي�شة.

 هل هناك توجه ب�إعادة النظر يف احلزم الت�شريعيةاملتعلقة بعمل املر�أة يف الوقت احلايل ؟

  

مدى توفري الهيئة لبع�ض اخلدمات مل�ساعدة
املتقاعدين وتخفيف الأعباء عنهم كالت�أمني ال�صحي �أو
اخل�صومات اخلا�صة حلني �صدور القانون.

ما هي املبادرات التي قامت بها الوزارة لتح�سني بيئة
العمل ودعم وتلبية احتياجات املر�أة العاملة يف القطاع
احلكومي؟

  

معاملة اجلمعيات التعاونية ك�شركات خا�صة من حيث
الر�سوم واملعامالت الإدارية.

ما اخلطط اجلديدة التي �ست�ضعها الوزارة لتوفري
بيئة عمل منا�سبة للمر�أة العاملة ؟

  

تقييد القانون رقم ( )13ل�سنة  1976بعدم �إمكانية
فتح �أفرع �أخرى يف �إمارات الدولة.

احلد الأدنى للمعا�ش قد زاد حالياً �إلى ()10000
درهم بينما تن�ص املادة ( )36من القانون االحتادي
رقم ( )7ل�سنة 2007م بتعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م ب�إ�صدار قانون
املعا�شات والت�أمينات االجتماعية.

  

التزام اجلمعيات بدفع ر�سوم الكهرباء بالإ�ضافة لعائد
امل�ساهمني وكذلك امل�ساهمة يف القطاعات املجتمعية
املختلفة.

م�ساواة جميع املتقاعدين املدنيني �أو الع�سكريني يف
املعا�ش التقاعدي.

  

الرقابة على اجلمعيات التعاونية كانت من اخت�صا�ص
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ف�أ�صبحت الرقابة من عمل
اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك.

�أكرث الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل
عام 2000م.

  

�سيا�سة الإدارة للحد من ظاهرة تفاقم الأ�سعار لل�سلع
الغذائية يف اجلمعيات التعاونية يف املوا�سم (�شهر
رم�ضان والأعياد).

�إعطاء املواطنني �أ�سعار تف�ضيلية ت�شجيعاً لل�سياحة
الداخلية واخلارجية.

  

وجود اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك �إمنا هو تنبيه
لل�شركات التجارية بوجود �إدارة حلماية امل�ستهلك.

تعدد ثقافات اجلن�سيات املختلفة يف الدولة حيث بلغ
عدد اجلن�سيات املوجودة بالدولة ( )202جن�سية.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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منذ ت�أ�سي�س الوزارة وحتى عام  2006كان هدفها دعم
القطاع التجاري  ،ولكن �أ�صبح دور الوزارة ل�صالح
امل�ستهلكني.

وجود �أكرث من ( )473مدر�سة خا�صة تدر�س �أكرث من
(� )500ألف طالب.

  

من �ضمن اخليارات التي اتبعتها الوزارة للحد من
ارتفاع الأ�سعار هي املخالفات ولكن مل تكن الأداة
ال�صحيحة ملعاجلة امل�شكلة .

حتقيق بطوالت يف الألعاب اجلماعية للمنتخبات
الوطنية مثل «كرة اليد ،كرة ال�سلة ،وكرة الطائرة »
على امل�ستوى الإقليمي والدويل

  

مت اال�ستعانة باجلمعيات التعاونية للحد من ارتفاع
الأ�سعار لوجود مظلة حكومية بو�ضع �سقف لأ�سعار
بع�ض ال�سلع وذلك لل�سيطرة على �أية زيادة غري
مربرة.

عدم وجود درا�سة تظهر نتائج اال�ستفادة من وجود
الالعبني الأجانب يف الألعاب اجلماعية.

  

مت توقيع مذكرات تفاهم �سنة  2008مع االحتاد
التعاوين اال�ستهالكي خلف�ض �أ�سعار بع�ض ال�سلع
الأ�سا�سية.

�إعداد درا�سة ملعرفة مدى اال�ستفادة الفنية واملادية من
م�شاركة الالعب الأجنبي يف الألعاب اجلماعية.

  

مت خلق �شراكة مع اجلمعيات التعاونية وكذلك
(كارفور –لولو) كمبادرات �سنوية لتثبيت الأ�سعار ،
وذلك خللق نوع من ال�سقف لعدم الزيادة ودعم ال�سلع
وعدم زيادتها لأي ظرف بحيث تتحمل تلك اجلهات
ن�سبة الزيادة.

عدم وجود قانون يحمي املواقع الأثرية.

  

ت�ساءلت اللجنة حول الت�سهيالت املقدمة للجمعيات
التعاونية.

�إعطاء الأولوية يف �إحلاق حاالت الإعاقات ال�شديدة
مبراكز ت�أهيل املعاقني يف احلكومية االحتادية.

  

مت تعديل القانون املتعلق بالوكالء كنوع من
الت�سهيالت املقدمة للجمعيات التعاونية.

مراكز ت�أهيل املعاقني التابعة لوزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ت�ستوعب ( %)12من جمموع املعاقني يف
الدولة.

  

�إ�شكالية ارتباط الوكالء من اخلارج مع التجار من
داخل الدولة وتف�ضيلهم التعامل مع وكيل واحد.

وجود ( )5مراكز ت�أهيل للمعاقني على امل�ستوى
االحتادي فقط منذ ت�أ�سي�س وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية

  

�إ�شكالية ثقافة امل�ستهلك يف الإ�صرار على �شراء نوع
معني من املنتجات وعدم رغبته يف التغيري.

مراكز ت�أهيل املعاقني ال ت�ستقبل حاالت الإعاقات التي
حتتاج للرعاية والت�أهيل بعد بلوغ املعاق �سن ()18
عاماً.

  

اجلمعيات التعاونية تعمل كقطاع جتاري من خالل
الأرباح التي يعلنون عنها.

�إمكانية ا�ستقبال مراكز ت�أهيل املعاقني االحتادية
الأعداد املتزايدة حلاالت الإعاقة ومر�ضى التوحد من
املواطنني وعدم و�ضعهم يف قوائم االنتظار.

  

دور هيئة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف �إبراز
ال�صورة احل�ضارية للم�ساجد وتفعيل دورها وتطوير
العاملني فيها.

عدم وجود �إح�صائية موحدة على امل�ستوى االحتادي
حلاالت الإعاقة ال�شديدة ومر�ضى التوحد من
املواطنني.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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حمدودية املبالغ املخ�ص�صة لنظافة امل�سجد و�إبراز
�صورته احل�ضارية.

اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س الوطني
لل�سياحة لتوطني القطاع ال�سياحي يف الدولة.

  

�ضعف الرقابة والتفتي�ش على �أعمال ال�صيانة والت�أكد
من �سالمة املرافق

تن�سيق بني املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار واجلهات
املحلية ب�ش�أن التوطني يف القطاع ال�سياحي.

  

عدم قيام الهيئة ب�إجراءات ال�صيانة الدورية
للم�ساجد.

ا�ستقالة ( %)60من املواطنني العاملني يف القطاع
ال�سياحي لأ�سباب عديدة منها املزايا املمنوحة لهم.

  

عدم وجود الأذان املوحد يف �إمارتي دبي وال�شارقة.

الهيئة تعمل ب�شكل روتيني وتفتقر �إلى الكثري من
اخلدمات الإلكرتونية لت�سهيل �إجراءات حتديث بيانات
املتقاعدين بينما �أطلقت احلكومة الر�شيدة م�ؤخراً �أنها
�ستنتقل بخدماتها �إلى احلكومة الذكية وذلك خالل
العام القادم

  

�ضعف دور الهيئة يف ال�سيطرة يف احلد من ق�ضايا
ال�سحر وال�شعوذة يف املجتمع

العمل على �إ�سعاد املواطنني عرب ت�سهيل تقدمي
خدماتها ،بينما مازال املتقاعدون يعانون من
الإجراءات الروتينية املتبعة يف الهيئة خلدمة
املتقاعدين

  

انخفا�ض ن�سب التوطني يف الهيئة يف جماالت (كالأئمة
وامل�ؤذنني والوعاظ واملفتني) والتي بلغت ( )% 9فقط
يف عام .2012

الإجراءات والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف الهيئة
لت�سهيل �إجراءات املتقاعدين ،ومدى �سعي الهيئة
لقيا�س ر�ضا املتعاملني.

  

�ضعف دور الهيئة لتطبيق اخت�صا�صها املتمثل يف (ن�شر
الثقافة اال�سالمية وتنمية الوعي الديني)

املطالبة بالتو�سع يف الربط الإلكرتوين مع اجلهات
التي ميكن �أن تثبت حاالت الوفاة كوزارة العدل
ووزارة الداخلية وذلك من �أجل تفادي �إيقاف معا�ش
امل�ستحقني من ورثة املتوفى.

  

غياب الدرا�سات والبحوث الدينية املتعلقة مبعاجلة
بع�ض الظواهر االجتماعية

الآلية �ستقوم بها هيئة املعا�شات للربط الإلكرتوين
بني اجلهات ذات العالقة لت�سجيل حالة وفاة �صاحب
املعا�ش التقاعدي.

  

توا�ضع جهود الهيئة يف تطوير الر�سالة الإعالمية
املخ�ص�صة بالوعظ والإر�شاد لأفراد املجتمع واقت�صارها
على الو�سائل التقليدية.

الإجراءات املتخذة يف �ش�أن ربط الراتب التقاعدي
مب�ستوى تكاليف املعي�شة.

  

توا�ضع الهيئة يف ممار�سة اخت�صا�صاتها الواردة يف
قانون �إن�شائها ب�ش�أن الإ�شراف والرقابة على امل�ساجد
وتفعيل دورها ون�شر الثقافة الإ�سالمية وتنمية الوعي
الديني وتر�سيخ الوقف والدعوة له.

الإطار الزمني لتطبيق ربط الراتب التقاعدي
مب�ستوى تكاليف املعي�شة.
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قلة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لإبراز ال�صورة
احل�ضارية للم�ساجد ،مما �أثر �سلبا على �أعمال
التطوير ،وال�صيانة ومتابعة احتياجات امل�ساجد.

مدى توفري الهيئة لبع�ض اخلدمات مل�ساعدة
املتقاعدين وتخفيف الأعباء عنهم كالت�أمني ال�صحي �أو
اخل�صومات اخلا�صة حلني �صدور القانون.

  

عدم وجود �أطر وا�ضحة و�آليات تعاون حمددة بني
الهيئة واجلهات االحتادية واملحلية ،مما �أدى �إلى
غياب برامج وجماالت التعاون امل�شرتكة لتعظيم دور
وقيمة امل�سجد يف احلياة االجتماعية والوعظ الديني
والتعريف باعتدال الإ�سالم.

معاملة اجلمعيات التعاونية ك�شركات خا�صة من حيث
الر�سوم واملعامالت الإدارية.

  

حمدودية الدور االجتماعي للم�سجد وغياب الوعظ
الديني املتفاعل مع الق�ضايا االجتماعية� ،أ ّثر �سلباً على
قيمة و�أهمية دور امل�سجد يف جمتمع الإمارات الذي
متيز بتعدد لغات وتوجهات وثقافة وجن�سية قاطنيه.

تقييد القانون رقم ( )13ل�سنة  1976بعدم �إمكانية
فتح �أفرع �أخرى يف �إمارات الدولة.

  

غياب النظم واللوائح املالية ولوائح العمل التف�صيلية
للأن�شطة الدينية للهيئة � ،أدى �إلى عدم قدرة الهيئة
على �أداء الأدوار املنوطة بها وممار�سة اخت�صا�صاتها
بالفعالية والكفاءة الالزمة.

التزام اجلمعيات بدفع ر�سوم الكهرباء بالإ�ضافة لعائد
امل�ساهمني وكذلك امل�ساهمة يف القطاعات املجتمعية
املختلفة.

  

تدين ن�سبة التوطني يف الهيئة وعزوف املواطنني
عن العمل يف وظائف (الأئمة والوعاظ واخلطباء) ،
�سي�ؤدي �إلى الكثري من الآثار ال�سلبية املتعلقة بقيم
وعادات وتقاليد املجتمع الإماراتي وتعريفها لدى
املقيمني فيها.

الرقابة على اجلمعيات التعاونية كانت من اخت�صا�ص
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ف�أ�صبحت الرقابة من عمل
اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك.

  

توا�ضع التعاون والتن�سيق بني الهيئة وو�سائل الإعالم
املختلفة� ،أدى �إلى حمدودية دورها يف ن�شر التوعية
الدينية.

�سيا�سة الإدارة للحد من ظاهرة تفاقم الأ�سعار لل�سلع
الغذائية يف اجلمعيات التعاونية يف املوا�سم �( ،شهر
رم�ضان والأعياد).

  

ت�أخر تطوير مرجعية الإفتاء الر�سمي بالدولة� ،أدى
�إلى ازدواجية احللول الدينية املقرتحة ملعاجلة العديد
من الظواهر االجتماعية.

وجود اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك �إمنا هو تنبيه
لل�شركات التجارية بوجود �إدارة حلماية امل�ستهلك.

  

حمدودية �إيرادات الأوقاف تعود ب�صفة �أ�سا�سية �إلى
عدم قدرة الهيئة على ا�ستثمارها يف م�صارف الوقف
احلديثة ،وعدم وجود الكادر املتخ�ص�ص يف هذا ال�ش�أن،
بالإ�ضافة �إلى غياب ثقافة الوعي بالوقف لدى �أفراد
املجتمع وعدم قدرة الهيئة على التعاون والتن�سيق
مع القطاع اخلا�ص وغريه من م�ؤ�س�سات التوا�صل
املجتمعي.

ت�أ�سي�س الوزارة وحتى عام  2006كان هدفها دعم
القطاع التجاري ،ولكن �أ�صبح دور الوزارة ل�صالح
امل�ستهلكني.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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عدم حو�سبة العمليات املالية لأموال الوقف � ،سي�ؤدي
�إلى املزيد من الإ�شكاليات املرتبطة يف تنمية وتنويع
امل�شاريع الوقفية ،بنا ًء على تقارير ديوان املحا�سبة.

من �ضمن اخليارات التي اتبعتها الوزارة للحد من
ارتفاع الأ�سعار هي تطبيق نظام املخالفات ولكن مل تكن
الأداة ال�صحيحة ملعاجلة امل�شكلة .

  

عدم و�ضوح م�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية و�آليات التطبيق
للمبادرات والأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة.

مت اال�ستعانة باجلمعيات التعاونية للحد من ارتفاع
الأ�سعار لوجود مظلة حكومية تقوم بو�ضع �سقف
لأ�سعار بع�ض ال�سلع وذلك لل�سيطرة على �أية زيادة غري
مربرة.

  

زيادة الأعباء املالية على �أ�صحاب املن�ش�آت اخلا�صة،
نتيجة �إلزامهم بدفع مبلغ ال�ضمان البنكي.

مت توقيع مذكرات تفاهم �سنة  2008مع االحتاد
التعاوين اال�ستهالكي خلف�ض �أ�سعار بع�ض ال�سلع
الأ�سا�سية.

  

عدم التزام العديد من املن�ش�آت اخلا�صة بامل�ستويات
املهارية املطلوبة يف �سوق العمل بالدولة� ،أدى �إلى
�إغراق �سوق العمل بالعمالة الأجنبية املتدنية املهارة،
مما �سيرتتب عليه افتقاد �سوق العمل للمميزات
التناف�سية العاملية ،واملراكز الدولية املتقدمة يف
التقارير العاملية.

مت خلق �شراكة مع اجلمعيات التعاونية وكذلك
(كارفور –لولو) كمبادرات �سنوية لتثبيت الأ�سعار
وذلك خللق نوع من ال�سقف لعدم الزيادة ودعم ال�سلع
وعدم زيادتها لأي ظرف بحيث تتحمل تلك اجلهات
ن�سبة الزيادة.

  

�سيا�سة اال�ستقدام املفتوح �أدت �إلى عدم االلتزام بن�سب
التوطني املقررة للمن�ش�آت ( ،)% 15مما �سيرتتب عليه
�سيطرة العمالة الأجنبية على حتديد توجه وحركة
و�أهداف �سوق العمل بالدولة.

ت�ساءلت اللجنة حول الت�سهيالت املقدمة للجمعيات
التعاونية.

  

عدم تقيد بع�ض املن�ش�آت مبعيار تعدد الثقافات يف
ت�صنيف املن�ش�آت� ،سيرتتب عليه �سيطرة جاليات �أجنبية
بعينها على �أ�سواق العمل ،مما ي�ؤدي �إلى خماطر �أمنية
واقت�صادية واجتماعية ،وكذلك زيادة حدة �إ�شكالية
الرتكيبة ال�سكانية.

مت تعديل القانون املتعلق بالوكالء كنوع من
الت�سهيالت املقدمة للجمعيات التعاونية.

  

زيادة معدالت البطالة بني املواطنني التي بلغت
( ،)% 15تعود يف �أحد �أ�سبابها الرئي�سية �إلى عدم
االلتزام بتطبيق املادة رقم ( )14من القانون االحتادي
رقم ( )8ل�سنة  ،1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل
وتعديالته يف �ش�أن عدم ا�ستخدام غري املواطنني يف
�أعمال �أو وظائف ،ميكن �أن يقوم بها مواطنون.

ا�شكالية ارتباط الوكالء من اخلارج مع التجار من
داخل الدولة وتف�ضيلهم التعامل مع وكيل واحد.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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�سيطرة العمالة الأجنبية على القطاعات االقت�صادية
املهمة يف الدولة بن�سبة (� ،)% 82ست�ؤدي �إلى عدم
قدرة الدولة م�ستقبال على تنفيذ ر�ؤاها امل�ستقبلية،
فيما يتعلق بتوطني الوظائف الفنية ،والتخ�ص�صية،
ورفع قدرات املواطنني املهنية للتكيف مع بيئة العمل
الدولية.

�إ�شكالية ثقافة امل�ستهلك يف الإ�صرار على �شراء نوع
معني من املنتجات وعدم رغبته يف التغيري.

  

�إقبال املواطنني على العمل يف القطاع احلكومي يعود
ب�صفة �أ�سا�سية �إلى الفروقات الكبرية يف االمتيازات
الوظيفية ،واملالية بني القطاعيني العام واخلا�ص.

اجلمعيات التعاونية تعمل كقطاع جتاري من خالل
الأرباح التي يعلنون عنها.

  

االختالالت يف الربط بني التخطيط للعملية
التعليمية ،واحتياجات �سوق العمل �أدى �إلى �إغراقه
بالكثري من التخ�ص�صات العلمية الغري املطلوبة،
وكذلك نق�ص �شديد يف التخ�ص�صات العلمية الأخرى
التي يتطلبها �سوق العمل.

دور الهيئة يف �إبراز ال�صورة احل�ضارية للم�ساجد
وتفعيل دورها وتطوير العاملني فيها

  

غياب م�ؤ�شرات ن�سب الإجناز املتحققة من �سيا�سات
وخطط وبرامج ومبادرات التوطني� ،سي�ؤدي �إلى عدم
القدرة على معرفة خ�صائ�ص �سوق العمل للمواطنني،
وقيا�س التغريات يف �سوق العمل ،والقطاعات امل�ستهدفة
يف التوطني ،وعوامل القوة وال�ضعف يف احتياجات
ومنو �سوق العمل.

حمدودية املبالغ املخ�ص�صة لنظافة امل�سجد و�إبراز
�صورته احل�ضارية.

  

عدم وجود �سيا�سة موحدة للعمل بالدولة ،يعود يف �أحد
�أ�سبابه الرئي�سية �إلى عدم وجود جهة تن�سيقية عليا
بني اجلهات االحتادية املحلية والقطاع اخلا�ص.

�ضعف الرقابة والتفتي�ش على �أعمال ال�صيانة والت�أكد
من �سالمة املرافق.

  

ارتفاع �أعداد ال�شركات اخلا�صة التي تقوم بالتعيني
ال�صوري للمواطنني� ،سيرتتب عليه تكري�س اختالالت
�سوق العمل فيما يتعلق بالتوطني.

عدم قيام الهيئة ب�إجراءات ال�صيانة الدورية
للم�ساجد.

  

تفاقم انت�شار العمالة ال�سائبة يف الأماكن العامة،
�سيرتتب عليه الإ�ضرار ب�صورة املجتمع احل�ضارية،
والأمنية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية.

عدم وجود الأذان املوحد يف �إمارتي دبي وال�شارقة.

  

انتقال العمالة الأجنبية من من�ش�أة �إلى من�ش�أة �أخرى
مناف�سة بعد انتهاء مدة عقد العمل� ،سيرتتب عليه
الإ�ضرار ب�أ�صحاب املن�ش�آت ،والت�أثري على معنى املناف�سة
العادلة والكاملة بني هذه املن�ش�آت وبع�ضها.

�ضعف دور الهيئة يف ال�سيطرة يف احلد من ق�ضايا
ال�سحر وال�شعوذة يف املجتمع

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة
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انخفا�ض �أعداد املتقاعدين يف القطاع اخلا�ص
بن�سبة  % 2ومبجموع ( )305متقاعدين  ،مقارنة
ب�إجمايل �أعداد املتقاعدين ( )14732يف عام 2011م
يف الوزارات االحتادية واحلكومات املحلية والقطاع
اخلا�ص.

انخفا�ض ن�سب التوطني يف الهيئة يف جماالت (كالأئمة
وامل�ؤذنني والوعاظ واملفتني) والتي بلغت ( )% 9فقط
يف عام .2012

  

عدم �صرف املعا�ش التقاعدي للم�ؤمن عليهم بانتهاء
مدة اخلدمة املحددة ب (� )20سنة وربطه ببلوغ �سن
اخلم�سني نتيجة التقاعد املبكر.

�ضعف دور الهيئة لتطبيق اخت�صا�صها املتمثل يف (ن�شر
الثقافة الإ�سالمية وتنمية الوعي الديني).

  

اال�ستف�سار عن �أ�سباب وجود ن�ص مادة يف القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م ب�ش�أن املعا�شات
والت�أمينات االجتماعية وتعديالته مينع املواطن
املتقاعد اجلمع بني املعا�ش التقاعدي والراتب
مبجموع �أكرث من ( )9000درهم ملن مل مي�ض �أكرث
من ( )25عاماً يف العمل احلكومي.

غياب الدرا�سات والبحوث الدينية املتعلقة مبعاجلة
بع�ض الظواهر االجتماعية.

  1

ال�سماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�ضع
�شروط و�سقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�ضاه
من جهة عمله واملعا�ش التقاعدي.

توا�ضع جهود الهيئة يف تطوير الر�سالة الإعالمية
املخ�ص�صة بالوعظ والإر�شاد لأفراد املجتمع واقت�صارها
على الو�سائل التقليدية.

  1

ال�سماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�ضع
�شروط و�سقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�ضاه
من جهة عمله واملعا�ش التقاعدي.

توا�ضع الهيئة يف ممار�سة اخت�صا�صاتها الواردة يف
قانون �إن�شائها ب�ش�أن الإ�شراف والرقابة على امل�ساجد
وتفعيل دورها ون�شر الثقافة الإ�سالمية وتنمية الوعي
الديني وتر�سيخ الوقف والدعوة له.

  1

املنظمات الدولية هي جمعيات نفع عام ويتم �إ�صدار
تراخي�ص لعمل جمعيات النفع العام داخل الدولة من
قبل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لال�ستفادة من اخلربات
الدولية التي تقدمها جمعيات النفع العام الدولية يف
خمتلف املجاالت بالدولة.

قلة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لإبراز ال�صورة
احل�ضارية للم�ساجد ،مما �أثر �سلبا على �أعمال
التطوير ،وال�صيانة ومتابعة احتياجات امل�ساجد.

  1

م�ساواة جميع املتقاعدين املدنيني �أو الع�سكريني
يف املعا�ش التقاعدي بغ�ض النظر عن تاريخ التقاعد
تطبيقاً ملا ن�ص عليه الد�ستور يف املادة ( )14التي
تن�ص على «امل�ساواة ،والعدالة االجتماعية ،وتوفري
الأمن والطم�أنينة ،وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني،
من دعامات املجتمع ،والتعا�ضد والرتاحم �صلة وثقى
بينهم»

عدم وجود �أطر وا�ضحة و�آليات تعاون حمددة بني
الهيئة واجلهات االحتادية واملحلية ،مما �أدى �إلى
غياب برامج وجماالت التعاون امل�شرتكة لتعظيم دور
وقيمة امل�سجد يف احلياة االجتماعية والوعظ الديني
والتعريف باعتدال الإ�سالم.

م
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  1

الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام
2000م حيث يبلغ املعا�ش التقاعدي الذي يتقا�ضاه
وكيل الوزارة امل�ساعد(�)14ألف درهم فقط

حمدودية الدور االجتماعي للم�سجد وغياب الوعظ
الديني املتفاعل مع الق�ضايا االجتماعية � ،أ ّثر �سلباً
على قيمة و�أهمية دور امل�سجد يف جمتمع الإمارات
الذي متيز بتعدد لغات وتوجهات وثقافة وجن�سية
قاطنيه.

  1

العمل التطوعي ي�ساهم يف ق�ضاء �أوقات الفراغ يف
�أمور تخدم املجتمع وخا�صة من هم من فئتي ال�شباب
واملتقاعدين

غياب النظم واللوائح املالية ولوائح العمل التف�صيلية
للأن�شطة الدينية للهيئة � ،أدى �إلى عدم قدرة الهيئة
على �أداء الأدوار املنوطة بها وممار�سة اخت�صا�صاتها
بالفعالية والكفاءة الالزمة.

  1

القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة 1974م ب�ش�أن
اجلمعيات ذات النفع العام والعمل الأهلي ركز على
تراخي�ص اجلمعيات وعملها دون الت�شجيع على العمل
التطوعي

تدين ن�سبة التوطني يف الهيئة وعزوف املواطنني
عن العمل يف وظائف (الأئمة والوعاظ واخلطباء)
�،سي�ؤدي �إلى الكثري من الآثار ال�سلبية املتعلقة بقيم
وعادات وتقاليد املجتمع الإماراتي وتعريفها لدى
املقيمني فيها.

  1

عدم توافر الأماكن املخ�ص�صة ملمار�سة املتطوع العمل
التطوعي يف الدولة

توا�ضع التعاون والتن�سيق بني الهيئة وو�سائل الإعالم
املختلفة � ،أدى �إلى حمدودية دورها يف ن�شر التوعية
الدينية.

  1

اال�ستف�سار عن �إلزامية منح املوظف �إجازة �أثناء
م�شاركته يف العمل التطوعي خارج الدولة

ت�أخر تطوير مرجعية الإفتاء الر�سمي بالدولة � ،أدى
�إلى ازدواجية احللول الدينية املقرتحة ملعاجلة العديد
من الظواهر االجتماعية.

  1

اال�ستفهام عن منح جائزة العمل التطوعي لغري
املوظفني الذين ي�شاركون يف الأن�شطة التطوعية

حمدودية �إيرادات الأوقاف تعود ب�صفة �أ�سا�سية �إلى
عدم قدرة الهيئة على ا�ستثمارها يف م�صارف الوقف
احلديثة ،وعدم وجود الكادر املتخ�ص�ص يف هذا ال�ش�أن
 ،بالإ�ضافة �إلى غياب ثقافة الوعي بالوقف لدى �أفراد
املجتمع وعدم قدرة الهيئة على التعاون والتن�سيق
مع القطاع اخلا�ص وغريه من م�ؤ�س�سات التوا�صل
املجتمعي.

  1

انخفا�ض �سقف راتب اال�شرتاك وعدم م�ساواته بالقطاع
اخلا�ص �إلى ( 50.000درهم) يف حني �أن يف القطاع
احلكومي ي�صل ال�سقف �إلى ( 300.000درهم).

عدم حو�سبة العمليات املالية لأموال الوقف � ،سي�ؤدي
�إلى املزيد من الإ�شكاليات املرتبطة يف تنمية وتنويع
امل�شاريع الوقفية ،بنا ًء على تقارير ديوان املحا�سبة.

  1

احت�ساب متو�سط راتب ح�ساب اال�شرتاك يف القطاع
اخلا�ص عن اخلم�س �سنوات الأخرية يف حني �أن القطاع
العام يحت�سب على �آخر ثالث �سنوات.

عدم و�ضوح م�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية و�آليات التطبيق
للمبادرات والأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة.

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة
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  1

تعذر اجلمع بني املعا�شني يف القطاع اخلا�ص يف حني �أن
القطاع العام يف حال اجلمع ي�شرتط �أن ال يقل الراتب
عن ( 10.000درهم).

زيادة الأعباء املالية على �أ�صحاب املن�ش�آت اخلا�صة،
نتيجة �إلزامهم بدفع مبلغ ال�ضمان البنكي.

  1

تعذر النقل وعدم القدرة على االنتقال من القطاع
اخلا�ص �إلى القطاع احلكومي ،وخا�صة عند �ضم
اخلدمة ملا يرتتب عليه مبالغ طائلة.

عدم التزام العديد من املن�ش�آت اخلا�صة بامل�ستويات
املهارية املطلوبة يف �سوق العمل بالدولة� ،أدى �إلى �إغراق
�سوق العمل بالعمالة الأجنبية املتدنية املهارة ،مما
�سيرتتب عليه افتقاد �سوق العمل للمميزات التناف�سية
العاملية ،واملراكز الدولية املتقدمة يف التقارير العاملية.

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

  1

�سيا�سة اال�ستقدام املفتوح �أدت �إلى عدم االلتزام بن�سب
التوطني املقررة للمن�ش�آت ( ،)% 15مما �سيرتتب عليه
�سيطرة العمالة الأجنبية على حتديد توجه وحركة
و�أهداف �سوق العمل بالدولة.

  1

عدم تقيد بع�ض املن�ش�آت مبعيار تعدد الثقافات يف
ت�صنيف املن�ش�آت� ،سيرتتب عليه �سيطرة جاليات �أجنبية
بعينها على �أ�سواق العمل ،مما ي�ؤدي �إلى خماطر �أمنية
واقت�صادية واجتماعية ،وكذلك زيادة حدة �إ�شكالية
الرتكيبة ال�سكانية.

  1

زيادة معدالت البطالة بني املواطنني التي بلغت
( ،)% 15تعود يف �أحد �أ�سبابها الرئي�سية �إلى عدم
االلتزام بتطبيق املادة رقم ( )14من القانون االحتادي
رقم ( )8ل�سنة  ،1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل
وتعديالته يف �ش�أن عدم ا�ستخدام غري املواطنني يف
�أعمال �أو وظائف ،ميكن �أن يقوم بها مواطنون.

  1

�سيطرة العمالة الأجنبية على القطاعات االقت�صادية
املهمة يف الدولة بن�سبة (� ،)% 82ست�ؤدي �إلى عدم
قدرة الدولة م�ستقبال على تنفيذ ر�ؤاها امل�ستقبلية،
فيما يتعلق بتوطني الوظائف الفنية ،والتخ�ص�صية،
ورفع قدرات املواطنني املهنية للتكيف مع بيئة العمل
الدولية.

  1

�إقبال املواطنني على العمل يف القطاع احلكومي يعود
ب�صفة �أ�سا�سية �إلى الفروقات الكبرية يف االمتيازات
الوظيفية ،واملالية بني القطاعيني العام واخلا�ص.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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  1

االختالالت يف الربط بني التخطيط للعملية
التعليمية ،واحتياجات �سوق العمل �أدى �إلى �إغراقه
بالكثري من التخ�ص�صات العلمية الغري املطلوبة،
وكذلك نق�ص �شديد يف التخ�ص�صات العلمية الأخرى
التي يتطلبها �سوق العمل.

  1

غياب م�ؤ�شرات ن�سب الإجناز املتحققة من �سيا�سات
وخطط وبرامج ومبادرات التوطني� ،سي�ؤدي �إلى عدم
القدرة على معرفة خ�صائ�ص �سوق العمل للمواطنني،
وقيا�س التغريات يف �سوق العمل ،والقطاعات امل�ستهدفة
يف التوطني ،وعوامل القوة وال�ضعف يف احتياجات
ومنو �سوق العمل.

  1

عدم وجود �سيا�سة موحدة للعمل بالدولة ،يعود يف �أحد
�أ�سبابه الرئي�سية �إلى عدم وجود جهة تن�سيقية عليا بني
اجلهات االحتادية املحلية والقطاع اخلا�ص.

  1

ارتفاع �أعداد ال�شركات اخلا�صة التي تقوم بالتعيني
ال�صوري للمواطنني� ،سيرتتب عليه تكري�س اختالالت
�سوق العمل فيما يتعلق بالتوطني.

  1

تفاقم انت�شار العمالة ال�سائبة يف الأماكن العامة،
�سيرتتب عليه الإ�ضرار ب�صورة املجتمع احل�ضارية،
والأمنية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية.

  1

انتقال العمالة الأجنبية من من�ش�أة �إلى من�ش�أة �أخرى
مناف�سة بعد انتهاء مدة عقد العمل� ،سيرتتب عليه
الإ�ضرار ب�أ�صحاب املن�ش�آت ،والت�أثري على معنى املناف�سة
العادلة والكاملة بني هذه املن�ش�آت وبع�ضها.

  1

انخفا�ض �أعداد املتقاعدين يف القطاع اخلا�ص بن�سبة
 % 2ومبجموع ( )305متقاعدين  ،مقارنة ب�إجمايل
�أعداد املتقاعدين ( )14732يف عام 2011م يف الوزارات
االحتادية واحلكومات املحلية والقطاع اخلا�ص.

  1

عدم �صرف املعا�ش التقاعدي للم�ؤمن عليهم بانتهاء
مدة اخلدمة املحددة ب (� )20سنة وربطه ببلوغ �سن
اخلم�سني نتيجة التقاعد املبكر.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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  1

اال�ستف�سار عن �أ�سباب وجود ن�ص مادة يف القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م ب�ش�أن املعا�شات
والت�أمينات االجتماعية وتعديالته مينع املواطن
املتقاعد اجلمع بني املعا�ش التقاعدي والراتب
مبجموع �أكرث من ( )9000درهم ملن مل مي�ض �أكرث
من ( )25عاماً يف العمل احلكومي.

  1

ال�سماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل دون و�ضع
�شروط و�سقف معني ملجموع الراتب الذي يتقا�ضاه
من جهة عمله واملعا�ش التقاعدي .

  1

املنظمات الدولية هي جمعيات نفع عام ويتم �إ�صدار
تراخي�ص لعمل جمعيات النفع العام داخل الدولة من
قبل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لال�ستفادة من اخلربات
الدولية التي تقدمها جمعيات النفع العام الدولية يف
خمتلف املجاالت بالدولة

  1

م�ساواة جميع املتقاعدين املدنيني �أو الع�سكريني
يف املعا�ش التقاعدي بغ�ض النظر عن تاريخ التقاعد
تطبيقاً ملا ن�ص عليه الد�ستور يف املادة ( )14التي
تن�ص على «امل�ساواة ،والعدالة االجتماعية ،وتوفري
الأمن والطم�أنينة ،وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني،
من دعامات املجتمع ،والتعا�ضد والرتاحم �صلة وثقى
بينهم».

  1

الفئات املت�ضررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام
2000م حيث يبلغ املعا�ش التقاعدي الذي يتقا�ضاه
وكيل الوزارة امل�ساعد (�)14ألف درهم فقط.

  1

العمل التطوعي ي�ساهم يف ق�ضاء �أوقات الفراغ يف
�أمور تخدم املجتمع وخا�صة من هم من فئتي ال�شباب
واملتقاعدين.

  1

القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة 1974م ب�ش�أن
اجلمعيات ذات النفع العام والعمل الأهلي ركز على
تراخي�ص اجلمعيات وعملها دون الت�شجيع على العمل
التطوعي.

  1

عدم توافر الأماكن املخ�ص�صة ملمار�سة املتطوع العمل
التطوعي يف الدولة.

  1

اال�ستف�سار عن �إلزامية منح املوظف �إجازة �أثناء
م�شاركته يف العمل التطوعي خارج الدولة.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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  1

اال�ستفهام عن منح جائزة العمل التطوعي لغري
املوظفني الذين ي�شاركون يف الأن�شطة التطوعية.

  1

انخفا�ض �سقف راتب اال�شرتاك وعدم م�ساواته بالقطاع
اخلا�ص �إلى ( 50.000درهم) يف حني �أن يف القطاع
احلكومي ي�صل ال�سقف �إلى ( 300.000درهم).

  1

احت�ساب متو�سط راتب ح�ساب اال�شرتاك يف القطاع
اخلا�ص عن اخلم�س �سنوات الأخرية يف حني �أن القطاع
العام يحت�سب على �آخر ثالث �سنوات.

  1

تعذر اجلمع بني املعا�شني يف القطاع اخلا�ص يف حني �أن
القطاع العام يف حال اجلمع ي�شرتط �أن ال يقل الراتب
عن ( 10.000درهم).

  1

تعذر النقل وعدم القدرة على االنتقال من القطاع
اخلا�ص �إلى القطاع احلكومي ،وخا�صة عند �ضم
اخلدمة ملا يرتتب عليه مبالغ طائلة.
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فعالية املقرتحات:
بل��غ �إجمايل املقرتح��ات الت��ي وردت يف الأوراق البحثية للأمانة العامة يف املج��ال االجتماعي �سواء
الت��ي مت مناق�شته��ا مل يت��م مناق�شته��ا ( )105مقرتح�� ًات ،ومت الأخ��ذ ب��ـ( )103مقرتح��ات ،بن�سبة
فعالي��ة بلغ��ت ( ،)% 98يف ح�ين بلغ عدد املقرتح��ات التي مل ي�ؤخذ بها ( )2مقرتح�ين وبن�سبة عدم
فعالية بلغت (.)% 2
�أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي:
•ال�سم���اح للم�ساهم�ي�ن الذي���ن ال تق���ل �أعماره���م عن واح���د وع�شرين عام���ا ،امل�شاركة يف ع�ضوية جمل����س الإدارة
للجمعيات التعاونية.
•�إع���داد نظ���ام منوذج���ي للجمعيات بحي���ث توحد من خالله �ش���روط الع�ضوي���ة والرت�شي���ح لإدارة جمل�س �إدارة
اجلمعيات.
•�إلزامي���ة ح�ض���ور امل�ساهمني من غري �أع�ضاء جمل����س الإدارة بعد ن�شر �إعالنات يف �صحيفتني حمليتني  ،بحيث
ال ت�صح االجتماعات �إال بوجودهم وو�ضع ا�ستثناءات يف حال عدم وجودهم .
•تفعي���ل ق���رار ال�ش���راء اجلماع���ي (اال�ست�ي�راد اجلماع���ي) لت�أمني ال�سع���ر املنخف����ض لل�سلع وع���دم ال�سماح برفع
الأ�سعار.
•تر�شيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة مبراقبة ن�شاط اجلمعيات التعاونية و�أعمالها وح�ساباتها للتحقق
من �سريها وفق �أحكام القانون والقرارات املنفذة له.
•�إعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية بحيث تغطي جميع املناطق ال�سكنية ل�سهولة توفري ال�سلع
جلميع الأفراد.
•ع���دم ال�سم���اح للأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�س���ات التجارية بفتح حمالت جتارية متار����س نف�س �أن�شطة اجلمعيات
التعاونية كالدكاكني.
•�إعط���اء ممي���زات للجمعيات التعاونية من خالل توفري الأرا�ضي والدع���م املايل لإن�شائها وحتويلها من جمرد
جمعيات �إلى مراكز ت�سويقية تخدم املنطقة التي تن�ش�أ بها.
•�ضرورة قيام الوزارة بتحفيز املواطنني وتقدمي ت�سهيالت لهم من خالل ال�شراكة مع ال�شركات اخلا�صة التي
تدعم التوطني.
•�ضرورة حتمل وكيل اخلدمات م�س�ؤولية املن�ش�أة ومتابعة ن�شاطها.
قا�ض من حمكمة العدل حلل ق�ضايا املنازعات العمالية  ،لتوفري الوقت يف حلها.
•�ضرورة انتداب ٍ
•�ض���رورة �إخ�ض���اع كاف���ة املن�ش�آت االقت�صادية بالدول���ة بنظام تعدد الثقافات والر�سوم املق���ررة ح�سب ما هو متبع
بوزارة العمل مثل املناطق احلرة واملناطق اال�ستثمارية والإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب.
•قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الالزمة بالتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط و�آليات لزيادة ن�سب
التوطني يف املن�ش�آت اخلا�صة.
•تفعيل املادة رقم ( )14من القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  ،1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل وتعديالته،
يف �ش�أن عدم ا�ستخدام غري املواطنني يف �أعمال �أو وظائف ميكن �أن يقوم بها مواطنون.
•�إلغ���اء نظ���ام ال�ضمان امل�ص���ريف للقطاعات اخلدمية ،واالكتف���اء بنظام حماية الأج���ور لت�شجيع قطاع اخلدمات
والتطور يف �سوق العمل.
•تبني خطط وبرامج تعمل على ت�ضييق الفوارق بني القطاعيني احلكومي واخلا�ص يف االمتيازات الوظيفية،
والأجور ،وتوفري نظام ي�ؤمن دخل العامل يف حالة تعطله عن العمل يف القطاع اخلا�ص.
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•�إع���داد درا�س���ات وو�ض���ع خط���ط عمل للرب���ط بني خمرج���ات العملية التعليمي���ة  ،وخطط التنمي���ة االقت�صادية
واالجتماعي���ة ،باعتب���ار �أن ذل���ك متطلب���اً �ضروري���اً ل�ضبط �سوق العم���ل ،وعالج اختالالته ،خا�ص���ة فيما يتعلق
بتخفي�ض ن�سب البطالة.
•قي���ام ال���وزارة بو�ضع اخلط���ط ،والإجراءات ،وال�ضواب���ط الالزمة بالتن�سيق مع اجلهات املعني���ة الأخرى ،ب�ش�أن
الرقابة واملتابعة امل�ستمرة للمن�ش�آت والعمالة املخالفة خا�صة فيما يتعلق باحلد من انت�شار العمالة ال�سائبة.
•�ض���رورة قي���ام وزارة العم���ل مبتابعة وحث وكاالت التو�س���ط للعمالة على توفيق �أو�ضاعه���ا يف �أ�سرع وقت ممكن
وحت�صي���ل ر�س���ون التجدي���د والت�أخ�ي�ر امل�ستحق���ة ،واتخاذ الإج���راءات القانونية حي���ال الوكاالت الت���ي ال تلتزم
بتجديد تراخي�صها يف املواعيد املقررة قانونا.
•�أهمي���ة اقت�ص���ار العق���ود واملناق�ص���ات االحتادية واملحلية عل���ى ال�شركات وامل�ؤ�س�س���ات اخلا�صة امللتزم���ة ب�سيا�سة
التوطني.
•�ضرورة قيام وزارة العمل بالتن�سيق مع وزارة العدل للإ�سراع يف الف�صل يف الق�ضايا العمالية.

ر�سم بياتي يو�ضح قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماعي
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ج��دول قيا�س فعالي��ة مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع االجتماع��ي التي طرحت ونوق�شت يف
اجلل�سة
م

املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت
من الأوراق الفنية
تنفيذ القرارات ال�صادرة من �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
– حفظه اهلل -بزيادة معا�شات جميع املتقاعدين الذين
مل تطبق عليهم الزيادة ،وذلك من تاريخ �صدور القرار .
�إعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين القدامى مبن فيهم
الع�سكرين مبعا�شات املتقاعدين اجلدد.
منح املتقاعدين امتيازات خا�صة ت�سمح لهم احل�صول
على الإعفاءات واخل�صومات املالية يف مرافق وخدمات
الدولة �أ�سوة بفئات �أخرى؛ ( كامل�سنني وذوي االحتياجات
اخلا�صة) ،بالإ�ضافة لتمكينهم للح�صول على مزايا عينية
مثل توفري الت�أمني ال�صحي .
تعديل قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية رقم ()7
ل�سنة 1999م وتعديالته ،خا�صة فيما يتعلق بالأمور
الآتية-:
•رفع �سقف راتب اال�شرتاك يف القطاع اخلا�ص.
•اجلمع بني املعا�ش التقاعدي يف القطاع اخلا�ص،
وراتب �آخر.
•تخفي�ض �سن التقاعد للمر�أة العاملة �إلى (� )15سنة،
بدال من (� )20سنة ،وعدم ربطه بال�سن.
•عدم ربط التقاعد ببلوغ ال�سن و�سنوات اخلدمة
جلميع امل�شرتكني يف الهيئة.
•عدم الربط بني املكاف�أة واملعا�ش التقاعدي.
ت�سوية رواتب املتقاعدين القدامى مبن فيهم الع�سكرين
برواتب املتقاعدين اجلدد بعد عام .2013
توفري خدمة التنقل لكبار ال�سن من املتقاعدين لتحديث
بياناتهم التقاعدية.
�ضرورة ا�ستثمار �أموال الهيئة ب�شكل �آمن.
رفع �سقف احلد الأدنى للمعا�ش التقاعدي متا�شيا مع
معدالت الت�ضخم.
�إن�شاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�ستقطاع ن�سبة معينه
من راتبه اختياريا.

تفعيل الن�شاط االجتماعي للجمعيات التعاونية من خالل
  
ا�ستقطاب �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية لت�سويق منتوجاتهم.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة
تنفيذ القرارات ال�صادرة من �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة – حفظه اهلل -بزيادة معا�شات جميع
املتقاعدين الذين مل تطبق عليهم الزيادة ،وذلك من
تاريخ �صدور القرار .
�إعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين القدامى مبن فيهم
الع�سكرين مبعا�شات املتقاعدين اجلدد.
منح املتقاعدين امتيازات خا�صة ت�سمح لهم احل�صول
على الإعفاءات واخل�صومات املالية يف مرافق
وخدمات الدولة �أ�سوة بفئات �أخرى؛ ( كامل�سنني وذوي
االحتياجات اخلا�صة) ،بالإ�ضافة لتمكينهم للح�صول
على مزايا عينية مثل توفري الت�أمني ال�صحي
تعديل قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية رقم ()7
ل�سنة 1999م وتعديالته ،خا�صة فيما يتعلق بالأمور
الآتية:
•رفع �سقف راتب اال�شرتاك يف القطاع اخلا�ص.
•اجلمع بني املعا�ش التقاعدي يف القطاع اخلا�ص،
وراتب �آخر.
•تخفي�ض �سن التقاعد للمر�أة العاملة �إلى ()15
�سنة ،بدال من (� )20سنة ،وعدم ربطه بال�سن.
•عدم ربط التقاعد ببلوغ ال�سن و�سنوات اخلدمة
جلميع امل�شرتكني يف الهيئة.
•عدم الربط بني املكاف�أة واملعا�ش التقاعدي.
ت�سوية رواتب املتقاعدين القدامى مبن فيهم
الع�سكرين برواتب املتقاعدين اجلدد بعد عام .2013
توفري خدمة التنقل لكبار ال�سن من املتقاعدين
لتحديث بياناتهم التقاعدية.
�ضرورة ا�ستثمار �أموال الهيئة ب�شكل �آمن.
رفع �سقف احلد الأدنى للمعا�ش التقاعدي متا�شيا مع
معدالت الت�ضخم.
�إن�شاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�ستقطاع ن�سبة
معينه من راتبه اختياريا.
تفعيل الن�شاط االجتماعي للجمعيات التعاونية من
خالل ا�ستقطاب �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية لت�سويق
منتوجاتهم.
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املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت
من الأوراق الفنية
ال�سماح للم�ساهمني الذين ال تقل �أعمارهم عن واحد
وع�شرين عاما ،امل�شاركة يف ع�ضوية جمل�س الإدارة
للجمعيات التعاونية.
�إعداد نظام منوذجي للجمعيات بحيث توحد من خالله
�شروط الع�ضوية والرت�شيح لإدارة جمل�س �إدارة اجلمعيات
التعاونية.
�إلزامية ح�ضور امل�ساهمني من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بعد ن�شر �إعالنات يف �صحيفتني حمليتني بحيث ال ت�صح
االجتماعات �إال بوجودهم وو�ضع ا�ستثناءات يف حال عدم
وجودهم .
تفعيل قرار ال�شراء اجلماعي (اال�سترياد اجلماعي)
لت�أمني ال�سعر املنخف�ض لل�سلع وعدم ال�سماح برفع
الأ�سعار.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

ال�سماح للم�ساهمني الذين ال تقل �أعمارهم عن واحد
وع�شرين عاما ،امل�شاركة يف ع�ضوية جمل�س الإدارة
للجمعيات التعاونية.
�إعداد نظام منوذجي للجمعيات بحيث توحد من
خالله �شروط الع�ضوية والرت�شيح لإدارة جمل�س ادارة
اجلمعيات التعاونية.
�إلزامية ح�ضور امل�ساهمني من غري �أع�ضاء جمل�س
الإدارة بعد ن�شر �إعالنات يف �صحيفتني حمليتني بحيث
ال ت�صح االجتماعات �إال بوجودهم وو�ضع ا�ستثناءات يف
حال عدم وجودهم .
تفعيل قرار ال�شراء اجلماعي (اال�سترياد اجلماعي)
لت�أمني ال�سعر املنخف�ض لل�سلع وعدم ال�سماح برفع
الأ�سعار.
تر�شيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة مبراقبة
تر�شيح احتاد اجلمعيات التعاونية يف الدولة مبراقبة
ن�شاط اجلمعيات التعاونية و�أعمالها وح�ساباتها
ن�شاط اجلمعيات التعاونية و�أعمالها وح�ساباتها للتحقق
للتحقق من �سريها وفق �أحكام القانون والقرارات
من �سريها وفق �أحكام القانون والقرارات املنفذة له.
املنفذة له.
�إعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية بحيث �إعادة التوزيع اجلغرايف لفروع اجلمعيات التعاونية
بحيث تغطي جميع املناطق ال�سكنية ل�سهولة توفري
تغطي جميع املناطق ال�سكنية ل�سهولة توفري ال�سلع
ال�سلع جلميع الأفراد.
جلميع الأفراد.
عدم ال�سماح للأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية بفتح عدم ال�سماح للأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية
حمالت جتارية متار�س نف�س �أن�شطة اجلمعيات التعاونية بفتح حمالت جتارية متار�س نف�س �أن�شطة اجلمعيات
التعاونية كالدكاكني.
كالدكاكني.
�إعطاء مميزات للجمعيات التعاونية من خالل توفري
�إعطاء مميزات للجمعيات التعاونية من خالل توفري
الأرا�ضي والدعم املايل لإن�شائها وحتويلها من جمرد
الأرا�ضي والدعم املايل لإن�شائها وحتويلها من جمرد
جمعيات �إلى مراكز ت�سويقية تخدم املنطقة التي تن�ش�أ
جمعيات �إلى مراكز ت�سويقية تخدم املنطقة التي تن�ش�أ
بها.
بها.
�ضرورة قيام الوزارة بتحفيز املواطنني وتقدمي ت�سهيالت �ضرورة قيام الوزارة بتحفيز املواطنني وتقدمي
لهم من خالل ال�شراكة مع ال�شركات اخلا�صة التي تدعم ت�سهيالت لهم من خالل ال�شراكة مع ال�شركات اخلا�صة
التي تدعم التوطني.
التوطني.
�ضرورة حتمل وكيل اخلدمات م�س�ؤولية املن�ش�أة ومتابعة
�ضرورة حتمل وكيل اخلدمات م�س�ؤولية املن�ش�أة ومتابعة
ن�شاطها.
ن�شاطها.
�ضرورة انتداب قا�ضي من حمكمة العدل حلل ق�ضايا
�ضرورة انتداب قا�ضي من حمكمة العدل حلل ق�ضايا
املنازعات العمالية ولتوفري الوقت يف حلها.
املنازعات العمالية ولتوفري الوقت يف حلها.
�ضرورة �إخ�ضاع كافة املن�ش�آت االقت�صادية بالدولة بنظام �ضرورة �إخ�ضاع كافة املن�ش�آت االقت�صادية بالدولة بنظام
تعدد الثقافات والر�سوم املقررة ح�سب ما هو متبع بوزارة تعدد الثقافات والر�سوم املقررة ح�سب ما هو متبع
العمل مثل املناطق احلرة واملناطق اال�ستثمارية والإدارة بوزارة العمل مثل املناطق احلرة واملناطق اال�ستثمارية
والإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب.
العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت
من الأوراق الفنية
قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الالزمة بالتن�سيق مع
كافة اجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط و�آليات لزيادة ن�سب
التوطني يف املن�ش�آت اخلا�صة.
تفعيل املادة رقم ( )14من القانون االحتادي رقم ()8
ل�سنة  ،1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل وتعديالته،
يف �ش�أن عدم ا�ستخدام غري املواطنني يف �أعمال �أو وظائف
ميكن �أن يقوم بها مواطنون.
�إلغاء نظام ال�ضمان امل�صريف للقطاعات اخلدمية،
واالكتفاء بنظام حماية الأجور لت�شجيع قطاع اخلدمات
والتطور يف �سوق العمل.
تبني خطط وبرامج تعمل على ت�ضييق الفوارق بني
القطاعيني احلكومي واخلا�ص يف االمتيازات الوظيفية،
والأجور ،وتوفري نظام ي�ؤمن دخل العامل يف حالة تعطله
عن العمل يف القطاع اخلا�ص.
�إعداد درا�سات وو�ضع خطط عمل للربط بني خمرجات
العملية التعليمية  ،وخطط التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،باعتبار �أن ذلك متطلباً �ضرورياً ل�ضبط
�سوق العمل ،وعالج اختالالته ،خا�صة فيما يتعلق
بتخفي�ض ن�سب البطالة.
قيام الوزارة بو�ضع اخلطط ،والإجراءات ،وال�ضوابط
الالزمة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية الأخرى ،ب�ش�أن
الرقابة واملتابعة امل�ستمرة للمن�ش�آت والعمالة املخالفة ،
خا�صة فيما يتعلق باحلد من انت�شار العمالة ال�سائبة.
�ضرورة قيام وزارة العمل مبتابعة وحث وكاالت التو�سط
للعمالة على توفيق �أو�ضاعها يف �أ�سرع وقت ممكن
وحت�صيل ر�سون التجديد والت�أخري امل�ستحقة ،واتخاذ
الإجراءات القانونية حيال الوكاالت التي ال تلتزم بتجديد
تراخي�صها يف املواعيد املقررة قانونا.

�أهمية اقت�صار العقود واملناق�صات االحتادية واملحلية على
  
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة امللتزمة ب�سيا�سة التوطني.
�ضرورة قيام وزارة العمل بالتن�سيق مع وزارة العدل
  
للإ�سراع يف الف�صل يف الق�ضايا العمالية.
�إعادة النظر يف املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم
( )757ل�سنة 2006م ،يف �ش�أن نظام بطاقة املن�ش�أة ،بحيث
  
ال يتحمل وكيل اخلدمات «املواطن» امل�س�ؤولية القانونية
واملالية واالكتفاء بال�ضمانات امل�صرفية.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة
قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الالزمة بالتن�سيق مع
كافة اجلهات املعنية لو�ضع �ضوابط و�آليات لزيادة ن�سب
التوطني يف املن�ش�آت اخلا�صة.
تفعيل املادة رقم ( )14من القانون االحتادي رقم ()8
ل�سنة  ،1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل وتعديالته،
يف �ش�أن عدم ا�ستخدام غري املواطنني يف �أعمال �أو
وظائف ميكن �أن يقوم بها مواطنون.
�إلغاء نظام ال�ضمان امل�صريف للقطاعات اخلدمية،
واالكتفاء بنظام حماية الأجور لت�شجيع قطاع اخلدمات
والتطور يف �سوق العمل.
تبني خطط وبرامج تعمل على ت�ضييق الفوارق
بني القطاعيني احلكومي واخلا�ص يف االمتيازات
الوظيفية ،والأجور ،وتوفري نظام ي�ؤمن دخل العامل يف
حالة تعطله عن العمل يف القطاع اخلا�ص.
�إعداد درا�سات وو�ضع خطط عمل للربط بني خمرجات
العملية التعليمية  ،وخطط التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،باعتبار �أن ذلك متطلباً �ضرورياً ل�ضبط
�سوق العمل ،وعالج اختالالته ،خا�صة فيما يتعلق
بتخفي�ض ن�سب البطالة.
قيام الوزارة بو�ضع اخلطط ،والإجراءات ،وال�ضوابط
الالزمة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية الأخرى ،ب�ش�أن
الرقابة واملتابعة امل�ستمرة للمن�ش�آت والعمالة املخالفة ،
خا�صة فيما يتعلق باحلد من انت�شار العمالة ال�سائبة.
�ضرورة قيام وزارة العمل مبتابعة وحث وكاالت التو�سط
للعمالة على توفيق �أو�ضاعها يف �أ�سرع وقت ممكن
وحت�صيل ر�سون التجديد والت�أخري امل�ستحقة ،واتخاذ
الإجراءات القانونية حيال الوكاالت التي ال تلتزم
بتجديد تراخي�صها يف املواعيد املقررة قانونا.
�أهمية اقت�صار العقود واملناق�صات االحتادية واملحلية
على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة امللتزمة ب�سيا�سة
التوطني.
�ضرورة قيام وزارة العمل بالتن�سيق مع وزارة العدل
للإ�سراع يف الف�صل يف الق�ضايا العمالية.
�إعادة النظر يف املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم
( )757ل�سنة 2006م ،يف �ش�أن نظام بطاقة املن�ش�أة،
بحيث ال يتحمل وكيل اخلدمات «املواطن» امل�س�ؤولية
القانونية واملالية واالكتفاء بال�ضمانات امل�صرفية.
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املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت
من الأوراق الفنية
قيام وزارة العمل بدعم «مكاتب ت�سهيل» يف توفري
اخلدمات ال�شاملة لت�سهيل �إجناز املعامالت مثل (خدمات
�ش�ؤون الإقامة والأجانب ،والربيد ال�سريع «امبو�ست»،
وهيئة الكهرباء واملياه).
�إن�شاء حماكم عمالية يف وزارة العمل تكون م�شرتكة مع
وزارة العدل لت�سريع ف�ض املنازعات والق�ضايا العمالية.
توحيد اجلهات امل�ستقدمة للعمالة بحيث تكون حتت
�إ�شراف وزارة العمل.
�ضرورة تعيني املواطنني امل�ؤهلني يف القيادات العليا يف
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة.
�ضرورة اال�ستفادة من العمالة املتواجدة يف الدولة بدال
من ا�ستقدام عمالة من اخلارج.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

قيام وزارة العمل بدعم «مكاتب ت�سهيل» يف توفري
اخلدمات ال�شاملة لت�سهيل �إجناز املعامالت مثل
  
(خدمات �ش�ؤون الإقامة والأجانب ،والربيد ال�سريع
«امبو�ست» ،وهيئة الكهرباء واملياه).
�إن�شاء حماكم عمالية يف وزارة العمل تكون م�شرتكة مع
  
وزارة العدل لت�سريع ف�ض املنازعات والق�ضايا العمالية.
توحيد اجلهات امل�ستقدمة للعمالة بحيث تكون حتت
  
�إ�شراف وزارة العمل.
�ضرورة تعيني املواطنني امل�ؤهلني يف القيادات العليا يف
  
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة.
�ضرورة اال�ستفادة من العمالة املتواجدة يف الدولة بدال
  
من ا�ستقدام عمالة من اخلارج.
فتح مكتب وزارة العمل داخل املناطق اال�ستثمارية
   فتح مكتب وزارة العمل داخل املناطق اال�ستثمارية واحلرة.
واحلرة.
تعديل القانون الإماراتي مبا يتالءم مع مبادى
تعديل القانون الإماراتي مبا يتالءم مع مبادى
التعاونيات الدولية اخلا�صة بهذا ال�ش�أن من خالل:
التعاونيات الدولية اخلا�صة بهذا ال�ش�أن من خالل:
و�ضع عقوبات رادعة ملخالفة القانون وخا�صة مبا يخ�ص و�ضع عقوبات رادعة ملخالفة القانون وخا�صة مبا يخ�ص
مبد�أ فتح الع�ضوية واالنتخاب العادل للم�ساهمني:
مبد�أ فتح الع�ضوية واالنتخاب العادل للم�ساهمني:
•و�ضع مادة تعريفات يف القانون �أي غمو�ض �أو لب�س
•و�ضع مادة تعريفات يف القانون �أي غمو�ض �أو لب�س
فيه.
فيه.
  
•تعديل ال�سن القانوين الذي ي�سمح للم�ساهم
•تعديل ال�سن القانوين الذي ي�سمح للم�ساهم
برت�شيح نف�سه للع�ضوية.
برت�شيح نف�سه للع�ضوية.
•مراعاة حق احل�ص�ص احلاكمة بالت�أثري يف القرارات
•مراعاة حق احل�ص�ص احلاكمة بالت�أثري يف
التي �سيتخذها �أع�ضاء جمل�س االدارة.
القرارات التي �سيتخذها �أع�ضاء جمل�س االدارة.
•الإعالن عن مواعيد الرت�شيح وانعقاد اجلمعية
•الإعالن عن مواعيد الرت�شيح وانعقاد اجلمعية
العمومية.
العمومية.
التعليم والتدريب التعاوين لتنمية املوارد الب�شرية
التعليم والتدريب التعاوين لتنمية املوارد الب�شرية
  
وتنمية معارفهم بقيمة احلركة التعاونية.
وتنمية معارفهم بقيمة احلركة التعاونية.
امل�شاركة يف اللجان وفرق العمل �سواء على امل�ستوى املحلي امل�شاركة يف اللجان وفرق العمل �سواء على امل�ستوى
  
املحلي والدويل.
والدويل.
�ضرورة مراعاة وتقدمي ت�سهيالت للجمعيات التعاونية
�ضرورة مراعاة وتقدمي ت�سهيالت للجمعيات التعاونية
  
للقيام بدورها التعاوين ودعم القطاعات املجتمعية .
للقيام بدورها التعاوين ودعم القطاعات املجتمعية .
�ضرورة وجود �سيا�سة للحكومة بتقدمي جميع اجلهات
�ضرورة وجود �سيا�سة للحكومة بتقدمي جميع اجلهات
ذات العالقة مع اجلمعيات  ،الت�سهيالت الالزمة وفق
   ذات العالقة مع اجلمعيات  ،الت�سهيالت الالزمة وفق
القوانني املوجودة.
القوانني املوجودة.
�ضرورة �إعادة �صياغة قانون اجلمعيات التعاونية لتطوير �ضرورة �إعادة �صياغة قانون اجلمعيات التعاونية
  
لتطوير عمل اجلمعيات.
عمل اجلمعيات.
�ضرورة فتح ال�سوق للجمعيات التعاونية لأداء �أدوارها
   �ضرورة فتح ال�سوق للجمعيات التعاونية لأداء �أدوارها

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 102فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت
م
من الأوراق الفنية
تعديل القانون الإماراتي مبا يتالءم مع مبادئ التعاونيات
الدولية اخلا�صة بهذا ال�ش�أن من خالل:
•و�ضع عقوبات رادعة ملخالفة القانون وخا�صة مبا يخ�ص
مبد�أ فتح الع�ضوية واالنتخاب العادل للم�ساهمني.
•و�ضع مادة تعريفات يف القانون لإزالة �أي غمو�ض �أو لب�س
  
فيه.
•تعديل ال�سن القانوين الذي ي�سمح للم�ساهم برت�شيح
نف�سه للع�ضوية.
•مراعاة حق احل�ص�ص احلاكمة بالت�أثري يف القرارات التي
�سيتخذها �أع�ضاء جمل�س االدارة.
•الإعالن عن مواعيد الرت�شيح وانعقاد اجلمعية العمومية.
تقدمي الت�سهيالت الالزمة للجمعيات بدءا من مراحل
الت�سجيل �إلى �إ�شهار اجلمعيات وتقدمي الدعم املادي
واملعنوي لها من خالل:
  
•توفري الدعم املايل.
•توفري الأرا�ضي.
•تب�سيط الإجراءات الإدارية للجمعيات.
•ت�سهيل احل�صول على القرو�ض بدون فوائد.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

ا�ستحداث نظام الت�أمني �ضد التعطل يعالج فجوة
الأمن الوظيفي بني القطاعني  ،احلكومي واخلا�ص
ويحفز املواطنني على االنتقال من من�ش�أة �إلى �أخرى
�سعيا وراء التطوير الذاتي واكت�ساب امل�ؤهالت.

تقدمي الت�سهيالت الالزمة للجمعيات بدءا من مراحل
الت�سجيل �إلى �إ�شهار اجلمعيات وتقدمي الدعم املادي
واملعنوي لها من خالل:
•توفري الدعم املايل.
•توفري الأرا�ضي.
•تب�سيط الإجراءات الإدارية للجمعيات.
•ت�سهيل احل�صول على القرو�ض بدون فوائد.
مراجعة خطط وتقديرات ميزانية الهيئة  ،مبا
مراجعة خطط وتقديرات ميزانية الهيئة  ،مبا ي�ضمن
ي�ضمن حتقيق اخلطط للأهداف الإ�سرتاتيجية
حتقيق اخلطط للأهداف اال�سرتاتيجية العامة للهيئة
  
العامة للهيئة يف �إطار الفعالية الالزمة  ،ومبا يتوافق
يف �إطار الفعالية الالزمة  ،ومبا يتوافق مع ا�سرتاتيجية
مع ا�سرتاتيجية حكومة دولة االمارات للأعوام
حكومة دولة االمارات للأعوام (.)2016-2014
(.)2016-2014
رفع �أعداد مفت�شي امل�ساجد وت�أهيلهم وو�ضع معايري
رفع �أعداد مفت�شي امل�ساجد وت�أهيلهم وو�ضع معايري حتدد
  
حتدد احلد الأق�صى من امل�ساجد التي ي�شرف عليها كل
احلد الأق�صى من امل�ساجد التي ي�شرف عليها كل مفت�ش.
مفت�ش.
زيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لأعمال التطوير
زيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لأعمال التطوير
  
وال�صيانة و�إبراز ال�صورة احل�ضارية للم�ساجد.
وال�صيانة و�إبراز ال�صورة احل�ضارية للم�ساجد.
تبني برامج وم�شروعات و�آليات عمل وا�ضحة يف اخلطط تبني برامج وم�شروعات و�آليات عمل وا�ضحة يف
اخلطط اال�سرتاتيجية للهيئة  ،ب�ش�أن التعاون مع
اال�سرتاتيجية للهيئة  ،ب�ش�أن التعاون مع اجلهات
اجلهات االحتادية واملحلية املعنية  ،لتحديد احتياجات
   االحتادية واملحلية املعنية  ،لتحديد احتياجات امل�ساجد
امل�ساجد من �أجل الإحالل والتجديد وحتديد التنا�سب
من �أجل الإحالل والتجديد وحتديد التنا�سب املطلوب
املطلوب بني �سعة امل�ساجد والكثافة ال�سكانية.
بني �سعة امل�ساجد والكثافة ال�سكانية.
الإ�شراف على جميع برامج مراكز حتفيظ القر�آن
الإ�شراف على جميع برامج مراكز حتفيظ القر�آن
  
واملعاهد الدينية وما يف حكمها االحتادية واملحلية.
واملعاهد الدينية وما يف حكمها االحتادية واملحلية.
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املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت
من الأوراق الفنية
�إ�صدار النظم والقرارات التنظيمية التف�صيلية يف �ش�أن
الرتخي�ص للأن�شطة الدينية وتنظيم و�إلقاء الدرو�س
واخلطب واملحا�ضرات والندوات وامل�سابقات الدينية
ولوائح العمل التف�صيلية للأن�شطة الدينية للهيئة،
وممار�سة اخت�صا�صاتها بالفعالية والكفاءة الالزمة.
تنفيذ التوجيهات ال�صادرة ب�ش�أن رفع ن�سب التوطني،
عرب الربامج املعتمدة يف الدولة بالتعاون مع اجلهات
االحتادية واملحلية املخت�صة بالتوطني.
درا�سة تعديل االمتيازات املمنوحة للأئمة وامل�ؤذنني
والوعاظ واملفتني املواطنني ،مبا يتنا�سب مع طبيعة
عملهم.
توحيد مرجعية الإفتاء الر�سمي يف الدولة لدى جميع
مراكز الإفتاء االحتادية واملحلية  ،والعمل على تطوير
مرجعية الإفتاء الر�سمي.
عقد �شراكات مع امل�ؤ�س�سات التعليمية االجتماعية
والإعالمية ،لتعزيز الفكر الإ�سالمي املعتدل وتنمية
الوعي الديني املعرب عن قيم ومبادئ الدين احلنيف.
مراجعة خطط وبرامج الهيئة يف �ش�أن الرقابة على
جميع املطبوعات ذات ال�صفة الدينية  ،خا�صة الواردة من
خارج الدولة ملنع �أي جتاوزات �أو خمالفات لأ�صول الفكر
الإ�سالمي املعتدل.
درا�سة تنظيم وتوحيد �أ�س�س العمل يف مراكز رعاية
امل�سلمني اجلدد يف الدولة حتت مظلة الهيئة ،ال�ستيعاب
�أعدادهم وتنوع خلفياتهم الثقافية ،مبا ال يتعار�ض مع
مبادئ الإ�سالم املعتدل الذي تتبناه الدولة.

و�ضع درا�سة بالتعاون مع اجلهات املخت�صة لتو�ضيح
�أهمية تنظيم وتقنني ورقابة وجود املعالج ال�شرعي وفق
  
�أطر ونظم حتددها الهيئة مبا ال يتعار�ض مع القوانني
ال�سارية ،والأخذ بتجارب الدول اخلليجية يف هذا ال�ش�أن.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة
�إ�صدار النظم والقرارات التنظيمية التف�صيلية يف �ش�أن
الرتخي�ص للأن�شطة الدينية وتنظيم و�إلقاء الدرو�س
واخلطب واملحا�ضرات والندوات وامل�سابقات الدينية
ولوائح العمل التف�صيلية للأن�شطة الدينية للهيئة،
وممار�سة اخت�صا�صاتها بالفعالية والكفاءة الالزمة.
تنفيذ التوجيهات ال�صادرة ب�ش�أن رفع ن�سب التوطني،
عرب الربامج املعتمدة يف الدولة بالتعاون مع اجلهات
االحتادية واملحلية املخت�صة بالتوطني.
درا�سة تعديل االمتيازات املمنوحة للأئمة وامل�ؤذنني
والوعاظ واملفتني املواطنني ،مبا يتنا�سب مع طبيعة
عملهم.
توحيد مرجعية الإفتاء الر�سمي يف الدولة لدى جميع
مراكز الإفتاء االحتادية واملحلية ،والعمل على تطوير
مرجعية الإفتاء الر�سمي.
عقد �شراكات مع امل�ؤ�س�سات التعليمية االجتماعية
والإعالمية ،لتعزيز الفكر الإ�سالمي املعتدل وتنمية
الوعي الديني املعرب عن قيم ومبادئ الدين احلنيف.
مراجعة خطط وبرامج الهيئة يف �ش�أن الرقابة على
جميع املطبوعات ذات ال�صفة الدينية  ،خا�صة الواردة
من خارج الدولة ملنع �أي جتاوزات �أو خمالفات لأ�صول
الفكر الإ�سالمي املعتدل.
درا�سة تنظيم وتوحيد �أ�س�س العمل يف مراكز رعاية
امل�سلمني اجلدد يف الدولة حتت مظلة الهيئة ،ال�ستيعاب
�أعدادهم وتنوع خلفياتهم الثقافية ،مبا ال يتعار�ض مع
مبادئ الإ�سالم املعتدل الذي تتبناه الدولة.
و�ضع درا�سة بالتعاون مع اجلهات املخت�صة لتو�ضيح
�أهمية تنظيم وتقنني ورقابة وجود املعالج ال�شرعي وفق
�أطر ونظم حتددها الهيئة مبا ال يتعار�ض مع القوانني
ال�سارية  ،والأخذ بتجارب الدول اخلليجية يف هذا
ال�ش�أن.
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املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت
من الأوراق الفنية
مواكبة تنمية وا�ستثمار و�إدارة �أموال الوقف مع التوجهات
الإ�سالمية املعا�صرة  ،خا�صة يف تو�سيع جماالت امل�صارف
الوقفية عرب الآتي:
•ن�شر ثقافة الوقف على م�ستوى الأفراد واملجتمع،
والتعاون مع القطاع اخلا�ص يف هذا ال�ش�أن.
•تفعيل برامج التن�سيق والتوا�صل بني الهيئة واجلهات
العاملة يف ال�ش�ؤون الوقفية املحلية  ،مبا ي�ضمن وجود
قاعدة بيانات موحدة للأ�صول الوقفية املوجودة يف
خمتلف �إمارات الدولة.
•توحيد وحتديث قاعدة البيانات التي تربط بني جميع
اجلهات املعنية بالوقف يف الدولة  ،وت�سهيل احل�صول
على هذه املعلومات للأفراد واجلهات البحثية.
�إن�شاء جمل�س �أعلى للتوطني بحيث يكون اجلهة الوحيدة
املعنية بالتوطني.
اعتبار حمدد ات الر�ؤيا اال�سرتاتيجية املقرتحة �أ�سا�سا
لبناء برامج وخطط و�سيا�سات التوطني خا�صة يف �إطار
ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص ،وتكامل
خمرجات التعليم مع برامج التدريب.
تفعيل قانون تنظيم عالقات العمل االحتادي ال�صادر يف
عام 1991م مبا يحقق متطلبات خطط عمل التوطني
وبراجمه و�ضبط �سيا�سات اال�ستقدام من اخلارج،
والأجور ،و�إ�صدار ت�صاريح العمل
تعديل �أحكام قانون تنظيم عالقات العمل اخلا�صة
ب�ساعات العمل و�أيام الراحة الأ�سبوعية والإجازات
ال�سنوية مبا يقلَ�ص الفروقات بني القطاع احلكومي
والقطاع اخلا�ص املتعلقة بظروف العمل.
تعديل القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  2008يف �ش�أن
املناطق احلرة مبا ي�ضمن خ�ضوع هذه املناطق ل�سيا�سات
وخطط التوطني ،وتقدمي حوافز ت�شجيعية ملن�ش�آت
املناطق احلرة امللتزمة بالتوطني.
�ضرورة توطني مهنة مدير املوارد الب�شرية يف جميع
امل�ؤ�س�سات.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

مواكبة تنمية وا�ستثمار و�إدارة �أموال الوقف مع
التوجهات الإ�سالمية املعا�صرة  ،خا�صة يف تو�سيع
جماالت امل�صارف الوقفية عرب الآتي:
• ن�شر ثقافة الوقف على م�ستوى الأفراد واملجتمع،
والتعاون مع القطاع اخلا�ص يف هذا ال�ش�أن.
•تفعيل برامج التن�سيق والتوا�صل بني الهيئة واجلهات
العاملة يف ال�ش�ؤون الوقفية املحلية  ،مبا ي�ضمن وجود
قاعدة بيانات موحدة للأ�صول الوقفية املوجودة يف
خمتلف �إمارات الدولة.
•توحيد وحتديث قاعدة البيانات التي تربط بني جميع
اجلهات املعنية بالوقف يف الدولة  ،وت�سهيل احل�صول
على هذه املعلومات للأفراد واجلهات البحثية.
�إن�شاء جمل�س �أعلى للتوطني بحيث يكون اجلهة
الوحيدة املعنية بالتوطني.
اعتبار حمد دات الر�ؤيا اال�سرتاتيجية املقرتحة �أ�سا�سا
لبناء برامج وخطط و�سيا�سات التوطني خا�صة يف �إطار
ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص ،وتكامل
خمرجات التعليم مع برامج التدريب.
تفعيل قانون تنظيم عالقات العمل االحتادي ال�صادر يف
عام 1991م مبا يحقق متطلبات خطط عمل التوطني
وبراجمه و�ضبط �سيا�سات اال�ستقدام من اخلارج،
والأجور ،و�إ�صدار ت�صاريح العمل
تعديل �أحكام قانون تنظيم عالقات العمل اخلا�صة
ب�ساعات العمل و�أيام الراحة الأ�سبوعية والإجازات
ال�سنوية مبا يقلَ�ص الفروقات بني القطاع احلكومي
والقطاع اخلا�ص املتعلقة بظروف العمل.
تعديل القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  2008يف �ش�أن
املناطق احلرة مبا ي�ضمن خ�ضوع هذه املناطق ل�سيا�سات
وخطط التوطني ،وتقدمي حوافز ت�شجيعية ملن�ش�آت
املناطق احلرة امللتزمة بالتوطني.
�ضرورة توطني مهنة مدير املوارد الب�شرية يف جميع
امل�ؤ�س�سات.
الإ�سراع يف ا�ست�صدار قانون الت�أمني �ضد التعطل عن
الإ�سراع يف ا�ست�صدار قانون الت�أمني �ضد التعطل عن
العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بني القطاعني
العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص ويحقق الأمن الوظيفي
احلكومي واخلا�ص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنني.
للمواطنني.
ا�ستحداث �سيا�سات ،و�آليات عمل من�ضبطة بغر�ض توحيد ا�ستحداث �سيا�سات ،و�آليات عمل من�ضبطة بغر�ض
�أ�سواق العمل يف الدولة ،مع توجيه امل�شاريع وتوزيعها على توحيد �أ�سواق العمل يف الدولة ،مع توجيه امل�شاريع
وتوزيعها على م�ستوى الدولة.
م�ستوى الدولة.
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معاجلة اخللل املتمثل يف فوارق الأجور الذي ي�ش َكل
معاجلة اخللل املتمثل يف فوارق الأجور الذي ي�ش َكل عائقا
  
عائقا رئي�سيا يعرت�ض ت�شغيل املواطنني يف لقطاع
رئي�سيا يعرت�ض ت�شغيل املواطنني يف لقطاع اخلا�ص.
اخلا�ص.
و�ضع مبادرات وحوافز ت�شجيعية ،وت�سهيالت مالية
و�ضع مبادرات وحوافز ت�شجيعية ،وت�سهيالت مالية
وخدمية لت�شجيع املواطنني على اال�ستثمار يف امل�شروعات وخدمية لت�شجيع املواطنني على اال�ستثمار يف
  
امل�شروعات املتو�سطة وال�صغرية ،و�أن يتم �إعطاء هذه
املتو�سطة وال�صغرية ،و�أن يتم �إعطاء هذه امل�شروعات
امل�شروعات �أولوية ا�سرتاتيجية يف �سيا�سات احلكومة.
�أولوية ا�سرتاتيجية يف �سيا�سات احلكومة.
توجيه الوزارات واجلهات االحتادية لت�ضمني موازناتها
توجيه الوزارات واجلهات االحتادية لت�ضمني موازناتها
ال�سنوية خم�ص�صات مالية لتنفيذ �سيا�سات وخطط
   ال�سنوية خم�ص�صات مالية لتنفيذ �سيا�سات وخطط
وبرامج التوطني والإحالل بالتن�سيق مع وزارة املالية.
وبرامج التوطني والإحالل بالتن�سيق مع وزارة املالية.
�إلزام جميع اجلهات احلكومية االحتادية بالربط
�إلزام جميع اجلهات احلكومية االحتادية بالربط مع نظام
  
مع نظام بياناتي اخلا�ص بالهيئة االحتادية للموارد
بياناتي اخلا�ص بالهيئة االحتادية للموارد الب�شرية.
الب�شرية.
�إعادة النظر يف قانون املعا�شات وتعديل ما جاء به من
�إعادة النظر يف قانون املعا�شات وتعديل ما جاء به من
�أحكام ب�ش�أن املزايا والفوائد التي متنح ملوظفي القطاع
�أحكام ب�ش�أن املزايا والفوائد التي متنح ملوظفي القطاع
  
اخلا�ص باملقارنة مع القطاع احلكومي ب�شقيه االحتادي
اخلا�ص باملقارنة مع القطاع احلكومي ب�شقيه االحتادي
واملحلي ،و�إزالة الفجوة بني القطاعني يف جمال
واملحلي ،و�إزالة الفجوة بني القطاعني يف جمال املعا�شات.
املعا�شات.
تقدمي حوافز ت�شجيعية مادية ومعنوية مل�ؤ�س�سات القطاع تقدمي حوافز ت�شجيعية مادية ومعنوية مل�ؤ�س�سات
  
القطاع اخلا�ص امللتزمة بقرارات التوطني.
اخلا�ص امللتزمة بقرارات التوطني.
تعريف املواطنني واملقيمني بقوانني و�أنظمة وت�شريعات
تعريف املواطنني واملقيمني بقوانني و�أنظمة وت�شريعات
التعاون على �أو�سع نطاق ممكن من خالل و�سائل الإعالم التعاون على �أو�سع نطاق ممكن من خالل و�سائل
الإعالم املختلفة� ،أو من خالل اجلمعيات التعاونية
املختلفة� ،أو من خالل اجلمعيات التعاونية والوزارة،
  
وتطوير قانون التعاون بحيث يتالءم مع املتغريات التي والوزارة ،وتطوير قانون التعاون بحيث يتالءم مع
املتغريات التي متر بها املجتمع ب�شكل عام واحلركة
متر بها املجتمع ب�شكل عام واحلركة التعاونية ب�شكل
التعاونية ب�شكل خا�ص.
خا�ص.
التو�سع بافتتاح اجلمعيات التعاونية يف املدن والقرى
التو�سع بافتتاح اجلمعيات التعاونية يف املدن والقرى
وفروع يف الأحياء ،والعمل على افتتاح جمعيات نوعية
وفروع يف الأحياء ،والعمل على افتتاح جمعيات نوعية
  
جديدة ،مثل اجلمعيات الإنتاجية والزراعية وبحيث
جديدة ،مثل اجلمعيات الإنتاجية والزراعية وبحيث
ينت�شر التعاون يف جميع القطاعات االقت�صادية يف
ينت�شر التعاون يف جميع القطاعات االقت�صادية يف الدولة.
الدولة.
توفري �أرا�ضي كافية لبناء خمازن و�صاالت عر�ض حتى
توفري �أرا�ضي كافية لبناء خمازن و�صاالت عر�ض حتى
تتمكن التعاونيات من القيام بدور فاعل يف ا�ستقرار
   تتمكن التعاونيات من القيام بدور فاعل يف ا�ستقرار
ال�سوق ويف عملية املخزون اال�سرتاتيجي.
ال�سوق ويف عملية املخزون اال�سرتاتيجي.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 106فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

م

  

  

  

  

  

  

  

املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت
من الأوراق الفنية
العمل على تكوين �صندوق خا�ص باالحتاد التعاوين
ميول من �أرباح اجلمعيات التعاونية �إ�ضافة �إلى امل�ساعدات
واملنح احلكومية .ودعم اجلمعيات التعاونية التي تعاين
من م�شكالت التمويل ونق�ص الكادر الإداري من خالل
هذا ال�صندوق وتقدمي القرو�ض املي�سرة ،والإعفاء من
ال�ضرائب والر�سوم ل�سنوات حمددة.
فتح باب الع�ضوية يف اجلمعيات القائمة التي حتول
دون ذلك وال�سعي �إلى زيادة عدد الأع�ضاء امل�ساهمني يف
اجلمعيات �إلى �أق�صى حد ممكن.
�إتاحة الفر�صة �أمام الأع�ضاء امل�ساهمني يف اجلمعيات
التعاونية لال�شرتاك يف الأن�شطة املختلفة للجمعيات
و�إعطا�ؤهم دورا �أكرث فاعلية ودعوتهم حل�ضور اجلمعيات
العمومية لتلك اجلمعيات و�إتاحة فر�ص النقا�ش و�إبداء
الر�أي �أمامهم وامل�شاركة يف ر�سم �سيا�سة اجلمعية التي
ي�ساهمون فيها.
زيادة دور وفاعلية االحتاد التعاوين اال�ستهالكي وذلك
ب�أن يتولى �شراء وتوزيع �أغلب ال�سلع التي تتعامل بها
اجلمعيات �سواء عن طريق اال�سترياد املبا�شر �أو عند
طريق ال�شراء داخل الدولة ،مما يخف�ض ويوحد �أ�سعار
ال�سلع يف اجلمعيات التعاونية يف الدولة ،وي�ؤدي �إلى
ك�سر احتكار ال�سلع املتعلقة باملعي�شة اليومية للمواطنني،
وم�ساعدة اجلمعيات على بناء م�ستودعات للتخزين
اال�سرتاتيجي ملواجهة الأزمات والكوارث واحلد من طمع
وج�شع التجار.
�إعادة النظر يف نظام الت�سعري والت�سوق يف اجلمعيات ب�شكل
متجدد واالعتماد على الهام�ش الربحي الب�سيط  ،بحيث
يتم تخفي�ض الأ�سعار لتناف�س الأ�سعار ال�سائدة يف الأ�سواق
التجارية املحلية.
زيادة دور وفعالية رقابة الوزارة على اجلمعيات التعاونية
مبا يحقق �أهداف تلك اجلمعيات ويحول دون حتولها
عن �أهدافها التي �أ�س�ست من �أجلها وهي خدمة املجتمع ال
الفرد.
االهتمام بالنواحي التدريبية للقيادات التعاونية والكوادر
العاملة يف اجلمعيات التعاونية وذلك من خالل تخ�صي�ص
ن�سبة من �أرباح اجلمعيات التعاونية لأن�شطة «التدريب
والتثقيف التعاوين» ،والعمل على �إن�شاء مركز للتدريب
يتولى �إعداد الربامج التدريبية والإ�شراف على تنفيذها
و�إعداد القيادات الإدارية والفنية للحركة التعاونية يف
الإمارات.
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العمل على تكوين �صندوق خا�ص باالحتاد التعاوين
ميول من �أرباح اجلمعيات التعاونية �إ�ضافة �إلى
امل�ساعدات واملنح احلكومية .ودعم اجلمعيات التعاونية
التي تعاين من م�شكالت التمويل ونق�ص الكادر الإداري
من خالل هذا ال�صندوق وتقدمي القرو�ض املي�سرة،
والإعفاء من ال�ضرائب والر�سوم ل�سنوات حمددة.
فتح باب الع�ضوية يف اجلمعيات القائمة التي حتول
دون ذلك وال�سعي �إلى زيادة عدد الأع�ضاء امل�ساهمني يف
اجلمعيات �إلى �أق�صى حد ممكن.
�إتاحة الفر�صة �أمام الأع�ضاء امل�ساهمني يف اجلمعيات
التعاونية لال�شرتاك يف الأن�شطة املختلفة للجمعيات
و�إعطا�ؤهم دورا �أكرث فاعلية ودعوتهم حل�ضور
اجلمعيات العمومية لتلك اجلمعيات و�إتاحة فر�ص
النقا�ش و�إبداء الر�أي �أمامهم وامل�شاركة يف ر�سم �سيا�سة
اجلمعية التي ي�ساهمون فيها.
زيادة دور وفاعلية االحتاد التعاوين اال�ستهالكي وذلك
ب�أن يتولى �شراء وتوزيع �أغلب ال�سلع التي تتعامل
بها اجلمعيات �سواء عن طريق اال�سترياد املبا�شر �أو
عند طريق ال�شراء داخل الدولة ،مما يخف�ض ويوحد
�أ�سعار ال�سلع يف اجلمعيات التعاونية يف الدولة ،وي�ؤدي
�إلى ك�سر احتكار ال�سلع املتعلقة باملعي�شة اليومية
للمواطنني ،وم�ساعدة اجلمعيات على بناء م�ستودعات
للتخزين اال�سرتاتيجي ملواجهة الأزمات والكوارث
واحلد من طمع وج�شع التجار.
�إعادة النظر يف نظام الت�سعري والت�سوق يف اجلمعيات
ب�شكل متجدد واالعتماد على الهام�ش الربحي الب�سيط
 ،بحيث يتم تخفي�ض الأ�سعار لتناف�س الأ�سعار ال�سائدة
يف الأ�سواق التجارية املحلية.
زيادة دور وفعالية رقابة الوزارة على اجلمعيات
التعاونية مبا يحقق �أهداف تلك اجلمعيات ويحول دون
حتولها عن �أهدافها التي �أ�س�ست من �أجلها وهي خدمة
املجتمع ال الفرد.
االهتمام بالنواحي التدريبية للقيادات التعاونية
والكوادر العاملة يف اجلمعيات التعاونية وذلك من
خالل تخ�صي�ص ن�سبة من �أرباح اجلمعيات التعاونية
لأن�شطة «التدريب والتثقيف التعاوين» ،والعمل على
�إن�شاء مركز للتدريب يتولى �إعداد الربامج التدريبية
والإ�شراف على تنفيذها و�إعداد القيادات الإدارية
والفنية للحركة التعاونية يف الإمارات.
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املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت
م
من الأوراق الفنية
االهتمام بالتوعية التعاونية لزيادة ثقة اجلمهور باحلركة
التعاونية ودور التعاون يف احلياة االجتماعية وتكوين
  
وحدات �إدارية �أو �أق�سام يف االحتادات التعاونية متخ�ص�صة
يف الإعالم التعاوين.

  

  

  

  

  

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

االهتمام بالتوعية التعاونية لزيادة ثقة اجلمهور
باحلركة التعاونية ودور التعاون يف احلياة االجتماعية
وتكوين وحدات �إدارية �أو �أق�سام يف االحتادات التعاونية
متخ�ص�صة يف الإعالم التعاوين.
التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم واجلهات املعنية
التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم واجلهات املعنية على
على و�ضع برامج ثقافية ومواد درا�سية و�إ�صدار
و�ضع برامج ثقافية ومواد درا�سية و�إ�صدار ن�شرة تعاونية
ن�شرة تعاونية لبث الوعي التعاوين يف �أو�ساط النا�شئة
لبث الوعي التعاوين يف �أو�ساط النا�شئة واملواطنني
واملواطنني و�شرح �أهداف احلركة التعاونية و�أ�ساليب
و�شرح �أهداف احلركة التعاونية و�أ�ساليب ممار�سة العمل
ممار�سة العمل التعاوين بني �أو�ساط الطلبة وال�شباب
التعاوين بني �أو�ساط الطلبة وال�شباب واحلر�ص على
واحلر�ص على غر�س مفهوم التعاون يف �أو�ساط
غر�س مفهوم التعاون يف �أو�ساط املجتمع.
املجتمع.
خلق عالقات وثيقة ومتبادلة من التن�سيق والت�شاور بني خلق عالقات وثيقة ومتبادلة من التن�سيق والت�شاور
بني اجلمعيات التعاونية وغريها من اجلمعيات ذات
اجلمعيات التعاونية وغريها من اجلمعيات ذات النفع
النفع العام ملا فيه خدمة املواطنني وتدعيم دور التعاون
العام ملا فيه خدمة املواطنني وتدعيم دور التعاون يف
يف تنمية املجتمع املحلي.
تنمية املجتمع املحلي.
تنفيذ متطلبات اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة يف �ش�أن رفع تنفيذ متطلبات اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة يف �ش�أن
ن�سبة التوطني يف الوظائف التخ�ص�صية والفنية ،ومتابعة رفع ن�سبة التوطني يف الوظائف التخ�ص�صية والفنية،
ومتابعة تنفيذ ذلك من خالل اجلهات املعنية بالهيئة.
تنفيذ ذلك من خالل اجلهات املعنية بالهيئة.
تنفيذ قواعد منوذجية لل�سلوك املهني لأع�ضاء جمل�س
تنفيذ قواعد منوذجية لل�سلوك املهني لأع�ضاء جمل�س
الإدارة ت�شتمل على جماالت ال�صالحية وامل�س�ؤولية  ،ومنع الإدارة ت�شتمل على جماالت ال�صالحية وامل�س�ؤولية ،
ومنع حاالت التعار�ض يف امل�صالح ،على �أن تكون هذه
حاالت التعار�ض يف امل�صالح ،على �أن تكون هذه القواعد
القواعد جزءاً من عملية �شاملة للتميز امل�ؤ�س�سي� ،سيما
جزءاً من عملية �شاملة للتميز امل�ؤ�س�سي� ،سيما يف �إطار
يف �إطار مبادئ احلوكمة وال�شفافية.
مبادئ احلوكمة وال�شفافية.
�ضرورة توفري الت�أمني ال�صحي للمتقاعدين ولأ�سرهم.
�ضرورة توفري الت�أمني ال�صحي للمتقاعدين ولأ�سرهم.

النظر يف �صرف عالوة لأبناء املتقاعدين املولودين بعد
  
ا�ستحقاق املعا�ش.
الإ�سراع يف حتديث بيانات املتقاعدين ،ومتابعة حت�صيل
اال�شرتاكات بني الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
  
االجتماعية و امل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية ببيانات امل�ؤمن
عليهم ،من خالل نظام �إلكرتوين موحد ومتكامل.
�ضرورة ربط الت�ضخم باملعا�ش التقاعدي حتى ال يت�أثر
  
�صاحب املعا�ش و�أ�سرته.
�إن�شاء هيئة احتادية ُتعنى بتنظيم وت�شجيع العمل
  
التطوعي يف الدولة.
   تدريب وت�أهيل امل�ساهمني لفهم ال�صيغة القانونية.

النظر يف �صرف عالوة لأبناء املتقاعدين املولودين بعد
ا�ستحقاق املعا�ش.
الإ�سراع يف حتديث بيانات املتقاعدين ،ومتابعة حت�صيل
اال�شرتاكات بني الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية و امل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية ببيانات
امل�ؤمن عليهم ،من خالل نظام �إلكرتوين موحد
ومتكامل.
�ضرورة ربط الت�ضخم باملعا�ش التقاعدي حتى ال يت�أثر
�صاحب املعا�ش و�أ�سرته.
�إن�شاء هيئة احتادية ُتعنى بتنظيم وت�شجيع العمل
التطوعي يف الدولة
تدريب وت�أهيل امل�ساهمني لفهم ال�صيغة القانونية.
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املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت
م
من الأوراق الفنية
توفري الفر�ص الوظيفية املالئمة للمواطنني من خالل
   اجلمعيات التعاونية وذلك بتعديل القانون وال�سماح
للجمعيات بفتح �أفرع لها يف الإمارات املختلفة.
ن�شر الوعي من خالل و�سائل الأعالم ب�أهمية الدور الذي
  
تقوم به اجلمعيات التعاونية.
توحيد جهات ا�ستقدام العمالة بحيث تكون حتت �إ�شراف
  
وزارة الداخلية.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

توفري الفر�ص الوظيفية املالئمة للمواطنني من
خالل اجلمعيات التعاونية وذلك بتعديل القانون
وال�سماح للجمعيات بفتح �أفرع لها يف الإمارات املختلفة.
ن�شر الوعي من خالل و�سائل الأعالم ب�أهمية الدور
الذي تقوم به اجلمعيات التعاونية.
توحيد جهات ا�ستقدام العمالة بحيث تكون حتت
ا�شراف وزارة الداخلية.
�إعداد درا�سة حول تقاعد املر�أة املبكر وت�أثريه على
�إعداد درا�سة حول تقاعد املر�أة املبكر وت�أثريه على احلياة
  1
احلياة االجتماعية من جانب و ايرادات الهيئة من
االجتماعية من جانب و �إيرادات الهيئة من جانب �آخر.
جانب �آخر.
الزامية ربط الت�ضخم باملعا�ش التقاعدي يف قانون
�   1إلزامية ربط الت�ضخم باملعا�ش التقاعدي يف قانون الهيئة.
الهيئة.
ا�ستثناء بع�ض ال�شركات الفاعلة من ر�سوم وزارة العمل
ا�ستثناء بع�ض ال�شركات الفاعلة من ر�سوم وزارة العمل
(   1مثل �شركة دوبال) التي تدعم االقت�صاد الوطني وتدعم (مثل �شركة دوبال) التي تدعم االقت�صاد الوطني
وتدعم التوطني.
التوطني.
�صدور قرار من املجل�س الوزاري بتوجيه اجلهات
�صدور قرار من املجل�س الوزاري بتوجيه اجلهات
احلكومية االحتادية امل�ستهدفة �ضمن امل�سار الطويل
احلكومية االحتادية امل�ستهدفة �ضمن امل�سار الطويل
   1املدى للإحالل بالتعاون مع الهيئة وموافاتها بالبيانات املدى للإحالل بالتعاون مع الهيئة وموافاتها بالبيانات
اخلا�صة بالتوطني وم�ستهدفات الإحالل وفق الإطار
اخلا�صة بالتوطني وم�ستهدفات الإحالل وفق الإطار
الزمني الذي حتدده الهيئة.
الزمني الذي حتدده الهيئة.
اعتبار حمددات الر�ؤيا اال�سرتاتيجية املقرتحة �أ�سا�سا
لبناء برامج وخطط و�سيا�سات التوطني خا�صة يف �إطار
  1
ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص ،وتكامل
خمرجات التعليم مع برامج التدريب.
التن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وهيئة املعا�شات
  1
ب�ش�أن م�شروع قانون الت�أمني �ضد التعطل خا�صة يف
�إطار توفري الأمن الوظيفي وعقود املواطنني.
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 .5تقدير نتائج �أعمال القطاع االجتماعي :
ت�ش�ي�ر نتائ���ج امل�ؤ�ش���رات ال�سابق���ة �إلى �أهمية ال���دور الذي �شكلت���ه الأوراق الفنية يف هذا القطاع ،والت���ي بلغت فعالية
الأف���كار واملقرتح���ات في���ه متو�سط  ،ن�سبته ( ،)% 89ويعود ذلك �إلى املنهجية التي اتبعت يف حتديد ماهية امل�شكلة
البحثي���ة يف تل���ك الأوراق وبن���اء املقرتحات املنا�سبة له���ا� .أما ما يتعلق مبوقف احلكومة وتفاعله���ا �إزاء تلك الأفكار
واملقرتحات فيمكن اال�سرت�شاد بن�سبة الفعالية التي بلغت ن�سبتها ( )% 98للمقرتحات وبن�سبة ( )% 80للأفكار.
جدول ت�أثري الأوراق والدرا�سات البحثية على القطاع االجتماعي
القطاع

غري مؤثر

ايجايب

مؤثر

ارتباط جوهري بأعامل املجلس

االجتامعي

النتيجة العامة� :أن ن�سبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية  ،وطرحها ملقرتحات مت�س �أ�سباب
امل�شكالت ،عالوة على مقدار التوافق الذي �أظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�سات العامة ،ي�ؤكد
�أن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً جوهرياً ب�أعمال املجل�س بن�سبة فعالية تبلغ (.)% 89
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ثالث ًا :القطاع التعليمي
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م�ؤ�شرات عامة للقطاع التعليمي:
بل���غ �إجم���ايل الأوراق الفني���ة املع���دة من قب���ل الإدارات البحثي���ة يف الأمانة العامة خ�ل�ال الدور الع���ادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للقطاع التعليمي عدد ( )21عمال بحثيا نوق�شت جميعها خالل جل�سات املجل�س،
وكان���ت ه���ذه الأوراق عب���ارة ع���ن �أوراق تو�ضيحية وا�ستف�س���ارات و �أوراق خمطط جلن���ة مت �إعدادها من قبل �إدارتي
اجلل�سات واللجان .

�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي خالل الدور العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر
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امل�ؤ�شرات التطبيقية للقطاع التعليمي:
بل���غ ع���دد الأوراق الفنية التي �أع���دت للقطاع التعليمي عدد ( )21ورقة فنية ،ت�ضمن���ت عدداً من الأفكار بلغ ()83
فك���ر ًة بن�سب���ة فعالي���ة بلغ���ت ( ،)% 100كم���ا ت�ضمنت تلك الأوراق ع���دداً من املقرتحات بلغ عدده���ا ( )29مقرتحا
وبن�سبة فعالية بلغت (.)% 45
�أو ًال :و�صف امل�ؤ�شر:
بل���غ ع���دد الأوراق الفني���ة التي �أعدت للقطاع التعليمي عدد ( )21ورق���ة فنية ،وبلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف
القط���اع التعليم���ي ع���دد ( )83فكرة ل�ل��أوراق التي مت مناق�شتها� ،أي مبعدل (� )4أفكار ل���كل ورقة فنية مت �إعدادها،
ومت مناق�ش���ة (  ) 83فك���رة خ�ل�ال اجلل�س���ات ،مبتو�س���ط فعالية بل���غ (� ،) % 100أي مت الأخذ بجمي���ع الأفكار التي
قدمت للجل�سات العامة.
ثاني ًا  :الداللة الأفقية للم�ؤ�شر:
احتل القطاع التعليمي املرتبة الرابعة من بني ع�شرة قطاعات من حيث عدد الأعمال الفنية ،بعدد �أوراق بلغ ()21
وبن�سب���ة و�صل���ت لـ ( )% 6من �أ�صل ( )364ورقة �أعدتها الأمان���ة العامة لكافة القطاعات ،وت�ضمنت الأوراق عدداً
من الأفكار بلغ ( )83فكرة من �أ�صل ( )909فكرة �أي ما ن�سبته ( ،)% 9بالن�سبة لكافة القطاعات ،وقد �أتى القطاع
يف املرتبة اخلام�سة بالن�سبة لعدد االفكار.
واحت���ل القط���اع التعليم���ي املرتبة اخلام�س���ة من حيث عدد الأف���كار املطروحة بعد كل من القطاع���ات الدبلوما�سية
الربملانية واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية وبلغت فعالية تلك الأفكار ( .)% 100
�أم���ا عل���ى م�ستوى املقرتحات فق���د ت�ضمنت الأوراق عدداً من املقرتحات بلغ عددها ( )29مقرتحا �شكلت ما ن�سبته
( )% 4.5من �أ�صل ( )643مقرتحاً ميثل كافة القطاعات ،وقد �أتت يف املرتبة اخلام�سة من حيث عدد املقرتحات،
بن�سبة فعالية بلغت (.)% 45
ثالث ًا :الداللة الر�أ�سية للم�ؤ�شر:
�إن الأوراق الفني���ة البال���غ عدده���ا ( )21ورقة فنية لهذا القطاع احتوت على ( )83فكرة مبتو�سط بلغ (� )4أفكار يف
كل ورق���ة فني���ة وه���و ما ي�شكل ن�سبة ( )% 9من جمم���ل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية يف كل القطاعات،
وع���دد مقرتح���ات بل���غ (  ) 29مبتو�س���ط (  )3مقرتحات لكل ورقة فنية وهو م���ا ي�شكل ن�سبة ( )% 4.3من جممل
مقرتحات الأوراق الفنية.
كم���ا نالح���ظ �أن ع���دد الأف���كار يف���وق عدد املقرتحات بف���ارق ي�صل �إل���ى ( ،)54وبن�سبة ت�صل �إل���ى ( ،)% 65حيث �إن
طبيع���ة الق�ضاي���ا املطروحة يف الأوراق التو�ضيحية و�أوراق اال�ستف�س���ارات وخمطط اللجنة ت�ستدعي درا�سة عدد من
الق�ضايا الأخرى املرتبطة مبو�ضوع الورقة ،كمو�ضوع البحث العلمي والتغيري امل�ستمر يف مناهج التعليم اخلا�ص ،
والذي تطرق لأفكار عدة منها م�شكلة تفاوت رواتب املعلمني ون�سبة الإنفاق يف جمال البحث العلمي .
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رابع ًا :الدالالت العامة للم�ؤ�شرات الفنية:
على الرغم من �أن عدد الأوراق الفنية يف القطاع التعليمي مل تتجاوز ( )21ورقة فنية وجاءت يف الرتتيب الرابع
مقارن��� ًة ببقي���ة القطاع���ات� ،إال �أن كل ورق���ة فنية يف القط���اع التعليمي قد احتوت على مع���دل (  )83فكرة و()29
مقرتح���ا ،وحقق���ت عل���ى م�ست���وى فعالية الأفكار ما ن�سبته (� )% 100أي �أنه ال يوجد هدر يف الأفكار� ،أما بالن�سبة
للمقرتحات فقد بلغ م�ستوى فعاليتها (.)% 45

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (115 )2014-2013

جدول ح�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال التعليمي
مو�ضوع الورقة

الإدارة املعدة

�سنة
االعداد

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال /رواتب �أع�ضاء الهيئة التعليمية والإدارية يف املدار�س اخلا�صة.

�إدارة
اجلل�سات

2014

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال /املقا�صف املدر�سية يف املدار�س احلكومية.

�إدارة
اجلل�سات

2014

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال /ا�شرتاط الوزارة ال�سنة الت�أ�سي�سية يف التعليم
اجلامعي.

�إدارة
اجلل�سات

2013

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال� /إلغاء البعثات الدرا�سية لبع�ض الطلبة الدار�سني يف
اخلارج.

�إدارة
اجلل�سات

2014

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال /فتح �أفرع مل�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية يف
املناطق اجلنوبية من مدينة العني.

�إدارة
اجلل�سات

2014

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال /و�ضع نظام دائم لتوحيد الإجازات بني اجلامعات
واملدار�س.

�إدارة
اجلل�سات

2014

الورقة التو�ضيحية ل�س�ؤال /التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف التعليم
اخلا�ص.

�إدارة
اجلل�سات

2014

ا�ستف�سارات جلنة الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة جلامعة الإمارات
العربية املتحدة .حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .

�إدارة اللجان

2014

ورقة العر�ض العام يف �ش�أن مو�ضوعي �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
و مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �أع�ضاء هيئة التدري�س.

�إدارة اللجان

2013

  

ورقة خمطط عمل اللجنة (�أولية) ملو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي يف �ش�أن �أع�ضـ ــاء هيئة التدريـ ــ�س .

�إدارة اللجان

2013

  

التقرير التو�ضيحي ملو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال
البحث العلمي.

�إدارة اللجان

2014

  

ورقة املواد الد�ستورية و الالئحة الأكرث احتما ًال لال�ستخدام يف اجلل�سة.

�إدارة اللجان

2014

  

املوجز الفني جلدول �أعمال اجلل�سة ملو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي يف جمال البحث العلمي.

�إدارة اللجان

2014

  

ورقة تو�صيات ملو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .

�إدارة اللجان

2014

  

ورقة خمطط عمل اللجنة ملو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .

�إدارة اللجان

2013

  

ا�ستف�سارات جلنة الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة جلامعة الإمارات
العربية املتحدة.

�إدارة اللجان

2013

م

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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الإدارة املعدة

�سنة
االعداد

  

تقرير جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة حول مو�ضوع
�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

�إدارة اللجان

2014

  

ورقة جدول الأفكار والآراء واملقرتحات.

�إدارة اللجان

2014

  

ا�ستف�سارات جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ش�أن املعلمني.

�إدارة اللجان

2014

  

ورقة عر�ض عام ل�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ش�أن املعلمني

�إدارة اللجان

2014

  

تقرير جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة حول مو�ضوع
�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ش�أن املعلمني.

�إدارة اللجان

2014

م

مو�ضوع الورقة

تركي���ز الأمان���ة العام���ة على �إع���داد الأوراق الت�شريعي���ة واملالحظ هن���ا �أن القطاع القانوين ح�صل عل���ى �أعلى ن�سبة
بالن�سب���ة لع���دد الأوراق ،وذلك نتيجة ورود الكثري من م�شروعات القوانني للأمانة خالل الدور العادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر.
تعلقت الأوراق التي �أعدت يف القطاع التعليمي على درا�سة م�شكالت متعلقة ب�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي .

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (117 )2014-2013

ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي:
�أ .ح�صر الأفكار:
بلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي ما يقرب من ( )83فكرة،
ومن �أهم هذه الأفكار التي مت الأخذ بها:
•رواتب �أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتدري�سية يف م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص .
•ا�شرتاط الوزارة ال�سنة الت�أ�سي�سية يف التعليم اجلامعي .
•�ضعف مناهج امل�ؤ�س�سات احلكومية حيث يحتاج �أغلب الطلبة �إلى برامج تقوية يف اللغة الإجنليزية والريا�ضيات .
•اختالف مواعيد فرتة الإجازات بني املدار�س واجلامعات ب�شقيها احلكومية واخلا�صة .
•التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف التعليم اخلا�ص .
•توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية .
•الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات  -احلكومية.
•لغة التدري�س امل�ستخدمة والكليات احلكومية و�أثرها يف م�ستوى التح�صيل العلمي للطلبة.
•خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات والكليات احلكومية .
•قلة الكليات التخ�ص�صية التي تركز على درا�سة االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل بالدولة .
•اجت���اه الطلب���ة املواطن�ي�ن م���ن كال اجلن�س�ي�ن يف التعلي���م العام واخلا����ص نحو التخ�ص����ص (الأدب���ي) �أكرث من
التخ�ص�ص (العلمي) .
•غياب قاعدة معلومات موحدة حول االحتياجات الفعلية مل�ؤ�س�سات العمل يف الدولة .
•عدم قدرة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بالإ�شراف على امل�شاريع البحثية .
ح�صر املقرتحات:
بلغ �إجمايل املقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي ما يقرب من ( )29مقرتح ًا،
ومن �أهم هذه املقرتحات:
•اع���داد �سيا�س���ات و�آليات عمل من�ضبطة بغر�ض رف���ع ن�سب التوطني يف الوزارة ال�سيما يف مهنة التعليم وخا�صة
لفئة الذكور.
• اع���داد خط���ط مرحلية (قريب���ة ،متو�سطة وبعيدة املدى) ب�ش�أن تعيني الك���وادر الب�شرية يف املدار�س وخريجي
الرتبية.
•اع���ادة النظ���ر يف تطبي���ق نظام النج���اح الآيل يف املراحل الدرا�سية ( )5-1وتداعيات���ه يف �إعادة ت�أهيل الطلبة يف
املراحل الالحقة.
•التن�سيق مع وزارة التعليم العايل يف �ش�أن التوفيق بني خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات امليدان الرتبوي.
•�إعداد ملتقى للباحثني املواطنني ملناق�شة �أهم التحديات وامل�شكالت التي تواجههم.
•�ضرورة �إعداد بحوث وطنية تلبي احتياجات املجتمع.
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ر�سم بياين يو�ضح عدد �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (119 )2014-2013

جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي
م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة املطروحة
يف املجال التعليمي

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

رواتب �أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتدري�سية يف
م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص.

اعداد �سيا�سات و�آليات عمل من�ضبطة بغر�ض رفع ن�سب
التوطني يف الوزارة ال�سيما يف مهنة التعليم وخا�صة لفئة
الذكور.

يحدد الراتب ح�سب الوظيفة وامل�ؤهل واخلربة.

اعداد خطط مرحلية (قريبة ،متو�سطة وبعيدة املدى)
ب�ش�أن تعيني الكوادر الب�شرية يف املدار�س ،وخريجي الرتبية.

ا�شرتاط الوزارة ال�سنة الت�أ�سي�سية يف التعليم
اجلامعي.

اعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف املراحل
الدرا�سية ( )5-1وتداعياته يف اعادة ت�أهيل الطلبة يف
املراحل الالحقة.

التقليل من الهدر يف املوارد املالية املوجهة
للتعليم.

التن�سيق مع وزارة التعليم العايل يف �ش�أن التوفيق بني
خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات امليدان الرتبوي.

ا�ستنزاف ما يقارب ( )% 30من موازنات
م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

تفعيل اللوائح املنظمة لعمل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
كالنقل واجلزاءات واالجازات.

�سد الفجوة بني التعليم العام وما يتطلبه التعليم
العايل بالرتكيز يف املدار�س على اللغتني العربية
والإجنليزية لدى الطلبة.

اعداد معايري وا�ضحة وحمددة يف �ش�أن الت�صور نظام
تقييم الأداء للمعلمني ،وخطة لتمكني الوثيقة يف حتديد
االحتياجات التدريبية للمعلمني.

اتهام خمت�صني يف التعليم العايل للمدار�س
احلكومية ب�أن خمرجاتها مازالت �ضعيفة ،لت�أهيل
الطالب على الدخول �إلى التعليم اجلامعي من
دون �إعادة ت�أهيل.

�إن�شاء هيئة م�ستقلة وطنية للبحث العلمي.

يتطلب و�ضع خطة �شاملة لإعادة تطوير املناهج يف
التعليم الثانوي و�إعادة النظر يف نظام التعليم من
�أجل حت�سني خمرجاته لت�أهيل الطالب لاللتحاق
بالتعليم العايل ،من دون احلاجة �إلى ال�سنة
الت�أ�سي�سية والتعرف على التحديات التي تواجه
الطلبة يف العملية التعليمية.

�إعداد ملتقى للباحثني املواطنني ملناق�شة �أهم التحديات
وامل�شكالت التي تواجههم.

املطالبة بوجود خطة عمل م�شرتكة بني وزارة
التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم لتطوير
�أداء املدار�س وحتقيق التال�ؤم بني خمرجات
التعليم العام ومتطلبات التعليم العايل.

�ضرورة �إعداد بحوث وطنية تلبي احتياجات املجتمع.

�ضعف مناهج امل�ؤ�س�سات احلكومية حيث
   يحتاج �أغلب الطلبة �إلى برامج تقوية يف اللغة
الإجنليزية والريا�ضيات

�إعداد درا�سة مقارنة بني اجلامعات والكليات احلكومية يف
الدولة و بني جامعات جمل�س التعاون اخلليجي.
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م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة املطروحة
يف املجال التعليمي

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

تكبد الدولة خ�سائر مالية ب�سبب هذه البعثات
   وذلك حل�صول الطالب على عدد من االمتيازات
واحلوافز.

حت�سني �إجراءات ترقية �أع�ضاء هيئة التدري�س من
املواطنني للحفاظ عليهم ومنع ت�سربهم من ال�سلك
الأكادميي ودعمهم يف �إعداد البحوث العلمية للح�صول على
ترقية.

ي�شرتط يف املتقدم للمنحة �أن يكون من مواطني
   الدولة وال يقل معدله عن( )% 85يف ال�صف الـ
� 12أو ما يعادلها.

و�ضع معايري موحدة و دولية ال�ستقطاب �أع�ضاء هيئة
التدري�س.

حدّدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
(� ) 13سبباً لإلغاء البعثة الدرا�سية للطلبة
  
املبتعثني يف اخلارج ،ويتم �إلغاء البعثة بقرار من
الوزير.

الرتكيز على التوطني و الكفاءة لأع�ضاء هيئة التدري�س
وو�ضع خطط م�ستقبلية ملنع تدين �أعداد الكوادر
الأكادميية.

هل هناك متابعة من قبل الوزارة للطلبة املبتعثني
  
�إلى اخلارج؟

اعداد �سيا�سات و�آليات عمل من�ضبطة بغر�ض رفع ن�سب
التوطني يف الوزارة ال�سيما يف مهنة التعليم وخا�صة لفئة
الذكور.

و�ضع نظام دائم لتوحيد الإجازات بني اجلامعات
  
واملدار�س.

اعداد خطط مرحلية (قريبة ،متو�سطة وبعيدة املدى)
ب�ش�أن تعيني الكوادر الب�شرية يف املدار�س ،وخريجي الرتبية.

اختالف مواعيد فرتة الإجازات بني املدار�س
  
واجلامعات ب�شقيها احلكومية واخلا�صة.

اعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف املراحل
الدرا�سية ( )5-1وتداعياته يف اعادة ت�أهيل الطلبة يف
املراحل الالحقة.

يختلف النظام الدرا�سي يف العديد من اجلامعات
   والكليات احلكومية واخلا�صة الختالف النظام
الدرا�سي املتبع.

التن�سيق مع وزارة التعليم العايل يف �ش�أن التوفيق بني
خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات امليدان الرتبوي.

التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف التعليم
  
اخلا�ص.

تفعيل اللوائح املنظمة لعمل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
كالنقل و اجلزاءات واالجازات.

ملاذا ال تقوم الوزارة بو�ضع دليل موحد للتعليم
  
اخلا�ص يكون مرجعا جلميع املدار�س اخلا�صة.

ف�صل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها م�ستقلة
وتكون مبثابة املرجعية العلمية والإدارية واللوج�ستية
للبحث العلمي ،بحيث حتكم وتنظم عملية البحث العلمي
يف الدولة.

تنوع املناهج التي تدر�س يف املدار�س اخلا�صة والتي
   يبلغ عددها ( )18منهجاً  ،وهي مناهج م�ستوردة
ال تتما�شى مع البيئة املحلية.

�إن�شاء �صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة ت�سهم فيه
امل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة العاملة يف الدولة ،وتخ�ص�ص
له اعتمادات مالية حكومية يف موازنة الدولة.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (121 )2014-2013

م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة املطروحة
يف املجال التعليمي

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

تزايد عدد املدار�س اخلا�صة بالدولة حيث بلغ
  
عددها ( )489مدر�سة لعام (2013م).

�إعداد خطة �سنوية للبحث العلمي والإ�شراف على تنفيذها
من خالل برامج و�شراكات واتفاقيات بني الهيئة الوطنية
للبحث العلمي ،واجلامعات والكليات ومراكز البحوث يف
الدولة.

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

زيادة خم�ص�صات موازنة اجلامعات لتح�سني البنية التحتية
للبحث والتطوير مثل (دعم املختربات وجتهيزات ومرافق
البحث العلمي يف جامعات الدولة.)..

املعوقات التي تواجه الوزارة يف التفتي�ش على
  
مناهج املدار�س اخلا�صة.

زيادة ن�سبة الإنفاق احلكومي على البحث العلمي مبا
يتوافق مع االجتاهات العاملية ال�سائدة باعتبار �أن البحث
العلمي هو قاطرة التقدم والتنمية بالدولة مع الأخذ يف
االعتبار ن�سب الإنفاق احلكومي يف الكثري من دول العامل
على البحث العلمي.

الإجراءات التي تتخذها الوزارة �ضد املدار�س
   اخلا�صة التي ت�صدر منها خمالفات يف �ش�أن
املعايري املحددة لتدري�س املناهج الدرا�سية.

زيادة ن�سبة ما تخ�ص�صه الوزارة للهيئة من ميزانيات
خا�صة للبحث.

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات
  
احلكومية .

اال�ستفادة من اخلربات الدولية املقارنة يف توفري م�صادر
التمويل البديلة للبحوث العلمية ،وا�ستك�شاف طرق
جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خا�صة جتارب الدول
الأوروبية والواليات املتحدة الأمريكية ،و�إعداد درا�سات
يف هذا ال�ش�أن على �أن يعقبها حلقات نقا�شية مع اخلرباء
واملخت�صني للتو�صل �إلى نتائج حمددة يف هذا ال�صدد.

الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير
   خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات
احلكومية.

�ضرورة تخ�صي�ص ن�سبة ( )% 5من بند امليزانية املخ�ص�ص
لكل وزارة احتادية لأجور اخلرباء وامل�ست�شارين و�إيداعها
يف الهيئة الوطنية للبحث العلمي �ضمن بنود ميزانية
كافة الوزارات االحتادية يف الدولة ،مما �سي�ساعد يف متويل
البحوث العلمية يف اجلامعات ،و متكني الوزارات االحتادية
من تقليل االعتماد على اخلرباء وامل�ست�شارين.

لغة التدري�س امل�ستخدمة والكليات احلكومية
  
و�أثرها يف م�ستوى التح�صيل العلمي للطلبة.

االعتماد على املعايري النوعية املتبعة دوليا لقيا�س
م�ؤ�شرات �أهداف دعم البحث العلمي ومنها «اجلودة النوعية
للمو�ضوع ،وم�ستوى التعاون بني اجلامعات ،ومدى �إمكانية
البحث يف تقدمي قيمة م�ضافة وغريها  » ..خا�صة يف �إطار
معايري التوائم مع م�شكالت املجتمع واحتياجاته ،وخطط
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 122فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة املطروحة
يف املجال التعليمي

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات
  
والكليات احلكومية.

�إعداد خطط وبرامج عمل وا�ضحة لتحقيق التكامل
واالرتباط بني املقرتحات البحثية وتنفيذها يف �إطار
م�شروعات بحثية كربى تتعلق باجلانب التطبيقي ذو الأثر
املبا�شر على تنمية جوانب املعرفة والتنمية بالدولة.

قلة الكليات التخ�ص�صية التي تركز على درا�سة
  
االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل بالدولة.

تبني خطط عمل م�شرتكة بني الهيئة الوطنية للبحث
العلمي واجلامعات حيال توجيه جماالت البحث العلمي،
وحتديد �أولوياته ،وم�ستهدفاته ،و�أغرا�ضه.

اجتاه الطلبة املواطنني من كال اجلن�سني يف
   التعليم العام واخلا�ص نحو التخ�ص�ص (الأدبي)
�أكرث من التخ�ص�ص (العلمي).
غياب قاعدة معلومات موحدة حول االحتياجات
  
الفعلية مل�ؤ�س�سات العمل يف الدولة.
التعليم العايل يف الدولة و�سيا�ساته التعليمية
  
كانت �سبباً يف تهمي�ش اللغة العربية.
غياب التن�سيق بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف
   �ش�أن حتديث الأ�ساليب التعليمية لدرا�سة اللغة
العربية ومبا ينمي القدرات اللغوية للخريجني.
عدم وجود ت�شريع يف دولة الإمارات يحمي اللغة
  
العربية �أ�سو ًة بالدول العربية الأخرى.
   تراجع اللغة العربية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام.
تركيز الطالب على املفردة الإجنليزية �أكرث من
  
تركيزه على اال�ستفادة من املادة نف�سها.
�ضعف م�ستوى منهج اللغة الإجنليزية
  
باجلامعات.
ندرة الكادر املواطن يف اجلامعات والكليات
  
احلكومية .
معايري تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س املواطنني
  
والأجانب.
الكادر املايل لأع�ضاء هيئة التدري�س من
  
املواطنني.
ماهي نتائج خطة اجلامعة يف ا�ستقطاب الكوادر
  
املواطنة لعام 2013م ؟

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة املطروحة
يف املجال التعليمي

ما هي الدرا�سة التي �أعدتها اجلامعة حول
   �أ�سباب انخفا�ض الكوادر العاملة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س خالل الأعوام (.)2014 - 2013
ما هي الدرا�سة التي �أعدتها اجلامعة حول �أ�سباب
   ا�ستقالة املواطنني من الأكادمييني يف اجلامعة ؟
وماهي نتائج الدرا�سة ؟
ما هي احلوافز واالمتيازات التي و�ضعتها
   اجلامعة ال�ستقطاب �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من
املواطنني والأجانب؟
ما هو املعيار املعتمد يف عملية تقييم �أداء �أع�ضاء
  
هيئة التدري�س؟ وهل هذه املعايري معتمدة دوليا؟
وما هي املعايري والإجراءات التي و�ضعتها
   امل�ؤ�س�سات التعليمية لرتقية �أع�ضاء هيئة التدري�س
من درجة �إلى �أخرى ؟
ما مدى م�ساهمة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف
  
القيام ب�أبحاث علمية حتت �إ�شراف اجلامعة؟
وما هو متو�سط البحوث العلمية التي يقوم بها
  
كل �أ�ستاذ يف الدرا�سات العليا يف العام اجلامعي؟
ما هي اخلطط والربامج التي �أعدتها اجلامعة
   يف �ش�أن االرتقاء بدورها املجتمعي وامل�شاركات
املجتمعية ؟
وما هي نتائج امل�شاركات املجتمعية على ميزانية
   جامعة الإمارات العربية املتحدة خالل ال�سنوات
ال�سابقة؟
وما دور الوزارة يف متابعة الأن�شطة والربامج التي
  
تعدها اجلامعات يف �ش�أن امل�شاركات املجتمعية؟
وما هي ال�ساعات املعتمدة لأع�ضاء الهيئة
  
التدري�سية للم�شاركة يف اخلدمة املجتمعية؟
ما هي برامج التي تطبقها اجلامعة مع اجلهات
   املخت�صة يف �سوق العمل لتطوير الربامج واملناهج
التعليمية؟

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة املطروحة
يف املجال التعليمي

ما هو دور اجلامعة يف �ش�أن حتديث الأ�ساليب
التعليمية باللغة العربية تطبيقا لن�ص املادة
ال�سابعة من ميثاق اللغة العربة «توجه احلكومة
امل�ؤ�س�سات املعنية بالتعليم العايل العتبار اللغة
   العربية مطلباً �أ�سا�سياً للدرا�سة يف اجلامعات
احلكومية يف الدولة ،مع الرتكيز على حتديث
الأ�ساليب التعليمية بالعربية مبا ينمي القدرات
اللغوية للخريجني للإ�سهام يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة للوطن يف امل�ستقبل»؟
ما هي خطة اجلامعة لتعديل الكادر املايل لأع�ضاء
  
هيئة التدري�س؟
عدم وجود موارد مالية ُت ْذ َكر لأن�شطة البحوث
  
العلمية يف اجلامعات والكليات.
عدد �ساعات التدري�س كثرية بحيث ال متكن ع�ضو
   هيئة التدري�س من القيام بخدمة املجتمع من
خالل البحوث املجتمعية.
عدم متويل البحوث يف جامعات الدولة متويال
  
مبا�شرا .
عدم قدرة الهيئة الوطنية للبحث العلمي ،على
   تطوير برامج البحث العلمي على �أ�سا�س تناف�سي
وفق املعايري الدولية.
غياب التمويل البحثي التناف�سي للم�شاريع
  
البحثية.
عدم ح�صول الوزارة على التمويل الكايف �أدى �إلى
عدم توفري اجلامعات البنية التحتية البحثية
  
الالزمة لقيام �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ب�إجراء
البحث.
غياب التن�سيق بني اجلامعات والقطاع اخلا�ص
  
والهيئة الوطنية للبحث العلمي.
انخفا�ض عدد �أع�ضاء هيئات التدري�س من
   املواطنني العاملني يف اجلامعات والكليات
احلكومية يف الدولة بن�سبة (.)% 8
عدم قدرة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بالإ�شراف
  
على امل�شاريع البحثية.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (125 )2014-2013

م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة املطروحة
يف املجال التعليمي

ارتفاع ن�سب اال�ستقالة بني املواطنني حيث كانت
ن�سبة الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات
  
 % 30يف عام  ،2005-2004وو�صلت �إلى
 % 21يف عام .2005
انخفا�ض عدد م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومي
�إلى ( )9م�ؤ�س�سات حكومية وبن�سبة ()% 11
   من جمموع امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الدولة يف حني
بلغت امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة ( )72م�ؤ�س�سة
تعليمة خا�صة وبن�سبة (. )% 89
ارتفاع عدد الطلبة والطالبات يف م�ؤ�س�سات التعليم
   اخلا�ص �إذ بلغ عدد الطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم
اخلا�ص (�76ألفا و 900طالب).
انخفا�ض عدد اخلريجني املبتعثني بدرجة
   الدكتوراه �إلى ( )20خريج خالل الأعوام
2012 /2011م.
ارتفاع ن�صاب التدري�س لأع�ضاء هيئة التدري�س
   مبعدل (� 4إلى  )5م�ساقات تدري�سية يف الف�صل
الأكادميي الواحد.
انخفا�ض �أع�ضاء هيئات التدري�س من املواطنني
   العاملني يف اجلامعات والكليات احلكومية يف
الدولة بن�سبة (.)% 8
توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات
  
احلكومية .
الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير
   خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات
احلكومية.
لغة التدري�س امل�ستخدمة والكليات احلكومية �أثر
  
يف م�ستوى التح�صيل العلمي للطلبة.
خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات
  
والكليات احلكومية.
قلة الكليات التخ�ص�صية التي تركز على درا�سة
  
االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل بالدولة.
مدى قدرة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بالإ�شراف
  
على امل�شاريع البحثية.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة املطروحة
يف املجال التعليمي

�أعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات
  
احلكومية .
ارتفاع ن�سب اال�ستقالة بني املواطنني حيث كانت
ن�سبة الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات
  
 % 30يف عام  ،2005-2004وو�صلت �إلى
 % 21يف عام .2005
�أعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات
  
احلكومية .
التدين امللحوظ يف ن�سب التوطني خا�صة بني
  
املعلمني الذكور.
   �شروط ا�ستقطاب املعلمني املواطنني.
معايري تقييم الكادر التعليمي اخلا�صة باملعلم و
  
املواطن الأجنبي.
الكادر املايل للمعلمني املواطنني كو�سيلة
  
ال�ستقطاب املعلمني الذكور.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع التعليمي:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفني���ة املعدة يف القط���اع التعليمي من خالل ح�صر الأف���كار واملقرتحات التي طرحت يف
الأوراق الفني���ة الت���ي �أنتجتها �إدارتي اجلل�سات واللجان البحثية خالل الدور العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي
اخلام�س ع�شر ،ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام.
فعالية الأفكار:
بلغت ن�سبة فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي ( ،)% 100فقد بلغ �إجمايل الأفكار التي وردت يف
ه���ذه الأوراق والت���ي مت مناق�شته���ا فعلياً ( )83فكرة م���ن جمموع ( )83فكرة مت مناق�شتها يف اجلل�سات ومت قيا�س
فعاليتها.

ر�سم بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 128فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية للقطاع التعليمي
الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من
الأوراق الفنية

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

رواتب �أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتدري�سية يف م�ؤ�س�سات
التعليم اخلا�ص.

رواتب �أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتدري�سية يف
م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص.

حتديد الراتب ح�سب الوظيفة وامل�ؤهل واخلربة.

حتديد الراتب ح�سب الوظيفة وامل�ؤهل واخلربة.

ا�شرتاط الوزارة ال�سنة الت�أ�سي�سية يف التعليم اجلامعي.

ا�شرتاط الوزارة ال�سنة الت�أ�سي�سية يف التعليم
اجلامعي.

التقليل من الهدر يف املوارد املالية املوجهة للتعليم.

التقليل من الهدر يف املوارد املالية املوجهة للتعليم.

ا�ستنزاف ما يقارب ( )% 30من موازنات م�ؤ�س�سات
التعليم العايل.

ا�ستنزاف ما يقارب ( )% 30من موازنات م�ؤ�س�سات
التعليم العايل.

�سد الفجوة بني التعليم العام وما يتطلبه التعليم العايل
بالرتكيز يف املدار�س على اللغتني العربية والإجنليزية
لدى الطلبة.

�سد الفجوة بني التعليم العام وما يتطلبه التعليم
العايل بالرتكيز يف املدار�س على اللغتني العربية
والإجنليزية لدى الطلبة.

اتهام خمت�صني يف التعليم العايل للمدار�س احلكومية ب�أن
خمرجاتها مازالت �ضعيفة ،لت�أهيل الطالب على الدخول
�إلى التعليم اجلامعي من دون �إعادة ت�أهيل.

اتهام خمت�صني يف التعليم العايل للمدار�س
احلكومية ب�أن خمرجاتها مازالت �ضعيفة ،لت�أهيل
الطالب على الدخول �إلى التعليم اجلامعي من دون
�إعادة ت�أهيل.

يتطلب و�ضع خطة �شاملة لإعادة تطوير املناهج يف
التعليم الثانوي و�إعادة النظر يف نظام التعليم من �أجل
حت�سني خمرجاته لت�أهيل الطالب لاللتحاق بالتعليم
العايل ،من دون احلاجة �إلى ال�سنة الت�أ�سي�سية والتعرف
على التحديات التي تواجه الطلبة يف العملية التعليمية.

يتطلب و�ضع خطة �شاملة لإعادة تطوير املناهج يف
التعليم الثانوي و�إعادة النظر يف نظام التعليم من
�أجل حت�سني خمرجاته لت�أهيل الطالب لاللتحاق
بالتعليم العايل ،من دون احلاجة �إلى ال�سنة
الت�أ�سي�سية والتعرف على التحديات التي تواجه
الطلبة يف العملية التعليمية.

املطالبة بوجود خطة عمل م�شرتكة بني وزارة التعليم
العايل ووزارة الرتبية والتعليم لتطوير �أداء املدار�س
وحتقيق التال�ؤم بني خمرجات التعليم العام ومتطلبات
التعليم العايل.

املطالبة بوجود خطة عمل م�شرتكة بني وزارة
التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم لتطوير �أداء
املدار�س وحتقيق التال�ؤم بني خمرجات التعليم العام
ومتطلبات التعليم العايل.

  

�ضعف مناهج امل�ؤ�س�سات احلكومية حيث يحتاج
�أغلب الطلبة �إلى برامج تقوية يف اللغة الإجنليزية
والريا�ضيات.

�ضعف مناهج امل�ؤ�س�سات احلكومية حيث يحتاج
�أغلب الطلبة �إلى برامج تقوية يف اللغة الإجنليزية
والريا�ضيات.

  

تكبد الدولة خ�سائر مالية ب�سبب هذه البعثات وذلك
حل�صول الطالب على عدد من االمتيازات واحلوافز.

تكبد الدولة خ�سائر مالية ب�سبب هذه البعثات وذلك
حل�صول الطالب على عدد من االمتيازات واحلوافز.

  

ي�شرتط يف املتقدم للمنحة �أن يكون من مواطني الدولة
وال يقل معدله عن( )% 85يف ال�صف الـ� 12أو ما
يعادلها.

ي�شرتط يف املتقدم للمنحة �أن يكون من مواطني
الدولة وال يقل معدله عن( )% 85يف ال�صف الـ12
�أو ما يعادلها.

م

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من
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حدّدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي� ) 13( ،سبباً
لإلغاء البعثة الدرا�سية للطلبة املبتعثني يف اخلارج ،ويتم
�إلغاء البعثة بقرار من الوزير.

حدّدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي) 13( ،
�سبباً لإلغاء البعثة الدرا�سية للطلبة املبتعثني يف اخلارج،
ويتم �إلغاء البعثة بقرار من الوزير.

  

هل هناك متابعة من قبل الوزارة للطلبة املبتعثني �إلى
اخلارج؟.

هل هناك متابعة من قبل الوزارة للطلبة املبتعثني
�إلى اخلارج؟.

  

و�ضع نظام دائم لتوحيد الإجازات بني اجلامعات
واملدار�س.

و�ضع نظام دائم لتوحيد الإجازات بني اجلامعات
واملدار�س.

  

اختالف مواعيد فرتة الإجازات بني املدار�س واجلامعات
ب�شقيها احلكومية واخلا�صة.

اختالف مواعيد فرتة الإجازات بني املدار�س
واجلامعات ب�شقيها احلكومية واخلا�صة.

  

اختالف النظام الدرا�سي يف العديد من اجلامعات
والكليات احلكومية واخلا�صة الختالف النظام الدرا�سي
املتبع.

اختالف النظام الدرا�سي يف العديد من اجلامعات
والكليات احلكومية واخلا�صة الختالف النظام
الدرا�سي املتبع.

  

التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف التعليم اخلا�ص.

التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف التعليم
اخلا�ص.

  

ملاذا ال تقوم الوزارة بو�ضع دليل موحد للتعليم اخلا�ص
يكون املرجع جلميع املدار�س اخلا�صة.

ملاذا ال تقوم الوزارة بو�ضع دليل موحد للتعليم
اخلا�ص يكون املرجع جلميع املدار�س اخلا�صة.

  

تنوع املناهج التي تدر�س يف املدار�س اخلا�صة والتي يبلغ
عددها ( )18منهجاً  ،وهي مناهج م�ستوردة ال تتما�شى
مع البيئة املحلية.

تنوع املناهج التي تدر�س يف املدار�س اخلا�صة والتي
يبلغ عددها ( )18منهجاً  ،وهي مناهج م�ستوردة ال
تتما�شى مع البيئة املحلية.

  

تزايد عدد املدار�س اخلا�صة بالدولة حيث بلغ عددها
( )489مدر�سة لعام (2013م).

تزايد عدد املدار�س اخلا�صة بالدولة حيث بلغ عددها
( )489مدر�سة لعام (2013م).

  

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

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

  

املعوقات التي تواجه الوزارة يف التفتي�ش على مناهج
املدار�س اخلا�صة

املعوقات التي تواجه الوزارة يف التفتي�ش على مناهج
املدار�س اخلا�صة

  

الإجراءات التي تتخذها الوزارة �ضد املدار�س اخلا�صة
التي ت�صدر منها خمالفات يف �ش�أن املعايري املحددة
لتدري�س املناهج الدرا�سية.

الإجراءات التي تتخذها الوزارة �ضد املدار�س اخلا�صة
التي ت�صدر منها خمالفات يف �ش�أن املعايري املحددة
لتدري�س املناهج الدرا�سية.

  

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية .

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات
احلكومية.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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م
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الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير خمرجات
العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات احلكومية.

الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير
خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات
احلكومية.

  

�أثر لغة التدري�س امل�ستخدمة والكليات احلكومية يف
م�ستوى التح�صيل العلمي للطلبة.

�أثر لغة التدري�س امل�ستخدمة والكليات احلكومية يف
م�ستوى التح�صيل العلمي للطلبة.

  

خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات
والكليات احلكومية.

خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات
والكليات احلكومية.

  

قلة الكليات التخ�ص�صية التي تركز على درا�سة
االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل بالدولة.

قلة الكليات التخ�ص�صية التي تركز على درا�سة
االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل بالدولة.

  

اجتاه الطلبة املواطنني من كال اجلن�سني يف التعليم العام
واخلا�ص نحو التخ�ص�ص (الأدبي) �أكرث من التخ�ص�ص
(العلمي).

اجتاه الطلبة املواطنني من كال اجلن�سني يف التعليم
العام واخلا�ص نحو التخ�ص�ص (الأدبي) �أكرث من
التخ�ص�ص (العلمي).

  

غياب قاعدة معلومات موحدة حول االحتياجات الفعلية
مل�ؤ�س�سات العمل يف الدولة.

غياب قاعدة معلومات موحدة حول االحتياجات
الفعلية مل�ؤ�س�سات العمل يف الدولة.

  

التعليم العايل يف الدولة و�سيا�ساته التعليمية كانت �سبباً
يف تهمي�ش اللغة العربية.

التعليم العايل يف الدولة و�سيا�ساته التعليمية كانت
�سبباً يف تهمي�ش اللغة العربية.

  

غياب التن�سيق بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �ش�أن
حتديث الأ�ساليب التعليمية لدرا�سة اللغة العربية ومبا
ينمي القدرات اللغوية للخريجني.

غياب التن�سيق بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �ش�أن
حتديث الأ�ساليب التعليمية لدرا�سة اللغة العربية
ومبا ينمي القدرات اللغوية للخريجني.

  

عدم وجود ت�شريع يف دولة الإمارات يحمي اللغة العربية
�أ�سو ًة بالدول العربية الأخرى.

عدم وجود ت�شريع يف دولة الإمارات يحمي اللغة
العربية �أ�سو ًة بالدول العربية الأخرى.

  

تراجع اللغة العربية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام.

تراجع اللغة العربية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام.

  

تركيز الطالب على املفردة الإجنليزية �أكرث من تركيزه
على اال�ستفادة من املادة نف�سها.

تركيز الطالب على املفردة االجنليزية �أكرث من
تركيزه على اال�ستفادة من املادة نف�سها.

  

�ضعف م�ستوى منهج اللغة الإجنليزية باجلامعات.

�ضعف م�ستوى منهج اللغة االجنليزية باجلامعات.

  

ندرة الكادر املواطن يف اجلامعات والكليات احلكومية .

ندرة الكادر املواطن يف اجلامعات والكليات احلكومية .

  

معايري تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س املواطنني والأجانب.

معايري تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س املواطنني
والأجانب.

  

الكادر املايل لأع�ضاء هيئة التدري�س من املواطنني.

الكادر املايل لأع�ضاء هيئة التدري�س من املواطنني.

  

ماهي نتائج خطة اجلامعة يف ا�ستقطاب الكوادر املواطنة
لعام 2013م ؟.

ماهي نتائج خطة اجلامعة يف ا�ستقطاب الكوادر
املواطنة لعام 2013م ؟.
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ما هي الدرا�سة التي �أعدتها اجلامعة حول �أ�سباب
انخفا�ض الكوادر العاملة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
خالل الأعوام (.)2014 2013-

ما هي الدرا�سة التي �أعدتها اجلامعة حول �أ�سباب
انخفا�ض الكوادر العاملة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
خالل الأعوام (.)2014 2013-

  

ما هي الدرا�سة التي �أعدتها اجلامعة حول �أ�سباب ا�ستقالة
املواطنني من الأكادمييني يف اجلامعة ؟ وماهي نتائج
الدرا�سة ؟

ما هي الدرا�سة التي �أعدتها اجلامعة حول �أ�سباب
ا�ستقالة املواطنني من الأكادمييني يف اجلامعة ؟
وماهي نتائج الدرا�سة ؟

  

ما هي احلوافز واالمتيازات التي و�ضعتها اجلامعة
ال�ستقطاب �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من املواطنني
والأجانب؟

ما هي احلوافز واالمتيازات التي و�ضعتها اجلامعة
ال�ستقطاب �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من املواطنني
والأجانب؟

  

ما هو املعيار املعتمد يف عملية تقييم �أداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س؟ وهل هذه املعايري معتمدة دوليا؟

ما هو املعيار املعتمد يف عملية تقييم �أداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س؟ وهل هذه املعايري معتمدة دوليا؟

  

وما هي املعايري والإجراءات التي و�ضعتها امل�ؤ�س�سات
التعليمية لرتقية �أع�ضاء هيئة التدري�س من درجة �إلى
�أخرى ؟

وما هي املعايري والإجراءات التي و�ضعتها امل�ؤ�س�سات
التعليمية لرتقية �أع�ضاء هيئة التدري�س من درجة
�إلى �أخرى ؟

  

ما مدى م�ساهمة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف القيام
ب�أبحاث علمية حتت �إ�شراف اجلامعة؟

ما مدى م�ساهمة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف القيام
ب�أبحاث علمية حتت �إ�شراف اجلامعة؟

  

وما هو متو�سط البحوث العلمية التي يقوم بها كل �أ�ستاذ
يف الدرا�سات العليا يف العام اجلامعي؟

وما هو متو�سط البحوث العلمية التي يقوم بها كل
�أ�ستاذ يف الدرا�سات العليا يف العام اجلامعي؟

  

ما هي اخلطط والربامج التي �أعدتها اجلامعة يف �ش�أن
االرتقاء بدورها املجتمعي وامل�شاركات املجتمعية ؟

ما هي اخلطط والربامج التي �أعدتها اجلامعة يف
�ش�أن االرتقاء بدورها املجتمعي وامل�شاركات املجتمعية ؟

  

وما هي نتائج امل�شاركات املجتمعية على ميزانية جامعة
الإمارات العربية املتحدة خالل ال�سنوات ال�سابقة؟

وما هي نتائج امل�شاركات املجتمعية على ميزانية
جامعة الإمارات العربية املتحدة خالل ال�سنوات
ال�سابقة؟

  

وما دور الوزارة يف متابعة الأن�شطة والربامج التي تعدها
اجلامعات يف �ش�أن امل�شاركات املجتمعية؟

وما دور الوزارة يف متابعة الأن�شطة والربامج التي
تعدها اجلامعات يف �ش�أن امل�شاركات املجتمعية؟

  

وما هي ال�ساعات املعتمدة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية
للم�شاركة يف اخلدمة املجتمعية؟

وما هي ال�ساعات املعتمدة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية
للم�شاركة يف اخلدمة املجتمعية؟

  

ما هي الربامج التي تطبقها اجلامعة مع اجلهات
املخت�صة يف �سوق العمل لتطوير الربامج واملناهج
التعليمية؟

ما هي برامج التي تطبقها اجلامعة مع اجلهات
املخت�صة يف �سوق العمل لتطوير الربامج واملناهج
التعليمية؟
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ما هو دور اجلامعة يف �ش�أن حتديث الأ�ساليب التعليمية
باللغة العربية تطبيقا لن�ص املادة ال�سابعة من ميثاق
اللغة العربة «توجه احلكومة امل�ؤ�س�سات املعنية بالتعليم
العايل العتبار اللغة العربية مطلباً �أ�سا�سياً يف الدرا�سة يف
اجلامعات احلكومية يف الدولة ،مع الرتكيز على حتديث
الأ�ساليب التعليمية بالعربية مبا ينمي القدرات اللغوية
للخريجني للإ�سهام يف حتقيق التنمية امل�ستدامة للوطن
يف امل�ستقبل»؟

ما هو دور اجلامعة يف �ش�أن حتديث الأ�ساليب
التعليمية باللغة العربية تطبيقا لن�ص املادة ال�سابعة
من ميثاق اللغة العربة «توجه احلكومة امل�ؤ�س�سات
املعنية بالتعليم العايل العتبار اللغة العربية مطلباً
�أ�سا�سياً يف الدرا�سة يف اجلامعات احلكومية يف
الدولة ،مع الرتكيز على حتديث الأ�ساليب التعليمية
بالعربية مبا ينمي القدرات اللغوية للخريجني
للإ�سهام يف حتقيق التنمية امل�ستدامة للوطن يف
امل�ستقبل»؟

  

ما هي خطة اجلامعة لتعديل الكادر املايل لأع�ضاء هيئة
التدري�س؟

ما هي خطة اجلامعة لتعديل الكادر املايل لأع�ضاء
هيئة التدري�س؟

  

عدم وجود موارد مالية ُت ْذ َكر لأن�شطة البحوث العلمية يف
اجلامعات والكليات.

عدم وجود موارد مالية ُت ْذ َكر لأن�شطة البحوث
العلمية يف اجلامعات والكليات.

  

عدد �ساعات التدري�س كثرية بحيث ال متكن ع�ضو هيئة
التدري�س من القيام بخدمة املجتمع من خالل البحوث
املجتمعية.

عدد �ساعات التدري�س كثرية بحيث ال متكن ع�ضو
هيئة التدري�س من القيام بخدمة املجتمع من خالل
البحوث املجتمعية.

  

عدم متويل البحوث يف جامعات الدولة متويال مبا�شرا .

عدم متويل البحوث يف جامعات الدولة متويال
مبا�شرا .

  

عدم قدرة الهيئة الوطنية للبحث العلمي ،على تطوير
برامج البحث العلمي على �أ�سا�س تناف�سي وفق املعايري
الدولية.

عدم قدرة الهيئة الوطنية للبحث العلمي ،على
تطوير برامج البحث العلمي على �أ�سا�س تناف�سي وفق
املعايري الدولية.

  

غياب التمويل البحثي التناف�سي للم�شاريع البحثية.

غياب التمويل البحثي التناف�سي للم�شاريع البحثية.

  

عدم ح�صول الوزارة على التمويل الكايف �أدى �إلى عدم
توفري اجلامعات البنية التحتية البحثية الالزمة لقيام
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ب�إجراء البحث.

عدم ح�صول الوزارة على التمويل الكايف �أدى �إلى عدم
توفري اجلامعات البنية التحتية البحثية الالزمة
لقيام �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ب�إجراء البحث.

  

غياب التن�سيق بني اجلامعات والقطاع اخلا�ص والهيئة
الوطنية للبحث العلمي.

غياب التن�سيق بني اجلامعات والقطاع اخلا�ص
والهيئة الوطنية للبحث العلمي.

  

انخفا�ض �أع�ضاء هيئات التدري�س من املواطنني العاملني
يف اجلامعات والكليات احلكومية يف الدولة بن�سبة (.)% 8

انخفا�ض �أع�ضاء هيئات التدري�س من املواطنني
العاملني يف اجلامعات والكليات احلكومية يف الدولة
بن�سبة (.)% 8

  

عدم قدرة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بالإ�شراف على
امل�شاريع البحثية.

عدم قدرة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بالإ�شراف على
امل�شاريع البحثية.
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ارتفاع ن�سب اال�ستقالة بني املواطنني حيث كانت ن�سبة
الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات  % 30يف عام
 ،2005-2004وو�صلت �إلى  % 21يف عام .2005

ارتفاع ن�سب اال�ستقالة بني املواطنني حيث كانت
ن�سبة الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات
 % 30يف عام  ،2005-2004وو�صلت �إلى
 % 21يف عام .2005

  

انخفا�ض عدد م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومي �إلى
( )9م�ؤ�س�سات حكومية وبن�سبة ( )% 11من جمموع
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الدولة يف حني بلغت امل�ؤ�س�سات
التعليمية اخلا�صة ( )72م�ؤ�س�سة تعليمة خا�صة وبن�سبة
(. )% 89

انخفا�ض عدد م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومي
�إلى ( )9م�ؤ�س�سات حكومية وبن�سبة ( )% 11من
جمموع امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الدولة يف حني بلغت
امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة ( )72م�ؤ�س�سة تعليمة
خا�صة وبن�سبة (. )% 89

  

ارتفاع عدد الطلبة والطالبات يف م�ؤ�س�سات التعليم
اخلا�ص �إذ بلغ عدد الطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص
(�76ألفا و 900طالب).

ارتفاع عدد الطلبة والطالبات يف م�ؤ�س�سات التعليم
اخلا�ص �إذ بلغ عدد الطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم
اخلا�ص (�76ألفا و 900طالب).

  

انخفا�ض عدد اخلريجني املبتعثني بدرجة الدكتوراه �إلى
( )20خريج خالل الأعوام 2012 /2011م.

انخفا�ض عدد اخلريجني املبتعثني بدرجة الدكتوراه
�إلى ( )20خريج خالل الأعوام 2012 /2011م.

  

ارتفاع ن�صاب التدري�س لأع�ضاء هيئة التدري�س مبعدل
(� 4إلى  )5م�ساقات تدري�سية يف الف�صل الأكادميي
الواحد.

ارتفاع ن�صاب التدري�س لأع�ضاء هيئة التدري�س
مبعدل (� 4إلى  )5م�ساقات تدري�سية يف الف�صل
الأكادميي الواحد.

  

انخفا�ض �أع�ضاء هيئات التدري�س من املواطنني العاملني
يف اجلامعات والكليات احلكومية يف الدولة بن�سبة (.)% 8

انخفا�ض �أع�ضاء هيئات التدري�س من املواطنني
العاملني يف اجلامعات والكليات احلكومية يف الدولة
بن�سبة (.)% 8

  

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية .

توطني الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات
احلكومية .

  

الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير خمرجات
العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات احلكومية.

الربامج واملناهج التعليمية املطبقة لتطوير
خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات والكليات
احلكومية.

  

�أثر لغة التدري�س امل�ستخدمة والكليات احلكومية يف
م�ستوى التح�صيل العلمي للطلبة.

�أثر لغة التدري�س امل�ستخدمة والكليات احلكومية يف
م�ستوى التح�صيل العلمي للطلبة.

  

خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات
والكليات احلكومية.

خطة الوزارة لالرتقاء بالدور املجتمعي للجامعات
والكليات احلكومية.

  

قلة الكليات التخ�ص�صية التي تركز على درا�سة
االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل بالدولة.

قلة الكليات التخ�ص�صية التي تركز على درا�سة
االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل بالدولة.

  

مدى قدرة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بالإ�شراف على
امل�شاريع البحثية.

مدى قدرة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بالإ�شراف على
امل�شاريع البحثية.

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة
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�أعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية .

�أعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات
احلكومية .

  

ارتفاع ن�سب اال�ستقالة بني املواطنني حيث كانت ن�سبة
الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات  % 30يف عام
 ،2005-2004وو�صلت �إلى  % 21يف عام .2005

ارتفاع ن�سب اال�ستقالة بني املواطنني حيث كانت
ن�سبة الأكادمييني املواطنني يف جامعة الإمارات
 % 30يف عام  ،2005-2004وو�صلت �إلى
 % 21يف عام .2005

  

�أعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات احلكومية .

�أعداد الكوادر العاملة يف اجلامعات والكليات
احلكومية .

  

اال�ستفادة من اخلربات الدولية املقارنة يف توفري م�صادر
التمويل البديلة للبحوث العلمية.

اال�ستفادة من اخلربات الدولية املقارنة يف توفري
م�صادر التمويل البديلة للبحوث العلمية.

  

التدين امللحوظ يف ن�سب التوطني خا�صة بني املعلمني
الذكور.

التدين امللحوظ يف ن�سب التوطني خا�صة بني
املعلمني الذكور.

  

�شروط ا�ستقطاب املعلمني املواطنني.

�شروط ا�ستقطاب املعلمني املواطنني.

  

معايري تقييم الكادر التعليمي اخلا�صة باملعلم و املواطن
الأجنبي.

معايري تقييم الكادر التعليمي اخلا�صة باملعلم و
املواطن الأجنبي.

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

ب .فعالية املقرتحات:
بلغ���ت ن�سب���ة فعالي���ة املقرتح���ات يف القط���اع التعليم���ي (  ،)% 45حيث بلغ ع���دد املقرتحات الت���ي وردت يف الأوراق
البحثية للأمانة العامة ومت مناق�شتها فعلياً ( )13مقرتحاً من جمموع (  )29مقرتحا ،ومل يتم االخذ مبجموع
(  )16مقرتحا وبن�سبة هدر(.)% 55
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جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع التعليمي
م

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

مقرتحات الأوراق الفنية للأمانة العامة

ف�صل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها م�ستقلة وتكون
مبثابة املرجعية العلمية والإدارية واللوج�ستية للبحث
العلمي ،بحيث حتكم وتنظم عملية البحث العلمي يف الدولة.

�إعداد �سيا�سات و�آليات عمل من�ضبطة بغر�ض
رفع ن�سب التوطني يف الوزارة ال�سيما يف مهنة
التعليم وخا�صة لفئة الذكور.

�إن�شاء �صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة ت�سهم فيه
امل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة العاملة يف الدولة ،وتخ�ص�ص له
اعتمادات مالية حكومية يف موازنة الدولة.

� إعداد خطط مرحلية (قريبة ،متو�سطة
وبعيدة املدى) ب�ش�أن تعيني الكوادر الب�شرية يف
املدار�س ،وخريجي الرتبية.

�إعداد خطة �سنوية للبحث العلمي والإ�شراف على تنفيذها من
خالل برامج و�شراكات واتفاقيات بني الهيئة الوطنية للبحث
العلمي ،واجلامعات والكليات ومراكز البحوث يف الدولة.

�إعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف
املراحل الدرا�سية ( )5-1وتداعياته يف �إعادة
ت�أهيل الطلبة يف املراحل الالحقة.

زيادة خم�ص�صات موازنة اجلامعات لتح�سني البنية التحتية
للبحث والتطوير مثل (دعم املختربات وجتهيزات مرافق
البحث العلمي يف جامعات الدولة.)..

التن�سيق مع وزارة التعليم العايل يف �ش�أن
التوفيق بني خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات
امليدان الرتبوي.

زيادة ن�سبة الإنفاق احلكومي على البحث العلمي مبا يتوافق
مع االجتاهات العاملية ال�سائدة باعتبار �أن البحث العلمي
هو قاطرة التقدم والتنمية بالدولة مع الأخذ يف االعتبار
ن�سب الإنفاق احلكومي يف الكثري من دول العامل على البحث
العلمي.

تفعيل اللوائح املنظمة لعمل �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية كالنقل واجلزاءات والإجازات.

زيادة ن�سبة ما تخ�ص�صه الوزارة للهيئة من ميزانيات خا�صة
للبحث العلمي لتمكني الهيئة من تنفيذ ا�سرتاتيجياتها
وخطط عملها وم�شاريعها.

�إعداد معايري وا�ضحة وحمددة يف �ش�أن
الت�صور املتعلق بنظام تقييم الأداء للمعلمني،
وخطة لتمكني الوثيقة يف حتديد االحتياجات
التدريبية للمعلمني.

اال�ستفادة من اخلربات الدولية املقارنة يف توفري م�صادر
التمويل البديلة للبحوث العلمية ،وا�ستك�شاف طرق جديدة
ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خا�صة جتارب الدول الأوروبية
والواليات املتحدة الأمريكية ،و�إعداد درا�سات يف هذا ال�ش�أن
على �أن يعقبها حلقات نقا�شية مع اخلرباء واملخت�صني للتو�صل
�إلى نتائج حمددة يف هذا ال�صدد.

�إن�شاء هيئة م�ستقلة وطنية للبحث العلمي.

�ضرورة تخ�صي�ص ن�سبة ( )% 5من بند امليزانية املخ�ص�ص
لكل وزارة احتادية لأجور اخلرباء وامل�ست�شارين و�إيداعها
يف الهيئة الوطنية للبحث العلمي �ضمن بنود ميزانية كافة
الوزارات االحتادية يف الدولة ،مما �سي�ساعد يف متويل البحوث
العلمية يف اجلامعات ،و متكني الوزارات االحتادية من تقليل
االعتماد على اخلرباء وامل�ست�شارين.

�إعداد ملتقى للباحثني املواطنني ملناق�شة �أهم
التحديات وامل�شكالت التي تواجههم.
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االعتماد على املعايري النوعية املتبعة دوليا لقيا�س م�ؤ�شرات
�أهداف دعم البحث العلمي ومنها «اجلودة النوعية للمو�ضوع،
وم�ستوى التعاون بني اجلامعات ،ومدى �إمكانية البحث يف
تقدمي قيمة م�ضافة وغريها  « ..خا�صة يف �إطار معايري
التوا�ؤم مع م�شكالت املجتمع واحتياجاته ،وخطط التنمية
االقت�صادية واالجتماعية.

�ضرورة �إعداد بحوث وطنية تلبي احتياجات
املجتمع.

  

�إعداد خطط وبرامج عمل وا�ضحة لتحقيق التكامل واالرتباط
بني املقرتحات البحثية وتنفيذها يف �إطار م�شروعات بحثية
كربى تتعلق باجلانب التطبيقي ذو الأثر املبا�شر على تنمية
جوانب املعرفة والتنمية بالدولة.

�إعداد درا�سة مقارنة بني اجلامعات والكليات
احلكومية يف الدولة و بني جامعات جمل�س
التعاون اخلليجي.

  

تبني خطط عمل م�شرتكة بني الهيئة الوطنية للبحث العلمي
واجلامعات حيال توجيه جماالت البحث العلمي ،وحتديد
�أولوياته ،وم�ستهدفاته ،و�أغرا�ضه.

حت�سني �إجراءات ترقية �أع�ضاء هيئة التدري�س
من املواطنني للحفاظ عليهم ومنع ت�سربهم
من ال�سلك الأكادميي ودعمهم يف �إعداد البحوث
العلمية للح�صول على ترقية.

  

تخفي�ض �ساعات التدري�س للهيئة للتدري�سية باجلامعات مبا
ال يتعدى امل�ساقني للف�صل الواحد مما ميكنهم من متابعة
م�شاريعهم البحثية.

و�ضع معايري موحدة و دولية ال�ستقطاب �أع�ضاء
هيئة التدري�س.

  

�إعداد خطط وبرامج عمل حمددة خا�صة بتحقيق االرتباط
والتكامل بني الهيئة الوطنية للبحث العلمي وكل من
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وقطاع ال�صناعة والقطاعات الأخرى
التطبيقية بالدولة واالنتهاء من �إعداد خطة ت�سويقية ملجاالت
البحث العلمي يف هذا ال�ش�أن.

الرتكيز على التوطني و الكفاءة لأع�ضاء هيئة
التدري�س وو�ضع خطط م�ستقبلية ملنع تدين
�أعداد الكوادر الأكادميية.

م

  

�إعداد �سيا�سات و�آليات عمل من�ضبطة بغر�ض
رفع ن�سب التوطني يف الوزارة ال�سيما يف مهنة
التعليم وخا�صة لفئة الذكور.

  

�إعداد خطط مرحلية (قريبة ،متو�سطة وبعيدة
املدى) ب�ش�أن تعيني الكوادر الب�شرية يف املدار�س،
وخريجي الرتبية.

  

� إعادة النظر يف تطبيق نظام النجاح الآيل يف
املراحل الدرا�سية ( )5-1وتداعياته يف �إعادة
ت�أهيل الطلبة يف املراحل الالحقة.

  

التن�سيق مع وزارة التعليم العايل يف �ش�أن
التوفيق بني خمرجات كليات الرتبية ومتطلبات
امليدان الرتبوي.
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تفعيل اللوائح املنظمة لعمل �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية كالنقل واجلزاءات والإجازات.

  

ف�صل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها
م�ستقلة وتكون مبثابة املرجعية العلمية
والإدارية واللوج�ستية للبحث العلمي ،بحيث
حتكم وتنظم عملية البحث العلمي يف الدولة.

  

�إن�شاء �صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة
ت�سهم فيه امل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة العاملة
يف الدولة ،وتخ�ص�ص له اعتمادات مالية
حكومية يف موازنة الدولة.

  

�إعداد خطة �سنوية للبحث العلمي والإ�شراف
على تنفيذها من خالل برامج و�شراكات
واتفاقيات بني الهيئة الوطنية للبحث العلمي،
واجلامعات والكليات ومراكز البحوث يف الدولة.

  

زيادة خم�ص�صات موازنة اجلامعات لتح�سني
البنية التحتية للبحث والتطوير مثل (دعم
املختربات وجتهيزات مرافق البحث العلمي يف
جامعات الدولة.)..

  

زيادة ن�سبة الإنفاق احلكومي على البحث
العلمي مبا يتوافق مع االجتاهات العاملية
ال�سائدة باعتبار �أن البحث العلمي هو قاطرة
التقدم والتنمية بالدولة مع الأخذ يف االعتبار
ن�سب الإنفاق احلكومي يف الكثري من دول العامل
على البحث العلمي.

  

زيادة ن�سبة ما تخ�ص�صه الوزارة للهيئة من
ميزانيات خا�صة للبحث

  

اال�ستفادة من اخلربات الدولية املقارنة يف
توفري م�صادر التمويل البديلة للبحوث العلمية،
وا�ستك�شاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل
هذه البحوث خا�صة جتارب الدول الأوروبية
والواليات املتحدة الأمريكية ،و�إعداد درا�سات
يف هذا ال�ش�أن على �أن يعقبها حلقات نقا�شية مع
اخلرباء واملخت�صني للتو�صل �إلى نتائج حمددة
يف هذا ال�صدد.
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�ضرورة تخ�صي�ص ن�سبة ( )% 5من بند
امليزانية املخ�ص�ص لكل وزارة احتادية لأجور
اخلرباء وامل�ست�شارين و�إيداعها يف الهيئة
الوطنية للبحث العلمي �ضمن بنود ميزانية
كافة الوزارات االحتادية يف الدولة ،مما �سي�ساعد
يف متويل البحوث العلمية يف اجلامعات ،ومتكني
الوزارات االحتادية من تقليل االعتماد على
اخلرباء وامل�ست�شارين.

  

االعتماد على املعايري النوعية املتبعة دوليا
لقيا�س م�ؤ�شرات �أهداف دعم البحث العلمي
ومنها «اجلودة النوعية للمو�ضوع ،وم�ستوى
التعاون بني اجلامعات ،ومدى �إمكانية البحث
يف تقدمي قيمة م�ضافة وغريها  « ..خا�صة
يف �إطار معايري التوا�ؤم مع م�شكالت املجتمع
واحتياجاته ،وخطط التنمية االقت�صادية
واالجتماعية.

  

�إعداد خطط وبرامج عمل وا�ضحة لتحقيق
التكامل واالرتباط بني املقرتحات البحثية
وتنفيذها يف �إطار م�شروعات بحثية كربى تتعلق
باجلانب التطبيقي ذو الأثر املبا�شر على تنمية
جوانب املعرفة والتنمية بالدولة.

  

تبني خطط عمل م�شرتكة بني الهيئة الوطنية
للبحث العلمي واجلامعات حيال توجيه جماالت
البحث العلمي ،وحتديد �أولوياته ،وم�ستهدفاته،
و�أغرا�ضه.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 140فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

تقدير نتائج �أعمال القطاع التعليمي:
ت�ش�ي�ر نتائ���ج امل�ؤ�ش���رات ال�سابق���ة �إلى �أهمية ال���دور الذي �شكلت���ه الأوراق الفنية يف هذا القطاع وال���ذي بلغت فعالية
الأف���كار واملقرتح���ات في���ه متو�س���ط ما ن�سبت���ه (  ،)% 72.5ويعود ذلك �إلى املنهجية الت���ي اتبعت يف حتديد ماهية
امل�شكل���ة البحثي���ة يف تل���ك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�سبة له���ا� ،أما ما يتعلق مبوقف احلكوم���ة وتفاعلها �إزاء تلك
الأف���كار واملقرتح���ات فيمك���ن اال�سرت�شاد بن�سبة الفعالية التي بلغت ن�سبته���ا (  )% 45للمقرتحات و( )% 100
للأفكار.
ومبالحظة مقدار متو�سط الهدر يف الأفكار واملقرتحات والتي مل تت�ضمنها الفعالية فنجد �أنها ت�شكل ما ن�سبته (
 )% 27.5ويعود ذلك للمربرات التالية:
�أن الن�سبة ال�سابقة تقي�س مقدار الفعالية على م�ستوى اجلل�سة العامة وتفاعل احلكومة مع طرح �أع�ضاء املجل�س،
وعل���ى الرغ���م م���ن ذل���ك فقد حقق املجل����س ن�سبة بلغت ( )% 72.5عل���ى م�ستوى مناق�شات اجلان���ب الرقابي ،و�أن
ما رف�ضته احلكومة من مقرتحات يف اجلانب الرقابي مل مي�س تعديالت جوهرية �أدخلها املجل�س.
جدول طبيعة ت�أثري الأوراق والدرا�سات الفنية على القطاع التعليمي
القطاع

غري م�ؤثر

�إيجابي

م�ؤثر

ارتباط جوهري ب�أعمال املجل�س

التعليمي

النتيجة العامة� :أن ن�سبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية  ،وطرحها ملقرتحات مت�س �أ�سباب
امل�شكالت،عالوة على مقدار التوافق الذي �أظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�سات العامة ،ومدى
توافق ما ي�صدر من قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات ،ي�ؤكد �أن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً
جوهرياً ب�أعمال املجل�س بن�سبة فعالية تبلغ (.)% 72.5
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 .1م�ؤ�شرات عامة للقطاع ال�صحي:
بلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من
الف�ص���ل الت�شريع���ي اخلام�س ع�شر يف جمال القطاع ال�صحي (� )4أعمال بحثية ،متثلت يف �أوراق تو�ضيحية �أعدتها
�إدارة اجلل�سات ،كما يو�ضح الر�سم البياين.

�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال ال�صحي خالل الدور العادي الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر

.2امل�ؤ�شرات التطبيقية للقطاع ال�صحي:
�أو ًال  :و�صف امل�ؤ�شر :
بلغ عدد الأوراق الفنية التي �أعدت يف القطاع ال�صحي (� )4أوراق ت�ضمنت عدداً من الأفكار �سواء التي مت مناق�شتها
يف اجلل�سة �أو مل يتم مناق�شتها بلغت ( )16فكر ًة ،ومت الأخذ بها واملوافقة عليها.
ثانياً  :الداللة الأفقية للم�ؤ�شر:
وت�ضمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغت ( )16فكرة من �أ�صل ( )909فكرة �أي ما ن�سبته (  ،)% 1.8بالن�سبة
لكافة القطاعات ،وقد �أتت يف املرتبة العا�شرة يف عدد الأفكار ،بينما احتلت تلك الأفكار ن�سبة فاعلية بلغت . % 88
واحتل القطاع ال�صحي املرتبة العا�شرة يف عدد الأفكار املطروحة بعد كل من القطاعات الدبلوما�سي واالقت�صادي
واالجتماعي والأمني ...الخ و�سبقه يف املرتبة التا�سعة قطاعات �أخرى ،وبلغت فعالية تلك الأفكار( )% 88وجاءت
يف املرتب���ة الرابع���ة بعد كل من القط���اع التعليمي ( )% 100وقطاع الدبلوما�سية الربملانية ( )% 100والقطاع
القانوين (.)% 94
�أم���ا عل���ى م�ست���وى املقرتح���ات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً بلغ ( )5مقرتح���ات �شكلت ما ن�سبته ( )% 0.8من �أ�صل
( )643مقرتح���اً ميث���ل كاف���ة القطاع���ات  ،وقد ج���اء يف املرتبة الأخ�ي�رة العا�شرة من حيث ع���دد املقرتحات ،بينما
احتلت تلك املقرتحات املرتبة ال�سابعة بن�سبة فعالية بلغت (.)% 40
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ثالثاً  :الداللة الر�أ�سية للم�ؤ�شر:
�إن الأوراق الفنية البالغ عددها (� )4أوراق فنية يف هذا القطاع قد احتوت على ( )16فكرة مبتو�سط بلغ (� )4أفكار
يف كل ورق���ة فني���ة وه���و م���ا ي�شكل ن�سبة ت�صل �إلى ( )% 0.44من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية
يف كل القطاع���ات ،وع���دد مقرتح���ات بلغت ( )5مبتو�سط مقرت ٍح لكل ورقة فني���ة ( )1.25وهو ما ي�شكل ما ن�سبته
( )% 0.18من جممل مقرتحات الأوراق الفنية.
كما نالحظ عدد الأفكار عن املقرتحات بفارق ي�صل �إلى ( ،)11وبن�سبة ت�صل �إلى (.)% 68.75
رابعاً  :الدالالت العامة للم�ؤ�شرات الفنية :
�أن����ه عل����ى الرغ����م م����ن �أن ع����دد الأوراق الفنية مل تتجاوز (� )4أوراق جاءت يف الرتتي����ب التا�سع يف العدد �إال �أن كل ورقة
فنية منها قد احتوت يف املتو�سط على �أربع �أفكار وما يقرب من مقرتح واحد وحققت م�ستوى فاعلية الأفكار بن�سبة
(� )% 88أي �أن ن�سب����ة اله����در يف الأف����كار بلغ����ت (� ،)% 12أم����ا بالن�سب����ة للمقرتح����ات فقد بلغ����ت فاعليتها ()% 40
بن�سبة هدر و�صلت �إلى (. )% 60
جدول ح�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال ال�صحي
م

مو�ضوع الورقة

الإدارة املعدة

�سنة
االعداد

1

ورقة تو�ضيحية ب�ش�أن املخ�ص�صات املالية للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف
اخلارج.

�إدارة اجلل�سات

2013

2

ورقة تو�ضيحية ب�ش�أن الت�أخر يف افتتاح بع�ض املراكز ال�صحية يف الدولة.

�إدارة اجلل�سات

2013

3

ورقة تو�ضيحية ب�ش�أن تدين م�ستوى اخلدمات ال�صحية يف الإمارات ال�شمالية.

�إدارة اجلل�سات

2014

4

ورقة تو�ضيحية ب�ش�أن فريو�س كورونا.

�إدارة اجلل�سات

2014

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 146فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

 .3ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي:
ح�صر الأفكار:
بل��غ �إجم��ايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي ما يقرب من ( )16فكرة.
ومن �أهم هذه الأفكار:
•�ضع���ف املخ�ص�ص���ات املالية للمبتعث�ي�ن للعالج يف اخلارج يف ظل غالء املعي�شة يف بع����ض هذه الدول(بريطانيا-
دول �أوروبا�-أمريكا).
•م���دى وج���ود تعاون بني الوزارة و امل�ؤ�س�سات الطبية الأوروبية والعاملية لعالج املر�ضى املبتعثني للخارج بن�صف
تكلفة العالج.
•�ضعف الرعاية ال�صحية يف بع�ض املناطق التابعة لإمارتي دبا الفجرية ور�أ�س اخليمة.
•ت�أخر الوزارة يف ت�شغيل املراكز ال�صحية على الرغم من ت�سلمها من وزارة الأ�شغال.
•ماهية اخلطط امل�ستقبلية لرفع م�ستوى اخلدمات يف امل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة.
•نق����ص الك���وادر الطبية ب�سبب ت���دين الرواتب و االمتيازات الت���ي يتلقها الأطباء العامل���ون بالقطاع احلكومي
االحتادي مقارنه بامل�ست�شفيات والعيادات اخلا�صة وكذلك القطاعات احلكومية املحلية
•جل���وء بع����ض الإماراتي�ي�ن واملقيمني �أو ن�سب���ة كبرية منهم �إلى العالج يف اخلارج عل���ى العالج يف الداخل ب�سبب
فقدان ثقتهم يف القطاع ال�صحي احلكومي نتيجة ارتفاع الأخطاء الطبية.
•وج���ود ح���االت �إ�صابات بفريو�س كورون���ا يف الدولة وال تختلف �أعرا�ض املر�ض ع���ن �أي �أعرا�ض ر�شح و�إنفلونزا
عادية.
•عدم توافر �أي لقاحات �أو عالجات نوعية كم�ضادات تعطى للم�صابني بفريو�س كورونا حتى الآن.
ح�صر املقرتحات:
بلغ �إجمايل املقرتحات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع ال�صحي ما يقرب من ( )5مقرتحات.
ومن �أهم هذه املقرتحات:
•تطوير نظام املتابعة بخ�صو�ص كفاية املخ�ص�صات املالية للمر�ضى املبتعثني ومرافقيهم.
•اعتم���اد من���وذج املتابعة الدورية لكفاية هذه املخ�ص�صات املالية ومدى توافقها مع الت�ضخم احلا�صل يف الدول
املبتعثني �إليها.
•�ضرورة افتتاح املراكز ال�صحية يف بع�ض املناطق يف �إمارتي الفجرية ور�أ�س اخليمة.
•زيادة دعم قطاع اخلدمات الطبية احلكومية االحتادية.
•�ضرورة الإ�سراع يف و�ضع خطة ملواجهة هذ الفريو�س واتخاذ �إجراءات الوقاية الالزمة.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (147 )2014-2013

ر�سم بياين يو�ضح �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 148فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

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

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

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
القطاع ال�صحي

1

وجود �أمرا�ض م�ستع�صية ي�صعب عالجها يف الدولة
وبالتايل يتم �إر�سال ه�ؤالء املر�ضى �إلى دولة �أخرى.

تطوير نظام املتابعة بخ�صو�ص كفاية املخ�ص�صات
املالية للمر�ضى املبتعثني ومرافقيهم.

2

�ضعف املخ�ص�صات املالية للمبتعثني للعالج يف اخلارج
يف ظل غالء املعي�شة يف بع�ض هذه الدول(بريطانيا-
دول �أوروبا�-أمريكا).

اعتماد منوذج املتابعة الدورية لكفاية هذه املخ�ص�صات
املالية ومدى توافقها مع الت�ضخم احلا�صل يف الدول
املبتعثني �إليها.

3

عدم كفاية امل�صاريف التي تخ�ص�ص للمر�ضى
ومرافقيهم.

�ضرورة افتتاح املراكز ال�صحية يف بع�ض املناطق يف
�إمارتي الفجرية ور�أ�س اخليمة.

4

مدى وجود تعاون بني الوزارة وامل�ؤ�س�سات الطبية
الأوروبية والعاملية لعالج املر�ضى املبتعثني للخارج
بن�صف تكلفة العالج.

زيادة دعم قطاع اخلدمات الطبية احلكومية
االحتادية.

5

�ضعف الرعاية ال�صحية يف بع�ض املناطق التابعة
لإمارتي دبا الفجرية ور�أ�س اخليمة.

�ضرورة الإ�سراع يف و�ضع خطة ملواجهة هذ الفريو�س
واتخاذ �إجراءات الوقاية الالزمة.

6

ت�أخر الوزارة يف ت�شغيل املراكز ال�صحية على الرغم
من ت�سلمها من وزارة الأ�شغال.

7

�صعوبة احل�صول على الرعاية ال�صحية لأهايل
املناطق (الرحيب ،اخلليبية ،العكامية� ،شوكة) لبعد
املركز ال�صحي احلايل ب  50كيلومرتاً.

8

عدم توفر الكادر الطبي والإداري والفني للمراكز
ال�صحية يف املناطق املذكورة.

9

جهود الوزارة لتطوير اخلدمات ال�صحية يف االمارات
ال�شمالية.

10

اخلطط امل�ستقبلية لرفع م�ستوى اخلدمات يف
امل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة.

11

نق�ص الكوادر الطبية ب�سبب تدين الرواتب و
االمتيازات التي يتلقاها الأطباء العاملون بالقطاع
احلكومي االحتادي مقارنة بامل�ست�شفيات والعيادات
اخلا�صة وكذلك القطاعات احلكومية املحلية.

12

الإغراءات املادية التي تدفع اال�ست�شاريني والأطباء
وحتى الفنيني يف جميع التخ�ص�صات �إلى �أن
يقوموا مبا ي�شبه الت�سرب �أو الهجرة اجلماعية من
م�ست�شفيات ومراكز وزارة ال�صحة �إلى م�ست�شفيات
هيئات ال�صحة املحلية يف �أبوظبي ودبي

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (149 )2014-2013

م

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

13

جلوء بع�ض الإماراتيني واملقيمني �أو ن�سبة كبرية
منهم �إلى العالج يف اخلارج على العالج يف الداخل
ب�سبب فقدان ثقتهم يف القطاع ال�صحي احلكومي
نتيجة ارتفاع الأخطاء الطبية.

14

وجود حاالت �إ�صابات بفريو�س كورونا يف الدولة وال
تختلف �أعرا�ض املر�ض عن �أي �أعرا�ض ر�شح و�إنفلونزا
عادية.

15

عدم وجود �إجراءات احرتازية معتمده للحد من
انتقال فريو�س كورونا.

16

عدم توافر �أي لقاحات �أو عالجات نوعية كم�ضادات
تعطى للم�صابني بفريو�س كورونا حتى الآن.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
القطاع ال�صحي

.4فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع ال�صحي:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفني���ة املع���دة يف القط���اع ال�صحي من خ�ل�ال ح�صر الأفكار واملقرتح���ات التي طرحت يف
الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارة البحثية خالل الدور العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر.
فعالية الأفكار:
بل���غ �إجم���ايل ع���دد الأوراق الفنية يف القطاع ال�صح���ي التي طرحت ونوق�شت يف الدور الع���ادي الثالث عدد � 4أو راق
فني���ة ،وبل���غ �إجم���ايل الأف���كار الرئي�سية لها عدد (  ) 16فكرة ومت الأخذ مبجموع عدد ( ) 14فكرة وبن�سبة فاعلية
بلغت . % 88.0

ر�سم بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 150فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية للقطاع ال�صحي
م

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

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

1

مدى توافق املخ�ص�صات املالية للمر�سلني للعالج �إلى اخلارج
مبا يتنا�سب مع امل�ستوى املعي�شة يف الدول املر�سلني �إليها.

وجود �أمرا�ض م�ستع�صية ي�صعب عالجها يف
الدولة وبالتايل يتم �إر�سال ه�ؤالء املر�ضى �إلى
دولة �أخرى.

2

وجود عملية مراجعة دورية للمخ�ص�صات املالية بحيث تتفق
مع الت�ضخم احلا�صل يف البلدان املبعوثني �إليها.

�ضعف املخ�ص�صات املالية للمبتعثني للعالج
يف اخلارج يف ظل غالء املعي�شة يف بع�ض هذه
الدول(بريطانيا-دول �أوروبا�-أمريكا).

3

تقدمي الرعاية ال�صحية املميزة عن طريق االبتعاث للخارج
للعالج �أو برنامج الأطباء الزائرين.

عدم كفاية امل�صاريف التي تخ�ص�ص للمر�ضى
ومرافقيهم.

4

عدم وجود درا�سة �أو مقارنة يف �ش�أن ما اذا كانت املبالغ
املخ�ص�صة للمر�ضى املبتعثني للعالج ومر افقيهم كافية �أم ال.

�ضعف الرعاية ال�صحية يف بع�ض املناطق التابعة
لإمارتي دبا الفجرية ور�أ�س اخليمة.

5

مدى توا�صل الوزارة مع املر�ضى املبتعثني للعالج يف اخلارج
ومرافقيهم للتحقق منهم عن كفاية هذه املخ�ص�صات املالية.

ت�أخر الوزارة يف ت�شغيل املراكز ال�صحية على
الرغم من ت�سلمها من وزارة الأ�شغال.

6

تقدمي الرعاية ال�صحية املميزة عن طريق االبتعاث للخارج
للعالج �أو برنامج الأطباء الزائرين.

�صعوبة احل�صول على الرعاية ال�صحية لأهايل
املناطق (الرحيب ،اخلليبية ،العكامية� ،شوكة)
لبعد املركز ال�صحي احلايل ب  50كيلومرتاً.

7

حاجة بع�ض املراكز ال�صحية للكوادر الفنية واالدارية.

عدم توفر الكادر الطبي والإداري والفني للمراكز
ال�صحية يف املناطق املذكورة.

8

حاجة املراكز ال�صحية يف ر�أ�س اخليمة والفجرية �إلى �صيانة.

مدى وجود تعاون بني الوزارة و امل�ؤ�س�سات الطبية
الأوروبية والعاملية لعالج املر�ضى املبتعثني للخارج
بن�صف تكلفة العالج.

9

حاجة املراكز ال�صحية يف ر�أ�س اخليمة والفجرية �إلى �صيانة.

جهود الوزارة لتطوير اخلدمات ال�صحية يف
االمارات ال�شمالية.

عدم وجود موازنة ت�شغيلية وا�ضحة لهذه املراكز ال�صحية
10
اجلديدة.

اخلطط امل�ستقبلية لرفع م�ستوى اخلدمات يف
امل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة.

 11و�ضع اخلطط امل�ستقبلية للم�ست�شفيات والقطاع ال�صحي ككل.

نق�ص الكوادر الطبية ب�سبب تدين الرواتب و
االمتيازات التي يتلقاها الأطباء العاملون بالقطاع
احلكومي االحتادي مقارنه بامل�ست�شفيات والعيادات
اخلا�صة وكذلك القطاعات احلكومية املحلية.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (151 )2014-2013

م

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

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

�إيالء املر�ضى �أولوية ق�صوى مع مراعاة الر�ضا الوظيفي
12
للموظفني و الأطباء يف الوزارة.

الإغراءات املادية التي تدفع اال�ست�شاريني
والأطباء وحتى الفنيني يف جميع التخ�ص�صات
�إلى �أن يقوموا مبا ي�شبه الت�سرب �أو الهجرة
اجلماعية من م�ست�شفيات ومراكز وزارة ال�صحة
�إلى م�ست�شفيات هيئات ال�صحة املحلية يف �أبوظبي
ودبي.

وجود خطة وطنية خا�صة للجائحات متما�شية مع متالزمة
13
ال�شرق الأو�سط.

جلوء بع�ض الإماراتيني واملقيمني �أو ن�سبة كبرية
منهم �إلى العالج يف اخلارج على العالج يف الداخل
ب�سبب فقدان ثقتهم يف القطاع ال�صحي احلكومي
نتيجة ارتفاع الأخطاء الطبية.

وجود هناك تعميمات جلميع اجلهات احلكومية واخلا�صة
14
عن �آليات وبروتوكوالت مكافحة العدوى من هذا الفريو�س.

وجود حاالت �إ�صابات بفريو�س كورونا يف الدولة
وال تختلف �أعرا�ض املر�ض عن �أي �أعرا�ض ر�شح
و�إنفلونزا عادية.

15

عدم وجود �إجراءات احرتازية معتمده للحد من
انتقال فريو�س كورونا.

16

عدم توافر �أي لقاحات �أو عالجات نوعية
كم�ضادات تعطى للم�صابني بفريو�س كورونا حتى
الآن.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 152فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

ب .فعالية املقرتحات:
بل��غ �إجمايل املقرتح��ات التي مت مناق�شتها �أو التي مل يتم مناق�شته��ا يف اجلل�سة عدد ( )5مقرتحات
ويبل��غ ع��دد املقرتح��ات الت��ي مت مناق�شتها من قبل �أع�ض��اء املجل�س ( )2مقرتحا الت��ي وردت يف عدد
( � ) 4أوراق فنية متت مناق�شتها من �أ�صل ( � ) 4أوراق فنية وبلغت ن�سبة فاعلية املقرتحات ، % 40
و�أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما تتعلق بـ:
•�ض���رورة املتابع���ة الدوري���ة لكفاي���ة ه���ذه املخ�ص�ص���ات املالي���ة ومدى توافقه���ا م���ع الت�ضخم احلا�ص���ل يف الدول
املبتعثني �إليها.
•�ضرورة اعتماد خطة لت�شغيل املراكز اجلديدة كعيادات تخ�ص�صية حلاجة املناطق لها.

ر�سم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (153 )2014-2013

جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع ال�صحي
م

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

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

1

�ضرورة املتابعة الدورية لكفاية هذه املخ�ص�صات
املالية ومدى توافقها مع الت�ضخم احلا�صل يف الدول
املبتعثني �إليها.

تطوير نظام املتابعة بخ�صو�ص كفاية املخ�ص�صات
املالية للمر�ضى املبتعثني ومرافقيهم.

2

�ضرورة اعتماد خطة لت�شغيل املراكز اجلديدة كعيادات
تخ�ص�صية حلاجة املناطق لها.

اعتماد منوذج املتابعة الدورية لكفاية هذه املخ�ص�صات
املالية ومدى توافقها مع الت�ضخم احلا�صل يف الدول
املبتعثني �إليها.

3

�ضرورة افتتاح املراكز ال�صحية يف بع�ض املناطق يف
�إمارتي الفجرية ور�أ�س اخليمة.

4

زيادة دعم قطاع اخلدمات الطبية احلكومية
االحتادية.

5

�ضرورة الإ�سراع يف و�ضع خطة ملواجهة هذ الفريو�س
واتخاذ �إجراءات الوقاية الالزمة.
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 .5تقدير نتائج �أعمال القطاع ال�صحي:
ت�ش�ي�ر نتائ���ج امل�ؤ�ش���رات ال�سابق���ة �إلى �أهمية ال���دور الذي �شكلت���ه الأوراق الفنية يف هذا القطاع وال���ذي بلغت فعالية
الأف���كار واملقرتح���ات في���ه متو�س���ط ما ن�سبت���ه ( ،)% 88ويعود ذلك �إلى املنهجية الت���ي اتبعت يف حتديد ماهية
امل�شكل���ة البحثي���ة يف تل���ك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�سب���ة لها� .أما ما يتعلق مبوقف احلكوم���ة وتفاعلها �إزاء تلك
الأفكار واملقرتحات فيمكن اال�سرت�شاد بن�سبة الفعالية التي بلغت ن�سبتها ( ) % 40وات�ضح ذلك من مواقفها يف
اجلل�سات العامة جتاه هذه الأوراق الفنية املعدة.
ومبالحظ���ة مق���دار متو�س���ط الهدر يف الأفكار واملقرتح���ات والتي مل تت�ضمنها الفعالية جند �أنه���ا ت�شكل ما ن�سبته
( )% 36ويعود ذلك للمربرات التالية:
على الرغم من قلة الأعمال الفنية املقدمة يف القطاع ال�صحي والبالغ عددها (� )4أو راق �إال �أنها ا�ستطاعت تقدمي
( )16فك���رة ،حي���ث �إن منهجي���ة الورق���ة التو�ضيحية تق���وم على بناء ماهي���ة امل�شكلة لل�س�ؤال وو�ض���ع �أ�سباب امل�شكلة
ونتائجها الأمر الذي يجعل الورقة حتمل عدد مرتفع من الأفكار.
نوعي���ة الأ�سئل���ة الت���ي مت طرحها ات�سمت ب�أنها �أ�سئلة ت�س�أل ب�شكل نوعي يف جماالت �أو قطاعات خمتلفة يف مو�ضوع
ال�صحة ،مما جعل الأوراق حتمل كما متنوعا من الأفكار.
مت التعبري عن عدد كبري من الأفكار �ضمن مقرتح يدور حول ذات املعنى ولي�س من اجلدوى تكراره ب�صيغ خمتلفة.
جدول ت�أثري الأوراق والدرا�سات الفنية على القطاع ال�صحي
القطاع

غري م�ؤثر

�إيجابي

م�ؤثر

ارتباط جوهري ب�أعمال املجل�س

ال�صحي

النتيجة العامة � :أن ن�سبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية وطرحها ملقرتحات مت�س �أ�سباب
امل�شكالت عالوة على مقدار التوافق الذي �أظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�سات العامة ومدى
توافق ما ي�صدر من قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات ي�ؤكد �أن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً
جوهرياً ب�أعمال املجل�س بن�سبة فعالية تبلغ (.)% 100
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خام�س ًا :القطاع اخلدمي
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 .1م�ؤ�شرات عامة للقطاع اخلدمي:
بلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جمال القطاع اخلدمي عدد ( � )5أعمال بحثية ومت �إعداد الأوراق الفنية من
قب���ل �إدارة اجلل�س���ات بع���دد (� )3أوراق بحثي���ة بن�سبة ( ،)% 50و�إدارة اللج���ان بعدد ( )1بن�سبة ( ،) % 25ومركز
املعلومات ( )1بن�سبة (.)% 25
وتفاوتت هذه الأعمال ما بني (� )3أوراق تو�ضيحية ،ودرا�سة من مركز املعلومات  ،وورقة فنية من اللجان.

�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال اخلدمي خالل الدور العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
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2امل�ؤ�شرات التطبيقية للقطاع اخلدمي:�أو ًال  :و�صف امل�ؤ�شر :
بلغ���ت ع���دد الأوراق الفني���ة الت���ي �أع���دت يف القط���اع اخلدم���ي (� )5أوراق ت�ضمن���ت عدداً م���ن الأفكار �س���واء التي مت
مناق�شتها يف اجلل�سة �أو مل يتم مناق�شتها بلغت ( )34فكر ًة.
ثانياً  :الداللة الأفقية للم�ؤ�شر:
وت�ضمن���ت الأوراق ع���دداً م���ن الأف���كار بلغ���ت ( )34فكرة من �أ�صل ( )909فكرة �أي م���ا ن�سبته ( ،)% 3.7بالن�سبة
لكافة القطاعات ،وقد �أتت يف املرتبة الثامنة يف عدد الأفكار ،بينما احتلت تلك الأفكار ن�سبة فاعلية بلغت .% 12
واحتل���ت املرتب���ة الثامن���ة يف عدد الأف���كار املطروحة بعد كل م���ن القطاع���ات الدبلوما�سية الربملاني���ة و االقت�صادي
واالجتماع���ي والأمن���ي والتعليم���ي والقان���وين والبيئ���ي  ،وبلغ���ت فعالي���ة تل���ك الأف���كار( )% 12وج���اءت يف املرتبة
التا�سع���ة بع���د كل م���ن القط���اع التعليم���ي ( )% 100وقط���اع الدبلوما�سي���ة الربملاني���ة ( )% 100والقطاع���ات
القانوين وال�صحي والأمني واالجتماعي والبيئي واالقت�صادي من حيث ن�سبة فعالية الأفكار.
�أم���ا عل���ى م�ست���وى املقرتحات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً بل���غ ( )16مقرتحا �شكلت ما ن�سبته ( )% 2.5من �أ�صل
( )643مقرتح���اً ميث���ل كاف���ة القطاعات  ،وق���د �أتت يف املرتبة ال�سابعة مكرر من حيث ع���دد املقرتحات مع القطاع
االقت�صادي  ،بينما احتلت تلك املقرتحات املرتبة الثامنة بن�سبة فعالية بلغت (.)% 18.8
ثالثاً  :الداللة الر�أ�سية للم�ؤ�شر:
�إن الأوراق الفنية البالغ عددها (� )5أوراق فنية يف هذا القطاع قد احتوت على ( )34فكرة مبتو�سط بلغ (� )2أفكار
يف كل ورق���ة فني���ة وه���و م���ا ي�شكل ن�سبة ت�صل �إلى ( )% 0.22من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية
يف كل القطاعات ،وعدد مقرتحات بلغت ( )16مبتو�سط مقرت ٍح لكل ورقة فنية ( )0.47وهو ما ي�شكل ما ن�سبته
( )% 0.06من جممل مقرتحات الأوراق الفنية.
كما نالحظ عدد الأفكار عن املقرتحات بفارق ي�صل �إلى ( ،)18وبن�سبة ت�صل �إلى ()% 76.70
رابعاً  :الدالالت العامة للم�ؤ�شرات الفنية :
�أن���ه عل���ى الرغ���م م���ن �أن ع���دد الأوراق الفني���ة مل تتجاوز (� )5أوراق ج���اءت يف الرتتيب الثامن يف الع���دد � ،إال �أن كل
ورقة فنية منها قد احتوت يف املتو�سط على الأقل على فكرة واحدة  ،وما يقرب من مقرتح واحد وحققت م�ستوى
فاعلية الأفكار بن�سبة (� )% 12أي �أن ن�سبة الهدر يف الأفكار بلغت (� ،)% 88أما بالن�سبة للمقرتحات فقد بلغت
فاعليتها ( )% 18.8بن�سبة هدر و�صلت �إلى (. )% 81
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جدول ح�صر للأوراق الفنية املعدة يف املجال اخلدمي
م

عنوان الورقة

الإدارة املعدة

�سنة الإعداد

1

ورقة تو�ضيحية ب�ش�أن حدوث �أ�ضرار ب�شارع �شمل الق�صيدات

�إدارة اجلل�سات

2013

2

ورقة تو�ضيحية ب�ش�أن الطلبات التي �ست�شملها الزيادة يف قيمة امل�ساعدة املالية
بربنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان

�إدارة اجلل�سات

2013

3

ورقة تو�ضيحية حول �إن�شاء مكتب لربيد الإمارات يف منطقة مليحة التابعة
لإمارة ال�شارقة

�إدارة اجلل�سات

2013

4

درا�سة مقارنة لقطاع االت�صاالت يف دولة الإمارات العربية املتحدة وكل من
(الإمارات -املغرب-م�صر-ال�سعودية-كندا –امريكا-اليابان)

مركز املعلومات

2014

5

ورقة تو�ضيحية ب�ش�أن هيئة تنظيم االت�صاالت

�إدارة اللجان

2014

ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي:
�أ .ح�صر الأفكار:
بل��غ �إجم��ايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي ما يقرب من ( )34فكرة،
ومن �أهم هذه الأفكار التي مت طرحها يف املجل�س:
ب�ش�أن وزارة الأ�شغال العامة :
•تطوير طريق �شمل الق�صيدات ب�إمارة را�س اخليمة بتكلفة ( )142مليون درهم .
•�أطلقت الدولة برناجما ا�ستثماريا بتكلفة ()9.6مليار من �ضمنه امل�شاريع احليوية التي تدعم البنية التحتية
للدولة.
•العمل حاليا على رفع كفاءة طريق �شارع ال�شيخ زايد وطريق دبا خورفكان وم�سايف الفجرية.
•ال�ضغط ال�شديد على �شارع �شمل �أدى �إلى متاعب لكل م�ستخدميه.
•العم���ل �أي�ض���ا عل���ى ت�شييد ط���رق جانبية وتوفري خدمات الإن���ارة على الطريق بالتن�سيق م���ع الهيئة االحتادية
للكهرباء واملاء.
•�أدت بع�ض العوامل الطبيعية كالأمطار وال�سيول �إلى تلف �أجزاء من �شارع �شمل الق�صيدات والذي اليزال قيد
الإن�شاء .
•اجله���ة امل�س�ؤول���ة ع���ن فت���ح جزء من امل�ش���روع لت�سهيل حرك���ة املرور ،والذي حدث���ت يف �أحد �أجزائ���ه �أ�ضرار بعد
�سقوط الأمطار.
ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان :
•زيادة قيمة امل�ساعدة املالية التي يقدمها برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان للم�ستفيدين من � 500ألف �إلى 800
�ألف درهم .
•اله���دف م���ن برنامج ال�شيخ زايد للإ�س���كان هو خدمة املواطنني وتوفري امل�سك���ن املالئم لهم عن طريق تقدمي
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املنح والقرو�ض الإ�سكانية للبناء �أو لال�ستكمال �أو لل�صيانة.
•عدم كفاية  500الف درهم لإن�شاء م�سكن ب�سبب غالء مواد البناء وارتفاع كلفة الإن�شاء.
•جلوء بع�ض املواطنني �إلى االقرتا�ض من البنوك التجارية ال�ستكمال بناء م�ساكنهم .
•عدم قدرة املواطنني املقرت�ضني على الوفاء بالتزاماتهم الأ�سرية مما يزيد من عمق اخلالفات الأ�سرية.
•ارتف���اع كلف���ة �إن�ش���اء امل�ساكن الت���ي �ست�شهد زيادة خالل الف�ت�رة القادمة �أي�ضاَ كما �أ�ش���ار املحللون االقت�صاديون
بن�سبة (.)% 5
•ارتفاع تكاليف املعي�شة يف الدولة ،مع تزايد معدالت الت�ضخم االقت�صادي  ،حيث �شهد ارتفاعا يف عام 2013
بلغ (.)% 1.1
•بلغت القيمة الإجمالية للقرو�ض ال�شخ�صية للمواطنني بنهاية عام  2011حول  48مليون درهم
م�ؤ�س�سة بريد الإمارات :
•حاج���ة �أه���ايل منطقة مليحة �إلى مكتب بريد الإمارات لال�ستفادة من اخلدمات العديدة واملختلفة  ،التي يتم
تقدميها يف ظل وجود العديد من املباين احلكومية يف منطقة مليحة.
•حتقي���ق ر�ؤي���ة وا�سرتاتيجي���ة بري���د الإمارت يف تكثي���ف تو�سعه وانت�ش���اره يف خمتلف مناط���ق الدولة من خالل
خطة �شاملة.
•النهو����ض باخلدم���ات القائمة وتطويرها وا�ستحداث خدمات جديدة متط���ورة عالية اجلودة من �أهداف بريد
الإمارات .
•�إبرام اتفاقيات مهمة مع خمتلف امل�ؤ�س�سات الربيدية يف العامل وال�شركات العاملية املتواجدة يف الدولة لتنويع
حقول اخلدمات  ،تعترب من �أهم �إجنازات بريد الإمارات.
•حتوي���ل منطق���ة مليحة �إلى مدين���ة متكاملة اخلدمات وامل�شاري���ع الإمنائية ال�ضرورية الت���ي ترتقي مب�ستوى
حياة املواطنني  ،ومبا يرقى �إلى م�ستوى املدن احلديثة
قطاع تنظيم االت�صاالت :
•�سنة الإن�شاء /عدد ال�شركات امل�شغلة.
•اال�سرتاتيجية والأهداف.
•اللوائح املنظمة لعملية املناف�سة بني ال�شركات امل�شغلة(�شروط الرتخي�ص).
•التزامات املرخ�ص له.
•�سيا�سة الت�سعري ( املكاملات-امل�سجات .الخ).
•دور ال�شركات امل�شغلة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية.
•�سيا�سة �أمن املعلومات ( �سيا�سة اخل�صو�صية ).
•اخلدمة املقدمة.
•مدونة ال�سلوك.
•و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة يف توطني الوظائف يف قطاع االت�صاالت.
•و�ضع الإطار التنظيمي للمناف�سة يف قطاع االت�صاالت.
•درا�سة �أ�سعار اخلدمات املقدمة ومدى توافقها مع �أ�سعار املنطقة.
•تطوير اخلدمات املقدمة للم�ستهلك مبا يتوافق مع الطفرة التكنلوجية احلديثة .
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•نتيج���ة غي���اب املناف�س���ة احلقيقية والت���ي من �ش�أنه���ا ت�شجيع ال�شركات عل���ى تقدمي الأف�ضل م���ن حيث اجلودة
والأ�سعار �أدى الت�أثري ال�سلبي على �أ�سعار خدمات قطاع االت�صاالت ومدى تنوع اخلدمات املقدمة.

ب .ح�صر املقرتحات:
بلغ �إجمايل املقرتحات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع اخلدمي ما يقرب من ( )16مقرتح ًا،
ومن �أهم هذه املقرتحات التي مت الأخذ بها:
ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان :
•�إع���ادة النظ���ر يف �أن ي�شم���ل ق���رار الزي���ادة الطلبات الت���ي مل يتم �صرف امل�ساع���دات املالية لها قب���ل �صدور هذا
الق���رار  ،حت���ى يتمك���ن املواطن���ون من العي����ش العي�شة الكرمي���ة التي ته���دف �إليها القي���ادة احلكيمة من خالل
الوثيقة الوطنية لعام (.)2021
•يج���ب �أن تك���ون هن���اك مرونة �أكرث بزيادة �سقف الراتب املحدد كح���د �أق�صى ( )% 5لزيادة �أعداد امل�ستفيدين
من املنحة.
ب�ش�أن هيئة تنظيم االت�صاالت :
•يج���ب �أن يك���ون املج���ال مفتوح���ا �أم���ام �ش���ركات االت�ص���االت االجنبي���ة يف الإمارات لتتع���دد االختي���ارات وتقوى
املناف�سة وكل �شركة تقدم �أف�ضل ما لديها.
•تكثي���ف ال���دور املجتمع���ي بدعم م���ن االت�صاالت ا�سوة بالدول الأخ���رى وامل�ساهمة يف العديد م���ن الربامج التي
تخدم ال�شباب واملجتمع ب�شكل عام.
•�إن�شاء خط �ساخن لل�شكاوى �أ�سوة بهيئة تنظيم ات�صاالت يف م�صر.
•مراجعة �أ�سعار خدمة االت�صاالت التي تعترب باهظة مقارنة باخلدمة املقدمة للمواطنني والتي تعترب �ضعيفة.
•يج���ب عل���ى ات�ص���االت �أن ت�ض���ع مدونة �سل���وك  ،حيث تركز ه���ذه املدونة على معاي�ي�ر معينة ملمار�س���ة االعمال
التجارية  ،وحتديد العالقة مع املجتمعات التي تخدمها.
ب�ش�أن وزارة الدولةل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي:
•تفعيل مذكرة التفاهم بني الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي ووزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي
•�إعداد الوزارة مقايي�س جناح لكل مرحلة وم�ؤ�شرات �أداء وا�ضحة لأهدافها اال�سرتاتيجية وخططها .
•العمل على �إعداد خطة ت�شريعية �أو برنامج ت�شريعي حكومي �سنوي �أو ن�صف �سنوي .
•تطبيق الربنامج الوطني ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ( التمكني ال�سيا�سي ).
•ت�شكي���ل جلن���ة وطني���ة ذات ا�ستق�ل�ال م���ايل و�إداري للإ�ش���راف على العملي���ة االنتخابية وكل ما يت�ص���ل ب�ش�ؤون
تنظيمها .
•�إعداد ت�شريع لالنتخابات لت�ضمني كل جوانب العملية االنتخابية الإجرائية والإ�شرافية.
•التعام���ل م���ع بي���وت اخلربة الوطنية يف جمال البح���وث لإعداد وت�أهيل كوادر وطني���ة بحثية يف خمتلف �إدارات
الوزارة.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (163 )2014-2013

ر�سم بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي خالل الدور العادي الثالث من الف�صل اخلام�س ع�شر

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 164فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لقطاع اخلدمات
م

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال اخلدمي

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
اخلدمي

1

تطوير طريق �شمل الق�صيدات ب�إمارة را�س اخليمة
بتكلفة ( )142مليون درهم.

�إعادة النظر يف �أن ي�شمل قرار الزيادة الطلبات التي مل يتم
�صرف امل�ساعدات املالية لها قبل �صدور هذا القرار حتى
يتمكن املواطنون من العي�ش العي�شة الكرمية التي تهدف
�إليها القيادة احلكيمة من خالل الوثيقة الوطنية لعام
(.)2021

2

اطلقت الدولة برناجما ا�ستثماريا بتكلفة ()9.6
مليار من �ضمنه امل�شاريع احليوية التي تدعم البنية
التحتية للدولة.

يجب ان تكون هناك مرونة �أكرث بزيادة �سقف الراتب
املحدد كحد �أق�صى ( )% 5لزيادة �أعداد امل�ستفيدين من
املنحة.

3

العمل حاليا على رفع كفاءة طريق �شارع ال�شيخ زايد
وطريق دبا خورفكان وم�سايف الفجرية.

يجب �أن يكون املجال مفتوحا �أمام �شركات االت�صاالت
االجنبية يف االمارات لتتعدد االختيارات وتقوى املناف�سة
وكل �شركة تقدم �أف�ضل ما لديها.

4

ال�ضغط ال�شديد على �شارع �شمل �أدى الى متاعب
لكل م�ستخدميه.

تكثيف الدور املجتمعي بدعم من االت�صاالت ا�سوة بالدول
الأخرى وامل�ساهمة يف العديد من الربامج التي تخدم
ال�شباب واملجتمع ب�شكل عام.

5

العمل �أي�ضا على ت�شييد طرق جانبية وتوفري
خدمات االنارة على الطريق بالتن�سيق مع الهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء.

�إن�شاء خط �ساخن لل�شكاوى �أ�سوة بهيئة تنظيم ات�صاالت يف
م�صر.

6

�أدت بع�ض العوامل الطبيعية كالأمطار وال�سيول
الى تلف �أجزاء من �شارع �شمل الق�صيدات والذي
اليزال قيد الإن�شاء.

مراجعة �أ�سعار خدمة االت�صاالت التي تعترب باهظة مقارنة
باخلدمة املقدمة للمواطنني والتي تعترب �ضعيفة.

7

اجلهة امل�س�ؤولة عن فتح جزء من امل�شروع لت�سهيل
حركة املرور ،والذي حدثت يف �أحد �أجزائه �أ�ضرار
بعد �سقوط الأمطار.

يجب على ات�صاالت �أن ت�ضع مدونة �سلوك حيث تركز
هذه املدونة على معايري معينة ملمار�سة الأعمال التجارية
وحتديد العالقة مع املجتمعات التي تخدمها.

8

زيادة قيمة امل�ساعدة املالية التي يقدمها برنامج
ال�شيخ زايد للإ�سكان للم�ستفيدين من � 500ألف
الى � 800ألف درهم.

حتليل البيئة الداخلية و اخلارجية للهيئة خالل 2011
.2013 ،2012،

9

الهدف من برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان هو
خدمة املواطنني وتوفري امل�سكن املالئم لهم عن
طريق تقدمي املنح والقرو�ض اال�سكانية للبناء �أو
ال�ستكمال �أو لل�صيانة.

خطط وبرامج الهيئة لت�شجيع وتنمية �صناعة االت�صاالت
ونظم املعلومات يف الدولة.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (165 )2014-2013

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال اخلدمي

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
اخلدمي

عدم كفاية � 500ألف درهم لإن�شاء م�سكن ب�سبب
10
غالء مواد البناء وارتفاع كلفة الإن�شاء.

تفعيل مذكرة التفاهم بني الأمانة العامة للمجل�س
الوطني االحتادي ووزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي.

جلوء بع�ض املواطنني �إلى االقرتا�ض من البنوك
11
التجارية ال�ستكمال بناء م�ساكنهم.

�إعداد الوزارة مقايي�س جناح لكل مرحلة وم�ؤ�شرات �أداء
وا�ضحة لأهدافها اال�سرتاتيجية وخططها.

عدم قدرة املواطنني املقرت�ضني على الوفاء
 12بالتزاماتهم الأ�سرية مما يزيد من عمق اخلالفات
الأ�سرية.

العمل على �إعداد خطة ت�شريعية �أو برنامج ت�شريعي
حكومي �سنوي �أو ن�صف �سنوي.

ارتفاع كلفة �إن�شاء امل�ساكن التي �ست�شهد زيادة
 13خالل الفرتة القادمة �أي�ضاَ كما �أ�شار املحللون
االقت�صاديون بن�سبة (.)% 5

ت�شكيل جلنة وطنية ذات ا�ستقالل مايل و�إداراي للإ�شراف
على العملية االنتخابية وكل ما يت�صل ب�ش�ؤون تنظيمها.

ارتفاع تكاليف املعي�شة يف الدولة ،مع تزايد معدالت
 14الت�ضخم االقت�صادي حيث �شهد ارتفاعا يف عام
 2013بلغ (.)% 1.1

�إعداد ت�شريع لالنتخابات لت�ضمني كل جوانب العملية
االنتخابية الإجرائية والإ�شرافية.

بلغت القيمة الإجمالية للقرو�ض ال�شخ�صية
 15للمواطنني بنهاية عام  2011حول  48مليون
درهم.

التعامل مع بيوت اخلربة الوطنية يف جمال البحوث
لإعداد وت�أهيل كوادر وطنية بحثية يف خمتلف �إدارات
الوزارة.

� 16سنة الإن�شاء /عدد ال�شركات امل�شغلة.

تطبيق الربنامج الوطني ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
( التمكني ال�سيا�سي ).

م

 17اال�سرتاتيجية والأهداف.
اللوائح املنظمة لعملية املناف�سة بني ال�شركات
18
امل�شغلة(�شروط الرتخي�ص).
 19التزامات ال�شركات املرخ�ص له.
� 20سيا�سة الت�سعري ( املكاملات-امل�سجات ).
 21دور ال�شركات امل�شغلة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية.
� 22سيا�سة �أمن املعلومات ( �سيا�سة اخل�صو�صية ).
 23اخلدمة املقدمة من ال�شركات.
 24مدونة ال�سلوك.
و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة يف توطني
25
الوظائف يف قطاع االت�صاالت.
و�ضع الإطار التنظيمي للمناف�سة يف قطاع
26
االت�صاالت.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 166فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

م

الأفكار الرئي�سية الأوراق الأمانة املطروحة يف
املجال اخلدمي

درا�سة �أ�سعار اخلدمات املقدمة ومدى توافقها مع
27
�أ�سعار املنطقة.
تطوير اخلدمات املقدمة للم�ستهلك مبا يتوافق مع
28
الطفرة التكنلوجية احلديثة.
نتيجة غياب املناف�سة احلقيقية والتي من �شانها
ت�شجيع ال�شركات على تقدمي االف�ضل من حيث
 29اجلودة والأ�سعار �أدى �إلى الت�أثري ال�سلبي على �أ�سعار
خدمات قطاع االت�صاالت ومدى تنوع اخلدمات
املقدمة.
حاجة �أهايل منطقة مليحة �إلى مكتب بريد
الإمارات لال�ستفادة من اخلدمات العديدة
30
واملختلفة التي يتم تقدميها يف ظل وجود العديد
من املباين احلكومية يف منطقة مليحة.
حتقيق ر�ؤية وا�سرتاتيجية بريد الإمارت يف تكثيف
 31تو�سعه وانت�شاره يف خمتلف مناطق الدولة من
خالل خطة �شاملة.
النهو�ض باخلدمات القائمة وتطويرها وا�ستحداث
 32خدمات جديدة متطورة عالية اجلودة من �أهداف
بريد الإمارات.
من �إجنازات بريد الإمارات �إبرام اتفاقيات مهمة
 33مع خمتلف امل�ؤ�س�سات الربيدية يف العامل وال�شركات
العاملية املتواجدة يف الدولة لتنويع حقول اخلدمات.
حتويل منطقة مليحة �إلى مدينة متكاملة
اخلدمات وامل�شاريع الإمنائية ال�ضرورية التي
34
ترتقي مب�ستوى حياة املواطنني ومبا يرقى الى
م�ستوى املدن احلديثة.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف املجال
اخلدمي

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (167 )2014-2013

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع اخلدمي:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفني���ة املع���دة يف القطاع اخلدمي من خ�ل�ال ح�صر الأفكار واملقرتح���ات التي طرحت يف
الأوراق الفني���ة الت���ي �أنتجته���ا الإدارات البحثية خالل ال���دور العادي الثالث من الف�ص���ل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام.

فعالية الأفكار:
بلغ �إجمايل عدد الأوراق الفنية يف املجال اخلدمي التي طرحت ونوق�شت يف الدور العادي الثالث (� )5أوراق فنية،
وبل���غ �إجم���ايل الأف���كار الرئي�سية لها ( )34فكرة ،ومت الأخذ مبجموع (� )4أفكار وبن�سبة فعالية ( )% 12.0ومل
يتم الأخذ مبجموع ( )30فكرة وبن�سبة هدر(.)% 88

%34

%12

ر�سم بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 168فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

جدول قيا�س فعالية الأفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي
م

الأفكارالرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

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

ال�ضغط ال�شديد على �شارع �شمل �أدى الى
متاعب لكل م�ستخدميه.

تطوير طريق �شمل الق�صيدات ب�إمارة را�س اخليمة بتكلفة
( )142مليون درهم.

�أدت بع�ض العوامل الطبيعية كالأمطار
وال�سيول �إلى تلف �أجزاء من �شارع �شمل
الق�صيدات والذي اليزال قيد الإن�شاء.

�أطلقت الدولة برناجما ا�ستثماريا بتكلفة ( )9.6مليار من
�ضمنه امل�شاريع احليوية التي تدعم البنية التحتية للدولة.

اجلهة امل�س�ؤولة عن فتح جزء من امل�شروع
لت�سهيل حركة املرور ،والذي حدثت يف �أحد
�أجزائه �أ�ضرار بعد �سقوط الأمطار.

العمل حاليا على رفع كفاءة طريق �شارع ال�شيخ زايد وطريق دبا
خورفكان وم�سايف الفجرية.

زيادة قيمة امل�ساعدة املالية التي يقدمها
برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان للم�ستفيدين من
� 500ألف الى � 800ألف درهم.

ال�ضغط ال�شديد على �شارع �شمل ادى الى متاعب لكل م�ستخدميه.
العمل �أي�ضا على ت�شييد طرق جانبية وتوفري خدمات الإنارة
على الطريق بالتن�سيق مع الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
�أدت بع�ض العوامل الطبيعية كالأمطار وال�سيول الى تلف �أجزاء
من �شارع �شمل الق�صيدات والذي اليزال قيد الإن�شاء.
اجلهة امل�س�ؤولة عن فتح جزء من امل�شروع لت�سهيل حركة املرور،
والذي حدثت يف �أحد �أجزائه �أ�ضرار بعد �سقوط الأمطار.
زيادة قيمة امل�ساعدة املالية التي يقدمها برنامج ال�شيخ زايد
للإ�سكان للم�ستفيدين من � 500ألف الى � 800ألف درهم.
الهدف من برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان هو خدمة املواطنني
وتوفري امل�سكن املالئم لهم عن طريق تقدمي املنح والقرو�ض
الإ�سكانية للبناء �أو لال�ستكمال �أو لل�صيانة.

  

عدم كفاية � 500ألف درهم لإن�شاء م�سكن ب�سبب غالء مواد
البناء وارتفاع كلفة الإن�شاء.

  

جلوء بع�ض املواطنني �إلى االقرتا�ض من البنوك التجارية
ال�ستكمال بناء م�ساكنهم.

  

عدم قدرة املواطنني املقرت�ضني على الوفاء بالتزاماتهم الأ�سرية
مما يزيد من عمق اخلالفات اال�سرية.

  

ارتفاع كلفة �إن�شاء امل�ساكن التي �ست�شهد زيادة خالل الفرتة
القادمة كما �أ�شار املحللون االقت�صاديون بن�سبة (.)% 5

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (169 )2014-2013

م

الأفكارالرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

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

  

ارتفاع تكاليف املعي�شة يف الدولة ،مع تزايد معدالت الت�ضخم
االقت�صادي حيث �شهد ارتفاعا يف عام  2013بلغ (.)% 1.1

  

بلغت القيمة الإجمالية للقرو�ض ال�شخ�صية للمواطنني بنهاية
عام  2011حول  48مليون درهم.

  

�سنة الإن�شاء /عدد ال�شركات امل�شغلة.

  

اال�سرتاتيجية والأهداف.

  

اللوائح املنظمة لعملية املناف�سة بني ال�شركات امل�شغلة(�شروط
الرتخي�ص).

  

التزامات املرخ�ص له.

  

�سيا�سة الت�سعري ( املكاملات-امل�سجات ).

  

دور ال�شركات امل�شغلة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية.

  

�سيا�سة �أمن املعلومات ( �سيا�سة اخل�صو�صية ).

  

اخلدمة املقدمة.

  

مدونة ال�سلوك.

  

و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة يف توطني الوظائف يف قطاع
االت�صاالت.

  

و�ضع الإطار التنظيمي للمناف�سة يف قطاع االت�صاالت.

  

درا�سة �أ�سعار اخلدمات املقدمة ومدى توافقها مع �أ�سعار
املنطقة.

  

تطوير اخلدمات املقدمة للم�ستهلك مبا يتوافق مع الطفرة
التكنلوجية احلديثة.

  

نتيجة غياب املناف�سة احلقيقية والتي من �ش�أنها ت�شجيع
ال�شركات على تقدمي الأف�ضل من حيث اجلودة والأ�سعار �أدى
�إلى الت�أثري ال�سلبي على �أ�سعار خدمات قطاع االت�صاالت ومدى
تنوع اخلدمات املقدمة.

  

حاجة �أهايل منطقة مليحة �إلى مكتب بريد الإمارات لال�ستفادة
من اخلدمات العديدة واملختلفة التي يتم تقدميها يف ظل وجود
العديد من املباين احلكومية يف منطقة مليحة.

  

حتقيق ر�ؤية وا�سرتاتيجية بريد الإمارت يف تكثيف تو�سعه
وانت�شاره يف خمتلف مناطق الدولة من خالل خطة �شاملة.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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م

الأفكارالرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

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

  

النهو�ض باخلدمات القائمة وتطويرها وا�ستحداث خدمات
جديدة متطورة عالية اجلودة من �أهداف بريد الإمارات.

  

من �إجنازات بريد الإمارات �إبرام اتفاقيات مهمة مع خمتلف
امل�ؤ�س�سات الربيدية يف العامل وال�شركات العاملية املتواجدة يف
الدولة لتنويع حقول اخلدمات.

  

حتويل منطقة مليحة الى مدينة متكاملة اخلدمات وامل�شاريع
الإمنائية ال�ضرورية التي ترتقي مب�ستوى حياة املواطنني ومبا
يرقى الى م�ستوى املدن احلديثة.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (171 )2014-2013

فعالية املقرتحات:
بل��غ �إجم��ايل املقرتحات التي مت مناق�شتها �أو مل يتم مناق�شته��ا يف اجلل�سة ( )20مقرتح ًا ،وقد بلغ عدد
املقرتح��ات الت��ي مت مناق�شتها من قبل �أع�ضاء املجل�س ع��دد ( )3مقرتحات يف �ش�أن برنامج زايد للإ�سكان،
ووزارة الأ�شغال بن�سبة فاعلية بلغت ()% 15
ومن �أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق بـ:
ب�ش�أن برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان:
•�إع���ادة النظ���ر يف �أن ي�شم���ل ق���رار الزي���ادة الطلبات الت���ي مل يتم �صرف امل�ساع���دات املالية لها قب���ل �صدور هذا
الق���رار حت���ى يتمك���ن املواطن���ون م���ن العي����ش العي�ش���ة الكرمية التي ته���دف �إليه���ا القيادة احلكيم���ة من خالل
الوثيقة الوطنية لعام (.)2021
•يج���ب ان تك���ون هن���اك مرونة �أكرث بزيادة �سقف الراتب املحدد كح���د �أق�صى ( )% 5لزيادة �أعداد امل�ستفيدين
من املنحة
ب�ش�أن وزارة اال�شغال :
اقرتحت اللجنة �إعداد خطة عمل اللجنة يف �ش�أن �سيا�سة الهيئة الوطنية للموا�صالت لعر�ضها على اللجنة

ر�سم بياتي يو�ضح قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع اخلدمي
م

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف اجلل�سة و�أخذت من الأوراق
الفنية

�إعادة النظر يف �أن ي�شمل قرار الزيادة
الطلبات التي مل يتم �صرف امل�ساعدات
املالية لها قبل �صدور هذا القرار حتى
يتمكن املواطنون من العي�ش العي�شة
الكرمية التي تهدف �إليها القيادة
احلكيمة من خالل الوثيقة الوطنية لعام
(.)2021

�إعادة النظر يف �أن ي�شمل قرار الزيادة الطلبات التي مل يتم �صرف
امل�ساعدات املالية لها قبل �صدور هذا القرار حتى يتمكن املواطنون
من العي�ش العي�شة الكرمية التي تهدف �إليها القيادة احلكيمة من
خالل الوثيقة الوطنية لعام (.)2021

يجب �أن تكون هناك مرونة �أكرث بزيادة
�سقف الراتب املحدد كحد �أق�صى ()% 5
لزيادة �أعداد امل�ستفيدين من املنحة.

يجب �أن تكون هناك مرونة �أكرث بزيادة �سقف الراتب املحدد كحد
�أق�صى ( )% 5لزيادة �أعداد امل�ستفيدين من املنحة.

اقرتحت اللجنة �إعداد خطة عمل اللجنة
يف �ش�أن �سيا�سة الهيئة الوطنية للموا�صالت
لعر�ضها على اللجنة.

يجب �أن يكون املجال مفتوحا �أمام �شركات االت�صاالت الأجنبية
يف االمارات لتتعدد االختيارات وتقوى املناف�سة وكل �شركة تقدم
�أف�ضل ما لديها.
تكثيف الدور املجتمعي بدعم من االت�صاالت �أ�سوة بالدول االخرى
وامل�ساهمة يف العديد من الربامج التي تخدم ال�شباب واملجتمع
ب�شكل عام.
�إن�شاء خط �ساخن لل�شكاوى ا�سوة بهيئة تنظيم ات�صاالت يف م�صر.
مراجعة �أ�سعار خدمة االت�صاالت التي تعترب باهظة مقارنة
باخلدمة املقدمة للمواطنني والتي تعترب �ضعيفة.
يجب على ات�صاالت �أن ت�ضع مدونة �سلوك حيث تركز هذه املدونة
على معايري معينة ملمار�سة الأعمال التجارية وحتديد العالقة مع
املجتمعات التي تخدمها.
حتليل البيئة الداخلية و اخلارجية للهيئة خالل ،2012، 2011
.2013
خطط وبرامج الهيئة لت�شجيع وتنمية �صناعة االت�صاالت ونظم
املعلومات يف الدولة.

  

تفعيل مذكرة التفاهم بني الأمانة العامة للمجل�س الوطني
االحتادي ووزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي.

  

�إعداد الوزارة مقايي�س جناح لكل مرحلة وم�ؤ�شرات �أداء وا�ضحة
لأهدافها اال�سرتاتيجية وخططها.

  

العمل على �إعداد خطة ت�شريعية �أو برنامج ت�شريعي حكومي �سنوي
�أو ن�صف �سنوي.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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م

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

�أهم املقرتحات الرئي�سية التي وردت يف اجلل�سة و�أخذت من الأوراق
الفنية

  

ت�شكيل جلنة وطنية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري للإ�شراف على
العملية االنتخابية وكل ما يت�صل ب�ش�ؤون تنظيمها.

  

�إعداد ت�شريع لالنتخابات لت�ضمني كل جوانب العملية االنتخابية
الإجرائية والإ�شراقية.

  

التعامل مع بيوت اخلربة الوطنية يف جمال البحوث لإعداد
وت�أهيل كوادر وطنية بحثية يف خمتلف �إدارات الوزارة.

  

تطبيق الربنامج الوطني ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ( التمكني
ال�سيا�سي).

 .5تقدير نتائج �أعمال القطاع اخلدمي:
ت�ش�ي�ر نتائ���ج امل�ؤ�ش���رات ال�سابق���ة �إلى �أهمية ال���دور الذي �شكلت���ه الأوراق الفنية يف هذا القطاع وال���ذي بلغت فعالية
الأفكار واملقرتحات فيه متو�سط ما ن�سبته ( ،)% 35ويعود ذلك �إلى املنهجية التي اتبعت يف حتديد ماهية امل�شكلة
البحثي���ة يف تل���ك الأوراق وبن���اء املقرتحات املنا�سبة له���ا� .أما ما يتعلق مبوقف احلكومة وتفاعله���ا �إزاء تلك الأفكار
واملقرتحات فيمكن اال�سرت�شاد بن�سبة الفعالية التي بلغت ن�سبتها ( )% 18للمقرتحات و( )% 12للأفكار.
ومبالحظ���ة مق���دار متو�سط الهدر يف الأفكار واملقرتحات والتي مل تت�ضمنه���ا الفعالية فنجد �أنها ت�شكل ما ن�سبته
( ، )% 85.0ويع���ود ذل���ك ب�صفة �أ�سا�سية �إلى ت�أجيل احلكوم���ة لتنفيذ هذه املقرتحات لفرتات قادمة ا�ستناداً �إلى
عدم ا�ستعدادها لتنفيذ هذه املقرتحات والأفكار يف الوقت الراهن.
جدول ت�أثري الأوراق والدرا�سات البحثية على القطاع اخلدمي
القطاع

غري م�ؤثر

�إيجابي

م�ؤثر

ارتباط جوهري ب�أعمال املجل�س

النتيجة العامة� :أن ن�سبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية  ،وطرحها ملقرتحات مت�س �أ�سباب
امل�شكالت عالوة على مقدار التوافق الذي �أظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�سات العامة ،ي�ؤكد
�أن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً �إيجابيا ب�أعمال املجل�س بن�سبة فعالية تبلغ (.)% 28.3
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اخلام�س عـ�شـر (175 )2014-2013

�ساد�س ًا :القطاع البيئي
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 .1م�ؤ�شرات عامة للقطاع البيئي:
بل���غ �إجم���ايل الأوراق الفني���ة املع���دة من قب���ل الإدارات البحثي���ة يف الأمانة العامة خ�ل�ال الدور الع���ادي الثالث من
الف�ص���ل الت�شريع���ي اخلام����س ع�ش���ر يف جم���ال القطاع البيئ���ي عدد (� )4أوراق فني���ة ،وكانت ه���ذه الأوراق عبارة عن
�أوراق تو�ضيحية مت �إعدادها من قبل �إدارة اجلل�سات بن�سبة (.)% 100

�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي خالل الدور العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (177 )2014-2013

امل�ؤ�شرات التطبيقية للقطاع البيئي:
بل���غ ع���دد الأوراق الفني���ة الت���ي �أع���دت للقط���اع البيئي ع���دد (� )4أوراق فنية ،ت�ضمن���ت عدداً من الأف���كار بلغ ()43
فكر ًة بن�سبة فعالية بلغت ( ، )% 60.4كما ت�ضمنت تلك الأوراق عدداً من املقرتحات بلغ عددها ( )11مقرتحا
وبن�سبة فعالية بلغت (.)% 55.0
�أو ًال :و�صف امل�ؤ�شر:
بلغ عدد الأوراق الفنية التي �أعدت للقطاع البيئي عدد (� )4أوراق فنية مل تناق�ش �أي ورقة منها ،وبلغ �إجمايل الأفكار
الت���ي طرح���ت يف القط���اع البيئ���ي ع���دد ( )43فك���رة �س���واء الت���ي مت مناق�شته���ا �أو مل يت���م مناق�شته���ا� ،أي مبعدل ()11
فك���رة ل���كل ورق���ة فني���ة مت �إعداده���ا ،ومت مناق�ش���ة ( )26فك���رة خ�ل�ال اجلل�س���ات ،مبتو�س���ط فعالية بل���غ (،)% 60.4
ومل يت���م الأخ���ذ ب���ـ (� )8أف���كار م���ن �أ�ص���ل ( )43فكرة قدم���ت للجل�سات العامة ،كم���ا �أن (� )9أف���كار مل حتت�سب كون
الورقة التو�ضيحية حول الرقابة على حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي مل تناق�ش يف الدور الثالث من الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر.
ثانياً  :الداللة الأفقية للم�ؤ�شر:
احت���ل القط���اع البيئ���ي مرتب���ة مت�أخرة (التا�سع مك���رر ) بني ( )10قطاعات ،بعدد �أوراق بل���غ ( )4وبن�سبة و�صلت لـ
( )% 1.0من �أ�صل ( )364ورقة �أعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات ،وت�ضمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغ
عددها ( )43فكرة من �أ�صل ( )909فكرة �أي ما ن�سبته ( )% 4.7بالن�سبة لكافة القطاعات ،وقد �أتى القطاع
يف املرتبة (ال�سابعة) بالن�سبة لعدد االفكار.
وق���د احت���ل القط���اع البيئ���ي املرتبة (ال�سابعة) يف عدد الأف���كار ( )43املطروحة بعد كل م���ن القطاعات الدبلوما�سي
واالقت�ص���ادي واالجتماع���ي واالمن���ي والتعليمي والقانوين  ،وبلغ���ت فعالية تلك الأفكار ( )% 60وجاءت يف املرتبة
(ال�سابعة) من حيث فعالية الأفكار املطروحة مقارنة بباقي القطاعات.
�أما على م�ستوى املقرتحات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً من املقرتحات بلغ عددها (� )11شكلت ما ن�سبته ()% 1.7
م���ن �أ�ص���ل ( )643مقرتح���اً ميثل كاف���ة القطاعات ،وقد �أت���ى يف املرتبة (التا�سعة) من حيث ع���دد املقرتحات ،بينما
احتل���ت تل���ك املقرتح���ات املرتبة (اخلام�سة) من حي���ث ن�سبة فعالية املقرتحات والتي بلغ���ت ( .)% 55كون املجل�س
ناق�ش عدد ( )10من �أ�صل ( )11مقرتحا و�أخذ ( )6من املقرتحات التي مت مناق�شتها.
ثالثاً :الداللة الر�أ�سية للم�ؤ�شر:
�إن الأوراق الفنية التي مت مناق�شتها والبالغ عددها (� )4أوراق فنية احتوت على ( )43فكرة مبتو�سط بلغ ()11
فك���رة يف كل ورق���ة فني���ة وه���و م���ا ي�شكل ن�سبة ت�ص���ل �إلى ( )% 4.7من جمم���ل الأفكار التي قدمته���ا كافة الأوراق
الفنية يف كل القطاعات ،وعدد مقرتحات بلغ ( )11مبتو�سط ( )3مقرتحات لكل ورقة فنية وهو ما ي�شكل ن�سبة
( )% 1.7من جممل مقرتحات الأوراق الفنية.
كما نالحظ �أن عدد الأفكار يفوق عدد املقرتحات بفارق ي�صل �إلى ( )32فكرة ،حيث �أن طبيعة الق�ضايا املطروحة
يف الأوراق التو�ضيحي���ة ت�ستدع���ي درا�سة عدد م���ن الق�ضايا الأخرى املرتبطة مبو�ض���وع الورقة ،كمو�ضوع احلفاظ
عل���ى الأرا�ض���ي الزراعية والذي تطرق لأفكار عدة منها م�شكلة جفاف الأرا�ضي الزراعية ب�سبب العوامل الطبيعية
ك�شح الأمطار وظاهرة ا�ستغالل مالك الأرا�ضي الزراعية �أرا�ضيهم لأغرا�ض جتارية و�صناعية.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 178فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

رابعاً :الدالالت العامة للم�ؤ�شرات الفنية:
عل���ى الرغ���م م���ن �أن عدد الأوراق الفنية يف القطاع البيئي مل تتجاوز (� )4أوراق فنية وجاءت يف الرتتيب (التا�سع)
مقارن ًة ببقية القطاعات� ،إال �أن كل ورقة فنية يف القطاع البيئي قد احتوت على معدل ( )11فكرة و( )3مقرتحات،
وحققت على م�ستوى فعالية الأفكار ما ن�سبته (� )% 60.4أي �أن املهدر مل يجاوز ن�سبة (� ،)% 39.6أما بالن�سبة
للمقرتحات فقد بلغ م�ستوى فعاليتها (.)% 55.0
ويعود تبو�ؤ هذا القطاع ملرتبة مت�أخرة التا�سعة من حيث عدد الأوراق لأ�سباب تتعلق بـ:
•تركيز الأمانة العامة على �إعداد �أوراق ت�شريعية واملالحظ �أن القطاع القانوين ح�صل على �أعلى ن�سبة بالن�سبة
لع���دد الأوراق ،وذل���ك نتيج���ة ورود الكث�ي�ر من م�شروع���ات القوانني للأمان���ة خالل الدور الع���ادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر.
•اقت�ص���ار الأوراق الت���ي �أع���دت يف القط���اع البيئ���ي على درا�س���ة م�شكالت متعلقة بجه���ة واحدة ه���ي وزارة البيئة
واملياه.
•كم���ا �أن املجل����س ب�صدد مناق�شة مو�ض���وع حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �صي���د الأ�سماك والزراعة ،حيث
واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى مناق�ش���ة املو�ض���وع يف اجلل�سة اخلام�س���ة ع�شرة من ال���دور العادي الثال���ث للف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر.
•املجل�س ب�صدد طرح عدة �أوراق تو�ضيحية حول ق�ضايا بيئية.

جدول ح�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال البيئي
الإدارة
املعدة

�سنة
الإعداد

1

ورقة تو�ضيحية حول دور الوزارة يف حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �صيد
الأ�سماك والزراعة.

اجلل�سات

2013م

2

ورقة تو�ضيحية ب�ش�أن احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية.

اجلل�سات

2014م

3

ورقة تو�ضيحية حول الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية املعدلة وراثياً
واملوجودة يف الأ�سواق املحلية.

اجلل�سات

4

ورقة تو�ضيحية حول الرقابة على حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.

اجلل�سات

م

مو�ضوع الورقة

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (179 )2014-2013

ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي:
ح�صر الأفكار:
بلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي ما يقرب من ( )43فكرة،
ومن �أهم هذه الأفكار:
•قلة الدعم املقدم للمزارعني يف ظل غالء املواد الزراعية يف ال�سوق.
•تدهور مزارع املواطنني يف بع�ض مناطق الدولة ب�سبب اجلفاف.
•ظاهرة ا�ستغالل الأرا�ضي الزراعية من قبل املالك.
•ع���زوف الكث�ي�ر من املواطنني الراغبني يف العمل عن العمل يف مهنة ال�صيد والزراعة وتف�ضيلهم امتهان مهن
حكومية.
•ارتفاع تكاليف ال�صيد.
•اخت�صا�صات وزارة البيئة واملياه لعام 2009م.
•�سيطرة املجموعات الآ�سيوية على القطاع ال�سمكي
•اخلط���ط واملب���ادرات الت���ي ت�سعى من خالله���ا وزارة البيئة واملياه لدعم وتر�سيخ مهنت���ي ال�صيد والزراعة لدى
املواطنني.

ح�صر املقرتحات:
بلغ �إجمايل املقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي ما يقرب من ( )11مقرتح ًا،
ومن �أهم هذه املقرتحات:
•تقدمي الدعم الكايف لل�صيادين واملزارعني مبا يحقق اال�ستقرارين االجتماعي واملايل لهم.
•و�ض���ع ا�سرتاتيجي���ة ت�أمني �شاملة للمواطنني العامل�ي�ن مبهنتي �صيد الأ�سماك والزراع���ة لتحقيق اال�ستقرار
االجتماعي لأ�سر العاملني بتلك املهن.
•عمل درا�سات تقييم املخاطر للأغذية املعدلة وراثياً قبل ال�سماح بتداولها.
•�إعداد ت�شريع احتادي يعنى بالغذاء.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 180فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

ر�سم بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (181 )2014-2013

جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي
م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة املطروحة يف املجال
البيئي

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

ا�ستغالل مالك الأرا�ضي الزراعية �أرا�ضيهم لأغرا�ض
جتارية و�صناعية.

على امل�ؤ�س�سات وال�صناديق الداعمة مل�شروعات
املواطنني ،تخ�صي�ص ميزانية لدعم امل�شروعات
الزراعية.

تدهور مزارع املواطنني يف املنطقة ال�شرقية والو�سطى من
الدولة ب�سبب اجلفاف.

تقدمي الدعم الكايف لل�صيادين واملزارعني مبا
يحقق اال�ستقرارين االجتماعي واملايل لهم.

قلة الدعم املقدم للمزارعني يف ظل غالء املواد الزراعية يف
ال�سوق.

التعامل مع املزارعني وال�صيادين كقطاع اقت�صادي
منتج.

ا�سترياد دولة الإمارات نحو ( )% 80من احتياجاتها من
ال�سلع الغذائية.

و�ضع ا�سرتاتيجية ت�أمني �شاملة للمواطنني
العاملني مبهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة لتحقيق
اال�ستقرار االجتماعي لأ�سر العاملني بتلك املهن

منو معدل ا�ستهالك الفرد للغذاء يف الإمارات بن�سبة
( )% 4.9خالل عام (2011م).

اعتماد �شروط خا�صة لتداول الأغذية املعدلة وراثياً
تخ�ضع لأحكام وت�شريعات دولية.

دور الوزارة يف احلد من ظاهرة ا�ستغالل الأرا�ضي الزراعية
من قبل املالك.

عمل درا�سات تقييم املخاطر للأغذية املعدلة وراثياً
قبل ال�سماح بتداولها.

التن�سيق بني الوزارة واجلهات املعنية من �أجل احلفاظ على
الأرا�ضي الزراعية.

�إعداد ت�شريع احتادي يعنى بالغذاء.

انخفا�ض الأمن الغذائي بنحو ( )% 60خالل العقدين
املا�ضيني.

تنظيم اجلمعيات الزراعية اخلا�صة مبجتمع
املزارعني لت�سويق انتاجهم.

دور الوزارة يف حماية وت�أمني امل�ستقبل املهني للمواطنني
العاملني يف ال�صيد والزراعة.

تقنني حفر الآبار االرتوازية للحفاظ على املياه
اجلوفية.

  

عزوف الكثري من املواطنني الراغبني يف العمل عن العمل
يف مهنة ال�صيد والزراعة وتف�ضيلهم امتهان مهن حكومية.

الإ�شراف على جتارة املواد الزراعية واملواد الداخلة
يف الزراعة ل�ضمان عدم ارتفاع �أ�سعارها.

  

معدل ا�ستهالك الفرد من الأ�سماك حملياً الأعلى خليجياً
حيث يبلغ ( )33كيلو غراماً �سنوياً ،ومعدل امل�ستورد
يرتاوح بني .% 70-50

التن�سيق مع اجلهات املحلية ب�ش�أن تخ�صي�ص طرق
التخل�ص من املياه املعاجلة غري امل�ستخدمة للحد
من ظاهرة التخل�ص غري القانوين للمياه العادمة
يف ال�صحراء.

  

ن�سبة ا�ستفادة احلكومات املحلية وال�صيادين املواطنني من
�إجمايل جتارة الأ�سماك بالدولة ال تتجاوز (.)% 10

  

ارتفاع تكاليف ال�صيد.

  

حمدودية املوارد الطبيعية يف الدولة وارتفاع ُكلفة �إنتاج
ال�سلع الغذائية حملياً.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 182فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة املطروحة يف املجال
البيئي

  

حمدودية الدعم املقدم �إلى ال�صيادين وجمعيات ال�صيادين
وعدم مراعاة الدعم احلكومي االحتياجات الفعلية لهم.

  

انخفا�ض م�ساحة املحا�صيل الزراعية و�أعداد النخيل ب�سبب
ملوحة املياه و�شحها واجلفاف والزحف العمراين.

  

انخفا�ض الإنتاج الزراعي املحلي بن�سبة تزيد عن .% 60

  

اخت�صا�صات وزارة البيئة واملياه لعام 2009م.

  

�سيطرة املجموعات الآ�سيوية على القطاع ال�سمكي.

  

اخلدمات التي تقدمها وزارة البيئة واملياه للمواطنني
العاملني يف مهنتي الزراعة و�صيد الأ�سماك.

  

اخلطط واملبادرات التي �ست�سعى من خاللها وزارة البيئة
واملياه لدعم وتر�سيخ مهنتي ال�صيد والزراعة لدى
املواطنني.

  

الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية املعدلة
وراثياً املوجودة يف الأ�سواق املحلية.

  

ال�شروط التي تطبقها الهيئة على الأغذية املهند�سة وراثياً
امل�سموح بتداولها وبيعها يف �أ�سواق الدولة.

  

ا�ستف�سار حول توفر خمتربات خمت�صة يف الدولة قادرة
على الك�شف عن املكونات املعدلة وراثياً.

  

تنتج العديد من الدول الأغذية املعدلة وراثياً ،وتقدر
امل�ساحات املزروعة بنحو ( )4.2مليون فدان.

  

اعتماد املواد املعدلة جينيا من قبل املنظمات العاملية
امل�س�ؤولة عن قطاع الغذاء.

  

هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س تتولى متابعة
الأبحاث والدرا�سات العلمية والت�شريعات احلديثة التي
ت�صدر حول العامل يف �ش�أن الأغذية املعدلة وراثياً.

  

�أ�سواق الإمارات لي�ست مبن�أى عن تواجد الأغذية املعدلة
وراثياُ.

  

مطالبات ب�إن�شاء نظم و�إجراءات جديدة لتقنني التعامل مع
الأغذية املعدلة وراثياً.

  

�أبحاث ودرا�سات حديثة حول ت�أثريات وعواقب الهند�سة
الوراثية على الأغذية.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (183 )2014-2013

م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة املطروحة يف املجال
البيئي

  

منظمات حماية البيئة تدعم الآراء التي ت�شكك �سالمة
الأغذية املعدلة وراثياً.

  

هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س تطبق اال�شرتاطات
العاملية بالن�سبة للأغذية املعدلة وراثياً.

  

تعترب الإمارات من الدول امل�ستوردة للغذاء العاملي ومن
م�صادر خمتلفة.

  

غياب قانون غذائي موحد على م�ستوى الدولة.

  

�إجراءات الوزارة للرقابة على حمطات معاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي.

  

بع�ض حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي تتخل�ص من
املياه املعاجلة غري امل�ستخدمة يف غري الأماكن املخ�ص�صة
لذلك.

  

�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف ظل النمو
ال�سكاين املتزايد والنه�ضة العمرانية ال�شاملة.

  

املوارد املائية اجلوفية امل�صدر الرئي�سي للمياه العذبة
تتعر�ض لال�ستنزاف.

  

عدد حمطات مياه ال�صرف ال�صحي بالدولة.

  

يتم اال�ستفادة من ( % )60من �إجمايل مياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة البالغة ( )284مليون مرت مكعب
�سنويا يف �إمارة �أبوظبي.

  

تخ�ضع جميع حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي �إلى
رقابة اجلهات احلكومية املحلية.

  

جهود احلكومة للحفاظ على املوارد املائية يف الدولة.

  

اال�ستف�سار حال هنالك توجه ال�ستخدام املياه العادمة
املعاجلة وذلك للتقليل من ا�ستخدام املياه اجلوفية.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 184فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع البيئي:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفني���ة املع���دة يف القط���اع البيئ���ي من خ�ل�ال ح�صر الأف���كار واملقرتحات الت���ي طرحت يف
الأوراق الفني���ة الت���ي �أنتجته���ا الإدارات البحثية خالل الدور العادي الثال���ث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ،
ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام.

فعالية الأفكار:
بلغ �إجمايل عدد الأوراق الفنية يف القطاع البيئي التي طرحت ونوق�شت يف الدور الثالث (� )3أوراق تو�ضيحية من
�أ�صل (� )4أوراق وبلغت ن�سبة فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي (.)% 60.4

ر�سم بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (185 )2014-2013

يالحظ �أن من �أهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي:
•ا�ستغالل مالك الأرا�ضي الزراعية �أرا�ضيهم لأغرا�ض جتارية و�صناعية.
•غالء املواد الزراعية يف ال�سوق.
•انخفا�ض الأمن الغذائي خالل العقدين املا�ضيني بن�سبة � 60أو .% 70
•هج���ر معظ���م الأرا�ض���ي ال�صاحل���ة للزراع���ة يف �أنحاء خمتلف���ة من الدولة نتيج���ة موجة �ش���ح الأمطار وجفاف
العديد من الآبار االرتوازية �أو زيادة ملوحتها.
•قلة الدعم املقدم لال�ستثمارات الزراعية وعدم ت�شجيع وتنمية الإنتاج الزراعي .
•ال���دور الأول ال���ذي تق���وم ب���ه ال���وزارة للحف���اظ عل���ى الأرا�ض���ي الزراعي���ة من ا�ستغ�ل�ال بع�ض مالكه���ا يف غري
الأغرا�ض التي خ�ص�صت لها.
•اال�ستف�سار حال وجود تن�سيق بني الوزارة واجلهات املحلية من �أجل احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية.
•دور الوزارة يف حماية وت�أمني امل�ستقبل املهني للمواطنني العاملني يف ال�صيد والزراعة.
•اخت�صا�صات وزارة البيئة واملياه لعام 2009م.
•الأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة البيئة واملياه.
•ميزانية الوزارة ودورها يف حماية املواطنني.
•ت�أمني الأمن الغذائي يف الدولة.
•ارتفاع تكاليف ال�صيد.
•زيادة عدد العمالة الوافدة يف مهنة ال�صيد.
•دعم املواطن ال�صياد.
•الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية املعدلة وراثياً املوجودة يف الأ�سواق املحلية.
•�أبحاث ودرا�سات حديثة حول ت�أثريات وعواقب الهند�سة الوراثية على الأغذية.
•يطالب االحتاد الأوروبي ب�ضرورة تقنني ا�ستهالك الأطعمة املعدلة وراثيا �أو منعها من الأ�سواق الأوروبية.
•�أعلنت احلكومة الفرن�سية ب�أنها تدر�س حاليا حظر الأغذية املعدلة وراثياُ.
•�أ�سواق الإمارات لي�ست مبن�أى عن تواجد الأغذية املعدلة وراثياُ.
•تعترب الإمارات من الدول امل�ستوردة للغذاء العاملي ومن م�صادر خمتلفة.
•غياب قانون غذائي موحد على م�ستوى الدولة.
•اال�ستمرار يف تطوير �أجهزة خمتربات الرقابة الغذائية ،وت�أمني الكمية املنا�سبة من هذه الأجهزة للك�شف عن
الأغذية املعدلة وراثيا.
•حتقيق التنمية االقت�صادية.
•اجلهود التي تبذلها الهيئة لتوعية امل�ستهلكني بالأغذية املعدلة وراثيا.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية للقطاع البيئي
م

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

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

1

ا�ستغالل مالك الأرا�ضي الزراعية �أرا�ضيهم لأغرا�ض
جتارية و�صناعية.

ا�ستغالل مالك الأرا�ضي الزراعية �أرا�ضيهم
لأغرا�ض جتارية و�صناعية.

2

غالء املواد الزراعية يف ال�سوق.

تدهور مزارع املواطنني يف املنطقة ال�شرقية
والو�سطى من الدولة ب�سبب اجلفاف.

3

انخفا�ض الأمن الغذائي خالل العقدين املا�ضيني بن�سبة
� 60أو .% 70

قلة الدعم املقدم للمزارعني يف ظل غالء املواد
الزراعية يف ال�سوق.

4

هجر معظم الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة يف �أنحاء خمتلفة
من الدولة نتيجة موجة �شح الأمطار وجفاف العديد من
الآبار االرتوازية �أو زيادة ملوحتها.

ا�سترياد دولة الإمارات نحو ( )% 80من
احتياجاتها من ال�سلع الغذائية.

5

قلة الدعم املقدم لال�ستثمارات الزراعية وعدم ت�شجيع
وتنمية الإنتاج الزراعي .

منو معدل ا�ستهالك الفرد للغذاء يف الإمارات
بن�سبة ( )% 4.9خالل عام (2011م).

6

الدور الأول الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الأرا�ضي
الزراعية من ا�ستغالل بع�ض مالكها يف غري الأغرا�ض التي
خ�ص�صت لها.

دور الوزارة يف احلد من ظاهرة ا�ستغالل الأرا�ضي
الزراعية من قبل املالك.

7

اال�ستف�سار حال وجود تن�سيق بني الوزارة واجلهات املحلية
من �أجل احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية.

التن�سيق بني الوزارة واجلهات املعنية من �أجل
احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية.

8

دور الوزارة يف حماية وت�أمني امل�ستقبل املهني للمواطنني
العاملني يف ال�صيد والزراعة.

انخفا�ض الأمن الغذائي بنحو ( )% 60خالل
العقدين املا�ضيني.

9

اخت�صا�صات وزارة البيئة واملياه لعام 2009م.

دور الوزارة يف حماية وت�أمني امل�ستقبل املهني
للمواطنني العاملني يف ال�صيد والزراعة.

10

الأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة البيئة واملياه.

غياب قانون غذائي موحد على م�ستوى الدولة.

11

ميزانية الوزارة ودورها يف حماية املواطنني.

عزوف الكثري من املواطنني الراغبني يف العمل
عن العمل يف مهنة ال�صيد والزراعة وتف�ضيلهم
امتهان مهن حكومية.

12

ت�أمني الأمن الغذائي يف الدولة.

معدل ا�ستهالك الفرد من الأ�سماك حملياً الأعلى
خليجياً حيث يبلغ ( )33كيلو غراماً �سنوياً،
ومعدل امل�ستورد يرتاوح بني .% 70-50

13

ارتفاع تكاليف ال�صيد.

ن�سبة ا�ستفادة احلكومات املحلية وال�صيادين
املواطنني من �إجمايل جتارة الأ�سماك بالدولة ال
تتجاوز (.)% 10

14

زيادة عدد العمالة الوافدة يف مهنة ال�صيد.

ارتفاع تكاليف ال�صيد.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (187 )2014-2013

م

الأفكار الرئي�سية التي وردت يف تقارير اللجان و�أخذت من
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الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

15

توطني مهنة ال�صيد.

حمدودية املوارد الطبيعية يف الدولة وارتفاع ُكلفة
�إنتاج ال�سلع الغذائية حملياً.

16

دعم املواطن ال�صياد.

حمدودية الدعم املقدم �إلى ال�صيادين وجمعيات
ال�صيادين وعدم مراعاة الدعم احلكومي
االحتياجات الفعلية لهم.

17

الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية املعدلة
وراثياً املوجودة يف الأ�سواق املحلية.

انخفا�ض م�ساحة املحا�صيل الزراعية و�أعداد
النخيل ب�سبب ملوحة املياه و�شحها واجلفاف
والزحف العمراين.

18

�أبحاث ودرا�سات حديثة حول ت�أثريات وعواقب الهند�سة
الوراثية على الأغذية.

انخفا�ض الإنتاج الزراعي املحلي بن�سبة تزيد عن
.% 60

19

يطالب االحتاد الأوروبي ب�ضرورة تقنني ا�ستهالك الأطعمة
املعدلة وراثيا �أو منعها من الأ�سواق الأوروبية.

اخت�صا�صات وزارة البيئة واملياه لعام 2009م.

20

�أعلنت احلكومة الفرن�سية ب�أنها تدر�س حاليا حظر الأغذية
املعدلة وراثيا.

�سيطرة املجموعات الآ�سيوية على القطاع
ال�سمكي.

21

�أ�سواق الإمارات لي�ست مبن�أى عن تواجد الأغذية املعدلة
وراثياُ.

اخلدمات التي تقدمها وزارة البيئة واملياه
للمواطنني العاملني يف مهنتي الزراعة و�صيد
الأ�سماك.

22

تعترب الإمارات من الدول امل�ستوردة للغذاء العاملي ومن
م�صادر خمتلفة.

اخلطط واملبادرات التي �ست�سعى من خاللها
وزارة البيئة واملياه لدعم وتر�سيخ مهنتي ال�صيد
والزراعة لدى املواطنني.

 .23غياب قانون غذائي موحد على م�ستوى الدولة.

الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية
املعدلة وراثياً املوجودة يف الأ�سواق املحلية.

24

اال�ستمرار يف تطوير �أجهزة خمتربات الرقابة الغذائية،
وت�أمني الكمية املنا�سبة من هذه الأجهزة للك�شف عن
الأغذية املعدلة وراثيا.

ال�شروط التي تطبقها الهيئة على الأغذية
املهند�سة وراثياً امل�سموح بتداولها وبيعها يف �أ�سواق
الدولة.

25

حتقيق التنمية االقت�صادية.

ا�ستف�سار حول توفر خمتربات خمت�صة يف الدولة
قادرة على الك�شف عن املكونات املعدلة وراثياً.

26

اجلهود التي تبذلها الهيئة لتوعية امل�ستهلكني بالأغذية
املعدلة وراثيا.

27

تنتج العديد من الدول الأغذية املعدلة وراثياً،
وتقدر امل�ساحات املزروعة بنحو ( )4.2مليون
فدان
اعتماد املواد املعدلة جينيا من قبل املنظمات
العاملية امل�س�ؤولة عن قطاع الغذاء.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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م

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

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

28

هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س تتولى
متابعة الأبحاث والدرا�سات العلمية والت�شريعات
احلديثة التي ت�صدر حول العامل يف �ش�أن الأغذية
املعدلة وراثياً.

29

�أ�سواق الإمارات لي�ست مبن�أى عن تواجد الأغذية
املعدلة وراثياُ.

30

مطالبات ب�إن�شاء نظم و�إجراءات جديدة لتقنني
التعامل مع الأغذية املعدلة وراثياً.

31

�أبحاث ودرا�سات حديثة حول ت�أثريات وعواقب
الهند�سة الوراثية على الأغذية.

32

منظمات حماية البيئة تدعم الآراء التي ت�شكك
�سالمة الأغذية املعدلة وراثياً.

33

هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س تطبق
اال�شرتاطات العاملية بالن�سبة للأغذية املعدلة
وراثياً.

34

تعترب الإمارات من الدول امل�ستوردة للغذاء العاملي
ومن م�صادر خمتلفة.
�أفكار مل تناق�ش

35

�إجراءات الوزارة للرقابة على حمطات معاجلة
مياه ال�صرف ال�صحي.

36

بع�ض حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
تتخل�ص من املياه املعاجلة غري امل�ستخدمة يف غري
الأماكن املخ�ص�صة لذلك.

37

�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف
ظل النمو ال�سكاين املتزايد والنه�ضة العمرانية
ال�شاملة.

38

املوارد املائية اجلوفية امل�صدر الرئي�سي للمياه
العذبة تتعر�ض لال�ستنزاف.

39

عدد حمطات مياه ال�صرف ال�صحي بالدولة.

40

يتم حاليا اال�ستفادة من ( % )60من �إجمايل
مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة البالغة ()284
مليون مرت مكعب �سنويا يف �إمارة �أبوظبي.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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41

تخ�ضع جميع حمطات معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي �إلى رقابة اجلهات احلكومية املحلية.

42

جهود احلكومة للحفاظ على املوارد املائية يف
الدولة.

43

اال�ستف�سار حال هنالك توجه ال�ستخدام املياه
العادمة املعاجلة وذلك للتقليل من ا�ستخدام املياه
اجلوفية.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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ب .فعالية املقرتحات:
بلغ���ت ن�سب���ة فعالي���ة املقرتح���ات يف القط���اع البيئ���ي ( ،)% 55.0حي���ث بلغ ع���دد املقرتحات الت���ي وردت يف الأوراق
البحثي���ة للأمان���ة العام���ة ومت مناق�شته���ا فعلي���اً ( )6مقرتح���ات م���ن جمم���وع ( )11مقرتح���ا (مق�ت�رح واحد مل
يناق����ش) ،ومل يت���م الأخ���ذ مبجم���وع ( )4مقرتح���ات من �أ�ص���ل ( )10مقرتح���ات مت مناق�شتها وبن�سب���ة هدر بلغت
(.)% 40

ر�سم بياين لقيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع البيئي
يالحظ �أن من �أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي:
•تنظيم اجلمعيات الزراعية اخلا�صة مبجتمع املزارعني لت�سويق �إنتاجهم  ،كما هو معمول به يف بع�ض الهيئات
داخل الدولة.
•تقن�ي�ن حف���ر الآب���ار االرتوازية للحفاظ عل���ى املياه اجلوفية  ،وفر�ض النظم احلديثة لل���ري التي تقوم بتوفري
املياه ب�شكل كبري مثل الزراعة املائية .
•الإ�ش���راف عل���ى جتارة املواد الزراعية واملواد الداخلة يف الزراعة من ب���ذور و�أ�سمدة و�آليات وغريها وذلك لعدم
ارتفاع �أ�سعارها.
•املحافظة على الأرا�ضي الزراعية وعدم حتويلها لأرا�ضي �صناعية �أو جتارية �إال بعد �أخذ املوافقات واال�ست�شارات
الالزمة من اجلهات املخت�صة.
•و�ض���ع ا�سرتاتيجي���ة ت�أمني �شاملة للمواطنني العاملني مبهنتي �صي���د الأ�سماك والزراعة  ،لتحقيق اال�ستقرار
االجتماعي لأ�سر العاملني بتلك املهن.
•اعتماد �شروط خا�صة لتداول الأغذية املعدلة وراثياً تخ�ضع لأحكام وت�شريعات دولية.
•�إعداد ت�شريع احتادي يعنى بالغذاء.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (191 )2014-2013

جدول قيا�س فعالية مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع البيئي
م

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

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

1

تنظيم اجلمعيات الزراعية اخلا�صة مبجتمع املزارعني لت�سويق
�إنتاجهم كما هو معمول به يف بع�ض الهيئات داخل الدولة.

على امل�ؤ�س�سات وال�صناديق الداعمة مل�شروعات
املواطنني ،تخ�صي�ص ميزانية لدعم
امل�شروعات الزراعية.

2

تقنني حفر الآبار االرتوازية للحفاظ على املياه اجلوفية وفر�ض
النظم احلديثة للري التي تقوم بتوفري املياه ب�شكل كبري مثل
الزراعة املائية .

تقدمي الدعم الكايف لل�صيادين واملزارعني
مبا يحقق اال�ستقرارين االجتماعي واملايل
لهم.

3

الإ�شراف على جتارة املواد الزراعية واملواد الداخلة يف الزراعة من
بذور و�أ�سمدة و�آليات وغريها وذلك لعدم ارتفاع �أ�سعارها.

التعامل مع املزارعني وال�صيادين كقطاع
اقت�صادي منتج.

4

املحافظة على الأرا�ضي الزراعية وعدم حتويلها لأرا�ضي �صناعية
�أو جتارية �إال بعد �أخذ املوافقات واال�ست�شارات الالزمة من
اجلهات املخت�صة.

و�ضع ا�سرتاتيجية ت�أمني �شاملة للمواطنني
العاملني مبهنتي �صيد الأ�سماك والزراعة
لتحقيق اال�ستقرار االجتماعي لأ�سر العاملني
بتلك املهن.

5

و�ضع ا�سرتاتيجية ت�أمني �شاملة للمواطنني العاملني مبهنتي
�صيد الأ�سماك والزراعة لتحقيق اال�ستقرار االجتماعي لأ�سر
العاملني بتلك املهن.

اعتماد �شروط خا�صة لتداول الأغذية املعدلة
وراثياً تخ�ضع لأحكام وت�شريعات دولية.

6

اعتماد �شروط خا�صة لتداول الأغذية املعدلة وراثياً تخ�ضع
لأحكام وت�شريعات دولية.

عمل درا�سات تقييم املخاطر للأغذية املعدلة
وراثياً قبل ال�سماح بتداولها.

7

�إعداد ت�شريع احتادي يعنى بالغذاء.

�إعداد ت�شريع احتادي يعنى بالغذاء.

8

تنظيم اجلمعيات الزراعية اخلا�صة مبجتمع
املزارعني لت�سويق �إنتاجهم.

9

تقنني حفر الآبار االرتوازية للحفاظ على
املياه اجلوفية.

10

الإ�شراف على جتارة املواد الزراعية واملواد
الداخلة يف الزراعة ل�ضمان عدم ارتفاع
�أ�سعارها.

11

املحافظة على الأرا�ضي الزراعية وعدم
حتويلها لأرا�ضي �صناعية �أو جتارية.
مقرتح مل يناق�ش

12

التن�سيق مع اجلهات املحلية ب�ش�أن تخ�صي�ص
طرق التخل�ص من املياه املعاجلة غري
امل�ستخدمة للحد من ظاهرة التخل�ص غري
القانوين للمياه العادمة يف ال�صحراء.
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تقدير نتائج �أعمال القطاع البيئي :
ت�ش�ي�ر نتائ���ج امل�ؤ�ش���رات ال�سابق���ة �إلى �أهمية ال���دور الذي �شكلت���ه الأوراق الفنية يف هذا القطاع وال���ذي بلغت فعالية
الأف���كار واملقرتح���ات في���ه متو�سط ما ن�سبت���ه ( ،)% 57.4ويعود ذلك �إلى املنهجية الت���ي اتبعت يف حتديد ماهية
امل�شكل���ة البحثي���ة يف تل���ك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�سبة له���ا� ،أما ما يتعلق مبوقف احلكوم���ة وتفاعلها �إزاء تلك
الأفكار واملقرتحات فيمكن اال�سرت�شاد بن�سبة الفعالية التي بلغت ( )% 60.4للأفكار و( )% 55.0للمقرتحات.
جدول طبيعة ت�أثري الأوراق والدرا�سات الفنية على القطاع البيئي
القطاع

غري م�ؤثر

�إيجابي

م�ؤثر

ارتباط جوهري ب�أعمال املجل�س

البيئي

النتيجة العامة� :أن ن�سبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية  ،وطرحها ملقرتحات مت�س �أ�سباب
امل�شكالت عالوة على مقدار التوافق الذي �أظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�سات العامة ومدى
توافق ما ي�صدر من قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات ،ي�ؤكد �أن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً
جوهرياً ب�أعمال املجل�س بن�سبة فعالية تبلغ (.)% 60.4
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�سابعا :القطاع الأمني
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 .1م�ؤ�شرات عامة للقطاع الأمني:
بل���غ �إجم���ايل الأوراق الفني���ة املعدة من قب���ل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خ�ل�ال دور االنعقاد العادي الثالث
م���ن الف�ص���ل الت�شريع���ي اخلام����س ع�شر يف جمال القطاع الأمني عدد ( )13عم ً
ال بحثي���اً ومت �إعداد الأوراق الفنية
م���ن قب���ل �إدارة اجلل�س���ات بعدد ( )8بن�سبة ( ،)% 61.5و�إدارة اللجان بع���دد (� )4أوراق فنية بن�سبة (،)% 30.8
بينما �أعد مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية ورقة بحثية واحدة يف جمال القطاع الأمني بن�سبة (.)% 7.7
وتفاوت���ت ه���ذه الأعم���ال م���ا ب�ي�ن (� )8أوراق تو�ضيحي���ة ،و(� )3أوراق فني���ة (خمطط عمل) من اللج���ان ،وتقرير
واحد ،وورقة عمل واحدة مرتبطة مبحا�ضرة �أمنية.

�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال الأمني خالل الدورالعادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
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 .2امل�ؤ�شرات التطبيقية للقطاع الأمني:
�أو ًال :و�صف امل�ؤ�شر:
بل���غ ع���دد الأوراق الفني���ة الت���ي �أع���دت يف للقط���اع الأمن���ي ( )13ورق���ة فنية ت�ضمنت ع���دداً من الأف���كار الأمنية
املختلفة ،وبلغ �إجمايل الأفكار �سواء التي مت مناق�شتها �أو مل يتم مناق�شتها ( )119فكر ًة� ،أي مبعدل (� )9أفكار
يف كل ورق���ة فني���ة مت �إعداده���ا .بينم���ا مل يت���م قيا����س ( )89فك���رة �أخرى م���ن �أ�صل ( )119والت���ي وردت يف ()12
ورقة فنية ،نظراً لعدم �إدراج بع�ض هذه الأوراق بت�شريعاتها وموا�ضيعها يف هذا الدور ،وبع�ضها الآخر مت مناق�شته
بجل�سة �سرية.
كم���ا بل���غ �إجمايل املقرتحات املعدة يف القط���اع الأمني �سواء التي مت مناق�شتها �أو مل يتم مناق�شتها ( )20مقرتحاً.
مت ط���رح ومناق�ش���ة ( )20مقرتحا وردت يف ورقة فنية واحدة (تقرير اللجنة ب�ش�أن �سيا�سة وزارة الداخلية) ،ولكن
مل ي���رد م���ن احلكوم���ة �سواء مبوافقته���ا �أو رف�ضها له���ذه املقرتحات ،ولذل���ك ال ميكن قيا�س فعالي���ة املقرتحات يف
القطاع الأمني �إال بعد احل�صول على رد احلكومة ب�ش�أن هذه املقرتحات.
ثانياً  :الداللة الأفقية للم�ؤ�شر:
احتل القطاع الأمني املرتبة ال�ساد�سة بني الع�شر قطاعات ،بعدد �أوراق بلغت ( )13ورقة فنية وبن�سبة و�صلت لـ ()% 3.5
من �أ�صل ( )364ورقة �أعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات.
وت�ضمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغت ( )119فكرة من �أ�صل (� )909أفكار �أي ما ن�سبته ( ،)% 13بالن�سبة لكافة
القطاعات  ،وقد �أتت يف املرتبة الرابعة يف عدد الأفكار ،بينما احتلت تلك الأفكار ن�سبة فاعلية بلغت (.) % 83
وعل���ى الرغ���م م���ن احتاللها املركز ال�ساد�س يف عدد الأوراق الفنية� ،إال �أنها احتلت املرتبة الرابعة يف عدد الأفكار املطروحة
بع���د كل م���ن القط���اع الربملاين الدبلوما�سي الذي احتل املرتبة الأولى بن�سبة ( ،)%23.6والقطاع االقت�صادي الذي جاء
يف املرتب���ة الثاني���ة بن�سب���ة ( ،)% 17وبلغ���ت فعالية تلك الأف���كار( )% 83وجاءت يف املرتبة الرابع���ة من حيث الرتتيب؛
مقارنة بفعالية الأفكار املطروحة يف باقي القطاعات.
�أم���ا عل���ى م�ست���وى املقرتح���ات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً من املقرتحات بلغت ( )20مقرتحاً �شكل ما ن�سبته ( )% 3من
�أ�ص���ل ( )643مقرتح���اً ميث���ل كافة القطاعات ،حمت ً
ال بذلك املرتب���ة ال�ساد�سة من حيث عدد املقرتحات حيث احتلت تلك
املقرتح���ات املرتب���ة الأخ�ي�رة يف ن�سب���ة فاعلي���ة املقرتحات بن�سبة ( ، )% 0ب�سبب عدم احل�ص���ول على رد من احلكومة �سواء
مبوافقته���ا �أو رف�ضه���ا له���ذه املقرتحات ،ولذلك ال ميكن قيا�س فعالية املقرتحات يف القطاع الأمني �إال بعد احل�صول على
رد احلكومة ب�ش�أن هذه املقرتحات.
ثالثاً  :الداللة الر�أ�سية للم�ؤ�شر:
احت���وت الأوراق الفني���ة البال���غ عددها ( )13ورق���ة فنية يف هذا القطاع على ( )119فكرة مبتو�سط بلغ (� )9أفكار
يف كل ورقة فنية و ت�شكل ن�سبة الأفكار التي قدمها القطاع الأمني من جممل الأفكار التي قدمتها كافة القطاعات
( )% 13من جممل الأفكار التي قدمتها كافة الأوراق الفنية يف كل القطاعات ،وعدد مقرتحات بلغت ()20
مقرتحاً مبتو�سط ( )1.5لكل ورقة فنية وهو ما ي�شكل ما ن�سبته ( )% 3من جممل مقرتحات الأوراق الفنية.
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رابعاً  :الدالالت العامة للم�ؤ�شرات الفنية :
عل���ى الرغ���م م���ن �أن ع���دد الأوراق الفني���ة يف القطاع الأمني مل تتج���اوز ( )13ورقة وج���اءت يف الرتتيب ال�ساد�س
مقارن��� ًة ببقي���ة القطاع���ات� ،إال �أن كل ورق���ة فني���ة يف القطاع الأمن���ي قد احتوت على مع���دل ( � ) 9أفكار و( مقرتح
واح���د)  ،وحقق���ت عل���ى م�ست���وى فعالي���ة الأفكار م���ا ن�سبت���ه (� )% 83أي �أن املهدر مل يجاوز ن�سب���ة (� ،)% 17أما
بالن�سبة للمقرتحات فقد بلغت م�ستوى فعاليتها (.)% 0
ويعود تبو�ؤ هذا القطاع ملرتبة مت�أخرة (ال�ساد�سة على م�ستوى القطاعات) من حيث عدد الأوراق لأ�سباب تتعلق بـ:
•تركيز الأمانة العامة على �إعداد �أوراق ت�شريعية واملالحظ �أن القطاع القانوين ح�صل على �أعلى ن�سبة بالن�سبة
لع���دد الأوراق ،وذل���ك نتيج���ة ورود الكث�ي�ر م���ن م�شروعات القوان�ي�ن للأمانة خ�ل�ال الدور الأول م���ن الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر.
•اقت�صار الأوراق التي �أعدت يف القطاع الأمني على تقرير جلنة واحده ب�ش�أن �سيا�سة وزارة الداخلية� ،أما باقي
الأوراق الفني���ة تفاوت���ت ب�ي�ن �أوراق تو�ضيحي���ة وخط���ط عم���ل للجان وورقة عم���ل ملحا�ضرة خارجي���ة  ،حيث ال
حتتوي هذه الأوراق على مقرتحات ميكن قيا�س فاعليتها.
•جميع الأوراق البحثية التي مت مناق�شتها يف املجل�س نوق�شت يف جل�سات �سرية.
•وبالن�سب���ة لع���دد الأفكار والبال���غ عددها ( )119فكرة ،فقد جاءت يف الرتتيب الراب���ع من حيث العدد مقارن ًة
ببقية القطاعات ،وذلك ب�سبب:
•تركيز الأفكار وو�ضوحها يف الأوراق الفنية املعدة.
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جدول ح�صر للأوراق الفنية املعدة يف املجال الأمني
عنوان الورقة

م

الإدارة املعدة

�سنة الإعداد

1

ورقة تو�ضيحية ل�س�ؤال حول هروب الفئة امل�ساندة « العمالة املنزلية» وت�ضرر
املواطنني.

2013

2

ورقة تو�ضيحية ل�س�ؤال حول الآثار االقت�صادية والأمنية خلدم املنازل على
الأ�سر املواطنة.

2014

3

ورقة تو�ضيحية ل�س�ؤال حول النق�ص يف عدد �أفراد ال�شرطة.

2014

4

ورقة تو�ضيحية ل�س�ؤال حول �آلية تنفيذ قرار منح جن�سية الدولة لأبناء
املواطنات.

5

ورقة تو�ضيحية ل�س�ؤال حول �إن�شاء مركز للدفاع املدين مبنطقة مليحة.

6

ورقة تو�ضيحية ل�س�ؤال حول تعديل املعايري اخلا�صة ب�إ�صدار رخ�ص قيادة
ال�سيارات للوافدين.

2014

7

ورقة تو�ضيحية ل�س�ؤال حول �ضرورة فح�ص خدم املنازل مبنافذ دخول الدولة.

2014

8

ورقة تو�ضيحية ل�س�ؤال ا�ستخراج رخ�صة القيادة للوافدين.

2014

9

مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية.

2013

خطة عمل اللجنة ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية يف �ش�أن حماية
10
الطلبة من ظاهرة املخدرات.
 11ورقة خلفية  -تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف �ش�أن الدولة.

�إدارة
اجلل�سات

�إدارة اللجان

 12ورقة خمطط �أعمال اللجنة ملو�ضوع حماية املجتمع من املواد املخدرة.
حما�ضرة بعنوان  :البيت متوحد  /وزارة الداخلية� -إدارة جناح اجلو-ال�شارقة
13
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2014
2014

2013
2013
2013

مركز
املعلومات
والدرا�سات
الربملانية

2013
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 .3ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني:
ح�صر الأفكار:
بلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني ما يقرب من ( )119فكرة،
ومن �أهم هذه الأفكار التي مت طرحها يف املجل�س:
ب�ش�أن �سيا�سة وزارة الداخلية :
•ال�سالمة املرورية على الطرق اخلارجية.
•�أعباء ومهام الدوريات املرورية.
•التوعية املرورية وكيفية تطبيقها بكافة جماالتها.
•اختالف معايري فح�ص وت�سجيل املركبات امل�ستوردة وامل�ستعملة بني �إمارات الدولة.
•اختالف معايري تخفي�ض قيمة ر�سوم املخالفات املروية بني �إدارات املرور يف الدولة.
•املخالفات املرورية واختالف حتديد ال�سرعات على الطرق اخلارجية.
•عدم تفعيل قانون الأوزان املحورية اخلا�ص باملركبات الثقيلة.
•�أف�ضل املمار�سات يف جمال ال�سالمة والطرق وفق االحتاد الأوروبي.
• تطبيق ممار�سة ال�صندوق الأ�سود على املركبات الثقيلة.
•عدم وجود ت�شريع احتادي ينظم عملية ت�سجيل وفح�ص الدرجات ذات الدفع الرباعي.
•�ضعف خدمات الإنقاذ والإ�سعاف على الطرق اخلارجية.
•عزوف املواطنني عن العمل يف قطاع الإ�سعاف والإنقاذ.
•ارتفاع معدل الق�ضايا الأ�سرية.
•دور ال�شرطة املجتمعية والأهداف التي �أن�ش�أت من �أجلها.
•�ضحايا احلوادث املرورية.
ب�ش�أن ا�ستخراج رخ�صة القيادة للوافدين:
•�شروط فتح امللف للوافدين الذين يعملون يف �إمارة غري الإمارة ال�صادرة منها الإقامة.
•رف����ض �إدارات امل���رور والرتاخي����ص يف الدولة ال�سماح للوافدي���ن �أو لذويهم بفتح ملف���ات احل�صول على رخ�ص
قيادة كونهم يقطنون يف �إمارة غري التي �صدرت منها الإقامة.
•معاناة الوافدين لاللتحاق باحل�ص�ص التدريبية ب�شكل دوري.
•ازدياد التكلفة املرورية يف الدولة.
•ارت���كاب بع����ض ال�سائق�ي�ن الوافدي���ن ح���وادث مروري���ة وت�صدره���م لقوائم ال�سائق�ي�ن الأكرث خط���ورة يف بع�ض
الإمارات.
•اخت�صا�صات جمل�س املرور االحتادي الذي ي�شكل من كافة الأطراف املعنية بالدولة.
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ب�ش�أن الآثار االقت�صادية والأمنية خلدم املنازل على الأ�سر املواطنة:
•ي�شكل خدم املنازل ن�سبة كبرية من فئة العمالة امل�ساندة املتواجدة يف الدولة.
•يعتمد املجتمع الإماراتي على العمالة املنزلية ب�شكل كبري نتيجة الطفرة احل�ضارية.
•الآثار االقت�صادية والأمنية خلدم املنازل على الأ�سر املواطنة.
•حظر ت�شغيل جن�سيات معينة يف الدولة وبع�ض الدول اخلليجية.
•عدم توافر جهة رقابية على مكاتب جلب العمالة املنزلية حتمي امل�ستهلك.
•ت�أخر �صدور القانون االحتادي لعمال اخلدمة امل�ساعدة.
•زيادة تكاليف ا�ستقدام وت�شغيل عمالة منزلية.
•جلوء بع�ض الأ�سر �إلى خمالفة القانون وت�شغيل خادمات هاربات �أو خمالفات نتيجة الرتفاع تكاليف اال�ستقدام
والأجور.
•امل�شاكل على ال�صعد االجتماعية والأخالقية والأمنية يف الدولة ب�سبب العمالة الهاربة.
ب�ش�أن النق�ص يف عدد �أفراد ال�شرطة:
•نق�ص عدد الأفراد العاملني يف �إدارات ال�شرطة.
•التطور العمراين والزيادة ال�سكانية يف الدولة.
•خطة الوزارة لزيادة عدد الأفراد العاملني يف �إدارات ال�شرطة.
•ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية التنموية يف الدولة.
•الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات .2021
•جهود وزارة الداخلية لتحقيق ا�ستقرار الأمن الداخلي يف الدولة.
•اخلطة اال�سرتاتيجية الأمنية وامل�ستقبلية لوزارة الداخلية.
ح�صر املقرتحات:
بلغ �إجمايل املقرتحات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع اخلدمي ما يقرب من ( )20مقرتح ًا،
ومن �أهم هذه املقرتحات:
ب�ش�أن �سيا�سة وزارة الداخلية :
و�ض���ع خط���ط ا�سرتاتيجي���ة تت�ضمن املبادرات والأن�شط���ة و�آليات التنفي���ذ لتعزيز الثقافة املروري���ة يف املجتمع  ،مع
الأخذ يف االعتبار املحددات التالية:
•ربط مدخالت وخمرجات خطط التوعية مع م�ؤ�شرات ال�سالمة املرورية.
•حتديد امل�ستهدفني من حمالت التوعية ومدى مواءمة الر�سالة التوعوية.
•�أدوات االت�صال والتوا�صل مع خمتلف الفئات امل�ستهدفة.
•اال�ستفادة من جهود خمتلف امل�ؤ�س�سات يف دعم وتعزيز جهود التوعية املرورية.
•االعتماد على نتائج الدرا�سات والبحوث املتخ�ص�صة يف جمال الإعالم املروري.
•اال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات العاملية يف �ش�أن التوعية املرورية.
•التع���اون م���ع هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي����س لو�ضع موا�صفات خا�صة عن ال�سالم���ة املرورية للمدار�س
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واجلامعات  ،والأندية  ،والكليات  ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة .
•تطوير قطاع الدرا�سات والأبحاث املرورية  ،وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية عن طريق و�ضع خطة ا�سرتاتيجية
م�شرتكة بني الوزارة وم�ؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي  ،تت�ضمن �آليات تنفيذ وا�ضحة لت�أهيل الكوادر
الب�شرية املواطنة من العاملني يف قطاع املرور �أو امللتحقني مبختلف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة.
•درا�س���ة ت�صامي���م الط���رق الداخلي���ة واخلارجية بالتعاون مع اجله���ات املعنية بتخطيط الط���رق واملوا�صالت يف
الدول���ة  ،لتحدي���د واعتماد املوا�صفات املطلوب���ة على الطرق والتي ت�ضمن و�صول �سي���ارات الإطفاء واال�سعاف
لتحقق ال�شروط املطلوبة ل�ضمان ال�سالمة مل�ستخدميها.
•ت�أكي���د االلت���زام ب�سالمة الطرق اخلارجية من الآثار ال�سلبية الناجمة عن احلمولة الزائدة للمركبات الثقيلة
 ،وحتدي���د مناط���ق جتمع خا�صة لهذه املركبات .و�ض���رورة تفعيل القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1986يف
�ش�أن حتديد احلمولة املحورية للمركبات.
•�إعادة النظر وتعديل الت�شريعات املتعلقة بال�سالمة املرورية  ،خا�صة فيما يتعلق بالتايل:
�أ .ت�شريعات النقل املدر�سي التي مت الإعالن عنها يف �إمارة �أبوظبي.
ب .ت�أهيل وتنظيم ورقابة ا�ستخدام الدراجات ذات اال�ستخدام الرتفيهي.
ج .احلافالت ال�صغرية ومدى مواءمة ال�ضوابط واملعايري احلالية .
•درا�س���ة زي���ادة الك���وادر الب�شرية وتوف�ي�ر البنية التحتية املخ�ص�ص���ة للإ�شراف على الط���رق اخلارجية لتحقيق
متطلبات ال�سالمة املرورية عليها.
•تعزيز تطبيق مفهوم ال�شرطة املجتمعية وتعميمها على كافة �إدارات ال�شرطة يف الدولة.
•و�ضع خطط �شراكة بني �إدارات ال�شرطة املجتمعية والإدارات املعنية بالدعم االجتماعي والتنمية االجتماعية
يف الدولة.
•درا�س���ة ا�ستح���داث برام���ج وخطط لل�شرط���ة املجتمعية تخت�ص ب�أم���ن الأ�سر اجتاه املمار�س���ات ال�سلبية من فئة
العمال���ة امل�سان���دة ،وتوعي���ة املجتم���ع ح���ول ثقاف���ة امل�س�ؤولية ل���دى الوالدي���ن لرتبية الأبن���اء عل���ى ال�سلوكيات
واملمار�سات مبا يحقق االنتماء للهوية الوطنية.

ر�سم بياين لأفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني خالل الدور العادي الثالث من الف�صل اخلام�س ع�شر

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (203 )2014-2013

جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني
م

الأفكارالرئي�سية لأو راق الأمانة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

املقرتحات الرئي�سية لأو راق الأمانة العامة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

�شروط فتح امللف للوافدين الذين يعملون يف
�إمارة غري الإمارة ال�صادرة منها الإقامة.

توحيد �آلية احل�صول على رخ�ص القيادة على م�ستوى
الدولة بغ�ض النظر عن مكان �صدور الإقامة.

رف�ض �إدارات املرور والرتاخي�ص يف الدولة ال�سماح
للوافدين �أو لذويهم بفتح ملفات احل�صول على
رخ�ص قيادة كونهم يقطنون يف �إمارة غري التي
�صدرت منها الإقامة.

�إيجاد عقود حتفظ حق املخدومني وفر�ض قوانني حتد من
زيادة املكاتب �أ�سعار ا�ستقدام العمالة املنزلية وا�ستغاللهم
حاجة املواطنني للعمالة املنزلية.

رف�ض �إدارات املرور والرتاخي�ص يف الدولة ال�سماح
للوافدين �أو لذويهم بفتح ملفات احل�صول على
رخ�ص قيادة كونهم يقطنون يف �إمارة غري التي
�صدرت منها الإقامة.

�صياغة عقود يتم من خاللها حتديد �أ�سعار توريد العمالة
املنزلية حماية حلقوق امل�ستهلكني.

معاناة الوافدين لاللتحاق باحل�ص�ص التدريبية
ب�شكل دوري.

زيادة عدد مراكز ال�شرطة والأفراد ملجاراة التطور
العمراين والزيادة ال�سكانية التي ت�شهدهما الدولة.

الزيادة امل�ستمرة يف �أعداد �سكان الدولة �سيزيد
من ا�ستخراج رخ�ص القيادة.

�إن�شاء ال�شرطة الع�صرية التي تتوفر بها الكفاءة واملقدرة
على مواجهة اجلرمية و�إقرار الأمن وتوفري اال�ستقرار
جلميع املواطنني واملقيمني بالدولة.

ارتفاع عدد املركبات على م�ستوى الدولة.

يقرتح على وزارة الداخلية و�ضع �آلية لالنتهاء من جتني�س
�أبناء املواطنات.

ازدياد التكلفة املرورية يف الدولة.

�ضرورة الإ�سراع يف �إن�شاء مركز للدفاع املدين يف منطقة
املليحة ليتالءم مع متطلبات التطور العمراين يف املنطقة.

ارتكاب بع�ض ال�سائقني الوافدين حوادث مرورية
وت�صدرهم لقوائم ال�سائقني الأكرث خطورة يف
بع�ض الإمارات.

�إعادة النظر يف معايري منح رخ�ص القيادة للوافدين وذلك
للتقليل من احلوادث واالزدحامات املرورية يف الدولة.

اخت�صا�صات جمل�س املرور االحتادي الذي ي�شكل
من كافة الأطراف املعنية بالدولة.

�ضرورة �إجراء الفح�ص الإجباري خلدم املنازل مبنافذ
دخول الدولة ،وحظر الت�شغيل قبل ظهور النتيجة.

  

الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الآثار
االقت�صادية والأمنية خلدم املنازل على الأ�سر
املواطنة.

مقا�ضاة املراكز ال�صحية التي ت�صدر �شهادات طبية غري
�صحيحة.

  

ي�شكل خدم املنازل ن�سبة كبرية من فئة العمالة
امل�ساندة املتواجدة يف الدولة.

�إلزام �شركات جلب العمالة ومكاتب اخلدم العاملة داخل
الدولة بتمديد فرتة �ضمان فئة العمالة املنزلية ملنعهن من
الهروب.
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م

الأفكارالرئي�سية لأو راق الأمانة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

املقرتحات الرئي�سية لأو راق الأمانة العامة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

  

يعتمد املجتمع الإماراتي على العمالة املنزلية
ب�شكل كبري نتيجة الطفرة احل�ضارية.

و�ضع خطط ا�سرتاتيجية تت�ضمن املبادرات والأن�شطة
و�آليات التنفيذ لتعزيز الثقافة املرورية يف املجتمع  ،مع
الأخذ يف االعتبار املحددات التالية:
�أ .ربط مدخالت وخمرجات خطط التوعية مع م�ؤ�شرات
ال�سالمة املرورية.
ب .حتديد امل�ستهدفني من حمالت التوعية ومدى
مواءمة الر�سالة التوعوية.
ج�  .أدوات االت�صال والتوا�صل مع خمتلف الفئات
امل�ستهدفة.
د .اال�ستفادة من جهود خمتلف امل�ؤ�س�سات يف دعم
وتعزيز جهود التوعية املرورية.
هـ .االعتماد على نتائج الدرا�سات والبحوث املتخ�ص�صة
يف جمال الإعالم املروري.
و .اال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات العاملية يف �ش�أن
التوعية املرورية.
ز .التعاون مع هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س
لو�ضع موا�صفات خا�صة عن ال�سالمة املرورية
للمدار�س واجلامعات  ،والأندية  ،والكليات ،
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة .

  

متو�سط عدد ت�أ�شريات العمالة امل�ساعدة يبلغ نحو
� 100ألف ت�أ�شرية �سنوياً.

تطوير قطاع الدرا�سات والأبحاث املرورية وفق �أف�ضل
املمار�سات العاملية عن طريق و�ضع خطة ا�سرتاتيجية
م�شرتكة بني الوزارة وم�ؤ�س�سات التعليم العايل والبحث
العلمي  ،تت�ضمن �آليات تنفيذ وا�ضحة لت�أهيل الكوادر
الب�شرية املواطنة من العاملني يف قطاع املرور �أو امللتحقني
مبختلف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة.

  

الآثار االقت�صادية والأمنية خلدم املنازل على
الأ�سر املواطنة.

درا�سة ت�صاميم الطرق الداخلية واخلارجية بالتعاون مع
اجلهات املعنية بتخطيط الطرق واملوا�صالت يف الدولة ،
لتحديد واعتماد املوا�صفات املطلوبة على الطرق والتي
ت�ضمن و�صول �سيارات الإطفاء والإ�سعاف لتحقق ال�شروط
املطلوبة ل�ضمان ال�سالمة مل�ستخدميها.

  

حظر ت�شغيل جن�سيات معينة يف الدولة وبع�ض
الدول اخلليجية.

ت�أكيد االلتزام ب�سالمة الطرق اخلارجية من الآثار ال�سلبية
الناجمة عن احلمولة الزائدة للمركبات الثقيلة  ،وحتديد
مناطق جتمع خا�صة لهذه املركبات .و�ضرورة تفعيل
القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1986يف �ش�أن حتديد
احلمولة املحورية للمركبات.
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م

الأفكارالرئي�سية لأو راق الأمانة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

املقرتحات الرئي�سية لأو راق الأمانة العامة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

  

عدم توافر جهة رقابية على مكاتب جلب العمالة
املنزلية حتمي امل�ستهلك.

�إعادة النظر وتعديل الت�شريعات املتعلقة بال�سالمة
املرورية  ،خا�صة فيما يتعلق بالتايل:
�أ .ت�شريعات النقل املدر�سي التي مت الإعالن عنها يف �إمارة
�أبوظبي.
ب .ت�أهيل وتنظيم ورقابة ا�ستخدام الدراجات ذات
اال�ستخدام الرتفيهي.
ج .احلافالت ال�صغرية ومدى مواءمة ال�ضوابط
واملعايري احلالية .

  

ت�أخر �صدور القانون االحتادي لعمال اخلدمة
امل�ساعدة.

درا�سة زيادة الكوادر الب�شرية وتوفري البنية التحتية
املخ�ص�صة للإ�شراف على الطرق اخلارجية لتحقيق
متطلبات ال�سالمة املرورية عليها.

  

زيادة تكاليف ا�ستقدام وت�شغيل العمالة املنزلية.

تعزيز تطبيق مفهوم ال�شرطة املجتمعية وتعميمها على
كافة �إدارات ال�شرطة يف الدولة.

  

جلوء بع�ض الأ�سر �إلى خمالفة القانون وت�شغيل
خادمات هاربات �أو خمالفات نتيجة الرتفاع
تكاليف اال�ستقدام والأجور.

و�ضع خطط �شراكة بني �إدارات ال�شرطة املجتمعية
والإدارات املعنية بالدعم االجتماعي والتنمية االجتماعية
يف الدولة.

  

معدل العمالة الهاربة يف الإمارات يبلغ � 3٪سنويا
من �إجمايل عدد العمالة املنزلية.

درا�سة ا�ستحداث برامج وخطط لل�شرطة املجتمعية تخت�ص
ب�أمن الأ�سر اجتاه املمار�سات ال�سلبية من فئة العمالة
امل�ساندة ،وتوعية املجتمع حول ثقافة امل�س�ؤولية لدى
الوالدين لرتبية الأبناء على ال�سلوكيات واملمار�سات مبا
يحقق االنتماء للهوية الوطنية .

  

امل�شاكل على ال�صعد االجتماعية والأخالقية
والأمنية يف الدولة ب�سبب العمالة الهاربة.

  

متكن القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة من القب�ض
على نحو  3000خادمة هاربة من كفالئهن
معظمهن من اجلن�سية الإثيوبية.

  

خطة الوزارة يف حل الإ�شكاليات التي يواجهها
املواطنون يف التعامل مع اخلدم.

  

الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من هروب
اخلدم.

  

نق�ص عدد الأفراد العاملني يف �إدارات ال�شرطة.

  

التطور العمراين والزيادة ال�سكانية يف الدولة.

  

زيادة �أعداد الزائرين بعد فوز الإمارات يف
ا�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو (.)2020
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خطة الوزارة لزيادة عدد الأفراد العاملني يف
�إدارات ال�شرطة.

  

ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية التنموية يف الدولة.

  

امتالك الدولة مقومات املناف�سة للعديد من
االقت�صاديات �إقليميا وعامليا يجعلها منطقة
جذب.

  

�سلبيات وجود ( )202جن�سية خمتلفة يف الدولة.

  

درا�سة �صادرة عن �شركة الرمز كابتال ،تتوقع �أن
ت�ستقطب الدولة نحو  25مليون زائر يف معر�ض
�إك�سبو .2020

  

بلغ عدد �سكان دولة الإمارات نحو ( )8ماليني و)
� (264ألف ن�سمة ،بينهم )� )947.9ألف مواطن
و ( )7ماليني و) � )316ألف مقيم.

  

انخفا�ض م�ؤ�شر اجلرمية املقلقة اخلطرية يف
دولة الإمارات.

  

الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات .2021

  

جهود وزارة الداخلية لتحقيق ا�ستقرار الأمن
الداخلي يف الدولة.

  

اخلطة اال�سرتاتيجية الأمنية وامل�ستقبلية لوزارة
الداخلية.

  

�إجراءات و�آلية تنفيذ وزارة الداخلية احل�صر
جلميع الفئات امل�ستحقة للجن�سية من �أبناء
املواطنات.

  

ظاهرة زواج املواطنات من جن�سيات عربية
و�أجنبية.

  

عدم متتع �أبناء املواطنات باالمتيازات التي
متنحها الدولة للمواطنني.

  

قرار منح �أبناء املواطنات املتزوجات من �أجانب
احلق يف التقدم للح�صول على جن�سية الدولة حال
بلوغهم �سن الثامنة ع�شرة.

  

�شروط احل�صول على اجلن�سية الإماراتية لأبناء
املواطنات تبعاً للقانون االحتادي ل�سنة 1972م
يف �ش�أن تنظيم اجلن�سية.

املقرتحات الرئي�سية لأو راق الأمانة العامة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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م

الأفكارالرئي�سية لأو راق الأمانة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

  

اال�ستقرار النف�سي والأمن االجتماعي لأبناء
املواطنات املتزوجات من �أجانب.

  

ك�شفت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �أن ()2451
من املواطنات املتزوجات من �أجانب ي�شملهن
ال�ضمان االجتماعي.

  

عدم االنتهاء من �إجراءات جتني�س بع�ض �أبناء
املواطنات رغم توافر ال�شروط املطلوبة للتجني�س.

  

تهديد الهوية الوطنية يف ظل توافد العديد من
اجلن�سيات �إلى الدولة.

  

ر�ؤية الإمارات لعام (2021م).

  

منح �أبناء املواطنات ممن تنطبق عليهم �شروط
ا�ستحقاق اجلن�سية امتيازات يف التعليم وال�صحة.

  

الكثافة ال�سكانية مبنطقة مليحة.

  

�إن�شاء مركز للدفاع مبنطقة مليحة.

  

وجود مركز واحد لإدارة الدفاع املدين يف املنطقة
الو�سطى وهو يف مدينة الذيد الذي يقوم بتغطية
جميع املناطق الو�سطى ومنها منطقة املليحة.

  

مهام �إدارة الدفاع.

  

التطور ال�سريع والنمو ال�سكاين يزيد من
م�ستويات اخلطر.

  

منو وتطوير قدرات و�إمكانيات الدفاع املدين.

  

ن�شر ثقافة ال�سالمة والوعي الوقائي بني �أفراد
املجتمع.

  

�إن�شاء �إدارة دفاع مدين لكل �إمارات الدولة تكون
تابعة لوزارة الداخلية.

  

ارتفاع عدد وفيات احلرائق يف �إمارة ال�شارقة عام
2012م.

  

اخلطة اال�سرتاتيجية ملراكز الدفاع املدين.

  

املبادرات التي �أطلقتها الإدارة العامة للدفاع
املدين.

  

التقليل من احلوادث واالزدحامات املرورية يف
الدولة.

املقرتحات الرئي�سية لأو راق الأمانة العامة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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م

الأفكارالرئي�سية لأو راق الأمانة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

  

تعديل املعايري اخلا�صة ب�إ�صدار رخ�ص القيادة
للوافدين.

  

�شروط منح رخ�ص قيادة ال�سيارات ح�سب القانون
االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1995م يف �ش�أن
ال�سري واملرور وتعديالته .

  

فر�ض قيود على ا�ستخراج رخ�ص للوافدين يف
بع�ض الدول للتخفيف من االزدحامات واحلوادث
املرورية.

  

تكلفة احلوادث املرورية على م�ستوى الدولة
�سنوياً بلغت ( )9.3مليار درهم.

  

عدد املركبات وال�سائقني على م�ستوى الدولة
خالل عام 2011م.

  

وفيات احلوادث املرورية ب�إمارة دبي.

  

ت�صدر ال�سائقني الباك�ستانيني قائمة ال�سائقني
الأكرث خطورة يف دبي خالل الأ�شهر ال�سبعة
الأولى من عام 2013م.

  

اخت�صا�صات جمل�س املرور االحتادي الذي ي�شكل
من كافة الأطراف املعنية بالدولة.

  

ت�أخر �أرباب العمل يف الفح�ص الطبي للعمالة
املنزلية قبل مبا�شرة العمل لديهم.

  

ن�سبة العمالة امل�ساعدة من عدد �سكان الدولة عام
(2010م).

  

تالعب بع�ض املكاتب يف �إ�صدار ال�شهادات الطبية
للخدم التي ت�صدر من خارج الدولة.

  

�ضعف الغرامة املالية املفرو�ضة على مكاتب
ا�ستقدام العمالة.

  

متو�سط ت�أ�شريات العمالة املنزلية يبلغ نحو
(� )100ألف ت�أ�شرية �سنوياً.

  

الفحو�صات الطبية لإ�صدار وجتديد الإقامة
للعمالة املنزلية تك�شف حاالت مر�ضية للعمالة
املنزلية.

  

�إهمال بع�ض املواطنني يف �إجراء الفح�ص الطبي
للعمالة املنزلية.

املقرتحات الرئي�سية لأو راق الأمانة العامة املطروحة يف
قطاع اخلدمات
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م

الأفكارالرئي�سية لأو راق الأمانة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

  

انت�شار الأمرا�ض املعدية وخ�صو�صاً بني فئات خدم
املنازل وال�سائقني

  

املهلة التي متنحها مكاتب اخلدمات للكفالء
قبل تطبيق الإجراءات املتعلقة بتثبيت الإقامة يف
جوازات العمالة.

  

تكبد الكفيل خ�سائر مالية نتيجة ا�ستقدام عامل
يعاين �أمرا�ض معدية.

  

ال�صعوبات التي تواجه الوزارة عند �إجراء فح�ص
اخلدم مبنافذ دخول الدولة.

  

الأ�ضرار واخل�سائر التي يتعر�ض لها املواطنون
ب�سبب هروب العمالة امل�ساندة « العمالة املنزلية».

  

الأعداد الر�سمية لبالغات الهروب الفعلية على
م�ستوى الدولة لآخر ثالث �سنوات

  

�إجراءات الوزارة يف �ش�أن هروب اخلدم واحلد من
ت�ضرر املواطنني.

  

مطالب ب�إلزام املكاتب وال�سفارات الأجنبية بتحمل
امل�س�ؤولية عن هروب اخلادمات طوال فرتة �سريان
العقد.

  

معدل العمالة الهاربة يف الإمارات يبلغ � 3٪سنويا
من �إجمايل عدد العمالة املنزلية.

  

هروب اخلدم عملية منظمة تدار بوا�سطة
جمموعات �أو ع�صابات من جن�سيات خمتلفة.

  

ظاهرة هروب اخلدم خمالفة يتم الإعداد لها من
بلد املن�ش�أ.

  

انخراط العمالة الهاربة يف �سوق العمل ال�سوداء.

  

�أ�سباب هروب اخلدم.

  

التحديات التي تواجه الوزارة يف الق�ضاء على
م�شكلة هروب العمالة املنزلية.

  

ال�سالمة املرورية على الطرق اخلارجية.

  

احلوادث املرورية وعدد الوفيات بالدولة خالل
ال�سنوات الأخرية.

  

�أعباء ومهام الدوريات املرورية.

املقرتحات الرئي�سية لأو راق الأمانة العامة املطروحة يف
قطاع اخلدمات
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م

الأفكارالرئي�سية لأو راق الأمانة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

  

حجم الدعم املوجه للتوعية املرورية بني �إدارات
ال�شرطة.

  

ا�ستهداف جهود التوعية كافة املجتمع دون
التخ�صي�ص لفئات معينة.

  

مدى اال�ستفادة من و�سائل التوا�صل االجتماعي
يف التوعية املرورية.

  

�ضعف التعاون بني اجلهات املحلية واالحتادية يف
التوعية املرورية.

  

عدم وجود درا�سات متخ�ص�صة يف التوعية
املرورية.

  

جامعات الدولة لي�س لديها مقررات علمية يف علم
النف�س الإعالمي.

  

اختالف معايري فح�ص وت�سجيل املركبات
امل�ستوردة وامل�ستعملة بني �إمارات الدولة.

اختالف معايري تخفي�ض قيمة ر�سوم املخالفات
  1
املروية بني �إدارات املرور يف الدولة.
املخالفات املرورية واختالف حتديد ال�سرعات على
  1
الطرق اخلارجية.
   1دوريات الطرق اخلارجية.
اختالف معايري تقدير ال�سرعات على الطرق
  1
اخلارجية.
   1تنظيم حركة العربات الثقيلة.
عدم تفعيل قانون الأوزان املحورية اخلا�ص
  1
باملركبات الثقيلة.
توا�ضع مردود الأنظمة اخلا�صة بتنظيم حركة
  1
البا�صات ال�صغرية.
�أف�ضل املمار�سات يف جمال ال�سالمة والطرق وفق
  1
االحتاد الأوروبي.
عدم وجود ت�شريع احتادي ينظم عملية ت�سجيل
  1
وفح�ص الدرجات ذات الدفع الرباعي.
�ضعف خدمات الإنقاذ والإ�سعاف على الطرق
  1
اخلارجية.

املقرتحات الرئي�سية لأو راق الأمانة العامة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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م

الأفكارالرئي�سية لأو راق الأمانة املطروحة يف
قطاع اخلدمات

   1قلة عدد الدوريات يف ظل ارتفاع �أعداد ال�سكان.
عزوف املواطنني عن العمل يف قطاع الإ�سعاف
  1
والإنقاذ.
   1ارتفاع معدل الق�ضايا الأ�سرية.
دور ال�شرطة املجتمعية والأهداف التي �أن�ش�أت من
  1
�أجلها.
�   1ضحايا احلوادث املرورية.
   1جرائم جمتمعية مل يتم الإبالغ عنها.
عدم توافر الثقة والتوا�صل بني ال�شرطة و�أفراد
  1
املجتمع.
عدم وجود ا�سرتاتيجيات بني ال�شرطة املجتمعية
  1
والقائمني على الدعم والتنمية االجتماعية.
   1مركز الإيواء.
   1الق�ضايا الأ�سرية.

املقرتحات الرئي�سية لأو راق الأمانة العامة املطروحة يف
قطاع اخلدمات
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.4فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع الأمني:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفني���ة املع���دة يف القط���اع الأمني م���ن خالل ح�صر الأف���كار واملقرتح���ات التي طرحت يف
الأوراق الفني���ة الت���ي �أنتجته���ا الإدارات البحثية خالل الدور العادي الثال���ث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ،
ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام.

فعالية الأفكار:
بل��غ �إجم��ايل ع��دد الأوراق الفنية يف القطاع الأمن��ي التي طرحت ونوق�شت يف ال��دور الثالث (� )3أوراق
تو�ضيحي��ة يف جل�س��ة �سري��ة وال ميك��ن قيا���س فعاليتها ،بينم��ا مت نقا�ش ورق��ة فنية واح��دة يف جل�سة
مفتوح��ة (تقرير جلنة ب�ش�أن �سيا�س��ة وزارة الداخلية) ،وبلغ �إجمايل الأفكار الرئي�سية لها عدد ()30
فك��رة ومت الأخ��ذ مبجم��وع ع��دد ( )25فك��رة وبن�سبة فاعلي��ة بلغت ( )% 83ومل يت��م الأخذ ب ( ) 5
�أف��كار وبن�سب��ة ه��در ( ،)% 17بينم��ا مل يتم قيا���س (  ) 89فكرة �أخرى من �أ�ص��ل ( )119فكرة والتي
وردت يف ( )12ورقة فنية نظر ًا لعدم �إدراج هذه الأوراق بت�شريعاتها وموا�ضيعها يف هذا الدور ،وبع�ضها
مت نقا�شها يف جل�سة �سرية.
يالحظ �أن من �أهم الأفكار التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي:
ب�ش�أن �سيا�سة وزارة الداخلية:
•ال�سالمة املرورية على الطرق اخلارجية.
•انخفا�ض عدد احلوادث املرورية وعدد الوفيات بالدولة خالل ال�سنوات الأخرية.
•حجم الدعم املوجة للتوعية املرورية بني �إدارات ال�شرطة.
•ا�ستهداف جهود التوعية كافة املجتمع دون التخ�صي�ص لفئات معينة.
•مدى اال�ستفادة من و�سائل التوا�صل االجتماعي يف التوعية املرورية.
•اختالف معايري فح�ص وت�سجيل املركبات امل�ستوردة وامل�ستعملة بني �إمارات الدولة.
•اختالف معايري تخفي�ض قيمة ر�سوم املخالفات املروية بني �إدارات املرور يف الدولة.
•املخالفات املرورية واختالف حتديد ال�سرعات على الطرق اخلارجية.
•دوريات الطرق اخلارجية.
•اختالف معايري تقدير ال�سرعات على الطرق اخلارجية.
•عدم تفعيل قانون الأوزان املحورية اخلا�ص باملركبات الثقيلة.
•عدم وجود طرق خم�ص�صة حلركة العربات الثقيلة.
•�أف�ضل املمار�سات يف جمال ال�سالمة والطرق وفق االحتاد الأوروبي.
•اال�ستعانة بقواعد البيانات املرورية حل�صر املواقع اخلطرة.
•تطبيق ممار�سة ال�صندوق الأ�سود على املركبات الثقيلة.
•�إدراج برامج ال�سالمة املرورية يف املقررات الدرا�سية.
•نظام التدريب والت�أهيل وحتقيق اخلربة لقائدي املركبات.
•عدم وجود ت�شريع احتادي ينظم عملية ت�سجيل وفح�ص الدرجات ذات الدفع الرباعي.
•�ضعف خدمات الإنقاذ والإ�سعاف على الطرق اخلارجية.
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•قلة عدد الدوريات يف ظل ارتفاع �أعداد ال�سكان.
•عزوف املواطنني عن العمل يف قطاع الإ�سعاف والإنقاذ.
•ارتفاع معدل الق�ضايا الأ�سرية.
•خل���ق قن���وات من التوا�ص���ل املريح مع ال�شرطة املجتمعية دون التخوف من ن�ش���ر الق�ضايا املجتمعية اخلفية �أو
املعلنة باملنازل .عدم توافر الثقة والتوا�صل بني ال�شرطة و�أفراد املجتمع.
•عدم وجود ا�سرتاتيجيات بني ال�شرطة املجتمعية والقائمني على الدعم والتنمية االجتماعية.

ر�سم بياين لقيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للقطاع الأمني

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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جدول قيا�س فعالية �أفكار الأوراق الفنية للقطاع الأمني
م

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

الأفكار الرئي�سية لأو راق الأمانة العامة

ال�سالمة املرورية على الطرق اخلارجية.

ال�سالمة املرورية على الطرق اخلارجية.

حوادث ال�سري واخل�سائر الب�شرية واملادية يف الدولة.

احلوادث املرورية وعدد الوفيات بالدولة خالل
ال�سنوات الأخرية.

اختالف وتباين حجم الدعم املوجه لقطاع التوعية املرورية
بني �إدارات ال�شرطة يف الدولة.

�أعباء ومهام الدوريات املرورية.

توعية الأطفال ب�أهمية ال�سالمة املرورية.

حجم الدعم املوجه للتوعية املرورية بني �إدارات
ال�شرطة.

اال�ستفادة من و�سائل التوا�صل االجتماعي يف التوعية
املرورية.

ا�ستهداف جهود التوعية كافة املجتمع دون
التخ�صي�ص لفئات معينة.

دور امل�ؤ�س�سات يف تعزيز الثقافة املرورية يف املجتمع.

مدى اال�ستفادة من و�سائل التوا�صل االجتماعي
يف التوعية املرورية.

ت�أهيل كوادر ب�شرية مواطنة متخ�ص�صة يف جماالت البحث
العلمي ومناهجها.

�ضعف التعاون بني اجلهات املحلية واالحتادية يف
التوعية املرورية.

اختالف معايري ت�سجيل وفح�ص املركبات خا�صة املركبات
امل�ستعملة وامل�ستوردة من خارج الدولة بني �إمارة و�أخرى.

عدم وجود درا�سات متخ�ص�صة يف التوعية
املرورية.

اختالف معايري و�إجراءات وممار�سات عملية تخفي�ض قيمة
املخالفات املرورية بني �إدارات املرور يف الدولة.

جامعات الدولة لي�س لديها مقررات علمية يف
علم النف�س الإعالمي.

  

املخالفات املرورية واختالف حتديد ال�سرعات على الطرق
اخلارجية.

اختالف معايري فح�ص وت�سجيل املركبات
امل�ستوردة وامل�ستعملة بني �إمارات الدولة.

  

دوريات الطرق اخلارجية.

اختالف معايري تخفي�ض قيمة ر�سوم املخالفات
املروية بني �إدارات املرور يف الدولة.

  

اختالف معايري و�ضوابط حتديد وتقدير ال�سرعات امل�سموح
بها على الطرق اخلارجية.

املخالفات املرورية واختالف حتديد ال�سرعات
على الطرق اخلارجية.

  

تنظيم حركة العربات الثقيلة.

دوريات الطرق اخلارجية.

  

عدم تفعيل القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1986يف
�ش�أن حتديد احلمولة املحورية للمركبات الثقيلة.

اختالف معايري تقدير ال�سرعات على الطرق
اخلارجية.

  

االطالع على تقرير دويل من االحتاد الأوروبي ب�ش�أن �أف�ضل
املمار�سات يف جمال ال�سالمة على الطرق.

تنظيم حركة العربات الثقيلة.

  

عدم وجود ت�شريع احتادي ينظم عملية ت�سجيل وفح�ص
ورقابة الدراجات الرتفيهية.

عدم تفعيل قانون الأوزان املحورية اخلا�ص
باملركبات الثقيلة.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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م

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

  

�ضعف خدمات الإ�سعاف والإنقاذ على الطرق اخلارجية من
حيث عدم توفر الكوادر ،مبا يتوافق مع �أف�ضل املمار�سات
املطبقة.

توا�ضع مردود الأنظمة اخلا�صة بتنظيم حركة
البا�صات ال�صغرية.

  

عدم زيادة عدد الدوريات مبا يتواءم مع ارتفاع كثافة
املركبات والتو�سع العمراين ،وزيادة ال�سكان.

�أف�ضل املمار�سات يف جمال ال�سالمة والطرق وفق
االحتاد الأوروبي.

  

الآليات التي �ستعتمدها الوزارة يف عملية دعم توطني قطاع
الإ�سعاف والإنقاذ.

عدم وجود ت�شريع احتادي ينظم عملية ت�سجيل
وفح�ص الدرجات ذات الدفع الرباعي.

  

ارتفاع معدل الق�ضايا االجتماعية.

�ضعف خدمات الإنقاذ والإ�سعاف على الطرق
اخلارجية.

  

دور ال�شرطة املجتمعية يف تفعيل دور امل�ؤ�س�سات االجتماعية
والرتبوية يف الدولة.

قلة عدد الدوريات يف ظل ارتفاع �أعداد ال�سكان.

  

خلق قنوات من التوا�صل املريح مع ال�شرطة املجتمعية
دون التخوف من ن�شر الق�ضايا املجتمعية اخلفية �أو املعلنة
باملنازل.

عزوف املواطنني عن العمل يف قطاع الإ�سعاف
والإنقاذ.

  

عدم وجود ا�سرتاتيجيات عمل م�شرتكة ووا�ضحة بني
القائمني على ال�شرطة املجتمعية والقائمني على مفهوم
الدعم والتنمية االجتماعية.

ارتفاع معدل الق�ضايا الأ�سرية.

  

مراكز الإيواء.

دور ال�شرطة املجتمعية والأهداف التي �أن�ش�أت من
�أجلها.

  

الق�ضايا الأ�سرية.

�ضحايا احلوادث املرورية.

الأفكار الرئي�سية لأو راق الأمانة العامة

  

جرائم جمتمعية مل يتم الإبالغ عنها.

  

عدم توافر الثقة والتوا�صل بني ال�شرطة و�أفراد
املجتمع.

  

عدم وجود ا�سرتاتيجيات بني ال�شرطة املجتمعية
والقائمني على الدعم والتنمية االجتماعية.

  

مركز الإيواء.

  

الق�ضايا الأ�سرية.
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ب .فعالية املقرتحات:
بل���غ �إجم���ايل املقرتحات التي مت مناق�شته���ا �أو مل يتم مناق�شتها يف اجلل�سة ( )20مقرتحاً ،ويبلغ عدد املقرتحات
الت���ي مت مناق�شته���ا م���ن قب���ل �أع�ضاء املجل����س ( )20مقرتحاً يف �ش�أن �سيا�س���ة وزارة الداخلية ،وبلغ���ت ن�سبة فاعلية
املقرتحات (، )% 0ومن �أ�سباب عدم وجود فعالية يف مقرتحات القطاع الأمني هي:
ع���دم ح�ص���ول املجل�س الوطني االحتادي عل���ى رد من احلكومة �سواء مبوافقتها �أو رف�ضها لهذه املقرتحات ،ولذلك
ال ميكن قيا�س فعالية املقرتحات يف القطاع الأمني �إال بعد احل�صول على رد احلكومة ب�ش�أن هذه املقرتحات.

 .5تقدير نتائج �أعمال القطاع الأمني:
ت�ش�ي�ر نتائ���ج امل�ؤ�ش���رات ال�سابق���ة �إلى �أهمية ال���دور الذي �شكلت���ه الأوراق الفنية يف هذا القطاع وال���ذي بلغت فعالية
الأف���كار واملقرتح���ات في���ه متو�س���ط م���ا ن�سبت���ه ( ،)% 83ويع���ود ذلك �إل���ى املنهجي���ة التي اتبع���ت يف حتديد ماهية
امل�شكل���ة البحثي���ة يف تل���ك الأوراق وبناء املقرتحات املنا�سب���ة لها� .أما ما يتعلق مبوقف احلكوم���ة وتفاعلها �إزاء تلك
الأف���كار واملقرتح���ات فيمكن اال�سرت�شاد بن�سبة الفعالية التي بلغ���ت ن�سبتها ( )% 83للأفكار .ومبالحظة مقدار
متو�سط الهدر يف الأفكار والتي مل تت�ضمنها الفعالية فنجد �أنها ت�شكل ما ن�سبته (.)% 17
جدول ت�أثري الأوراق والدرا�سات الفنية على القطاع الأمني
القطاع

غري م�ؤثر

�إيجابي

م�ؤثر

ارتباط جوهري ب�أعمال املجل�س

�أمني

النتيجة العامة� :أن ن�سبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية  ،وطرحها ملقرتحات مت�س �أ�سباب
امل�شكالت عالوة على مقدار التوافق الذي �أظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�سات العامة ،ي�ؤكد
�أن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً �إيجابيا ب�أعمال املجل�س بن�سبة فعالية تبلغ (.)% 83
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 .1م�ؤ�شرات عامة للقطاع القانوين:
بل���غ �إجم���ايل الأوراق الفني���ة املعدة من قب���ل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خ�ل�ال دور االنعقاد العادي الثالث
من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف جمال القطاع القانوين عدد ( )96عمال بحثيا ،ومت �إعداد الأوراق الفنية
من قبل مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية بعدد ( )37ورقة بحثية بن�سبة (� ،)% 39إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية
بع���دد ( )55ورق���ة بحثي���ة بن�سبة ( ،)% 57و�أخريا كان هناك (� )4أوراق عمل بحثية م�شرتكة بني الإدارتني،
�أي بن�سبة ( )% 4كما يو�ضح الر�سم البياين .

�شكل بياين حل�صر الأوراق الفنية املعدة يف املجال القانوين خالل الدور الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر

وتفاوتت هذه الأعمال البحثية بني :تقرير جلنة  -جدول مقارن  -خريطة املفاهيم (االجتماعية  -القانونية) -
جدول ن�شاط الفاعل  -جدول ترتيب املعاين  -جدول البحث االجتماعي  -البحوث االجتماعية  -درا�سة امل�ؤ�شرات
الت�شريعي���ة  -ج���دول اخل�ب�رة التاريخي���ة واملقارن���ات الدولية  -جدول العالق���ات بني الفواع���ل القانونية  -تقارير
مبدئية وامللف الت�شريعي.
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م�شروعات القوانني االحتادية التي مت �إجناز �أوراق بحثية ب�ش�أنها هي كالآتي:
م

م�شروع القانون

1

م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2002يف �ش�أن مكافحة جرائم غ�سل الأموال.

2

م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2014بتعديل م�سمى الهيئة الوطنية
للموا�صالت.

3

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات
�سباقات اخليل والفرو�سية.

4

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.

5

م�شروع قانون احتادي ب�شان تعديل القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة
1992م يف �ش�أن الإجراءات املدنية.

6

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات
اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية .2014

7

م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة
2009م ب�ش�أن الأو�سمة وامليداليات وال�شارات الع�سكرية.

8

م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2013بتعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة  2008ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث

9

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد
واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2012/12/31

10

م�شروع قانون احتـادي ل�سنة  2014ب�ش�أن �سالمة الغذاء.

11

م�شــروع قانون احتادي ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم مهنة مدققي احل�سابات.

12

م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة 1989
يف �ش�أن ال�سماح ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�سة جتارتي التجزئة
واجلملة يف الدولة

13

م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2013يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�ص ــة

14

م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي
رقم ( )24ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها

15

م�شروع القانون االحتادي ل�سنة 2013م فــي �شـ�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف
للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة عن ال�سنة املالية
2013

مت مناق�شته /مل يتم مناق�شته

انتهى املجل�س من مناق�شته يف
اجلل�سة ،وميكن قيا�س فعاليته.

انتهى املجل�س من مناق�شته ومل
يكن فيه �أي تعديل مو�ضوعي،
ولذلك ال ميكن قيا�س فعاليته.

مت �إعداد �أوراق فنية لهذا
امل�شروع ولكن مل يتم مناق�شته
يف املجل�س بعد
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 .2امل�ؤ�شرات التطبيقية للقطاع القانوين:
�أو ًال  :و�صف امل�ؤ�شر :
بلغ عدد الأوراق الفنية التي �أعدت يف للقطاع القانوين ( )95ورقة فنية ت�ضمنت عدداً من الأفكار ،حيث بلغ اجمايل
الأف����كار �س����واء الت����ي مت مناق�شته����ا �أو مل يت����م مناق�شتها يف اجلل�س����ة ( )82فكر ًة ،وجاءت الأف����كار التي مت مناق�شتها يف
املجل�����س بع����دد ()53فك����رة ،ومت الأخ����ذ واملوافقة عل����ى ( )50فكرة� ،أي ن�سبة فعالية الأف����كار تبلغ ( ،)% 94.3بينما
هناك (�5أفكار من �أ�صل )53مل يتم املوافقة عليها يف اجلل�سة من قبل احلكومة وتعترب من الأفكار املهدرة �أي تبلغ
ن�سبتها (.)% 9
ويبل����غ �إجم����ايل املقرتح����ات الت����ي مت مناق�شتها �أو مل يتم مناق�شتها يف اجلل�س����ة ( )95مقرتحا ،ويبلغ عدد املقرتحات
الت����ي مت مناق�شته����ا م����ن قب����ل الأع�ضاء يف اجلل�سة (59مقرتح����ا) ،وتبينّ ب�أنه مت املوافقة عل����ى (49مقرتحا)� ،أي �أن
ن�سب����ة فعاليته����ا تبل����غ ( ،)% 78بينم����ا هن����اك (13مقرتح����ا من �أ�ص����ل  59مقرتح����ا) مل توافق عليه����ا احلكومة يف
اجلل�سة ،ولذلك تعترب مقرتحات مهدرة تبلغ ن�سبتها (.)% 22
ثانياً  :الداللة الأفقية للم�ؤ�شر :
احتل القطاع القانوين املرتبة الثانية بني ع�شر قطاعات  ،بعدد �أوراق فنية بلغ ( )96ورقة من �أ�صل ( )364ورقة
�أعدتها الأمانة العامة لكافة القطاعات وبن�سبة و�صلت لـ (.)% 26.3
وت�ضمنت الأوراق عدداً من الأفكار بلغ ( )82فكرة من �أ�صل ( )909فكرة� ،أي ما ن�سبته ( )% 9.010بالن�سبة
جلميع القطاعات ،وقد �أتت يف املرتبة ال�ساد�سة من حيث عدد ون�سبة الأفكار،بن�سبة فعالية بلغت (.)% 94.3
�أما على م�ستوى املقرتحات فقد ت�ضمنت الأوراق عدداً بلغ ( )95مقرتحاً �شكلت ما ن�سبته ( )% 8 .14من �أ�صل
( )643مقرتح���اً ميث���ل كاف���ة القطاع���ات  ،وعليه ف�إن القطاع القان���وين احتل املرتبة الثالثة �س���واء يف عدد ون�سبة
املقرتحات �أون�سبة الفعالية ،حيث بلغت ن�سبة فعالية املقرتحات(.)% 78
ثالثاً  :الداللة الر�أ�سية للم�ؤ�شر
�إن الأوراق الفنية البالغ عددها ( )96ورقة فنية يف هذا القطاع قد احتوت على ( )82فكرة مبتو�سط بلغ ()0.9
فك���رة يف كل ورق���ة فني���ة وتبل���غ ن�سبة �أفكار القط���اع القانوين ( )% 90.10من جممل الأف���كار التي قدمتها كافة
الأوراق الفنية يف كل القطاعات  ،وعدد مقرتحات بلغ ( )95مبتو�سط ( )1مقرتح لكل ورقة فنية ،وهو ما ي�شكل
ما ن�سبته ( )% 14.77من جممل مقرتحات الأوراق الفنية.
كم���ا نالح���ظ زي���ادة ع���دد املقرتح���ات عن االف���كار بفارق ي�صل �إل���ى ( )13وبن�سب���ة ت�صل �إل���ى ( ، )% 14.9كما �أن
فعالية الأفكار قد �سجلت تقدماً ب�سيطاً بن�سبة (.)% 16.3
رابعاً  :الدالالت العامة للم�ؤ�شرات الفنية :
�أنه على الرغم من �أن عدد الأوراق الفنية مل يتجاوز ( )96ورقة وجاء يف الرتتيب الثاين يف العدد� ،إال �أن كل ورقة
فنية منها قد احتوت يف املتو�سط على ( 0.9فكرة) و(1مقرتح) وحققت على م�ستوى فاعلية الأفكار (،)% 94.3
�أي �أن املهدر منها مل يجاوز ن�سبة (� ، )% 6أما بالن�سبة للمقرتحات فقد بلغ فعاليتها ( )% 78ومل يجاوز املهدر
منه���ا ن�سب���ة ( )% 22وه���و ما ميثل داللة �إجن���از جيدة ،خا�صة �أن املهدر يف الأفكار ان�ص���رف �إلى �أفكار فرعية ومل
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مي����س �أف���كاراً رئي�سي���ة .بالإ�ضاف���ة �إلى ما طرحته احلكومة م���ن �أن بع�ض املقرتحات حتتاج �إل���ى املزيد من الدرا�سة
والوقت لتنفيذها.
ويعود تبو�ؤ هذا القطاع ملرتبة متقدمة (الثانية) من حيث عدد الأوراق لأ�سباب تتعلق بـ :
1.1كرثة م�شاريع القوانني التي مت �إر�سالها من قبل جمل�س الوزراء و التي نوق�شت يف املجل�س خالل دور االنعقاد
الع���ادي الثال���ث م���ن الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ،حيث ورد للمجل����س ( )15م�شروع قانون ومت مناق�شة
( )9م�شروع���ات قوان�ي�ن ،بالإ�ضاف���ة ال���ى �أن هن���اك ( )6قوانني �أخ���رى مت االنتهاء من درا�سته���ا ،ولكن مل يتم
مناق�شته���ا يف املجل����س ،ولقد تنوعت اخت�صا�صات م�شاريع القوانني ما ب�ي�ن اجتماعي واقت�صادي و�أمني وبيئي
و�أمور �إدارية.
2.2خ�ض���وع الباحث�ي�ن ل���دورات قانوني���ة مكثف���ة يف الف�ت�رة ال�سابقة من �أه���م الأ�سباب الت���ي �أدت �إلى تط���ور الناجت
الفن���ي ل�ل��أوراق القانونية ،حيث يالحظ تعدد �أن���واع الأوراق الفنية املعدة يف املجال القانوين ملناق�شة م�شاريع
القوان�ي�ن ،والت���ي بلغ���ت ح���وايل (  ) 96ورق���ة فني���ة ،ا�شرتك يف �إعداده���ا �إدارت���ي ال�ش����ؤون الت�شريعية ومركز
املعلومات والدرا�سات الربملانية.
3.3وق���د تنوع���ت الأف���كار نتيج���ة تن���وع الأوراق الت���ي مت �إعداده���ا مل�شاريع ه���ذه القوانني ،مثل البح���ث االجتماعي
وجداول البحث االجتماعي وجداول املقارنة ،بالإ�ضافة �إلى العديد من الأوراق الأخرى.
وترك���زت املقرتح���ات يف العديد من التعديالت عل���ى قوانني امل�شاريع املرتبطة بالقط���اع االجتماعي ،والذي ارتبط
بامل�ش���اكل الت���ي يوجهها املجتمع حالي���ا وباخلدمة الوطنية وتعديل حاالت ت�أجيل اخلدم���ة ،و�إ�ضافة تعديالت على
القوان�ي�ن االقت�صادي���ة م���ن غ�سيل الأموال و�إ�ضافة �سج���ل للمعلومات وقاعدة بيانات ع���ن كل العمليات املالية التي
ي�شتبه يف �أنها ذات �صلة بعمليات غ�سل الأموال.
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 .1ح�صر الأعمال البحثية التي مت مناق�شتها يف اجلل�سة يف املجل�س الوطني االحتادي والتي ميكن قيا�س فعاليتها
للقطاع القانوين:
االدارة

ال�سنة

م

عنوان الورقة
امللف الت�شريعي لقانون مكافحة جرائم غ�سل الأموال.

مركز الدرا�سات واملعلومات
الربملانية +االدارة الت�شريعية

2014

جدول اخلربة الدولية /تعديل قانون مكافحة جرائم
غ�سل الأموال .

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2014

جداول اخلربة املقارنة /تعديل قانون مكافحة جرائم
غ�سل الأموال .

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2014

جدول املفاهيم االجتماعية /ملكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب.

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2014

ورقة النتائج النهائية /ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب.

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2014

تقرير جلنة /تعديل قانون مكافحة جرائم غ�سل الأموال.

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2014

مذكرة �شارحة للتعديل ب�ش�أن ربط جرمية غ�سل الأموال
ب�أنواع حمددة من اجلرائم  /فيما يخ�ص تعديل قانون
مكافحة جرائم غ�سل الأموال.

الإدارة الت�شريعية

جدول مقارنه /م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�سنة  2002يف �ش�أن مكافحة جرائم غ�سل الأموال.

الإدارة الت�شريعية

2014

املـلف الـفـ ــني /لتحـليل بع�ض ميزانيات اجلـهات
االحتـادية لل�سنة املـالية 2014م.

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2014

  

التقرير النهائي /يف �ش�أن م�شروع قانون احتادي بربط
امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة
امللحقة عن ال�سنة املالية 2014م.

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

  

ا�ستف�سارات احلكومة لكافة القطاعات احلكومية
(التعليم /وزارة الأ�شغال/وزارة ال�صحة/وزارة البيئة
/وزارة االقت�صاد/وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية/وزارة
الداخلية  /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/وزارة
العمل  /وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع.

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2014

2014

) ل�سنة

  

اجلدول املقارن -مل�شروع قانون احتادي رقم (
"2013
بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة
 2008ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث.

2014

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2013
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م

عنوان الورقة

  

تقرير جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية -يف �ش�أن
م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2013بتعديل
بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2008
ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث.

  

خريطة املفاهيم القانونية مل�شروع قانون اخلدمة
الوطنية.

االدارة

ال�سنة

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2013

ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

جدول ن�شاط الفاعل مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

نتائج جدول الفاعل مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

جدول ترتيب املعاين مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.

ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

اخلربة التاريخية مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

اجلدول املقارن مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

البحث االجتماعي مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

  

امللف الت�شريعي مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

  

ملخ�ص امللف الت�شريعي مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

  

جداول اخلربة املقارنة مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

  

بحث خمطط عمل اللجنة لدرا�سة م�شروع قانون احتادي
يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.

ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

مذكرة يف �ش�أن تعديالت م�شروع قانون اخلدمة الوطنية
واالحتياطية.

ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

تقرير اللجنة مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية.

ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

اجلدول املقارن مل�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  2009ب�ش�أن
الأو�سمة وامليداليات وال�شارات الع�سكرية.

ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

ا�ستف�سارات جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع يف �ش�أن
م�شروع قانون احتادي رقم ل�سنة  2014ب�ش�أن تعديل
بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 2009
ب�ش�أن الأو�سمة وامليداليات وال�شارات الع�سكرية.

2014

ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

البحث االجتماعي مل�شروع تعديل يف �ش�أن الإجراءات
املدنية.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

  

درا�سات امل�ؤ�شرات الدولية مل�شروع تعديل يف �ش�أن
الإجراءات املدنية.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014
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م

عنوان الورقة

االدارة

ال�سنة

  

مقارنة بني م�شروع قانون الإجراءات املدنية الإماراتي و
عدد من القوانني .

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

  

مقارنة بني القانون القدمي و اجلديد مل�شروع تعديل يف
�ش�أن الإجراءات املدنية.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

  

جدول ن�شاط الفاعل مل�شروع تعديل يف �ش�أن الإجراءات
املدنية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

جدول املقارنة املعيارية مل�شروع تعديل يف �ش�أن الإجراءات
املدنية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

جدول م�ؤ�شر التناف�سية مل�شروع تعديل يف �ش�أن الإجراءات
املدنية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

اجلدول املقارن مل�شروع تعديل يف �ش�أن الإجراءات املدنية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

النتائج الأ�سا�سية للـملـف التـ�شـريعي يف �شـ�أن قانون
احتادي رقم ( ) ل�سنة 1992م بتعديل بع�ض �أحكام
القانون االحتادي رقم ( ) 11ل�سنة  1992ب�إ�صدار
قانون الإجراءات املدنية .

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

جدول بر�أي اجلهات املخت�صة حول م�شروع تعديل قانون
الإجراءات املدنية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

تعديالت جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية على قانون الإجراءات
املدنية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لقانون
الإجراءات املدنية .2013

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

تقرير اللجنة يف اعتماد �إ�ضايف مليزانية .2013

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2013

  

جدول مقارن العتماد �إ�ضايف مليزانية .2013

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2013

  

تقرير املجل�س يف اعتماد �إ�ضايف مليزانية .2013

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2013

  

جدول مقارن مل ــ�شــروع قــان ــون اتـح ــادي ف ــي �ش ـ ـ�أن اعتماد
احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات
امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية .

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

خطة درا�سة م�شروع قانون احتادي باعتماد احل�ساب
اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة
امللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2012/12/31

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

2014
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م

عنوان الورقة

  

  

االدارة

ال�سنة

)

مذكرة ب�شـ ـ ـ�أن م�شروع القانون االحتادي رقم (
ل�سنة 2013م يف �ش ـ ـ�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي
لالحت ـ ــاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة
عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2011/12/31

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

تقرير اللجنة يف �ش ـ ـ�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي
لالحت ــاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014
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 .2ح�صر الأوراق الفنية التي مت االنتهاء منها ولكن مل يتم مناق�شتها بعد يف اجلل�سة ولذلك لي�س لها فعالية:
االدارة

ال�سنة

م

عنوان الورقة
جدول التحليل التفريعي /مل�شروع قانون �سالمة الغذاء
«الكتلة املعلوماتية الأولى

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2014

جدول التحليل التفريعي /مل�شروع قانون �سالمة الغذاء
« الكتلة املعلوماتية الثانية »

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2014

ورقة النتائج النهائية /مل�شروع قانون �سالمة الأغذية.

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2014

مقارنة /م�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة ، 2014
بتعديل م�سمى الهيئة الوطنية للموا�صالت.

الإدارة الت�شريعية

2014

تقرير جلنة ال�شئون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة
يف �ش�أن م�شروع القانون االحتادي رق ـ ــم ( ) ل�سنة 2014م
بتعديل م�سمى الهيئة الوطنية للموا�صالت .

الإدارة الت�شريعية

2014

البحث االجتماعي /مل�شروع قانون احتادي رقم () ل�سنة
2013م يف �ش�أن تنظيم مهنة مدققي احل�سابات.

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2013

جداول الت�شابه واالختالف لعنا�صر( /تنظيم مهنة مدقق
احل�سابات).

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2013

اخلربة الدولية /لقانون تنظيم مهنة مدققي احل�سابات.

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2013

مقارنة بني القوانني املنظمة لتنظيم مهنة مدققي
احل�سابات يف كل من (�أمريكا-البحرين –لبنان -ال�سعودية
– الأردن – �سوريا ).

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2013

  

ورقة النتائج النهائية /مل�شروع قانون تنظيم مهنة مدقق
احل�سابات.

مركز الدرا�سات واملعلومات الربملانية

2013

  

التقرير من حيث املبد�أ يف �ش�أن /م�شروع القانون االحتادي
رقم ( ) ل�سنة 2014م يف �ش�أن تنظيم مهنة مدققي
احل�سابات.

الإدارة الت�شريعية

2013

  

جدول مقارن /م�شــروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
2013ب�ش�أن تنظيم مهنة مدققي احل�سابات.

الإدارة الت�شريعية

2013

  

البحث االجتماعي  -مل�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 2013يف �شـ�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة .

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

  

جداول اخلربة املقارنة -مل�شروع قانون احتادي رقم ( )
ل�سنة  2013يف �شـ�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

  

جداول اخلربة الدولية  -مل�شروع قانون احتادي رقم ( )
ل�سنة  2013يف �شـ�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014
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ال�سنة

م
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جدول حتليل املعاين -مل�شروع قانون احتادي رقم ( )
ل�سنة  2013يف �شـ�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

جدول ترتيب املعاين -مل�شروع قانون احتادي رقم ( )
ل�سنة  2013يف �شـ�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

الفواعل -مل�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2013يف
�شـ�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة .

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

اجلدول املقارن -مل�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 2013يف �شـ�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة .

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

امللف الت�شريعي -مل�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 2013يف �شـ�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية  +مركز
املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

  

البحث االجتماعي -مل�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 20يف �شـ�أن قانون مكافحة املواد املحظورة يف جمال
ريا�ضات �سباقات اخليل و الفرو�سية.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

  

جداول اخلربة املقارنة  -مل�شروع قانون احتادي رقم ( )
ل�سنة  20يف �شـ�أن قانون مكافحة املواد املحظورة يف
جمال ريا�ضات �سباقات اخليل و الفرو�سية.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

  

جداول اخلربة الدولية -مل�شروع قانون احتادي رقم ( )
ل�سنة  20يف �شـ�أن قانون مكافحة املواد املحظورة يف
جمال ريا�ضات �سباقات اخليل و الفرو�سية.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

  

جدول ن�شاط الفاعل -مل�شروع قانون احتادي رقم ( )
ل�سنة  20يف �شـ�أن قانون مكافحة املواد املحظورة يف
جمال ريا�ضات �سباقات اخليل و الفرو�سية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

العالقة بني الفواعل -مل�شروع قانون احتادي رقم ( )
ل�سنة  20يف �شـ�أن قانون مكافحة املواد املحظورة يف
جمال ريا�ضات �سباقات اخليل و الفرو�سية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

املفاهيم الرئي�سية و الفرعية للقانون -مل�شروع قانون
احتادي رقم ( ) ل�سنة  20يف �شـ�أن قانون مكافحة
املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات �سباقات اخليل و
الفرو�سية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

اغرا�ض امل�شروع و براجمه -مل�شروع قانون احتادي رقم
( ) ل�سنة  20يف �شـ�أن قانون مكافحة املواد املحظورة يف
جمال ريا�ضات �سباقات اخليل و الفرو�سية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

اخلربة التاريخية -مل�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 20يف �شـ�أن قانون مكافحة املواد املحظورة يف جمال
ريا�ضات �سباقات اخليل و الفرو�سية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014
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االدارة

ال�سنة

م

عنوان الورقة

  

امللف الت�شريعي -مل�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 20يف �شـ�أن قانون مكافحة املواد املحظورة يف جمال
ريا�ضات �سباقات اخليل و الفرو�سية.

�إدارة ة ال�ش�ؤون الت�شريعية  +مركز
املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

  

التقرير املبدئي  -مل�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 20يف �شـ�أن قانون مكافحة املواد املحظورة يف جمال
ريا�ضات �سباقات اخليل و الفرو�سية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

اجلدول املقارن -مل�شروع قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 20يف �شـ�أن قانون مكافحة املواد املحظورة يف جمال
ريا�ضات �سباقات اخليل و الفرو�سية.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

ورقة اجلانب االجتماعي -مل�شروع قانون احتادي ب�ش�أن
ال�سماح ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�سة جتارتي
التجزئة واجلملة يف الدولة.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

  

التقرير املبدئي  -مل�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ال�سماح
ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�سة جتارتي التجزئة
واجلملة يف الدولة .

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

  

ورقة املفاهيم -مل�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ال�سماح ملواطني
دول جمل�س التعاون مبمار�سة جتارتي التجزئة واجلملة يف
الدولة.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

  

ورقة اجلانب القانوين  -مل�شروع قانون احتادي ب�ش�أن
ال�سماح ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�سة جتارتي
التجزئة واجلملة يف الدولة.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

ورقة النتائج النهائية -مل�شروع قانون احتادي ب�ش�أن ال�سماح
ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�سة جتارتي التجزئة
واجلملة يف الدولة.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

ورقة حتديد املفاهيم -قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 2014لتعديل بع�ض �أحكام قانون االحتادي رقم ()24
 1999يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

  

البحث االجتماعي -قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2014
لتعديل بع�ض احكام قانون االحتادي رقم ( 1999 )24يف
�ش�أن حماية البيئة وتنميته.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

  

اخلربة املقارنة -قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2014
لتعديل بع�ض احكام قانون االحتادي رقم ( 1999 )24يف
�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014
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االدارة

  

اخلربة الدولية -قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2014
لتعديل بع�ض احكام قانون االحتادي رقم ( 1999 )24يف
�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية

  

املعاجلة القانونية للم�شكالت االجتماعية  -قانون احتادي
رقم ( ) ل�سنة  2014لتعديل بع�ض احكام قانون االحتادي
رقم ( 1999 )24يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

خريطة املفاهيم  -قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2014
لتعديل بع�ض �أحكام قانون االحتادي رقم ( 1999 )24يف
�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

الفقرات الع�شوائية  -قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2014
لتعديل بع�ض �أحكام قانون االحتادي رقم ( 1999 )24يف
�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

الن�صو�ص والأفكار القانونية  -قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 2014لتعديل بع�ض �أحكام قانون االحتادي رقم ()24
 1999يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

نظرية البناء الوظيفي -قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 2014لتعديل بع�ض �أحكام قانون االحتادي رقم ()24
 1999يف �ش�أن حماية البيئة وتنميتها.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

امللف الت�شريعي  -قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2014
لتعديل بع�ض �أحكام قانون االحتادي رقم ( 1999 )24يف
�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.

مركز املعلومات والدرا�سات الربملانية
 +ادارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

  

ورقة نتائج  -قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة  2014لتعديل
بع�ض �أحكام قانون االحتادي رقم ( 1999 )24يف �ش�أن
حماية البيئة وتنميتها.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

جدول مقارن -قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة 2014
لتعديل بع�ض �أحكام قانون االحتادي رقم ( 1999 )24يف
�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.

�إدارة ال�ش�ؤون الت�شريعية

  

جدول مقارن يف �ش�أن تقرير اعتماد �إ�ضايف للميزانية العامة
لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة
املالية .2013

ال�ش�ؤون الت�شريعية

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2013

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 232فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

ح�صر الأفكار:
بلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين ما يقارب من ( )82فكرة،
ومن �أهم هذه الأفكار:
•ال�شكل الإلكرتوين والرقمي للأموال .
•ا�ستحداث مادة تبني وتف�صل اجلرائم التي حت�صل فيها الأموال ب�أ�شكال غري �شرعية .
•ا�ستحداث بند متعلق بو�ضع الالئحة التنظيمية لعمل اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال.
•ا�ستحداث فقرة متعلقة مبدقق احل�سابات.
•تغيري عنوان م�شروع القانون( تعديل م�سمى الهيئة الوطنية للموا�صالت).
•ا�ستحداث مادة ب�ش�أن تخلف �شرط مدة اخلربة(مدققي احل�سابات).
•ا�ستحداث بند التدريب والتعليم والت�أهيل امل�ستمر ملهنة مدققي احل�سابات.
•ا�ستحداث بند ب�ش�أن �إن�شاء ادارة يف وزارة االقت�صاد تعنى مبهنة مدققي احل�سابات.
•ت�صنيف وحتديد م�ستويات للمن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة .
•انته���اء ترخي����ص ت�شغيل املن�ش����أة ال�صحية اخلا�صة يف حالة ا�ستمرار عمل املن�ش�أة الت���ي ت�صر على تكرار ارتكاب
املخالفة �أو التي تدير املن�ش�أة لغر�ض غري الغر�ض الذي منح من �أجله الرتخي�ص.
•الإعالن عن �أ�سعار اخلدمات ال�صحية يف مكان ظاهر باملن�ش�أة .
•حت�س�ي�ن اجلودة ،و�سالمة املر�ض���ى والعاملني يف املن�ش�أة ال�صحية وتخزين املواد اخلطرة وتداولها وا�ستعمالها
وال�سيطرة عليها خا�صة املواد ذات املخاطر العالية .
•حتديد عدد مرات للتفتي�ش على املن�ش�آت ال�صحية للت�أكد من توافر اال�شرتاطات املحددة.
•املواد املحظورة ت�شمل العقاقري والو�سائل و�أية مواد �أخرى حمظورة حتددها الالئحة التنفيذية للقانون .
•�ضرورة �أن ي�شمل تعريف الرقابة على الفح�ص .
•التفرقة بني التداول واال�ستخدام للمواد املحظورة يف جمال ريا�ضة �سباقات اخليل والفرو�سية.
•�ضرورة وجود جلنة فنية ملنح املوافقات ال�ستخدام املواد املقيدة للأغرا�ض العالجية والبحثية
•حتديد العقاقري واملواد والو�سائل الأخرى املحظورة من خالل قائمة معتمدة
•ان�شاء برنامج وطني لر�صد املواد املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة
•ال�ضرر البيئي هو �أي ت�أثري �سلبي على البيئة �سواء كانت �آثاره نوعيه �أو كمية دائمة �أو م�ؤقتة .
•احلادث���ة ه���ي �أي حدث �أو �سل�سلة �أح���داث ذات من�ش�أ واحد ت�سبب �ضرراَ بيئياً �أو تن�شئ تهديداً خطرياً �أو و�شيكاً
بالبيئة .
•�إلزام ربان ال�سفينة باتخاذ التدابري الوقائية للحماية من �آثار التلوث ،و�أن يبلغ فوراً باحلادثة يف حالة وقوع
حادثة لإحدى الو�سائل البحرية.
•يح���ق ل���كل �شخ����ص �أو جمعيات النفع العام املعني���ة بتقدمي بالغ �إلى اجلهات املخت�ص���ة يف حال معرفتها بوقوع
�أي �ضرر بيئي .
•�إن�ش���اء �صن���دوق (�صنادي���ق �أو مراك���ز بحثي���ة) للتمويل وت�شجي���ع البحث والدرا�س���ة العلمية مل���ا تتطلبه حماية
البيئة.
•�ضرورة �إدخال الو�سائل الإلكرتونية يف �إجراءات التقا�ضي.
•نق�ص الكادر الق�ضائي يف حماكم الدولة.
•بطء �إجراءات التقا�ضي والت�أخري يف �سرعة الف�صل يف الق�ضايا.
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•منح احلق للخ�صوم يف االتفاق على كيفية حتديد الإعالن.
•مراعاة املنازعات التجارية يف النظام اخلا�ص للإعالن الذي ي�صدره جمل�س الوزراء.
•ت�ضمني ورقة الإعالن يف ملف الدعوى .
•اعتبار العلم ب�إجراءات الإعالن قرينة ق�ضائية على حتقق العلم للمعلن �إليه مبوعد اجلل�سة.
•التعامل ببطاقة الهوية يف بع�ض �إجراءات التقا�ضي.
•�آليات التحقق من �سن املعلن �إليه.
•تنظيم الإعالن الذي يتم من خالل الربيد الإلكرتوين .
•ت�شديد الإعالن باخلارج ل�ضمان و�صوله للمعلن �إليه .
•اخت�صا�ص الق�ضاء االحتادي .
•تنظيم مهنة الرتجمة يف الق�ضاء .
•م�ؤ�شر الكفاءة التنظيمية للقوات امل�سلحة الإماراتية.
•�أعداد القوات الع�سكرية لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي .
•�أثر الرتكيبة ال�سكانية يف الأمن الداخلي لدولة الإمارات.
•حتديد مدد للخدمة الإ�ضافية الإلزامية.
•عقوبة الغ�ش باخلدمة.
•مفهوم اخلدمة الوطنية.
•اال�ستدعاء يف اخلدمة الوطنية لأغرا�ض التدريب.
•�ضوابط الإعفاء من اخلدمة الوطنية.
•�ضوابط �إنهاء اخلدمة.
•تكاليف �ضم اخلدمة.
•�آليات املوازنة بني التعليم والتجنيد.
•عقوبة التخلف عن اال�ستدعاء لالحتياط �أو التجنيد.
•املكاف�آت املالية و�إمكانية زيادتها لتتنا�سب مع الو�ضع االجتماعي احلايل.
•تعديل عنوان مادة و�سام الإمارات الع�سكري.
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ح�صر املقرتحات:
بلغ �إجمايل املقرتحات التي قدمت يف الأوراق الفنية يف القطاع القانوين ما يقارب من ( )95مقرتحا.
ومن �أهم هذه املقرتحات:
•�إ�ضاف���ة بن���د يتعل���ق بال�شكل الإلك�ت�روين والرقمي يف قانون غ�س���ل الأموال هو ا�ستخ���دام �شبكة الإنرتنت من
خالل الإيداع الإلكرتوين ،والتجارة الإلكرتونية وال�شراء الإلكرتوين وال�سحب الإلكرتوين .وذلك لأن هذه
الطريقة هي الأكرث �شيوعاً يف جرائم غ�سل الأموال.
• ربط جرمية غ�سل الأموال باملال املتح�صل من جرائم حمددة ح�صرا ولي�س من كل اجلنايات واجلنح.
• �إ�ضافة اجلنح متى زادت متح�صالتها على مبلغ معني كمعيار كمي ولي�س نوعي يحقق ما هدف �إليه امل�شروع.
•�إن�ش���اء �سج���ل للمعلوم���ات وقاع���دة بيانات عن كل العمليات املالي���ة التي ي�شتبه يف �أنه���ا ذات �صلة بعمليات غ�سل
الأموال.
•�إذا تخلف �شرط مدة اخلربة العملية يتم القيد ب�سجل مدققي احل�سابات املتدربني ال�ستيفاء املدة بعد تقدمي
ما يفيد االنت�ساب لإحدى �شركات ومكاتب التدقيق .
•�أن تلتزم �شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي ت�ضعها الوزارة �أو تعتمدها للراغبني يف القيد .
• �إعداد �آليات التدريب والتعليم والت�أهيل امل�ستمر للمهنة.
•�أن يكون ملجل�س الت�أديب وقف مدقق احل�سابات م�ؤقتا عن مبا�شرة املهنة حتى انتهاء حماكمته .
•ا�ستحداث بند بو�ضع نظام مل�ستوى وت�صنيف املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة وفقاً ملعايري املبنى وت�صميمه ،والكفاءة
الب�شرية ،والتجهيزات واخلدمات الطبية.
•تعديل املادة بحيث يتولى �إدارة املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة طبيب مرخ�ص له مبزاولة املهنة.
•تعدي���ل بن���د التزام���ات املن�ش����آت ال�صحي���ة اخلا�صة ب�إ�ضاف���ة متكني املر�ضى م���ن االطالع على �أ�سع���ار اخلدمات
ال�صحية ،و�أ�سعار الإقامة بها من خالل الإعالن عنها يف مكان ظاهر باملن�ش�أة.
•ا�ستح���داث بند يف التزام���ات املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة وهو ا�ستخدام اللغة العربية ك�إحدى اللغات امل�ستخدمة
يف الالفتات التو�ضيحية والتوجيهية داخل وخارج املن�ش�أة.
•ا�ستح���داث بن���د يف التزامات املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة وه���و التحديث امل�ستمر للأجهزة الطبية وامل�ستخرجات
لتقدمي خدمات عالجية ووقائية ذات جودة عالية.
•ا�ستح���داث بن���د يف التزام���ات املن�ش����آت ال�صحية اخلا�صة يتعلق بوج���ود �سجالت منتظم���ة �إلكرتونية للمر�ضى
والأدوية والعمليات.
•تعديل تعريف املواد املحظورة لي�شمل  :العقاقري والو�سائل و�أية مواد �أخرى حمظورة .
•ا�ستحداث مادة لت�شكيل اللجنة الفنية ملنح موافقات ا�ستخدام املواد املقيدة للأغرا�ض العالجية والبحثية .
•ا�ستحداث مادة ب�إن�شاء برنامج وطني لر�صد املواد املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة .
•ا�ستحداث بند يف املحظورات ،وهو �إف�شاء املخت�صني لبيانات العينات وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�صة بالفار�س
�أو اخليل التي �أخذت منها تلك العينات ومالكها.
•ا�ستح���داث تعري���ف ال�ض���رر البيئ���ي � -:أي ت�أثري �سلب���ي على البيئة �سواء كان���ت �آثارها نوعي���ه �أو كميه دائمة �أو
م�ؤقته
•تعدي���ل امل���ادة بحي���ث يلت���زم رب���ان الو�سيل���ة البحرية �أو امل�س����ؤول عنه���ا باتخاذ التداب�ي�ر الوقائي���ة والإجراءات
الالزم���ة للحماي���ة م���ن �آثار التل���وث ،و�أن يبلغ فوراً باحلادث���ة يف حالة وقوع حادثة لإح���دى الو�سائل البحرية
التي حتمل موادًا �ضارة �أو خطرة يخ�شى منها تلوث البيئة البحرية ،كما يلتزم بتنفيذ �أوامر مفت�شي اجلهات
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الإدارية و م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف هذه احلالة.
•ا�ستحداث بند ب�إعطاء احلق لكل �شخ�ص �أو جلمعيات النفع العام املعنية بتقدمي بالغ �إلى اجلهات املخت�صة يف
حال معرفتها بوقوع �أي �ضرر بيئي.
•�إ�ضافة مادة للت�أكد من �سن املعلن �إليه �أو م�ستلم الإعالن وذلك بالتحقق من هويته وتدوينه يف املح�ضر.
•�إ�ضافة مادة ب�إل�صاق الإعالن ب�شكل وا�ضح على باب �آخر مكان كان يقيم فيه املراد �إعالنه.
•�إ�ضافة بند ين�ص على �أن يتم ت�ضمني ملف الق�ضية ورقة الإعالن .
•�إفراد بند خا�ص على �أن يعترب الإعالن منتج لآثاره من تاريخ فتح الربيد الإلكرتوين.
•تعديل االخت�صا�ص القيمي للمحاكم بحيث يتنا�سب مع الدخل القومي للفرد والت�ضخم االقت�صادي للدولة.
•�أ�ضيف �إلى املواد رقم الهوية ،لأن التفا�صيل املذكورة يف ن�ص املادة غري كافية للإحاطة ب�شمول اال�سم.
•الن�ص على �أن امل�ستندات املرتجمة يجب �أن تكون معتمده .
•تعدي���ل م�سم���ى م�ش���روع القانون لي�صب���ح م�شروع قان���ون احت���ادي يف �ش ـ����أن �أداء اخلدمــة الع�سكري���ة الإلزامية
واالحتياطية.
•تعديل تعريف التعبئة العامة ب�إ�ضافة حالة اال�ستعداد للحرب ليتوافق التعريف مع التعريف الوارد يف م�شروع
قانون اخلدمة االحتياطية.
•تعديل ( تعريف الطالب ) ب�إ�ضافة التدريب اتفاقاً مع تعريف امل�ؤ�س�سات التعليمية الوارد يف امل�شروع ولالعتداد
بالتدريب ك�سبب لت�أجيل اخلدمة الوطنية.
•تعديل تعريف اخلدمة الوطنية �إلى اخلدمة الع�سكرية الإلزامية ليتوافق مع الأحكام الواردة يف القانون.
•�إ�ضاف���ة هيئ���ة الهوي���ة �إل���ى امل�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة باعتبارهم���ا اجلهت�ي�ن امللتزمت�ي�ن مبوافاة اجله���ات املخت�صة
بالتجنيد ب�أ�سماء املكلفني.
•�إ�ضاف���ة املعي���ل الوحي���د ال���ذي تثب���ت �إعالته لبع����ض �أ�صول���ه �أو فروعه �أو �أقارب���ه امل�صابني بعاه���ة م�ستدمية �أو
�أمرا�ض ،متنعهم من �إعالة �أنف�سهم حلاالت الإعفاء النهائي.

ر�سم بياين يو�ضح عدد افكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين
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 .3جدول ح�صر الأفكار واملقرتحات جلميع م�شروعات القوانني (التي مت مناق�شتها  +التي مل تتم مناق�شتها بعد):
م

  

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

ا�ستحداث قانون الرقابة على االجتار بالأحجار ذات
القيمة واملعادن الثمينة ودمغها ،لقانون غ�سل الأموال
للديباجة.

�إ�ضافة قانون الرقابة على االجتار بالأحجار ذات القيمة
واملعادن الثمينة ودمغها لديباجة قانون غ�سل الأموال،
ل�صلته مبا ورد يف القانون ب�ش�أن الإف�صاح عن املعادن
الثمينة والأحجار ذات القيمة وكذلك ل�صلته بنظام
الإف�صاح الذي ي�صدره امل�صرف املركزي.

�إ�ضافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات
لديباجة قانون غ�سل الأموال.

�إ�ضافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة
قانون غ�سل الأموال  ،باعتبار تقنية املعلومات �إحدى
الو�سائل احلديثة والهامة يف القيام بعمليات غ�سل
الأموال ون�شرها يتم بوا�سطة تقنية املعلومات ،بالإ�ضافة
�إلى ن�شر الأفكار الإرهابية� ،أو متويلها.

ال�شكل الإلكرتوين والرقمي للأموال .

�إ�ضافة بند يتعلق بال�شكل الإلكرتوين والرقمي يف
قانون غ�سل الأموال وهو ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت
من خالل الإيداع الإلكرتوين ،والتجارة الإلكرتونية
وال�شراء الإلكرتوين وال�سحب الإلكرتوين .وذلك لأن
هذه الطريقة هي الأكرث �شيوعاً يف جرائم غ�سل الأموال
.

ا�ستحداث مادة ب�ش�أن ا�ستخدام تقنية املعلومات يف
اجلرائم املالية.

ربط جرمية غ�سل الأموال باملال املتح�صل من جرائم
حمددة ح�صرا ولي�س من كل اجلنايات واجلنح.

ا�ستحداث مادة تبني وتف�صل اجلرائم التي حت�صل
فيها الأموال ب�أ�شكال غري �شرعية .

منع الغلو يف العقوبة بالن�سبة للأموال املتح�صلة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من جرائم قليلة الأهمية نوعيا.

�إن�شاء قاعدة بيانات �أو �سجل خا�ص ملا يتوافر لديها
من معلومات.

مراعاة التو�صيات ال�صادرة من الأمم املتحدة و�صندوق
النقد الدويل بربط جرمية غ�سل الأموال بذلك املال
املتح�صل من جرائم على قدر من اخلطورة.

ا�ستحداث بند متعلق بو�ضع الالئحة التنظيمية لعمل
اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال.

مراعاة ذكر اجلرائم الواردة حاليا يف قانون غ�سل
الأموال ل�سنة  2002و�إجراء تطورات ب�سيطة عليها
ا�ستلزمتها �سنة التطور.

ا�ستحداث بند فيما يخ�ص العقوبات.

�إ�ضافة اجلنح متى زاد ت متح�صالتها على مبلغ معني
كمعيار كمي ولي�س نوعي يحقق ما هدف �إليه امل�شروع.

ا�ستحداث فقرة متعلقة مبدقق احل�سابات.

�إن�شاء �سجل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل العمليات
املالية التي ي�شتبه يف �أنها ذات �صلة بعمليات غ�سل
الأموال.

تغري عنوان م�شروع القانون( تعديل م�سمى الهيئة
الوطنية للموا�صالت).

و�ضع الالئحة التنظيمية اخلا�صة بعمل اللجنة
باعتبار �أنه هو من قام بت�شكيلها وكما �أن هذه الالئحة
التنظيمية تعد هامة يف عمل اللجنة الرتباطها باجلانب
التنظيمي والالئحي.
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املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة العامة

  

ا�ستحداث قانون يف الديباجة (ديباجة قانون مدققي
احل�سابات ).

للمحكمة �أن تقدر �إعفاء اجلاين يف حال تعدد اجلناة
من عقوبة احلب�س � ،إذا بادر ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة
مبعلومات عن اجلرمية وباقي اجلناة قبل علم ال�سلطات
املخت�صة.

  

ا�ستحداث مادة بخ�صو�ص الهدف من القانون
(مدققي احل�سابات).

�أنه �إذا اقرتف الأمر مدقق احل�سابات �أثناء مبا�شرته
املهنة عوقب بذات العقوبة .

  

ا�ستحداث مادة ب�ش�أن تخلف �شرط مدة
اخلربة(مدققي احل�سابات).

تعديل عنوان القانون من تعديل م�سمى الهيئة الوطنية
للموا�صالت الى قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ()1
ل�سنة  ،1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات
الوزراء).

  

ا�ستحداث بند التدريب والتعليم والت�أهيل امل�ستمر
ملهنة مدققي احل�سابات.

و�ضع القانون االحتادي رقم (  ) 5ل�سنة  1985ب�إ�صدار
قانون املعامالت املدنية وتعديالته ،يف ديباجة قانون
مدققي احل�سابات.

  

ا�ستحداث بند ب�ش�أن �إن�شاء �إدارة يف وزارة االقت�صاد
تعنى مبهنة مدققي احل�سابات.

و�ضع القانون االحتادي رقم (  ) 8ل�سنة  2011يف �ش�أن
�إعادة تنظيم ديوان املحا�سبة ،يف ديباجة قانون مدققي
احل�سابات.

  

ا�ستحداث مادة ب�ش�أن عدم عزل مدقق احل�سابات .

�إ�ضافة مادة تتعلق بهدف القانون وهي ان يهدف هذا
القانون �إلى �إعادة تنظيم مهنة مدققي احل�سابات
لالرتقاء بها وتطويرها وزيادة الثقة فيها عن طريق
التدريب امل�ستمر والت�أهيل املهني.

  

ا�ستحداث بند يف قانون مدققي احل�سابات ب�ش�أن بذل
العناية يف �أداء عمله.

�إذا تخلف �شرط مدة اخلربة العملية يتم القيد ب�سجل
مدققي احل�سابات املتدربني ال�ستيفاء املدة بعد تقدمي ما
يفيد االنت�ساب لإحدى �شركات ومكاتب التدقيق .

  

ا�ستحداث مادة يف العقوبات لقانون مدققي احل�سابات.

ان تلتزم �شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج
التدريب التي ت�ضعها الوزارة �أو تعتمدها للراغبني يف
القيد .

  

ا�ستحداث بند ب�ش�أن وقف مدقق احل�سابات.

و�ضع �إعداد �آليات التدريب والتعليم والت�أهيل امل�ستمر
للمهنة.

  

حتديد ا�شرتاطات �صحية يجب �أن تت�ضمنها الالئحة
التنفيذية

�أن تن�ش�أ يف الوزارة �إدارة تعني مبهنة مدققي احل�سابات
ت�ستعني يف �أعمالها مبمثلني من ذوي العالقة  ،وتنظم
الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل هذه الإدارة.

  

ت�صنيف وحتديد م�ستويات للمن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة

�إ�ضافة حق عدم العزل ملدققي احل�سابات خالل ال�سنة
املالية التي يقوم مبهامه فيها ،حتقيقا ملبد�أ اال�ستقاللية
بعمل املدقق وفق معايري االحتاد الدويل .

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 238فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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�ضرورة �أن يكون مدير املن�ش�أة طبيباً ،و�سرعة تعيني
مدير جديد �ضمانا حل�سن �إدارة و �سري اخلدمة
ال�صحية

على مدقق احل�سابات بذل العناية الالزمة يف �أداء عمله.

  

انتهاء ترخي�ص ت�شغيل املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة
يف حالة ا�ستمرار عمل املن�ش�أة التي ت�صر على تكرار
ارتكاب املخالفة �أو التي تدير املن�ش�أة لغر�ض غري
الغر�ض الذي منحت من �أجله الرتخي�ص.

�أن يكون ملجل�س الت�أديب وقف مدقق احل�سابات م�ؤقتا عن
مبا�شرة املهنة حتى انتهاء حماكمته .

  

الإعالن عن �أ�سعار اخلدمات ال�صحية يف مكان ظاهر
باملن�ش�أة

يف حالة تكرار اجلرمية خالل �سنة من الت�صالح عليها �أو
العودة �إلى اجلرمية بعد �صدور حكم بات فيها ،ت�ضاعف
الغرامة املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل يف حديها الأدنى
والأق�صى.

  

حت�سني اجلودة ،و�سالمة املر�ضى والعاملني يف املن�ش�أة
ال�صحية وتخزين املواد اخلطرة وتداولها وا�ستعمالها
وال�سيطرة عليها خا�صة املواد ذات املخاطر العالية

�إ�ضافة �شرط ب�ضرورة ت�ضمن الالئحة التنفيذية
اال�شرتاطات الأ�سا�سية املتعلقة بخطط الطوارئ و
م�ستويات االداء للخدمات الطبية و كفاية الطاقم
التمري�ضي هي من اال�شرتاطات الأ�سا�سية التي البد �أن
حتتوي عليها الالئحة التنفيذية

  

التزام املن�ش�آت ال�صحية بـ (برامج وقائية ،و�إعطاء
الأولوية لذوي االحتياجات اخلا�صة يف التقييم
واملعاجلة� ،إزالة احلواجز اللغوية والثقافية بني
املري�ض واملعالج ،ا�ستخدام اللغة العربية يف الالفتات
التو�ضيحية والتوجيهية ،حتديث الأجهزة الطبية،
�سجالت منتظمة الكرتونيا للمر�ضى والأدوية
والعمليات ،جتهيز غرف العمليات).

ا�ستحداث بند بو�ضع نظام مل�ستوى ت�صنيف املن�ش�آت
ال�صحية اخلا�صة وفقاً ملعايري املبنى وت�صميمه ،والكفاءة
الب�شرية ،والتجهيزات واخلدمات الطبية.

  

�ضرورة التزام املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة بحقوق
املر�ضى الواردة يف قوانني و�أنظمة الدولة.

تعديل املادة بحيث يتولى �إدارة املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة
طبيب مرخ�ص له مبزاولة املهنة ،وحتدد الالئحة
التنفيذية لهذا القانون ال�شروط الأخرى الالزمة
لذلك ح�سب نوع وطبيعة املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة،
و�إذا تغري مدير املن�ش�أة وجب على مالك املن�ش�أة �إخطار
الإدارة املعنية خالل �أ�سبوعني و�أن يعني مديراً جديداً
خالل ثالثة �أ�سابيع من تاريخ الإخطار ،ويخطر الإدارة
املعنية با�سمه و�إال وجب �إغالق املن�ش�أة حلني تعيني مدير
جديد.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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حتديد عدد مرات التفتي�ش على املن�ش�آت ال�صحية
للت�أكد من توافر اال�شرتاطات املحددة.

�إ�ضافة ثالث حاالت جديدة العتبار الرتخي�ص بت�شغيل
املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة منتهياً(:تكرار ذات املخالفة
من املن�ش�أة رغم توقيع العقوبات املقررة ،تقدمي وثائق �أو
الإدالء ببيانات غري �صحيحة �أو ا�ستخدام �أ�ساليب غري
م�شروعة للح�صول على الرتخي�ص� ،إذا �أديرت املن�ش�أة
لغر�ض �آخر غري الغر�ض الذي منحت الرتخي�ص من
�أجله).

  

التفرقة بني املخالفات اجل�سيمة و املخالفات الب�سيطة
يف املن�ش�أة ال�صحية و�إعطاء اللجنة �سلطة القرار يف
املخالفات الب�سيطة لأن اللجنة هي املعنية بالتحقيق
يف مو�ضوع املخالفة ،و نظرها لهذه املخالفات

تعديل بند التزامات املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة ب�إ�ضافة
متكني املر�ضى من االطالع على ا�سعار اخلدمات
ال�صحية و�أ�سعار االقامة بها من خالل الإعالن عنها يف
مكان ظاهر باملن�ش�أة.

  

اللجنة يف املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة هي من يجب
عليها و�ضع نظام للممار�سات ال�صحية الآمنة داخل
املن�ش�أة .

ا�ستحداث بند يف التزامات املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة
وهو و�ضع اخلطط لتح�سني اجلودة ،و�سالمة املر�ضى
والعاملني يف املن�ش�أة وتخزين املواد اخلطرة وتداولها
وا�ستعمالها وال�سيطرة عليها خا�صة املواد ذات املخاطر
العالية.

  

التعريف «بالو�سائل» لأنها تختلف عن العقاقري
املحظورة يف �سباقات اخليول لأنه وفق املعايري الدولية
ف�إن الو�سائل ت�شمل ا�ستخدام الأدوات الكهربائية
وامليكانيكية و الإلكرتونية التي ت�ؤثر يف نتيجة ال�سباق

ا�ستحداث بند يف التزامات املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة
وهو االلتزام بربامج وقائية لل�سيطرة على العدوى
مثل التنظيف املالئم للمعدات الطبية والتخل�ص من
النفايات.

  

املواد املحظورة ت�شمل العقاقري والو�سائل و�أية مواد
�أخرى حمظورة حتددها الالئحة التنفيذية للقانون .

ا�ستحداث بند يف التزامات املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة وهو
منح املر�ضى ذوي االحتياجات الطبية الطارئة الأولوية
يف التقييم واملعاجلة.

  

�ضرورة �أن ي�شمل تعريف الرقابة على الفح�ص والذي
يق�صد به الك�شف عن املواد املحظورة  ،بالإ�ضافة الى
�ضرورة تقدمي كلمة « التحقيق « قبل كلمة «النتيجة «
نظراً لأن النتيجة هي املح�صلة النهائية جلمع العينات
وفح�صها وحتليها خمربياً والتحقيق ب�ش�أنها ثم
�إعالن النتيجة.

ا�ستحداث بند يف التزامات املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة
وهو �ضمان نظام ات�صال فعال يزيل احلواجز اللغوية
والثقافية بني املر�ضى واملعاجلني.

  

املواد املقيدة هي املواد التي ت�ستخدم لعالج اخليل
ويحظر ا�ستخدامها يف جمال ريا�ضة �سباقات اخليل
والفرو�سية لت�أثريها يف نتائج املناف�سات .

ا�ستحداث بند يف التزامات املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة
وهو ا�ستخدام اللغة العربية ك�أحد اللغات امل�ستخدمة يف
الالفتات التو�ضيحية والتوجيهية داخل وخارج املن�ش�أة.

  

التفرقة بني التداول واال�ستخدام للمواد املحظورة يف
جمال ريا�ضة �سباقات اخليل والفرو�سية.

ا�ستحداث بند يف التزامات املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة
وهو التحديث امل�ستمر للأجهزة الطبية وامل�ستخرجات
لتقدمي خدمات عالجية ووقائية ذات جودة عالية.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 240فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي
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�ضرورة وجود جلنة فنية ملنح املوافقات ال�ستخدام املواد
املقيدة للأغرا�ض العالجية والبحثية.

ا�ستحداث بند يف التزامات املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة
تتعلق بوجود �سجالت �إلكرتونية للمر�ضى والأدوية
والعمليات.

  

حتديد العقاقري واملواد والو�سائل الأخرى املحظورة
من خالل قائمة معتمدة.

ا�ستحداث بند يف التزامات املن�ش�أت ال�صحية اخلا�صة وهو
جتهيز غرف العمليات بالتجهيزات واملعدات الالزمة وفق
اال�شرتاطات املحددة يف الالئحة التنفيذية.

  

�إن�شاء برنامج وطني لر�صد املواد املحظورة وفقاً
لال�شرتاطات املعتمدة.

ا�ستحداث بند ب�إلزام املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة بحقوق
املر�ضى الواردة يف قوانني و�أنظمة الدولة خا�صة ما
ي�أتي(:حماية خ�صو�صية املر�ضى ،بذل العناية الطبية
الالزمة والالئقة يف كل الأوقات وحتت كل الظروف
وعلى وجه اخل�صو�ص كبار ال�سن والأطفال و ذوي
الإعاقة ،تزويد املر�ضى باملعلومات الكافية وبلغة
مفهومة حيال ت�شخي�ص حالتهم والعالج وما ميكن �أن
يكون عليه و�ضع املري�ض م�ستقب ً
ال ،متكني املري�ض من
تقدمي ال�شكاوى للجهة املخت�صة باملن�ش�أة والرد عليه
خالل �أ�سبوعني من تاريخ تقدمي ال�شكوى ،احل�صول
على موافقة املري�ض امل�سبقة حال تلقيه معاجلة طبية
لأغرا�ض البحث العلمي).

  

من املحظورات �إف�شاء املخت�صني لبيانات العينات وكل
ما يتعلق باملعلومات اخلا�صة بالفار�س �أو اخليل التي
�أخذت منها تلك العينات ومالكها.

ا�ضافة �شرط على مادة التفتي�ش والعقوبات بالن�ص على
�أن التفتي�ش على املن�ش�آت ال�صحية يكون مرة على الأقل
�سنوياً للتثبت من توافر اال�شرتاطات املقررة يف القانون
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذاً للقانون.

  

تعريف الكلنكر :هي املادة اخلام الرئي�سية التي تدخل
يف �صناعة اال�سمنت.

تعديل املادة ب�إ�ضافة تبت اللجنة يف املخالفات غري
اجل�سمية وت�أمر ب�إزالتها خالل �أ�سبوعني ،ويف حال
املخالفات اجل�سيمة حتدد الالئحة التنفيذية �أنواع
وطبيعة املخالفات اجل�سيمة.

  

ال�ضرر البيئي هو �أي ت�أثري �سلبي على البيئة �سواء
كانت �آثاره نوعيه �أو كميه دائمة �أو م�ؤقته .

ا�ستحداث بند يوكل اللجنة و�ضع نظام للممار�سات
ال�صحية الآمنة داخل املن�ش�أة ال�صحية اخلا�صة على
�أن يت�ضمن هذا النظام واجبات وم�س�ؤوليات العاملني
باملن�ش�أة و�إجراءات حماية حقوق املر�ضى ،والرعاية
الطبية املالئمة وال�سجالت ال�صحية الالزمة ،ومكافحة
العدوى ،واخلدمات ال�صيدالنية .وتعد اللجنة �سج ً
ال
خا�صاً ب�ش�أن التفتي�ش على املن�ش�آت يف تطبيق هذا النظام.
ويزود موظفو اجلهة ال�صحية املخت�صني بالتفتي�ش بهذا
النظام.

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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احلادثة هي �أي حدث �أو �سل�سلة �أحداث ذات من�ش�أ
واحد ت�سبب �ضرراَ بيئياً �أو تن�شئ تهديداً خطرياً �أو
و�شيكاً بالبيئة .

ا�ستحداث تعريف للو�سائل :ت�شمل ا�ستخدام الأ�ساليب
والأدوات الكهربائية وامليكانيكية و الإلكرتونية �أو غريها
التي ت�ؤثر يف نتيجة ال�سباق.

  

حظر ت�صدير الطيور واحليوانات �إ ّال بعد احل�صول
على ترخي�ص من ال�سلطات املخت�صة.

تعديل تعريف املواد املحظورة :لي�شمل العقاقري
والو�سائل و�أية مواد �أخرى حمظورة حتددها الالئحة
التنفيذية للقانون.

  

عمليات اال�ستك�شاف واال�ستخراج واال�ستغالل م�ستقلة
عن عملية النقل و�إ�ضافة النظام الوطني للر�صد
البيئي ليتفق التعديل مع القانون الأ�صلي الذي �ألزم
بوجود هذا النظام واملعنى بتحديد املوا�صفات واملعايري
و ما من نظام للر�صد �إال ويتم ت�سجيله يف �سجالت
منتظمة.

تعديل تعريف الرقابة  :ت�شمل �إجراء االختبارات ،وجمع
العينات ،وفح�صها ومعاجلتها ،وحتليلها خمربياً ،و�إجراء
التحقيق ب�ش�أنها ثم �إعالن النتيجة.

  

�إلزام ربان ال�سفينة باتخاذ التدابري الوقائية للحماية
من �آثار التلوث ،و�أن يبلغ فوراً باحلادثة يف حالة وقوع
حادثة لإحدى الو�سائل البحرية.

ا�ستحداث تعريف للمواد املقيدة  :هي املواد التي ت�ستخدم
لعالج اخليل ويحظر ا�ستخدامها يف جمال ريا�ضة
�سباقات اخليل والفرو�سية لت�أثريها يف نتائج املناف�سات .

  

يحق لكل �شخ�ص �أو جمعيات النفع العام املعنية
بتقدمي بالغ �إلى اجلهات املخت�صة يف حال معرفتها
بوقوع �أي �ضرر بيئي .

تعديل هدف القانون لي�شمل مكافحة تداول �أو
ا�ستخدام املواد املحظورة يف جمال ريا�ضة �سباقات اخليل
والفرو�سية يف الدولة.

  

�إن�شاء �صندوق (�صناديق �أو مراكز بحثية)للتمويل
وت�شجيع البحث والدرا�سة العلمية ملا تتطلبه حماية
البيئة.

ا�ستحداث مادة لت�شكيل اللجنة الفنية ملنح موافقات
ا�ستخدام املواد املقيدة للأغرا�ض العالجية والبحثية
وحتدد الالئحة التنفيذية للقانون ت�شكيلها و�إجراءات
عملها وا�شرتاطات منح املوافقات للأغرا�ض العالجية
والبحثية  ،وا�شرتاطات �إلغائها ،ومدة الت�صريح
و�إجراءاته.

  

�ضرورة �إدخال الو�سائل االلكرتونية يف �إجراءات
التقا�ضي.

ا�ستحداث مادة (حتدد الالئحة التنفيذية قائمة
املواد املحظورة واملواد املقيدة يف ريا�ضة �سباقات اخليل
والفرو�سية ،تعدل القائمة امل�شار �إليها باحلذف �أو
الإ�ضافة بقرار من اللجنة الفنية تعتمد من الوزير).

  

نق�ص الكادر الق�ضائي يف حماكم الدولة.

ا�ستحداث مادة ب�إن�شاء برنامج وطني لر�صد املواد
املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.

  

بطء �إجراءات التقا�ضي والت�أخري يف �سرعة الف�صل يف
الق�ضايا.

ا�ستحداث بند يف املحظورات� ،إف�شاء املخت�صني لبيانات
العينات وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�صة بالفار�س �أو
اخليل التي �أخذت منها تلك العينات ومالكها.

  

�ضرورة القيام بالإعالن من قبل موظف املحكمة
( القائم بالإعالن ) يف الق�ضايا امل�ستعجلة.

ا�ستحداث تعريف تعريف الكلنكر :هي املادة اخلام
الرئي�سية التي تدخل يف �صناعة اال�سمنت.
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منح احلق للخ�صوم يف االتفاق على كيفية حتديد
الإعالن.

ا�ستحداث تعريف ال�ضرر البيئي � -:أي ت�أثري �سلبي على
البيئة �سواء كانت �آثاره نوعية �أو كمية دائمة �أو م�ؤقتة.

  

مراعاة املنازعات التجارية يف النظام اخلا�ص للإعالن
الذي ي�صدره جمل�س الوزراء.

ا�ستحداث تعريف للحادثة � :أي حدث �أو �سل�سلة �أحداث
ذات من�ش�أ واحد ت�سبب �ضرراَ بيئياً �أو تن�شئ تهديداً
خطرياً �أو و�شيكاً بالبيئة .

  

ت�ضمني ورقة الإعالن يف ملف الدعوى .

تعديل املادة ب�إ�ضافة فعل الت�صدير ،ف ُيحظر حيازة هذه
الطيور واحليوانات �أو نقلها �أو ت�صديرها �أو التجول بها
�أو بيعها �أو عر�ضها للبيع حي ًة �أو ميت ًة �إ ّال بعد احل�صول
على ترخي�ص من ال�سلطات املخت�صة ،كما ُيحظر �إتالف
�أوكار الطيور املذكورة �أو �إعدام بي�ضها.

  

اعتبار العلم ب�إجراءات الإعالن قرينة ق�ضائية على
حتقق العلم للمعلن �إليه مبوعد اجلل�سة.

تعديل املادة لت�صبح تقوم ال�سلطة املخت�صة ب�إجراء ر�صد
دوري للت�أثريات البيئية الناجتة عن عمليات ا�ستك�شاف
وا�ستخراج وا�ستغالل ونقل النفط والغاز التي تتم يف
حقول الإنتاج وممرات النقل الربية والبحرية وفق
النظام الوطني للر�صد البيئي واملوا�صفات الإر�شادية
بال�سالمة البيئية وو�ضع احللول املنا�سبة للنتائج التي مت
احل�صول عليها وحفظ �سجالت للر�صد و�إخطار الوزارة
بذلك �ضمانا حلماية البيئة».

  

التعامل ببطاقة الهوية يف بع�ض �إجراءات التقا�ضي.

تعديل املادة بحيث يلتزم ربان الو�سيلة البحرية �أو
امل�س�ؤول عنها باتخاذ التدابري الوقائية والإجراءات
الالزمة للحماية من �آثار التلوث ،و�أن يبلغ فوراً
باحلادثة يف حالة وقوع حادثة لإحدى الو�سائل البحرية
التي حتمل موادًا �ضارة �أو خطرة يخ�شى منها تلوث
البيئة البحرية ،كما يلتزم بتنفيذ �أوامر مفت�شي اجلهات
الإدارية و م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف هذه احلالة.
وتقوم الوزارة بالتن�سيق مع ال�سلطة املخت�صة بفح�ص
�سجل ال�شحن و اتخاذ التدابري الالزمة حيال ذلك.

  

�آليات التحقق من �سن املعلن �إليه.

ا�ستحداث بند ب�إعطاء احلق لكل �شخ�ص �أو جمعيات
النفع العام املعنية بتقدمي بالغ �إلى اجلهات املخت�صة يف
حال معرفتها بوقوع �أي �ضرر بيئي.

  

تعديل االخت�صا�ص القيمي للمحاكم اجلزئية.

ا�ستحداث مادة ،ي�ؤ�س�س �صندوق ي�سمى �صندوق البيئة
الوطني لدعم الأن�شطة البحثية والدرا�سية حلماية
البيئة وتنميتها ،واحلد من الآثار البيئية ال�ضارة ،
واحلفاظ على املوارد وحمميات الدولة  ،ويتمتع ال�صندوق
بال�شخ�صية املعنوية  .وحتدد الالئحة التنفيذية ت�شكيل ،
و�إيرادات  ،وعمل ال�صندوق .

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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تنظيم الإعالن الذي يتم من خالل الربيد
الإلكرتوين .

تعديل تعريف التعبئة العامة ب�إ�ضافة حالة اال�ستعداد
للحرب ليتوافق التعريف مع التعريف الوارد يف م�شروع
قانون اخلدمة االحتياطية.

  

�ضرورة �إ�ضافة قانوين تنظيم مهنة املحاماة ومهنة
الرتجمة �إلى ديباجة امل�شروع الرتباطهما به.

تعديل ( تعريف الطالب ) ب�إ�ضافة التدريب اتفاقاً مع
تعريف امل�ؤ�س�سات التعليمية الوارد يف امل�شروع ولالعتداد
بالتدريب ك�سبب لت�أجيل اخلدمة الوطنية.

  

الت�صدي لتعديل بع�ض املواد التي ترتبط باملواد حمل
التعديل حتى ينتج التعديل �أثره ويتحقق االن�سجام
الت�شريعي .

تعديل تعريف اخلدمة الوطنية �إلى اخلدمة الع�سكرية
الإلزامية ليتوافق مع الأحكام الواردة يف القانون.

  

و�ضع مزيد من ال�ضوابط والتف�صيل ب�ش�أن املادة 8
من امل�شروع واملتعلقة بالإعالن لأنها ركيزة �أ�سا�سية
للم�شروع وتهدف لت�سهيل الإعالن والق�ضاء على بطء
�إجراءات التقا�ضي .

تعديل تعريف املجند يف �إطار التكليف الوارد له يف �أحكام
هذا القانون.

  

ت�شديد الإعالن باخلارج ل�ضمان و�صوله للمعلن �إليه .

ا�ستخدام تعريف للمتطوع لورود هذه الكلمة يف م�شروع
القانون دون تعريف لها .

  

اخت�صا�ص الق�ضاء االحتادي .

تعديل حاالت ت�أجيل اخلدمة فيما يتعلق ببند فرتة
الدرا�سة يف املعاهد ومراكز التدريب لت�شمل احلاالت
التي تكون فيها مدة الدرا�سة �سنتني �أو �أكرث عو�ضاً عن
الفرتة املقررة يف م�شروع القانون والتي كانت ت�شرتط
�أن تكون �أكرث من ال�سنتني حتى ي�شمل التعديل كل
املراكز واملعاهد العلمية بالدولة والتي تكون الدرا�سة بها
�سنتني فقط والتي تعادل الدبلومات املهنية بعد الثانوية
العامة مثل :الدبلوم امل�صريف ( معهد الإمارات للدرا�سات
امل�صرفية واملالية ).

  

تنظيم مهنة الرتجمة يف الق�ضاء .

�إ�ضافة مفهوم االن�ضباط الع�سكري �إلى واجبات املجند
باعتباره مفهوم �أ�سا�سي يف احلياة الع�سكرية يعني ال�سمع
والطاعة للرتب الأعلى كما �أنه مفهوم يت�ضمن العمل
بروح الفريق ،والقدرة على �ضبط النف�س واملحافظة على
الزي الع�سكري ،والتفاين يف �أداء التدريبات والعمليات
الع�سكرية ،والروح املعنوية العالية.

  

احلاجة حلماية �أجور العمال املنفذ بها مهما تكن
قيمتها .

�إ�ضافة هيئة الهوية �إلى امل�ؤ�س�سات التعليمية باعتبارهما
اجلهتني امللتزمتني مبوافاة اجلهات املخت�صة بالتجنيد
ب�أ�سماء املكلفني.
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م�ؤ�شر الكفاءة التنظيمية للقوات امل�سلحة الإماراتية.

�إ�ضافة املعيل الوحيد الذي تثبت �إعالته لبع�ض �أ�صوله
�أو فروعه �أو �أقاربه امل�صابني بعاهة م�ستدمية �أو �أمرا�ض
متنعهم من �إعالة �أنف�سهم حلاالت الإعفاء النهائي لأنها
من احلاالت التي تنطبق عليها ذات الظروف الواردة يف
احلالتني ال�سابقتني لها وت�شرتك معهما يف �أن ال ي�ؤدي
غياب العائل �إلى ا�ضطراب �أحوال هذه الأ�سر كما �أن هذا
التعديل يتفق مع املقت�ضيات الدولية يف مراعاة ذوي
االحتياجات اخلا�صة ومكانة الإمارات الدولية يف حماية
و�إقرار حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة.

  

�أعداد القوات الع�سكرية لدى دول جمل�س التعاون
اخلليجي .

مت ا�ستحداث مادة تتعلق مبكاف�آت �أ�صحاب احلرف
والعاملني باملهن احلرة و�أ�صحاب امل�شاريع الفردية لعدم
ورود �أي حكم يتعلق بهم يف م�شروع القانون .وحيث �أن
ه�ؤالء ممن �سيتم جتنيدهم باعتبار انطباق باقي �شروط
القانون عليهم وحتى يتحقق مبد�أ امل�ساواة املو�ضوعية
الوارد يف م�شروع القانون فكان البد من ت�ضمينهم
م�شروع القانون.

  

�أثر الرتكيبة ال�سكانية يف الأمن الداخلي لدولة
الإمارات.

تعديل العقوبة الواردة يف املادة (  ) 38لت�صبح ال�سجن
امل�ؤقت.

  

حتديد مدد للخدمة الإ�ضافية الإلزامية.

�إ�ضافة بند ين�ص على حتمل القوات امل�سلحة لتكاليف
ال�ضم للموظفني والعمال.

  

عقوبة الغ�ش باخلدمة.

تعديل حاالت ت�أجيل اخلدمة الوطنية لي�صبح املعدل
املطلوب للحا�صل على الثانوية العامة ()% 80

  

مفهوم اخلدمة الوطنية.

تعديل النظام اخلا�ص بالإعالن الذي يحدده جمل�س
الوزراء بحيث يراعى فيه الطبيعة اخلا�صة للمنازعات
التجارية .

  

اال�ستدعاء يف اخلدمة الوطنية لأغرا�ض التدريب.

�إ�ضافة بند يتعلق بالأوامر امل�ستعجلة بحيث يتم الإعالن
فيها من قبل موظف املحكمة .

  

ارتباط القانون االحتادي يف �ش�أن �إن�شاء املجل�س الأعلى
للأمن الوطني واملر�سوم بقانون احتادي ب�إن�شاء هيئة
الإمارات للهوية بامل�شروع .

الت�سهيل من �أمر التغيري يف الإعالن وذلك باالكتفاء
بعر�ض الأمر على رئي�س الدائرة بدال من املحكمة
جمتمعة .

  

�ضبط مدة للتقدم للجهات املخت�صة للتجنيد.

�إ�ضافة بند ين�ص على جواز اتفاق الأطراف على كيفية
الإعالن.

  

�ضوابط الإعفاء من اخلدمة الوطنية.

�إ�ضافة املوطن املختار �إلى بيانات ورقة الإعالن كبديل
عن املوطن .

  

�ضوابط �إنهاء اخلدمة.

�إ�ضافة حالة جديدة وهي رف�ض ا�ستالم الإعالن من قبل
املعلن �إليه.
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تكاليف �ضم اخلدمة.

�إ�ضافة فقرة تن�ص على اعتبار بع�ض احلاالت قرينه على
علم املعلن �إليه باجلل�سة ما مل يدفع ب�إثبات العك�س.

  

�آليات املوازنة بني التعليم والتجنيد.

الت�أكد من �أن �سن املعلن �إليه �أو م�ستلم الإعالن وذلك
بالتحقق من هويته وتدوينه يف املح�ضر.

  

عقوبة التخلف عن اال�ستدعاء لالحتياط �أو التجنيد.

�إل�صاق الإعالن ب�شكل وا�ضح على باب �آخر مكان كان
يقيم فيه املراد �إعالنه.

  

املكاف�آت املالية و�إمكانية زيادتها لتتنا�سب مع الو�ضع
االجتماعي احلايل.

�إ�ضافة الإعالن يف جريدة �أجنبية �إذا كان املراد �إعالنه
�أجنبيا.

  

عدم وجود مكاف�آت مالية لغري العاملني بالقوات
امل�سلحة من الأجانب واملدنيني.

�إ�ضافة بند ين�ص على �أن يتم ت�ضمني ملف الق�ضية ورقة
الإعالن .

  

اعتبار الإعالن منتجا لآثاره با�شرتاط ورود كتاب وزارة
اخلارجية �أو البعثة الدبلوما�سية مبا يفيد ا�ستالم املعلن
�إليه �صورة الإعالن �أو امتناعه عن ا�ستالمه.

  

مت �أفراد بند خا�ص على �أن يعترب الإعالن منتج لآثاره
من تاريخ فتح الربيد االلكرتوين.

  

التعديل باخت�صا�ص املحاكم االحتادية بالنظر يف
املنازعات ولي�س االبتدائية ،وذلك لوجود �شبهة
د�ستوريه وهي تتعار�ض مع ما ن�صت عليه مادة الد�ستور
باخت�صا�ص ق�ضائي �إلى الق�ضاء االحتادي  ،فال يجوز
لغري ن�ص د�ستوري �أن ي�سلب هذا االخت�صا�ص منه.

  

تعديل االخت�صا�ص القيمي للمحاكم بحيث يتنا�سب مع
الدخل القومي للفرد والت�ضخم االقت�صادي للدولة .

  

�أ�ضيف �إلى املواد رقم الهوية ،لأن التفا�صيل املذكورة يف
ن�ص املادة غري كافية للإحاطة ب�شمول اال�سم.

  

الن�ص على �أن امل�ستندات املرتجمة يجب �أن تكون معتمدة
وجاء املقرتح بالتعديل ات�ساقاً مع م�شروع قانون تنظيم
مهنة الرتجمة ل�سنة  2012والذي �أكد على �أن تكون
الرتجمة معتمدة من خالل مرتجم مقيد يف �سجل
املرتجمني وي�سجل يف مكتب معتمد للرتجمة.

  

الت�أكيد على �أن يرفق امل�ست�أنف بكل �صورة امل�ستندات
امل�ؤيدة لال�ستئناف حتى يطلع كل م�ست�أنف على �صحيفة
اال�ستئناف وم�ستنداتها.

  

و�ضع ما يقابل املحكمة االحتادية العليا يف الإمارات �سواء
كان النق�ض �أو التمييز .

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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ا�ستبدال قيمة احلد الأق�صى حلكم امل�صادقة �أو البطالن
على حكم املحكم الغري قابل لال�ستئناف من خم�سني
�ألف درهم �إلى ع�شرين �ألف درهم متا�شيا مع حدود
الن�صاب النتهائي ملحكمة �أول درجة.

  

ا�ستبدال الغرامة املفرو�ضة على امل�ست�شكل يف اال�ست�شكال
املوقف للتنفيذ يف حال خ�سر ا�ست�شكاله من الغرامة التي
ال تزيد على ع�شرة �آالف درهم �إلى الغرامة التي ال تقل
عن مائة درهم وال تزيد على خم�سة �آالف درهم .

  

الن�ص على �أن البينة الطبية يجب �أن تكون معتمدة ملنع
�أو ت�أجيل �أمر احلب�س حتى يعتد بالبينة الر�سمية.

  

االكتفاء باحلمل فقط دون غريه لت�أجيل �إ�صدار �أمر
احلب�س.

  

�إ�ضافة �أجرة العمل باملادة �إلى اال�ستثناء الوارد على
الديون املنفذ بها التي تقل عن ع�شرة �آالف درهم ،
ليحب�س املدين ب�سببها ل�ضمان حقوق العمال بالن�سبة
للمبالغ الب�سيطة .

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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 .4فعالية الأوراق الفنية املعدة يف القطاع القانوين:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفني���ة املعدة يف القطاع القان���وين من خالل ح�صر الأف���كار واملقرتحات التي طرحت يف
الأوراق الفنية ،والتي �أنتجتها الإدارات البحثية خالل الدور العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر،
ومدى ا�ستخدامها يف تقارير اللجان و�أعمال املجل�س ب�شكل عام.
اجلدول يو�ضح فعالية االوراق الفنية املعدة يف املجال القانوين خالل الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
م�شروع القانون

ن�سبة الفعالية على م�ستوى املجل�س

م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2002يف �ش�أن مكافحة جرائم غ�سل
الأموال.

حمموع االفكار  8اخذت منه  8افكار
جمموع املقرتحات  12اخذت منه  10مقرتحات

م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2014بتعديل م�سمى الهيئة
الوطنية للموا�صالت.

% 100

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال
ريا�ضات �سباقات اخليل والفرو�سية

% 100

م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية

()% 58,8

م�شروع قانون احتادي ب�شان تعديل القانون االحتادي رقم ()11
ل�سنة 1992م يف �ش�أن الإجراءات املدنية

()% 76,9

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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�أ.فعالية الأفكار:
بلغ��ت ن�سبة فعالية �أف��كار الأوراق الفنية املعدة للقطاع القانوين ( )% 94حيث بلغ �إجمايل الأفكار
الت��ي وردت يف الأوراق الفني��ة للأمان��ة العام��ة املطروح��ة يف تقارير اللج��ان ومت نقا�شها يف اجلل�سة
( )53فكرة ومت الأخذ بـ ( )50فكرة،
حيث يالحظ �أن من �أهم الأفكار التي مت الأخذ بها هي:
•ال�شكل الإلكرتوين والرقمي للأموال .
•�إن�شاء قاعدة بيانات �أو �سجل خا�ص ملا يتوافر لديها من معلومات.
•ا�ستحداث بند متعلق بو�ضع الالئحة التنظيمية لعمل اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال.
•تغيري عنوان م�شروع القانون( تعديل م�سمى الهيئة الوطنية للموا�صالت).
•�ضرورة �أن ي�شمل تعريف الرقابة على الفح�ص والذي يق�صد به الك�شف عن املواد املحظورة .
•التفرقة بني التداول واال�ستخدام للمواد املحظورة يف جمال ريا�ضة �سباقات اخليل والفرو�سية.
•�ضرورة وجود جلنة فنية ملنح املوافقات ال�ستخدام املواد املقيدة للأغرا�ض العالجية والبحثية
•حتديد العقاقري واملواد والو�سائل الأخرى املحظورة من خالل قائمة معتمدة .
•�إن�شاء برنامج وطني لر�صد املواد املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة .
•ا�ستحداث بند يف الأفعال املحظورة يتعلق بحظر �إف�شاء املخت�صني لبيانات العينات وكل ما يتعلق باملعلومات.
•منح احلق للخ�صوم يف االتفاق على كيفية حتديد الإعالن.
•مراعاة املنازعات التجارية يف النظام اخلا�ص للإعالن الذي ي�صدره جمل�س الوزراء.
•ت�ضمني ورقة الإعالن يف ملف الدعوى .
•التعامل ببطاقة الهوية يف بع�ض �إجراءات التقا�ضي.
•�آليات التحقق من �سن املعلن �إليه.
•تنظيم الإعالن الذي يتم من خالل الربيد الإلكرتوين .
•ت�شديد الإعالن باخلارج ل�ضمان و�صوله للمعلن �إليه .
•احلاجة حلماية �أجور العمال املنفذ بها مهما تكن قيمتها .
•م�ؤ�شر الكفاءة التنظيمية للقوات امل�سلحة الإماراتية.
•حتديد مدد للخدمة الإ�ضافية الإلزامية.
•عقوبة الغ�ش باخلدمة.
•اال�ستدعاء يف اخلدمة الوطنية لأغرا�ض التدريب.
•�ضبط مدة للتقدم للجهات املخت�صة للتجنيد.
•�ضوابط الإعفاء من اخلدمة الوطنية.
•�ضوابط �إنهاء اخلدمة.
•�آليات املوازنة بني التعليم والتجنيد.
•عقوبة التخلف عن اال�ستدعاء لالحتياط �أو التجنيد.
•املكاف�آت املالية و�إمكانية زيادتها لتتنا�سب مع الو�ضع االجتماعي احلايل.
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جدول فعالية الأفكار للقطاع القانوين:
الأفكار الرئي�سية يف الأوراق البحثية للأمانة
العامة

الأفكار التي مت الأخذ فيها

ا�ستحداث قانون الرقابة على االجتار بالأحجار
ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها ،لقانون غ�سل
الأموال للديباجة.

ا�ستحداث قانون الرقابة على االجتار بالأحجار ذات القيمة
واملعادن الثمينة ودمغها ،لقانون غ�سيل االموال للديباجة.

�إ�ضافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات
لديباجة قانون غ�سل الأموال.

�إ�ضافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة
قانون غ�سل الأموال.

ال�شكل الإلكرتوين والرقمي للأموال .

ال�شكل الإلكرتوين والرقمي للأموال .

ا�ستحداث مادة ب�ش�أن ا�ستخدام تقنية املعلومات يف
اجلرائم املالية.

ا�ستحداث مادة ب�ش�أن ا�ستخدام تقنية املعلومات يف اجلرائم
املالية.

ا�ستحداث مادة تبني وتف�صل اجلرائم التي حت�صل
فيها االموال ب�أ�شكال غري �شرعية .

ا�ستحداث مادة تبني وتف�صل اجلرائم التي حت�صل فيها
االموال ب�أ�شكال غري �شرعية .

�إن�شاء قاعدة بيانات �أو �سجل خا�ص ملا يتوافر
لديها من معلومات.

�إن�شاء قاعدة بيانات �أو �سجل خا�ص ملا يتوافر لديها من
معلومات.

ا�ستحداث بند متعلق بو�ضع الالئحة التنظيمية
لعمل اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال.

ا�ستحداث بند متعلق بو�ضع الالئحة التنظيمية لعمل
اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال.

ا�ستحداث بند فيما يخ�ص العقوبات.

ا�ستحداث بند فيما يخ�ص العقوبات.

تغيري عنوان م�شروع القانون( تعديل م�سمى
الهيئة الوطنية للموا�صالت).

تغيري عنوان م�شروع القانون( تعديل م�سمى الهيئة الوطنية
للموا�صالت).

  

التعريف «بالو�سائل» لأنها تختلف عن العقاقري
املحظورة يف �سباقات اخليول لأنه وفق املعايري
الدولية ف�إن الو�سائل ت�شمل ا�ستخدام الأدوات
الكهربائية وامليكانيكية و الإلكرتونية التي ت�ؤثر
يف نتيجة ال�سباق .

التعريف «بالو�سائل» لأنها تختلف عن العقاقري املحظورة
يف �سباقات اخليول لأنه وفق املعايري الدولية ف�إن الو�سائل
ت�شمل ا�ستخدام الأدوات الكهربائية وامليكانيكية و
الإلكرتونية التي ت�ؤثر يف نتيجة ال�سباق.

  

املواد املحظورة ت�شمل العقاقري والو�سائل و�أية
مواد �أخرى حمظورة حتددها الالئحة التنفيذية
للقانون .

املواد املحظورة ت�شمل العقاقري والو�سائل و�أية مواد �أخرى
حمظورة حتددها الالئحة التنفيذية للقانون .

  

�ضرورة �أن ي�شمل تعريف الرقابة على الفح�ص
والذي يق�صد به الك�شف عن املواد املحظورة ،
بالإ�ضافة الى �ضرورة تقدمي كلمة « التحقيق » قبل
كلمة «النتيجة » نظراً لأن النتيجة هي املح�صلة
النهائية جلمع العينات وفح�صها وحتليها خمربياً
والتحقيق ب�ش�أنها ثم �إعالن النتيجة.

�ضرورة �أن ي�شمل تعريف الرقابة على الفح�ص والذي يق�صد
به الك�شف عن املواد املحظورة  ،بالإ�ضافة الى �ضرورة تقدمي
كلمة « التحقيق » قبل كلمة «النتيجة » نظراً لأن النتيجة هي
املح�صلة النهائية جلمع العينات وفح�صها وحتليها خمربياً
والتحقيق ب�ش�أنها ثم �إعالن النتيجة.

م
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الأفكار الرئي�سية يف الأوراق البحثية للأمانة
العامة

  

املواد املقيدة هي املواد التي ت�ستخدم لعالج اخليل
ويحظر ا�ستخدامها يف جمال ريا�ضة �سباقات
اخليل والفرو�سية لت�أثريها يف نتائج املناف�سات .

املواد املقيدة هي املواد التي ت�ستخدم لعالج اخليل ويحظر
ا�ستخدامها يف جمال ريا�ضة �سباقات اخليل والفرو�سية
لت�أثريها يف نتائج املناف�سات .

  

التفرقة بني التداول واال�ستخدام للمواد املحظورة
يف جمال ريا�ضة �سباقات اخليل والفرو�سية.

التفرقة بني التداول واال�ستخدام للمواد املحظورة يف جمال
ريا�ضة �سباقات اخليل والفرو�سية.

  

�ضرورة وجود جلنة فنية ملنح املوافقات ال�ستخدام
املواد املقيدة للأغرا�ض العالجية والبحثية.

�ضرورة وجود جلنة فنية ملنح املوافقات ال�ستخدام املواد
املقيدة للأغرا�ض العالجية والبحثية.

  

حتديد العقاقري واملواد والو�سائل الأخرى
املحظورة من خالل قائمة معتمدة.

حتديد العقاقري واملواد والو�سائل الأخرى املحظورة من
خالل قائمة معتمدة.

  

ان�شاء برنامج وطني لر�صد املواد املحظورة وفقاً
لال�شرتاطات املعتمدة.

ان�شاء برنامج وطني لر�صد املواد املحظورة وفقاً
لال�شرتاطات املعتمدة.

  

من املحظورات �إف�شاء املخت�صني لبيانات العينات
وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�صة بالفار�س �أو
اخليل التي �أخذت منها تلك العينات ومالكها.

ا�ستحداث بند يف الأفعال املحظورة يتعلق بحظر �إف�شاء
املخت�صني لبيانات العينات وكل ما يتعلق باملعلومات.

  

�ضرورة �إدخال الو�سائل الإ لكرتونية يف �إجراءات
التقا�ضي.

�ضرورة القيام بالإعالن من قبل موظف املحكمة ( القائم
بالإعالن ) يف الق�ضايا امل�ستعجلة.

  

نق�ص الكادر الق�ضائي يف حماكم الدولة.

منح احلق للخ�صوم يف االتفاق على كيفية حتديد الإعالن.

  

بطء �إجراءات التقا�ضي والت�أخري يف �سرعة الف�صل
يف الق�ضايا.

مراعاة املنازعات التجارية يف النظام اخلا�ص للإعالن الذي
ي�صدره جمل�س الوزراء.

  

�ضرورة القيام بالإعالن من قبل موظف املحكمة
( القائم بالإعالن ) يف الق�ضايا امل�ستعجلة.

ت�ضمني ورقة الإعالن يف ملف الدعوى .

  

منح احلق للخ�صوم يف االتفاق على كيفية حتديد
الإعالن.

اعتبار العلم ب�إجراءات الإعالن قرينة ق�ضائية على حتقق
العلم للمعلن �إليه مبوعد اجلل�سة.

  

مراعاة املنازعات التجارية يف النظام اخلا�ص
للإعالن الذي ي�صدره جمل�س الوزراء.

التعامل ببطاقة الهوية يف بع�ض �إجراءات التقا�ضي.

  

ت�ضمني ورقة الإعالن يف ملف الدعوى .

�آليات التحقق من �سن املعلن �إليه.

  

اعتبار العلم ب�إجراءات الإعالن قرينة ق�ضائية
على حتقق العلم للمعلن �إليه مبوعد اجلل�سة.

تعديل االخت�صا�ص القيمي للمحاكم اجلزئية.

  

التعامل ببطاقة الهوية يف بع�ض �إجراءات
التقا�ضي.

تنظيم الإعالن الذي يتم من خالل الربيد الإلكرتوين .

  

�آليات التحقق من �سن املعلن �إليه.

�ضرورة �إ�ضافة قانوين تنظيم مهنة املحاماة ومهنة الرتجمة
�إلى ديباجة امل�شروع الرتباطهما به.

الأفكار التي مت الأخذ فيها

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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العامة

الأفكار التي مت الأخذ فيها

  

تعديل االخت�صا�ص القيمي للمحاكم اجلزئية.

احلاجة للت�صدي لتعديل بع�ض املواد التي ترتبط باملواد
حمل التعديل حتى ينتج التعديل �أثره ويتحقق االن�سجام
الت�شريعي .

  

تنظيم الإعالن الذي يتم من خالل الربيد
الإلكرتوين .

احلاجة ملزيد من ال�ضوابط والتف�صيل ب�ش�أن املادة  8من
امل�شروع واملتعلقة بالإعالن لأنها ركيزة �أ�سا�سية للم�شروع
وتهدف لت�سهيل الإعالن والق�ضاء على بطء �إجراءات
التقا�ضي .

  

�ضرورة �إ�ضافة قانوين تنظيم مهنة املحاماة ومهنة
الرتجمة �إلى ديباجة امل�شروع الرتباطهما به.

ت�شديد الإعالن باخلارج ل�ضمان و�صوله للمعلن �إليه .

  

احلاجة للت�صدي لتعديل بع�ض املواد التي ترتبط
باملواد حمل التعديل حتى ينتج التعديل �أثره
ويتحقق االن�سجام الت�شريعي .

تنظيم اخت�صا�ص الق�ضاء االحتادي .

  

احلاجة ملزيد من ال�ضوابط والتف�صيل ب�ش�أن املادة
 8من امل�شروع واملتعلقة بالإعالن لأنها ركيزة
�أ�سا�سية للم�شروع ،تهدف �إلى ت�سهيل الإعالن
والق�ضاء على بطء �إجراءات التقا�ضي .

تنظيم مهنة الرتجمة يف الق�ضاء .

  

ت�شديد الإعالن باخلارج ل�ضمان و�صوله للمعلن �إليه .

احلاجة حلماية �أجور العمال املنفذ بها مهما تكن قيمتها .

  

اخت�صا�ص الق�ضاء االحتادي .

م�ؤ�شر الكفاءة التنظيمية للقوات امل�سلحة الإماراتية.

  

تنظيم مهنة الرتجمة يف الق�ضاء .

�أعداد القوات الع�سكرية لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي .

  

احلاجة حلماية �أجور العمال املنفذ بها مهما تكن
قيمتها .

�أثر الرتكيبة ال�سكانية يف الأمن الداخلي لدولة الإمارات.

  

م�ؤ�شر الكفاءة التنظيمية للقوات امل�سلحة
الإماراتية.

حتديد مدد للخدمة الإ�ضافية الإلزامية.

  

�أعداد القوات الع�سكرية لدى دول جمل�س التعاون
اخلليجي .

عقوبة الغ�ش باخلدمة.

  

�أثر الرتكيبة ال�سكانية يف الأمن الداخلي لدولة
الإمارات.

مفهوم اخلدمة الوطنية.

  

حتديد مدد للخدمة الإ�ضافية الإلزامية.

اال�ستدعاء يف اخلدمة الوطنية لأغرا�ض التدريب.

  

عقوبة الغ�ش باخلدمة.

ارتباط القانون االحتادي يف �ش�أن �إن�شاء املجل�س الأعلى
للأمن الوطني واملر�سوم بقانون احتادي ب�إن�شاء هيئة
الإمارات للهوية بامل�شروع .

  

مفهوم اخلدمة الوطنية.

�ضبط مدد للتقدم للجهات املخت�صة للتجنيد.
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م

الأفكار الرئي�سية يف الأوراق البحثية للأمانة
العامة

  

اال�ستدعاء يف اخلدمة الوطنية لأغرا�ض التدريب.

�ضوابط الإعفاء من اخلدمة الوطنية.

  

ارتباط القانون االحتادي يف �ش�أن �إن�شاء املجل�س
الأعلى للأمن الوطني واملر�سوم بقانون احتادي
ب�إن�شاء هيئة الإمارات للهوية بامل�شروع .

�ضوابط �إنهاء اخلدمة.

  

�ضبط مدة للتقدم للجهات املخت�صة للتجنيد.

تكاليف �ضم اخلدمة.

  

�ضوابط الإعفاء من اخلدمة الوطنية.

�آليات املوازنة بني التعليم والتجنيد.

  

�ضوابط �إنهاء اخلدمة.

عقوبة التخلف عن اال�ستدعاء لالحتياط �أو التجنيد.

  

تكاليف �ضم اخلدمة.

املكاف�آت املالية و�إمكانية زيادتها لتتنا�سب مع الو�ضع
االجتماعي احلايل.

  

�آليات املوازنة بني التعليم والتجنيد.

عدم وجود مكاف�آت مالية لغري العاملني بالقوات امل�سلحة من
الأجانب واملدنيني.

  

عقوبة التخلف عن اال�ستدعاء لالحتياط �أو
التجنيد.

  

املكاف�آت املالية و�إمكانية زيادتها لتتنا�سب مع
الو�ضع االجتماعي احلايل.

  

عدم وجود مكاف�آت مالية لغري العاملني بالقوات
امل�سلحة من الأجانب واملدنيني.

الأفكار التي مت الأخذ فيها

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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ب .فعالية املقرتحات:
بلغ��ت ن�سب��ة فعالية املقرتحات يف القطاع القانوين ( ،)% 78حيث بلغ عدد املقرتحات التي وردت يف
الأوراق البحثية للأمانة العامة ( )59و�أخذ املجل�س منها ( )46مقرتحا ،
ومن �أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها يف �أعمال املجل�س هي ما يتعلق:
•�إ�ضافة بند يتعلق بال�شكل الإلكرتوين والرقمي يف قانون غ�سيل االموال
•يقرتح ربط جرمية غ�سل الأموال باملال املتح�صل من جرائم حمددة ح�صرا ولي�س من كل اجلنايات واجلنح.
•يق�ت�رح من���ع الغل���و يف العقوبة بالن�سبة للأموال املتح�صلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من جرائم قليلة الأهمية
نوعيا.
•يق�ت�رح �إن�ش���اء �سج���ل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل العمليات املالية الت���ي ي�شتبه يف �أنها ذات �صلة بعمليات
غ�سل الأموال.
•يق�ت�رح تعدي���ل عن���وان القان���ون من تعديل م�سمى الهيئة الوطنية للموا�صالت الى قانون احتادي رقم ( )
ل�سنة  2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  ،1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات
و�صالحيات الوزراء).
•ا�ستح���داث تعري���ف للو�سائل :ت�شم���ل ا�ستخدام الأ�سالي���ب والأدوات الكهربائي���ة وامليكانيكي���ة و الإلكرتونية �أو
غريها التي ت�ؤثر يف نتيجة ال�سباق.
•تعدي���ل تعري���ف امل���واد املحظ���ورة :لي�شم���ل العقاق�ي�ر والو�سائل و�أي���ة مواد �أخ���رى حمظورة حتدده���ا الالئحة
التنفيذية للقانون .
•ا�ستحداث مادة لت�شكيل اللجنة الفنية ملنح موافقات ا�ستخدام املواد املقيدة للأغرا�ض العالجية والبحثية .
•ا�ستحداث مادة ب�إن�شاء برنامج وطني لر�صد املواد املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
•ا�ستح���داث بن���د يف املحظورات� ،إف�شاء املخت�صني لبيانات العينات وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�صة بالفار�س �أو
اخليل التي �أخذت منها تلك العينات ومالكها
•تعدي���ل م�سم���ى م�ش���روع القانون لي�صب���ح م�شروع قان���ون احت���ادي يف �ش ـ����أن �أداء اخلدمــة الع�سكري���ة الإلزامية
واالحتياطية.
•تعديل تعريف التعبئة العامة ب�إ�ضافة حالة اال�ستعداد للحرب ليتوافق التعريف مع التعريف الوارد يف م�شروع
قانون اخلدمة االحتياطية.
•تعديل تعريف اخلدمة الوطنية �إلى اخلدمة الع�سكرية الإلزامية ليتوافق مع الأحكام الواردة يف القانون.
•تعديل حاالت ت�أجيل اخلدمة.
•�إ�ضافة مفهوم االن�ضباط الع�سكري.
•�إ�ضاف���ة هيئ���ة الهوي���ة �إل���ى امل�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة باعتبارهم���ا اجلهت�ي�ن امللتزمت�ي�ن مبوافاة اجله���ات املخت�صة
بالتجنيد ب�أ�سماء املكلفني.
•�إ�ضاف���ة املعي���ل الوحي���د ال���ذي تثب���ت �إعالته لبع����ض �أ�صول���ه �أو فروعه �أو �أقارب���ه امل�صابني بعاه���ة م�ستدمية �أو
�أمرا�ض متنعهم من �إعالة �أنف�سهم حلاالت الإعفاء النهائي.
•�إ�ضافة بند ين�ص على جواز اتفاق الأطراف على كيفية الإعالن .
•�إ�ضافة حالة جديدة وهي رف�ض ا�ستالم الإعالن من قبل املعلن �إليه.
•�إ�ضافة مادة ب�إل�صاق الإعالن ب�شكل وا�ضح على باب �آخر مكان كان يقيم فيه املراد �إعالنه.
•�إفراد بند خا�ص على �أن يعترب الإعالن منتج لآثاره من تاريخ فتح الربيد االلكرتوين.
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•التعدي���ل يف القان���ون بحي���ث تخت����ص املحاكم االحتادي���ة بالنظر يف املنازع���ات ولي�س االبتدائي���ة ،وذلك لوجود
�شبه���ة د�ستوري���ة ،وهي تتعار�ض مع ما ن�ص���ت عليه مادة الد�ستور باخت�صا�ص ق�ضائ���ي �إلى الق�ضاء االحتادي ،
فال يجوز لغري ن�ص د�ستوري �أن ي�سلب هذا االخت�صا�ص منه.
•الن�ص على �أن امل�ستندات املرتجمة يجب �أن تكون معتمدة.

ر�سوم بيانية تو�ضح ن�سب فعالية مقرتحات الأوراق الفنية للقطاع القانوين

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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جدول فعالية املقرتحات للقطاع القانوين:
م

املقرتحات الرئي�سية للأوراق البحثية

املقرتحات الرئي�سية التي مت الأخذ بها

�إ�ضافة قانون الرقابة على االجتار بالأحجار ذات
القيمة واملعادن الثمينة ودمغها لديباجة قانون
غ�سل الأموال ،ل�صلته مبا ورد يف القانون ب�ش�أن
الإف�صاح عن املعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
وكذلك ل�صلته بنظام الإف�صاح الذي ي�صدره
امل�صرف املركزي.

�إ�ضافة قانون الرقابة على االجتار بالأحجار ذات القيمة
واملعادن الثمينة ودمغها لديباجة قانون غ�سل الأموال،
ل�صلته مبا ورد يف القانون ب�ش�أن الإف�صاح عن املعادن
الثمينة والأحجار ذات القيمة وكذلك ل�صلته بنظام
الإف�صاح الذي ي�صدره امل�صرف املركزي.

�إ�ضافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات
لديباجة قانون غ�سيل االموال  ،باعتبار تقنية
املعلومات �إحدى الو�سائل احلديثة والهامة يف القيام
بعمليات غ�سل الأموال ون�شرها يتم بوا�سطة تقنية
املعلومات بالإ�ضافة �إلى �أن ن�شر الأفكار الإرهابية� ،أو
متويلها .

�إ�ضافة قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لديباجة
قانون غ�سل الأموال  ،باعتبار تقنية املعلومات �إحدى
الو�سائل احلديثة والهامة يف القيام بعمليات غ�سل الأموال
ون�شرها يتم بوا�سطة تقنية املعلومات ،بالإ�ضافة �إلى ن�شر
الأفكار الإرهابية� ،أو متويلها .

�إ�ضافة بند يتعلق بال�شكل الإلكرتوين والرقمي
يف قانون غ�سل الأموال هو ا�ستخدام �شبكة
الإنرتنت من خالل الإيداع الإلكرتوين ،والتجارة
الإلكرتونية وال�شراء الإلكرتوين وال�سحب
الإلكرتوين ،وذلك لأن هذه الطريقة هي الأكرث
�شيوعاً يف جرائم غ�سل الأموال .

�إ�ضافة بند يتعلق بال�شكل الإلكرتوين والرقمي يف قانون
غ�سل الأموال هو ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت من خالل
الإيداع الإلكرتوين ،والتجارة الإلكرتونية وال�شراء
الإلكرتوين وال�سحب الإلكرتوين ،وذلك لأن هذه
الطريقة هي الأكرث �شيوعاً يف جرائم غ�سل الأموال .

ربط جرمية غ�سل الأموال باملال املتح�صل من
جرائم حمددة ح�صرا ولي�س من كل اجلنايات
واجلنح.

يربط جرمية غ�سل الأموال باملال املتح�صل من جرائم
حمددة ح�صرا ولي�س من كل اجلنايات واجلنح.

منع الغلو يف العقوبة بالن�سبة للأموال املتح�صلة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من جرائم قليلة الأهمية
نوعيا.

منع الغلو يف العقوبة بالن�سبة للأموال املتح�صلة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من جرائم قليلة الأهمية نوعيا.

مراعاة التو�صيات ال�صادرة من الأمم املتحدة
و�صندوق النقد الدويل بربط جرمية غ�سل الأموال
بذلك املال املتح�صل من جرائم على قدر من
اخلطورة.

مراعاة التو�صيات ال�صادرة من الأمم املتحدة و�صندوق
النقد الدويل بربط جرمية غ�سل الأموال بذلك املال
املتح�صل من جرائم على قدر من اخلطورة.

مراعاة ذكر اجلرائم الواردة حاليا يف قانون غ�سل
الأموال ل�سنة  2002و�إجراء تطورات ب�سيطة
عليها ا�ستلزمتها �سنة التطور.

مراعاة ذكر اجلرائم الواردة حاليا يف قانون غ�سل
الأموال ل�سنة  2002و�إجراء تطورات ب�سيطة عليها
ا�ستلزمتها �سنة التطور.

�إ�ضافة اجلنح متى زاد ت متح�صالتها على مبلغ
معني كمعيار كمي ولي�س نوعي يحقق ما هدف �إليه
امل�شروع.

�إن�شاء �سجل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل العمليات
املالية التي ي�شتبه يف �أنها ذات �صلة بعمليات غ�سل الأموال.
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م

املقرتحات الرئي�سية للأوراق البحثية

املقرتحات الرئي�سية التي مت الأخذ بها

�إن�شاء �سجل للمعلومات وقاعدة بيانات عن كل
العمليات املالية التي ي�شتبه يف �أنها ذات �صلة
بعمليات غ�سل الأموال.

و�ضع الالئحة التنظيمية اخلا�صة بعمل اللجنة باعتبار
�أنه هو من قام بت�شكيلها وكما �أن هذه الالئحة التنظيمية
تعد هامة يف عمل اللجنة الرتباطها باجلانب التنظيمي
والالئحي.

  

و�ضع الالئحة التنظيمية اخلا�صة بعمل اللجنة
باعتبار �أنه هو من قام بت�شكيلها وكما �أن هذه
الالئحة التنظيمية تعد هامة يف عمل اللجنة
الرتباطها باجلانب التنظيمي والالئحي.

للمحكمة �أن تقدر �إعفاء اجلاين يف حال تعدد اجلناة
من عقوبة احلب�س � ،إذا بادر ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة
مبعلومات عن اجلرمية وباقي اجلناة قبل علم ال�سلطات
املخت�صة.

  

للمحكمة �أن تقدر �إعفاء اجلاين يف حال تعدد
اجلناة من عقوبة احلب�س � ،إذا بادر ب�إبالغ ال�سلطات
املخت�صة مبعلومات عن اجلرمية وباقي اجلناة قبل
علم ال�سلطات املخت�صة.

تعديل عنوان القانون من تعديل م�سمى الهيئة الوطنية
للموا�صالت الى قانون احتادي رقم ( ) ل�سنة
 2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ()1
ل�سنة  ،1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات
الوزراء).

  

�إذا اقرتف الأمر مدقق احل�سابات �أثناء مبا�شرته
املهنة عوقب بذات العقوبة .

ا�ستحداث تعريف للو�سائل :ت�شمل ا�ستخدام الأ�ساليب
والأدوات الكهربائية وامليكانيكية و الإلكرتونية �أو غريها
التي ت�ؤثر يف نتيجة ال�سباق.

  

تعديل عنوان القانون من تعديل م�سمى الهيئة
الوطنية للموا�صالت الى قانون احتادي رقم
( ) ل�سنة  2014بتعديل بع�ض �أحكام
القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  ،1972ب�ش�أن
اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء.

تعديل تعريف املواد املحظورة :لي�شمل العقاقري والو�سائل
و�أية مواد �أخرى حمظورة حتددها الالئحة التنفيذية
للقانون.

  

ا�ستحداث تعريف للو�سائل :ت�شمل ا�ستخدام
الأ�ساليب والأدوات الكهربائية وامليكانيكية و
الإلكرتونية �أو غريها التي ت�ؤثر يف نتيجة ال�سباق.

تعديل تعريف الرقابة  :ت�شمل �إجراء االختبارات ،وجمع
العينات ،وفح�صها ومعاجلتها ،وحتليلها خمربياً ،و�إجراء
التحقيق ب�ش�أنها ثم �إعالن النتيجة.

  

تعديل تعريف املواد املحظورة :لي�شمل العقاقري
والو�سائل و�أية مواد �أخرى حمظورة حتددها
الالئحة التنفيذية للقانون.

ا�ستحداث تعريف للمواد املقيدة  :هي املواد التي ت�ستخدم
لعالج اخليل ويحظر ا�ستخدامها يف جمال ريا�ضة �سباقات
اخليل والفرو�سية لت�أثريها يف نتائج املناف�سات .

  

تعديل تعريف الرقابة  :ت�شمل �إجراء االختبارات،
وجمع العينات ،وفح�صها ومعاجلتها ،وحتليلها
خمربياً ،و�إجراء التحقيق ب�ش�أنها ثم �إعالن
النتيجة.

تعديل هدف القانون لي�شمل مكافحة تداول �أو ا�ستخدام
املواد املحظورة يف جمال ريا�ضة �سباقات اخليل والفرو�سية
يف الدولة.

  

ا�ستحداث تعريف للمواد املقيدة  :هي املواد التي
ت�ستخدم لعالج اخليل ويحظر ا�ستخدامها يف جمال
ريا�ضة �سباقات اخليل والفرو�سية لت�أثريها يف نتائج
املناف�سات .

ا�ستحداث مادة لت�شكيل اللجنة الفنية ملنح موافقات
ا�ستخدام املواد املقيدة للأغرا�ض العالجية والبحثية
وحتدد الالئحة التنفيذية للقانون ت�شكيلها و�إجراءات
عملها وا�شرتاطات منح املوافقات للأغرا�ض العالجية
والبحثية  ،وا�شرتاطات �إلغائها ،ومدة الت�صريح و�إجراءاته.
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تعديل هدف القانون لي�شمل مكافحة تداول �أو
ا�ستخدام املواد املحظورة يف جمال ريا�ضة �سباقات
اخليل والفرو�سية يف الدولة.

ا�ستحداث مادة:
•حتدد الالئحة التنفيذية قائمة املواد املحظورة واملواد
املقيدة يف ريا�ضة �سباقات اخليل والفرو�سية .
•تعدل القائمة امل�شار �إليها باحلذف �أو الإ�ضافة بقرار
من اللجنة الفنية تعتمد من الوزير.

  

ا�ستحداث مادة لت�شكيل اللجنة الفنية ملنح موافقات
ا�ستخدام املواد املقيدة للأغرا�ض العالجية
والبحثية وحتدد الالئحة التنفيذية للقانون
ت�شكيلها و�إجراءات عملها وا�شرتاطات منح املوافقات
للأغرا�ض العالجية والبحثية  ،وا�شرتاطات
�إلغائها ،ومدة الت�صريح و�إجراءاته .

ا�ستحداث مادة ب�إن�شاء برنامج وطني لر�صد املواد املحظورة
وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.

  

ا�ستحداث مادة(:حتدد الالئحة التنفيذية قائمة
املواد املحظورة واملواد املقيدة يف ريا�ضة �سباقات
اخليل والفرو�سية ،تعدل القائمة امل�شار �إليها
باحلذف �أو الإ�ضافة بقرار من اللجنة الفنية تعتمد
من الوزير).

ا�ستحداث بند يف املحظورات� ،إف�شاء املخت�صني لبيانات
العينات وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�صة بالفار�س �أو
اخليل التي �أخذت منها تلك العينات ومالكها

  

ا�ستحداث مادة ب�إن�شاء برنامج وطني لر�صد املواد
املحظورة وفقاً لال�شرتاطات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.

تعديل م�سمى م�شروع القانون لي�صبح م�شروع قانون
احتادي يف �ش ـ�أن �أداء اخلدمــة الع�سكرية الإلزامية
واالحتياطية.

  

ا�ستحداث بند يف املحظورات� ،إف�شاء املخت�صني
لبيانات العينات وكل ما يتعلق باملعلومات اخلا�صة
بالفار�س �أو اخليل التي �أخذت منها تلك العينات
ومالكها.

�إ�ضافة القانون االحتادي يف �ش�أن �إن�شاء املجل�س الأعلى
للأمن الوطني �إلى الديباجة الت�صاله باملو�ضوع كون
امل�شروع ن�ص على دور للمجل�س الأعلى للأمن الوطني.

  

تعديل تعريف التعبئة العامة ب�إ�ضافة حالة
اال�ستعداد للحرب ليتوافق التعريف مع التعريف
الوارد يف م�شروع قانون اخلدمة االحتياطية.

تعديل تعريف التعبئة العامة ب�إ�ضافة حالة اال�ستعداد
للحرب ليتوافق التعريف مع التعريف الوارد يف م�شروع
قانون اخلدمة االحتياطية.

  

تعديل ( تعريف الطالب ) ب�إ�ضافة التدريب اتفاقاً
مع تعريف امل�ؤ�س�سات التعليمية الوارد يف امل�شروع
ولالعتداد بالتدريب ك�سبب لت�أجيل اخلدمة
الوطنية.

تعديل ( تعريف الطالب ) ب�إ�ضافة التدريب اتفاقاً مع
تعريف امل�ؤ�س�سات التعليمية الوارد يف امل�شروع ولالعتداد
بالتدريب ك�سبب لت�أجيل اخلدمة الوطنية.

  

تعديل تعريف اخلدمة الوطنية �إلى اخلدمة
الع�سكرية الإلزامية ليتوافق مع الأحكام الواردة يف
القانون.

تعديل تعريف اخلدمة الوطنية �إلى اخلدمة الع�سكرية
الإلزامية ليتوافق مع الأحكام الواردة يف القانون.

  

تعديل تعريف املجند يف �إطار التكليف الوارد له يف
�أحكام هذا القانون.

تعديل تعريف املجند يف �إطار التكليف الوارد له يف �أحكام
هذا القانون.
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ا�ستخدام تعريف للمتطوع لورود هذه الكلمة يف
م�شروع القانون دون تعريف لها .

ا�ستخدام تعريف للمتطوع لورود هذه الكلمة يف م�شروع
القانون دون تعريف لها .

  

تعديل حاالت ت�أجيل اخلدمة فيما يتعلق ببند
فرتة الدرا�سة يف املعاهد ومراكز التدريب لت�شمل
احلاالت التي تكون فيها مدة الدرا�سة �سنتني �أو
�أكرث عو�ضاً عن الفرتة املقررة يف م�شروع القانون
والتي كانت ت�شرتط �أن تكون �أكرث من ال�سنتني حتى
ي�شمل التعديل كل املراكز واملعاهد العلمية بالدولة
والتي تكون الدرا�سة بها �سنتني فقط والتي تعادل
الدبلومات املهنية بعد الثانوية العامة مثل :الدبلوم
امل�صريف ( معهد الإمارات للدرا�سات امل�صرفية
واملالية ).

الن�ص على حكم متديد اخلدمة الع�سكرية و�إحالة
ا�شرتاطاته لالئحة التنفيذية عالوة على �إ�ضافة و�صف
حلاالت ال حتت�سب من مدة اخلدمة الفعلية.

  

�إ�ضافة مفهوم االن�ضباط الع�سكري �إلى واجبات
املجند باعتباره مفهوما �أ�سا�سيا يف احلياة الع�سكرية
 ،يعني ال�سمع والطاعة للرتب الأعلى كما �أنه مفهوم
يت�ضمن العمل بروح الفريق ،والقدرة على �ضبط
النف�س واملحافظة على الزي الع�سكري ،والتفاين يف
�أداء التدريبات والعمليات الع�سكرية ،والروح املعنوية
العالية.

تعديل حاالت ت�أجيل اخلدمة فيما يتعلق ببند فرتة
الدرا�سة يف املعاهد ومراكز التدريب لت�شمل احلاالت التي
تكون فيها مدة الدرا�سة �سنتني �أو �أكرث عو�ضاً عن الفرتة
املقررة يف م�شروع القانون  ،والتي كانت ت�شرتط �أن تكون
�أكرث من �سنتني ،حتى ي�شمل التعديل كل املراكز واملعاهد
العلمية بالدولة والتي تكون الدرا�سة بها �سنتني فقط
بحيث تعادل الدبلومات املهنية بعد الثانوية العامة.

  

�إ�ضافة هيئة الهوية �إلى امل�ؤ�س�سات التعليمية
باعتبارهما اجلهتني امللتزمتني مبوافاة اجلهات
املخت�صة بالتجنيد ب�أ�سماء املكلفني.

�إ�ضافة مفهوم االن�ضباط الع�سكري �إلى واجبات املجند
باعتباره مفهوما �أ�سا�سيا يف احلياة الع�سكرية يعني ال�سمع
والطاعة للرتب الأعلى كما �أنه مفهوم يت�ضمن العمل
بروح الفريق ،والقدرة على �ضبط النف�س واملحافظة على
الزى الع�سكري ،والتفاين يف �أداء التدريبات والعمليات
الع�سكرية ،والروح املعنوية العالية.

  

�إ�ضافة املعيل الوحيد الذي تثبت �إعالته لبع�ض
�أ�صوله �أو فروعه �أو �أقاربه امل�صابني بعاهة م�ستدمية
�أو �أمرا�ض متنعهم من �إعالة �أنف�سهم حلاالت
الإعفاء النهائي لأنها من احلاالت التي تنطبق
عليها ذات الظروف الواردة يف احلالتني ال�سابقتني
لها وت�شرتك معهما يف �أن ال ي�ؤدي غياب العائل �إلى
ا�ضطراب �أحوال هذه الأ�سر كما �أن هذا التعديل
يتفق مع املقت�ضيات الدولية يف مراعاة ذوي
االحتياجات اخلا�صة ومكانة الإمارات الدولية يف
حماية و�إقرار حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة.

�إ�ضافة هيئة الهوية �إلى امل�ؤ�س�سات التعليمية باعتبارهما
اجلهتني امللتزمتني مبوافاة اجلهات املخت�صة بالتجنيد
ب�أ�سماء املكلفني.
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مت ا�ستحداث مادة تتعلق مبكاف�آت �أ�صحاب احلرف
والعاملني باملهن احلرة و�أ�صحاب امل�شاريع الفردية،
لعدم ورود �أي حكم يتعلق بهم يف م�شروع القانون.
وحيث �أن ه�ؤالء ممن �سيتم جتنيدهم باعتبار
انطباق باقي �شروط القانون عليهم وحتى يتحقق
مبد�أ امل�ساواة املو�ضوعية الوارد يف م�شروع القانون
فكان البد من ت�ضمينهم م�شروع القانون.

�إ�ضافة املعيل الوحيد الذي تثبت �إعالته لبع�ض �أ�صوله
�أو فروعه �أو �أقاربه امل�صابني بعاهة م�ستدمية �أو �أمرا�ض
متنعهم من �إعالة �أنف�سهم حلاالت الإعفاء النهائي ،لأنها
من احلاالت التي تنطبق عليها ذات الظروف الواردة يف
احلالتني ال�سابقتني لها وت�شرتك معهما يف �أن ال ي�ؤدي
غياب العائل �إلى ا�ضطراب �أحوال هذه الأ�سر كما �أن هذا
التعديل يتفق مع املقت�ضيات الدولية يف مراعاة ذوي
االحتياجات اخلا�صة.

  

تعديل العقوبة الواردة يف املادة (  ) 38لت�صبح
ال�سجن امل�ؤقت.

تعديل النظام اخلا�ص بالإعالن الذي يحدده جمل�س
الوزراء بحيث يراعى فيه الطبيعة اخلا�صة للمنازعات
التجارية .

  

�إ�ضافة بند ين�ص على حتمل القوات امل�سلحة
لتكاليف ال�ضم للموظفني والعمال.

�إ�ضافة بند يتعلق بالأوامر امل�ستعجلة بحيث يتم الإعالن
فيها من قبل موظف املحكمة.

  

تعديل حاالت ت�أجيل اخلدمة الوطنية لي�صبح املعدل
املطلوب للحا�صل على الثانوية العامة (.)% 80

�إ�ضافة بند ين�ص على جواز اتفاق الأطراف على كيفية
الإعالن .

  

تعديل النظام اخلا�ص بالإعالن الذي يحدده
جمل�س الوزراء بحيث يراعى فيه الطبيعة اخلا�صة
للمنازعات التجارية .

�إ�ضافة حالة جديدة وهي رف�ض ا�ستالم الإعالن من قبل
املعلن �إليه.

  

�إ�ضافة بند يتعلق بالأوامر امل�ستعجلة بحيث يتم
الإعالن فيها من قبل موظف املحكمة .

اعتبار بع�ض احلاالت قرينه على علم املعلن �إليه باجلل�سة
ما مل يدفع ب�إثبات العك�س.

  

الت�سهيل من �أمر التغيري يف الإعالن وذلك باالكتفاء
بعر�ض الأمر على رئي�س الدائرة بدال من املحكمة
جمتمعة .

�إ�ضافة مادة للت�أكد من �سن املعلن �إليه �أو م�ستلم الإعالن
وذلك بالتحقق من هويته وتدوينه يف املح�ضر.

  

�إ�ضافة بند ين�ص على جواز اتفاق الأطراف على
كيفية الإعالن.

�إ�ضافة مادة ب�إل�صاق الإعالن ب�شكل وا�ضح على باب �آخر
مكان كان يقيه فيه املراد �إعالنه.

  

�إ�ضافة املوطن املختار �إلى بيانات ورقة الإعالن
كبديل عن املوطن .

�إ�ضافة بند ين�ص على �أن يتم ت�ضمني ملف الق�ضية ورقة
الإعالن .

  

�إ�ضافة حالة جديدة وهي رف�ض ا�ستالم الإعالن من
قبل املعلن �إليه.

اعتبار الإعالن منتجا �آثاره با�شرتاط ورود كتاب وزارة
اخلارجية �أو البعثة الدبلوما�سية مبا يفيد ا�ستالم املعلن
�إليه �صورة الإعالن �أو امتناعه عن ا�ستالمه.

  

�إ�ضافة فقرة تن�ص على اعتبار بع�ض احلاالت قرينه
على علم املعلن �إليه باجلل�سة ما مل يدفع ب�إثبات
العك�س.

�أفراد بند خا�ص على �أن يعترب الإعالن منتج لآثاره من
تاريخ فتح الربيد االلكرتوين.
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الت�أكد من �سن املعلن �إليه �أو م�ستلم الإعالن وذلك
بالتحقق من هويته وتدوينه يف املح�ضر.

التعديل يف القانون بحيث تخت�ص املحاكم االحتادية
بالنظر يف املنازعات ولي�س االبتدائية وذلك لوجود �شبهة
د�ستوريه وهي تتعار�ض مع ما ن�صت عليه مادة الد�ستور
باخت�صا�ص ق�ضائي �إلى الق�ضاء االحتادي  ،فال يجوز لغري
ن�ص د�ستوري �أن ي�سلب هذا االخت�صا�ص منه.

  

�إل�صاق الإعالن ب�شكل وا�ضح على باب �آخر مكان كان
يقيم فيه املراد �إعالنه.

تعديل االخت�صا�ص القيمي للمحاكم بحيث يتنا�سب مع
الدخل القومي للفرد والت�ضخم االقت�صادي للدولة.

  

�إ�ضافة الإعالن يف جريدة �أجنبية �إذا كان املراد
�إعالنه �أجنبيا .

�أ�ضيف �إلى املواد رقم الهوية ،لأن التفا�صيل املذكورة يف
ن�ص املادة غري كافية للإحاطة ب�شمول اال�سم.

  

�إ�ضافة بند ين�ص على �أن يتم ت�ضمني ملف الق�ضية
ورقة الإعالن .

الن�ص على �أن امل�ستندات املرتجمة يجب �أن تكون معتمدة.

  

اعتبار الإعالن منتجا لآثاره با�شرتاط ورود كتاب
وزارة اخلارجية �أو البعثة الدبلوما�سية مبا يفيد
ا�ستالم املعلن �إليه �صورة الإعالن �أو امتناعه عن
ا�ستالمه .

  

مت �إفراد بند خا�ص على �أن يعترب الإعالن منتج
لآثاره من تاريخ فتح الربيد الإلكرتوين.

  

التعديل باخت�صا�ص املحاكم االحتادية بالنظر يف
املنازعات ولي�س االبتدائية ،وذلك لوجود �شبهة
د�ستوريه وهي تتعار�ض باخت�صا�ص ق�ضائي �إلى
الق�ضاء االحتادي  ،فال يجوز لغري ن�ص د�ستوري �أن
ي�سلب هذا االخت�صا�ص منه.

  

تعديل االخت�صا�ص القيمي للمحاكم بحيث يتنا�سب
مع الدخل القومي للفرد والت�ضخم االقت�صادي
للدولة .

  

�أ�ضيف �إلى املواد رقم الهوية ،لأن التفا�صيل املذكورة
يف ن�ص املادة غري كافية للإحاطة ب�شمول اال�سم.

  

الن�ص على �أن امل�ستندات املرتجمة يجب �أن تكون
معتمده وجاء املقرتح بالتعديل ات�ساقاً مع م�شروع
قانون تنظيم مهنة الرتجمة ل�سنة  2012والذي
�أكد على �أن تكون الرتجمة معتمدة من خالل
مرتجم مقيد يف �سجل املرتجمني وي�سجل يف مكتب
معتمد للرتجمة.

  

الت�أكيد على �أن يرفق امل�ست�أنف بكل �صورة امل�ستندات
امل�ؤيدة لال�ستئناف حتى يطلع كل م�ست�أنف عليه
على �صحيفة اال�ستئناف وم�ستنداتها.
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املقرتحات الرئي�سية للأوراق البحثية

  

و�ضع ما يقابل املحكمة االحتادية العليا يف الإمارات
�سواء كان النق�ض �أو التمييز .

  

ا�ستبدال قيمة احلد الأق�صى حلكم امل�صادقة �أو
البطالن على حكم املحكم الغري قابل لال�ستئناف
من خم�سني �ألف درهم �إلى ع�شرين �ألف درهم
متا�شيا مع حدود الن�صاب االنتهائي ملحكمة �أول
درجة .

  

ا�ستبدال الغرامة املفرو�ضة على امل�ست�شكل يف
اال�ست�شكال املوقف للتنفيذ يف حال خ�سر ا�ست�شكاله
من الغرامة التي ال تزيد على ع�شرة �آالف درهم �إلى
الغرامة التي ال تقل عن مائة درهم وال تزيد على
خم�سة �آالف درهم .

  

الن�ص على �أن البينة الطبية يجب �أن تكون معتمدة
ملنع �أو ت�أجيل �أمر احلب�س حتى يعتد بالبينة
الر�سمية .

  

االكتفاء باحلمل فقط دون غريه لت�أجيل �إ�صدار �أمر
احلب�س.

  

�إ�ضافة �أجرة العمل باملادة �إلى اال�ستثناء الوارد على
الديون املنفذ بها التي تقل عن ع�شرة �آالف درهم ،
ليحب�س املدين ب�سببها ل�ضمان حقوق العمال بالن�سبة
للمبالغ الب�سيطة .

املقرتحات الرئي�سية التي مت الأخذ بها
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 .5تقدير نتائج �أعمال القطاع القانوين :
ت�ش�ي�ر نتائ���ج امل�ؤ�ش���رات ال�سابق���ة �إلى �أهمية الدور ال���ذي �شكلته الأوراق الفني���ة يف هذا القطاع ،وال���ذي بلغت فعالية
الأف���كار واملقرتح���ات في���ه متو�س���ط ما ن�سبته ( ، )% 86.15ويعود ذل���ك �إلى املنهجية التي اتبعت يف حتديد ماهية
امل�شكل���ة البحثي���ة يف تل���ك الأوراق وبن���اء املقرتحات املنا�سب���ة لها�.أما ما يتعل���ق مبوقف احلكومة وتفاعله���ا�،إزاء تلك
الأف���كار واملقرتح���ات فيمك���ن اال�سرت�ش���اد بن�سبة الفعالية الت���ي بلغت ن�سبته���ا ( )% 78للمقرتحات و()% 94.3
للأفكار.
ومبالحظ���ة مق���دار متو�سط الهدر يف الأفكار واملقرتحات والتي مل تت�ضمنه���ا الفعالية فنجد �أنها ت�شكل ما ن�سبته
( )% 13.8ويعود ذلك للمربرات التالية:
�أن الن�سبة ال�سابقة تقي�س مقدار الفعالية على م�ستوى اجلل�سة العامة ،وتفاعل احلكومة مع طرح �أع�ضاء املجل�س،
وعل���ى الرغ���م م���ن ذلك فقد حقق املجل�س ن�سبة بلغ���ت ( )% 100على م�ستوى م�شروعات القوانني داخل اجلل�سة
العامة (بتعديل م�سمى الهيئة الوطنية للموا�صالت) و (مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات �سباقات اخليل
والفرو�سية) (،مكافحة جرائم غ�سل الأموال).
�أن م���ا رف�ضت���ه احلكوم���ة م���ن �أفكار يف اجلان���ب الت�شريعي ان�صرف �إل���ى �أفكار فرعية ومل مي����س تعديالت جوهرية
�أدخلها املجل�س.
جدول ت�أثري الأوراق والدرا�سات البحثية على القطاع القانوين
القطاع

غري م�ؤثر

�إيجابي

م�ؤثر

ارتباط جوهري ب�أعمال املجل�س

القانوين

النتيجة العامة � :أن ن�سبة الفعالية التي حققتها الأوراق الفنية ،وطرحها ملقرتحات مت�س �أ�سباب
امل�شكالت ،عالوة على مقدار التوافق الذي �أظهره تفاعل احلكومة مع املجل�س يف اجلل�سات العامة ،ومدى
توافق ما ي�صدر من قوانني من رئي�س الدولة مع املقرتحات ،ي�ؤكد �أن تلك الأطروحات ترتبط ارتباطاً
جوهرياً ب�أعمال املجل�س بن�سبة فعالية تبلغ (.)% 86.15
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تا�سع ًا  :قطاعات �أخرى
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.1م�ؤ�شرات عامة للقطاعات الأخرى:
بلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة من قبل الإدارات البحثية يف الأمانة العامة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف القطاعات الأخرى (� )7أعمال بحثية  ،ومت �إعداد جميع الأوراق الفنية املعدة
يف القطاعات الأخرى من قبل �إدارة اللجان بعدد (� )7أوراق بحثية .
جدول ح�صر الأوراق الفنية املعدة يف جمال (القطاعات االخرى )
�سنة االعداد

م

مو�ضوع الورقة

الإدارة املعدة

1

تقرير اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة �سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي ( الن�سخة الأخرية) .

�إدارة اللجان

2014

2

تقرير اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي.

�إدارة اللجان

2014

3

تقرير اللجنة امل�ؤقتة ملناق�شة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي.

�إدارة اللجان

2014

4

بطاقات تعليق �سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي .

�إدارة اللجان

2014

5

تقرير اللجنة امل�ؤقتة ب�ش�أن �سيا�سة وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي.

�إدارة اللجان

2014

6

جدول االفكار والآراء واملقرتحات لر�ؤية الإمارات .2021

�إدارة اللجان

2014

7

منهجية وخطة عمل اللجان ملناق�شة ر�ؤية الإمارات . 2021

�إدارة اللجان

2014
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جدول ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية يف جمال (القطاعات الأخرى )
م

الأفكار الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف
جمال القطاعات الأخرى

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف جمال
القطاعات الأخرى

1

•ا�سرتاتيجية الوزارة يف �ش�أن تعزيز فعالية
التن�سيق بني احلكومة واملجل�س الوطني
االحتادي.
•تعزيز ثقافة امل�شاركة ال�سيا�سية.
•ن�شر الوعي بدور املجل�س الوطني االحتادي
وطبيعة عمله.
•عدم و�ضوح دور الوزارة يف عملية ال�سعي نحو
تعزيز عملية التن�سيق بني احلكومة واملجل�س
الوطني االحتادي.
•الوزارة و�ضعت ن�سبة م�ستهدفة لر�ضا املجل�س
الوطني االحتادي عن خدمة التن�سيق مع
الوزارات بلغت ( )% 75يف عام 2011م
و( )% 80يف عام 2012م و( )% 85يف عام
2013م.
•انخفا�ض م�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية لقيا�س
الدعم لعمليات التن�سيق بني احلكومة
واملجل�س الوطني االحتادي.
•ا�ستمرار وجود العوائق والتحديات يف تفعيل
دور املجل�س الوطني االحتادي ومتكينه من
خالل العمل على �أن يكون جمل�سا �أكرب قدرة
وفاعلية والت�صاقا بق�ضايا الوطن وهموم
املواطنني.

•قيادة قطاع (التنمية ال�سيا�سية) يجب �أن تكون من قبل
الوزارة.
•عمل ت�صويت مبكر للع�سكريني وامل�ساجني واملر�ضى.
•متديد الت�صويت لأكرث من يوم.
•حتديد يوم االنتخابات على �أن يكون يف غري �أيام االجازة
(يوم عمل).
•التعاون مع ال�سفارات لإدالء امل�سافرين املواطنني
ب�أ�صواتهم.
•الف�صل بني �أماكن الرجال والن�ساء.
•يجب �أن تكون خمارج قاعات االنتخابات خمتلفة.
•زيادة مراكز االقرتاع.
•يجب �أن يكون هناك توجيه مبكر للمنتخبني ويكون هناك
دعم وتوجيه.
•تخفي�ض ر�سوم ال�سقف الأعلى للإعالنات
(2000000درهم) �أو �إعفاء املر�شحني من ر�سوم
العمليات االنتخابية.
•�إ�شراك املجل�س الوطني االحتادي يف العملية االنتخابية.
•من املفرت�ض �أن يكون هناك جل�سات �إذاعية للأع�ضاء
ال�سابقني قبل العمليات االنتخابية بفرتة ،لن�شر املفاهيم
ال�سيا�سية.
•�إعطاء نظام ال�صوت الواحد للأع�ضاء ،يجب �أن يكون
النظام وفقا لإجراءات تنظيمية.
•�إ�صدار قانون االنتخابات بحيث يكون هناك �شفافية يف
العملية االنتخابية.
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•�ضعف امليزانيات االحتادية املعتمدة .
•تعزيز عملية التن�سيق بني احلكومة واملجل�س
الوطني االحتادي
•املعاهدات واالتفاقيات .
•طلب املعلومات .
•طول الفرتة الزمنية للمرا�سالت.
•مناق�شة املو�ضوعات العامة .
•انخفا�ض ن�سبة التوطني.
•التمكني ال�سيا�سي .
•انخفا�ض ن�سبة امل�شاركة من الناخبني.
•ن�شر الثقافة ال�سيا�سية .
•ن�شر الوعي بدور املجل�س الوطني االحتادي
وطبيعة عمله .
•�آليات تنفيذ الر�ؤية يف قطاع البنية التحتية
واملوارد االقت�صادية.
•�آلية تنفيذ الر�ؤية يف قطاع التنمية
االجتماعية .
•كيفية تقييم ومتابعة تنفيذ الر�ؤية.

املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف جمال
القطاعات الأخرى

•�إعداد تقرير دوري من الوزارة يرفع ملجل�س الوزراء عن
�أعمال املجل�س.
•�إ�شراك املجل�س فيما يتعلق بالإعالم الربملاين من خالل
جلنة للتن�سيق ما بني الوزارة واملجل�س.
•و�ضع برنامج مع احلكومة خلطة ت�شريعية ورقابية خالل
ال�سنة القادمة .
•التن�سيق يف مواعيد اجلل�سات و�إلزام الوزارات للح�ضور
�ضمن اخلطط الت�شريعية والرقابية.
•بناء �إطار للتفاهم حول �شكل املعلومة وم�ضمونها
وتوقيتها .
•م�شاركة املجل�س يف تنظيم العملية االنتخابية �إلى جانب
وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي .

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف جمال
القطاعات الأخرى
•قي���ام ال���وزارة ب�إع���داد تقري���ر دوري يت���م رفع���ه �إل���ى جمل����س
ال���وزراء يف نهاي���ة كل دور انعقاد عن �أعمال املجل�س  ،و�أن�شطته
الت�شريعي���ة  ،والرقابي���ة وال�سيا�سي���ة ،و �أن يت���م التن�سي���ق م���ع
الأمانة العامة للمجل�س يف �ش�أن �إعداد هذا التقرير.
•�إ�ش���راك املجل����س يف الربام���ج واخلط���ط واملب���ادرات املعني���ة
بالإع�ل�ام الربمل���اين �أو التوعي���ة ب���دور املجل����س �أو العملي���ة
االنتخابية من خالل �إن�شاء جلنة تن�سيق دائمة بني اجلانبيني
يف هذا ال�ش�أن.
•�إعداد الوزارة مل�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة لأهدافها اال�سرتاتيجية
وخططه���ا ب�ش�أن تعزي���ز التن�سيق بني ال���وزارة واملجل�س ،ون�شر
الوع���ي ال�سيا�س���ي ومبا ي�ؤدي �إلى قيا�س نتائ���ج هذه امل�ؤ�شرات،
وحتديد �آثارها وفق �أ�سا�سيات علم التخطيط اال�سرتاتيجي.
•العمل على �إعداد خطة ت�شريعية� ،أو برنامج ت�شريعي حكومي
�سن���وي� ،أو ن�صف �سنوي ،و�إب�ل�اغ املجل�س به ليت�سنى له ترتيب
جداول �أعمال جل�ساته وفق �أولويات هذه الت�شريعات �أ�سوة مبا
يحدث يف الكثري من برملانات العامل وحتى ت�ؤدي هذه اخلطة
�إلى التن�سيق امل�سبق مع الوزراء حل�ضور جل�سات املجل�س.
•�إع���داد «مذك���رة تفاهم وتع���اون» بني ال���وزارة واملجل�س يف �ش�أن
املعلوم���ات املطلوب���ة م���ن جلان املجل����س عل���ى �أن تت�ضمن هذه
املذك���رة توقيت الرد ،وم�ضمون املعلوم���ة ،و�آليات التحقق من
توافق املعلومة �أو عدم الرد عليها.
•ت�شكي���ل هيئة انتخابي���ة ذات ا�ستقالل مايل و�إداري للإ�شراف
عل���ى العملي���ة االنتخابي���ة وكل م���ا يت�ص���ل ب�ش����ؤون تنظيمه���ا،
و�إعالن نتائجها ،والإ�شراف عليها.
•�إع���داد ت�شري���ع لالنتخاب���ات لت�ضم�ي�ن كل جوان���ب العملي���ة
االنتخابي���ة �س���واء م���ن حي���ث تنظيمه���ا� ،أو الإ�ش���راف عليه���ا،
�أو نظ���ام االنتخاب���ات� ،أو اجلرائ���م االنتخابي���ة� ،أو الدعاي���ة
االنتخابية.
•قيام الوزارة ب�إبالغ املجل�س بالقوانني واملرا�سيم املعتمدة فور
�صدورها .وكذلك االتفاقيات واملعاهدات الدولية.
•قي���ام ال���وزارة بدع���وة املجل����س للم�شارك���ة يف االجتماع���ات
الربملانية الدولية �أو الإقليمية التي تدعى حل�ضورها للت�أكيد
على فعالية دور ال�شعبة يف املجال ال�سيا�سي.
•�إع���داد ا�سرتاتيجي���ة عم���ل� ،أو برنام���ج حم���دد ب�ش����أن خطوات
ال���وزارة وم�ساهماته���ا يف تطبي���ق الربنامج الوطن���ي ل�صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة «التمكني ال�سيا�سي».
•قي���ام ال���وزارة بت�أهي���ل كوادره���ا الوطني���ة البحثي���ة يف خمتلف
�إداراته���ا املعني���ة ،وحل�ي�ن ا�ستيف���اء ذل���ك يج���ب �إ�سن���اد كل
م�شروعاتها البحثية �إلى كوادر وبيوت خربة وطنية.
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املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة املطروحة يف جمال
القطاعات الأخرى
•اتخاذ �إجراءات حلل الإ�شكالية بالتن�سيق مع وزارة املالية .
•تفعيل دور الوزارة لتعزيز التن�سيق بينها وبني املجل�س.
•حل الإ�شكاليات املتعلقة بتو�صيل املعلومة يف الوقت
املنا�سب ودعم املجل�س باملعلومات املهمة يف اعداد الدرا�سات
والتقارير الفنية.
•و�ضع خطة لرفع ن�سبة التوطني يف الوزارة .
•و�ضع خطة حول برنامج التمكني ال�سيا�سي .

مالحظة ( فكره ن�شر الوعي  +تعزيز ثقافة +ا�سرتاتيجية الوزارة ) مت تكرارها يف التقارير الثالث الأولى.

 .2ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للقطاعات الأخرى:
�أ .ح�صر الأفكار:
بل���غ �إجم���ايل الأف���كار الت���ي طرح���ت يف الأوراق الفني���ة املع���دة للقطاع���ات الأخرى ( )21فك���رة ،بينما بل���غ �إجمايل
املقرتحات التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للقطاعات الأخرى ( )36مقرتحا.
ومل يتم مناق�شة هذه الأوراق يف جل�سات املجل�س حتى الآن  ،الأمر الذي تعذر فيه قيا�س الفعالية لهذا القطاع.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (273 )2014-2013

عا�شر ًا :القطاع الدبلوما�سي الربملاين

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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 .1م�ؤ�شرات عامة لقطاع الدبلوما�سية الربملانية:
تتع���دد �أق�س���ام قطاع الدبلوما�سية الربملانية بني االحتادات ،واجتم���اع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية ،والزيارات و�أخريا
االجتماعات املتخ�ص�صة.
امل�ؤمترات
واالجتماعات
املتخ�ص�صة

قطاع الدبلوما�سية
الربملانية

االحتادات

اجتماع ر�ؤ�ساء
املجال�س
اخلليجية

املجموع

الزيارات

124

عدد الأوراق

60

4

47

13

عدد الأفكار

102

4

84

25

215

عدد املقرتحات

170

14

100

40

310

فعالية الأفكار

% 88

% 100

% 79

% 100

فعالية املقرتحات

% 97

% 100

% 90

% 95

املتو�سط

االحتادات الربملانية:
م�ؤ�شرات عامة لالحتادات الربملانية:
بل���غ �إجم���ايل الأوراق الفني���ة املعدة من قب���ل �إدارات الأمانة يف القطاع الدبلوما�سي الربمل���اين يف ق�سم االحتادات ما
يبلغ ( ) 60عم ً
ال فنياً ما بني �أوراق ودرا�سات وغريهما من �أعمال فنية .وجاءت جميع الأوراق الفنية املعدة يف هذا
الق�سم من �إدارة ال�شعبة الربملانية ،كما ي�شري اجلدول التايل .
م

الورقة

الإدارة املعدة

ال�سنة

مذكرة تعليق ب�ش�أن م�سودة قرار اللجنة الدائمة الثالثة حول «دور الربملانات
يف حماية حقوق الأطفال  ،وخا�صة الأطفال املهاجرين دون �صحبة �أهاليهم
وحمايتهم من اال�ستغالل يف احلروب والأزمات».

2013

مذكرة تعليق ب�ش�أن «مذكرة تعاون بني جمموعة دول �أمريكا الالتينية
والكاريبي ودولة الإمارات العربية املتحدة يف االحتاد الربملاين الدويل».

2014

مداخلة حول التعديالت على القوانني والقواعد اخلا�صة باللجنة امل�شكلة حول
حقوق الإن�سان للربملانيني.

2014

مرئيات ال�شعبة الربملانية ب�ش�أن مو�ضوع احلروب الإلكرتونية.

2014

مداخلة حول « امل�ساهمة الربملانية يف جهود الأمم املتحدة ل�صياغة الأهداف
الألفية التنموية ».

2014

مالحظات ال�شعبة الربملانية على عر�ض االحتاد الربملاين الدويل ب�ش�أن تطوير
الدميقراطية ،وحقوق املر�أة وال�صحة.

2014

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (275 )2014-2013

م

الورقة

الإدارة املعدة

ال�سنة

مالحظات ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول « مذكرة الأمانة العامة لالحتاد
حول الهيكل التنظيمي للعاملني يف الأمانة العامة لالحتاد الربملاين.

2014

مالحظات ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�ش�أن «دار�سة معايري و�آليات �إعفاء بع�ض
ال�شعب الأع�ضاء من الديون املرتتبة عليها»

2014

مالحظات ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�ش�أن مذكرة الأمانة العامة لالحتاد
الربملاين العربي حول «حتديد طريقة انتخاب الأمني العام اجلديد لالحتاد
الربملاين العربي»

2014

  

مالحظات ال�شعبة الربملانية االماراتية على «م�شروع التعديالت على الالئحة
التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العربي»

2014

  

تعديالت ال�شعبة الربملانية الإماراتية على م�شروع الئحة �إجراءات م�ؤمتر
الربملانيات امل�سلمات.

2014

  

مذكرة تو�ضيحية يف �ش�أن م�شروع الالئحة التنظيمية جلائزة «و�سام الربملان
العربي للتميز الربملاين»

2014

  

مذكرة تف�سريية ب�ش�أن املقرتح املقدم من ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�ش�أن
«تعزيز اللغة العربية يف الدول العربية الأقل مناء»

2014

  

مذكرة تو�ضيحية ب�ش�أن توحيد رخ�صة القيادة يف الدول العربية
(الربملان العربي )

2013

  

تعليق ال�شعبة الربملانية الإماراتية على جدول �أعمال االجتماع احلادي
والثالثني للجنة التنفيذية الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ�سالمي.

2014

  

مداخلة حول « القد�س » اللجنة الدائمة لل�ش�ؤون الفل�سطينية يف احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء يف منظمة اامل�ؤمتر الإ�سالمي.

2014

  

مذكرة للعر�ض يف �ش�أن مذكرة التعاون بني جمموعة دول �أمريكا الالتينية
والكاريبي واملجل�س الوطني االحتادي يف االحتاد الربملاين الدويل.

2014

  

مداخلة «دور الربملانات يف عامل خال من الأ�سلحة النووية»
اللجنة الدائمة الأولى (الأمن وال�سلم الدوليني)،االحتاد الربملاين الدويل.

2014

  

مذكرة التعليق على م�سودة قرار اللجنة الدائمة ب�ش�أن ال�سلم والأمن الدويل
«نحو عامل خال من الأ�سلحة النووية» ،االحتاد الربملاين الدويل.

2014

  

مذكرة التعليق على قواعد العمل املقرتحة ملنتدى ال�شباب الربملانيني ،االحتاد
الربملاين الدويل.

2014

  

التعليق على م�شروع نظام جمموعات التعاون وال�صداقة الربملاين ،الربملان
العربي.

2014

  

جدول مقارن مبواد الالئحة التنظيمية جلائزة و�سام الربملان العربي .

2014

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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الإدارة املعدة

ال�سنة

م

الورقة

  

مداخلة بعنوان «م�شكالت حقوق املر�أة ال�صحية واالجتماعية» يف الدول العربية،
الربملان العربي.

2014

  

ورقة مقرتحة حول الربملانات والأمم املتحدة.

2014

  

تقرير املجموعة الربملانية لالحتاد الربملاين الدويل باملجل�س الوطني االحتادي
يف �ش�أن وثيقة الأمم املتحدة وو�ضعية االحتاد الربملاين الدويل.

2014

  

مذكرة ب�ش�أن تطوير املناهج التعليمية يف الدول العربية والعمل على التقريب
فيما بينها.

2014

  

مـ ــداخلة حول « دور الربملانات يف حماية حقوق الأطفال  ،وخا�صة الأطفال
املهاجرين من غري �صحبة �أهاليهم وحمايتهم من اال�ستغالل يف احلروب
والأزمات »

2014

  

ورقة تو�ضيحية ب�ش�أن « حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات العربية املتحدة »

2014

  

م ــداخلــة ب�شـ ـ ـ�أن» �أولويات ( مقرتحات ) لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني »

2014

  

مداخلـ ــة ب�شـ ـ ـ ـ�أن « اتفاقية التعاون بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة »

2014

  

�أفكار بحث مقرتحة مع املجموعات الإفريقية والآ�سيوية ب�ش�أن مقرتح ال�شعبة
الربملانية الإماراتية يف �شـ ـ�أن « �إن�شاء الربملان الإ�سالمي »

2014

  

خطة التحرك « �أفكار مقرتحة للتباحث مع املجموعات اجليو�سيا�سية « ملقرتح
ال�شعبة الربملانية حول « عقد اتفاق �شراكة بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم
املتحدة « يف اللجنة التنفيذية ال ـ (.)267

2014

  

مداخلة وفد ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول البند الطارئ املقرتح من املغرب.

2014

  

ورقة حمور لالحتاد الربملاين الدويل ،اللجنة الدائمة الثالثة (جلنة
الدميقراطية وحقوق الإن�سان) اجلمعية  129بعنوان )دور الربملانات يف حماية
حقوق الأطفال ،وخا�صة الأطفال املهاجرين من غري �صحبة �أهاليهم وحمايتهم
من اال�ستغالل يف احلروب والأزمات)

2014

  

مداخلة حول م�ستقبل اجتماع الن�ساء الربملانيات وكيفية تطويره وت�أثريه
وتطلعات املر�أة يف املجال ال�سيا�سي،االحتاد الربملاين الدويل.

2014

  

ورقة حمور مل�ؤمتر الربملانيني ال�ساد�س «�ش�أن تطورات الت�شريعات الإيجابية
ب�ش�أن ق�ضايا احلقوق اجلن�سية»

2014

  

ورقة املداخلة مل�ؤمتر الربملانيني ال�ساد�س «�ش�أن تطورات الت�شريعات الإيجابية
ب�ش�أن ق�ضايا احلقوق اجلن�سية»

2014

  

ورقة حمور حول « ت�شكيل نظام جديد لإدارة املياه  :تعزيز العمل الربملاين «
اللجنة الدائمة الثانية ،االحتاد الربملاين الدويل.

2014

  

مرئيات ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول « ت�شكيل نظام جديد لإدارة املياه :
تعزيز العمل الربملاين « اللجنة الدائمة الثانية ،االحتاد الربملاين الدويل.

2014

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (277 )2014-2013

الإدارة املعدة

ال�سنة

م

الورقة

  

مذكرة تف�سريية ملقرتحات ال�شعبة الإماراتية الربملانية حول م�شروع اتفاقية
مزايا وح�صانات الربملان العربي

2014

  

اجتماع فريق عمل معني بتطوير البعد ال�شعبي للعمل العربي امل�شرتك و دور
الربملان العربي

2014

  

مذكرة تف�سريية ملقرتحات ال�شعبة الإماراتية الربملانية حول م�شروع اتفاقية
مزايا وح�صانات الربملان العربي يف م�صر

2014

  

ورقة مقرتحات للجنة الدائمة الثانية التوجه نحو القدرة على مواجهة
املخاطر
الأخذ يف االعتبار التوجهات الدميغرافية والقيود الطبيعية،
االحتاد الربملاين الدويل

2014

  

مذكرة على م�شروع نظام جمموعات التعاون وال�صداقة الربملانية ،الربملان
العربي.

2014

  

ورقة املخطط للم�شاركة يف امل�ؤمتر الع�شرين لالحتاد الربملاين العربي

2014

  

ورقة حول « مدينة القد�س  ،عا�صمة دولة فل�سطني» -االحتاد الربملاين العربي

2014

  

مالحظات ال�شعبة الربملانية االماراتية على الهيكل التنظيمي للعاملني يف
االحتاد الربملاين العربي.

2014

  

التعليق على وثيقة املر�أة امل�سلمة احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة
التعاون اال�سالمي .

2014

  

مذكرة التعليق على م�سودة قرار التوجه نحو القدرة على مواجهة املخاطر :
الأخذ يف االعتبار التوجهات الدميغرافية والقيود الطبيعية -اللجنة الدائمة
الثانية-اجلمعية العامة املائة والثالثون لالحتاد الربملاين الدويل -جنيف.

2014

  

مقرتحات ال�شعبة الربملانية الإماراتية فيما يتعلق مبوا�ضيع على اللجان
الدائمة الثالث يف االحتاد الربملاين الدويل.

2013

  

مداخلة ور�شة  :التمثيل ال�شعبي يف الربملانات ( ا�ستبدال الأع�ضاء) ،االحتاد
الربملاين الدويل .

2013

  

مقرتحات ال�شعبة الربملانية الإماراتية فيما يتعلق مبوا�ضيع على اللجان
الدائمة الثالث يف االحتاد الربملاين الدويل

2013

  

مداخلة التوجه نحو القدرة على مواجهة املخاطر :
الأخذ يف االعتبار التوجهات الدميغرافية والقيود الطبيعية
اللجنة الدائمة الثانية

2013

  

مذكرة تف�سريية لـ مقرتح مو�ضوع اللجنة الدائمة الأولى ( جلنة ال�سلم والأمن
الدوليني) -االحتاد الربملاين الدويل

2013

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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م

الورقة

الإدارة املعدة

ال�سنة

  

مذكرة تف�سريية لـ مقرتح مو�ضوع اللجنة الدائمة الثانية ( جلنة التنمية
امل�ستدامة والتمويل والتجارة)
االحتاد الربملاين الدويل

2013

  

مذكرة تف�سريية لـ مقرتح مو�ضوع اللجنة الدائمة الثالثة ( جلنة الدميقراطية
وحقوق الإن�سان)

2013

  

مداخلة حول « تطورات ال�ش�ؤون الفل�سطينية »
اجتماع اللجنة التنفيذية يف احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ�سالمي

2013

  

الر�أي الفني حول واقعة تالوة القر�آن باملعازف لإحدى الطوائف امل�سيحية يف
�إندوني�سيا .

2013

  

مذكرة بالر�أي حول م�شروع « اتفاقية مزايا وح�صانات الربملان العربي لدى
الدول الأع�ضاء »

2013

  

م�شروع الربنامج الربملاين ال�سنوي – دور االنعقاد العادي الثالث
 – 2015 /2014للربملان العربي

الفكرة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

حت�������������دي�������������د م�����ا
�إذا مت الأخ��������ذ
مب���������ق����ت����رح���������ات
ال�شعبة الربملانية
يف م�������س���ودة ق���رار
ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة
الثالثة �أم ال.

جدول ح�صر الأعمال الفنية املعدة لالحتادات الربملانية

الورقة

م����ذك����رة ت��ع��ل��ي��ق
ب�������ش����أن م�����س��ودة
ق���������رار ال���ل���ج���ن���ة
الدائمة الثالثة
ح���������������ول «دور
ال��ب��رمل�����ان�����ات يف
ح���م���اي���ة ح��ق��وق
االط���������������ف���������������ال،
وخ������������ا�������������ص������������ة
الأط����������������ف����������������ال
امل��ه��اج��ري��ن دون
�صحبة �أهاليهم
وح��م��اي��ت��ه��م من
اال�������س������ت������غ���ل��ال
يف احل��������������روب
والأزم�������������������������ات»
يف االحت�����������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
الدويل

تبني الورقة ما مت الأخذ به من مقرتحات
ال�شعبة حيث تقدمت ال�شعبة مبقرتحات
مبنية علىالأفكار التالية:
•�ضرورة حث الربملانات على مراجعة
امل��ب��ادئ القانونية حلماية الأطفال
امل��ه��اج��ري��ن ب���دون �صحبة �أهاليهم
وخ��ا���ص��ة يف ال��ب��ن��ود ال��ت��ي وردت يف
اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية
الدوليةحلمايةحقوقجميعالعمال
امل��ه��اج��ري��ن .ب��الإ���ض��اف��ة �إل����ى دع��وة
الربملانات �إل��ى مراجعة ت�شريعاتها
الوطنية يف حماية حقوق الأطفال
مب����ا ي��ت�����ض��م��ن ح���م���اي���ة الأط����ف����ال
املهاجرين دون�صحبة �أهاليهم.
•ح����ث ال��ب�رمل����ان����ات ع��ل��ى ال��ع��م��ل مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية على
و�ضع برامج �إعادة ت�أهيل و�إعادة �إدماج
الأط���ف���ال امل��ه��اج��ري��ن دون �صحبة
�أهاليهم بالإ�ضافة �إل���ى تخ�صي�ص
ب���رام���ج ت��وع��ي��ة م���ن خ��ل�ال و���س��ائ��ل
الإع�ل�ام ومنظمات املجتمع امل��دين
حل�شد الت�أييد الالزم حلماية حقوق
الأطفال املهاجرين .بالإ�ضافة �إلى
ع��ق��د ور������ش ع��م��ل وح��ل��ق��ات نقا�ش
وندوات بهذا ال�ش�أن .

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

املقرتح

اقرتحت ال�شعبة و بعد درا�سة امل�سودة الأولى للقرار �أن يتم �إ�ضافة النقاط التالية
على م�سودة القرار:
ب��ع��د ت���دار����س امل�����س��ودة ،ت��ب�ين �أن���ه مت
•مقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�ش�أن تخ�صي�ص الربملانات ملوازنة تراعي
�أخذ  % 80من مقرتحات ال�شعبة
م�صالح الأطفال املهاجرين والفقراء واملهم�شني.
الربملانية االماراتية اجلوهرية ومت
•مقرتح ال�شعبة يف �ش�أن �ضرورة وجود برامج للمحافظة على الهوية الثقافية
ت�ضمينها يف م�سودة القرار.
للأطفال املهاجرين دون �صحبة �أهاليهم
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ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

�������������ض������������رورة �أن
ت��ت�����ض��م��ن م��ذك��رة
ال������ت������ع������اون ع���ل���ى
ن������ق������اط وم����������واد
ت�������������ؤك������������د ع����ل����ى
امل�صالح امل�شرتكة
بني الطرفني

الورقة

م����ذك����رة ت��ع��ل��ي��ق
ب�����ش���أن «م���ذك���رة
ت�����������ع�����������اون ب��ي�ن
جم����������م����������وع����������ة
دول �أم����ري����ك����ا
ال���ل��ات������ي������ن������ي������ة
وال�������ك�������اري�������ب�������ي
ودول��ة الإم���ارات
العربية املتحدة
يف االحت�����������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
ال������������������������������دويل»،
االحت������������������������������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
الدويل

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

املقرتح

ت��رك��زت ف��ك��رة ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات امل��ق��دم��ة من
ال�����ش��ع��ب��ة ع��ل��ى �إ����ض���اف���ة ب���ن���ود تت�ضمن
التايل:
�إ�ضافة البنود التالية �إل��ى مذكرة التعاون بني جمموعة دول �أمريكا الالتينية
•الإ�����ش����ارة �إل����ى االح���ت��رام امل��ت��ب��ادل
والكاريبي ودولة الإمارات :
ملبادئ والقواعد الد�ستورية لدولة
•الإ�شارة �إل��ى االح�ترام املتبادل ملبادئ والقواعد الد�ستورية لدولة الإم��ارات
الإمارات ودول امريكا الالتينية  .ت�ضمني ب��ن��ود م��ن ���ش���أن��ه��ا التعزيز
ودول امريكا الالتينية .
•حتدد عدد االجتماعات باجتماعني ال��ت��ع��اون ب�ي�ن ال��ط��رف�ين واحل��ف��اظ
•�أن تعقد امل��ج��م��وع��ة اج��ت��م��اع�ين �سنويا ً وذل���ك لتفعيل وم��ت��اب��ع��ة تو�صيات
���س��ن��وي��ا ً وذل����ك لتفعيل وم��ت��اب��ع��ة على امل�صالح امل�شرتكة.
املجموعة.
تو�صيات املجموعة.
•ت�شكيل جلنة عمل م�شرتكة م��ن اجلانبني تتولى التح�ضري لالجتماعات
•�ضرورة وجود جلنة عمل م�شرتكة
ال�سنوية.
م��ن اجل��ان��ب�ين ت��ت��ول��ى التح�ضري
لالجتماعات ال�سنوية.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 280فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

�أه����م����ي����ة ت���ع���دي���ل
ب��ع�����ض ال��ق��وان�ين
وال�����������ق�����������واع�����������د
اخل���ا����ص���ة بلجنة
ح���ق���وق الإن�������س���ان
للربملانني.

الورقة

م���داخ���ل���ة ح���ول
ال������ت������ع������دي���ل��ات
ع���ل���ى ال���ق���وان�ي�ن
وال���������ق���������واع���������د
اخل�����������ا������������ص�����������ة
ب�������ال�������ل�������ج�������ن�������ة
امل�������ش���ك���ل���ة ح���ول
ح��ق��وق الإن�����س��ان
ل����ل��ب�رمل����ان����ي��ي�ن.
االحت������������������������������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
الدويل

املقرتح

اقرتحت ال�شعبة �أن يتم:
•�إيراد مادة منف�صلة قبل مادة �أهداف اللجنة حول املبادئ الأ�سا�سية حلقوق
الإن�سان للربملانني بحيث يتم الربط بني هذه املبادئ وبني انتهاكاتها.
•الأخذ بعني االعتبار �أال تخالف القوانني والقواعد اخلا�صة باللجنة القانون
الدويل العام.
•تعديل بعد بنود وقواعد اللجنة للتنا�سق مع الو�ضع الداخلي للدول

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

�أن ي��ت��م الأخ�����ذ ب��ع�ين االع���ت���ب���ار �أال
تخالف القوانني والقواعد اخلا�صة
باللجنة القانون الدويل العام.
�أن يتم تعديل بع�ض ب��ن��ود وق��واع��د
اللجنة للتنا�سق مع الو�ضع الداخلي
للدول.

الفكرة

�أن دور اللجنة يتعلق بتعزيز الدفاع عن
ال�برمل��اين ال��ذي مت انتهاك حقوقه من
خالل الإجراءات القانونية والق�ضائية
وبع�ض الإجراءات الدولية.
�ضرورة �أن يكون هناك مواءمة وتوافق
وتنا�سق ب�ين ال��و���ض��ع ال���دويل والو�ضع
املحلي .فعلى �سبيل امل��ث��ال ،ف���إن هناك
الكثري من دول العامل �أي��دت حتفظات
حم����ددة ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ال�����س��ي��داو وه��ي
متحفظة على بع�ض بنودها.
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ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

ت����زاي����د احل�����روب
الإل������ك���ت��رون������ي������ة
و����ض���رورة العمل
ع�������ل�������ى �إي��������ج��������اد
ت�شريعات رادع���ه
ل����ه����ا مل�����ا ت�����ش��ك��ل��ه
م�����ن خ���ط���ر ع��ل��ى
الأم��������ن وال�����س��ل��م
الدوليني.

الورقة

مرئيات ال�شعبة
ال���ب���رمل�������ان�������ي�������ة
ب�����ش���أن م��و���ض��وع
احل��������������������������������روب
الإل����ك��ت�رون����ي����ة,
االحت������������������������������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
الدويل

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

تزايد احلروب الإلكرتونية بني الدول
ال���ك�ب�رى ي����ؤث���ر ع��ل��ى الأم������ن وال�����س��ل��م
ال��دول��ي�ين وي��ع��ت�بر ���ض��م��ن االع���ت���داءات
���ض��رورة العمل على �إي��ج��اد قوانني
التي توازي خطورتها خطورة احلروب
دولية رادعة.
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب�ين ال����دول خ��ا���ص��ة يف ظل
غياب القوانني الدولية ال��رادع��ة لهذه
الهجمات الإلكرتونية.

املقرتح

•�ضرورة العمل على و�ضع �إطار قانوين دويل مثل اتفاقية دولية � ،أو ت�شريع
دويل منوذجي يجرم مثل هذا النوع من العمليات الإلكرتونية ،لأنها متثل
انتهاكاً ل�سيادة ال��دول؛ ولأن احل��رب الإلكرتونية حت��دث تطورا ً خطرياٌ يف
العالقات الدولية من حيث انتهاك مفاهيم ال�سيادة الوطنية عرب تهديد
�أو ممار�سة الأعمال العدائية الإلكرتونية التي ال تقل خ�سائرها عن الأعمال
الع�سكرية التقليدية.
•الت�أكيد على حث الدول بالتعاون فيما بينها من خالل خطط وبرامج عمل
م�شرتكة للتعاون يف جم��ال الف�ضاء الإل��ك�تروين بحيث يتم ا�ستخدامه يف
جماالت تبادل املنافع لتحقيق الأمن الدويل امل�شرتك.
•�أهمية التو�صل �إل��ى اتفاق دويل �أو تفاهم ح��ول مفاهيم م�شرتكة للتوازن
بني حرية التعبري والإع�ل�ام واحلفاظ على الأم��ن حيث �إن �أ���ض��رار احلرب
الإلكرتونية وما ميكن �أن متثله من تفوي�ض للأمن وال�سلم الدوليني ميكن
�أن تتم يف �إط��ار حرية ا�ستخدام و�سائل املعلومات باعتبار �أن ذلك �أ�سا�س يف
حقوق الإن�سان.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 282فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

الورقة

م���داخ���ل���ة ح���ول
«امل�������������س������اه������م������ة
ال��ب�رمل����ان����ي����ة يف
ج�����ه�����ود الأم��������م
املتحدة ل�صياغة
الأه������������������������������داف
الأل������������ف������������ي������������ة
ال�����ت�����ن�����م�����وي�����ة »
يف االحت�����������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
الدويل

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

الفكرة

ع�������ل�������ى ال�������رغ�������م
م�����ن ال���ت���ح���دي���ات
ال�����ض��خ��م��ة ال��ت��ي
ت������واج������ه الأم��������م
امل������ت������ح������دة وك�����ل
املنظمات الدولية
الأخ���������������������������رى يف ترتكز فكرة ال��ورق��ة على �أن الربملانات
حت���ق���ي���ق �أه�������داف عليها م�����س���ؤول��ي��ة �أ���س��ا���س��ي��ة يف مواجهة
الألفية التنموية حتقيق �أهداف الألفية التنموية.
وال����ت����ي مل ت��ب��ل��غ
مراميها النهائية
خ����ا�����ص����ة يف ظ��ل
ت�������زاي�������د �أع�����������داد
ال����������ف����������ق����������راء يف
العامل.

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

ماهية امل��ق�ترح ترتكز على ���ض��رورة
تفعيل دور ال�برمل��ان��ات ح��ول العامل
للتقلي�ص من الفجوة بني الأهداف
التنموية املو�ضوعة وما مت حتقيقه
من منجزات يف هذا ال�ش�أن.

املقرتح

•زيادة املقدرات املالية االجتماعية يف ميزانيات الدول بحيث يتم توجيه ن�سب
متزايدة يف امليزانيات بجوانب ال�صحة والإ�سكان والتعليم واالم��ن الغذائي
باعتبار �أن هذه املجاالت متثل اال�سا�س لتحقيق �أهداف الألفية الإمنائية.
•الرتكيز على مفاهيم العدالة االجتماعية يف القوانني باعتبار �أن هذه العدالة
متثل الأ�سا�س الطبيعي لتحقيق اال�ستقرار الداخلي وتخفي�ض ن�سب ال�سكان
الذين يقل دخلهم اليومي عن احلدود الدنيا مب�ستويات املعي�شة .
•�أن حت��ث ال�برمل��ان��ات حكوماتها على ات��خ��اذ ك��ل الإج�����راءات ال�لازم��ة ومنها
االن�ضمام �إلى االتفاقيات الدولية لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،باعتبار �أن
ذلك ميثل مرتكزاً �أ�سا�سياً للتنمية امل�ستدامة وحث املر�أة على امل�شاركة بفعالية
يف تنمية جمتمعها.
•�ضرورة �أن تعمل الربملانات على �إدم��اج مبادئ التنمية امل�ستدامة خا�صة ما
يتعلق منها با�ستدامة البيئة يف ال�سيا�سات واخلطط احلكومية خا�صة عن
مناق�شة الربملانات للميزانيات �أو ال�سيا�سات احلكومية.
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الورقة

م����ل���اح��������ظ��������ات
ال�����������������ش��������ع��������ب��������ة
ال�برمل��ان��ي��ة على
ع���ر����ض االحت����اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
ال������������������������������������دويل
ب�������ش����أن ت��ط��وي��ر
ال��دمي��ق��راط��ي��ة،
وح����ق����وق امل������ر�أة
وال���������������ص�������ح�������ة،
االحت������������������������������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
الدويل

ماهية الفكرة
الفكرة
( م�شكلة الفكرة )
قدمت الأمانة العامة لالحتاد عر�ضا ً حول
حت��������دي��������د م����ا الر�ؤية التي ت�شتمل عليها ا�سرتاتيجية
مي��ك��ن �أن ت�سهم االحت���اد ال�برمل��اين ال���دويل وت��رك��ز على
ف�����ي�����ه ال�������ش���ع���ب���ة �أربعة حماور حمددة.
م���������ن �أن�����������ش�����ط�����ة �أوال  :تطوير الدميقراطية من
ً
خالل االت�صاالت الفعالة على
متعلقة بتطوير
الإنرتنت
ال���دمي���ق���راط���ي���ة،
وح�����ق�����وق امل���������ر�أة ثانيا  :بناء برملانات قوية يف البالد
التي متر مبرحلة انتقالية
وال�������������������ص���������ح���������ة
م������������������ن خ������ل�����ال ثالثا  :تطوير امل�ساواة بني اجلن�سني
ً
وحقوق املر�أة
ا�����س��ت�رات����ي����ج����ي����ة
االحت��اد الربملاين رابعاً  :دعم �صحة الأمهات والأطفال
الدويل اجلديدة.

املقرتح
تعتقد ال�شعبة الربملانية الإماراتية �أنه من الأهمية يف �إطار حتقيق �أق�صى ا�ستفادة
ممكنة م��ن ب��ن��اء امل��وق��ع الإل��ك�تروين ل�لاحت��اد باللغة العربية ه��و كيفية حتقيق
الفعالية لهذا املوقع وذلك من خالل الآتي:
•ا�ستفادة الربملانات العربية من هذا املوقع لي�س فقط ك�إطار توثيقي ملعلومات
االحتاد وبياناته واجتماعاته  ،و�إمنا فيما يتعلق كذلك باال�ستفادة الفنية من
جوانب هذا املوقع وتبادل اخلربات.
•ن�أمل �أن يتطور هذا املوقع �إل��ى احلد ال��ذي ميكن من خالله ت�شكيل �شبكة
معلومات برملانية دولية ذات ت�أثري وا�سع يف تبادل املعارف واملعلومات.
•كذلك  ،ف�إنه من املهم لهذا املوقع �أن يكون متفاعل مع اجلماهري بحيث ميكن
نقل ت�أثري نب�ض واجتاهات الر�أي العام لالحتاد الربملاين الدويل .و نعتقد
�أنه �إذا ما حققنا الأطر ال�سيا�سية الثالث ف�إنه ميكن الت�أكيد على �أهمية جناح
الربامج.

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )
�����ض����رورة ت��ع��زي��ز الآل����ي����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة
بتطوير ال��دمي��ق��راط��ي��ة والتعريف
باالحتاد الربملاين الدويل يف العامل
العربي من خالل و�سائل التوا�صل
احلديثة.
���ض��رورة الت�أكيد على وج���ود برامج
ت��خ�����ص��ي�����ص��ي��ة لأع�������ض���اء وم��وظ��ف��ي
ال�ب�رمل���ان���ات ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ال�ب�رام���ج
التثقيفية.
الت�أكيد على �أهمية تعزيز الأدوار
الت�شريعية وال��رق��اب��ي��ة للربملانات،
خ���ا����ص���ة يف �����ش�����أن ت���ع���زي���ز احل���ق���وق
ال�صحية للأمهات والأطفال.
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الفكرة

�ضرورة وجود موظفني متخ�ص�صني يف
�إع��داد البحوث الإداري���ة بالإ�ضافة �إلى
���ض��رورة تركيز الهيكل الأم��ان��ة العامة
ل�لاحت��اد ع��ل��ى اجل��ان��ب ال��ف��ن��ي ب�صفته
ال����داع����م لأع����م����ال الأع�������ض���اء ب����دال من
الرتكيز على اجلوانب الإدارية.

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

ت�����ض��م��ن ال��ه��ي��ك��ل
ال�����ت�����ن�����ظ�����ي�����م�����ي
ل�����ل�����ع�����ام�����ل��ي��ن يف
االحت����اد ب���إ���ض��اف��ة
�إل��ى الأم�ين العام
وم��ك��ت��ب��ه �أم��ان��ت��ان
رئ�����ي�����������س�����ي�����ت�����ان:
الأم������ي������ن ال�����ع�����ام
امل�ساعد لل�ش�ؤون
ال���������س����ي����ا�����س����ي����ة ،
والأم�����ي����ن ال���ع���ام
امل�ساعد لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية.

الورقة

م����ل���اح��������ظ��������ات
ال�����������������ش��������ع��������ب��������ة
ال���ب���رمل�������ان�������ي�������ة
الإماراتية حول
« مذكرة الأمانة
العامة لالحتاد
ح�������ول ال���ه���ي���ك���ل
ال�����ت�����ن�����ظ�����ي�����م�����ي
ل������ل������ع������ام������ل���ي��ن
يف الأم��������ان��������ة
العامة لالحتاد
ال������ب������رمل�������������اين،
االحت������������������������������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
العربي»

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )
ب��ت��دار���س ال�شعبة الربملانية الإم��ارات��ي��ة
ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي امل���ق�ت�رح للعاملني
ل�ل�احت���اد ال��ب�رمل����ان ال���ع���رب���ي ف����إن���ن���ا ن��ود
الت�أكيد على حقائق �أ�سا�سية:
•�أن الإ�شكاليات الأ�سا�سية التي قد
تواجه الهيكل التنظيمي املقرتح
ه��ي ذات الإ���ش��ك��االت ال��ت��ي واجهت
االحتاد يف ال�سنوات املا�ضية  ،حيث
|ن الهيكل التنظيمي املقرتح ركز
على اجلانب الإداري دون االهتمام
باجلانب الفني .
•خ�ل�ا ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي م���ن �أي
�إ���ش��ارة �إل��ى �إدارات بحثية �أو فنية
تتولى التح�ضري والإع��داد امل�سبق
مل�ؤمترات وقرارات االحتاد  ،واكتفى
الهيكل ب�أن ين�شئ وحدة للعالقات
ال��ب�رمل����ان����ي����ة ال����ع����رب����ي����ة ووح�������دة
ال��ع�لاق��ات ال�برمل��ان��ي��ة الأج��ن��ب��ي��ة ،
اال �أن ه���ذه ال���وح���دات ���س�ترك��ز يف
�أعمالها على اجلانب اللوج�ستي،
مم��ا يعني ���ض��رورة �أن تتكامل مع
�إدارات فنية وبحثية حتى تقدم لها
الر�ؤى واملقرتحات الفنية الالزمة
لتطوير �أعمال االحتاد.
املقرتح

•�أن يتم �إن�شاء وحدة متخ�ص�صة للعالقات بني االحتاد  ،واملنظمات الربملانية
الدولية والإقليمية املناظرة يف حني يتم �إلغاء وح��دة العالقات الربملانية
العربية  ،باعتبار �أن �ش�ؤون عالقات االحت��اد مع الربملانات العربية يجب �أن
تكون يف �إطار وحدة املتابعة والتنفيذ لقرارات االحتاد .
•درجت املنظمات الربملانية الدولية والإقليمية على تطوير �أدائها من خالل
الهيكل التنظيمي بحيث تكون بيت خربة للربملانات الوطنية تقدم لها امل�شورة
واملعونة الفنية والتطوير الالزم لآليات العمل الربملاين مما يعك�س العالقات
الوثيقة والقوية بني الربملانات الوطنية واملنظمات الربملانية الإقليمية� ،إال
�أنه بعد النظر �إلى الهيكل التنظيمي املقرتح تالحظ لدينا �أن العالقة القائمة
بني الربملانات العربية واالحت��اد الربملاين العربي تقت�صر فقط على جمرد
عقد امل���ؤمت��رات والفعاليات دون �أي رواب���ط �أخ���رى ب�ين االحت���اد والربملانات
الوطنية  ،ولذلك ف�إنه من املقرتح �أن يت�ضمن الهيكل التنظيمي ما ي�ؤكد على
�أنه ميثل بيت خربة للربملانات العربية  ،ك�إن�شاء وحدة للإ�شراف على املعهد
العربي للتدريب وغريه من الوحدات الأخرى التي لوحظ �أن غياب �إ�شراف
االحت��اد الفعلي عليها �أدى �إل��ى ه�شا�شة دوره��ا وع��دم ت�أثريها يف الربملانات
العربية
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الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

و�أن الأم�������ان�������ة
امل�ساعدة لل�ش�ؤون
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة
تت�ضمن الإدارات
ال��ت��ال��ي��ة � :إدارة
ال�����������ع�����ل�����اق�����������ات
ال����ب���رمل��������ان��������ي��������ة
ال����دول����ي����ة� ،إدارة
العالقات العامة
والإع������ل�����ام� .أم����ا
الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة
امل�ساعدة لل�ش�ؤون
االداري����������������ة ف��ق��د
ت�ضمنت الإدارات
التالية  :الإدارة
امل���ال���ي���ة والإدارة
الإدارية.

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )
خ�لا الهيكل التنظيمي م��ن �أي �إ���ش��ارة
الى وحدة تتعلق باخلدمات والدار�سات
ال��ق��ان��ون��ي��ة والت�شريعية � ،إال �أن هناك
ج��زءا رئي�سيا م��ن �أع��م��ال االحت���اد �سواء
ذل��ك املتعلق بالنظام الأ�سا�سي  ،ونظم
عمله� ،أو التعاون مع املنظمات الربملانية
الأخ������رى  ،وم����ا ي��ت��ط��ل��ب��ه م���ن م��ذك��رات
ت���ف���اه���م وت����ع����اون ق����ان����وين �أو ���ص��ي��اغ��ة
متطلبات ق��ان��ون��ي��ة م��ت��ع��ددة مم��ا ميثل
نق�صا يف الهيكل التنظيمي املقرتح.
تالحظ �أي�ضا غياب الوحدة القادرة على
متابعة تنفيذ ق����رارات االحت���اد ونتائج
�أعماله  ،وهي ذات الإ�شكالية التي عانى
منها االحتاد على مدار �سنواته املا�ضية
من حيث �أن هناك الكثري من القرارات
والبيانات اخلتامية التي ال يتم تنفيذها
�أو حتقيق التعاون ال�لازم ب�ش�أن تنفيذ
متطلباتها  ،ون��رى �أن تلك الوحدة من
�أهم الوحدات الأ�سا�سية و الالزمة التي
ينبغي �أن ت��ك��ون يف الهيكل التنظيمي
املقرتح لالحتاد .

املقرتح

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 286فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )
خ�ل�ا ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي امل���ق�ت�رح من
�أي�������ة �إ�������ش������ارة ال������ى وح�������دة ال��ت��خ��ط��ي��ط
اال�سرتاتيجي خا�صة �أن ه��ذه ال��وح��دة
مهمة وترتبط بالإعداد امل�سبق مل�ؤمترات
االحت����اد ال�برمل��اين ال��ع��رب��ي  ،وفعالياته
املختلفة التي هي حمددة �سنويا كما �أن
هذه الوحدة �ستعمل على الآتي:
•حتقيق الأهداف املتعلقة بامل�شاركة يف
كل فعالية.
•حت���دي���د الأه���������داف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب�����امل������ؤمت�����رات ال�ب�رمل���ان���ي���ة
لالحتاد.
•حت���دي���د الأه���������داف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل��ن��ظ��م��ات
الربملانية الدولية والإقليمية وكذلك
الربملانات الأجنبية.
•حتديد �آليات العمل املنا�سبة والالزمة
لتحقيق مثل هذه الأهداف .
•التخطيط اال�سرتاتيجي للميزانية
وربطها بخطط ا�سرتاتيجية و�آليات
عمل مقرتحة ب��دال م��ن الإ�شكاليات
املتعلقة مبيزانية الأداء التقليدية.
املقرتح
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ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

ت����رت����ك����ز ال���ف���ك���رة
على �إيجاد �آليات
حم������ددة لإع���ف���اء
ب���ع�������ض ال�������ش���ع���ب
ال�ب�رمل���ان���ي���ة ال��ت��ي
مل ت���ت���م���ك���ن م��ن
دف�����������ع ال�������دي�������ون
امل�ستحقة عليها.

الورقة

م����ل���اح��������ظ��������ات
ال�����������������ش��������ع��������ب��������ة
ال���ب���رمل�������ان�������ي�������ة
الإماراتية ب�ش�أن
«دار���س��ة معايري
و�آل�����ي�����ات �إع���ف���اء
ب��ع�����ض ال�����ش��ع��ب
الأع���������������������ض����������اء
م��������ن ال������دي������ون
املرتتبة عليها»
يف االحت�����������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
العربي

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

ورد يف م��ذك��رة الأم��ان��ة العامة معايري
و�آليات �إعفاء بع�ض ال�شعب الأع�ضاء من
الديون املرتتبة عليها وهي كالتايل:
•زوال �أهلية ال�شعبة الربملانية.
•التعرث يف ال�سداد جراء �أزمة مالية
�أو ا�ضطرابات.
�����ض����رورة �أن ي��ت��م حت���دي���د امل��ع��اي�ير
•ا���ش�تراط درا���س��ة �أي ط��ل��ب �إع��ف��اء
لتجنب توقيف ال�شعب الأع�ضاء يف
با�ستالم الأم��ان��ة العامة لالحتاد
االحتاد الربملاين العربي.
لكتاب خطي م��ن رئ��ا���س��ة ال�شعبة
املعنية بت�ضمن الظروف والأ�سباب
الداعية للطلب.
•عدم �إمكانية ال�سداد نظراً لوجود
ب��ع�����ض ال���ع���ق���وب���ات ال���دول���ي���ة على
التمويالت امل�صرفية.

املقرتح
•تقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�ش�أن املعيار الثاين �أن تكون �صياغته على
النحو التايل ،وحذف ما ورد من �أمانة االحتاد «التعرث يف ال�سداد جراء �أزمة
مالية طاحنة� ،أو ا�ضطرابات �سيا�سية خطرية تهدد وح��دة و�أرك��ان الدولة
ويقدرها االحتاد الربملاين العربي».
•وت��رى ال�شعبة الربملانية الإم��ارات��ي��ة ���ض��رورة �أن يكون هناك تعريف حمدد
للأزمة املالية� ،أو اال�ضطرابات  ،حتى ال تكون هذه الأو�صاف العامة ذريعة
لبع�ض الدول لعدم �سداد التزاماتها املالية .فقد تتذرع �أي دولية ب�أن لديها
�أزمة مالية تتعلق باختالل موارد امليزانية� ،أو �أزمة يف بع�ض مداخيلها القومية
مما يتطلب عدم ال�سداد .و�أن تكون هناك مظاهرات يف مناطق حمدودة من
الدولة� ،أو اعت�صامات� ،أو اجتماعات قليلة الأهمية� ،إال �أن الدولة تتذرع ب�أن
ذلك ي�شكل «ا�ضطرابات» ومن ثم ف�إنها متتنع عن �سداد م�ساهماتها املالية
لالحتاد.
•�إزاء هذه االعتبارات وغريها ،ترى ال�شعبة الربملانية الإماراتية و�ضع تعريف
حمدد للأزمة املالية  ،واال�ضطرابات ال�سيا�سية .و�أن على االحتاد �أن يدر�س
ويقدر ما �إذا كانت هذه اال�ضطرابات �أو الأزم��ة املالية ت�ستدعي الإعفاء �أم
ال .و�إال ف�إنه قد يرتتب على هذا ال�شرط العام انفراط عقد االحت��اد ب�ش�أن
امل�ساهمات املالية للأع�ضاء.
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ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

ت����رت����ك����ز م���اه���ي���ة
ال�������ف�������ك�������رة ع���ل���ى
������ض�����رورة �إي����ج����اد
�آل����ي����ات وم��ع��اي�ير
حم��ددة النتخاب
الأم������ي������ن ال�����ع�����ام
اجلديد لالحتاد.

الورقة

م����ل���اح��������ظ��������ات
ال�����������������ش��������ع��������ب��������ة
ال���ب���رمل�������ان�������ي�������ة
الإماراتية ب�ش�أن
م��ذك��رة الأم��ان��ة
العامة لالحتاد
ال�������ب�������رمل���������������اين
ال����ع����رب����ي ح����ول
«حتديد طريقة
ان��ت��خ��اب الأم�ين
ال����ع����ام اجل���دي���د
ل��������ل�������احت����������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
ال�����������ع�����������رب�����������ي»
يف االحت�����������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
العربي

ماهية املقرتح
الفكرة
( م�شكلة املقرتح )
يالحظ ب�ش�أن موا�صفات الأمني العام
التي مت حتديدها يف مذكرة الأمانة
�أن����ه مت حت��دي��د م��وا���ص��ف��ات ع��ام��ة ال
مي��ك��ن حت��دي��د م��ع��اي�يره��ا �أو ال��ت���أك��د
م���ن وج���وده���ا م��ث��ل « ال��ت�����ش��ب��ع ب���روح
و�أه������داف م��ي��ث��اق االحت�����اد ال�برمل��اين
العربي والعمل على تكري�سها على
�أر�ض الواقع» .ولذلك  ،ترى ال�شعبة
ال�ب�رمل���ان���ي���ة الإم����ارات����ي����ة ح����ذف ه��ذا
ال�شرط و�أن يحل حمله «�إملام املر�شح
�إملاماً كافياً مبيثاق االحتاد الربملاين
العربي ونظم عمل االحت���اد»  ،حيث
ت��ق��دمي معايري �أك�ث�ر تف�صيال ت�ضمن �إن����ه يف ه���ذا ال�����ش��رط مي��ك��ن حت��دي��د
ت��ر���ش��ح الأ���ش��خ��ا���ص الأك���ف���اء يف من�صب م�ؤ�شرات فعلية وواقعية ب�ش�أن معرفة
املر�شح لأع��را���ض االحت��اد  ،و�أعماله،
الأمني العام .
وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي ي��ج��ب �أن ي���ؤدي��ه��ا
املر�شح يف هذا املن�صب.
�أم���ا بالن�سبة ل�لا���ش�تراط ال��ث��اين يف
امل��وا���ص��ف��ات  ،ف���إن��ه��ا �أي�������ض���ا ً ج���اءت
ب�صياغات عامة غري حمددة القيا�س
وي�صعب عمليا ً الت�أكد من وجودها
يف املر�شح من عدمه مثل ما �أوردت��ه
الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة «االت�������ص���اف ب���روح
ال��ق��ي��ادة وال��ت��ف��او���ض وال��ت��ح��ل��ي بقيم
الدميقراطية وامل�ساواة .»..فمثل هذه
املوا�صفات هي موا�صفات �شخ�صية ال
ميكن الت�أكد من �إمتامها .
املقرتح
تقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية بهذا ال�ش�أن الآتي:
•�أن ي��ك��ون امل��ر���ش��ح ملما ً بعمل امل�ؤ�س�سات الربملانية الوطنية ،والإقليمية،
والدولية ،وكذلك خ�صائ�ص هذه الأعمال ،واملبادئ الأ�سا�سية التي حتكم عمل
هذه الربملانات واالحتادات الربملانية.
•�إلغاء اال�شرتاط الرابع يف املوا�صفات الوارد يف مذكرة الأمانة « التمتع بروح
العمل اجلماعي وباحل�س الرفيع يف امل�س�ؤوليات واالت�صاف ب�سلوك يتميز
بالنزاهة واحلياد ال�سيا�سي املقرون بروح املبادرة والديناميكية» لأنه ال ميكن
تقديره �أو الت�أكد منه و ا�ستبداله بالآتي� « :أن يكون حمايدا ً يف �أداء عمله
بغ�ض النظر عن جن�سيته الوطنية ومبا يعزز ويطور �آليات التعاون الربملاين
العربي امل�شرتك» .حيث �أن فكرة احلياد �ضرورية لي�ست فقط على ال�صعيد
ال�سيا�سي كما جاء يف عبارة الأمانة العامة ،ولكن �أي�ضا ً هناك حياد �إداري
يتعلق بعدم خ�ضوع الأمني العام لدولة املقر يف �ش�أن التعيينات �أو الرتقيات
مما ي�ضر بعمل هذه امل�ؤ�س�سة .وارت�أت ال�شعبة الربملانية الإماراتية �أن تكون
عبارته عامة لأن احلياد يف امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية يعد من الواجبات
الأ�سا�سية للمر�شح ملثل هذه املنا�صب القيادية.
•ترى ال�شعبة الربملانية الإماراتية �أن مقرتحها يف هذه ال�ش�أن يحقق احلد
املطلوب ل�شغل املر�شح وظيفية الأمني العام ،مثال ً ا�شرتطت الأمانة العامة
لالحتاد �أن يحوز املر�شح على �شهادة ماج�ستري يف العلوم القانونية يف حني �أن
من�صب الأمني العام هو من�صب �إداري و�سيا�سي يعتمد ب�أ�سا�س على مهارات
االت�صال وقدرته على �إجناز الأعمال الإدارية باالحتاد ،بالإ�ضافة �إلى �إبالغ
وجهة نظر االحت��اد للم�ؤ�س�سات الدولة الأخ��رى ،مما يتطلب من باب �أولى
�شهادات تتعلق مبجال العلوم ال�سيا�سية �أو الإدارية �أو االت�صالية .ومع ذلك،
ف�إن ال�شعبة ارت�أت �أن يكون امل�ؤهل اجلامعي متعلقا ً بقدرة الأمني العام على
مزاولة العمل.
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الورقة

م����ل���اح��������ظ��������ات
ال�����������������ش��������ع��������ب��������ة
ال���ب���رمل�������ان�������ي�������ة
الإم���������ارات���������ي���������ة
ع���ل���ى «م�����ش��روع
ال������ت������ع������دي���ل��ات
ع���ل���ى ال�ل�ائ���ح���ة
ال����ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة
جل���ائ���زة التميز
ال�������ب�������رمل���������������اين
ال�����������ع�����������رب�����������ي»
يف االحت�����������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
العربي

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

الفكرة

ت��ق��دم��ت ال�شعبة
ب���������������ع���������������دد م������ن
امل����������ق�����ت����رح����������ات �إ�ضافة مقرتحات التي ت��راه��ا ال�شعبة
ع����ل����ى ال��ل�ائ����ح����ة �����ض����روري����ة ل�ل�ائ���ح���ة ج�����ائ�����زة ال��ت��م��ي��ز
ال����ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة الربملاين.
جل����ائ����زة ال��ت��م��ي��ز
الربملاين العربي.

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

����ض���رورة الإ����ش���ارة �إل����ى ال����دور ال��ذي
تلعبه الدبلوما�سية الربملانية .
�����ض����رورة ت��ع��دي��ل ب��ع�����ض ال�����ص��ي��اغ��ة
ل���ت���ك���ون ����ص���ي���اغ���ات ق���ان���ون���ي���ة �أك��ث�ر
حتديدا ً .

املقرتح
•�إ���ض��اف��ة ع��ب��ارة «وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال�برمل��ان��ي��ة» �إل���ى البند ( )2م��ن امل���ادة ()2
ف�أ�صبحت ال��ع��ب��ارة « ت��ط��وي��ر امل��م��ار���س��ات ال�برمل��ان��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��دع��م الأدوار
الت�شريعية والرقابية والدبلوما�سية الربملانية.
•الت�أكيد على �ضرورة الإب��ق��اء على امل��ادة كما وردت ب�صيغة املفرد التي تعني
بال�صياغة الت�شريعية اجلمع حتتمل �أي عدد .
•مقرتح ال�شعبة الربملانية فيما يخ�ص البند (د) من املادة ( )7وهي �ضوابط
تر�شيح الباحثني الربملانيني  ،حيث اقرتحت ال�شعبة الربملانية الإماراتية �أن
يتم حذف ال�شرطني الواردين «�أن ال يقل عدد �أعماله البحثية عن  20عم ً
ال
بحثياً خالل دور االنعقاد» و»يتم حتكيم  10من �أعماله البحثية بوا�سطة
جلنة اجلائزة « ومت ا�ستبدالهما بـ» �أن تر�سل �أمانته العامة قائمة ب�أعماله
البحثية ،وم�بررات تر�شيحه» و «�أن تقدم �أمانته العامة مذكرة حول مدى
ت�أثري �أعماله يف �أحد املجاالت الت�شريعية� ،أو الرقابية� ،أو ال�سيا�سية».
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الفكرة

تتمحور ف��ك��رة ت��ع��دي�لات ال�شعبة على
�أهمية امل�شاركة يف و�ضع �آليات وا�ضحة
ل��ل��و���ص��ول �إل���ى الئ��ح��ة �إج�����راءات دقيقة
خ��ال��ي��ة م���ن ال��ع��م��وم��ي��ات يف ال�����ص��ي��اغ��ة
القانونية.

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

�إ�ضافة مقرتحات
ع��������ل��������ى الئ������ح������ة
�إج����راءات م�ؤمتر
ال���ب���رمل�������ان�������ي�������ات
امل�سلمات.

الورقة

ت����������ع����������دي�����ل����ات
ال�����������������ش��������ع��������ب��������ة
ال���ب���رمل�������ان�������ي�������ة
الإم��ارات��ي��ة على
م�����ش��روع الئ��ح��ة
�إجراءات م�ؤمتر
ال���ب��رمل������ان������ي������ات
امل���������س����ل����م����ات يف
احت�����اد جم��ال�����س
ال��دول الأع�ضاء
يف م�����ن�����ظ�����م�����ة
ال������������ت������������ع������������اون
الإ�سالمي

ماهية املقرتح
املقرتح
( م�شكلة املقرتح )
�����ض����رورة حت���دي���د م�������ش���ارك���ة امل������ر�أة
ل�����ض��م��ان مت��ث��ي��ل امل�������ر�أة يف م���ؤمت��ر
الربملانيات امل�سلمات.
�أه����م����ي����ة احل����ف����اظ ع���ل���ى �أن ي��ك��ون
تعديل على البند ( )1من القاعدة ( )1بحيث يكون :
م���ؤمت��ر ال�برمل��ان��ي��ات امل�سلمات ج��زءا
•ي�شكل م�ؤمتر الربملانيات امل�سلمات من ممثلي املجال�س الأع�ضاء يف منظمة
م��ن م���ؤمت��ر االحت����اد واق��ت�����ص��ادا ً يف
التعاون الإ�سالمي املر�شحني من قبل جمال�سهم ،على �أن ي�ضم وفد كل �شعبة
التكاليف .بالإ�ضافة �إلى �إجراء ما هو
برملانية ع�ضوة على الأقل.
معمول عليه يف االحتادات الربملانية
•تعديل البند ( )1من القاعدة ( )2بحيث يكون:
الأخ��رى  ،حيث �إن �أجهزة �أي احتاد
•يعقد م�ؤمتر الربملانيات امل�سلمات على هام�ش م�ؤمتر احتاد جمال�س الدول
مثل م���ؤمت��ر الن�ساء ال�برمل��ان��ي��ات يف
الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي �سنوياً يف موعد ومكان انعقاد م�ؤمتر
االحت�����اد ال�ب�رمل���اين ال�����دويل تنعقد
االحتاد.
�أثناء اجتماعات م�ؤمتر االحتاد.
•تعديل البند ( )1من القاعدة ()4
������ض�����رورة �أن ي���ت���م ع����ر�����ض ج�����دول
•تر�سل الدعوة مل�ؤمترات الربملانيات امل�سلمات �إلى جميع الربملانات الأع�ضاء
�أع��م��ال امل���ؤمت��ر على ترويكا م�ؤمتر
واملراقبني واملدعوين تزامناً مع دعوة م�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
ال�برمل��ان��ي��ات امل�����س��ل��م��ات ق��ب��ل عر�ضه
يف منظمة التعاون الإ�سالمي
ع���ل���ى ال��ل��ج��ن��ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة وذل����ك
•تعديل البند ( )1من القاعدة ( )12بحيث يكون:
ل�������ض���رورة امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه م���ن قبل
•تعد الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة م�����ش��روع ج���دول �أع��م��ال امل���ؤمت��ر وتعر�ضه على ترويكا
ال�تروي��ك��ا ال��ت��ي ت��ع��د �أح����د الأج��ه��زة
م�ؤمتر الربملانيات امل�سلمات  .ويف حال املوافقة عليه يتم عر�ضه على اللجنة
الرئي�سية داخ��ل م�ؤمتر الربملانيات
التنفيذية واللجنة العامة لالحتاد لإقراره.
امل�سلمات و حتى يكون لأجهزة هذا
امل�ؤمتر دورا ً رئي�ساً يف �إقرار �أو حتى
تعديل جدول �أعماله.
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ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

ت�����رك�����ز امل�����ذك�����رة
�شرح ما تت�ضمنه
ال���ل��ائ������ح������ة م���ن
معايري و���ش��روط
م�����ن ����ش����أن���ه���ا �أن
ت�شجع العطاء يف
املجال الربملاين.

الورقة

م�������������������ذك�������������������رة
ت���و����ض���ي���ح���ي���ة يف
������ش������أن م�������ش���روع
ال�����ل�����ائ�����������ح�����������ة
ال����ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة
جل���ائ���زة «و����س���ام
ال��������ب��������رمل�����������������ان
ال��ع��رب��ي للتميز
ال���ب���رمل�������اين» يف
الربملان العربي

الفكرة

ي��ه��دف م�����ش��روع ج��ائ��زة «و���س��ام ال�برمل��ان
العربي للتميز ال�برمل��اين» �إل���ى حتفيز
�أع�������ض���اء ال��ب�رمل����ان ال���ع���رب���ي ،و�أع�������ض���اء
الربملانات العربية بعمومهم ،والأمانات
العامة للربملانات العربية على االلتزام
ب���واج���ب���ات���ه���ا ،وادراك م�����س���ؤول��ي��ات��ه��م
الربملانية جت��اه الأع��م��ال ،واملمار�سات،
والأدوار ال�برمل��ان��ي��ة ال��ت��ي م���ن ���ش���أن��ه��ا
�أن ت�سهم يف ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ال�برمل��اين
العربي ،وتلقي ب���آث��اره الإيجابية على
م��ف��ه��وم ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ن��ي��اب��ي ����س���واء على
ال�صعيد العربي� ،أو ال�صعيد الوطني.

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

املقرتح
اقرتحت ال�شعبة �أن تت�ضمن الئحة اجلائزة املقرتحة حتقيق �أهداف تركز على جماالت
�ضرورة �أن تت�ضمن الالئحة
�آل���ي���ات وم��ع��اي�ير ت��ع��م��ل ع��ل��ى �إذك����اء عمل حمددة مثل:
•اجلهود وامل�ساهمات الفعالة يف دعم م�سرية العمل الربملاين امل�شرتك ،و ثوابته.
روح ال��ت��ن��اف�����س يف جم����ال الأع���م���ال
•الأدوار الريادية لأي برملاين عربي ،والأم��ان��ات العامة العربية ب�ش�أن �أعمالها،
وامل��ق�ترح��ات وال��درا���س��ات الربملانية
و�أفكارها ،ور�ؤاها املج�سدة لرت�سيخ تطوير العمل الربملاين يف الربملانات العربية
املتميزة والتي ميكن �أن متثل لبنة
 ،ومبا يحقق �آثارا �إيجابية على الربملان العربي �أو م�سرية العمل الربملاين العربي
يف ت��ط��وي��ر �أدوار ال�ب�رمل���ان ال��ع��رب��ي
امل�شرتك.
وم�����س���ؤول��ي��ات��ه .و�أن تعمل اجل��ائ��زة
•التميز للربملانيني العرب يف جماالت العمل الوطني� ،أو الثقايف� ،أو االجتماعي� ،أو
الت�أكيد على دور ال�برمل��ان العربي
االقت�صادي� ،أو العلمي � ،أو الأكادميي �أو غريه من املجاالت الأخرى .
يف �إب���داء التقدير وال��ع��رف��ان لأب��ن��اء
•التميز للربملانيني العرب ال�ساعني �إلى تكري�س التنمية امل�ستدامة ،واال�ستقرار
العامل العربي امل�ساهمني ب�أدوارهم ،
والتقدم يف �شتى املجاالت باعتبار �أن ذلك غاية �أ�سا�سية للعمل الربملاين.
و�أفكارهم يف تطوير الأداء الربملاين
العربي ب�صفة عامة.
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الورقة

م�������������������ذك�������������������رة
تف�سريية ب�ش�أن
امل����ق��ت�رح امل���ق���دم
م�������ن ال�������ش���ع���ب���ة
ال���ب���رمل�������ان�������ي�������ة
الإماراتية ب�ش�أن
«ت����ع����زي����ز ال��ل��غ��ة
ال������ع������رب������ي������ة يف
ال����دول العربية
الأق���ل من��اء « يف
الربملان العربي

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

ي��ت��م��ح��ور امل��ق�ترح
املقدم من ال�شعبة
حول �آليات تعزيز
اللغة العربية يف
ال������دول ال��ع��رب��ي��ة
الأقل مناء ،وذلك
ل������زي������ادة ت���ف���اع���ل
ت�������ل�������ك ال�������������دول
وتوا�صل �شعوبها
م��������ع ال���������ش����ع����وب
العربية الأخرى.

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن �أن ه����ن����اك دول
تنتمي �إل��ى جامعة ال��دول العربية ،
�إال �أن �شعوب تلك ال��دول يواجهون
�صعوبات يف حت��دث اللغة الر�سمية
الأ�سا�سية يف جامعة الدول العربية،
مما يعني عدم التوا�صل الفكري بني
�أن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ت���واج���ه �إ���ش��ك��ال��ي��ات
�شعوب.
ت��ط��وره��ا ون�����ش��ره��ا يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة
�أن اللغة العربية ت��واج��ه �إ�شكاليات
الأقل مناء ،مما ي�ستوجب تكثيف الدعم
تطورها ون�شرها يف ال��دول العربية
املادي واللوج�ستي لها.
الأق��������ل من������اء ب����الإ�����ض����اف����ة �إل�������ى م��ا
�أك���دت عليه ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة م���ن �أن ت���ط���ور ال��ل��غ��ة
ال��ع��رب��ي��ة ال ي��رت��ب��ط ف��ق��ط ب��ت��ط��ور
م��ف��ردات��ه��ا ال��ل��غ��وي��ة� ،أو ت��راك��ي��ب��ه��ا
النحوية .

املقرتح
•ت�شجيع النخب ال�سيا�سية وال�برمل��ان��ي��ة يف ال���دول الأق���ل من��اء لتعلم اللغة
العربية ،حيث �إن تلك النخب متثل ال�شعوب العربية ومن �ش�أن تلك اخلطوة
زيادة الوعي بجهود تعزيز اللغة العربية وتعلمها.
•�إ�ضافة حمور رئي�سي على جدول �أعمال «م�ؤمتر دعم الدول العربية الأقل
من��اء» املزعم عقده حتت رعاية ال�برمل��ان العربي بحيث يعنى املحور ببحث
جهود دعم اللغة العربية يف الدول الأقل مناء ،وكذلك االطالع على م�شكالت
التعليم يف تلك الدول ب�شكل �أكرث عمقاً ،حيث يتم دعوة خرباء متخ�ص�صني
يف �ش�ؤون اللغة العربية للوقوف على واقع اللغة العربية يف الدول الأقل مناء.
•درا�سة توفري و�سائل تكنولوجية لتعليم اللغة العربية ب�شكل خا�ص ولتعليم
املواد العلمية الأخرى .وبذلك � ،ست�صب تلك اجلهود يف جمال تطوير التعليم
وحت�سني م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية لتلك الدول.
•العمل على �إن�شاء مراكز لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها يف الدول
العربية الأقل مناء حتت رعاية الربملان العربي ،بحيث تهدف هذه املراكز �إلى
تعليم اللغة العربية ون�شر الثقافة العربية ،مما �سي�سهم يف تعزيز التقارب بني
الدول العربية والدول العربية الأقل مناء.
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ماهية املقرتح
ماهية الفكرة
املقرتح
الفكرة
الورقة
( م�شكلة املقرتح )
( م�شكلة الفكرة )
ت���ب�ي�ن ال�����ورق�����ة ب���ح�������س���ب امل��������ادة ( )7م��ن
ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي ل��ل�برمل��ان ال��ع��رب��ي ،وتن�ص
امل���ادة على الآت����ي :يحق لكل ع�ضو توجيه
الأ�سئلة كتابة �إلى ر�ؤ�ساء املجال�س الوزارية
،والأمني العام للجامعة ،والر�ؤ�ساء واملدراء
العامني يف املنظمات العربية ،وذل��ك يف �أي
مو�ضوع يدخل يف اخت�صا�صاتهم ،ومبراعاة
ال�ضوابط الآتية:
•�أن يكون ال�س�ؤال بغر�ض ا�ستي�ضاح �أمر
م�������������������ذك�������������������رة
ما يت�صل ب�أن�شطة الربملان� ،أو التحقق
تو�ضيحية ب�ش�أن
تو�ضيح �إمكانية
من حدوث واقعة� ،أو معرفة التدابري �أن امل���ق�ت�رح ي���واج���ه ���ص��ع��وب��ة وذل���ك من املمكن �إ�صدار رخ�صة قيادة عربية بتن�سيق الإج��راءات والقوانني وي�أتي هذا
ت��وح��ي��د رخ�صة
توحيد الرخ�صة
التي اتخذتها جهة معينة يف �أمر من باختالف ال��ق��وان�ين والإج�����راءات يف التن�سيق من خ�لال توجيه �س�ؤال �إل��ى ر�ؤ���س��اء املجال�س ال��وزاري��ة مب��دى �إمكانية
ال���������ق���������ي���������ادة يف
يف الدول العربية
رخ�صة القيادة يف العامل العربي  .توحيد الرخ�صة .
الأمور.
ال����دول العربية
.
•�أال يتعلق ال�����س���ؤال مب�صلحة خا�صة
(.ال������ب������رمل�������������ان
لل�سائل �أو ب���أح��د ذوي���ه حتى ال��درج��ة
العربي )
الرابعة.
•�أال يكون ال�س�ؤال متعلقاً ب�أمر معرو�ض
على املحاكم الوطنية �أو الدولية.
•�أال ينطوي ال�س�ؤال على توجيه اتهام
لأح���د بغري دل��ي��ل وا���ض��ح ،و�أال يخرج
على مقت�ضيات اللياقة� ،أو ي�سئ �إلى
���ش��خ�����ص �����س����وا ًء ك���ان���ت ه����ذه الإ�����س����اءة
بالت�صريح �أو بالتلميح.
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الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

الفكرة

•�أال ي�شكل ال�س�ؤال تدخ ًال يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول الأع�ضاء� ،أو م�سا�ساً
با�ستقاللها و�سيادتها .ويقدم ال�س�ؤال
�إلى الرئي�س الذي يعر�ضه على املكتب
ل��ت��ق��ري��ر م���دى ا���س��ت��ي��ف��ائ��ه لل�ضوابط
املقررة .ف���إذا واف��ق املكتب على توجيه
ال�س�ؤال ،يخطر الرئي�س اجلهة املوجه
�إل��ي��ه��ا ال�������س����ؤال ل�ل�إج��اب��ة ع��ن��ه خ�لال
ث�لاث�ين ي��وم��ا على الأك�ث�ر م��ن تاريخ
و�صوله �إليها .وتعر�ض الإج��اب��ة حال
وروده������ا ع��ل��ى امل��ك��ت��ب ل��ت��ق��دي��ر م��دى
ج�����دوى �إدراج�����ه�����ا يف ج�����دول �أع���م���ال
الربملان ،ومناق�شتها يف جل�سة عامة.
ويف كل الأح���وال ت��زود الأم��ان��ة العامة
الأع�ضاء بن�سخة من الإجابة.

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

املقرتح
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الورقة

ت��ع��ل��ي��ق ال�شعبة
ال���ب���رمل�������ان�������ي�������ة
الإم��ارات��ي��ة على
ج������دول �أع���م���ال
االج����������ت����������م����������اع
احل�����������������������������������ادي
وال��������ث����ل���اث����ي���ن
ل����������ل����������ج����������ن����������ة
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي�����ة
الحت��اد جمال�س
ال��دول الأع�ضاء
يف م�����ن�����ظ�����م�����ة
ال������������ت������������ع������������اون
الإ�سالمي.

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

�إب���داء املالحظات
على جدول �أعمال
االجتماع احلادي
والثالثني للجنة
التنفيذية الحتاد
جم��ال�����س ال����دول
الأع�������������������ض���������اء يف
منظمة ال��ت��ع��اون
الإ�سالمي.

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

التعليق على النقاط التالية يف جدول مت و�����ض����ع م���ق�ت�رح���ات ت��ع��ل��ي��ق م��ن
ال�����ش��ع��ب��ة ال�برمل��ان��ي��ة ب��ع��د م��راج��ع��ة
الأعمال:
املرئيات اخلا�صة يف تقرير الأم�ين
 تقرير الأمني العام لالحتاد متابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة عن ال����ع����ام ل��ل�احت����اد وم���ت���اب���ع���ة ت��ن��ف��ي��ذال�����ق�����رارات ال���������ص����ادرة ع����ن االحت�����اد
االحتاد ب�شكل عام
و�إب��������داء امل�ل�اح���ظ���ات ب�������ش����أن ج���دول
 اللجان املتخ�ص�صة الدائمة حتديث م�شروع جدول |�أعمال الدورة �أع��م��ال اللجان املتخ�ص�صة الدائمةو�أي�ضا م�شروع جدول �أعمال الدورة
الثالثة مل�ؤمتر الربملانيات امل�سلمات
الثالثة مل�ؤمتر الربملانيات امل�سلمات
 حتديث م�شروع جدول اعمالوم�����ش��روع ج����دول �أع���م���ال االج��ت��م��اع
االجتماع الثالث للجنة الدائمة
ال��ث��ال��ث ل��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة ل��ل�����ش���ؤون
لل�ش�ؤون الفل�سطينية
الفل�سطينية.

املقرتح
و�ضع املقرتحات التالية من ال�شعبة الربملانية الإماراتية :
•بخ�صو�ص ت��ق��ري��ر الأم��ي�ن ال��ع��ام ل�لاحت��اد  ،اق�ترح��ت ال�شعبة ان يت�ضمن
التقرير ما ي�شري �إلى الأن�شطة والفعاليات املختلفة والنتائج التي حتققت
منها وال�صعوبات التي تواجه االحتاد يف تنفيذ قراراته وفعاليته حتى يتمكن
اال�سرت�شاد يف هذه العنا�صر ملناق�شة التقرير ب�أ�س�س واقعية وفق ما هو معمول
به يف املنظمات الربملانية الدولية والإقليمية
•بخ�صو�ص متابعة تنفيذ القرارات اقرتحت ال�شعبة الربملانية الإماراتية بحث
كيفية تطوير العالقات بني الأمانة العامة لالحتاد والدول الأع�ضاء حيث
ترتكز على الإفادات املتبادلة والردود  ،مع الأخذ باالعتبار �أن تقرتح الأمانة
العامة مقرتحات حمددة حتى ميكن �إبداء الر�أي ب�ش�أنها.
•بخ�صو�ص اللجان املتخ�ص�صة ال��دائ��م��ة �سبق �أن �أب���دت ال�شعبة الربملانية
الإماراتية �أهمية تر�شيد جداول �أعمال جلان االحتاد والرتكيز على ق�ضايا
بعينها �أمال باخلروج بقرارات حمددة ميكن تنفيذها على �أر�ض الواقع.
•اما بخ�صو�ص جدول �أعمال الدورة الثالثة مل�ؤمتر الربملانيات امل�سلمات� ،سيتم
درا�سة وثيقة املر�أة امل�سلمة لو�ضع تعديالت ال�شعبة الربملانية الإماراتية.
•حت��دي��ث م�شروع ج���دول �أع��م��ال االج��ت��م��اع الثالث للجنة ال��دائ��م��ة لل�ش�ؤون
الفل�سطينية حيث �ستتم امل�شاركة بورقة يف اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون فل�سطني
والبند اخلا�ص يف مناق�شة �آخر التطورات يف ال�ساحة الفل�سطينية.
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الورقة

م���داخ���ل���ة ح���ول
«القد�س »
اللجنة الدائمة
ل���������ل�������������������ش����������ؤون
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
يف احت��������������������اد
جمال�س الدول
الأع���������������ض�������اء يف
منظمة اامل�ؤمتر
الإ�سالمي.

ماهية الفكرة
الفكرة
( م�شكلة الفكرة )
الت�أكيد على الرف�ض القاطع ل�سيا�سات
ال��ك��ي��ل مب��ك��ي��ال�ين ،وازدواج���ي���ة املعايري
الدولية التي جتعل من �إ�سرائيل دول
ف����وق ق��ي��م امل����ب����ادئ ال���ق���ان���ون ال�����دويل,
وال�����ت������أك�����ي�����د ع���ل���ى �أن اال����س���ت���خ���ف���اف
الإ�سرائيلي  ،وجتاهل املجتمع الدويل
ال�����ت������أك�����ي�����د ع��ل��ى لتنفيذ قراراته �إمنا يعرب بذات الوقت
�أه������م������ي������ة ه����وي����ة ع���ن ���ض��ع��ف دول���ن���ا وم��ن��ظ��م��ات ال��ع��م��ل
الإ�����س��ل�ام����ي امل�������ش�ت�رك يف ال����دف����اع �أو
القد�س
ات��خ��اذ م��واق��ف م��وح��دة �ضد ال��غ�ير ملنع
ال��ت��ج��اوزات واالنتهاكات يف ح��ق مدينة
القد�س والدعوة �إلى �ضرورة �أن يكون
ل��ل�برمل��ان��ات الإ���س�لام��ي��ة دوره����ا لتوفري
�شبكة �أم����ان م��ال��ي��ة �إ���س�لام��ي��ة مل�ساندة
فل�سطني

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

املقرتح

اقرتحت ال�شعبة الربملانية الإماراتية :
•اتخاذ موقف برملاين �إ�سالمي م�شرتك ب�ش�أن طرح هذه الق�ضية يف اجتماعات
االحتاد الربملاين الدويل القادم و�ضرورة �أن يتم االتفاق على تدابري برملانية
�إ�سالمية حلث حكومات العامل على وقف االنتهاكات الإ�سرائيلية ملا حدث يف
القد�س .
•حتميل �إ�سرائيل امل�س�ؤولية القانونية والدولية عما ارتكبته وترتكبه من
جرائم تنتهك مبادئ القانون ال��دويل والإن�ساين خا�صة مبا يتعلق مبعامل
املدينة املقد�سة.
•توجيه ر�سائل عاجلة م��ن رئي�س االحت���اد �إل��ى ر�ؤ���س��اء ال�برمل��ان��ات الإقليمية
خا�صة رئي�س كل من الربملان الأوروب��ي والالتيني والإفريقي حلثهم على
الت�ضامن الفعال مع ال�شعوب الإ�سالمية للدفاع عن ق�ضية القد�س.
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الورقة

مذكرة للعر�ض
يف ���ش���أن م��ذك��رة
ال������ت������ع������اون ب�ين
جم����������م����������وع����������ة
دول �أم����ري����ك����ا
ال���ل��ات������ي������ن������ي������ة
وال�������ك�������اري�������ب�������ي
وامل��������ج��������ل�����������������س
ال�����������وط�����������ن�����������ي
االحت����������������������������ادي
يف االحت�����������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
الدويل

الفكرة

ت���دار����س���ت جم��م��وع��ة �أع�������ض���اء االحت����اد
الربملاين ال��دويل يف ال�شعبة الربملانية
ل��ل��م��ج��ل�����س م�������ش���روع امل����ذك����رة امل���ع���دة
م��ن جم��م��وع��ة دول ام��ري��ك��ا الالتينية
والكاريبي ،ب�ش�أن التعاون م��ع املجل�س
الوطني االحت���ادي ،ومت عر�ض الأفكار
وامل���ق�ت�رح���ات ب�������ش����أن م���ذك���رة ال��ت��ع��اون
ليتم عر�ضها على اجلمعية العمومية
لل�شعبة.

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

م����ذك����رة ت��ع��ر���ض
م���ا مت مناق�شته
م����������ع �أع���������������ض�������اء
جمموعة االحتاد
الربملاين الدويل
ب�����������ش������أن م����ذك����رة
ال�������ت�������ع�������اون ب�ي�ن
جم����م����وع����ة دول
�أمريكا الالتينية
وال��������ك��������اري��������ب��������ي
واملجل�س الوطني
االحت����������������������������ادي ،
ل����ي����ت����م ع���ر����ض���ه���ا
ع����ل����ى اجل���م���ع���ي���ة
ال�������ع�������م�������وم�������ي�������ة
لل�شعبة الربملانية
للموافقة عليها.

ماهية املقرتح
املقرتح
( م�شكلة املقرتح )
 - 1قدرت املجموعة �أهمية بناء مذكرة تفاهم وتعاون مع جمموعة دول �أمريكا
الالتينية والكاريبي باعتبار �أن ذلك ميثل خطوة مهمة لتعزيز م�صالح الدولة .
 - 2ق��درت املجموعة �أهمية عقد م��ذك��رة ال��ت��ع��اون والتفاهم ،مب��ا يعزز عمل
الدبلوما�سية الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي .
 - 3ت��دار���س��ت املجموعة ال��ت��ع��اون يف كافة امل��ج��االت مثل ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون فيما
يتعلق بالقوانني والتعليم والعلوم وال�صحة والتكنولوجيا والتنمية ،من خالل
عقد اجتماع �سنوي م�شرتك على هام�ش اجتماعات االحت��اد ال�برمل��اين ال��دويل،
واجتماعات �أخرى متبادلة بني الدولة  ،ودول �أمريكا الالتينية.
 - 4ارت�أت املجموعة تعديل هذه املذكرة مبا ي�ضمن الآتي:
•و�ضع �آلية عملية يف مذكرة التعاون ت�ضمن عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للدول  ،و�إعالء مبد�أ ال�سيادة الوطنية من خالل الت�أكيد على اخل�صو�صية
ت��ق��وي��ة ال��ع�لاق��ات م���ع دول �أم��ري��ك��ا
الوطنية ب�إ�ضافة ما يحقق االحرتام املتبادل للقواعد الد�ستورية يف الدولة.
ال�لات��ي��ن��ي��ة وال���ك���اري���ب���ي وامل��ج��ل�����س
•الت�أكيد على �أه��داف بعينها يف اح�ترام مبادئ و�أه��داف الأم��م املتحدة تتعلق
ال����وط����ن����ي االحت�����������ادي يف االحت�������اد
بال�سالم والتعاون الدويل وحقوق الإن�سان.
الربملاين الدويل.
•تو�سيع جم��االت التعاون املقرتحة لت�شمل �إل��ى جانب الق�ضايا ال���واردة يف
م�شروع مذكرة التعاون ،والت�شاور يف خمتلف الق�ضايا العربية والالتينية
ذات االهتمام ال��دويل امل�شرتك ،وقد ارتاينا �أن هذا التعديل �سيحقق املزيد
من التوا�صل امل�ؤثر والفعال يف داخ��ل االحت��اد الربملاين ال��دويل ،ومما يتيح
لل�شعبة الربملانية �أن حتقق �أكرب قدر من التوافق مع هذه املجموعة ب�ش�أن
مو�ضوعاتها وق�ضاياها ومقرتحاتها املطروحة خا�صة من اجلانب الأكرب من
هذه الق�ضايا يتعلق باملو�ضوع العربي والدويل.
•مت الت�أكيد يف التعديالت املقرتحة على عقد اجتماع على هام�ش اجتماعات
االحتاد الربملاين ال��دويل ،باعتبار �أن الغر�ض الرئي�سي تن�سيق التعاون بني
اجلانبني �أثناء فعاليات االحتاد الربملاين الدويل على �إمكانية �أن يكون هناك
اجتماعات �أخرى.
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ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

خ��ط��ورة ام��ت�لاك
الأ�سلحة النووية،
وت�����أث��ي�ره����ا ع��ل��ى
ال�������س���ل���م والأم������ن
واال��������س�������ت�������ق�������رار
ال���دويل و���ض��رورة
�إخ����ل����اء ال�������ش���رق
الأو�����������س����������ط م���ن
ال�سالح النووي.

الورقة

م���داخ���ل���ة «دور
ال��ب��رمل�����ان�����ات يف
ع�����������������امل خ���������ال
م�����ن الأ����س���ل���ح���ة
ال�������ن�������ووي�������ة» يف
اللجنة الدائمة
الأول�����ى(الأم�����ن
وال�������������������س���������ل���������م
الدوليني)
االحت������������������������������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
الدويل

الفكرة

الرتكيز خالل املداخلة على عدة نقاط :
•ع��دم عاملية معاهدة الأم��م املتحدة
حلظر االنت�شار النووي ومما يعني
عدم �إن�ضمام كل دول العامل �إليها .
•�إم�����ك�����ان�����ي�����ة و������ص�����ول خم����زون����ات
وت��ر���س��ان��ات اال�سلحة ال��ن��ووي��ة الى
�أيدي اجلماعات الإرهابية املتطرفة
ال��ت��ي ت����زداد خ��ط��ورت��ه��ا وت��داع��ي��ات
اع��م��ال��ه��ا ع��ل��ى الأم����ن واال���س��ت��ق��رار
الدوليني .

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

�����ض����رورة �إخ���ل���اء م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق
الأو�����س����ط م���ن الأ����س���ل���ح���ة ال��ن��ووي��ة
ودع�����وة ال�ب�رمل���ان���ات ال���ع���امل امل��ت��ق��دم
حلث احلكومات على تبني �سيا�سات
ج��دي��دة لن�شر اال���س��ت��خ��دام ال�سلمي
للطاقة النووية.

املقرتح
•���ض��رورة �إخ�ل�اء منطقة ال�شرق الأو���س��ط م��ن الأ�سلحة ال��ن��ووي��ة وي��ات��ي هذا
الإخ��ل�اء ب��ت��ب��ادل االل��ت��زام��ات ب�ين جميع دول ال��ع��امل وخ��ا���ص��ة دول الإقليم
الواحد ،كما نحذر املجتمع الدويل من التقاع�س وجتاهل الربنامج النووي
الإ�سرائيلي ،وال��ذي ميثل خطرا على ال�سلم والأم��ن الدوليني .كما ن�شجع
ا�ستمرار املفاو�ضات ال�سلمية بني �إي��ران وال��دول الغربية حتى تنعم املنطقة
بالأمن واال�ستقرار.
• دع��وة برملانات العامل املتقدم حلث حكوماتها ودفعهم على تبني �سيا�سات
من �ش�أنها نقل التكنولوجيا والت�سهيالت الالزمة لن�شر اال�ستخدام ال�سلمي
للطاقة النووية يف دول العامل النامي ،باعتبار �أن هذه الطاقة متثل م�صدراً
ً
وح�ل�ا لنق�ص م�صدر الطاقة
رئي�سياً لأم���ان الب�شرية يف �سنواتها املقبلة
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة .ح��ي��ث ق��ام��ت دول���ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ع���ام 2009
با�ست�ضافة املقر الرئي�سي للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة
«�أيرينا» والتي تهدف �إلى ت�شجيع الدول على التحول ال�سريع نحو اال�ستخدام
الوا�سع وامل�ستدام للطاقة املتجددة على نطاق عاملي .
• ق��ي��ام �أم���ان���ة االحت����اد ال�ب�رمل���اين ال����دويل ب����إع���داد ملخ�ص ت��ن��ف��ي��ذي يو�ضح
الإج���راءات امل��راد اتباعها للدليل ال��ذي �أ�صدره االحت��اد الربملاين ال��دويل يف
عام  2012ب�ش�أن املمار�سات اجليدة التي ميكن اتباعها ال�ستكمال اجلهود
احلكومية والربملانية ل�ضمان عامل خال من اال�سلحة النووية  ،واعتبار قرار
االحتاد الربملاين الدويل يف �أدي�س �أبابا  2009منطلقاً رئي�سياً ملاهية العمل
الربملاين يف �ش�أن �إ�شاعة ال�سالم والأم��ن الدوليني من خالل عامل خال من
الأ�سلحة النووية.
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ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

م��ذك��رة ت�شرح ما
مت الأخ����������ذ ف��ي��ه
م�����ن م���ق�ت�رح���ات
ال�������������������ش���������ع���������ب���������ة
الإم����������ارات����������ي����������ة
مب�����������س�����ودة ق������رار
ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة
ب�����������ش������أن ال�������س���ل���م
والأم������ن ال����دويل
مب���و����ض���وع «ن��ح��و
ع���������������������امل خ�����������ال
م������ن الأ�����س����ل����ح����ة
النووية»

الورقة

م��ذك��رة التعليق
ع����ل����ى م���������س����ودة
ق���������رار ال���ل���ج���ن���ة
ال���دائ���م���ة ب�����ش���أن
ال�����س��ل��م والأم����ن
الدويل
«نحو عامل خال
م�����ن الأ����س���ل���ح���ة
ال����������ن����������ووي����������ة»،
االحت������������������������������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
الدويل

الفكرة

فقد مت الأخ��ذ بغالبية الأفكار املقدمة
م��ن ال�شعبة الربملانية الإم��ارات��ي��ة مبا
يقارب  % 85من املقرتحات املقدمة
من ال�شعبة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

املقرتح
•�ضرورة �أن يكون للربملانات دورها على ال�صعيد العاملي يف �إن�شاء عامل خال من الأ�سلحة النووية
من خالل التعاون مع الأم��م املتحدة عرب �إن�شاء رابطة تعاون بني االحت��اد الربملاين الدويل
والأم��م املتحدة ب�إن�شاء عامل خال من الأ�سلحة النووية و�أن متثل هذه الرابطة برملانات من
خمتلف دول ال��ع��امل يقابلهم ممثلني حكوميني م��ن الأم���م املتحدة و�أن ت��ك��ون �إح���دى املهام
الأ�سا�سية للرابطة هي � :إعداد ا�سرتاتيجية ( خم�سية �أو ع�شرية ) �أي ملدة خم�س �أو ع�شر �سنوات
قادمة يتم من خاللها حتديد برامج وخطط عمل تعنى بتخلي�ص العامل من املخزونات القائمة
للأ�سلحة النووية على �أن ين�ضم �إلى هذه الرابطة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 .فقد �أكد م�شروع القرار يف ديباجته ويف م�سودة القرار عدة نقاط حول دور الربملانات على
ال�صعيد العاملي يف دور الربملانات على ال�صعيد العاملي يف �إن�شاء عامل خال من الأ�سلحة النووية،
متت اال�شارة يف الديباجة يف النقطة رقم ()18( )2ويف م�سودة القرار بالنقطة رقم ()1
•دعوة الربملانات �إلى حث حكوماتها بعدم تقلي�ص دور الربملانات يف هذا ال�ش�أن حيث �أن هناك
حتديات تواجه الربملانيني يف تطوير وتعزيز اخت�صا�صاتهم الت�شريعية والرقابية املتعلقة بعدم
ال�شفافية حول ق�ضايا �أ�سلحة الدمار ال�شامل  ،ومن هذه التحديات  :تقلي�ص دور الربملان
بتحديد �أوجه ال�سيا�سة النووية ،وعدم ال�سماح للربملانات بالتعر�ض للم�سائل النووية بتاتاً ،كما
حتد من حركتها بقوانني ال�سرية يف ال�ش�ؤون النووية  ،مما �أدى �إلى حمدودية خربة الربملانات
يف ال�ش�ؤون النووية مقارنة بخربتها وفعاليتها يف جماالت �أخرى  .وقد ت�ضمنت م�سودة القرار
النقاط رقم ( .)14،13،12،11،10املرتبطة مبقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية.
•ميكن للربملانات �أن تلعب دورا يف عملية نزع ال�سالح من خالل حث حكوماتها على الت�صديق
على املعاهدات وا�ستخدام الربملانات الخت�صا�صاتها الت�شريعية والرقابية ل�ضمان التنفيذ الكامل
اللتزامات حكوماتها يف املعاهدات والربتوكوالت املتعلقة بنزع ال�سالح ومراجعة االلتزامات
احلكومية يف هذا ال�ش�أن .وقد ت�ضمنت م�سودة القرار النقاط رقم (.)14،15،13،12،11،10
املرتبطة مبقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية.
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ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

املقرتح
•دع��وة الربملانات �إل��ى حث حكوماتها �إل��ى اتخاذ الإج���راءات املنا�سبة لإع�لان منطقة ال�شرق
الأو�سط منطقة خالية من كافة �أ�سلحة الدمار ال�شامل  ،تنفيذا لقرار م�ؤمتر مراجعة معاهدة
حظر االنت�شار النووي لعام  ، 1995وي�ؤكد على �ضرورة ان�ضمام �إ�سرائيل �إلى معاهدة عدم
انت�شار الأ�سلحة النووية ،و�إخ�ضاع كافة مُن�ش�آتها النووية للتفتي�ش ال��دويل التابع للوكالة
الدولية للطاقة الذرية حيث يعترب ذلك �إحدى املطالب الرئي�سية لتحقيق الأمن وال�سالم يف
منطقة ال�شرق الأو�سط  .وقد ت�ضمنت م�سودة القرار النقاط رقم ( )4،16،6املرتبطة مبقرتح
ال�شعبة الربملانية الإماراتية.
•ا���ش�تراك الربملانات يف جمموعات تعاون �إقليمية �أو دولية يف جم��ال ق�ضايا �أ�سلحة الدمار
ال�شامل ،ك�إقامة م�ؤمترات منتظمة من خمتلف برملانات العامل بهدف تبادل �أف�ضل املمار�سات
الربملانية يف جم��ال الت�شريع والرقابة على ق�ضايا �أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل حيث يدعم هذا
املقرتح فكرة التعاون الربملاين على امل�ستوى الإقليمي وال��دويل يف الق�ضايا املتعلقة ب�أ�سلحة
الدمار ال�شامل وذلك يف �إطار حمدد .وقد �أكدت م�سودة م�شروع القرار على ذلك فيما جاء يف
النقطة رقم ()16
•دع��وة الربملانات �إل��ى دع��م اجل��ه��ود الدولية الرامية �إل��ى �إي��ج��اد �صك دويل ملزم لل�ضمانات
الأمنية ،حلماية ال��دول غري احلائزة على الأ�سلحة النووية من احتمال ا�ستخدام الأ�سلحة
النووية �ضدها �أو التهديد بها .وقد �أكدت م�سودة م�شروع القرار على ذلك فيما جاء يف النقطة
رقم ()6، 5
•الدعوة �إلى �إن�شاء �شبكة �أو منظمة برملانية عاملية ملناه�ضة انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل  ،حيث
ت�ساير هذه الدعوة التوجهات الربملانية يف ت�أ�سي�س ال�شبكات واملنظمات الربملانية املتخ�ص�صة
لدعم ق�ضايا حم��ددة تت�سم بخطورتها ،مما يتطلب ر�صد اجلهود الربملانية العاملية يف �إطار
موحد  ،ومن الأمثلة على تلك ال�شبكات « ال�شبكة الربملانية املعنية بالبنك الدويل» و»منظمة
برملانيون من �أجل التحرك العاملي يف ال�شرق الأو�سط « وقد �أكدت م�سودة م�شروع القرار على
ذلك فيما جاء يف النقطة رقم ()2
•مطالبة االحتاد الربملاين الدويل للكني�ست الإ�سرائيلي بال�ضغط على حكومته من �أجل ان�ضمام
ا�سرائيل �إل��ى االتفاقيات الدولية الرامية �إل��ى خلو ال�شرق االو���س��ط من الأ�سلحة النووية ،
و�أ�سلحة الدمار ال�شامل .وقد �أكدت م�سودة م�شروع القرار على ذلك فيما جاء يف النقطة رقم
()6،16،18
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م��ذك��رة التعليق
ع�����ل�����ى ق�����واع�����د
العمل املقرتحة
ملنتدى ال�شباب
الربملانيني
االحت������������������������������������اد
ال�������ب�������رمل���������������اين
الدويل.

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

م������ذك������رة ت�������ش���رح
م�������ش���روع ق���واع���د
ال����ع����م����ل مل���ن���ت���دى
ال�����������������������ش�����������ب�����������اب
ال���ب���رمل�������ان�������ي���ي���ن
اجلديد

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

ت�ضمنت �إق�����رارا مب��ق�ترح الإم����ارات
ب�شان �ضرورة �أن يحدد �سن الع�ضوية
يف �أعمال املنتدى ب�سقف �أعلى وهو
����س���ن  ،45وه����و م���ا مت الأخ������ذ به
يف امل�����س��ودة الأخ���ي��رة� ،إال �أن����ه تبني
�أن امل�����ش��روع اجل���دي���د ّ
مل اع��ت��ب��ارات
�أ�سا�سية كانت ال�شعبة الربملانية قد
اق�ترح��ت��ه��ا ،وق���د مت �إع�����ادة طرحها
مرة �أخرى يف املذكرة.

املقرتح
•تالحظ لل�شعبة الربملانية الإماراتية �أن الأهداف التي مت �صياغتها للمنتدى
جاءت بعبارات عامة و�إن�شائية غري حمددة ،مما ي�ؤدي �إلى �صعوبة تنفيذها
على �أر����ض ال��واق��ع  .فمثال ً م��ا يتعلق ب��زي��ادة متثيل وح�����ض��ور ال�شباب يف
امل�ؤمترات و�أعمال االحتاد  ،ف�إن ذلك ال ي�ضيف جديداً .كما �أنه ال يحدد �آليات
هذه الزيادة �أو حتى الر�ؤية الكمية لها.
•كما �أنه من املهم �أن حتدد الأهداف �أغرا�ض التوا�صل بني املنتدى واملنظمات
ال�شبابية الأخ��رى يف العامل  ،و�أن يتم ذل��ك حتت �إ���ش��راف االحت��اد الربملاين
ال��دويل لأن الغر�ض الرئي�سي من املقرتح الإم��ارات��ي هو �أن ي�شكل ال�شباب
الربملانيني نواه لتجميع م�صالح ال�شباب على م�ستوى الأقاليم والعامل يف
مراحل الحقة حتى ميكنهم من التعبري عن �أنف�سهم وم�صاحلهم .ومن
ثم ف�إن هدف ال�شعبة �أن يكون للمنتدى قاعدة االنطالق لهذا الغر�ض� .إال
�أن��ه لوحظ �أن املنتدى �سيكون معنياً بالأ�سا�س بتقدمي ر�ؤي��ة ال�شباب حول
املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعمال اجلمعية .وكان من الأول��ى �أن يكون
لهذا املنتدى مو�ضوعاته امل�ستقلة و ر�ؤاه حول ق�ضايا ومو�ضوعات ال�شباب
يف �أقاليم العامل املختلفة حتى يتم ترجمتها يف تو�صيات االحت��اد الربملاين
الدويل.
•ب�صفة عامة ،ف�إنه من املتوقع وامل�أمول �أن يكون ال�شباب الربملانيون ميثلون
قادة فكر و ر�أي يف دولهم جلموع ال�شباب املواطنني  ،كما �أنهم ميلكون �أدوات
ت�أثري مهمة يف تثقيف وتوعية ال�شباب خا�صة و�أنهم منتخبون يف برملاناتهم
ال��وط��ن��ي��ة .ول��ذل��ك ،ف���إن��ه ك��ان واح���دا ً م��ن الأه����داف ال��ع��ام��ة �إل����زام ال�شباب
الربملانيون يف ك��ل دول��ة ب���أن تكون لهم تقاريرهم ع��ن م�شكالت وتطلعات
ال�شباب على امل�ستوى الدويل حتى يتمكن هذا املنتدى ومن ثم االحتاد من �أن
تكون له ر�ؤية واقعية وعاملية حول م�شاكل ودور وطموحات ال�شباب.
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الورقة

ال���ت���ع���ل���ي���ق ع��ل��ى
م�������ش���روع ن��ظ��ام
جم��������م��������وع��������ات
ال������������ت������������ع������������اون
وال�������������ص������داق������ة
ال��������ب�������رمل����������������ان،
الربملان العربي

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

ال����ت����ع����ل����ي����ق ع���ل���ى
م�����������ش�����روع ن���ظ���ام
جم����������م����������وع����������ات
ال��������������ت��������������ع��������������اون
وال�����������������ص��������داق��������ة
ال���ب��رمل������ان������ي������ة يف
الربملان العربي

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

املقرتح
•ملا كانت الأه��داف قد مت �صياغتها على النحو امل�شار �إليه ،كان من ال�صعب
حت��دي��د اخت�صا�صات �أو ط��ري��ق��ة ع��م��ل ه���ذا امل��ن��ت��دى وه���ذا ال���ذي و���ض��ح من
الالئحة املقرتحة با�ستثناء ما تعلق باختيار املقرر وعر�ض تقارير املنتدى
على �أجهزة االحتاد� .إال �أن ال�شعبة الربملانية الإماراتية تود �أن ت�ؤكد على �أن
التقارير هي تعرب عن ناجت �أعمال واخت�صا�صات مت القيام بها يف اجتماعات
املنتدى ،وهذا ما مل ت�شر �إليه الئحة قواعد العمل املقرتحة.
•ملا كانت الأه��داف التي جاء بها النظام �أكدت على مقرتح ال�شعبة الربملانية
الإماراتية ب�ش�أن تنفيذ املنتدى لقرارات م�ؤمتر بانكوك ت�شجيع ال�شباب يف
العملية الدميقراطية� ،إال �أن ال�شعبة يف مقرتحها ال�سابق قدمت �آليات عمل
حمددة يف هذا ال�ش�أن ومنها �إعداد �أدلة العمل وامل�ؤمترات والتوا�صل فكان من
ال�ضروري �أن يتم الإ�شارة �إلى كيفية حتقيق هذا الهدف وغريه من الأهداف
الواردة �أعاله.
ت�أمل ال�شعبة الربملانية الإماراتية �أن يتم مراجعة امل��ادة امل�ستحدثة من ال�شعبة
الربملانية الإماراتية ب�ش�أن :
•«يراعى يف ت�شكيل كل جمموعة تعاون و �صداقة برملانية مبا اليزيد عن 22
ع�ضوا لكل جمموعة» .وت�أتي �أهمية هذه املادة لتحديد �سقف �أعلى لع�ضوية
املجموعات .حيث �إن حتديد ذل��ك �سي�ؤدي �إل��ى متثيل ع��ادل وم��ت��وازن على
�أع�ضاء الربملان العربي.
•كما ت�ؤكد ال�شعبة الربملانية الإماراتية على �أهمية املادة امل�ستحدثة ب�ش�أن:
•«تعد كل جمموعة تعاون و�صداقة برملانية خطة عمل �سنوية  ،على �أن تعر�ض
هذه اخلطة على مكتب الربملان للموافقة عليها ،على �أن يتم اعتمادها من
الربملان» .وذلك ل�ضرورة �أن تلتزم كل جمموعة برملانية باعداد خطة عمل
�سنوية حتدد فيها زياراتها املقرتحة  ،وبرامج تعاونها حتى ميكن �إدراج مثل
هذه الأن�شطة يف ميزانية الربملان
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الورقة

ج������دول م���ق���ارن
مب���واد الالئحة
ال����ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة
جل�����ائ�����زة و����س���ام
ال��������ب��������رمل�����������������ان
العربي.

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

ال����ت����ع����ل����ي����ق ع���ل���ى
م���ا مت الأخ������ذ به فقد تبني �أنه مت الأخذ بـامل�شروع املقدم مت ت��غ��ي�ير م�����س��م��ى «اجل�����ائ�����زة» ال��ى
م�����ن م���ق�ت�رح���ات من ال�شعبة الربملانية الإماراتية كام ً
ال م�سمى «ال��و���س��ام» مم��ا ي��ن��درج عليه
ال�������������������ش���������ع���������ب���������ة مع ا�ستحداث مادتيني من قبل اللجنة تغيري اجلمل من م�ؤنثة �إلى مذكرة
الإماراتية.

املقرتح
•مت تغيري م�سمى «اجل��ائ��زة» �إل���ى م�سمى «ال��و���س��ام» مم��ا ي��ن��درج عليه تغيري
اجلمل من م�ؤنثة الى مذكرة.
•كما مت حذف بندين من املادة الثامنة (الثامنة ح�سب ترتيب اللجنة) وهما:
 قيمة مالية يحددها جمل�س �أمناء اجلائزة. ميدالية تقديرية.•كما مت �إ�ضافة بند �إلى املادة ال�سابعة (ح�سب ترتيب اللجنة) وهو و�سام قادة
الدول
•كما مت �أي�����ض��اً ح��ذف اجلملة التي تتعلق ب���إل��ق��اء بيان �أم���ام ال�برمل��ان للفائز
بالو�سام باملادة التا�سعة.
•كما مت ا�ستحداث مادتيني يف امل�شروع هما:
 يحجب الو�سام يف حال عدم توافر �شروط ا�ستحقاقه ( املادة الثالثة) ي�سري العمل ب�أحكام هذه الالئحة اعتباراً من تاريخ �إق��راره من الربملان( املادة ال�ساد�سة ع�شرة)
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ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

ت�������ع�������اين امل�������������ر�أة
ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��دي��د
م���������ن امل�����������ش�����اك�����ل
يف ح�����ق�����وق�����ه�����ا
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة
وال�������������ص������ح������ي������ة،
وخ�����ا������ص�����ة ف��ي��م��ا
ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��وان��ب
التعليم وال����زواج
واحل���������������ض�������ان�������ة
وال�������ك�������ث���ي���ر م���ن
احلقوق الأ�سرية

الورقة

مداخلة بعنوان
«م���������������ش�������ك���ل���ات
ح�����ق�����وق امل���������ر�أة
ال���������������ص�������ح�������ي�������ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة»
يف ال��������������������دول
ال�������ع�������رب�������ي�������ة .
الربملان العربي

ماهية املقرتح
الفكرة
( م�شكلة املقرتح )
اجلوانب اال�سا�سية مل�شكالت حقوق
املر�أة ال�صحية واالجتماعية ترتبط
بعدة عنا�صر:
او ًال :مبا يتعلق بالثقافة الذكورية
امل��ن��ت�����ش��رة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة
وال����ت����ي ت��ع��ن��ي ���س��ي��ط��رة ال���رج���ال
ع���ل���ى ك�����ل م���ق���ال���ي���د واع����ت����ب����ارات
احل��ي��اة ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة
واالج����ت����م����اع����ي����ة وان����ت���������ش����ار ت��ل��ك
ال��ث��ق��اف��ة يف امل��ج��ت��م��ع ،مم���ا ي�ضع
املر�أة يف و�ضع �أ�ضعف من املطالبة
م�����ش��ك�لات امل�������ر�أة ه���ي ت����أث�ي�ر ال��ب��ي��ئ��ات بحقوقها �سواء تكفلها الد�ساتري
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية �أو القوانني الوطنية.
وع��ل��ى ه���ذا الأ���س��ا���س ف����إن الكثري
والثقافية العربية على حقوق املر�أة
م��ن د���س��ات�ير ال���دول العربية � ،أو
ق��وان��ي��ن��ه��ا ���ض��م��ن��ت ل��ل��م��ر�أة �أرق���ى
�أنواع احلقوق �إال �أنه عملياً ال يتم
تطبيقها �أو تفعيلها �إال يف �إط��ار
ال�ضغوطات املتبادلة بني املنظمات
الدولية �أو املحلية على احلكومات
يف كفالة احلقوق.
ث���ان���ي���اً :ع����دم ت���واف���ر اال���س��ت��ق��رار
ال�سيا�سي يف الكثري م��ن البلدان
ال��ع��رب��ي��ة �أ ُث����ر ك��ث�يراً ع��ل��ى حقوق
املر�أة
املقرتح

• متحورت مقرتحات ال�شعبة على �أن��ه من الأول��ى �أن ال نناق�ش حقوق امل��ر�أة
ال�صحية واالجتماعية يف �إط��ار ي�صف هذه احلقوق �أو مقرتحات تعزز هذه
احلقوق ،و�إمنا من الأف�ضل �أن نناق�ش ت�أثري البيئات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية العربية على حقوق امل��ر�أة ،و�أن نبحث العالقة بني
هذه املتغريات ثم نبحث الأثر القانوين �أو الت�شريعي ملثل هذه احلقوق يف ظل
خ�صائ�ص البيئات العربية.
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الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )
فاال�ستقرار �شرطاً �ضرورياً لكفالة
ج��م��ي��ع �أع�����ض��اء امل��ج��ت��م��ع حلقوقهم
ويف مقدمتهم امل�����ر�أة ،ك��م��ا �أن ع��دم
اال����س���ت���ق���رار ال�����س��ي��ا���س��ي ي�������ؤدي ال��ى
ان�شغال احلكومات واملجتمع بق�ضايا
�أكرث تعقيداً من حقوق امل��ر�أة تتعلق
ب��ق�����ض��اي��ا الأم�����ن ال��وط��ن��ي وغ�يره��ا
م��ن ال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي ت��ق��ف يف طريق
توجهات تطور املجتمعات ،بالإ�ضافة
�إل���ى ان�����ش��غ��ال امل����ر�أة ب��ذات��ه��ا يف نف�س
ال��ق�����ض��اي��ا مم���ا ي��ع��ي��ق ت��ق��دم وت��ط��ور
املر�أة.
ث��ال��ث��اً :ت��ع��اين ال��ب��ل��دان العربية من
امل�����ش��ك�لات االق��ت�����ص��ادي��ة ال���ت���ي تعد
ق�������رارات �أو ق���وان�ي�ن �أو ���س��ي��ا���س��ات،
و�إمن�������ا ت���رت���ب���ط ب��ب��ي��ئ��ة اج��ت��م��اع��ي��ة
معينة ،وبيئة �سيا�سية واقت�صادية
حم����ددة ،ح��ي��ث �إن ال��ب��ي��ئ��ات ال��ث�لاث
هي احلا�ضن ملثل هذه احلقوق وهي
من خاللها �إم��ا ان تتقدم او تتعرث
يف حتقيق احلد الأدنى من متطلبات
حقوقها الطبيعية.

املقرتح
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�إل�������ق�������اء ال�����������ض�����وء ع��ل��ى
م���������ش����ك��ل�ات الأط�������ف�������ال
امل����ه����اج����ري����ن وخ���ا����ص���ة
امل����ه����اج����ري����ن م�����ن دون
�صحبة �أهاليهم ،والآثار
امل�ترت��ب��ة ع��ل��ى اجل��رائ��م
التي حتدث للأطفال.

�أع��داد الأطفال املهاجرين
و�إلقاء النظر على جرائم
االجت���ار بالب�شر والنتائج
امل���ت���رت�������ب�������ة ع������ل������ى ه������ذه
احلوادث.
ج����ه����ود دول�������ة الإم����������ارات
العربية امل��ت��ح��دة يف احلد
من هذه الظاهرة وتوفري
مقومات احلياة الإن�سانية
ال����ل����ازم���������ة ل���ل���أط������ف������ال
امل����ه����اج����ري����ن م�����ن خ��ل�ال
الت�شريعات التي �أ�صدرتها
ال��ت��ي حت��د م��ن ا���س��ت��خ��دام
الأطفال يف �سوق العمل .

ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية:

ورق��������������ة ل���ل��احت������اد
ال�ب�رمل���اين ال����دويل،
ال���ل���ج���ن���ة ال���دائ���م���ة
ال�����ث�����ال�����ث�����ة (جل����ن����ة
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة
وح���ق���وق الإن�������س���ان)
اجل����م����ع����ي����ة 129
ج�����ن�����ي�����ف ،م�����ار������س
 2014ب��ع��ن��وان )
دور ال���ب��رمل������ان������ات
يف ح���م���اي���ة ح���ق���وق
الأط����ف����ال ،وخ��ا���ص��ة
الأطفال املهاجرين
م�����ن غ��ي��ر ���ص��ح��ب��ة
�أهاليهم وحمايتهم
م���ن اال���س��ت��غ�لال يف
احلروب والأزمات)

�أهم املقرتحات لتعزيز حماية حقوق الأطفال املهاجرين كما يلي:
•مراجعة املبادئ القانونية حلماية الأطفال املهاجرين بدون �صحبة �أهاليهم وخا�صة يف
البنود التي وردت يف اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال
املهاجرين و�أف���راد �أ�سرهم من خ�لال منظمة الأم��م املتحدة للطفولة ودع��وة الربملانات
�إلى مراجعة ت�شريعاتها الوطنية يف حماية حقوق الأطفال مبا يت�ضمن حماية الأطفال
ت���������ش����ج����ي����ع ال���ب��رمل������ان������ات
املهاجرين دون �صحبة �أهاليهم.
ع���ل���ى احل�����د م����ن ج���رائ���م
•حث الربملانات على العمل مع امل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية على و�ضع برامج �إعادة ت�أهيل
اال���س��ت��غ�لال ب��ك��ل �أن���واع���ه
و�إعادة �إدماج الأطفال املهاجرين دون �صحبة �أهاليهم بالإ�ضافة �إلى تخ�صي�ص برامج توعية
�ضد الأطفال.
من خالل و�سائل الإع�لام ومنظمات املجتمع املدين حل�شد الت�أييد الالزم حلماية حقوق
الأطفال املهاجرين .بالإ�ضافة �إلى عقد ور�ش عمل وحلقات نقا�ش وندوات بهذا ال�ش�أن.
•حث الربملانات على زي��ادة التعاون مع املنظمات الدولية خا�صة مع هيئات الأم��م املتحدة
واالحت��اد الربملاين ال��دويل واملنظمات احلكومية ملواجهة ظاهرة الأطفال امل�شردين دون
�صحبة �أهاليهم.
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�إعداد مداخلة حول
م�����س��ت��ق��ب��ل اج��ت��م��اع
الن�ساء الربملانيات
وك���ي���ف���ي���ة ت���ط���وي���ره
وت���أث�يره ،وتطلعات
امل������������ر�أة يف امل����ج����ال
ال�سيا�سي .االحت���اد
الربملاين الدويل

�أه��م��ي��ة اج��ت��م��اع ال��ن�����س��اء
ال�برمل��ان��ي��ات يف االحت����اد
ال����ب����رمل���������اين ال������������دويل،
وال���ع���وائ���ق وال��ت��ح��دي��ات
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا امل����ر�أة يف
العمل ال�سيا�سي.

ن�سبة امل�����ر�أة ال��ع��امل��ي��ة من
امل�������ش���ارك���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال
�أه��م��ي��ة مناق�شة م�ستقبل
تزال متثل ن�سبة �ضعيفة،
اجتماع الن�ساء الربملانيات
ووج��وب االهتمام ملناق�شة
والبحث يف �آليات تطويره.
م�������س���ت���ق���ب���ل اج����ت����م����اع����ات
الن�ساء الربملانيات.

متثلت املقرتحات يف مناق�شتها لبع�ض الأولويات الواجب توافرها يف اجتماعات الن�ساء الربملانيات
يف امل�ستقبل:
•�أن هذا االجتماع مل يخ�ص�ص وقتا كثريا ملناق�شة ق�ضايا املر�أة وهمومها على امل�ستوى الدويل
وان�شغل بالق�ضايا العامة واملو�ضوعات املثارة يف �أجهزة االحتاد الربملاين الدويل ،على الرغم
من قدرتنا يف �أن نعرب عن �آرائنا يف هذه الق�ضايا واملو�ضوعات يف �أجهزة االحتاد الأخرى،
مما جعل املردود والنتائج النهائية الجتماع الن�ساء الربملانيات �ضعيفا ً �أو غري م�ؤثر بالقدر
الالزم فيما يخ�ص ق�ضايا املر�أة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
•نرى �أن الإ�شكالية احلقيقية التي تواجه اجتماع الن�ساء الربملانيات تتعلق بكيفية تنفيذ
قراراته وتو�صياته وهي يف احلقيقة �إ�شكالية ال تتعلق فقط بهذا االجتماع و�إمن��ا تتعلق
باالحتاد الربملاين الدويل يف م�ضمونه  ،مما يجعل هذا االجتماع مفتقدا القدرة الت�أثريية
ً
الواجبة.
•غياب التغطية الإعالمية املنا�سبة واملالئمة الجتماع الن�ساء الربملانيات و�إبراز دور املر�أة يف
االحتاد الربملاين الدويل ،مما �أدى �إلى هام�شية معرفة ن�ساء العامل بهذا االجتماع.
•عدم ق��درة هذا االجتماع حتى الآن على �أن يتبنى ق�ضية حم��ددة تواجه العمل ال�سيا�سي
على ال�صعيد الدويل و�أن يتو�صل بها �إلى ر�أي موحد ميكن طرحه على املحافل الن�سائية
الدولية الأخ��رى ،مما جعل املبادرات واملقرتحات والت�شريعات واالتفاقات الدولية ب�ش�أن
املر�أة تنبع من خارج هذا االجتماع ومن منظمات �أخرى.
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ال��ت��ع��ري��ف بالت�شريعات
الإي����ج����اب����ي����ة واحل����ق����وق
ال����ت����ي و����ض���ع���ت ل���ل���م���ر�أة
ولتمكينها �سيا�سياً.
الت�شريعات الدولية التي
ت��ع��ن��ي ب����امل����ر�أة يف ح��ق��وق
العمل ،ال�صحة ،التعليم،
وامل���������س����اواة ب��ي�ن ال���رج���ل
واملر�أة.
�أه���م���ي���ة ت���ق���دم امل�������ر�أة يف
امل�����ي�����ادي�����ن ال�������س���ي���ا����س���ي���ة
واالجتماعية والثقافية
واالقت�صادية.

ت�����ط�����ورات ال��ت�����ش��ري��ع��ات
الإيجابية ب�ش�أن ق�ضايا
احلقوق اجلن�سية.
الت�أكيد على االتفاقيات
ال����دول����ي����ة ال����ت����ي ت��ع��ن��ى
باملر�أة.

ورق������������������������ة حم����������ور
مل���ؤمت��ر ال�برمل��ان��ي�ين
ال���������س����اد�����س «������ش������أن
تطورات الت�شريعات
االي���ج���اب���ي���ة ب�������ش����أن
ق���������ض����اي����ا احل����ق����وق
اجلن�سية»

ورق������������ة امل�����داخ�����ل�����ة
مل���ؤمت��ر ال�برمل��ان��ي�ين
ال���������س����اد�����س «������ش������أن
تطورات الت�شريعات
االي���ج���اب���ي���ة ب�������ش����أن
ق���������ض����اي����ا احل����ق����وق
اجلن�سية»

م�����ف�����ه�����وم ال����ت���������ش����ري����ع����ات
الإيجابية.
و����ض���ع امل��������ر�أة ���س��ي��ا���س��ي��ا ً،
�إج����ت����م����اع����ي����ا ً  ،و ح�����ص��ة
م�شاركة الن�ساء يف املقاعد
الربملانية
نظرة املجتمع للمر�أة
ت�شريعات الأم����م املتحدة
واالتفاقيات الدولية التي
تعنى باملر�أة.
ج����ه����ود دول�������ة الإم����������ارات
يف م���ن���ح امل���������ر�أة ح��ق��وق��ه��ا
ال�سيا�سية ،واالجتماعية،
واالقت�صادية.

املقرتحات التي و�ضعت لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني وحتقيق الت�شريعات الإيجابية للمر�أة:
�أه���م���ي���ة و����ض���ع الأه������داف
•الت�أكيد على بحث الو�سائل املنا�سبة لتفعيل االتفاقيات الدولية املتعلقة بالت�شريعات
ال���������ت���������ي ت������ف������ع������ل ه��������ذه
االيجابية للمر�أة.
الت�شريعات واالتفاقيات
•�أهمية �أن تكون هناك ت�شريعات جديدة تراعي امل�شكالت القائمة حاليا ً.
الدولية للمر�أة.
•�سعي املجتمعات �إلى تعزيز دور امل��ر�أة ال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،واالجتماعي ،والثقايف من
خالل التوعية املجتمعية والإعالم.

م�شاركات امل��ر�أة ال�سيا�سية ق�����������������درة امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ات
الت�أكيد على بحث الو�سائل املنا�سبة لتفعيل االتفاقيات الدولية املتعلقة بالت�شريعات الإيجابية
واالقت�صادية واالجتماعية واحل�����������ك�����������وم�����������ات ع����ل����ى
للمر�أة ،بالإ�ضافة �إلى �أهمية �أن تكون هناك ت�شريعات جديدة تراعي امل�شكالت القائمة حاليا ً و�أن
مت��ك�ين امل������ر�أة م���ن خ�لال
يف العامل.
ت�سعى املجتمعات �إلى تعزيز دور املر�أة ال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،واالجتماعي ،والثقايف من خالل
ح����ق����وق امل�����������ر�أة يف دول�����ة االتفاقيات الدولية.
التوعية املجتمعية والإعالم.
الإمارات.
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ورق��ة حم��ور ح��ول «
ت�شكيل نظام جديد
لإدارة املياه  :تعزيز
ال����ع����م����ل ال��ب�رمل����اين
« ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة
ال����ث����ان����ي����ة ،االحت������اد
ال�برمل��اين ال���دويل-
جنيف

م���ف���ه���وم �إدارة امل����ي����اه،
و�أهميته يف ظل الأو�ضاع
احل���������ال���������ي���������ة ،وم����������دى
ا�ستنزاف ال���دول مل�صادر
املياه

م���اه���ي���ة دور ال��ب�رمل����ان يف
ت�شكيل نظام جديد لإدارة
املياه
مفهوم �إدارة املياه
نتائج �سوء ادارة املياه حول
العامل
ال���و����ض���ع ال����راه����ن لإدارة
املياه
�أهمية ادارة املياه
اجل��ه��ود الوطنية لتعزيز
ادارة املياه
�أه���م���ي���ة دور ال�ب�رمل���ان���ات
للم�ساهمة يف �إدارة املياه،
و حت�������اول ه������ذه ال����ورق����ة
التعرف على �أب��رز الأدوار
ال���ت���ي م����ن امل���ف�ت�ر����ض �أن
تقوم بها برملانات العامل
ل��ت�����ش��ك��ي��ل ن����ظ����ام ج���دي���د
لإدارة املياه.
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م����رئ����ي����ات ال�����ش��ع��ب��ة
ال�����ب�����رمل�����������ان�����������ي�����������ة
الإم�����ارات�����ي�����ة ح���ول
« ت�������ش���ك���ي���ل ن���ظ���ام
ج��دي��د لإدارة امل��ي��اه
 ت���ع���زي���ز ال��ع��م��لال�برمل��اين » اللجنة
ال���دائ���م���ة ال��ث��ان��ي��ة،
االحت�������اد ال�ب�رمل���اين
الدويل -جنيف

�أهمية �إدارة املياه وو�ضع
امل�������ق���ت���رح�������ات ال�����ل����ازم
تفعيلها يف �ضوء حتقيق
التنمية املتعلقة ب����إدارة
املياه

تقدمت ال�شعبة الإماراتية باملقرتحات الآتية:
�أو ًال :الت�أكيد على دور الربملانات يف نظام �إدارة املياه من خالل الت�أثري على �سيا�سات الإنفاق الوطنية
عرب الأدوار الرقابية للربملانات ،وخا�صة فيما يتعلق مبناق�شات وقرار امليزانيات واحل�سابات اخلتامية.
ثانياً :الإ�شارة �إلى ارتباط �إدارة املياه الر�شيدة ب�ضرورة معاجلة م�شكلة تغري املناخ التي تهدد باجلفاف
يف مناطق يقطنها �أكرث من  2مليار ن�سمة وخا�صة يف �إفريقيا و�أ�سرتاليا و�آ�سيا و�أوروبا و�ضرورة �أن تقوم
الربملانات الإقليمية بالتعاون مع الربملانات الوطنية بتبني خطط عمل برملانية لل�ضغط على احلكومات
من �أجل القبول بااللتزامات الدولية املقررة حلماية البيئة ،ومواجهة االنبعاثات احلرارية والتغريات
املناخية ،وف��ق ما �أك��دت عليه االتفاقيات وال��ق��رارات الدولية ال�صادرة من الأم��م املتحدة وامل���ؤمت��رات
الدولية الأخرى.
ثالثاً:الت�أكيد على �أن �إدارة املياه الر�شيدة �ست�ؤدي �إلى ارتفاع م�ستوى ال�صحة الإن�سانية العاملية واحلد
من الكثري من الأمرا�ض اخلطرية التي ميكن �أن تتزايد خماطرها يف الفرتة القادمة ،وخا�صة �أن هناك
متثلت مقرتحات ال�شعبة الكثري من املجتمعات املحلية واحل�ضرية والريفية تعتمد على املياه امل�ستعملة لأغرا�ض الإنتاج الزراعي،
ال�برمل��ان��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف مما �أدى �إلى زيادة الكثري من الأمرا�ض مثل الكولريا ،وحمى التيفوئيد ،و�أمرا�ض معدية �أخرى.
رابعاً :الت�أكيد على �أهمية �أن يكون هناك �إط��ار قانوين دويل ينظم اال�ستخدام امل�شرتك للدول ب�ش�أن
ت��ع��زي��ز دور ال�برمل��ان��ات يف
م�ستودعات املياه اجلوفية العابرة احلدود التي �ستتزايد ب�ش�أنها النزعات بني الدول خا�صة يف �إطار تزايد
�إدارة املياه
ندرة مياه الأنهار وا�ستخداماتها املتعددة يف جماالت ال�صناعة ،والزراعة ،والطاقة والتنمية احل�ضرية
والريفية ،بالإ�ضافة �إيل �شح املياه التي يت�أثر بها حاليا �أكرث من خم�س �سكان العامل تقريباَ.
خام�ساً� :أهمية بناء ح��وار وت��ع��اون فعال بني ال�برمل��ان��ات ،ومنظمات املجتمع امل��دين والقطاع اخلا�ص
وممثلي التجمعات ال�سكانية ب�ش�أن التخطيط للموارد املائية وكيفية و�ضع �آليات عمل تنفيذية لتطبيق
مبادىء الإدارة املتكاملة للموارد املائية.
�ساد�ساً� :أهمية تبني مفهوم ( �إدارة الطلب على املياه) بد ًال من ( �إدارة �إم��دادات املياه) ك�سبيل رئي�سي
لإدارة املياه يف الفرتة القادمة مع الرتكيز يف املفهوم على الآتي -:
حتديث البيئة الأ�سا�سية للري  ،و�إدماج الري �ضمن مفاهيم حماية البيئة.
ربط �إدارة املياه باال�ستدامة االجتماعية واالقت�صادية للمناطق الريفية.
ربط �إدارة املياه مببادئ احلوكمة ،وامل�س�ؤولية  ،وتبني م�ؤ�شرات نوعية ب�ش�أن اال�ستخدام الأمثل للموارد
املائية ومدى عالقتها باجلودة البيئية.
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�سابعاً :الدعوة �إلى عقد ور�شة عمل دولية ي�شارك فيها �إلى جانب الربملانيني خرباء متخ�ص�صون ب�إدارة
املياه  ،وممثلو هيئات دولية و�إقليمية لإعداد ( دليل برملاين دويل ) ب�ش�أن اال�ستخدام الأمثل ملوارد املياه
و�إدارتها وفق املفاهيم اجلديدة على �أن يت�ضمن هذا الدليل �شرحا مب�سطا لأ�س�س الت�شريعات التي يجب
�أن تراعيها الربملانات ب�ش�أن ال�سيا�سات املائية والأمن الغذائي والبيئي ،بالإ�ضافة �إلى اقرتاح منوذج عمل
حول ال�سيا�سات الربملانية ،لتعظيم االتفاق على برامج تتعلق ب��الإدارة اجليدة للمياه والبيئة والأمن
الغذائي �سواء عند مناق�شة خطط وبرامج احلكومات �أو امليزانيات �أو الأدوات الرقابية ،بالإ�ضافة �إلى
املمار�سات العاملية اجليدة والتجارب التي يو�صى بتطبيقها يف هذا ال�ش�أن.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 312فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

اجتماع فريق عمل
معني بتطوير البعد
ال�������ش���ع���ب���ي ل��ل��ع��م��ل
ال��ع��رب��ي امل�����ش�ترك و
دور الربملان العربي

ال���ن���ظ���ر يف م���ق�ت�رح���ات
ال�������ش���ع���ب���ة الإم�����ارات�����ي�����ة
ل��ل�اج����ت����م����اع ال�������س���اب���ق
للجنة امل�ستقلة لإ�صالح
وت������ط������وي������ر اجل����ام����ع����ة
العربية.

جدول مقارنة حول مدى
االخ�������ت���ل���اف وال�����ت�����واف�����ق
ب�ي�ن م���ق�ت�رح���ات ال�����ش��ع��ب��ة
الإم��������ارات��������ي��������ة وال�����������دول
الأخ�����������رى ل����ف����ري����ق ع��م��ل
ت���ط���وي���ر ال���ب���ع���د ال�����ش��ع��ب��ي
للعمل العربي امل�شرتك
اخ����ت���������ص����ت امل�����ق��ت��رح�����ات
باالنتخاب املبا�شر وزيادة
عدد الربملانيني الأع�ضاء
وت���و����س���ي���ع اخ��ت�����ص��ا���ص��ات
الربملان العربي

و�ضعت ال�شعبة الإم��ارات��ي��ة �آراءه���ا ومقرتحاتها لثالثة مقرتحات ،و�ضعت م��ن قبل اللجنة
امل�ستقلة لإ�صالح وتطوير اجلامعة العربية ،فيما يخ�ص عالقة اجلامعة بال�شعوب العربية
والربملان العربي وتخت�ص املقرتحات باالنتخاب املبا�شر وزيادة عدد الربملانيني الأع�ضاء وتو�سيع
اخت�صا�صات الربملان العربي:
بالن�سبة لالنتخاب املبا�شر ترى ال�شعبة الإماراتية ب�أنها عملية غري واقعية ب�سبب التذبذب يف
م�ستويات احلالة الفكرية والثقافية والتعليمية وغريها لدى غالبية ال�شعوب العربية ،و�إن
غالبية ال�شعوب العربية لي�س لها الدراية الكافية والعلم بالربملان العربي و�أعماله و�أهدافه ،و�إن
هناك اجراءات وتعديالت د�ستورية البد �أن تقوم بها وهي م�س�ألة ال ميكن حتقيقها يف ظل وقت
�ضيق ويف الظروف احلالية.
اقرتحت ال�شعبة الإماراتية:
•�أن يقوم ال�برمل��ان العربي ومب��ع��اون��ة ال�برمل��ان��ات الوطنية يف ال���دول بن�شاط �أك�بر و�أو���س��ع
للتعريف بنف�سه و�آليات عمله و�أهدافه وهذا يتطلب جهدا �أكرب ووقتا �أطول للو�صول �إلى
ً
ً
مرحلة االنتخاب املبا�شر.
•�إن اختيار �أع�ضاء الربملان العربي من قبل الربملانات الوطنية هو الأن�سب خالل الفرتة
احلالية وبح�سب الإجراءات الد�ستورية املتبعة يف كل دولة لأن الأ�صل يف �أ�صل الأع�ضاء يف
تلك الربملانات هم ميثلون �شعوبهم.
•كما �إن ا�شرتاط تفادي اجلمع بني ع�ضوية الربملان العربي والربملان الوطني م�س�ألة غري
واقعية يف ظل الظروف الراهنة ،ولأن ذلك يتطلب بع�ض الإجراءات القانونية والد�ستورية
التي حتتاج لإجنازها مت�سع �أكرب من الوقت.
•بخ�صو�ص �إعادة النظر يف عدد الربملانيني ،ترى ال�شعبة ب�أنه لإجناح عمل الربملان العربي
وممار�سة ن�شاطه بكل �أريحية وحتى ت�ستوعب ال�شعوب العربية مبختلف م�ستوياتها مفاهيم
وعمل الربملان العربي ب�شكل �أو�ضح ،اقرتحت ال�شعبة :
•�أن يتم حتديد عدد �أع�ضاء الربملان العربي ب�شكل مت�ساوي بني الدول الأع�ضاء.
•زيادة عدد الأع�ضاء لكل دولة ع�ضو يف الربملان وب�شكل ي�ضمن م�شاركة املر�أة.
•�أم��ا يف �ش�أن تو�سيع اخت�صا�صات الربملان العربي ،فرتى ال�شعبة �أن اخت�صا�صات الربملان
ودوره احلايل ي�شكل الإطار املنا�سب خالل هذه املرحلة.
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م����ذك����رة ت��ف�����س�يري��ة
مل��ق�ترح��ات ال�شعبة
الإم�������������ارات�������������ي�������������ة
ال��ب��رمل�����ان�����ي�����ة ح����ول
م���������ش����روع ات���ف���اق���ي���ة
م����زاي����ا وح�������ص���ان���ات
ال�برمل��ان ال��ع��رب��ي يف
م�صر

ال��ن��ظ��ر يف ب��ن��ود اتفاقية
مزايا وح�صانات الربملان
ال������ع������رب������ي يف م���������ص����ر،
واق���ت���راح ت��غ��ي�ير بع�ض
البنود فيما ر�أته ال�شعبة
يف درا�ستها للبنود.

م�����ذك�����رة ب�������ال�������ر�أي ح����ول
م�������ش���روع ات��ف��اق��ي��ة م��زاي��ا
وح�����������ص�����ان�����ات ال���ب��رمل������ان
العربي يف جمهورية م�صر
العربية

اق���ت��رح������ت ال���������ش����ع����ب����ة 7
مقرتحات م��ن �أ���ص��ل 37
بند يف االتفاقية.
متثلت مقرتحات ال�شعبة
الإم������ارات������ي������ة يف ت��غ��ي�ير
����ص���ي���اغ���ة ب���ع�������ض ال���ب���ن���ود
م������ع ال�����ت��ب��ري�����ر� ،أه���م���ه���ا
اخ���ت�������ص���ت ب���ب���ن���ود ح��رم��ة
مباين ال�برمل��ان ،و حرمة
امل���ح���ف���وظ���ات وال���وث���ائ���ق،
و ا����س���ت���خ���دام ال����رم����ز يف
امل����را�����س��ل�ات ال���ر����س���م���ي���ة،
واحلقيبة الدبلوما�سية.

تعديالت ال�شعبة الربملانية االماراتية يف
•املادة ( )3التي تتعلق بال�شخ�صية القانونية للمكتب ،مت �إ�ضافة «الربملان العربي» ليكون البند كاللآتي:
يتمتع ال�برمل��ان العربي واملكتب بال�شخ�صية القانونية ،وت��ك��ون ل��ه على وج��ه اخل�صو�ص الأهلية
القانونية ملا يلي 1- :متلك الأموال الثابتة واملنقولة والت�صرف بها 2- ،التعاقد3- ،التقا�ضي.
•املادة ( :)4تبعية مباين الربملان،
تتبع مباين الربملان وموجوداته للربملان نف�سه ،وتخ�ضع لإدارته ورقابته وحده ،وميثله �أمام الغري
رئي�سه �أو من يفو�ضه بذلك كتابة.
•مادة ( )5التي تتعلق بحرمة مباين الربملان ،مت �إ�ضافة « وال تفتي�شها �أو م�صادرتها �أو اال�ستيالء
عليها � ،أو ما مياثل ذل��ك من الإج���راءات اجلربية» للبند مع التربير ب�أهمية �أن يراعي التعديل
القاعدة القانونية القا�ضية ب�ضرورة �شمول املعنى و�إحاطته ب�أفعاله املن�صرفة.
•ارت�أى تعديل املادة  8التي تتعلق ب�إعفاء �أموال الربملان من ال�ضرائب.
•لتكون املادة بال�صيغة اللآتية:
•تعفى �أموال الربملان  ،الثابتة واملنقولة  ،وموجوداته من ال�ضرائب املبا�شرة عدا ما يكون منها مقابل
خدمات للمرافق العامة ،خا�صة ال�ضرائب والر�سوم على العقارات املخ�ص�صة لأغرا�ض عمل الربملان.
•وي�سدد الربملان �ضريبة املبيعات و�ضريبة االنتاج ور�سم ونقل امللكية على ما ي�شرتيه حمليا لأعماله
الر�سمية  ،واليعفى منها �إال �إذا بلغت قيمتها مبلغا يقدره مكتب الربملان  .كما ي�سدد ال�ضرائب غري
املبا�شرة التي تدخل يف �أ�سعار ال�سلع املباعة �أو اخلدمات امل�ؤداة �إال �إذا كانت �ضرائب تتعلق بامل�شرتيات
�أو ال�صفقات التي يعقدها الربملان ال�ستعماله الر�سمي.
•مت �إ�ضافة ال�صياغة القانونية للمادة  10التي تتعلق بحرمة املحفوظات والوثائق لتكون « حرمة
املحوظات والوثائق بكافة �أنواعها م�صونة ،وال يجوز انتهاكها وامل�سا�س بها يف �أي وقت ويف �أي مكان
�سواء �أكانت خا�صة بالربملان �أم كانت يف حيازته الفعلية».
•املادة  12تعلقت بحرمة مرا�سالت الربملان ومت �إ�ضافة « �أو ر�سائله الكتابية �أو الال�سلكية» ومت التربير
ب�أهمية ح�ضر الرقابة من كل ر�سائل الربملان لتحقيق احلماية القانونية.
•املادة  15ا�ستخدام الرمز يف املرا�سالت الر�سمية� ،إ�ضافة ال�شعبة الربملانية تعديالت على ا�ستخدام
الرمز يف املرا�سالت ليكون البند بال�شكل اللآتي:
•يجوز للربملان �أن ي�ستعمل رمزاً (�شفرة) خا�صة به يف مرا�سالته الر�سمية ،و�أن ين�شئ وي�شغل حمطة
ال�سلكية للإر�سال واال�ستقبال بعد موافقة احلكومة ،وله �أن ير�سل ويتلقى املرا�سالت عن طريق
ر�سول خا�ص �أو بحقائب ،يكون لها وللر�سول ما للر�سل واحلقائب الدبلوما�سية من مزايا وح�صانات
وفق �أحكام اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سية املوقعة بتاريخ  18ابريل 1961م  ،خا�صة وفق
ال�ضوابط الآتية :
•عدم جواز فتح احلقيبة الدبلوما�سية �أو حجزها .
•اقت�صار ا�ستعمال احلقيبة من الوثائق واملواد املعدة لال�ستعمال الر�سمي.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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ورق���������ة م���ق�ت�رح���ات
ل���ل���ج���ن���ة ال����دائ����م����ة
الثانية التوجه نحو
القدرة على مواجهة
امل��خ��اط��ر :الأخ���ذ يف
االعتبار التوجهات
ال������دمي������غ������راف������ي������ة
والقيود الطبيعية
 االحت��اد الربملاينالدويل

التعليق على م�شروع
ن����ظ����ام جم���م���وع���ات
التعاون وال�صداقة
الربملانية -الربملان
العربي

�إر�����س����ال �أف����ك����ار ال�����ش��ع��ب��ة
الربملانية ل��ل��ق��رار ال��ذي
���س��وف ي�����ص��در ح���ول ه��ذا
امل�����و������ض�����وع يف االحت�������اد
الربملاين الدويل.

ج�������اء ت���ع���ل���ي���ق ال�����ش��ع��ب��ة
ال�ب�رمل���ان���ي���ة الإم���ارات���ي���ة
ع����ل����ى م�����������ش�����روع ن���ظ���ام
جم�����م�����وع�����ات ال����ت����ع����اون
وال�������ص���داق���ة مل����راع����اة �أن
يت�ضمن امل�شروع العربي
معايري و�أ�س�س وا�ضحة
للعمل.ت�سهل م��ن مهام
عمل تلك املجموعات

حت���دي���د ع��ن��ا���ص��ر امل�شكلة
يف م���و����ض���وع ال���درا����س���ة يف
ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة الثانية
وحم������اول������ة ط������رح ن��ت��ائ��ج
وب����دائ����ل م���ق�ت�رح���ة ت��ع��زز
من دور الربملانات يف هذا
املجال.

تعليق ال�شعبة الربملانية
ت�������ض���م���ن ط�������رح الأف�����ك�����ار
التالية :
•م�����ع�����اي��ي��ر ت�������ش���ك���ي���ل
جم��������������م��������������وع��������������ات
ال��ت��ع��اون وال�����ص��داق��ة
الربملانية.
•�أه�������داف جم��م��وع��ات
ال��ت��ع��اون وال�����ص��داق��ة
الربملانية

ت���ع���زي���ز دور ال�ب�رمل���ان���ات
يف �إي����ج����اد ح���ل���ول عملية
مل������واج������ه������ة ال�����ت�����ح�����والت
ال���دمي���غ���راف���ي���ة وال���ق���ي���ود
الطبيعية .

ت���رى ال�����ش��ع��ب��ة ال�برمل��ان��ي��ة
�أهمية التعديالت وخا�صة
يف جمال معايري الت�شكيل
والأه����داف التي قدمتها
مل�����ش��روع ن��ظ��ام جمموعات
التعاون وال�صداقة حتى
ت������ت������ف������ادى جم����م����وع����ات
ال�صداقة الإ�شكاليات  ،كما
�أن���ه م��ن الأف�����ض��ل م��راع��اة
اخلربة والتخ�ص�ص.

•�إع��داد االحتاد ا�ستطالع ر�أي يتم توزيعه على الربملانات الأع�ضاء ب�ش�أن حتديات التنمية
امل�ستدامة البيئية وال�سكانية  ،و�أن يقي�س هذا اال�ستطالع مدى التقدم يف تنفيذ برنامج
عمل بكني وامل�ؤمتر الدويل للتنمية وال�سكان.
•�أن ت�ضع الربملانات يف �أول��وي��ات عملها الوطني �أثناء مراجعة �أو تقييم �سيا�سات الدولة
الوطنية خططا وم�شروعات برامج للأمن الغذائي امل�ستدام ،مبا ي�ؤدي �إلى تكثيف ا�ستخدام
التكنولوجيا الزراعية وزيادة امل�ساحات املزروعة .
•مراجعة الت�شريعات الوطنية اخلا�صة بالإ�سكان والبنى التحتية والتمويل الإ�سكاين  .و�أن
يتم ر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة لذلك يف �إطار موازنات الدول.

وقد مت الأخذ بـ� 6أفكار من �أ�صل  10تقدمت بها ال�شعبة الربملانية الإماراتية وخا�صة فيما
يتعلق ب�أهداف املجموعات الربملانية والتي جاءت كالتايل :
•تعزيز التعاون والتن�سيق وامل�صالح املتبادلة مع املجموعات الربملانية الإقليمية �أو الدولية
املناظرة .
•حث املجموعات الربملانية املناظرة و ت�شجيعها يف تبني املواقف العربية ،والرتويج لها لدى
الأطراف الأقليمية والدولية الأخرى  ،على االلتزام بثوابت املواقف العربية  ،ومبادئها ،
وم�صاحلها.
•ال�سعي لعقد فعاليات م�شرتكة من املجموعات الربملانية املناظرة  ،ومب��ا يحقق �أه��داف
اجلامعة العربية والربملان العربي  ،و�سائر م�ؤ�س�سات العمل العربي امل�شرتك.
•بناء ج�سور التعاون والتفاهم ،مع هذه املجموعات الربملانية املناظرة  ،خا�صة �أثناء الأزمات،
وفيما يتعلق بالق�ضايا العربية امل�صريية.
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ورق��������������ة امل����خ����ط����ط
حت��������دي��������د الأه������������������داف
للم�شاركة يف امل�ؤمتر
م����ن م�������ش���ارك���ة ال�����ش��ع��ب��ة
ال��ع�����ش��ري��ن ل�لاحت��اد
الربملانية الإم��ارات��ي��ة يف
الربملاين العربي
�أعمال االحت��اد الربملاين
الكويت -20 19 /
العربي.
يناير 2014

مت حتديد �أهداف م�شاركة
ال�����ش��ع��ب��ة ال�برمل��ان��ي��ة على
�أ�سا�س :
�أ-ع������ل������اق�������������ة ال��������دول��������ة
ب���ال���ت���ط���ورات اجل����اري����ة يف
املنطقة خا�صة  ،ومنطقة
ال�����ش��رق الأو�����س����ط ب�صفة
عامة.
ب-امل�������ص���ال���ح الأ���س��ا���س��ي��ة
ل����ل���������ش����ع����ب����ة ال��ب��رمل�����ان�����ي�����ة
االم��ارات��ي��ة يف امل�شاركة يف
�أعمال االحتاد� ،سواء فيما
يتعلق بالبيئة اخلارجية
ل���ل���احت�������اد� ،أو ال���ب���ي���ئ���ة
الداخلية  ،وتطوير �أعمال
االحتاد.

تبني موقف برملاين عربي م�شرتك فيما يتعلق بالآتي:
•زيادة �أحداث العنف والعمليات الإرهابية
تبني موقف برملاين عربي
•تطورات عمليات ال�سالم يف املنطقة  ،خا�صة فيما يتعلق باال�ستيطان الإ�سرائيلي يف القد�س.
م�������ش�ت�رك جت�����اه �أح������داث
•العالقة مع دول اجلوار اجلغرايف  ،خا�صة فيما يتعلق مب�سائل الأمن واال�ستقرار .
ال�����ت�����ط�����ورات الأخ�����ي�����رة ،
•الرتكيز على االهتمام باجلانب الإن�ساين يف الأزم��ة ال�سورية � ،إزاء ا�ستفحال الأو�ضاع يف
باملنطقة العربية.
الأرا�ضي ال�سورية.
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ورقة حول « مدينة
ال��ق��د���س  ،ع��ا���ص��م��ة
دولة فل�سطني»
االحت����اد ال�برمل��اينالعربي
ال�������������دورة ال���ث���ال���ث���ة
ع�������������ش������رة ل���ل���ج���ن���ة
التنفيذية وامل�ؤمتر
الع�شرون
 20-18ي���ن���اي���ر
2014
الكويت

باعتبار �أن ق�ضية القد�س
الق�ضية املركزية للأمة
ال��ع��رب��ي��ة .و�أن االحت���اد
الربملاين العربي اجلهاز
الربملاين الأك�ثر فعالية
ح�������ول ه�������ذه ال���ق�������ض���ي���ة
الإق���ل���ي���م���ي���ة ف�ل�اب���د م��ن
�أن تقوم ال�شعبة ب�إعداد
�أوراق للتعرف على �آخر
التطورات التي ت�شهدها
الق�ضية.

وردت الأف���ك���ار ال��ت��ال��ي��ة يف
الورقة :
•خلفية تاريخية عن
عمليات اال�ستيطان
اال�������س������رائ������ي������ل������ي يف
القد�س ومربراته.
•ال�����و������ض�����ع ال�����راه�����ن
يف م���دي���ن���ة ال��ق��د���س
املحتلة.
•دور ال���ب��رمل������ان������ات
ال��ع��رب��ي��ة يف ح��م��اي��ة
مدينة القد�س.
•م�����ق��ت��رح�����ات ل���دع���م
ق�ضية القد�س.
ج������اء م�����ق��ت��رح ال�����ش��ع��ب��ة
ال�ب�رمل���ان���ي���ة الإم����ارات����ي����ة
ل��ي���ؤك��د على ���ض��رورة بناء
خ����ط����ة ع����م����ل ل���ل���ت���ح���رك
�إزاء ال�برمل��ان��ات ال��دول��ي��ة
واالحت�����������ادات ال�برمل��ان��ي��ة
الأخرى للتنويه بخطورة
الأو������ض�����اع امل�ت�رت���ب���ة على
ا�����س����ت����م����رار ال�������س���ي���ا����س���ات
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف م��دي��ن��ة
القد�س.

ال�شروع يف مذكرة تفاهم وتعاون بني االحتاد الربملاين العربي و احتاد جمال الدول الأع�ضاء
يف منظمة التعاون الإ�سالمي  ،باعتبار �أن الق�ضية ال تخ�ص العامل العربي فح�سب و�إمنا الدول
الإ�سالمية كذلك  ،وتهدف هذه املذكرة �إلى بناء خطط عمل وحترك م�شرتكة بني املجموعتني
العربني واال�سالمية  ،لإبراز ق�ضية القد�س وخطورة الآثار املرتتبة على الإجراءات الإ�سرائيلية
والتن�سيق بينهما فيما يتعلق بالتحرك جتاه الربملانات التالية :
•الربملان الأوروبي  ،والربملانات الأوروبية الوطنية يف الدول الأوروبية.
•برملان �أمريكا الالتينية  ،والربملانات الوطنية يف دول �أمريكا الالتينية.
•الربملان الإفريقي  ،والربملانات الوطنية يف �إفريقيا.
•الربملانات الوطنية الآ�سيوية.
•ال�سعي لدى االحتاد الربملاين الدويل لإب��راز الدور ال�سلبي للكني�ست الإ�سرائيلي يف عدم
تنفيذ القرارات الدولية املتعلقة بق�ضية القد�س  ،ومنها ما�صدر لدى االحتاد الربملاين
الدويل ذاته .ومايرتتب على ذلك من و�ضع اجلزاءات الالزمة �ضد الكني�ست الإ�سرائيلي
وتعليق ع�ضويته يف االحتاد الربملاين الدويل.
•ال�سعي لدى الربملان الأوروبي لإبراز االنتهاكات اال�سرائيلية ودورها يف زعزعة اال�ستقرار
والأم��ن يف ال�شرق الأو�سط ،ومن ثم تهديد الأم��ن وال�سلم الدوليني  ،واملطالبة بتجميد
العالقات االقت�صادية بني االحتاد الأوروبي و�إ�سرائيل نظراً لتجاوزها القرارات الدولية.
•�أن ير�سل رئي�س االحتاد الربملاين العربي  ،با�سم االحتاد ر�سالة الى كل من رئي�س جمل�س
النواب الأمريكي  ،ورئي�س جمل�س ال�شيوخ الأمريكي  ،ي�ؤكد فيها �إدانة الربملانيني العرب
 ،لكل اخلطوات والإج��راءات الت�صعيدية الإ�سرائيلية يف مدينة القد�س  ،التي متثل رمزا
تاريخيا للعرب وامل�سلمني ،وال��ت���أك��ي��د على رف�����ض االحت���اد ال�برمل��اين العربي الزدواج��ي��ة
ال��ق��رارات ال�صادرة من الكوجنر�س الأمريكي ب�ش�أن التعامل مع �إ�سرائيل يف ه��ذا امللف ،
والتنويه على �أهمية ا�ستمرار عالقات ال�صداقة والتعاون العربي والأمريكي من خالل
�إلزام الواليات املتحدة الأمريكية والكوجنر�س باحلياد � ،أو الوقوف واالنت�صار ملبادئ احلق
وال�شرعية الدولية.
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م������ل������اح�������������ظ�������������ات
ال�����ش��ع��ب��ة ال�برمل��ان��ي��ة
الإم������ارات������ي������ة ع��ل��ى
ال��ه��ي��ك��ل التنظيمي
للعاملني يف االحتاد
الربملاين العربي

ال��غ��ر���ض م���ن ط���رح ه��ذا
امل���و����ض���وع  ،ه����و ت���ف���ادي
الإ���ش��ك��ال��ي��ات الأ���س��ا���س��ي��ة
ال����ت����ي ت�����واج�����ه ال��ه��ي��ك��ل
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي يف ال�ب�رمل���ان
ال�����ع�����رب�����ي  ،وحم�����اول�����ة
ت���ط���وي���ر �أع����م����ال �أم���ان���ة
االحت�����������������اد ال���ب���رمل�������اين
العربي.

التعليق على وثيقة
االهتمام ب�إيجاد �صيغة
املر�أة امل�سلمة
احت�������������اد جم����ال���������س �إ�������س���ل��ام������ي������ة م�����وح�����دة
ال���دول الأع�����ض��اء يف حت��م��ي امل�������ر�أة امل�����س��ل��م��ة.
م���ن���ظ���م���ة ال���ت���ع���اون وت����راع����ي ال���ت���ط���ور دون
امل�سا�س بتعاليم الدين
اال�سالمي
الإ�سالمي.

الإ�شارة �إلى �ضرورة وجود
�إدارات ب��ح��ث��ي��ة �أو فنية
تتولى التح�ضري والإعداد
امل�سبق مل���ؤمت��رات وق��رارات
االحتاد.
الإ���ش��ارة �إل��ى �أهمية وجود
وح����دة ت��ت��ع��ل��ق ب��اخل��دم��ات
وال�����دار������س�����ات ال��ق��ان��ون��ي��ة
والت�شريعية.
الإ����������ش���������ارة �إل����������ى وح������دة
التخطيط اال�سرتاتيجي

احل������������ق يف امل�������������ش������ارك������ة
ال�سيا�سية.
احل�����ق يف ال���ت���دري���ب ع��ل��ى
ا�ستخدام التكنولوجيات.
احل����ق يف احل�������ص���ول على
ال��غ��ذاء ويف تلقي الرعاية
ال�صحية.
امل�����ش��ارك��ة يف �صنع ال��ق��رار
االقت�صادي.

امل����ق��ت�رح  :ج�����اء امل���ق�ت�رح
ل��ي��ع��زز دور �إدارات خال
م���ن���ه���ا ال���ه���ي���ك���ل اجل���دي���د
لالحتاد الربملاين العربي

الب��د �أن تخاطب الوثيقة
حكومات ال��دول الأع�ضاء
وم�ؤ�س�ساتها الت�شريعية
ومنظمات املر�أة يف العامل
اال�����س��ل�ام����ي والب���������د �أن
ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع م���ؤ���س�����س��ات
املجتمع الدويل حتى يتم
ت��ن��ف��ي��ذ ق���رارات���ه���ا ب�شكل
عملي وفعال.

•الب��د من وج��ود �إدارات بحثية حتى تقدم لالحتاد الربملاين العربي ال��ر�ؤى واملقرتحات
الفنية الالزمة لتطوير �أعمال االحتاد.
•البد من وجود وحدة تتعلق باخلدمات والدار�سات القانونية والت�شريعية  ،خا�صة �أن هناك
ج��زءا رئي�سيا من �أعمال االحت��اد �سواء ذل��ك املتعلق بالنظام الأ�سا�سي  ،ونظم عمله � ،أو
التعاون مع املنظمات الربملانية الأخرى  ،وما يتطلبه من مذكرات تفاهم وتعاون قانوين
�أو �صياغة متطلبات قانونية متعددة.
•البد من وجود وحدة ق��ادرة على متابعة تنفيذ ق��رارات االحت��اد ونتائج �أعماله  ،وهي ذات
الإ�شكالية التي عانى منها االحت��اد على م��دار �سنواته املا�ضية حيث �إن هناك الكثري من
القرارات والبيانات اخلتامية التي ال يتم تنفيذها �أو حتقيق التعاون الالزم ب�ش�أن تنفيذ
متطلباتها  ،ونرى �أن تلك الوحدة من �أهم الوحدات الأ�سا�سية و الالزمة التي ينبغي �أن
تكون يف الهيكل التنظيمي املقرتح لالحتاد .
•الإ�شارة �إلى وحدة التخطيط اال�سرتاتيجي خا�صة �أن هذه الوحدة مهمة وترتبط بالإعداد
امل�سبق مل�ؤمترات االحتاد الربملاين العربي  ،وفعالياته املختلفة.
•�ضرورة الربط بني مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية واملواثيق والعهود الدولية .
•من ال�ضروري متابعة تنفيذ ما جاء يف الوثيقة ب�أن يكون يف �إطار �إما ت�شكيل جهاز خا�ص
للمر�أة منبثق عن احت��اد جمال�س ال��دول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي ي�ضمن
املتابعة احلقيقية والفعلية لتنفيذ ما ج��اء يف الوثيقة  ،ويحفظ �أدوار امل���ر�أة يف العامل
الإ�سالمي  .ومينح للربملانيات امل�سلمات الفر�صة لتعزيز م�شاركتهن ال�سيا�سية يف �ضوء
العدالة والإن�صاف التي يكرم بها الإ�سالم امل��ر�أة� ،أو حتويل وثيقة امل��ر�أة امل�سلمة مل�شروع
اتفاقية يقدم يف �إطار احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي  ،والبد
�أن تكون هناك �آلية تتوافق فيها الوثيقة مع ما يرد يف االتفاقيات الدولية التي تتطلب
و�ضع احلقوق وااللتزامات ب�صورة وا�ضحة و�صريحة.
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م�����ذك�����رة ال��ت��ع��ل��ي��ق
ع��ل��ى م�����س��ودة ق���رار
التوجه نحو القدرة
ع�������ل�������ى م������واج������ه������ة
املخاطر  :الأخ��ذ يف
االعتبار التوجهات
ال������دمي������غ������راف������ي������ة
والقيود الطبيعية
ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة
الثانية
اجل���م���ع���ي���ة ال��ع��ام��ة
امل����ائ����ة وال���ث�ل�اث���ون
ل�ل�احت���اد ال�برمل��اين
الدويل -جنيف
 /20-16مار�س/
2014

ج����اءت م���ذك���رة التعليق
على م�سودة قرار اللجنة
الدائمة الثانية لتو�ضح
م��دى ا�ستخدام مقرري
ال����ل����ج����ن����ة يف االحت���������اد
ال�����ب����رمل����������اين ال������������دويل
ل�����ل�����م�����ق��ت��رح�����ات ال����ت����ي
قدمتها ال�شعبة يف هذا
ال�ش�أن.

الأفكار التي مت الأخذ بها:
�أن ت�����ض��ع ال�ب�رمل���ان���ات يف�أول���وي���ات عملها ال��وط��ن��ي
�أث���ن���اء م��راج��ع��ة �أو تقييم
�سيا�سات الدولة الوطنية
خ�����ط�����ط وم�����������ش�����روع�����ات
وط��ن��ي��ة خ��ا���ص��ة ب��الإ���س��ك��ان
والبنى التحتية والتمويل
الإ�سكاين.
حث احلكومات على -دمج
العامل ال�سكاين بخطط
التنمية وبراجمها.
حث البلدان املانحة الىتعزيز فعالية امل�ساعدات
مت الأخ���������������ذ ب���غ���ال���ب���ي���ة
امل��ق�ترح��ات ال��ت��ي قدمتها
ال���������ش����ع����ب����ة ال��ب�رمل����ان����ي����ة
االم��ارات��ي��ة ��� ،س��واء ب�شكل
كامل �أو من خالل الأخذ
مب�ضمون الأف��ك��ار بن�سبة
تراوحت . % 80

•�أكد م�شروع القرار يف عدة نقاط على �ضرورة �أن تقوم الربملانات ب�إجراءات ملراجعة ال�سيا�سات
والأنظمة الوطنية التي حتد من خماطر الكوارث .
•�أ�شار م�شروع القرار ب�ضرورة عدم ال�شروع بتحقيق �أي هدف دميوغرايف مبعزل عن الهدف
التنموي.
•حث البلدان املانحة على تعزيز فعالية امل�ساعدات من خالل زي��ادة التن�سيق بني املانحني
والتفاعل مع الأمم املتحدة مل�ساعدة الدول التي تعي�ش وط�أة املجاعات واجلفاف.
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م�������������ق������ت������رح�������������ات
ال�����ش��ع��ب��ة ال�برمل��ان��ي��ة
الإم�����ارات�����ي�����ة ف��ي��م��ا
ي��ت��ع��ل��ق مب��وا���ض��ي��ع
ع��������ل��������ى ال������ل������ج������ان
ال��دائ��م��ة الثالثة يف
االحت�������اد ال�ب�رمل���اين
الدويل

قدمت ال�شعبة الربملانية
 3م������ق���ت��رح������ات ع���ل���ى
موا�ضيع اللجان الدائمة
يف االحت���������اد ال��ب�رمل����اين
ال���������دويل  ،ل���ت���ع���زز م��ن
م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف االحت�����اد
الربملاين الدويل.

م�����ق��ت��رح جل����ن����ة ال�������س���ل���م
والأمن الدوليني.
م��ق�ترح م��و���ض��وع اللجنة
ال��دائ��م��ة ال��ث��ان��ي��ة ( جلنة
ال����ت����ن����م����ي����ة امل���������س����ت����دام����ة
والتمويل والتجارة).
م��ق�ترح م��و���ض��وع اللجنة
ال���دائ���م���ة ال��ث��ال��ث��ة( جلنة
ال���دمي���ق���راط���ي���ة وح���ق���وق
الإن�سان).

�أو ًال :مقرتح مو�ضوع اللجنة الدائمة الأولى ( جلنة ال�سلم والأمن الدوليني):
قدرة نظام الأمن اجلماعي الدويل على �ضبط �أو ت�سوية املنازعات وال�صراعات الدولية ،
واحلد من املخاطر ال�سيا�سية والع�سكرية يف العالقات الدولية.
ثانياً :مقرتح مو�ضوع اللجنة الدائمة الثانية ( جلنة التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة):
التوجه نحو تنمية م�ستدامة دولية من خالل اال�سرتاتيجيات الوطنية ملواجهة الأخطار
ال�صحية والوبائية العاملية  ،والبطالة  ،والتفاوت االجتماعي املتزايد بني دول العامل،
ومكافحة املجاعة والفقر.
ثالثاً :مقرتح مو�ضوع اللجنة الدائمة الثالثة( جلنة الدميقراطية وحقوق الإن�سان):
القانون الدويل بني املفاهيم الوطنية لل�سيادة  ،وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول
 ،وحقوق الإن�سان.
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م����داخ����ل����ة ال���ت���وج���ه
ن��������ح��������و ال����������ق����������درة
ع�������ل�������ى م������واج������ه������ة
امل��خ��اط��ر :الأخ���ذ يف
االعتبار التوجهات
ال������دمي������غ������راف������ي������ة
والقيود الطبيعية
ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة
الثانية
اجل����م����ع����ي����ة 130
ل�ل�احت���اد ال�برمل��اين
الدويل -جنيف
مار�س 2014

�إب����������راز امل����خ����اط����ر ال���ت���ي
ت��واج��ه املجتمع ال��دويل
م�������ن ج�����������راء امل����خ����اط����ر
ال��دمي��غ��راف��ي��ة وال��ق��ي��ود
الطبيعية.

ت���ن���ام���ي �أزم����������ات ال���ق���ي���ود
ال������ط������ب������ي������ع������ي������ة ،ح����ي����ث
���س��ي��ت��وا���ص��ل ارت����ف����اع ع��دد
�سكان العامل من  7مليار
ن�����س��م��ة يف ال���ع���ام 2011
ال��ى  9.3مليار ن�سمة يف
العام . 2050
ك��م��ا ي�����ش��ك��ل ارت���ف���اع ن�سب
اجل���������وع ب�������ش���ك���ل ح��������اد يف
م����ن����اط����ق ع������دي������دة ح����ول
ال���ع���امل خ���ط���ورة مم��اث��ل��ة
ف����ه����ن����اك  925م���ل���ي���ون
���ش��خ�����ص ي���ع���ان���ون اجل����وع
حول العامل وميوت �سنويا
ب��ي��ن ����س���ت���ة �إل�������ى ث��م��ان��ي��ة
م�لاي�ين �شخ�ص م��ن �آث��ار
ال��ك��وارث والأم���را����ض ذات
ال�صلة باملياه.
وبحلول عام  2025ف�إن
ن��ح��و  1.8م��ل��ي��ار ن�سمة
����س���ي���ج���دون �أن���ف�������س���ه���م يف
بلدان تعاين ندرة مطلقة
يف املياه.
دع��������م دور ال��ب��رمل�����ان�����ات
ال���وط���ن���ي���ة والإق���ل���ي���م���ي���ة
والدولية ملواجهة خماطر
ال��ت��غ�يرات ال��دمي��غ��راف��ي��ة
والتحوالت الطبيعية.

•�أن الربملانات عليها م�س�ؤولية �أ�سا�سية يف مواجهة املخاطر الطبيعية والبيئة من خالل زيادة
املخ�ص�صات املقررة يف ميزانيات الدول ب�ش�أن االعتبارات البيئية والدميغرافية التي تعد
جزءا �أ�صيال من برامج التنمية امل�ستدامة  ،و�إعطاء �أولوية لنفقات امليزانية يف هذا ال�ش�أن
ومبا ي�ؤدي �إلى ت�صحيح بع�ض �أو�ضاع اخللل البيئية والدميغرافية القائمة.
•�أن ت�ضع الربملانات يف �أول��وي��ات عملها الوطني �أثناء مراجعة �أو تقييم �سيا�سات الدولة
الوطنية خطط وم�شروعات وطنية خا�صة بالإ�سكان والبنى التحتية والتمويل الإ�سكاين .
و�أن يتم ر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة لذلك يف �إطار موازنات الدول.
•حث البلدان املانحة على تعزيز فعالية امل�ساعدات من خالل زي��ادة التن�سيق بني املانحني
والتفاعل مع الأمم املتحدة مل�ساعدة الدول التي تعي�ش وط�أة املجاعات واجلفاف .وتوفري
امل�ساعدات الإن�سانية وفقاً ملبادئ احلياد  ،مع االح�ترام الكامل ل�سيادة ال��دول ووحدتها
الوطنية.
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ت�������ؤك������د ال�����ف�����ك�����رة ال���ت���ي
ط��رح��ت��ه��ا امل���داخ���ل���ة �إن
مداخلة ور�شة :
التمثيل ال�شعبي يف ف��ك��رة التمثيل ال�شعبي
ت��ق��وم يف ج��وه��ره��ا على
الربملانات
(ا������������س�����������ت�����������ب�����������دال ال����ت�����أق����ي����ت ،وال���ب��رمل������ان
ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه م����ؤق���ت ميثل
الأع�ضاء)
 االحت��اد الربملاين �إرادة ال�������ش���ع���ب ال�����ذيت����خ����ت����ل����ف م�������ش���ك�ل�ات���ه
الدويل
وط���م���وح���ات���ه ب��اخ��ت�لاف
ق�ضاياه .

�أو ًال :م��دى ق���درة الع�ضو
�أث���ن���اء م��دت��ه ال��ن��ي��اب��ي��ة يف
ال���ت���ع���ب�ي�ر احل���ق���ي���ق���ي ع��ن
م�صالح الإرادة ال�شعبية.
ث���ان���ي���اً :يف ظ����ل ال��ت��ن��ام��ي
ال���������س����ري����ع ل���ل���م�������ش���ك�ل�ات
املجتمعية وم��ا تفرزه من
تطورات مت�سارعة تتعر�ض
ل��ل��ع��دي��د م���ن ال��ت��ح��دي��ات،
خا�صة التحديات املرتبطة
بالتوا�صل مع املجتمع .
ث���ال���ث���اً� :إن ظ���اه���رة تغري
ال���ت���م���ث���ي���ل ال��ب��رمل�����اين ق��د
يكون لها م�آخذ �سلبية.
رابعاً�:إال �أن هذه الظاهرة
ي���ن���ب���غ���ي ال����ن����ظ����ر �إل����ي����ه����ا
مبنظور �إيجابي حيث �إنها
تتعلق مبحا�سبة الأع�ضاء
ع��ل��ى �أع��م��ال��ه��م ال�برمل��ان��ي��ة
وعلى وكالتهم يف التمثيل
ال�شعبي.
�أن ه���ذه ال��ظ��اه��رة ينبغي
ال���ن���ظ���ر �إل���ي���ه���ا مب��ن��ظ��ور
�إيجابي حيث �إن��ه��ا تتعلق
مبحا�سبة الأع�����ض��اء على
�أعمالهم الربملانية وعلى
وك����ال����ت����ه����م يف ال��ت��م��ث��ي��ل
ال�شعبي.

•�إن هذه الظاهرة �سواء �أدت �إلى تغيري ن�سب مرتفعة من �أع�ضاء الربملانات �أو ن�سب �أقل ،
ف�إنها ال ت�ؤثر حقيق ًة على دور الربملان يف التعبري عن امل�صلحة املجتمعية العامة .التي
التتغري بتغري الأع�����ض��اء  ،و�إمن���ا ق��د تكون هناك بع�ض املالحظات ح��ول و�سائل حتقيق
امل�صلحة املجتمعية العامة وفقا للنتائج النهائية لالنتخابات يف حال تغري �أعداد الأغلبية
�أو الأقلية داخل الربملان.
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م����ذك����رة ت��ف�����س�يري��ة
ل���ـ م��ق�ترح م��و���ض��وع
ال���ل���ج���ن���ة ال���دائ���م���ة
الأول��������������ى ( جل��ن��ة
ال���������س����ل����م والأم����������ن
ال���������دول���������ي����ي����ن):يف
االحت�������اد ال�ب�رمل���اين
الدويل

م����ذك����رة ت��ف�����س�يري��ة
ل���ـ م��ق�ترح م��و���ض��وع
ال���ل���ج���ن���ة ال���دائ���م���ة
ال����ث����ان����ي����ة ( جل��ن��ة
التنمية امل�ستدامة
والتمويل والتجارة)
االحت�������اد ال�ب�رمل���اين
الدويل

ت��رى ال�شعبة الإم��ارات��ي��ة
������ض�����رورة ت�����دار������س م���دى
ق�������������درة ن�������ظ�������ام الأم����������ن
النظام الأمني امل�شرتك .
اجل���م���اع���ي ال�������دويل ع��ل��ى
الأمن اجلماعي ال�سلمي.
�ضبط وت�سوية املنازعات
�ضبط ح��رك��ة ال�����ص��راع��ات
وال���������ص����راع����ات ال���دول���ي���ة
والنزاعات يف العامل.
حتى ميكن احل��دي��ث عن
م��ع��اق��ب��ة ال�����دول املنتهكة
م�ستقبل ال�سلم والأم���ن
مل���ب���ادئ و�أ����س�������س ال��ق��ان��ون
ال��دول��ي�ين يف ظ���ل ت��زاي��د
الدويل
ال�������ص���راع���ات ال���دول���ي���ة يف
العقود القادمة.

حت���ق���ي���ق االن�����ت�����ق�����ال م��ن
املفاهيم الوطنية للتنمية
امل�����س��ت��دام��ة �إل�����ى ان��ت�����ش��ار
م�����ف�����ه�����وم دويل ج����دي����د
يراعي امل�شكالت املتجددة
حول العامل.

ت��ق��دمي م��ق�ترح  :ق���درة
ن��ظ��ام الأم�����ن اجل��م��اع��ي
ال���������دويل ع���ل���ى ت�����س��وي��ة
امل���ن���ازع���ات وال�����ص��راع��ات
ال����دول����ي����ة ،واحل�������د م��ن
امل����خ����اط����ر ال�������س���ي���ا����س���ي���ة
والع�سكرية يف العالقات
الدولية

ال����ت����وج����ه ن����ح����و ت��ن��م��ي��ة
م�������س���ت���دام���ة دول����ي����ة م��ن
خ�ل�ال اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات
ال�����وط�����ن�����ي�����ة مل�����واج�����ه�����ة
الأخ��������ط��������ار ال�������ص���ح���ي���ة
وال����وب����ائ����ي����ة ال���ع���امل���ي���ة ،
وال���ب���ط���ال���ة  ،وال���ت���ف���اوت
االجتماعي املتزايد بني
دول ال���ع���امل ،ومكافحة
املجاعة والفقر

•�أك��دت ال�شعبة الربملانية الإماراتية �أن��ه البد �أن يكون هناك نظام �أمني م�شرتك حلماية
م�صاحلهم و�أهدافهم ومنجزاتهم الداخلية واخلارجية  ،ونظام الأمن اجلماعي الدويل
متثل يف ع�صبة الأم��م املتحدة التي ت�شكلت بعد احلرب العاملية الأول��ى ،ثم الأم��م املتحدة
التي ت�شكلت بعد احل��رب العاملية الثانية  ،وك��ان ال��ه��دف الرئي�سي م��ن ه��ذه املنظمة هو
حتقيق الأم��ن اجلماعي ال��دويل امل�شرتك  ،ومبا يكفل ال�سلم والأم��ن الدوليني و�أن يكون
لدى هذا النظام القدرة على التدخل ل�ضبط حركة ال�صراعات واملنازعات الدولية ،وهذا
مامت التعبري عنه يف ميثاق الأمم املتحدة الذي �أكد �ضمن �أهدافه الأ�سا�سية حتقيق ال�سلم
والأم��ن الدوليني وح��ل املنازعات واخل�لاف��ات بني ال��دول بالو�سائل ال�سلمية  ،و�أن يكون
الهدف الرئي�سي يف �ساحة العمل الدولية �ضبط �أي خالف �أو منازعات  ،ومعاقبة الدول
املنتكهة ملبادئ و�أ�س�س القانون الدويل التي مت ترجمتها يف ميثاق الأمم املتحدة
•مت اقرتاح هذا العنوان يف اللجنة الدائمة الثانية ( جلنة التنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة)
باعتبار �أن مفهوم التنمية امل�ستدامة يعد من �أكرث املفاهيم االقت�صادية يف العامل التي حتتاج
�إلى املزيد من الدرا�سة باعتبارها املكون الرئي�سي يف تنمية املوارد الب�شرية ،وا�ستغالل املوارد
املادية دون الإ�ضرار بحاجات �أجيال امل�ستقبل ،وعلى الرغم من �صدور �آالف الوثائق ،وعقد
ع�شرات امل�ؤمترات املتخ�ص�صة بالإ�ضافة �إلى مئات املنتديات العاملية التي انعقدت لغر�ض بحث
و�سائل  ،وعوائق  ،وحتديات  ،وطموحات التنمية امل�ستدامة� ،إال �أن الغالبية الكربى من دول
العامل مازالت عاجزة عن حتقيق الأهداف امل�ستوحاه من التنمية امل�ستدامة ،بالإ�ضافة �إلى
عدم االلتزام باملبادرات الدولية املتعددة التي �أطلقتها الأم��م املتحدة لتنفيذ ا�سرتاتيجية
الألفية الإمنائية التي ركزت ب�صفة �أ�سا�سية على مفاهيم التنمية امل�ستدامة.
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م����ذك����رة ت��ف�����س�يري��ة
ل���ـ م��ق�ترح م��و���ض��وع
ال���ل���ج���ن���ة ال���دائ���م���ة
ال�����ث�����ال�����ث�����ة( جل���ن���ة
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة
وحقوق الإن�سان):

م�����داخ�����ل�����ة ح��������ول «
ت����ط����ورات ال�������ش����ؤون
الفل�سطينية «
اج�����ت�����م�����اع ال���ل���ج���ن���ة
التنفيذية يف احتاد
جم����ال���������س ال��������دول
الأع�ضاء يف منظمة
التعاون الإ�سالمي

ال����ق����ان����ون ال��������دويل ب�ين
امل�����ف�����اه�����ي�����م ال����وط����ن����ي����ة
لل�سيادة  ،وعدم التدخل
يف ال�������ش����ؤون ال��داخ��ل��ي��ة
للدول  ،وحقوق الإن�سان

ن����ت����ي����ج����ة ال������ت������ط������ورات
ال��ت��ي مت���ر ب��ه��ا الق�ضية
الفل�سطينية والتي تنذر
ب��اخل��ط��ر ع��ل��ى م�ستقبل
ال�����������س��ل��ام يف ال���������ش����رق
الأو�����س����ط ،ط��رح��ت ه��ذه
الفكرة .

•طرحت ال�شعبة الربملانية الإماراتية املو�ضوع على �أجندة �أعمال اللجنة الدائمة الثالثة ،
فهناك العديد من الدول يف خمتلف املحافل واملنتديات واملنظمات الدولية �أ�صبحت تتخذ
من حقوق الإن�سان ذريعة للتدخل يف ال�ش�أن الداخلي للدول الأخرى وخا�صة الدول النامية
الأمر الذي مي�س مبقومات الأمن وال�سيادة ويهدد ا�ستقرار العالقات الدولية .

•ات��خ��اذ موقف ب��رمل��اين ا�سالمي م�شرتك ب�ش�أن و�ضع ت��داب�ير لت�أمني امل�ساعدات وحماية
حقوق ال�شعب الفل�سطيني يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل وذلك من خالل التحرك
الدبلوما�سي للمجموعات العربية والآ�سيوية والإفريقية من �أجل ال�ضغط على ا�سرائيل
يف حتمل م�س�ؤولية وقف انتهاكاتها جتاه ال�شعب الفل�سطيني وفق املبادئ الدولية املتعارف
عليها.
•حتميل �إ�سرائيل امل�س�ؤولية القانونية والدولية عما ارتكبته وترتكبه من جرائم تنتهك
مبادئ القانون الدويل والإن�ساين خا�صة مبا يتعلق مبعامل املدينة املقد�سة

نتيجة اخللط وااللتبا�س
ال����ذي ي��ح��دث ب�ين ال��ت��زام
ال�������دول مب���ع���اي�ي�ر ح��ق��وق ������ض�����رورة ع������دم امل�������س���ا����س
االن���������س����ان وب���ي��ن م��ف��ه��وم مبقومات الأمن وال�سيادة
ال�����ت�����دخ�����ل يف ال�����������ش������ؤون
الداخلية للدول.

مت طرح الأفكار التالية :
م�ستقبل ال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط.
تعزيز عمل الربملانات يف
���������س����ي���ر امل��������ف��������او���������ض��������ات
ال���دول اال�سالمية لدعم
ال�����ف�����ل�����������س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة –
الق�ضية الفل�سطينية.
الإ�سرائيلية.
امل�صاحلة الفل�سطينية –
الفل�سطينية
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الر�أي الفني حول
« واق������ع������ة ت���ل��اوة
ال�����ق�����ر�آن ب���امل���ع���ازف
لإح������دى ال��ط��وائ��ف
امل�������������س������ي������ح������ي������ة يف
�إندوني�سيا »

حم����اول����ة ات����خ����اذ م��وق��ف
دب��ل��وم��ا���س��ي ل��ل��ت��ع��ام��ل مع
ه���ذه ال��واق��ع��ة .وال�ترك��ي��ز
ع�����ل�����ى ����������ض���������رورة ت���ب���ن���ي
االحت��������اد يف خ���ط���ة ع��م��ل��ه
«دع������وة ح���ك���وم���ات ال����دول
�إع�����ط�����اء ر�أي ال�����ش��ع��ب��ة
الإ����س�ل�ام���ي���ة �إل�����ى ت��ق��دمي
ال�ب�رمل���ان���ي���ة ح�����ول ه���ذه
م�����������ش�����روع ق������ان������ون دويل
الواقعة
���ص��ادر ع��ن الأم���م املتحدة
يق�ضي ب��ت��ح��رمي امل�سا�س
والإ�ساءة للكتب ال�سماوية
و امل����ق����د�����س����ات وال�����رم�����وز
والثوابت الدينية».
اق�����ت����رح����������ت ال���������ش����ع����ب����ة
ال�ب�رمل���ان���ي���ة ع�����دم �إدان������ة
واق�����ع�����ة ت����ل���اوة ال�����ق�����ر�آن
ب���������امل���������ع���������ازف لإح�������������دى
الطوائف ال�سنية  ،خا�صة
�أن ال���ط���ائ���ف���ة اع����ت����ذرت ،
و�أن الإدان����������ة ق����د ت�����ض��ر
ب���ال���ع�ل�اق���ات الإم����ارات����ي����ة
الإماراتية

•اقرتحت �أمانة ال�شعبة الربملانية �أنه بد ًال من الرتكيز على الواقعة التي حدثت يف �إندوني�سيا
 ،فانه من املهم التعبري عن خيبة الأمل من الت�صريحات التي �أثارها الرئي�س الت�شيكي يف
 26مايو  2014حول ما �أكد عليه من الأيدولوجية واملفاهيم الإ�سالمية هي من تقف
وراء �أعمال العنف  ،والربط بني من ي�ؤمنون بالقر�آن وبني النازيني والعن�صريني املعادين
لل�سامية .
•والت�أكيد على �أن مثل هذه الت�صريحات ال ت�ساعد على بناء الثقة والفهم املتبادل وحوار
احل�ضارات والثقافات الإن�سانية  ،خا�صة �إذا �صدرت من م�س�ؤولني يتقلدون منا�صب ر�سمية
يف دولهم .
•و�أن يتم ت�ضمني ذل��ك يف ق���رارات ال���دورة العا�شرة مل�ؤمتر احت��اد جمال�س ال��دول الأع�ضاء
مبنظمة التعاون اال�سالمي.
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ورق����������ة حم����������ور يف
ح������م������اي������ة ح�����ق�����وق
الأط����ف����ال ،وخ��ا���ص��ة
الأطفال املهاجرين
م�����ن غ��ي��ر ���ص��ح��ب��ة
�أهاليهم وحمايتهم
م���ن اال���س��ت��غ�لال يف
احلروب والأزمات .

ه��ن��ال��ك ا���س��ب��اب ع��دي��دة
�أدت �إيل ظ����ه����ور ه���ذه
الظاهرة منها :
•ت�������ع�������د احل��������������روب
وال�صراعات ك�سبب
م��ن �أ���س��ب��اب هجرة
الأطفال.
•ي���ع���د ال���ف���ق���ر ���س��ب��ب
ه�������������ام الن����ت���������ش����ار
ظ�������اه�������رة ت���ه���ج�ي�ر
الأطفال.
•زي��������������ادة االح������ي������اء
امل�����ه�����م�����������ش�����ة ع���ل���ى
م�ستوي العامل .
•زي�����������������������ادة ن���������س����ب
الأطفال ال�شوارع.
•الرغبة يف احل�صول
ع����ل����ى ع����م����ل مم��ي��ز
واحل�����������ص�����ول ع��ل��ى
دخل مر�ضي.

تتمحور الفكرة الرئي�سة
ح����������ول ح����م����اي����ة ح���ق���وق
الأطفال وخا�صة الأطفال
املهاجرين من اال�ستغالل
وال�����س��ع��ي ل��ل��ح��د م���ن ه��ذه
الظاهرة.

ال���ن���ت���ائ���ج امل�ت�رت���ب���ة ع��ل��ى
ه��ج��رة الأط��ف��ال م��ن غري
�صحبة �أهاليهم:
زيادة حدة و�أنواع اجلرائم
يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال���ت���ي يتم
ال���ه���ج���رة ال���ي���ه���ا؛ ن��ت��ي��ج��ة
عدم قدرة املهاجرين على مقرتحات لتعزيز دور الربملانات يف حماية الأطفال املهاجرين من غري �صحبة �أهاليهم :
ال��ت��ج��ان�����س وال��ت���أق��ل��م مع
•ت�شكيل جلنة لتنفيذ احلد من ظاهرة جتنيد الأطفال وا�ستغاللهم ،حيث يتم تويل اتخاذ
هذه املجتمعات ،بالإ�ضافة
كافة الإجراءات لتنفيذ التزامات الدول جتاه ظاهرة جتنيد الأطفال.
�إلى عدم قدرة املهاجرين
•�ضمان حماية الأطفال امل�سرحني و�إع��ادة �إدماجهم يف املجتمع وت�أهيلهم مبا ميكنهم من
ع��ل��ى االن����دم����اج م���ع ه��ذه
امل�شاركة الإيجابية جتاه جمتمعهم.
املجتمعات التي يهاجرون
•تنفيذ برامج توعوية بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ؛خللق ر�أي ع��ام جت��اه ظاهرة
�إل��ي��ه��ا ،وال��ت��ي ت�����ؤدي �إل��ى
جتنيد الأطفال وا�ستغاللهم والآثار ال�سلبية التي تلحقها هذه الظاهرة بالأطفال واملجتمع
زيادة جرمية ال�سرقة.
ب�صورة عامة.
زي������������ادة�أع������������داد و�أن������������واع
•دعم جميع �أ�شكال التعاون امللمو�س بني الدول الأع�ضاء يف الربملانات ،ومن خالل املنظمات
ال����ع���������ص����اب����ات ال����دول����ي����ة
امل���������س����ل����ح����ة (ال������ع������اب������رة
الدولية و املنظمات غري احلكومية  ،و ذلك بق�صد بناء �شبكات �إجرائية؛ ترمي �إلى ت�سهيل
ل����ل����ح����دود) ؛الع���ت���م���اده���ا
عودة القا�صرين �إلى بلدانهم الأ�صلية ،يف �إطار �إجراء ي�أخذ بعني االعتبار �أهمية العودة يف
ه����������ؤالء ال���ق���ا����ص���ري���ن يف
ظل �شروط �إن�سانية م�ضمونة حتفظ الكرامة للقا�صرين.
�أع���م���ال���ه���ا ذات الإج�������رام
•يجب على احلكومات �أن تقوم ب�إن�شاء وت�أ�سي�س وح��دة ملكافحة الظاهرة ،وكذلك تو�سيع
الدويل.
�شبكات ال�ضمان االجتماعي بحيث ت�شمل معظم الأ���س��ر الفقرية التي ت�ضطر �إل��ى دفع
انت�شار حالة من الفو�ضى
�أطفالها �إلى الهجرة لتوفري الدخل الالزم لها .عالوة على ذلك ف�إن من الواجب �أي�ضا على
�أو االن���ق�ل�اب الأم���ن���ي� ،أو
احلكومات �أن تتبنى خطط و�آليات ملكافحة الفقر وحت�سني الو�ضع املعي�شي واالقت�صادي
ت��ه��دي��د م��ع��ط��ي��ات الأم����ن
املرتدي ،الذي يعاين منه عامة ال�شعوب
ال���وط���ن���ي ل���ه���ذه ال������دول،
ن����ظ����راً لأن ال��ق��ا���ص��ري��ن
املهاجرين �إلى هذه الدول
ال ي��ح��م��ل��ون �أي ق��ي��م �أو
�أف��ك��ار حمددة،ت�ساعدهم
على الت�أقلم مع املجتمعات
التي يتم الهجرة �إليها.
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ورق�����ة حم����ور ح��ول
العواقب الإن�سانية
للأزمات الإقليمية
ال��ت��اب��ع��ة للجمعية
ال��ب�رمل����ان����ي����ة حل��ل��ف
الناتو.

تعد ال�صراعات من �أهم
ما مييز الب�شر لتحقيق
�أهدافهم  ،ولقد اتخذت
ال�����ص��راع��ات ب�ي�ن ال���دول
�شكلني� :أحدهما ال�صراع
اخل����ف����ي غ��ي��ر امل���ب���ا����ش���ر
على امل�صالح  ،وال�صراع
امل�����ب�����ا������ش�����ر ب�������احل�������روب
واف�����ت�����ع�����ال الأزم��������������ات ،
وغ���ي���ره�������ا  ،ون���ت���ي���ج���ة
ل��ل�����ص��راع��ات ب�ين ال���دول
امل��خ��ت��ل��ف��ة وم����ن �أ���س��ب��اب
ال����ع����واق����ب الإن�������س���ان���ي���ة
للأزمات الإقليمية
•ان����ت���������ش����ار ال���ف�������س���اد
 :ب�������س���ب���ب ���ض��ع��ف
ال��رق��اب��ة وامل�ساءلة
يف بع�ض الدول.
•اجل��م��ود ال�سيا�سي
 :وي��������ع��������ود ذل������ك
ل������ع������دم مم����ار�����س����ة
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة
احلقيقية يف كثري
من الدول العربية.
و��������س�������وء الإدارة
والفهم والتقدير.
• ن�����ش��ر ال��ع��دي��د من
الأف����ك����ار امل��ت��ط��رف��ة
داخ����������������������������ل ه�����������ذا
اجلماعات

ال��ف��ك��رة الرئي�سة ملو�ضوع
الورقة التدخل ال�سريع �أو
العاجل لإعادة التوازن �إلى
امل�سار الطبيعي واحلد من
هذه الأزمات.

ال���ت���ح���دي���ات �أو ال��ن��ت��ائ��ج
ال��ت��اب��ع��ة ل��زي��ادة احل��روب
والأزم���������������ات وال������ك������وارث
الإقليمية �أدت �إل��ى زي��ادة
م�ستوى الفقر يف العامل،
ب���الإ����ض���اف���ة �إل�����ى �أن ه��ذه
الأزم��ات ت�سببت يف هروب
ر�ؤو����س الأم���وال والعقول
الوطنية �إلى بلدان �أخرى،
مما يرتتب عليه خ�سائر ومن املقرتحات املقدمة
�أوال :الإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي.
وطنية يف الأ�صول املادية
ثانياً :عقد م�ؤمترات امل�صاحلة الوطنية.
والب�شرية .بالإ�ضافة �إلى
ان��ت�����ش��ار جت����ارة الأ���س��ل��ح��ة
ب��ي�ن احل��������دود ال��وط��ن��ي��ة
ومت��������رك��������ز اجل�����م�����اع�����ات
الإرهابية يف املناطق التي
ت�شهد مثل هذه الأزم��ات.
ك����ذل����ك ����س���ق���وط �أن���ظ���م���ة
ب��ع�����ض ال������دول �أدى �إل���ى
ت�صاعد دور الإ�سالميني
باجتاهاتهم املختلفة .
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ترتكز هذه الورقة على
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى منظمات
املجتمع املدين يف م�سرية
العمل العربي امل�شرتك
وامل����ع����اي��ي�ر ال����ت����ي ي��ج��ب
�أن ت��ت��واف��ر يف منظمات
ورقة حول منظمات
املجتمع امل��دين ،وكذلك
امل����ج����ت����م����ع امل�������دين
الإ���ش��ك��ال��ي��ات وال��ع��واق��ب
يف م�������س�ي�رة ال��ع��م��ل
ال���ت���ي ت���واج���ه م��ن��ظ��م��ات
العربي امل�شرتك
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين ،وك��ي��ف
ميكن ملنظمات املجتمع
امل���������دين �أن ت�������س���ه���م يف
م�����س�يرة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي
امل�شرتك ؟

•مت ذكر العديد من الت�شريعات التي �أ�صدرت من الدولة ب�ش�أن ال�شباب والربامج التي تهدف
يف تطوير م�شاريع ال�شباب وجهود املجل�س الوطني االحت��ادي لل�شباب واملبادرات ال�صادرة
من احلكومة يف الدولة .

ه�������ن�������اك ال�������ع�������دي�������د م���ن
التحديات والعواقب التي
ت��ع��ي��ق م�����س�يرة منظمات هنالك العديد من املقرتحات �أهمها :
•�أن ال�شعبة الإمارتية ترى تعزيز عمل منظمات املجتمع امل��دين يف م�سرية العمل العربي
ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ش�ترك
امل�شرتك  ،وذلك من خالل التكامل الر�أ�سي والأفقي بني منظمات املجتمع املدين �سواء
منها:
يف الدولة الواحدة �أو يف الدول العربية كافة� ،أما التكامل الر�أ�سي يتم من خالل تكامل
تتمحور الفكرة الرئي�سة ���ض��ع��ف امل�����ق�����درة امل��ال��ي��ة
عمل منظمات املجتمع املدين يف داخل الدولة من خالل التعاون امل�شرتك واالجتماعات
يف ال����ورق����ة ع���ل���ى ت��ع��زي��ز ال�لازم��ة لهذه املنظمات،
التن�سيقية بينهم .و �أم��ا التكامل الأف��ق��ي يحدث عندما تتفق منظمات املجتمع املدين
م�������س�ي�رة ال���ع���م���ل ال��ع��رب��ي مم����ا ي���غ���ري ال���ك���ث�ي�ر م��ن
يف البلدان العربية ،مما ي�ساعد يف القدرة على التعبري عن حاجات و متطلبات املجتمع
ال��دول اخلارجية بتمويل
امل�شرتك.
القطري ككل  .كما يتم التكامل بني عمل منظمات املجتمع املدين يف الوطن العربي من
هذه املنظمات.
خالل التوا�صل بني املنظمات املعنية كل على حدى.
�ضعف ال���ك���وادر الب�شرية
امل���ؤه��ل��ة وامل���درب���ة بالقيام
ب�أدوار املجتمع املدين.

تتدار�س هذه الورقة:
ورق���ة ب�����ش���أن جهود
جهود الإمارات يف متكني حت��ف��ي��ز ط���اق���ات ال�����ش��ب��اب ق�����ض��اي��ا ال�����ش��ب��اب املتعلقة
دولة الإمارات ب�ش�أن
ال�������ش���ب���اب وم������ا ت��ق��دم��ه وت�شجيعها لتبدع يف جميع بالتحديات التي تواجههم
ال�شباب
من جميع النواحي
احل�����ك�����وم�����ة م�������ن �أج�������ل املجاالت
ال�شباب املواطن
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ارت���ف���اع ع����دد ال�����ص��راع��ات
امل�����������س�����ل�����ح�����ة وال������ع������ن������ف
وانتهاكات حقوق الإن�سان،
ترتكز هذه الورقة على تربز هذه الورقة:
ورقة
م�������داخ�������ل�������ة ح������ول امل�����ش��ردي��ن داخ��ل��ي��اَ ب�ش�أن تعزيز امل�س�ؤولية حلماية ن��ت��ي��ج��ة ل��ف�����ش��ل �أط������راف
ال�����ن�����زاع�����ات امل�������س���ل���ح���ة يف
املدنيني .
النزاع امل�سلح .
الت�شرد الداخلي
اح���ت��رام ح���ق���وق ال�����س��ك��ان
املدنيني.

االقرتاحات التي قدمتها ال�شعبة الربملانية :
•الت�أكيد على مبد�أ حل النزاعات بني الأط���راف املتنازعة بالطرق ال�سليمة ،لأنها متثل
ال�سبيل الأ�سا�سي وكتدبري وقائي حلماية املدنيني من �آثار املنازعات امل�سلحة و�ضمان التزام
�أطراف النزاعات بالقانون الدويل ملنع النزوح الق�سري ،وتقت�ضي ال�سلطات الوطنية ال�سعي
�إلى عودة مواطنيها وحماية حقوقهم.
•االل��ت��زام وات��خ��اذ التدابري ال�لازم��ة م��ن احلكومة للحد م��ن خماطر ال��ك��وارث الطبيعية
حلماية حياة النا�س وممتلكاتهم ،وقد تنطوي تلك الإجراءات على الإخالء �أو بكلمة �أخرى
يجب على ال�سلطات املحلية �سن القوانني ور�سم ال�سيا�سات املتعلقة ب�إدارة الكوارث الطبيعية
و�إنفاذها واتخاذ التدابري الإداري��ة الالزمة كمالحظة جماالت اخلطر ورفع الوعي لدى
ال�سكان باملخاطر والأخطار و�إخالء ال�سكان الذين يحتمل ت�أثرهم باملخاطر.
•لتعزيز فعالية التن�سيق بني الفاعلني يف جماالت حقوق الإن�سان واحلد من خماطر الكوارث
الطبيعية والإمن���اء �إذا ما �أري��د له�ؤالء الفاعلني تقدمي العون يف بناء الإرادة ال�سيا�سية
وامل�ساءلة ،كما ال ب��د م��ن ت�شجيع احلكومات على توقيع ال�صكوك القانونية وتنفيذها
بخ�صو�ص النزوح الداخلي وخماطر الكوارث الطبيعية وحقوق الإن�سان.
•ترى ال�شعبة الربملانية �ضرورة �إن�شاء نظم حماية وطنية فعالة ملعاجلة ح��االت الت�شرد
الداخلي وتعزيز اال�ستجابات الوطنية من خالل و�ضع �إطار قانوين مالئم .
•�أن ه��ذه امل�س�ؤولية ال ينبغي �أن تنفرد بها احلكومات فقط و�إمن��ا تتقرر يف �إط��ار متكافئ
وم��ت��وازن بني م�س�ؤوليات احلكومة وال�برمل��ان ،باعتبار �أن الربملان هو �صاحب الوالية يف
املوافقة على قرار العمليات الع�سكرية �أو احلروب ،ومن ثم فهو م�س�ؤول عن حماية املدنيني
خا�صة �أثناء النزاعات امل�سلحة .
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ورق��ة مداخلة حول
دور ال���ب��رمل������ان������ات
يف ح���م���اي���ة ح���ق���وق
الأط��ف��ال  ،وخا�صة
الأطفال املهاجرين
م�����ن غ��ي��ر ���ص��ح��ب��ة
�أهاليهم وحمايتهم
م���ن اال���س��ت��غ�لال يف
احلروب والأزمات «

زيادة معدالت املهاجرين
م������ن الأط�������ف�������ال ب������دون
���ص��ح��ب��ة �أه��ال��ي��ه��م  ،من
امل�������ش���اك���ل االج��ت��م��اع��ي��ة
التي ت�صاعدت وتريتها
ب�شكل م�ستمر على مدى
ال�سنوات املا�ضية

ت�شكل هذه الهجرات خرقا
حقيقيا للمواثيق الدولية
ب�������ش����أن ح���ق���وق الأط����ف����ال
والإن�������������س������ان ،مل�����ا ت�����س��ب��ب��ه
�إيجاد طريقة
ل�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذ احل�������������د م����ن م���ن م���واق���ف ت���ه���دد ح��ي��اة
ظ���اه���رة جت��ن��ي��د الأط���ف���ال الأط����ف����ال  ،ك��اال���س��ت��غ�لال
واالع����������ت����������داء اجل���ن�������س���ي
وا�ستغاللهم.
وال���ت���ج���ن���ي���د يف ال����ق����وات
امل�سلحة وا�ستغاللهم يف
ال���ع���م���ل واحل������رم������ان م��ن
احلرية

من املقرتحات التي �أعدتها ال�شعبة الربملانية :
•�أهمية ت�شكيل جلنة دولية يف االحتاد الربملاين الدويل وبالتعاون مع هيئة الأمم املتحدة
 ،لتنفيذ احل��د م��ن ظ��اه��رة جتنيد الأط��ف��ال وا�ستغاللهم ،حيث يتم ت��ويل ات��خ��اذ كافة
الإج���راءات لتنفيذ التزامات ال��دول جتاه ظاهرة جتنيد الأطفال ،ومنع ا�ستغاللهم ب�أي
�شكل من الأ�شكال ،وكذلك �ضمان حماية الأطفال امل�سرحني و�إع��ادة �إدماجهم يف املجتمع
وت�أهيلهم مبا ميكنهم من امل�شاركة الإيجابية جتاه جمتمعهم.
•دعم جميع �أ�شكال التعاون امللمو�س بني الدول الأع�ضاء يف الربملانات ،من خالل املنظمات
الدولية و املنظمات غري احلكومية  ،وذلك بق�صد بناء �شبكات �إجرائية؛ ترمي �إلى ت�سهيل
عودة القا�صرين �إلى بلدانهم الأ�صلية ،يف �إطار �إجراء ي�أخذ بعني االعتبار �أهمية العودة يف
ظل �شروط �إن�سانية م�ضمونة حتفظ الكرامة للقا�صرين.
•يجب على احلكومات �أن تقوم ب�إن�شاء وت�أ�سي�س وح��دة ملكافحة الظاهرة ،وكذلك تو�سيع
�شبكات ال�ضمان االجتماعي بحيث ت�شمل معظم الأ���س��ر الفقرية التي ت�ضطر �إل��ى دفع
�أطفالها �إلى الهجرة لتوفري الدخل الالزم لها .عالوة على ذلك ف�إن من الواجب �أي�ضا على
احلكومات �أن تتبنى خطط و�آليات ملكافحة الفقر وحت�سني الو�ضع املعي�شي واالقت�صادي
املرتدي ،الذي يعاين منه عامة ال�شعوب.
•كما ت��رى ال�شعبة الربملانية االماراتية �أهمية �أن يتبنى �صندوق الطفولة التابع للأمم
املتحدة املبادئ القانونية حلماية الأطفال املهاجرين ب��دون �صحبة �أهاليهم وخا�صة يف
البنود التي وردت يف اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال
املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم.
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ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية:
�أ .الأفكار
بل���غ �إجم���ايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفني���ة املعدة لالحتادات الربملانية عدد ( )102فكرة ،ومن �أهم هذه
الأفكار:
•التعديل على النظام الداخلي للربملان العربي لتطوير �أعمال الربملان من خالل �أدوات رقابية و�إجراءات عمل
جديدة والذي خال منه النظام الداخلي ،وذلك من خالل بناء �أهداف م�ستوحاة مبا�شرة من النظام الأ�سا�سي
والبناء عليها يف حتديد االخت�صا�صات الواردة يف النظام .
•�أهمي���ة تطوي���ر العمل الربملاين العرب���ي امل�شرتك من خالل تقدمي م�ساهمات برملانية ج���ادة و�أعمال ودرا�سات
ميكن �أن ت�ساهم يف حتقيق غايات الربملان العربي من خالل حتفيز �أع�ضاء الربملان العربي و�أع�ضاء الربملانات
العربي���ة بعمومه���م و الأمان���ات العام���ة للربملانات العربي���ة على االلت���زام بواجباتها جتاه الأعم���ال واملمار�سات
والأدوار الربملانية ،التي ت�سهم يف تطوير العمل الربملاين العربي .
•كيفي���ة حتقي���ق ال�سل���م والأمن الدوليني من خالل ا�ستقرار العالق���ات الدولية حيال اخللط الذي يحدث بني
الت���زام ال���دول مبعايري حقوق الإن�سان وبني مفهوم التدخل يف ال�ش����ؤون الداخلية للدول وال�سيادة الوطنية يف
م�س���ودة ق���رار اللجنة الدائم���ة الثالثة حول « القانون الدويل بني املفاهيم الوطني���ة وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول وحقوق الإن�سان «
•م�شروع عمل حول ال�شراكة بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة  ،وقد ت�ضمن هذا امل�شروع عدة نقاط
�أ�سا�سي���ة  :تو�ضي���ح التحدي���ات والفر����ص لكل اخلي���ارات املطروحة ب�ش����أن التغلب على الإ�شكالي���ات التي تواجه
االحت���اد حي���ث كان���ت اخلي���ارات املطروحة هي اخليار الأول  :حتوي���ل االحتاد الربملاين ال���دويل �إلى منظمة �أو
برنامج تابع للأمم املتحدة  ،اخليار الثاين  :االحتفاظ باتفاقية التعاون احلالية وعقد اتفاقية ( اتفاقيات )
تكميلية  ،اخليار الثالث  :حتويل االحتاد الربملاين الدويل �إلى منظمة حكومية دولية .
•«م�ش���روع التعدي�ل�ات عل���ى الالئح���ة التنظيمي���ة جلائ���زة التميز الربمل���اين العرب���ي» بغر�ض تطوي���ر وحتفيز
العامل�ي�ن يف املج���ال الربمل���اين �سواء م���ن �أع�ضاء �أو م���ن موظفي الربملان���ات ،وذلك لغر�ض تطوي���ر املمار�سات
الربملانية العربية لدعم الأدوار الت�شريعية والرقابية والدبلوما�سية الربملانية .
•«م�ش���روع الهي���كل التنظيمي للعاملني يف االحتاد الربملاين العربي» ال���ذي يهدف �إلى تطوير العمل من خالل
تخ�صي�ص وحدات بحثية مثل «وحدة البحوث والدرا�سات» و «الوحدة القانونية» ولكن مت دمج تلك الوحدات
لت�صبح «وحدة البحوث والدرا�سات القانونية ،بالإ�ضافة �إلى حتديد مهام واخت�صا�صات كل �إدارة .
•جائزة « و�سام الربملان العربي» التي تهدف �إلى الت�شجيع وامل�ساهمة يف �إجناح م�سرية العمل الربملاين امل�شرتك
من خالل تقدمي م�ساهمـ ــات برملانية جادة و�أعمال ودرا�سات ميكن �أن ت�ساهم يف حتقيق غايات الربملان العربي
م���ن خ�ل�ال حتفيز �أع�ضاء الربملان العرب���ي و�أع�ضاء الربملانات العربية بعمومه���م والأمانات العامة للربملانات
العربي���ة عل���ى االلت���زام بواجباته���ا جتاه الأعم���ال واملمار�س���ات والأدوار الربملانية التي ت�سه���م يف تطوير العمل
الربملاين العربي.
•م�ش���روع « نظ���ام جمموعات التعاون وال�صداقة الربملانية « يه���دف �إلى تعزيز التعاون والتن�سيق مع الربملانات
الوطني���ة العربي���ة ،والتن�سي���ق مع الربملان���ات الإقليمية ب�ش����أن الق�ضايا ذات االهتمام امل�ش�ت�رك وتنظيم متثيل
الربملان يف االجتماعات وامل�ؤمترات الربملانية الدولية والإقليمية .
•م�ش���روع ال�شبك���ة املعلوماتي���ة الربملاني���ة اخلليجية الذي اقرتحت���ه ال�شعبة الربملانية منذ ع���ام  ،2011والتي
متح���ورت فكرت���ه حول �إن�ش���اء �شبكة معلوماتي���ة برملانية خليجية ت�سان���د عمل املجال����س الت�شريعية اخلليجية
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وتعمل على �أ�سا�س تبادل اخلربات بني املجال�س  ،وتعد م�صدرا للأبحاث واملعلومات الربملانية اخلليجية وذلك
لأهمية وجود هذه ال�شبكة بني املجال�س الت�شريعية اخلليجية يف ظل عدم وجود التقنيات املعلوماتية احلديثة
وزيادة عدد �شبكات تبادل املعلومات وال�شبكات الربملانية الدولية والإقليمية .
•التعدي���ل عل���ى « م�ش���روع الالئح���ة التنظيمي���ة للمجموع���ات الربملاني���ة اخلليجي���ة التخ�ص�صي���ة يف املجال�ي�ن
الت�شريع���ي واالقت�ص���ادي « باعتب���ار �أن الالئح���ة تعرب عن اجلوهر الذي ي�سعى �إلى حتقي���ق التكامل والرتابط
ب�ي�ن ال���دول يف جمل����س التعاون اخلليج���ي  ،حيث لوحظ يف الالئحة ع���دم التوافق ب�ي�ن االخت�صا�صات الواردة
يف الئح���ة االخت�صا�ص���ات و�آلي���ة عم���ل املجموع���ات الربملاني���ة اخلليجي���ة التخ�ص�صي���ة يف املجال�ي�ن الت�شريع���ي
واالقت�صادي وبني اخت�صا�ص االجتماع الدوري .

املقرتحات:
بل���غ �إجم���ايل املقرتح���ات والتو�صي���ات الت���ي قدم���ت يف الأوراق الفني���ة املع���دة لالحت���ادات الربملانية ع���دد ()170
مقرتحاً ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
•التعلي���ق عل���ى النظ���ام الداخلي للربملان العربي حيث �أكدت على �أن النظ���ام مل يراع االلتزام ب�أ�س�س معينة وفق
منهاجي���ة « البني���ة املو�ضوعي���ة « عن���د و�ضع القوان�ي�ن الإجرائية كتف�صي���ل �إجراءات العم���ل يف كل ف�صل داخل
النظ���ام �أو الالئحـ ـ���ة و�أن كل �إج���راء يج���ب �أن يقابله ع���دة اختي ــارات ،فمث ً
ال يف حال املوافقـ ـ���ة على قرار ما  ،ما
ه���و احل���ل يف حال���ة الرف����ض ؟ وم���ا هو م�ص�ي�ر املمتنعني ع���ن الت�صويت ؟ ويف �أحي���ان �أخرى مل ينظ���م النظام
�إج���راءات لأفع���ال �أخ���رى مثل �إ�سق���اط الع�ضوية الت���ي وردت يف �صلب النظ���ام الأ�سا�سي ،وكذل���ك كيفية النظر
والدرا�س���ة مل�شروع���ات القوان�ي�ن واالتفاقي���ات العربية اجلماعي���ة املحالة من اجلامعة العربي���ة � ،أو كيفية عمل
جل���ان اال�ستم���اع ،وكذلك ف�إن النظام قل�ص من اخت�صا�ص رقاب���ي وا�سع كفله النظام الأ�سا�سي للربملان العربي
وه���و ح���ق ال�س�ؤال  ،حي���ث اعتمد على الإجابات الكتابي���ة للأ�سئلة دون الإجابات ال�شفهي���ة� ،أي �أن النظام و�ضع
قي���ودا ً مل يت���م و�ضعه���ا يف النظ���ام الأ�سا�سي وغريها من التعليق���ات واملقرتحات التي �ساهم���ت يف �إثراء النظام
الداخلي يف تفعيل �إجراءات عمله مبا يتنا�سب مع االخت�صا�صات الواردة يف النظام الأ�سا�سي للربملــان .
•اق�ت�راح ال�شعب���ة الربملانية على �إن�شاء جائزة يطلق عليها « و�سام الربملاين العربي للتميز الربملاين « للت�شجيع
وامل�ساهم���ة يف �إجن���اح م�س�ي�رة العم���ل الربمل���اين العرب���ي امل�شرتك من خ�ل�ال تق���دمي م�ساهم���ات برملانية جادة
و�أعم���ال ودرا�س���ات الت���ي ميك���ن �أن ت�ساهم يف حتقيق غايات الربمل���ان العربي من خالل حتفي���ز �أع�ضاء الربملان
العرب���ي و�أع�ض���اء الربملان���ات العربية بعمومهم و الأمان���ات العامة للربملانات العربية عل���ى االلتزام بواجباتها
جتاه الأعمال واملمار�سات والأدوار الربملانية التي ت�سهم يف تطوير العمل الربملاين العربي .
•مت االق�ت�راح يف م�س���ودة م�ش���روع ق���رار اللجن���ة الدائم���ة الثالثة حول « القان���ون الدويل ب�ي�ن املفاهيم الوطنية
وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول وحقوق الإن�سان « تدوين مبادئ وقواعد القانون الدويل  ،وتطوير
اتفاق���ات التع���اون بني الأمم املتحدة واالحتاد الربملانني ال���دويل  ،و�إ�صالح نظام الأمم املتحدة و�إ�صدار �إعالن
برملاين دويل حول تعزيز ال�سلم والأمن الدوليني من خالل احرتام مبادئ ال�سيادة  ،وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول الأخرى وحماية حقوق الإن�سان يف م�سودة م�شروع القرار.
•م�شروع عمل حول ال�شراكة بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة  ،وقد ت�ضمن هذا امل�شروع عدة نقاط
�أ�سا�سي���ة  :تو�ضي���ح التحدي���ات والفر����ص لكل اخلي���ارات املطروحة ب�ش����أن التغلب على الإ�شكالي���ات التي تواجه
االحت���اد حي���ث كان���ت اخلي���ارات املطروحة هي اخليار الأول  :حتوي���ل االحتاد الربملاين ال���دويل �إلى منظمة �أو
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برنام���ج تاب���ع للأمم املتح���دة  ،اخليار الثاين  :االحتفاظ باتفاقية التعاون احلالي���ة وعقد اتفاقية ( اتفاقيات
) تكميلي���ة  ،اخلي���ار الثال���ث  :حتوي���ل االحت���اد الربملاين ال���دويل �إلى منظم���ة حكومية دولية واق�ت�رح �إمكانية
تطوي���ر اخلي���ار الثاين املتعلق باالتفاقي���ات التكميلية بحيث ال يقت�صر الأمر على جمرد عقد اتفاقيات خا�صة
باالمتي���ازات واملنح واال�ستثناءات والت�سهيالت ،ولكن �أي�ض���ا عقد اتفاق �شراكة ا�سرتاتيجية متكافئة ومتوازنة
ب�ي�ن االحت���اد الربمل���اين الدويل والأمم املتح���دة خا�صة �أن اجلمعية العامة للأمم املتح���دة �أكدت على مثل هذا
التوج���ه يف قراراته���ا ال�سابق���ة  ،كما �أنه ميكن م�ستقب�ل�ا تطوير اتفاقية ال�شراك���ة اال�سرتاتيجية بحيث ميكن
لالحت���اد �أن ين�ش���ئ وح���دة �أخرى تابعة له متث���ل اجلهاز الت�شريعي للأمم املتحدة  ،وال���ذي ميكن �أن يكون من
خالل رعاية االحتاد الربملاين الدويل وذلك بني كل الربملانات الإقليمية يف العامل لبحث ر�ؤية م�ستقبلية عن
كيفي���ة حتقي���ق االرتباط والتكام���ل بني هذه الربملانات الإقليمية لت�شكل نواة مل���ا ميكن �أن نطلق عليه الربملان
العاملي .
•«م�ش���روع التعدي�ل�ات عل���ى الالئح���ة التنظيمي���ة جلائ���زة التميز الربمل���اين العرب���ي» بغر�ض تطوي���ر وحتفيز
العامل�ي�ن يف املج���ال الربمل���اين �سواء م���ن �أع�ضاء �أو م���ن موظفي الربملان���ات ،وذلك لغر�ض تطوي���ر املمار�سات
الربملانية العربية لدعم الأدوار الت�شريعية والرقابية والدبلوما�سية الربملانية .
•«م�شروع الهيكل التنظيمي للعاملني يف االحتاد الربملاين العربي» اقرتحت ال�شعبة تخ�صي�ص وحدات بحثية
مثل «وحدة البحوث والدرا�سات» و «الوحدة القانونية» ،ولكن مت دمج تلك الوحدات لت�صبح «وحدة البحوث
والدرا�سات القانونية بالإ�ضافة �إلى حتديد مهام واخت�صا�صات كل �إدارة .
•جائ���زة « و�س���ام الربمل���ان العرب���ي» اقرتح���ت ال�شعبة نظ���ام متكامل ب�ش�أن اجلائ���زة والذي هدف �إل���ى الت�شجيع
وامل�سام���ة يف �إجن���اح م�س�ي�رة العم���ل الربمل���اين امل�ش�ت�رك من خ�ل�ال تق���دمي م�ساهم ـ ـ���ات برملانية ج���ادة و�أعمال
ودرا�س���ات الت���ي ميك���ن �أن ت�ساهم يف حتقي���ق غايات الربملان العرب���ي من خالل حتفيز �أع�ض���اء الربملان العربي
و�أع�ض���اء الربملان���ات العربي���ة بعمومه���م والأمان���ات العام���ة للربملان���ات العربية عل���ى االلت���زام بواجباتها جتاه
الأعمال واملمار�سات والأدوار الربملانية التي ت�سهم يف تطوير العمل الربملاين العربي.
•التعدي���ل عل���ى « م�ش���روع الالئح���ة التنظيمي���ة للمجموع���ات الربملاني���ة اخلليجي���ة التخ�ص�صي���ة يف املجال�ي�ن
الت�شريع���ي واالقت�ص���ادي « �أك���دت ال�شعب���ة �أن نظ���ام العم���ل يف املنظم���ة الأم ال يتحم���ل االخت�صا�ص���ات ال���واردة
يف م�ش���روع الالئح���ة  ،خا�ص���ة �أن���ه ال توج���د يف القواع���د املنظم���ة للأجهزة الأخ���رى مواد تو�ض���ح العالقة بني
املجموعات الربملانية ( الت�شريعية واالقت�صادية ) وبني الأجهزة الربملانية الأخرى ( االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء
املجال����س الت�شريعي���ة  ،الأمان���ة العامة ملجل�س التع���اون لدول اخلليج العربية  ،املجل����س الأعلى ) ،مما ا�ستدعى
ال�شعب���ة الربملاني���ة �أن تقرتح تعديل الأنظمة الأخرى حتى تتوافق مع ما هو مطروح على الئحة اخت�صا�صات
املجموعات الربملانية اخلليجية يف املجالني الت�شريعي واالقت�صادي  ،كما و�أكدت ال�شعبة الربملانية على �ضرورة
مراجع���ة القواع���د التنظيمية لالجتماع الدوري لر�ؤ�س���اء املجال�س الت�شريعية اخلليجية ،حيث �إن هناك موادا
يف االخت�صا�ص���ات ال���واردة يف الئح���ة عم���ل املجموعات الربملاني���ة التخ�ص�صية تقرتب م���ن القواعد التنظيمية
للج���ان وهن���اك اخت�ل�اف كبري ب�ي�ن اخت�صا�صات اللجان وب�ي�ن اخت�صا�صات املجموعات الربملاني���ة  ،وعليه فقد
اقرتح���ت ال�شعب���ة �أن تكون منهجية االخت�صا�صات وا�ضحة ومعربة عن الدور الرئي�سي للمنظمة الأم حتى ال
تكون هذه املجموعات التخ�ص�صية عبئا م�ضافا لأع�ضاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية .
•« التعلي���ق عل���ى م�ش���روع النظ���ام الأ�سا�سي للمحكم���ة العربية حلقوق الإن�س���ان « الذي هدف �إل���ى �إ�ضفاء بع�ض
التعدي�ل�ات عل���ى م�شروع عمل املحكم���ة العربية حلقوق الإن�سان حيث اقرتحت ال�شعب���ة الربملانية �أن يت�ضمن
امل�شروع على �إ�ضافة هدف حول كفالة احرتام احلقوق واحلريات باعتبار �أن ميثل الهدف الرئي�سي للمحكمة
لي����س فق���ط يف تعزي���ز رغبة الدول يف تنفي���ذ التزاماتها ،لأن تنفي���ذ االلتزامات يتعلق �أ�سا�س���ا بالإطار الوطني
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املق���رر ل���كل دول���ة يف ح�ي�ن �أن كفالة احرتام ه���ذه احلقوق واحلري���ات يخرج م���ن النطاق الوطني �إل���ى النطاق
الإقليم���ي باعتب���ار �أن املحكمة �ستطبق قواع���د العدالة والق�ضاء الف�صل يف امل�سائل املث���ارة �أمامها ب�ش�أن ق�ضايا
حق���وق الإن�س���ان� ،سواء مت ذلك م���ن خالل الأطراف ال�شاكني �أو من خالل تطبي���ق القواعد الدولية املقررة يف
ه���ذا ال�ش����أن  ،كذلك �أ�شارت ال�شعبة �إلى �ضرورة �إن�شاء �أمانـ ـ ــة عام ـ ـ ــة للمحكمة تنظم ت�شكيلها واخت�صا�صاتها
وطريق���ة العم���ل به���ا م���ن خالل نظ���ام تعتمده اجلمعي���ة ،بالإ�ضافة �إل���ى التعدي�ل�ات الأخرى املتعلق���ة بالتزام
الق�ضاة باملحافظة على �سرية �أعمالهم فيما يتعلق باملداوالت �أو املعلومات ال�سرية التي يح�صلون عليها ،حيث
ارت�أى التعديل �أن يكفل الق�ضاة الت�أكيد على اعتبارات �سرية يف �أداء �أعمالهم ومداوالتهم ،ومبا ي�ضمن البعد
عن �أية ت�أثريات من الدول ال�شاكية �أو امل�شكو يف حقها �أو الأطراف الأخرى يف املحكمة  ،ف�ضال عن التعديالت
الإجرائية املتعلقة باملقر وطريقة انتخاب الق�ضاة للمحكمة .

�شكل بياين حل�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لقطاع الدبلوما�سية الربملانية

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق
الأمانة

التعديل على النظام الداخلي
للربملان العربي لتطوير �أعمال
الربملان من خالل �أدوات رقابية
و�إج���راءات عمل جديدة وال��ذي
خ��ل�ا م���ن���ه ال���ن���ظ���ام ال���داخ���ل���ي،
وذل����ك م��ن خ�ل�ال ب��ن��اء �أه����داف
م�ستوحاة مبا�شرة م��ن النظام
الأ����س���ا����س���ي وال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا يف
حتديد االخت�صا�صات الواردة يف
النظام .

م

1

جدول ح�صر �أهم �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية
�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

اقرتاح العديد من التعديالت على النظام الداخلي للربملان العربي والتي ت�ضمنت :
مبا �أن النظام الداخلي خال من اخلربة التاريخية القانونية الذي يعترب ملزماً للم�شرع باعتبار �أن اخلربة التاريخية �سيرتتب عليها �أن تتكيف وتتوافق مع
�إج��راءات العمل يف النظام الداخلي وفق هذه اخلربة  ،و�سعي النظام لأن يجعل بع�ض م�صادر اخلربة التاريخية يف داخل ن�صو�ص النظام �،إال �أن ذلك يخالف
الأ�صول القانونية العامة يف �أ�س�س ال�صياغات الت�شريعية ،كما �أنه خال من الإ�شارة �إلى ميثاق اجلامعة العربية الذي يعترب الأب ال�شرعي للنظام الأ�سا�سي للربملان
العربي  ،وهذا ما حاولت التعديالت املقرتحة تالفيه .
مل يراع النظام االلتزام ب�أ�س�س معينة وفق منهاجية « البنية املو�ضوعية « عند و�ضع القوانني الإجرائية منها:
•تف�صيل �إجراءات العمل يف كل ف�صل داخل النظام �أو الالئحة.
•�أن كل �إجراء يجب �أن يقابله عدة اختيارات فمث ً
ال يف حال املوافقة على قرار ما  ،فما هو احلل يف حالة الرف�ض؟  ،وما هو م�صري املمتنعني عن الت�صويت؟
هل �سيتم �ضمهم الى املوافقني � ،أو الراف�ضني للفعل؟ ويف �أحيان �أخرى مل ينظم �إجراءات لأفعال �أخرى مثل �إ�سقاط الع�ضوية التي وردت يف �صلب النظام
الأ�سا�سي ،ومثل كيفية النظر و الدرا�سة مل�شروعات القوانني واالتفاقيات العربية اجلماعية املحالة من اجلامعة العربية � ،أو كيفية عمل جلان اال�ستماع
وغريها من الأمثلة.
•�أن القواعد الإجرائية يف لوائح العمل يجب �أن ت�سري وفق ترتيب زمني ومتدرج ،بحيث �أن كل قاعدة �إجرائية يجب �أن يعقبها �أقرب قاعدة ميكن �أن تتحقق
بعدها ،ون�ستمر هكذا دواليك حتى ن�صل يف النهاية �إلى �إجراء القرار �أو الت�صويت .وهذا ماخال منه النظام ،خا�صة يف ممار�سة اخت�صا�صات الربملان ،و�سعت
التعديالت املقرتحة لتطبيق هذه القاعدة يف كل اخت�صا�صات الربملان .
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�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق
الأمانة

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

•غياب بع�ض املفاهيم الربملانية امل�ستقرة يف بع�ض قواعد العمل الربملاين عن النظام  .فمث ً
ال ا�ستقرت القاعدة الربملانية على �أن �إجراءات رفع احل�صانة تكون
يف �إطار الكيدية �أو عدم الكيدية ،و�أن ذلك ال ميكن �أن يتم تباينه �إال من خالل امل�ستندات امل�ؤيدة لطلب رفع احل�صانة وهذا ما خال منه النظام  ،وكذلك خال
النظام من �سقوط �أو ا�ستئناف �أو ا�ستمرار الأدوات الرقابية مثل ال�س�ؤال� ،أو طلبات املناق�شة وغريها.
•كيفية �إعالن قرار الربملان العربي.
•�إجراءات تعديل النظام الداخلي.
•التف�سريات التي يقرها الربملان لأحكام الالئحة.
•قواعد الأولوية يف الكالم �أثناء اجلل�سة.
•االمتناع عن الر�أي يف اجلل�سة.
•اعتذار الأع�ضاء عما بدر منهم �إذا �أخلو بنظام العمل يف اجلل�سة خا�صة �أنه يجب ت�شجيع الأع�ضاء على القيام ب�أدوارهم يف الربملانات الإقليمية.
•واجبات الع�ضوية خا�صة �أن النظام الأ�سا�سي �أ�شار �إلى �إ�سقاط الع�ضوية الذي يعني جزا ًء نهائيا فما هي اجلزاءات التي ت�سبقه ،وكيف نطبق اجلزاءات ولي�س
ً
هناك ن�ص يف �ش�أن واجبات الع�ضوية.
•اجلل�سات العامة تعدلها م�ضابط وال تعدلها حما�ضر ،وهناك اختالف يف املفهوم الربملاين بني امل�ضبطة واملح�ضر فالأولى ت�سجل الوقائع والأح��داث،
والثاين يلخ�ص الوقائع والأحداث.
•كيفية �ضبط ح�ضور �أو غياب الأع�ضاء عن �أعمال اللجان.
•خال النظام �أي�ضا من الإ�شارة �إلى اخت�صا�صات اللجان واكتفى النظام ب�أنه يف حال التنازع ي�صدر الرئي�س القرار املنا�سب.
•قل�ص النظام من اخت�صا�ص رقابي وا�سع كفله النظام الأ�سا�س للربملان العربي وهو حق ال�س�ؤال .حيث اعتمد على الإجابات الكتابية للأ�سئلة دون الإجابات
ال�شفهية� ،أي �أن النظام و�ضع قيودا ً مل يتم و�ضعها يف النظام الأ�سا�سي ،فكان البد من �إعادة االعتبار القانوين حلق ال�س�ؤال باعتباره �أداة رقابية هامة للربملان
العربي ،بالإ�ضافة �إلى �أن النظام خال من �أن يكون ذلك ال�س�ؤال حق لكل ع�ضو ،وهو من القواعد الربملانية امل�ستقرة لأن ال�س�ؤال حق �شخ�صي لل�سائل.
•�أ�شار النظام �إلى �أن التعاون مع الربملانات الوطنية �سيتم من خالل دورات تدريبية لأع�ضاء الربملانات الوطنية �أو من خالل �إعداد الدرا�سات والكتيبات �أو
من خالل اللقاءات ال�شعبية  ،يف حني ترى ال�شعبة �أن ذلك ال ميكن اعتباره واحدا من اخت�صا�صات الربملان العربي ،ولذلك حاولت التعديالت �أن تتالفى
ذلك منخالل التقارير الدورية التي يجب �أن ّ
تطلع عليها الربملانات الوطنية �أو من خالل تقدمي املقرتحات للربملانات الوطنية �شريطة �أن يتبناها عدد من
�أع�ضاء الربملانات العربية ،حتى يحافظ الربملان العربي على ا�ستقالله يف مواجهة الربملانات الوطنية .
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�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق
الأمانة
كيفية حتقيق ال�سلم والأم���ن
ال��دول��ي�ين م��ن خ�ل�ال ا�ستقرار
العالقات الدولية حيال اخللط
ال��ذي يحدث بني التزام ال��دول
مبعايري ح��ق��وق الإن�����س��ان وبني
م��ف��ه��وم ال���ت���دخ���ل يف ال�������ش����ؤون
ال���داخ���ل���ي���ة ل����ل����دول وال�������س���ي���ادة
الوطنية

م�شروع عمل ح��ول ال�شراكة بني
االحت��اد الربملاين ال��دويل والأم��م
املتحدة  ،وقد ت�ضمن هذا امل�شروع
عدة نقاط �أ�سا�سية :
تو�ضيح التحديات والفر�ص لكل
اخليارات املطروحة ب�ش�أن التغلب
ع��ل��ى الإ����ش���ك���ال���ي���ات ال���ت���ي ت��واج��ه
االحت�������اد ح���ي���ث ك���ان���ت اخل����ي����ارات
امل���ط���روح���ة ه���ي اخل���ي���ار الأول :
حتويل االحت��اد الربملاين الدويل
�إل������ى م��ن��ظ��م��ة �أو ب���رن���ام���ج ت��اب��ع
ل�ل�أم��م امل��ت��ح��دة  ،اخل��ي��ار ال��ث��اين
 :االح��ت��ف��اظ ب��ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون
احلالية وعقد اتفاقية (اتفاقيات)
تكميلية  ،اخليار الثالث  :حتويل
االحت������اد ال��ب�رمل����اين ال������دويل �إل���ى
منظمة حكومية دولية .

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

•مت االقرتاح يف م�سودة م�شروع القرار حول « القانون الدويل بني املفاهيم الوطنية وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول وحقوق الإن�سان « تدوين
مبادئ وقواعد القانون الدويل  ،وتطوير اتفاقات التعاون بني الأمم املتحدة واالحتاد الربملانني الدويل  ،و�إ�صالح نظام الأمم املتحدة و�إ�صدار �إعالن برملاين
دويل حول تعزيز ال�سلم والأمن الدوليني من خالل احرتام مبادئ ال�سيادة  ،وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى وحماية حقوق الإن�سان يف
م�سودة م�شروع القرار .

•الت�أكيد على �إمكانية تطوير اخليار الثاين املتعلق باالتفاقيات التكميلية بحيث ال يقت�صر الأم��ر على جمرد عقد اتفاقيات خا�صة باالمتيازات واملنح
واال�ستثناءات والت�سهيالت ،ولكن �أي�ضا عقد اتفاق �شراكة ا�سرتاتيجية متكافئة ومتوازنة بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة خا�صة �أن اجلمعية
العامة للأمم املتحدة �أكدت على مثل هذا التوجه يف قراراتها ال�سابقة.
•كما �أنه ميكن م�ستقبال تطوير اتفاقية ال�شراكة اال�سرتاتيجية بحيث ميكن لالحتاد �أن ين�شئ وحدة �أخرى تابعة له متثل اجلهاز الت�شريعي للأمم املتحدة
 ،والذي ميكن �أن يكون من خالل رعاية االحتاد الربملاين الدويل وذلك بني كل الربملانات الإقليمية يف العامل لبحث ر�ؤية م�ستقبلية عن كيفية حتقيق
االرتباط والتكامل بني هذه الربملانات الإقليمية لت�شكل نواة ملا ميكن �أن نطلق عليه الربملان العاملي .
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�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق
الأمانة

«م���������ش����روع ال����ت����ع����دي��ل�ات ع��ل��ى
ال�لائ��ح��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة جل��ائ��زة
ال���ت���م���ي���ز ال��ب��رمل�����اين ال���ع���رب���ي»
ب�����غ�����ر������ض ت�����ط�����وي�����ر وحت���ف���ي���ز
ال��ع��ام��ل�ين يف امل���ج���ال ال�برمل��اين
������س�����واء م�����ن �أع�����������ض�����اء �أو م��ن
م���وظ���ف���ي ال��ب�رمل����ان����ات ،وذل�����ك
ل���غ���ر����ض ت���ط���وي���ر امل���م���ار����س���ات
ال��ب�رمل����ان����ي����ة ال����ع����رب����ي����ة ل���دع���م
الأدوار الت�شريعية والرقابية
والدبلوما�سية الربملانية .

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

اقرتحت ال�شعبة العديد من املقرتحات منها :
•تغيري �صياغة املادة ( ) 1حيث اقرتحت ال�شعبة �أن يتم �صياغة املادة ( )1كالتايل « :تن�ش�أ جائزة �سنوية ت�سمى جائزة التميز الربملاين العربي».
•ب�إ�ضافة عبارة «والدبلوما�سية الربملانية» �إلى البند ( )2من املادة ( )2ف�أ�صبحت العبارة « تطوير املمار�سات الربملانية العربية لدعم الأدوار الت�شريعية
والرقابية والدبلوما�سية الربملانية».
•فيما يخ�ص املادة ( )6وهي «فئات اجلائزة» اقرتحت ال�شعبة �ضرورة الإبقاء على املادة كما وردت ب�صيغة املفرد التي تعني بال�صياغة الت�شريعية اجلمع
حتتمل �أي عدد .
•�أما ب�ش�أن املادة ( )7من �شروط الرت�شيح للجائزة ،فتم الأخذ مبقرتح ال�شعبة ب�ش�أن �إلغاء ال�شرط الأول «�أن يكون م�ستمراً يف عمله كرئي�س لإحدى ال�شعب
الأع�ضاء يف االحتاد الربملاين العربي».
•اقرتحت ال�شعبة الربملانية فيما يخ�ص البند (د) من املادة ( )7وهي �ضوابط تر�شيح الباحثني الربملانيني  ،حيث اقرتحت ال�شعبة الربملانية الإماراتية �أن
يتم حذف ال�شرطني الواردين «�أن ال يقل عدد �أعماله البحثية عن  20عم ً
ال بحثياً خالل دور االنعقاد» و»يتم حتكيم  10من �أعماله البحثية بوا�سطة
جلنة اجلائزة « ومت ا�ستبدالهما بـ» �أن تر�سل �أمانته العامة قائمة ب�أعماله البحثية ،ومربرات تر�شيحه» و «�أن تقدم �أمانته العامة مذكرة حول مدى ت�أثري
�أعماله يف �أحد املجاالت الت�شريعية� ،أو الرقابية� ،أو ال�سيا�سية».
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�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق
الأمانة
«م�������ش���روع ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي
للعاملني يف االحت���اد ال�برمل��اين
ال����ع����رب����ي» ال�������ذي ي����ه����دف �إل����ى
ت�����ط�����وي�����ر ع�����م�����ل م��������ن خ��ل��ال
تخ�صي�ص وح���دات بحثية مثل
«وح��دة البحوث وال��درا���س��ات» و
«ال���وح���دة ال��ق��ان��ون��ي��ة» ول��ك��ن مت
دم����ج ت��ل��ك ال����وح����دات لت�صبح
«وح������دة ال���ب���ح���وث وال���درا����س���ات
القانونية ،بالإ�ضافة �إلى حتديد
مهام واخت�صا�صات كل �إدارة .
�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

•تخ�صي�ص وحدات بحثية مثل «وحدة البحوث والدرا�سات» و «الوحدة القانونية» ولكن مت دمج تلك الوحدات لت�صبح «وحدة البحوث والدرا�سات القانونية».
و�إ�ضافة «وحدة املتابعة والتنفيذ» .
•مقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية فيما يخ�ص «�إدارة العالقات العامة والإعالم ،وذلك بف�صل العالقات العامة عن الإعالم.
•فيما يخ�ص الإدارات حتت «الأم�ين العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية»  ،فقد مت دمج �إدارة امل��وارد الب�شرية مع الإدارة املالية لتندرج حتتها «وحدة
التخطيط اال�سرتاتيجي « ومت �إ�ضافة اخت�صا�ص متابعة التدقيق املايل حتت مكتب الأمني العام.

اخلام�س عـ�شـر (339 )2014-2013

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق
الأمانة

« التعليق على م�شروع النظام
الأ���س��ا���س��ي للمحكمة ال��ع��رب��ي��ة
حل��ق��وق الإن�����س��ان « ال���ذي هدف
�إل���ى �إ���ض��ف��اء بع�ض التعديالت
ع���ل���ى م�������ش���روع ع���م���ل امل��ح��ك��م��ة
العربية حلقوق الإن�سان لتعزيز
دور املحكمة يف الدول العربية .

م

7

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

•حيث اقرتحت ال�شعبة الربملانية �أن يت�ضمن امل�شروع على �إ�ضافة هدف حول كفالة احرتام احلقوق واحلريات باعتبار �أن ميثل الهدف الرئي�سي للمحكمة
لي�س فقط يف تعزيز رغبة الدول يف تنفيذ التزاماتها ،لأن تنفيذ االلتزامات يتعلق �أ�سا�سا بالإطار الوطني املقرر لكل دولة يف حني �أن كفالة احرتام هذه
احلقوق واحلريات تخرج من النطاق الوطني �إلى النطاق الإقليمي ،باعتبار �أن املحكمة �ستطبق قواعد العدالة والق�ضاء الف�صل يف امل�سائل املثارة �أمامها
ب�ش�أن ق�ضايا حقوق الإن�سان �سواء مت ذلك من خالل الأطراف ال�شاكني �أو من خالل تطبيق القواعد الدولية املقررة يف هذا ال�ش�أن ،كذلك �أ�شارت ال�شعبة
�إلى �ضرورة �إن�شاء �أمانـ ـ ــة عام ـ ـ ــة للمحكمة تنظم ت�شكيلها واخت�صا�صاتها وطريقة العمل بها من خالل نظام تعتمده اجلمعية ،بالإ�ضافة �إلى التعديالت
الأخرى املتعلقة بالتزام الق�ضاة باملحافظة على �سرية �أعمالهم فيما يتعلق باملداوالت �أو املعلومات ال�سرية التي يح�صلون عليها ،حيث ارت�أى التعديل �أن
يكفل الق�ضاة الت�أكيد على اعتبارات �سرية يف �أداء �أعمالهم ومداوالتهم ،ومبا ي�ضمن البعد عن �أية ت�أثريات من الدول ال�شاكية �أو امل�شكو يف حقها �أو الأطراف
الأخرى يف املحكمة  ،ف�ضال عن التعديالت الإجرائية املتعلقة باملقر وطريقة انتخاب الق�ضاة للمحكمة .

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 340فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق
الأمانة

التعديل على « م�شروع الالئحة
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة ل���ل���م���ج���م���وع���ات
ال����ب���رمل��������ان��������ي��������ة اخل����ل����ي����ج����ي����ة
ال���ت���خ�������ص�������ص���ي���ة يف امل���ج���ال�ي�ن
ال���ت�������ش���ري���ع���ي واالق����ت���������ص����ادي «
باعتبار �أن ال�لائ��ح��ة تعرب عن
اجلوهر الذي ي�سعى �إلى حتقيق
التكامل والرتابط بني الدول يف
جمل�س التعاون اخلليجي  ،حيث
لوحظ يف الالئحة عدم التوافق
ب�ين االخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال�����واردة يف
الئحة االخت�صا�صات و�آلية عمل
املجموعات الربملانية اخلليجية
ال���ت���خ�������ص�������ص���ي���ة يف امل���ج���ال�ي�ن
الت�شريعي واالق��ت�����ص��ادي وبني
اخت�صا�ص االجتماع الدوري .

م

8

�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

•لوحظ يف الالئحة عدم التوافق بني االخت�صا�صات ال��واردة يف الئحة االخت�صا�صات و�آلية عمل املجموعات الربملانية اخلليجية التخ�ص�صية يف املجالني
الت�شريعي واالقت�صادي وبني اخت�صا�ص االجتماع ال��دوري باعتبار �أن نظام العمل يف املنظمة الأم ال يتحمل االخت�صا�صات ال��واردة يف م�شروع الالئحة ،
خا�صة �أنه ال توجد يف القواعد املنظمة للأجهزة الأخرى مواد تو�ضح العالقة بني املجموعات الربملانية ( الت�شريعية واالقت�صادية ) وبني الأجهزة الربملانية
الأخرى ( االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية  ،الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،املجل�س الأعلى ) مما ا�ستدعى لل�شعبة
الربملانية �أن تقرتح تعديل الأنظمة الأخرى حتى تتوافق مع ما هو مطروح على الئحة اخت�صا�صات املجموعات الربملانية اخلليجية يف املجالني الت�شريعي
واالقت�صادي  ،كما واقرتحت ال�شعبة الربملانية على �ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية لالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية اخلليجية بحيث
�إن هناك موادا يف االخت�صا�صات الواردة يف الئحة عمل املجموعات الربملانية التخ�ص�صية تقرتب من القواعد التنظيمية للجان وهناك اختالف كبري بني
اخت�صا�صات اللجان وبني اخت�صا�صات املجموعات الربملانية  ،وعليه فقد اقرتحت ال�شعبة �أن تكون منهجية االخت�صا�صات وا�ضحة ومعربة عن الدور
الرئي�سي للمنظمة الأم حتى ال تكون هذه املجموعات التخ�ص�صية عبئا م�ضافا لأع�ضاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية .

اخلام�س عـ�شـر (341 )2014-2013

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي
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�أهم الأفكار الرئي�سية لأوراق
الأمانة
�أهمية تطوير العمل الربملاين
ال���ع���رب���ي امل�������ش�ت�رك م����ن خ�ل�ال
ت����ق����دمي م�������س���اه���م���ات ب��رمل��ان��ي��ة
ج���ادة و�أع���م���ال ودرا����س���ات ميكن
�أن ت�����س��اه��م يف حت��ق��ي��ق غ��اي��ات
ال��ب��رمل�����ان ال���ع���رب���ي م����ن خ�ل�ال
حتفيز �أع�ضاء الربملان العربي
و�أع�������ض���اء ال�ب�رمل���ان���ات ال��ع��رب��ي��ة
ب��ع��م��وم��ه��م و الأم���ان���ات ال��ع��ام��ة
للربملانات العربية على االلتزام
ب����واج����ب����ات����ه����ا جت�������اه الأع�����م�����ال
واملمار�سات والأدوار الربملانية
ال��ت��ي ت�سهم يف ت��ط��وي��ر العمل
الربملاين العربي .
�أهم املقرتحات الرئي�سية لأوراق الأمانة

•اقرتحت ال�شعبة الربملانية �إن�شاء جائزة يطلق عليها « و�سام الربملاين العربي للتميز الربملاين « للت�شجيع وامل�ساهمة يف �إجناح م�سرية العمل الربملاين
العربي امل�شرتك .

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 342فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (343 )2014-2013

فعالية الأوراق الفنية املعدة يف االحتادات الربملانية:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفني���ة املعدة يف االحت���ادات الربملانية من خالل ح�صر الأف���كار واملقرتحات التي طرحت
يف الأوراق الفنية التي �أنتجتها الإدارات البحثية خالل الدور العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
ومدى ا�ستخدامها �أثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.

فعالية الأفكار:
بلغ��ت ن�سب��ة فعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة لالحتادات الربملانية (  ) % 88حيث بلغ عدد �أفكار
�أوراق ال�شعبة الربملانية املطروحة يف االحتادات الربملانية (  )102فكرة( .امل�شار �إليها يف ال�صفحة
 331و )332

فعالية املقرتحات:
بلغ��ت ن�سب��ة فعالي��ة مقرتحات الأوراق الفنية املع��دة لالحتادات الربملاني��ة (  )% 97حيث بلغ عدد
مقرتحات �أوراق ال�شعبة الربملانية املطروحة يف االحتادات الربملانية (  ) 170مقرتحا ،ويالحظ �أن
من �أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها �أثناء امل�شاركة الربملانية هي :
•مق�ت�رح « الإع�ل�ان الربمل���اين الإ�سالم���ي » وذلك ت�أكي���دا على تعزيز دور االحت���ادات الربملاني���ة باعتبار �أن هذا
امل�ش���روع ه���و غاي���ة ال تبتغ���ي من ورائه ال�شعب���ة �سوى حتقيق م�صلح���ة �ضرورية وملحة لأن يك���ون للربملانيني
الإ�سالمي�ي�ن م�ش���روع م�ستقبل���ي يتكاتف���ون حوله ،لتعزي���ز �أدواره���م الربملانية ،وذلك من خ�ل�ال �صياغة ر�ؤية
برملاني���ة تعن���ى �أن يكون هناك عمل ذاتي متطور ميكن �أن ي�شارك فيه الربملانيون بالر�أي والت�أثري يف مواجهة
التحديات ،التي تواجه ال�شعوب الإ�سالمية خا�صة �أنهم ممثلو هذه ال�شعوب.
•« م�ش���روع التعدي�ل�ات عل���ى الالئح���ة التنظيمي���ة جلائ���زة التمي���ز الربملاين العرب���ي » حيث مت الأخ���ذ بجميع
املقرتحات على البنود الواردة يف امل�شروع .
•« م�شروع الهيكل التنظيمي للعاملني يف االحتاد الربملاين العربي » اقرتحت ال�شعبة تخ�صي�ص وحدات بحثية
مثل « :وحدة البحوث والدرا�سات» و «الوحدة القانونية» ولكن مت دمج تلك الوحدات لت�صبح «وحدة البحوث
والدرا�سات القانونية» بالإ�ضافة �إلى حتديد مهام واخت�صا�صات كل �إدارة .
•جائ���زة « و�س���ام الربمل���ان العربي»،وهو م�شروع اقرتحته ال�شعبة الربملاني���ة الإماراتية  .ومت الأخذ باملقرتحات
الواردة فيه .
•«تعدي���ل النظ���ام الداخل���ي للربمل���ان العربي» مت تعديل النظام من خ�ل�ال بناء �أهداف م�ستوحـ ـ���اة مبا�ش ــرة من
النظ���ام الأ�س ــا�س���ي والبن���اء عليه���ا يف حتديد االخت�ص ــا�ص ــات الواردة يف النظام وال���ذي مت الأخذ بـ  % 80من
املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية .
•م�ش���روع « ال�شبك���ة املعلوماتي���ة الربملاني���ة اخلليجية » حيث مت املوافقة على قي���ام املجل�س الوطني االحتادي –
مقرتح امل�شروع  -مبتابعة مراحل تنفيذ ال�شبكة ،وذلك بالتن�سيق مع فريق العمل امل�شار �إليه يف امل�شروع .
•مقرتح « تفعيل االخت�صا�ص ــات الواردة يف القواعد التنظيمية لالجتمـ ــاع الدوري لر�ؤ�ساء املجال ــ�س الت�شريعي ــة
ب���دول جمل����س التع���اون ل���دول اخلليج العربي���ة والقواع���د التنظيمي���ة للجنة التن�سي���ق الربمل���اين والعالقـ ــات
اخلارجي ــة» مت الأخذ بجميع املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية بهذا ال�ش�أن .

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 344فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

اجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
م�ؤ�شرات عامة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية:
بل���غ �إجم���ايل الأوراق الفني���ة املع���دة خ�ل�ال الف�ص���ل الت�شريع���ي اخلام����س ع�ش���ر م���ن قب���ل �إدارات الأمان���ة يف قط���اع
الدبلوما�سية الربملانية يف م�شاركات اجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية عدد (� )4أعمال فنية ما بني �أوراق ودرا�سات
وغريهم���ا م���ن الأعم���ال الفنية .وجاءت جميع الأوراق الفنية املعدة يف ه���ذا الق�سم من �إدارة ال�شعبة الربملانية ،كما
ي�شري اجلدول التايل.
جدول ح�صر الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
الإدارة املعدة

ال�سنة

م

عنوان الورقة

1

ر�أي ال�������ش���ع���ب���ة ال��ب�رمل����ان����ي����ة ل��ل��م��ج��ل�����س ال����وط����ن����ي االحت��������ادي
ب�������ش����أن م����ق��ت�رح جم���ل�������س ال���������ش����ورى ب�����س��ل��ط��ن��ة ع����م����ان لإع�������داد
الئ���ح���ة الخ��ت�����ص��ا���ص��ات و�آل����ي����ات ع��م��ل امل���ج���م���وع���ات ال�برمل��ان��ي��ة
اخل��ل��ي��ج��ي��ة التخ�ص�صية يف امل��ج��ال�ين ال��ت�����ش��ري��ع��ي وال���رق���اب���ي .

2014

2

مقرتح « تفعيل االخت�صا�ص ــات ال���واردة يف القواعد التنظيمية
ل�لاج��ت��م��ـ��ـ��ـ��ـ��اع ال�����دوري ل���ر�ؤ����س���اء امل��ج��ال��ـ��ـ��ـ�����س الت�شريعي ــة ب���دول
جمل�س ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج العربية وال��ق��واع��د التنظيمية
ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق ال��ب��رمل�����اين وال���ع�ل�اق���ـ���ـ���ـ���ـ���ات اخل���ارج���ي���ـ���ـ���ـ���ة «

2013

3

ر�أي ال�������ش���ع���ب���ة ال��ب�رمل����ان����ي����ة ل��ل��م��ج��ل�����س ال����وط����ن����ي االحت��������ادي
ب�������ش����أن:امل���ق�ت�رح ال��ب��ح��ري��ن��ي ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ت��ن�����س��ي��ق ال�����س��ي��ا���س��ة
الإع�ل�ام���ي���ة اخل��ارج��ي��ة ل��ل��م��ج��ال�����س ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ب����دول جمل�س
ال����ت����ع����اون ،وت���ق���وي���ة ع�ل�اق���ات���ه���ا م����ع امل���ن���ظ���م���ات احل���ق���وق���ي���ة .

2013

4

مالحظات ال�شعبة الربملانية الإماراتية على الالئحة التنظيمية
للجنة الربملانية اخلليجية التخ�ص�صية يف املجال الت�شريعي.

2014

الورقة

م������ق���ت��رح « ت���ف���ع���ي���ل
االخ���ت�������ص���ا����ص���ـ���ـ���ـ���ات
ال������واردة يف ال��ق��واع��د
ال�������ت�������ن�������ظ�������ي�������م�������ي�������ة
لالجتمـ ــاع ال���دوري
ل���ر�ؤ����س���اء امل��ج��ال��ـ��ـ��ـ�����س
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ـ��ـ��ـ��ة ب���دول
جم����ل���������س ال�����ت�����ع�����اون
لدول اخلليج العربية
والقواعد التنظيمية
ل���ل���ج���ن���ة ال���ت���ن�������س���ي���ق
الربملاين والعالقـ ــات
اخلارجي ــة»

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح)

التعديل على االخت�صا�صات ال��واردة يف القواعد
التنظيمية لالجتمـ ــاع الدوري لر�ؤ�ساء املجال ــ�س
�إع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف اخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال��ق��واع��د
الت�شريعي ــة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
التنظيمية
العربية وال��ق��واع��د التنظيمية للجنة التن�سيق
الربملاين والعالقـ ــات اخلارجي ــة

الفكرة

ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية:

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

ال����������ت����������ع����������دي����������ل ع�����ل�����ى
االخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال����واردة
يف ال��ق��واع��د التنظيمية
ل�لاج��ت��م��ـ��ـ��ـ��ـ��اع ال�������دوري
ل�����ر�ؤ������س�����اء امل���ج���ال���ـ���ـ���ـ�������س
ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ـ���ـ���ـ���ة ب�����دول
جم������ل�������������س ال�������ت�������ع�������اون
ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة
وال���ق���واع���د ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة
ل�����ل�����ج�����ن�����ة ال����ت����ن���������س����ي����ق
ال�ب�رمل���اين وال��ع�لاق��ـ��ـ��ـ��ـ��ات
اخل��ارج��ي��ـ��ـ��ـ��ة ب��اع��ت��ب��ار �أن
بع�ض االخت�صا�صات مل
يتم تنفيذها عملياً

املقرتح
•كا�ستحداث مواد جديدة يف القواعد التنظيمية
ل��ع��م��ل جل��ن��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق ال�ب�رمل���اين وال��ع�لاق��ات
اخلارجية وذل��ك لتفعيل بع�ض االخت�صا�صات
وك���ذل���ك ح����ذف امل������ادة ال���راب���ع���ة م���ن ال��ق��واع��د
التنظيمية للجنة التن�سيق الربملاين يف جمال
ال��ع�لاق��ات اخل��ارج��ي��ة – وت��ف��ع��ي��ل ن��ظ��ام عمل
االجتماعات التن�سيقية للمجال�س الت�شريعية
ل���دول جمل�س ال��ت��ع��اون يف امل��ح��اف��ل الربملانية
– بو�ضع �آل��ي��ة عمل لبع�ض م��واد نظام عمل
االجتماعات التن�سيقية ،وذلك من خالل عقد
وف����ود امل��ج��ال�����س الت�شريعية اخل��ل��ي��ج��ي��ة ب��دول
جمل�س ال��ت��ع��اون اج��ت��م��اع��ا تن�سيقيا ق��ب��ل �أي��ة
م�����ش��ارك��ة يف امل����ؤمت���رات واالحت�����ادات الربملانية
بوقت كاف و�أن يتم �إحاطة املجال�س الت�شريعية
بجدول �أعمال االجتماع التن�سيقي لإبداء ر�أيها
 ،و�إع��داد �أوراق العمل امل�شرتكة حول الق�ضايا
واملو�ضوعات التي �سيتم مناق�شتها يف االحت ــادات
ال�برمل��ان��ي��ة وت��ك��وي��ن ر�ؤى م�شرتكة ح��ي��ال تلك
الق�ضايا واملو�ضوعات ،وكذلك التن�سيق بتوزيع
الأدوار ب�ين ال�برمل��ان��ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة لإث�����ارة �أو
مناق�شة الق�ضايا املعرو�ضة على جداول �أعمال
االحت��ادات الربملانية مبا يخدم م�صالح جميع
املجال�س الت�شريعية .
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الورقة

ر�أي ال�����������ش�����ع�����ب�����ة
ال�برمل��ان��ي��ة للمجل�س
ال���وط���ن���ي االحت������ادي
ب�ش�أن مقرتح جمل�س
ال���������ش����ورى ب�����س��ل��ط��ن��ة
عمان لإع���داد الئحة
الخت�صا�صات و�آليات
ع����م����ل امل����ج����م����وع����ات
الربملانية اخلليجية
ال����ت����خ���������ص���������ص����ي����ة يف
امل��ج��ال�ين الت�شريعي
والرقابي

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

ارت���أت ال�شعبة الربملانية
ل���ل���م���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي
االحت�����������������ادي ��������ض�������رورة
�إع���ادة النظر ب�ش�أن هذا
املقرتح.

ماهية املقرتح
الفكرة
( م�شكلة املقرتح)
ال تتوافق االخت�صا�صات الواردة يف الئحة اخت�صا�صات
و�آل�����ي�����ة ع���م���ل امل���ج���م���وع���ات ال�ب�رمل���ان���ي���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة
التخ�ص�صية يف امل��ج��ال�ين ال��ت�����ش��ري��ع��ي واالق��ت�����ص��ادي
الواردة يف املقرتح العماين مع اخت�صا�صات االجتماع
ال���دوري لر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية  ،وخا�صة فيما
يتعلق بدرا�سة القوانني اخلليجية .
نظام العمل يف املنظمة الأم ال يتحمل االخت�صا�صات
الواردة  ،وفعلياً ال يتمكن من اال�ضطالع بها  ،خا�صة
�أن���ه الت��وج��د يف ال��ق��واع��د املنظمة ل�ل�أج��ه��زة الأخ���رى
م���واد ت��و���ض��ح ال��ع�لاق��ة ب�ين امل��ج��م��وع��ات ال�برمل��ان��ي��ة (
الت�شريعية واالقت�صادية) وب�ين الأج��ه��زة الربملانية
اخل��ل��ي��ج��ي��ة الأخ������رى ( االج��ت��م��اع ال������دوري ل��ر�ؤ���س��اء �إعادة النظر يف املقرتح العماين.
املجال�س اخلليجية  ،الأم��ان��ة العامة ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،املجل�س الأعلى).
ب��ن��ا ًء على م��ا ج��اء يف ن�ص امل���ادة العا�شرة يف القواعد
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل�لاج��ت��م��اع ال������دوري ل���ر�ؤ����س���اء امل��ج��ال�����س
اخلليجية « لالجتماع �أن تن�ش�أ جلانا فنية ح�سبما
تقت�ضيه املو�ضوعات املعرو�ضة عليه ومتثل املجال�س يف
هذه اللجان ب�أعداد مت�ساوية  ،ويحدد رئي�س االجتماع
ال����دوري م��وع��د االج��ت��م��اع الأول للجان الفنية على
�أن حتدد اللجان مواعيد االجتماعات التالية»  ،بعد
ال��رج��وع لن�ص امل���ادة  ،يت�ضح لنا �أن اللجان الفنية
امل�ؤقتة تفي بالغر�ض.
املقرتح

•ارت����أت ال�شعبة الربملانية الإم��ارات��ي��ة �أن هناك
تعار�ضا مع عمل املجموعات التخ�ص�صية الواردة
يف املقرتح العماين  ،وعمل الهيئة اال�ست�شارية
للمجل�س الأعلى ل��دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية املخولة بعمل الدرا�سات يف كافة
املوا�ضيع �سواء االقت�صادية �أو االجتماعية �أو
الثقافية.
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الفكرة

�صعوبة تن�سيق ال�سيا�سات الإعالمية اخلليجية
م��ع امل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة،وذل��ك لأن املنظمات
احلقوقية تتعامل مع حالة حقوق الإن�سان مع
ك��ل دول���ة ب�شكل م��ن��ف��رد  ،والأو����ض���اع الداخلية
تختلف من بلد خليجي �إلى بلد خليجي �آخر.
���ص��ع��وب��ة ت��ن��ف��ي��ذ م���ا ورد يف امل���ق�ت�رح البحريني
وخا�صة فيما يتعلق ب�إجراء ا�ستطالعات الر�أي
والدرا�سات والبحوث التحليلية حول امل�ستجدات
اخلليجية .حل�سا�سيته ل��دى بع�ض احلكومات
خا�صة �أنه مرتبط بق�ضايا �سيا�سية.

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

ارت���أت ال�شعبة الربملانية
ل���ل���م���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي
االحت�������ادي ف��ي��م��ا يتعلق
ب���امل���ق�ت�رح ال��ب��ح��ري��ن��ي :
�أن ت��ك��ون امل��واف��ق��ة عليه
م�شروطة .

الورقة

ر�أي ال�����������ش�����ع�����ب�����ة
ال�برمل��ان��ي��ة للمجل�س
ال���وط���ن���ي االحت������ادي
ب�ش�أن:
امل����ق��ت�رح ال��ب��ح��ري��ن��ي
فيما يخ�ص تن�سيق
ال�سيا�سة الإعالمية
اخلارجية للمجال�س
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ب����دول
جم���ل�������س ال����ت����ع����اون ،
وتقوية عالقاتها مع
املنظمات احلقوقية

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح)

املقرتح

•ج��ع��ل امل���ق�ت�رح ال��ب��ح��ري��ن��ي ا����س�ت�ر����ش���ادي وف��ق��اً
للأنظمة املعمول بها يف كل دولة خليجية  ،كل
على حدة.
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الورقة

م�لاح��ظ��ات ال�����ش��ع��ب��ة
الربملانية الإماراتية
ع�������ل�������ىال���ل���ائ�������ح�������ة
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ل��ج��ن��ة
الربملانية اخلليجية
ال����ت����خ���������ص���������ص����ي����ة يف
املجال الت�شريعي

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة )

قدمت ال�شعبة الربملانية
م���ل��اح������ظ������ات������ه������ا ع���ل���ى
ال��ل�ائ����ح����ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة
ل����ل����ج����ن����ة ال��ب��رمل�����ان�����ي�����ة
اخلليجية التخ�ص�صية
يف امل���ج���ال ال��ت�����ش��ري��ع��ي،
وذل���������ك لأه�����م�����ي�����ة ه����ذه
الالئحة .

ماهية املقرتح
الفكرة
( م�شكلة املقرتح)
ارت�أت ال�شعبة الربملانية تعديل هذا امل�سمى,
حيث �إنه وفق ما ورد يف املقرتح الأ�صلي فان
امل�سمى خ�لا م��ن ال��رب��ط ب�ين ه���ذه اللجنة
وب�ين االج��ت��م��اع ال���دوري ال���ذي تعد اللجنة
�أحد مكوناته.
ك��م��ا ارت�������أى ال��ت��ع��دي��ل ح����ذف التخ�ص�صية
باعتبار �أن عبارة ال�ش�ؤون الت�شريعية تفيد
ه��ذا املعنى  ،بالإ�ضافة �إل��ى �أن تعديلنا �أكد
على عبارة ال�ش�ؤون الت�شريعية  ،ومل ي�شر
�إل���ى الت�شريع مبا�شرة باعتبار �أن اللجنة
ج�����اءت �أف����ك����ار م���ق�ت�رح���ات ال�����ش��ع��ب��ة ال�برمل��ان��ي��ة معنية �أ�سا�ساً بتنفيذ ما ورد يف املادة الثانية
م��ن الئ��ح��ة االج��ت��م��اع ال�����دوري «يف ال�سعي
الإماراتية كالتايل:
ل���و����ض���ع ت�������ش���ري���ع���ات م��ت��م��اث��ل��ة يف خم��ت��ل��ف
•تعديل م�سمى الالئحة.
امل��ج��االت لتحقيق �أه���داف جمل�س التعاون
•ت�شكيل اللجنة .
ل������دول اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي���ة» .ول����ذل����ك ف��ه��ي
•اخت�صا�صات اللجنة.
ت��ب��ادر ل�لاق�تراح الت�شريعي ولي�س لها حق
الت�شريع.
مل����ا ك�����ان االج����ت����م����اع ال���������دوري ه����و ���ص��اح��ب
االخ���ت�������ص���ا����ص الأ�����ص����ي����ل يف اع���ت���م���اد ه���ذه
الالئحة و�إقرارها  ،وكذلك ما يطر�أ عليها
من تعديالت  ،فانه هو املعني لت�شكيل هذه
اللجنة باعتباره الفاعل الرئي�سي امل�ستوجب
وج��وده يف ق��رار الإن�شاء ،كما ارت���أت ال�شعبة
�أن تعدل م�سمى اللجنة وفق ما مت ذكره من
مربرات يف تعديل العنوان.
املقرتح

•امل���ق�ت�رح � :أ����ص���ب���ح ا����س���م ال�ل�ائ���ح���ة (ال�لائ��ح��ة
التنظيمية للجنة ال�ش�ؤون الت�شريعية لالجتماع
ال�������دوري ل���ر�ؤ����س���اء امل��ج��ال�����س يف دول اخل��ل��ي��ج
العربية).
•ومت تعديل طريقة الت�شكيل  :لي�صبح االجتماع
الدوري هو امل�س�ؤول عن ت�شكيل هذه اللجنة.
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الأفكار:
بل��غ �إجم��ايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية ( � ) 4أفكار،
ومن هذه الأفكار:
•التعدي���ل عل���ى االخت�صا�صات الواردة يف القواعد التنظيمية لالجتم ـ ـ���اع الدوري لر�ؤ�ساء املجال ــ�س الت�شريعي ــة
ب���دول جمل����س التعاون ل���دول اخللي���ج العربية ،والقواع���د التنظيمي���ة للجنة التن�سي���ق الربمل���اين والعالقـ ــات
اخلارجي ــة ،باعتبار �أن بع�ض االخت�صا�صات مل يتم تنفيذها عملياً.
•عدم توافق االخت�صا�صات الواردة يف الئحة اخت�صا�صات و�آلية عمل املجموعات الربملانية اخلليجية التخ�ص�صية
يف املجال�ي�ن الت�شريع���ي واالقت�ص���ادي ،الواردة يف املقرتح العم���اين مع اخت�صا�صات االجتم���اع الدوري لر�ؤ�ساء
املجال�س اخلليجية ،فكانت الفكرة التعديل على الالئحة خا�صة فيما يتعلق بدرا�سة القوانني اخلليجية .
• املق�ت�رح البحرين���ي فيما يخ����ص تن�سيق ال�سيا�س���ة الإعالمية اخلارجي���ة للمجال�س الت�شريعي���ة بدول جمل�س
التع���اون ،وتقوي���ة عالقاتها م���ع املنظمات احلقوقية فكانت الأفكار حول �صعوب���ة تن�سيق ال�سيا�سات الإعالمية
اخلليجي���ة م���ع املنظم���ات احلقوقية  ،وذل���ك لأن املنظمات احلقوقي���ة تتعامل مع حالة حق���وق االن�سان مع كل
دول���ة ب�ش���كل منف���رد  ،والأو�ضاع الداخلية تختلف من بلد خليجي �إلى بلد خليج���ي �آخر� .صعوبة تنفيذ ما ورد
يف املق�ت�رح البحرين���ي وخا�ص���ة فيما يتعل���ق باجراء ا�ستطالعات ال���ر�أي والدرا�سات والبح���وث التحليلية حول
امل�ستجدات اخلليجية .حل�سا�سيته لدى بع�ض احلكومات خا�صة �أنه مرتبط بق�ضايا �سيا�سية.
•مالحظ���ات ال�شعب���ة الربملانية الإماراتية عل���ى « الالئحة التنظيمية للجنة الربملاني���ة اخلليجية التخ�ص�صية
يف املج���ال الت�شريع���ي « فجاءت الأف���كار حول تعديل م�سمى الالئحة وت�شكيله���ا واخت�صا�صاتها ،وذلك لأهمية
هذه الالئحة .

املقرتحات:
بل��غ �إجم��ايل املقرتحات والتو�صي��ات التي قدم��ت يف الأوراق الفنية املعدة الجتم��اع ر�ؤ�ساء املجال�س
اخلليجية ما يقرب من (  ) 14مقرتح ًا ،ومن �أهم هذه املقرتحات:
•ا�ستح���داث م���واد جدي���دة يف القواعد التنظيمي���ة لعمل جلنة التن�سي���ق الربملاين والعالق���ات اخلارجية ،وذلك
لتفعي���ل بع����ض االخت�صا�صات وكذلك حذف املادة الرابعة من القواعد التنظيمية للجنة التن�سيق الربملاين يف
جمال العالقات اخلارجية – وتفعيل نظام عمل االجتماعات التن�سيقية للمجال�س الت�شريعية لدول جمل�س
التع���اون يف املحاف���ل الربملاني���ة – بو�ضع �آلي���ة عمل لبع�ض مواد نظام عمل االجتماع���ات التن�سيقية ،وذلك من
خ�ل�ال عق���د وف���ود املجال����س الت�شريعية اخلليجية ب���دول جمل�س التع���اون اجتماعا تن�سيقيا قب���ل �أية م�شاركة
يف امل�ؤمت���رات واالحت���ادات الربملاني���ة بوقت كاف ،و�أن يتم �إحاطة املجال�س الت�شريعي���ة بجدول �أعمال االجتماع
التن�سيق���ي لإب���داء ر�أيه���ا  ،و�إع���داد �أوراق العمل امل�شرتكة حول الق�ضاي���ا واملو�ضوعات التي �سيت���م مناق�شتها يف
االحت ــادات الربملانية وتكوين ر�ؤى م�شرتكة حيال تلك الق�ضايا واملو�ضوعات  ،وكذلك التن�سيق بتوزيع الأدوار
ب�ي�ن الربملان���ات اخلليجي���ة لإث���ارة �أو مناق�شة الق�ضايا املعرو�ض���ة على جداول �أعمال االحت���ادات الربملانية مبا
يخدم م�صالح جميع املجال�س الت�شريعية.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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•« م�ش���روع الالئح���ة التنظيمي���ة للمجموع���ات الربملاني���ة اخلليجي���ة التخ�ص�صي���ة يف املجال�ي�ن الت�شريع���ي
واالقت�ص���ادي « والت���ي �أك���دت فيها �أن الالئحة التنظيمي���ة حتتاج �إلى مزيد من الدرا�س���ة والتدقيق حتى يعرب
عن اجلوهر الذي ي�سعى �إلى حتقيق التكامل والرتابط بني الدول يف جمل�س التعاون اخلليجي  ،حيث لوحظ
يف الالئح���ة عدم التوافق ب�ي�ن االخت�صا�صات الواردة يف الئحة االخت�صا�صات و�آلية عمل املجموعات الربملانية
اخلليجية التخ�ص�صية يف املجالني الت�شريعي واالقت�صادي وبني اخت�صا�ص االجتماع الدوري باعتبار �أن نظام
العم���ل يف املنظم���ة الأم ال يتحم���ل االخت�صا�صات ال���واردة يف م�شروع الالئحة  ،خا�صة �أن���ه ال توجد يف القواعد
املنظم���ة للأجه���زة الأخرى م���واد تو�ضح العالقة بني املجموعات الربملاني���ة ( الت�شريعية واالقت�صادية ) وبني
الأجه���زة الربملاني���ة الأخرى ( االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال����س الت�شريعية  ،الأمانة العامة ملجل�س التعاون
ل���دول اخللي���ج العربية  ،املجل����س الأعلى ) ،مما ا�ستدعى ال�شعبة الربملانية �أن تق�ت�رح تعديل الأنظمة الأخرى
حتى تتوافق مع ما هو مطروح على الئحة اخت�صا�صات املجموعات الربملانية اخلليجية يف املجالني الت�شريعي
واالقت�ص���ادي  ،كم���ا واقرتحت ال�شعبة الربملانية عل���ى �ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية لالجتماع الدوري
لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية اخلليجية،حيث �إن هناك موادا يف االخت�صا�صات الواردة يف الئحة عمل املجموعات
الربملاني���ة التخ�ص�صي���ة تقرتب من القواعد التنظيمية للجان ،وهناك اختالف كبري بني اخت�صا�صات اللجان
وبني اخت�صا�صات املجموعات الربملانية ،وعليه فقد اقرتحت ال�شعبة �أن تكون منهجية االخت�صا�صات وا�ضحة
ومع�ب�رة ع���ن ال���دور الرئي�سي للمنظمة الأم ،حتى ال تكون هذه املجموع���ات التخ�ص�صية عبئا م�ضافا لأع�ضاء
املجال�س الت�شريعية اخلليجية .
•املق�ت�رح البحرين���ي فيم���ا يخ�ص تن�سي���ق ال�سيا�س���ة الإعالمية اخلارجي���ة للمجال�س الت�شريعي���ة بدول جمل�س
التعاون ،وتقوية عالقاتها مع املنظمات احلقوقية  ،فقد اقرتحت ال�شعبة �صعوبة تن�سيق ال�سيا�سات الإعالمية
اخلليجي���ة م���ع املنظم���ات احلقوقي���ة ،وذلك لأن املنظم���ات احلقوقية تتعامل م���ع حالة حق���وق الإن�سان مع كل
دول���ة ب�ش���كل منف���رد  ،والأو�ضاع الداخلية تختلف من بلد خليجي �إل���ى بلد خليجي �آخر و�صعوبة تنفيذ ما ورد
يف املق�ت�رح البحرين���ي ،وخا�ص���ة فيما يتعلق ب�إج���راء ا�ستطالعات الر�أي والدرا�سات والبح���وث التحليلية حول
امل�ستجدات اخلليجية ،حل�سا�سيته لدى بع�ض احلكومات خا�صة �أنه مرتبط بق�ضايا �سيا�سية.

�شكل بياين حل�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية
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فعالية الأوراق الفنية املعدة يف اجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفنية املع���دة يف اجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية من خ�ل�ال ح�صر الأفكار واملقرتحات
الت���ي طرح���ت يف الأوراق الفني���ة الت���ي �أنتجته���ا الإدارات البحثي���ة خالل الف�ص���ل الت�شريعي اخلام����س ع�شر ومدى
ا�ستخدامها �أثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.

فعالية الأفكار
بلغ��ت ن�سب��ة فعالية الأف��كار يف الأوراق الفني��ة املعدة الجتماع ر�ؤ�س��اء املجال�س اخلليجي��ة ما يقارب
( ،)% 100حي��ث بل��غ عدد �أفكار �أوراق الأمانة املطروحة يف اجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية () 4
�أفكار( .امل�شار �إليها يف ال�صفحة )349

فعالية املقرتحات:
بلغ��ت ن�سب��ة فعالية مقرتح��ات الأوراق الفني��ة املعدة الجتماع ر�ؤ�س��اء املجال�س اخلليجي��ة ( ،) % 100
حي��ث بلغ عدد املقرتح��ات لأوراق الأمانة املطروحة يف اجتماع جمال�س ر�ؤ�ساء املجل�س اخلليجية ( ) 14
مقرتحا( .امل�شار �إليها يف ال�صفحة  349و )350

.3الزيارات الربملانية:
م�ؤ�شرات عامة لقطاع الزيارات:
بل���غ �إجم���ايل الأوراق الفني���ة املع���دة خالل الف�ص���ل الت�شريعي اخلام����س ع�شر من قب���ل �إدارات الأمان���ة فيما يخ�ص
الزي���ارات الربملاني���ة م���ا يبل���غ (ً )47
عم�ل�ا فنياً ما ب�ي�ن �أوراق ودرا�س���ات وغريهما من �أعمال فني���ة .وجاءت غالبية
الأوراق الفنية املعدة يف الزيارات الربملانية من قبل �إدارة ال�شعبة الربملانية بن�سبة (. )% 100
جدول ح�صر الأعمال الفنية املعدة للزيارات الربملانية
م

عنوان الورقة

الإدارة املعدة

ال�سنة

1

ورقة تاريخية حول العالقات الإماراتية العمانية

2014

2

ورقة حول موقف �سلطنة عمان من �أبرز الق�ضايا الإقليمية

2014

3

ورقة �آنية يف �ش�أن التطورات الربملانية وال�سيا�سية والثقافية يف �سلطنة
عمان

2014

4

تقرير عن و�ضع املر�أة يف دولة الإمارات العربية املتحدة

2013

5

نبذة عن «وفد العالقات مع �شبه اجلزيرة العربية»

2014

6

ورقـة تو�ضيحيـة ملو�ضوع «امل�ساواة بني اجلن�سني»

2014

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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عنوان الورقة

م

الإدارة املعدة

ال�سنة

7

الورقة الآنية للربملان الأوروبي

2014

8

ورقة املباحثات مع رئي�س الربملان الهندي

2014

9

ورقة املباحثات مع رئي�س الربملان ال�صيني

2014

10

ورقة املباحثات مع رئي�س الربملان الباراجواي

2014

11

ورقة مباحثات مع رئي�س الربملان الألباين

2014

12

نقاط مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع رئي�س املجل�س
الوطني الباك�ستاين

2014

13

الورقة الآنية لزيارة املجل�س الوطني االحتادي للجمهورية الإيرانية

2014

14

نقاط مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع رئي�س االحتاد
الربملاين الدويل

2014

15

نقاط املباحثات ال�سيا�سية بني املجل�س الوطني االحتادي واجلانب
ال�صيني

2014

16

ورقة نقاط املباحثات مع اجلانب الرو�سي

2014

17

امللف الفني ملقابلة رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع �سفراء جنوب �شرق
�آ�سيا(�آ�سيان)

2014

18

مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع وفد برملان جمهورية
بوت�سوانا

2014

19

نقاط املباحثات مع الوفد البلغاري

2014

20

ورقة املباحثات حول العالقات الإماراتية املاليزية

ال�شعبة
الربملانية

2014

21

ورقة املباحثات ب�ش�أن مقابلة معايل رئي�س املجل�س مع جمموعة �سفراء
دول جنوب �شرق �آ�سيا

ال�شعبة
الربملانية

2014

22

ورقة مباحثات مع نائب رئي�س الربملان اال�سرتايل

ال�شعبة
الربملانية

2014

23

ورقة مباحثات زيارة ع�ضوة من برملان كوريا اجلنوبية

ال�شعبة
الربملانية

2014

24

ورقة تعريفية ب�سلطنة عمان

ال�شعبة
الربملانية

2014

25

ورقة مقارنة للمجال�س الت�شريعية يف �سلطنة عمان

ال�شعبة
الربملانية

2014

26

ورقة العالقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت

ال�شعبة
الربملانية

2014
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م

عنوان الورقة

الإدارة املعدة

ال�سنة

ال�شعبة
الربملانية

2014

27

ورقة حول مواقف احلكومة الكويتية جتاه �أبرز الق�ضايا الإقليمية
والدولية

28

نقاط �أفكار مقرتحة للقاء مع الوفد الربيطاين

2013

29

نقاط مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع جان فرن�سوا
كوبيه رئي�س حزب االحتاد من �أجل احلركة ال�شعبية

2013

30

الورقة الآنية للربملان الأوروبي

2014

31

ورقة حول �أبرز النقاط املتوقع �إثارتها من الربملان الأوروبي

2014

32

مباحثات رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
مع رئي�س الربملان الأوروبي

2014

33

نقاط مثارة يف اجتماع رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع مواطني
الدولة يف بلجيكا

2014

34

ملف مباحثات معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
مع رئي�س جمل�س ال�شورى الإ�سالمي الإيراين

2014
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ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية:
الورقة

ورق���������������������������ة
ت����اري����خ����ي����ة
ح���������������������������ول
ال����ع��ل�اق����ات
الإم��ارات��ي��ة
العمانية

ورق����ة ح��ول
م�����������وق�����������ف
�����س����ل����ط����ن����ة
ع�������������م�������������ان
م������ن �أب��������رز
ال���ق�������ض���اي���ا
الإقليمية

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)
ت������ع������ر�������ض ه������ذه
ال��ورق��ة خمت�صراً
ل���ت���اري���خ ال����دول����ة
ال��ع��م��ان��ي��ة ،اب��ت��داء
م����������ن ان�����ت�����������ش�����ار
الإ������س��ل��ام ف��ي��ه��ا ،
م�����رورا ً ب��ان��ت�����ش��ار
الإب��ا���ض��ي��ة وق��ي��ام
دول�������ة ال��ن��ب��اه��ن��ة
ودول���ة ال��ي��ع��ارب��ة ،
و�صو ًال بقيام دولة
ال��ب��و���س��ع��ي��د ال��ت��ي
حتكم عمان حتى
ه����ذا ال����ي����وم .كما
�ستعر�ض ال��ورق��ة
ال��ت��اري��خ امل�شرتك
ب��������ي��������ن ع���������م���������ان
ودول������ة الإم������ارات
 ،و�أط�����ر ال��ت��ع��اون
املختلفة  ،وكذلك
ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي
ت��واج��ه ال��ع�لاق��ات
الإم�����������ارات�����������ي�����������ة
العمانية.

ت�����س��ت��ع��ر���ض ه���ذه
ال�����ورق�����ة م���واق���ف
����س���ل���ط���ن���ة ع���م���ان
من �أب��رز الق�ضايا
الإقليمية

الفكرة

ت�������رت�������ب�������ط دول����������ة
الإم������ارات ب�سلطنة
ع�����م�����ان ب����ع��ل�اق����ات
ق�����������وي�����������ة ب�����ح�����ك�����م
اال�شرتاك بالتاريخ
والرتاث والعادات ،
بالإ�ضافة �إلى طول
احل������دود امل�����ش�ترك��ة
بني البلدين  ،حيث
مت��ت��د احل�����دود بني
البلدين �إل���ى �أك�ثر
من  400كلم  ،هذا
ع���دا ع��ن ال��ع�لاق��ات
الأ��������س�������ري�������ة ال����ت����ي
جتمع ال�شعبني

ت�����رت�����ك�����ز ال������ورق������ة
على �إع��ط��اء موجز
ب���أه��م امل��واق��ف التي
ات���خ���ذت���ه���ا ���س��ل��ط��ن��ة
ع���م���ان ِب�������ش����أن ع��دد
م���������ن ال����ق���������ض����اي����ا
الإقليمية مثل :
الأزمة ال�سورية
الأو�ضاع ال�سيا�سية
يف البحرين
امل�������ل�������ف ال�������ن�������ووي
الإيراين
�سحب ال�سفراء من
قطر

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

املقرتح

يف ظ���ل ال��ت��ق�����س��ي��م��ات
الإداري�����ة ال��ت��ي قامت
ب����ه����ا ب����ري����ط����ان����ي����ا يف
امل������ن������ط������ق������ة ب����������رزت
اخل�لاف��ات احل��دودي��ة
ال تعر�ض هذه الورقة مقرتحات حيث �أنها
ب���ي���ن دول اخل���ل���ي���ج
ورقة تاريخية ت�ستعر�ض تطور العالقات
ب�شكل ع��ام  .كما برز
الإماراتية العمانية عرب التاريخ.
ن�����������زاع ث���ل��اث������ي ب�ي�ن
الإم���ارات وال�سعودية
وع��م��ان ع��ل��ى منطقة
الربميي.

تو�ضح ال��ورق��ة �أوج��ه
االخ�������������ت������ل������اف ب��ي�ن
امل�����واق�����ف ال��ر���س��م��ي��ة
ال��ع��م��ان��ي��ة وامل����واق����ف
الر�سمية الإماراتية .

ال ت��وج��د م��ق�ترح��ات ب��ه��ذه ال��ورق��ة حيث
�أنها تقع �ضمن الإطار الو�صفي للمواقف
الر�سمية العمانية ح��ي��ال �أب���رز الق�ضايا
الإقليمية.
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الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

ورق�����ة �آن��ي��ة
يف ��������ش��������أن
ال���ت���ط���ورات
ال�ب�رمل���ان���ي���ة
وال�سيا�سية
وال��ث��ق��اف��ي��ة
يف �سلطنة
عمان

ت�����س��ت��ع��ر���ض ه���ذه
ال��ورق��ة الأح����داث
وامل�����������س�����ت�����ج�����دات
الآن��ي��ة يف �سلطنة
عمان

ت��ق��ري��ر عن
و�ضع امل��ر�أة
يف دول�����������ة
الإم������������ارات
ال����ع����رب����ي����ة
املتحدة

ن�����ب�����ذة ع��ن
«وف���������������������������د
ال����ع��ل�اق����ات
م��������ع ����ش���ب���ه
اجل�������زي�������رة
العربية»

ي��ن��اق�����ش ال��ت��ق��ري��ر
�أو�����ض����اع امل�������ر�أة يف
دول�������ة الإم����������ارات
العربية املتحدة.

ت�ستعر�ض الورقة
ن����ب����ذة ع������ن وف���د
ال������ع���ل��اق������ات م���ع
�����ش����ب����ه اجل�����زي�����رة
ال���ع���رب���ي���ة يف ع���ام
 1979بالتزامن
مع �أول انتخابات
مبا�شرة للربملان
الأوروبي.

الفكرة
ت����ت����ط����رق ال�����ورق�����ة
ل�������ل�������ت�������ط�������ورات يف
املحاور التالية:
�أو ًال :ال���ت���ط���ورات
الربملانية
ث����ان����ي����ا ً ����� :ش�����ؤون
البالط ال�سلطاين
ث��ال��ث��ا ُ  :ال���ل���ق���اءات
الر�سمية العمانية
راب���ع���اً  :االق��ت�����ص��اد
العماين
خام�سا ً  :اجل��ان��ب
الثقايف
ت���أت��ي �أه��م��ي��ة �إع���داد
ت��ق��ري��ر ع��ن �أو���ض��اع
امل����������������ر�أة يف دول�������ة
الإم�������������������������ارات م���ن
واق�������ع ال���ت���غ���ي�ي�رات
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة يف
امل�������ن�������ط�������ق�������ة وم�������ا
ي���������ص����اح����ب����ه����ا م���ن
تغيريات يف الأدوار
ال��ت��ي تلعبها امل���ر�أة،
و�أه�����م�����ي�����ة م���ع���رف���ة
�آث����������ار ال���ت���غ���ي�ي�رات
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة ع��ل��ى
�أو�ضاع املر�أة يف هذا
املجال.
ترتكز الفكرة حول
�إع�����ط�����اء ن����ب����ذة ع��ن
وف��د �شبة اجل��زي��رة
ال�����ع�����رب�����ي�����ة ال�������ذي
����س���ي�������س���ت���ق���ب���ل وف����د
امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي
االحتادي.

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

املقرتح

ال ت��وج��د م��ق�ترح��ات ب��ه��ذه ال��ورق��ة حيث
�أنها تقع �ضمن الإطار الو�صفي للتطورات
على كافة ال�صعد يف �سلطنة عمان.

�أن���������������ه و ب�����ال�����رغ�����م
م�����ن ت�����واف�����ر الأط�������ر
ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة ال���ت���ي
ت�������ض���م���ن  ،يف ك��ث�ير
م��ن الأح��ي��ان  ،حقوق
امل�����ر�أة �إال �أن ق�ضايا
امل���ر�أة ما زال��ت تواجه
العديد من التحديات
املتعلقة �إما بالتطبيق
ال���ف���ع���ل���ي ل���ل���ق���وان�ي�ن
�أو ح���ت���ى حم���دودي���ة
الإح�����������������ص��������ائ��������ي��������ات
وامل�ؤ�شرات ذات ال�صلة
ب���ت���ع���زي���ز دور امل�������ر�أة
وحماية حقوقها.

•�إبراز جهود الدولة يف جمال حماية
حقوق امل��ر�أة ودع��م متكينها يف كافة
امل���ج���االت .ب��الإ���ض��اف��ة �إل����ى ال��ت��ط��رق
على اجل��ه��ود التي تبذل م��ن جانب
املجل�س الوطني االحت��ادي من �أجل
م���راج���ع���ة ال��ت�����ش��ري��ع��ات وال���ق���وان�ي�ن
اخلا�صة باملر�أة.

ال ت��وج��د م��ق�ترح��ات ب��ه��ذه ال��ورق��ة حيث
�أن��ه��ا ت��ق��ع �ضمن الإط����ار ال��و���ص��ف��ي لوفد
العالقات مع �شبه اجلزيرة العربية.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
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الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

ورق�������������ـ�������������ة
تو �ضيحيـة
مل������و�������ض������وع
«امل�����������س�����اواة
ب����������������ي���������������ن
اجلن�سني»

ت���و����ض���ح ال����ورق����ة
م��ف��ه��وم امل�������س���اواة
والت�شريعات التي
تكفل امل�ساواة بني
ال��رج��ل وامل����ر�أة يف
دولة الإمارات.

ت�������������س������ت������ع������ر�������ض
ال����������ورق����������ة ه������������ذه ال�������ورق�������ة
الآن������������ي������������ة الأح�������داث الآن��ي��ة
ل�����ل��ب��رمل�����ان املتعلقة بالربملان
الأوروبي الأوروب��������ي ب�شكل
خا�ص وال�سيا�سة
اخل�����������ارج�����������ي�����������ة
لالحتاد الأوروبي

الفكرة
ت�����رت�����ك�����ز ال������ورق������ة
ع���ل���ى ا����س���ت���ع���را����ض
ج����ه����ود ال�����دول�����ة يف
جم��������ال امل�����������س�����اواة
وال��ت�����ش��ري��ع��ات التي
ت����ك����ف����ل امل�����������س�����اواة
ب�����ي����ن اجل����ن���������س��ي�ن
،وب����الإ�����ض����اف����ة �إل����ى
بيان و�ضع امل��ر�أة يف
ال���دول���ة ع��ل��ى ك��اف��ة
ال�صعد ال�سيا�سية
واالق������ت�������������ص������ادي������ة
واالجتماعية.
ت��رك��ز ال���ورق���ة على
العنا�صر التالية:
ال�سيا�سة اخلارجية
للربملان الأوروبي
�أه��م الق�ضايا التي
ت��ن��اق�����ش ح��ال��ي��ا ً يف
الربملان الأوروبي
�أهم الق�ضايا املثارة
ح������������ول ال���ب���رمل�������ان
الأوروبي يف الإعالم

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

املقرتح

ال ت��وج��د م��ق�ترح��ات ب��ه��ذه ال��ورق��ة حيث
�إنها تقع �ضمن الإطار التو�ضيحي جلهود
امل�ساواة بني اجلن�سني يف دولة الإمارات.

ال ت��وج��د م��ق�ترح��ات ب��ه��ذه ال��ورق��ة حيث
�أنها تقع �ضمن الإطار الو�صفي للتطورات
ال�سيا�سية املتعلقة ب��ال�برمل��ان الأوروب����ي،
و�أهم ما يناق�ش فيه من م�شاريع وموا�ضيع
 ،بالإ�ضافة �إلى �أهم ما يثار حول الربملان
الأوروبي و�سيا�سته يف الإعالم.
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الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

امل���ب���اح���ث���ات حت����������������دد ورق������������ة
م����ع رئ��ي�����س املباحثات النقاط
ال����ب���رمل��������ان املقرتحة للنقا�ش
وال����ت����ب����اح����ث م��ع
الهندي
اجلانب الهندي

الفكرة

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

ت������������رك������������ز ورق��������������ة
امل�������ب�������اح�������ث�������ات م���ع
اجل�����ان�����ب ال���ه���ن���دي
ع������ل������ى اجل�������وان�������ب
�����������ض����������رورة ت����ع����زي����ز
التالية:
ال��ع�لاق��ات ع��ل��ى كافة
العالقات الثنائية
ال�صعد.
ال��������������ع�������ل������اق��������������ات
االقت�صادية
العالقات القن�صلية
العالقات ال�سيا�سية

املقرتح
•الإ�����ش����ارة �إل����ى دور ال��ه��ن��د ال���ه���ام يف
احلفاظ على اال�ستقرار والأم���ن يف
منطقة اخل��ل��ي��ج و �إب��ع��اده��ا ع��ن �أي��ة
تهديدات �إقليمية.
•الت�أكيد على عمق العالقات التجارية
بني دولة الإمارات والهند حيث يبلغ
حجم ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري  75مليار
دوالر يف ع��ام  2012واال���ش��ارة �إلى
ال�����دور ال���ه���ام ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه اللجنة
الإم��ارات��ي��ة الهندية امل�شرتكة التي
تعمل على تطوير العالقات الثنائية
ب�ين ال��دول��ت�ين م��ن خ�لال التن�سيق
والتفكري والت�شاور بني اجلانبني .
•الإ��������ش�������ارة �إل��������ى �أه����م����ي����ة ال���ت���ع���اون
اال���س�ترات��ي��ج��ي ب�ين دول���ة الإم����ارات
والهند خا�صة على امل�ستوى الدويل
•التعبري عن الأم��ل يف �أن ي�سود �شبه
ال���ق���ارة ال��ه��ن��دي��ة ال�����س�لام وخ��ا���ص��ة
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع�لاق��ات ال��ه��ن��دي��ة
الباك�ستانية والت�أكيد على �ضرورة
�أن ي�����س��ع��ى اجل���ان���ب���ان �إل������ى ت��ه��دئ��ة
التوتر وخلق بيئة �إيجابية للعالقات
الثنائية ال�سيما العالقات التجارية
مما ي�سهم يف ا�ستقرار املنطقة.
•الت�أكيد على �أهمية تعزيز التعاون
ال��ب��رمل�����اين ب��ي�ن امل���ج���ل�������س ال��وط��ن��ي
االحت�������ادي وال��ب�رمل����ان ال���ه���ن���دي يف
املرحلة القادمة.
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الورقة

ن������������ق������������اط
م���ب���اح���ث���ات
م����ق��ت�رح����ة
مع الوفد
ال�صيني

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

حت����������������دد ورق������������ة
املباحثات النقاط
املقرتحة للنقا�ش
وال����ت����ب����اح����ث م��ع
اجلانب ال�صيني.

الفكرة

ت������������رك������������ز ورق��������������ة
امل�������ب�������اح�������ث�������ات م���ع
اجل����ان����ب ال�����ص��ي��ن��ي
ع������ل������ى اجل�������وان�������ب
التالية:
العالقات الثنائية
ال��������������ع�������ل������اق��������������ات
االقت�صادية
العالقات الثقافية
العالقات ال�سيا�سية

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

املقرتح
•الإ����ش���ادة ب��امل��وق��ف ال�صيني ال��داع��م
للجانب الإماراتي يف ق�ضية احتالل
اجل����زر الإم���ارات���ي���ة ال���ث�ل�اث (ط��ن��ب
ال�����ص��غ��رى و ط��ن��ب ال���ك�ب�رى و �أب���و
مو�سى) و مبادرة ال�صني من خالل
منتدى التعاون العربي ال�صيني يف
.2009
•ال��ت���أك��ي��د على �أه��م��ي��ة زي���ادة التبادل
التجاري بني الإمارات وال�صني حيث
�إن الإم�����ارات تعترب �أف�����ض��ل �شريك
جت���اري لل�صني يف منطقة ال�شرق
الأو���س��ط حيث بلغت قيمة التجارة
املتبادلة بني البلدين يف عام 2013
ما يقارب  40مليار دوالر مما يجعل
ال�����ص�ين ث���اين �أك��ب�ر ���ش��ري��ك جت��اري
ل�ل��إم���ارات ،و�أك��ب�ر ���س��وق ت�صديرية
�إلى الدولة.
•ال����ت�����أك����ي����د ع����ل����ى ع����م����ق ال����ع��ل�اق����ات
ال��ت��ج��اري��ة و�����ض����رورة ت��ع��زي��زه��ا من
خالل �إزال��ة القيود الت�شغيلية وفتح
االج��واء وزي��ادة الرحالت �إلى بع�ض
املناطق ال�صينية مثل بكني� ،شنغهاي
 ،وغواجنو.
•الت�أكيد على رغبة املجل�س الوطني
االحتادي يف تعزيز التعاون الربملاين
وت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات واخل����ب���رات يف
املجال الت�شريعي .
•اال���ش��ارة �إل��ى رغبة املجل�س الوطني
االحت������ادي يف زي������ادة ال��ت��ن�����س��ي��ق بني
امل��ج��ل�����س وجم���ل�������س ن������واب ال�����ش��ع��ب
ال�صيني على �صعيد الدبلوما�سية
الربملانية يف املحافل الدولية.
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الورقة

ورق���������������������������ة
م���ب���اح���ث���ات
م����ع رئ��ي�����س
ب������������رمل������������ان
الباراجواي

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

الفكرة

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

حت����������������دد ورق������������ة
املباحثات النقاط
املقرتحة للنقا�ش
وال����ت����ب����اح����ث م��ع
رئ�����ي�����������س ب�����رمل�����ان
الباراجواي.

ت������������رك������������ز ورق��������������ة
املباحثات مع رئي�س
ب��رمل��ان ال��ب��اراج��واي
ع������ل������ى اجل�������وان�������ب
التالية:
العالقات الثنائية
ال��������������ع�������ل������اق��������������ات
االقت�صادية
العالقات ال�سيا�سية

�����������ض����������رورة ت����ع����زي����ز
ال����������ع�����ل����اق����������ات ب��ي�ن
الباراجواي والإمارات
على كافة ال�صعد.

املقرتح
•الإ�شارة �إلى �أهمية الزيارات املتبادلة
بني البلدين.
•الت�أكيد على �ضرورة تعزيز العالقات
االقت�صادية بني البلدين حيث بلغ
حجم التبادل التجاري بني البلدين
ح�����وايل  5م��ل��ي��ون دوالر �أم��ري��ك��ي
فقط يف ع��ام  .2012كما �أن���ه من
ال�����ض��روري التطرق �إل��ى املفاو�ضات
التي جتريها ال��دول��ة م��ع جمموعة
امل�يرك�����س��ور ال��ت��ي ت�����ض��م ال�ب�رازي���ل ،
الأرجنتني  ،الأورغواي ،الباراجواي
للتوقيع على اتفاقية التجارة احلرة
مع املجموعة.
•الإ�����ش����ارة �إل����ى م��وق��ف ال���ب���اراج���واي
من امللف النووي الإي��راين حيث �إن
امل��وق��ف الر�سمي ل��ل��ب��اراج��واي يقوم
على نزع الت�سلح وعدم ن�شر الأ�سلحة
ال��ن��ووي��ة ،م��ع ح��ق ال���دول با�ستخدام
الطاقة النووية لأغرا�ض �سلمية.
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الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

ورق���������������������������ة
حت����������������دد ورق������������ة
م���ب���اح���ث���ات
املباحثات النقاط
م����ع رئ��ي�����س
املقرتحة للنقا�ش
ال����ب���رمل��������ان
وال����ت����ب����اح����ث م��ع
الألباين
رئ�����ي�����������س ب�����رمل�����ان
�ألبانيا.

الفكرة

ت������������رك������������ز ورق��������������ة
املباحثات مع رئي�س
ب��رمل��ان �أل��ب��ان��ي��ا على
اجلوانب التالية:
العالقات الثنائية
ال��������������ع�������ل������اق��������������ات
االقت�صادية
العالقات ال�سيا�سية

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

املقرتح
•الإ�شادة مبوقف �ألبانيا الداعم حلل
ق�ضية اح��ت�لال اجل����زر الإم��ارات��ي��ة
ال���ث�ل�اث (ط��ن��ب ال�����ص��غ��رى و طنب
الكربى و �أبو مو�سى) من قبل �إيران
ع�ب�ر ال��ت��ف��او���ض امل��ب��ا���ش��ر �أو �إح��ال��ة
الق�ضية �إلى حمكمة العدل الدولية.
•الإ���ش��ارة �إل��ى االت��ف��اق ال��ذي تو�صلت
�إليه �إيران والوكالة الذرية الدولية
حول خارطة طريق تت�ضمن ال�سماح
بتفتي�ش موقع «�أراك» ال��ذي ي�شمل
من�ش�أة لإنتاج املياه الثقيلة .والتنويه
�إلى تقارب وجهات النظر بني �ألبانيا
ودولة الإمارات ب�ش�أن �ضرورة �إيجاد
ح��ل مللف �إي����ران ال��ن��ووي ع��ن طريق
احل��وار والتعاون والتو�صل �إل��ى حل
دبلوما�سي يخدم م�صالح الأط��راف
الدولية.
•التنويه �إلى �أهمية توقيع االتفاقيات
ال��ع��ال��ق��ة ب�ي�ن ال���ط���رف�ي�ن ك��م�����ش��روع
«ات���ف���اق���ي���ة ال����ت����ع����اون االق���ت�������ص���ادي
وال����ت����ج����اري ب��ي�ن دول�������ة الإم���������ارات
و�ألبانيا» و «م�شروع اتفاقية جتنب
االزدواج ال�������ض���ري���ب���ي» ،ح���ي���ث �إن
التوقيع على مثل ه��ذه االتفاقيات
ي�سهم يف زي����ادة ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري
ب��ي�ن ال���ط���رف�ي�ن خ���ا����ص���ة �أن ح��ج��م
اال���س��ت��ث��م��ارات الإم��ارات��ي��ة يف �ألبانيا
بلغ  12.3مليون دوالر فقط.
•الت�أكيد على رغبة املجل�س الوطني
االحتادي يف تعزيز التعاون الربملاين
وت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات واخل����ب���رات يف
امل��ج��ال الت�شريعي و زي���ادة التن�سيق
ب�ين املجل�س ال�برمل��ان الأل��ب��اين على
�صعيد الدبلوما�سية ال�برمل��ان��ي��ة يف
املحافل الدولية.
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الورقة

ن������������ق������������اط
م���ب���اح���ث���ات
م�����������ع�����������ايل
رئ��������ي�����������������س
امل�����ج�����ل�����������س
ال�����وط�����ن�����ي
االحت���������ادي
م����ع رئ��ي�����س
امل�����ج�����ل�����������س
ال�����وط�����ن�����ي
الباك�ستاين

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

حت����������������دد ورق������������ة
املباحثات النقاط
املقرتحة للنقا�ش
وال���������ت���������ب���������اح���������ث
م������������ع اجل��������ان��������ب
الباك�ستاين

الفكرة

ت������������رك������������ز ورق��������������ة
امل�������ب�������اح�������ث�������ات م���ع
اجلانب الباك�ستاين
على النقاط التالية
:
العالقات الربملانية
العالقات الثقافية
العالقات ال�سيا�سية
واالقت�صادية

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

الت�أكيد على �ضرورة
تطوير العالقات على
ك���اف���ة الأ����ص���ع���دة بني
البلدين

املقرتح
•ال����ت�����أك����ي����د ع����ل����ى �أه����م����ي����ة امل����وق����ف
ال��ب��اك�����س��ت��اين م���ن ق�����ض��ي��ة اح��ت�لال
جمهورية �إي��ران الإ�سالمية للجزر
الإماراتية الثالث طنب ال�صغرى ،
طنب الكربى و �أبو مو�سى و الداعم
�إل��ى حل النزاع بالطرق ال�سلمية و
الأم�����ل يف �أن ت��ل��ع��ب ب��اك�����س��ت��ان دوراً
�أكرباً يف حل هذه الق�ضية من خالل
ال��ت���أي��ي��د ال��ك��ام��ل حل��ق الإم������ارات يف
اجلزر الثالث و دعوة �إيران لإجراء
مباحثات مبا�شرة.
•الإ�شادة بالدبلوما�سية الباك�ستانية
جت�����اه ق�����ض��ي��ة ال����ن����ووي الإي��������راين،
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق امل���ف���او����ض���ات مع
�إيران وعدم زعزعة ا�ستقرار املنطقة
وع����دم ا���س��ت��خ��دام احل���ل ال��ع�����س��ك��ري،
وال��ت��رح�����ي�����ب ب�����االت�����ف�����اق ال�����ن�����ووي
الإيراين الغربي.
•الت�أكيد على وق��وف دول��ة الإم���ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ح��ك��وم��ة و �شعباً
ب���ج���ان���ب ال�������ش���ع���ب ال���ب���اك�������س���ت���اين يف
مواجهة �آثار الكوارث التي حتدث يف
باك�ستان
•الإ�������ش������ارة �إل�������ى دور الإم������������ارات يف
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف الإم���ارات���ي
ال��ب��اك�����س��ت��اين ،ح��ي��ث ي��ذك��ر �أن دول��ة
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة قدمت
م�����ش��اري��ع �إل�����ى ب��اك�����س��ت��ان يف ي��ن��اي��ر
 2013عددها  43م�شروعا لبناء
و���ص��ي��ان��ة و�إع��������ادة �إع����م����ار وت���أه��ي��ل
م���دار����س ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات من
امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة وح��ت��ى املرحلة
ال���ث���ان���وي���ة  .وم�������ش���اري���ع م�����س��ت��وى
التعليم امل��ت��و���س��ط وال��ع��ايل وت�شمل
 10م�����ش��روع��ات ل��ع��دد م��ن امل��ع��اه��د
وال��ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي
يدر�س فيها طلبة وطالبات مرحلة
الدبلوم للت�أهيل العلمي والتدريبي
املهني واحلريف

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 362فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

ال����������ورق����������ة
الآن������������ي������������ة
ل�����������زي�����������ارة
امل�����ج�����ل�����������س
ال������وط������ن������ي
االحت����������ادي
للجمهورية
الإيرانية

ت����ت���������ض����م����ن ه�����ذه
الورقة م�ستجدات
الأو���������������������ض��������������������اع
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة
واالق����ت���������ص����ادي����ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة يف
ايران

ن������������ق������������اط
م���ب���اح���ث���ات
م�����������ع�����������ايل
رئ��������ي�����������������س
امل�����ج�����ل�����������س
ال�����وط�����ن�����ي
االحت���������ادي
م����ع رئ��ي�����س
االحت�����������������اد
ال���ب��رمل������اين
الدويل

ت���ت�������ض���م���ن ورق������ة
امل����ب����اح����ث����ات �أه�����م
ال�����ن�����ق�����اط ال����ت����ي
�سيتم مناق�شتها
مع رئي�س االحتاد
الربملاين الدويل

الفكرة

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

ت����ن����اول����ت ال�����ورق�����ة
النقاط التالية :
الأو�ضاع ال�سيا�سية
يف �إيران
الأو������������������������ض�����������������������اع
ال توجد مقرتحات
االقت�صادية
البطالة يف �إيران
ال��ق�����ض��اي��ا الأخ��ي�رة
يف جمل�س ال�شورى
الإيراين.

ت��رك��ز ال���ورق���ة على
عدة نقاط و�أهمها :
ع��ل��اق�����ات ال�����ش��ع��ب��ة
ال�����ب�����رمل�����������ان�����������ي�����������ة
الإم��������ارات��������ي��������ة م��ع
االحت�������اد ال�ب�رمل���اين
ال���������������دويل و�����س����ب����ل
تطويرها
ع��ل��اق�����ات امل��ج��ل�����س
ال��وط��ن��ي االحت����ادي
م��ع جمل�س ال��ن��واب
املغربي .
 ا������س�����ت�����ع�����را������ضم�ستجدات الأو�ضاع
يف العامل.

ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة
تطوير العالقات مع
االحت�����������اد ال��ب��رمل�����اين
الدويل.
ت����ط����وي����ر ال����ع��ل�اق����ات
م����ع جم��ل�����س ال���ن���واب
املغربي .

املقرتح

ال توجد مقرتحات

•ال���ت����أك���ي���د ع��ل��ى �أه���م���ي���ة ب��ح��ث ر�ؤي����ة
م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر دور االحت����اد
والإ�������ش������ارة �إل������ى اه���ت���م���ام ال�����ش��ع��ب��ة
الإم��ارات��ي��ة بوثيقة االحت���اد يف �ش�أن
تطوير العالقات مع الأمم املتحدة،
وحتويل االحتاد �إلى منظمة دولية
•الإ����ش���ارة �إل����ى �أه��م��ي��ة ب��ن��اء ع�لاق��ات
���ش��راك��ة ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ب�ي�ن االحت���اد
ال�برمل��اين ال����دويل ،والأم����م املتحدة
وتطوير اتفاق التعاون القائم منذ
عام .1996
•الت�أكيد على �أهمية تعزيز عالقات
ال����ت����ع����اون ال��ب��رمل�����اين ب��ي�ن امل��ج��ل�����س
الوطني االحت��ادي ،وجمل�س النواب
امل���غ���رب���ي ،خ���ا����ص���ة �أن من����و وت���ط���ور
ال��ع�لاق��ات ب�ين الإم����ارات وامل��غ��رب ال
يعك�سه االرتباط والتعاون الربملاين
بني املجل�سني.
•ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �أن ي��ح��اف��ظ
االحت��������اد ال��ب��رمل�����اين ال��������دويل ع��ل��ى
ا�ستقالليته  ،وا�ستقاللية ق��رارت��ه
يف ظ��ل ال��ت��غ�يرات ال��دول��ي��ة الراهنة
والتعبري عن اخل�شية من �أن يتحول
االحت��اد �إل��ى منظمة دولية حكومية
ت�سيطر عليه حكومات العامل.
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الورقة

ن������������ق������������اط
امل���ب���اح���ث���ات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
بني املجل�س
ال�����وط�����ن�����ي
االحت���������ادي
واجل������ان������ب
ال�صيني

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

ت���ت�������ض���م���ن ورق������ة
امل����ب����اح����ث����ات ع��ل��ى
�أه��م النقاط التي
�سيتم مناق�شتها
م������������ع اجل��������ان��������ب
ال�صيني

الفكرة

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

ت������������رك������������ز ورق��������������ة
امل�������ب�������اح�������ث�������ات م���ع
اجل����ان����ب ال�����ص��ي��ن��ي
على النقاط التالية
تطوير العالقات على
:
ال�����������ع�����ل�����اق�����������ات كافة الأ�صعدة
الربملانية
العالقات الثقافية
العالقات ال�سيا�سية
واالقت�صادية

املقرتح
•الإ����ش���ادة ب��امل��وق��ف ال�صيني ال��داع��م
للجانب الإماراتي يف ق�ضية احتالل
اجل����زر الإم���ارات���ي���ة ال���ث�ل�اث (ط��ن��ب
ال�����ص��غ��رى و ط��ن��ب ال���ك�ب�رى و �أب���و
مو�سى) و مبادرة ال�صني من خالل
م��ن��ت��دى ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي ال�صيني
يف  2009بالتو�سط بني الإم���ارات
و ج���م���ه���وري���ة �إي��������ران حل����ل ال���ن���زاع
ع�بر ال��ط��رق ال�سلمية املتوافقة مع
ال��ق��وان�ين ال��دول��ي��ة و الأم�����ل يف �أن
تلعب ال�صني دورا ً هاماً يف حل هذه
الق�ضية وخا�صة يف املحافل الدولية
والإقليمية .خالل ا�ستثمار عالقاتها
الطبية مع �إي��ران ،والإ���ش��ارة �إل��ى �أن
م��وق��ف الإم�������ارات ي��ق��وم ع��ل��ى احل��ل
ال�سلمي للق�ضية.
•الإ���ش��ارة �إل��ى العالقة املتنامية بني
ب��ك�ين وط���ه���ران ،وخ��ا���ص��ة يف جم��ال
اال�ستثمار النفطي ال�صيني يف �إيران،
ون�أمل �أن ي�ستمر التعاون والتفاهم
ب��ي�ن ال�������ص�ي�ن وال���������دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة
والإم�����ارات ،خ��ا���ص��ة يف �أط���ر تعزيز
م��ف��اه��ي��م امل�����ص��ل��ح��ة امل�����ش�ترك��ة بني
الطرفني
•التنويه �إلى نتائج الزيارات الر�سمية
ب�ين الطرفني الإم��ارات��ي وال�صيني
و الأم���ل يف �أن تلعب ه��ذه ال��زي��ارات
ال�برمل��ان��ي��ة دورا يف ت��ب��ادل اخل�ب�رات
الربملانية بني الدولتني مبا يخدم
م�����ص��ال��ح ال��دول��ت�ين و ال��ت��ع��ب�ير عن
الأمل يف �إن�شاء جلان �صداقة برملانية
لتعزيز التفاهم و التعاون الربملاين
بني البلدين .خا�صة �أن �سيادة نائب
رئي�س الربملان ال�صيني يل جيان قوه
�أك���د يف �سبتمرب م��ن ال��ع��ام 2010
ل�����دى زي����ارت����ه ل��ل��م��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي
االحتادي �ضرورة تطوير العالقات
من خ�لال �إن�شاء جلنة �صداقة بني
الربملانني .
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الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

ت���ت�������ض���م���ن ورق������ة
ورقة نقاط امل����ب����اح����ث����ات ع��ل��ى
امل���ب���اح���ث���ات اه��م النقاط التي
مع اجلانب �سيتم مناق�شتها
م������������ع اجل��������ان��������ب
الرو�سي
الرو�سية

الفكرة

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

تركز ورق��ة املباحثات
م��ع اجل��ان��ب الرو�سي
على النقاط التالية  :ت��ق��وي��ة ال��ع�لاق��ات مع
العالقات الربملانية رو�سيا وبحث الق�ضايا
العالقات الثقافية امل�شرتكة
ال��ع�لاق��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادية

املقرتح
•دع����وة رو���س��ي��ا ل��ت���أي��ي��د م��ط��ل��ب دول���ة
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة حل��ل
ق�ضية اجل����زر ال��ث�لاث امل��ح��ت��ل��ة عن
ط��ري��ق ال��ت��ف��او���ض املبا�شر �أو �إح��ال��ة
املو�ضوع �إلى حمكمة العدل الدولية.
•الإ������ش�����ارة �إل�����ى �أن دول�����ة الإم�������ارات
العربية املتحدة دائما ت�سعى �إلى حل
امل�شكالت بطريقة �سلمية ،والتعبري
عن الأمل يف حل م�شكلة «القرم» مع
�أوكرانيا �سلمياً.
•الإ������ش�����ارة �إل������ى ال���ع�ل�اق���ة امل��ت��ن��ام��ي��ة
ب�ين الإم����ارات ورو���س��ي��ا  ،وخا�صة يف
جمال اال�ستثمار ،يذكر �أن ويل عهد
ابوظبي قام بزيارة ملو�سكو يف �سبتمرب
 2013وقام بتوقيع مذكرة تفاهم
ح����ول �إن�������ش���اء ���ص��ن��دوق ا���س��ت��ث��م��ارات
بقيمة خم�سة مليارات دوالر ،ون�أمل
�أن ي�ستمر ال��ت��ع��اون وال��ت��ف��اه��م بني
الإم����ارات ورو���س��ي��ا  ،خا�صة يف �أط��ر
تعزيز مفاهيم امل�صلحة امل�شرتكة
بني الطرفني.
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الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

امل��ل��ف الفني
ملقابلة رئي�س
امل������ج������ل�������������س
ال�������وط�������ن�������ي
االحت���������������ادي
م�����ع ����س���ف���راء
ج��ن��وب �شرق
�آ�سيا(�آ�سيان)

ت�ضمن امللف :
ورق�������ة ت��ع��ري��ف��ي��ة
بجنوب �شرق ا�سيا
التبادل التجاري
ب�ي�ن دول اخلليج
وا�سيان
نقاط املباحثات

الفكرة

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

رك��������������زت ال�������ورق�������ة
ال���ت���ع���ري���ف���ي���ة ع��ل��ى
نبذة عن �آ�سيان
ورق������������ة ال�����ت�����ب�����ادل
ال��ت��ج��اري ت�ضمنت
حجم ال��ت��ج��ارة بني
�آ�سيان واخلليج
ن����ق����اط امل���ب���اح���ث���ات
رك���������������������������زت ع������ل������ى
ال��������������ع�������ل������اق��������������ات
االق�������ت���������������ص�������ادي�������ة
وال�سيا�سية

ت����ق����وي����ة ال����ع��ل�اق����ات
وبحث الق�ضايا املهمة
م�����ع �����س����ف����راء ج���ن���وب
�شرق �آ�سيا

املقرتح
•ال���ت����أك���ي���د ع��ل��ى �أه���م���ي���ة ال��ع��م��ل من
�أج���ل ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
والثقافية والعلمية بني دول جمل�س
التعاون وجنوب �شرق �آ�سيا (الآ�سيان)
من �أجل تعميق العالقات ،وت�أطريها
م����ن خ��ل��ال �أن�������ش���ط���ة ف�����رق ال��ع��م��ل
ال�ست التي مت �إن�شا�ؤها يف االجتماع
ال��������وزاري ال���ث���اين مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��اون
ل��دول اخلليج العربية وراب��ط��ة �أمم
الآ���س��ي��ان ال��ذي عقد يف «�سنغافورة»
ع��ام 2010م ،خا�صة فريق العمل
ح��ول التجارة واال�ستثمار ،و فريق
عمل التعليم ،ف��ري��ق عمل الثقافة
والإع�����ل�����ام ،و ف���ري���ق ع���م���ل الأم�����ن
الغذائي واال�ستثمار الزراعي ،وفريق
عمل الطاقة ،وفريق عمل ال�سياحة
•الإ�شارة �إلى مراجعة الأ�س�س الثالثة
ال��ت��ي مت االت���ف���اق عليها يف اجتماع
وزراء خارجية دول جمل�س التعاون
وراب����ط����ة ام�����م �آ����س���ي���ان يف ن��وف��م�بر
 2013وه����ي « �إب�������رام ات��ف��اق��ي��ة
�إط���اري���ة اق��ت�����ص��ادي��ة ب�ين املنطقتني
 ,و�إب�����رام ات��ف��اق��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة احل���رة ,
و�إب��رام اتفاقيات يف املجال التعليمي
والثقايف.
•الت�أكيد على �أن الإم��ارات د�أب��ت على
احرتام حقوق الإن�سان ورعاية ذلك
يف د���س��ت��وره��ا وت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا ،وعملت
ع��ل��ى ت��وق��ي��ع االت���ف���اق���ي���ات ال��دول��ي��ة
اخل��ا���ص��ة ب��ح��م��اي��ة ح��ق��وق العمالية
ال�����واف�����دة  ،وخ���ا����ص���ة ال���ق���ادم���ة م��ع
ال���دول الآ�سيوية حر�صا منها على
حماية حقوق العمالة الوافدة .و�أن
ه��ذه العمالة تتمتع بحقوق كاملة
يف ال��دول��ة دون متييز ،و�أن ال��دول��ة
ح�صلت على �إ���ش��ادات دول��ي��ة يف هذا
ال�ش�أن.
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الورقة
م���ب���اح���ث���ات
م�����������ع�����������ايل
رئ��������ي�����������������س
امل�����ج�����ل�����������س
ال�����وط�����ن�����ي
االحت���������ادي
م����������ع وف�������د
ب������������رمل������������ان
ج��م��ه��وري��ة
بوت�سوانا

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة)

الفكرة

ماهية املقرتح
(م�شكلة املقرتح )

حت����������������دد ورق������������ة
املباحثات النقاط
رك��������������زت ال�������ورق�������ة
تطوير العالقات
املقرتحة للنقا�ش
ع�����ل�����ى ال�����ع��ل��اق�����ات
وال���������ت���������ب���������اح���������ث
االقت�صادية
م������������ع اجل��������ان��������ب
البوت�سواين.

ن������������ق������������اط حت����������������دد ورق������������ة
امل���ب���اح���ث���ات املباحثات النقاط
م����ع ال���وف���د املقرتحة للنقا�ش
البلغاري وال����ت����ب����اح����ث م��ع
اجلانب االبلغاري

تركز ورق��ة املباحثات
م��ع اجل��ان��ب الرو�سي
على النقاط التالية  :ت����ط����وي����ر ال����ع��ل�اق����ات
العالقات الربملانية ع��ل��ى ك��اف��ة الأ���ص��ع��دة
العالقات الثقافية واملجاالت.
ال��ع�لاق��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادية

املقرتح
•ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة زي�����ادة حجم
التبادل التجاري بني دولة الإمارات
وجمهورية بت�سوانا حيث بلغ حجم
التبادل التجاري بني البلدين يف عام
 2012ما يقارب  17مليون دوالر.
•ال��ت��ع��ب�ير ع���ن الأم�����ل حل���ل م��و���ض��وع
امل��ل��ف ال��ن��ووي الإي����راين ع��ن طريق
احلوار والتعاون والتو�صل �إلى حل
دبلوما�سي يخدم م�صالح الأط��راف
ال��دول��ي��ة و�أن الإم������ارات ت���ؤك��د على
�أهمية احلل ال�سلمي لأن املنطقة ال
حتتمل �أية نزاعات ع�سكرية جديدة.
•�أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات الربملانية
بني البلدين خا�صة يف �إطار الق�ضايا
ذات امل�صالح واالهتمامات امل�شرتكة
وامل���ت���ب���ادل���ة م���ث���ل ق�������ض���اي���ا ال�����ش��رق
الأو�سط ،وامللف النووي الإيراين.
•دع�����وة رج�����ال الأع����م����ال ال��ب��ل��غ��اري�ين
ل�ل�ا����س���ت���ث���م���ار يف دول�������ة الإم����������ارات
العربية امل��ت��ح��دة  ،مل��ا تتمتع ب��ه من
مناخ ا�ستثماري ممتاز وبنية حتتية
متطورة وت�شريعات ت�ضمن حقوق
امل�ستثمرين.
•ا�ستعرا�ض م�ستجدات الأو���ض��اع يف
امل��ن��ط��ق��ة ،وخ��ا���ص��ة ت��ط��ورات الأزم���ة
ال�سورية ،والتعبري عن الأمل يف �إمتام
امل�ساعي لتحقيق املطالب امل�شروعة
لل�شعب ال�����س��وري ولإي��ق��اف عمليات
الإبادة اليومية والق�ضاء على جتنيد
مقاتلني احلرب يف �سوريا ،والت�أكيد
ع���ل���ى �أن دول������ة الإم������������ارات ت��دع��م
اجلهود الإقليمية والدولية لتحقيق
اال�ستقرار والأمن يف بلدان املنطقة ،
كما �أن دولة االم��ارات تدعم اجلهود
الدولية للتخفيف من حدة الكارثة
الإن�سانية التي يتعر�ض لها املدنيون
ال�سوريون.
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ورق�������������������������������������ة
امل�����ب�����اح�����ث�����ات
ح�������������������������������������ول
ال�������ع���ل���اق�������ات
الإم������ارات������ي������ة
املاليزية

حت��������������دد ورق�����������ة
امل��������ب��������اح��������ث��������ات
النقاط املقرتحة
ل��������ل��������ن��������ق��������ا���������ش
وال����ت����ب����اح����ث م��ع
اجلانب املاليزي.

ت���������رك���������ز ورق�����������ة
امل���ب���اح���ث���ات ع��ل��ى
اجلوانب التالية:
ال�����������ع�����ل�����اق�����������ات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة و���س��ب��ل
ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر
ال�����������ع�����ل�����اق�����������ات
يف امل����������ج����������االت
ال����ب���رمل��������ان��������ي��������ة،
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة،
االق�����ت�����������ص�����ادي�����ة،
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة،
والثقافية.

ال������ت�������أك������ي������د ع���ل���ى
ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
م�������������ع اجل���������ان���������ب
املاليزي

•مناق�شة املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك
وب��ح��ث ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وت��ط��وي��ر
ال����ع��ل�اق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة مب�����ا ي�������س���ه���م يف
حتقيق امل�صالح امل�شرتكة بني البلدين
ال�صديقني وخا�صة ً يف املجال الربملاين
وغريها من امليادين الهامة.
•�إب������داء ال��ت��ف��ه��م مل���وق���ف م��ال��ي��زي��ا ب�����ش���أن
احتالل اجل��زر الثالث (طنب الكربى،
طنب ال�صغرى ،و�أب��و مو�سى) ،ورغبتها
يف �أن تكون و�سيطا ً حمايدا ً �إذا ما طلب
منها الو�ساطة حلل اخلالف الإماراتي
– الإي��������راين ،وال���ت����أك���ي���د ع��ل��ى م��وق��ف
الإم��ارات الداعم �إلى احلل ال�سلمي �إما
بالتفاو�ض �أو التحكيم ال���دويل لإنهاء
هذا االحتالل.
•الإ�����ش����ادة ب��امل��واق��ف امل��ال��ي��زي��ة ال��داع��م��ة
ل�ل�أم��ن واال���س��ت��ق��رار يف منطقة اخلليج
العربي ،ودعم ماليزيا جهود دول اخلليج
يف التو�صل للحلول ال�سلمية للأو�ضاع
يف اليمن.
•الإ�شادة بدور ماليزيا يف �إر�ساء �سيا�سات
ال�سالم واال�ستقرار يف العامل ،من خالل
دعمها ملواقف منظمة التعاون الإ�سالمي
بخ�صو�ص دعمها للق�ضية الفل�سطينية
وحق ال�شعب الفل�سطيني وت�أييدها حلل
قيام الدولتني.
•الإ�شارة �إلى موقف ماليزيا الداعم حلق
امتالك �إيران الطاقة النووية لأغرا�ض
مدنية �سلمية ،وت���ؤك��د وقوفها يف �صف
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل يف ����ض���رورة االل���ت���زام
ب��ق��رارات جمل�س الأم���ن ال���دويل ب�ش�أن
امللف النووي.
•الإ������ش�����ارة �إل�����ى �أه���م���ي���ة زي������ادة ال��ت��ب��ادل
التجاري بني الإم���ارات وماليزيا ،حيث
�إن الإم���ارات تعترب �أك�بر �شريك جتاري
ملاليزيا يف منطقة غ��رب �آ�سيا ،وق��د بلغ
حجم اال�ستثمارات الإماراتية يف ماليزيا
 22مليار دوالر يف عام .2010
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•الإ���ش��ارة �إل��ى تعزيز حجم ال��ت��ج��ارة بني
الإم���������ارات وم���ال���ي���زي���ا ،ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد
ال�شركات الإم��ارات��ي��ة � 25شركة وع��دد
ال�شركات املاليزية يف الإم��ارات العربية
املتحدة بلغت � 64شركة.
•الإ����ش���ادة بالن�شاط امل��ال��ي��زي يف منظمة
�إيرينا ،و�أهمية التعاون االقت�صادي يف
جماالت الطاقة املتعددة.
•ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى رغ��ب��ة امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي
االحت����ادي يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال�برمل��اين
وت��ب��ادل املعلومات واخل�ب�رات يف املجال
الت�شريعي ،و�إب��داء الرغبة يف املزيد من
التن�سيق الربملاين مع ماليزيا يف املحافل
الدولية مثل االحتاد الربملاين الدويل.
•�أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز وتن�شيط ال�����س��ي��اح��ة بني
دول�����ة الإم��������ارات وم���ال���ي���زي���ا ،ح��ي��ث بلغ
ع���دد ال��زائ��ري��ن امل��ال��ي��زي�ين �إل���ى ال��دول��ة
� 458شخ�صا ع��ام ( ، )2014وعدد
الإم��ارات��ي�ين الزائرين ملاليزيا بلغ 18
�ألفا يف عام .2012
•التعبري عن �أهمية تعزيز التبادل الثقايف
بني البلدين يف ظل زي��ادة اال�ستثمارات
امل���ت���ب���ادل���ة وذل�����ك م���ن خ��ل�ال م���ذك���رات
ال���ت���ف���اه���م يف جم�����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل
وتكثيف عقد ن�شاطات علمية وثقافية
بني البلدين.
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ورق�������������������������������������ة
امل�����ب�����اح�����ث�����ات
ب�����ش���أن مقابلة
م��ع��ايل رئي�س
امل���ج���ل�������س م��ع
جم�������م�������وع�������ة
�����س����ف����راء دول
ج���ن���وب ���ش��رق
�آ�سيا

حت��������������دد ورق�����������ة
امل��������ب��������اح��������ث��������ات
النقاط املقرتحة
ل��������ل��������ن��������ق��������ا���������ش
وال����ت����ب����اح����ث م��ع
رئ���ي�������س ����س���ف���راء
دول جنوب �شرق
�آ�سيا.

ت���������رك���������ز ورق�����������ة
امل���ب���اح���ث���ات ع��ل��ى
اجلوانب التالية:
ال�����������ع�����ل�����اق�����������ات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة و���س��ب��ل ال������ت�������أك������ي������د ع���ل���ى
ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر العالقات الثنائية
ال�����������ع�����ل�����اق�����������ات بني اجلانبني.
يف امل���������ج���������االت،
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة،
االق�����ت�����������ص�����ادي�����ة،
االجتماعية.

•الرتحيب بوفد جمموعة جنوب �شرق
�آ���س��ي��ا (�آ���س��ي��ان)  ،والإ����ش���ارة �إل���ى �أهمية
ت��ط��ور ال��ع�لاق��ات الإم��ارات��ي��ة الآ�سيوية
خالل الفرتة القادمة.
• الإ����ش���ارة �إل���ى �أه��م��ي��ة ت��ب��ادل ال��زي��ارات
الربملانية بني املجل�س الوطني االحتادي
يف دول����ة الإم������ارات وب�ي�ن جم��ال�����س دول
جمموعة ج��ن��وب ���ش��رق �آ���س��ي��ا مم��ا يعزز
تبادل اخلربات الربملانية.
•ال��ت��ع��ري��ف باملجل�س ال��وط��ن��ي االحت���ادي
ودوره يف احل��ي��اة ال�سيا�سية الإم��ارات��ي��ة
والتنويه بالتطور ال�سيا�سي التدريجي
بدولة الإمارات العربية املتحدة وبرنامج
التمكني ال�سيا�سي الذي يهدف �إلى زيادة
دور املجل�س الوطني االحتادي ،والإ�شارة
�إلى اخل�صائ�ص املميزة لالحتاد يف دولة
الإمارات العربية املتحدة .
•التعبري عن الأم��ل يف حل امللف النووي
الإي��راين بالو�سائل ال�سلمية ،واالبتعاد
ع���ن اخل����ي����ارات ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��ي ت��زي��د
الأو�ضاع ت�أزماً يف ال�شرق الأو�سط.
•ا���س��ت��ع��را���ض م�����س��ت��ج��دات الأو������ض�����اع يف
امل���ن���ط���ق���ة ،وخ���ا����ص���ة ت����ط����ورات الأزم������ة
ال�سورية ،و�أهمية توحيد قوى املعار�ضة ،
وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لل�سوريني
�سواء يف احلدود مع الأردن �أو يف الداخل
ال�سورى.
•الإ�شارة �إلى �أهمية تبادل زيارات الطلبة
بني البلدين يف املجال الثقايف والعمل
على �إن�شاء تبادل علمي بني اجلامعات
•دعوة ال�شركات يف جمموعة جنوب �شرق
�آ�سيا لال�ستثمار يف املناطق ال�صناعية
يف ال��دول��ة واال���س��ت��ف��ادة م��ن الت�سهيالت
واحل���واف���ز ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ه���ذه امل��ن��اط��ق
االقت�صادية وال�صناعية املتخ�ص�صة.
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ورق�������������������������������������ة
م��ب��اح��ث��ات مع
ن���ائ���ب رئ��ي�����س
ال������ب������رمل�������������ان
اال�سرتايل

حت��������������دد ورق�����������ة
امل��������ب��������اح��������ث��������ات
النقاط املقرتحة
ل����ل����ن����ق����ا�����ش م���ع
ن����ائ����ب ال��ب�رمل����ان
اال�سرتايل

الإ����������������������ش���������������������ادة
ب��������ال��������ع����ل���اق��������ات
الإم�������ارات�������ي�������ة –
اال�������س���ت��رال������ي������ة،
وت�����ع�����زي�����ز ����س���ب���ل
تطوير العالقات
ب����ي����ن ال���ب���رمل�������ان
اال���������������س�������ت������رايل
واملجل�س الوطني
االحتادي.

ا���س��ت��ع��را���ض رغ��ب��ة
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي
االحتادي يف تعزيز
التعاون الربملاين
م�����������ع ال����ب����رمل���������ان
اال�سرتايل.

•الرتحيب مبعايل نائب رئي�س الربملان
الإ����س�ت�رايل وال��ت��ع��ب�ير ع��ن الأم����ل يف �أن
ُت�سهم ه��ذه ال��زي��ارة يف تعزيز العالقات
الثنائية ،وال�شراكة اال�سرتاتيجية بني
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي وال�ب�رمل���ان
اال�سرتايل.
•الإ������ش�����ادة ب���امل���واق���ف الإ����س�ت�رال���ي���ة على
ال�����س��اح��ة ال���دول���ي���ة م���ن خ��ل�ال جمل�س
الأم�������ن ودوره��������ا ال����ب����ارز وم�����س��اه��م��ت��ه��ا
ال���ف���اع���ل���ة يف ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن الأزم�������ات
الإن�سانية العاملية.
•ا���س��ت��ع��را���ض م�����س��ت��ج��دات الأو������ض�����اع يف
املنطقة وخ��ا���ص��ة يف م��ا يتعلق بال�ش�أن
ال�������س���وري وم�����س��اع��دة امل��ت�����ض��رري��ن من
ال�����ص��راع ،وق���د ب��ل��غ �إج��م��ايل امل�����س��اع��دات
ال��ت��ي قدمتها ا�سرتاليا حتى الآن �إل��ى
�سوريا  112.8مليون دوالر منذ بداية
الأزم��ة ع��ام  ،2011وحجم امل�ساعدات
الإن�����س��ان��ي��ة الإم����ارات����ي����ة امل���وج���ه���ة �إل���ى
املت�ضررين من الأزم��ة ال�سورية بلغ ما
ق��ي��م��ت��ه  83.53م��ل��ي��ون دوالر خ�لال
العامني  2012و.2013
•ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى رغ��ب��ة امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي
االحت����ادي يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال�برمل��اين
وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل���ب��رات ،و�إب����داء
الرغبة يف زي���ادة التن�سيق ب�ين املجل�س
وال���ب��رمل������ان اال�������س���ت��رايل ع���ل���ى ���ص��ع��ي��د
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال�برمل��ان��ي��ة يف امل��ح��اف��ل
الدولية.
•الإ����ش���ادة �إل���ى �أه��م��ي��ة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري
ب�ي�ن دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة
وا����س�ت�رال���ي���ا ،ح��ي ُ��ث �إن دول����ة الإم������ارات
ُ�صنفت �ضمن �أكرب � 13شريكا ً جتاريا ً
يف ا�سرتاليا ،وقد بلغ حجم اال�ستثمارات
اال���س�ترال��ي��ة يف الإم�������ارات  1.6مليار
دوالر يف العام .2012
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•الإ�����ش����ارة �إل�����ى �أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون
يف امل���ج���االت االق��ت�����ص��ادي��ة وال�����ص��ن��اع��ي��ة
وال�����س��ي��اح��ي��ة ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز عجلة
التنمية االقت�صادية لدى البلدين ،حيث
�إن التبادل التجاري بني دولة الإم��ارات
وا�سرتاليا بلغ  6مليارات درهم .2012
•ال��ت��ع��ب�ير �إل����ى �أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ص��ل
وتبادل اخلربات والتجارب التي ت�سهم يف
التنمية والتطوير الثقايف واالقت�صادي.
•الإ�شارة �إلى �أهمية ال�سياحة بني البلدين
حيث بلغ عدد الزوار اال�سرتاليني 130
�ألف �سائح يف عام  ،2013و�إن �أكرث من
� 15ألف مواطن ا�سرتايل يعي�شون يف
دول��ة الإم���ارات و�أك�ثر من � 600شركة
ا���س�ترال��ي��ة مت��ار���س ن�شاطها يف خمتلف
ال���ق���ط���اع���ات ال���ت���ج���اري���ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
وال�سياحية� ،أم���ا ال��رح�لات الإ�سبوعية
لطريان االحتاد فقد بلغت  35رحلة ،و
 13رحلة يومية لطريان الإمارات �إلى
ا�سرتاليا.
•التعبري عن �أهمية التبادل الثقايف بني
البلدين يف ظ��ل زي���ادة التبادل العلمي،
حيث �إن ه��ن��اك جامعتني ا�سرتاليتني
يف الدولة ووج��ود نحو �أك�ثر من 300
ط���ال���ب وط���ال���ب���ة ي��ت��لَ��ـ��ق��ون ال��ت��ع��ل��ي��م يف
ا�سرتاليا.
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ورق�������������������������������������ة
م������ب������اح������ث������ات
زي�����ارة ع�ضوة
م��������ن ب�����رمل�����ان
ك�����������������وري�����������������ا
اجلنوبية

حت��������������دد ورق�����������ة
امل��������ب��������اح��������ث��������ات
النقاط املقرتحة
ل��������ل��������ن��������ق��������ا���������ش
وال����ت����ب����اح����ث م��ع
ع���������ض����وة ب����رمل����ان
كوريا اجلنوبية.

تركزت املباحثات
ع���ل���ى ال���ع�ل�اق���ات
ال����ث����ن����ائ����ي����ة ب�ي�ن
ال�������ب�������ل�������دي�������ن يف
اجلانب ال�سيا�سي
واجل������������������ان������������������ب
االقت�صادي.

•التعبري عن الأمل يف تعزيز العالقات الثنائية
بني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ،يف ك��اف��ة امل���ج���االت خا�صة
مع تطور العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية
والع�سكرية ب�ين دول���ة الإم�����ارات وجمهورية
كوريا اجلنوبية.
•الإ����ش���ادة ب��امل��وق��ف ال��ك��وري يف ق�ضية احتالل
اجل���زر الإم��ارات��ي��ة ال��ث�لاث (ط��ن��ب ال�صغرى
وط���ن���ب ال���ك�ب�رى و�أب�����و م��و���س��ى)  ،ح��ي��ث �أك���د
اجل��ان��ب ال���ك���وري م��ن خ�ل�ال ت�����ص��ري��ح رئي�س
الربملان الكوري يف عام  2009على ت�أييد حل
النزاع عرب املفاو�ضات واحل��وار ،والإ�شارة �إلى
�أن موقف الإم���ارات يقوم على احل��ل ال�سلمي
للق�ضية.
•التعبري عن الأم��ل يف �أن ي�سود اال�ستقرار يف
�شبه اجل��زي��رة ال��ك��وري��ة ،و�أن دول���ة الإم����ارات
العربية املتحدة تدعم احلل ال�سلمي واحلوار
بني كوريا اجلنوبية وال�شمالية ،والت�أكيد على
ال��ت��ج��ارب ال�صاروخية امل��ت��ك��ررة التي جتريها
كوريا ال�شمالية ت�ضر بامل�ساعي الداعية �إلى
حفظ ال�����س�لام واال���س��ت��ق��رار يف �شبه اجل��زي��رة
الكورية.
•الإ���ش��ارة �إل��ى موقف جمهورية كوريا الداعم
�إلى حل ملف �إيران النووي ،عن طريق احلوار
والتعاون والتو�صل �إلى حل دبلوما�سي يخدم
م�صالح الأطراف الدولية ،و�أن الإمارات ت�ؤكد
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة احل���ل ال�����س��ل��م��ي ،لأن امل��ن��ط��ق��ة ال
حتتمل �أية نزاعات ع�سكرية جديدة.
•ا�ستعرا�ض م�ستجدات الأو���ض��اع يف املنطقة،
وخ��ا���ص��ة ت��ط��ورات الأزم����ة ال�����س��وري��ة ،و�أهمية
تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لل�سوريني.
•ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة زي�����ادة ح��ج��م ال��ت��ب��ادل
التجاري بني دولة الإمارات وجمهورية كوريا
اجلنوبية ،حيث بلغ حجم التبادل التجاري
ب�ين البلدين يف ع��ام  2012م��ا ي��ق��ارب 21
مليار دوالر ،فيما بلغت �صادرات الإمارات 15
مليار دوالر ووارداتها من جهورية كوريا بلغ
ما يقارب  7مليار دوالر ،وبلغ عدد ال�شركات
الإم��ارات��ي��ة � 9أم���ا ع��دد ال�شركات ال��ك��وري��ة يف
الإمارات فقد بلغت � 170شركة.
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•التنويه �إل��ى ت��زاي��د ع��دد امل�شاريع الثنائية
بني البلدين ،ولذلك ت�سعى دولة الإم��ارات
ل�ل�ا����س���ت���ف���ادة م����ن اخل����ب���رات ال����ك����وري����ة يف
امل����ج����االت ال���ط���ب���ي���ة ،ح���ي���ث وق���ع���ت ���ش��رك��ة
انديك�س القاب�ضة الإماراتية مذكرة تفاهم
مع املعهد الكوري لتنمية �صناعة ال�صحة،
لإقامة �شراكة بني اجلانبني خا�صة ب�إدخال
ال�صناعة الطبية الكورية �إلى الإمارات.
•الإ�شارة �إلى �أن حجم التبادل التجاري بني
ال��ب��ل��دي��ن ي��ع��زز م��ن �إم��ك��ان��ي��ة �إي��ج��اد حلول
للم�شكالت االقت�صادية بني بع�ض ال�شركات
الإماراتية والكورية مثل النزاع بني �شركة
اال�ستثمارات البرتولية الدولية (�آيبيك)
و�شركة هيونداي الكورية.
•الت�أكيد على �أهمية عمق العالقات التجارية
ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن خ��ا���ص��ة يف امل���ج���ال اجل����وي،
و�أه��م��ي��ة دع��م ال�سياحة ب�ين البلدين حيث
بلغت الرحالت الإ�سبوعية لطريان الإمارات
واالحت��اد للطريان  14رحلة �أ�سبوعيا ً �إلى
كوريا ،وبلغ عدد الزوار الإماراتيني لكوريا
��� 2623س��ائ��ح��ا ،وب��ل��غ ع���دد الإم��ارات��ي�ين
املقيمني يف كوريا � ،168أم��ا ع��دد اجلالية
الكورية يف الإمارات فقد بلغ .8726
•الت�أكيد على رغبة املجل�س الوطني االحتدي
يف تعزيز التعاون الربملاين وتبادل املعلومات
واخل�برات ،و�إب��داء لرغبة يف زيادة التن�سيق
بني املجل�س وال�برمل��ان ال��ك��وري على �صعيد
الدبلوما�سية الربملانية يف املحافل الدولية.
•ال��ت��ع��ب�ير ع��ن �أه��م��ي��ة ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف بني
البلدين ،والتعبري عن رغبة دولة الإمارات
يف بحث زي��ادة �أع���داد املتدربني من الدولة
يف العديد من املجاالت ال�صناعية املتقدمة،
لال�ستفادة من اخلربة الكورية يف املجالني
الإداري وال��ف��ن��ي ،ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ال��ط�لاب
الإماراتيني يف جمهورية كوريا  61طالبا ً.
•التعبري عن الأمل يف �أن يكون هناك تن�سيقا
ً وثيقا ً بني املعهد العاملي للنمو الأخ�ضر،
الذي مت انتخاب دولة الإمارات ع�ضوا ً فيه
يف عام  2012يف جمهورية كوريا ووكالة
الطاقة املتجددة (�إيرينا) ووكالة الطاقة
الدولية.
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ت����ع����رف ال����ورق����ة
ورقة تعريفية ب�����س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان
ب���������س����ل����ط����ن����ة م���������������ن ج��������ان��������ب
اقت�صادي وثقايف
عمان
و�سيا�سي.

ت�������و��������ض�������ح ه�������ذه
ال��ورق��ة التعريف
ب��������امل��������ج��������ل�����������������س
ال����ت���������ش����ري����ع����ي يف
����س���ل���ط���ن���ة ع���م���ان
ورق���ة مقارنة
والذي يتكون من
ل���ل���م���ج���ال�������س
جمل�سني»جمل�س
الت�شريعية يف
ال��دول��ة وجمل�س
�سلطنة عمان
ال�������ش���ورى» وت��ت��م
امل����ق����ارن����ة ب��ي��ن��ه��م
م��������������������ن ح�������ي�������ث
االخ���ت�������ص���ا����ص���ات
وعدد الأع�ضاء.

ورق�������������������������������������ة
ال�������ع���ل���اق�������ات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني
دولة الإمارات
ال�������ع�������رب�������ي�������ة
املتحدة ودولة
الكويت

ت�����س��ت��ع��ر���ض ه��ذه
الورقة العالقات
ال����ث����ن����ائ����ي����ة ب�ين
دول������ة الإم��������ارات
العربية املتحدة
وال������ك������وي������ت م��ن
اجل�����������������وان�����������������ب
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة
واالق����ت���������ص����ادي����ة
والثقافية.

اخ���ت�������ص���ت ال����ورق����ة
بالتعريف ب�سلطنة
ع����م����ان يف ال���ن���ق���اط
الآتية:
اجلغرافيا وال�سكان.
اجلانب االقت�صادي.
اجلانب االجتماعي.
ا�ستعر�ضت ورق��ة
املقارنة الر�ؤ�ساء
احل������������ال������������ي������ي�����ن
ل�����ل�����م�����ج�����ال�����������س
ال����ت���������ش����ري����ع����ي����ة
ال��ع��م��ان��ي��ة ،ف�ترة
امل����ج����ل���������س ،ع����دد
الأع�ضاء ،ومتثيل
املر�أة.
وو����ض���ح���ت ورق����ة
امل���ق���ارن���ة ط��ري��ق��ة
ت�����������ش�����ك�����ي�����ل ك����ل
م�����ن امل��ج��ل�����س�ين،
وال���������ل���������ج���������ان ،و
�آخ����ر امل�����ش��روع��ات
وال���ق���وان�ي�ن ال��ت��ي
متت مناق�شتها.
ا������س�����ت�����ع�����ر������ض�����ت
الورقة العالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة م���ا بني
دول������ة الإم���������ارات
وال������������ك������������وي������������ت
يف اجل����������ان����������ب
ال�������������س������ي������ا�������س������ي،
االق������ت�������������ص������ادي،
االج������ت������م������اع������ي،
ال����ث����ق����ايف ،و�أه������م
االت�������ف�������اق�������ي�������ات
وم����������������ذك����������������رات
التفاهم امل�صدق
ع���ل���ي���ه���ا وال����غ��ي�ر
م�صدق عليها.

ال توجد مقرتحات لهذه ال��ورق��ة حيث �إنها
ت��ق��ع ���ض��م��ن الإط�������ار ال��ت��ع��ري��ف��ي وال��و���ص��ف��ي
ل�سلطنة عمان.

ال توجد مقرتحات لهذه ال��ورق��ة حيث �إنها
تعترب ورق��ة تو�ضيحية وم��ق��ارن��ة للمجال�س
الت�شريعية يف �سلطنة عمان.

ال توجد مقرتحات لهذه ال��ورق��ة حيث �إنها
ت��ق��ع ���ض��م��ن الإط������ار ال��ت��و���ص��ي��ف��ي ل��ل��ع�لاق��ات
الثنائية بني دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة
ودولة الكويت.
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ورق�����������ة ح�����ول
م��������������واق��������������ف
احل�������ك�������وم�������ة
لكويتية جتاه
�أب��رز الق�ضايا
الإق����ل����ي����م����ي����ة
والدولية

ت�����س��ت��ع��ر���ض ه��ذه
ال����ورق����ة م��واق��ف
ح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت
م������������ن �أح����������������دث
امل�شاهد احلالية
يف ال�������������س������اح������ة
ال�سيا�سية.

ركزت هذه الورقة
ع��ل��ى ا���س��ت��ع��را���ض
م���واق���ف ال��ك��وي��ت
يف ال�������������س������اح������ة
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة يف
النقاط الآتية:
اجلزر الإماراتية
ال����ث��ل�اث امل��ح��ت��ل��ة
(ط��ن��ب ال��ك�برى،
ط��ن��ب ال�����ص��غ��رى،
و�أبو مو�سى).
امل�������ظ�������اه�������رات يف
ال����ب����ح����ري����ن ع����ام
.2012
�أمن اخلليج.
����س���ح���ب ����س���ف���راء
ال���������دول ال���ث�ل�اث
(اململكة العربية
ال�������������س������ع������ودي������ة،
دول������ة الإم���������ارات
العربية املتحدة،
وال������ب������ح������ري������ن)
�����س����ف����رائ����ه����ا م��ن
دولة قطر.
الو�ضع يف اليمن.
الأزمة ال�سورية.
الأو��������������ض�������������اع يف
م�صر.
ال��������ق�����������������ض��������ي��������ة
ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة
وعملية ال�سالم.
امل�����ل�����ف ال�����ن�����ووي
الإيراين.

ال توجد مقرتحات لهذه الورقة حيث �إن هذه
الورقة ت�ستعر�ض مواقف احلكومة الكويتية
جتاه �أبرز الق�ضايا الإقليمية والدولية.
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مناق�شة الأف��ك��ار
التالية :
ال�شراكة املتميزة
ال����������ت����������ي جت����م����ع
ب���ي��ن الإم�������������ارات
ن�����������������ق�����������������اط
وف��رن�����س��ا و ال��ت��ي
م������ب������اح������ث������ات
تت�ضمن املجاالت
م��ع��ايل رئي�س
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة
امل�������ج�������ل���������������س
واالق����ت���������ص����ادي����ة
ال���������وط���������ن���������ي
ت������ق������دمي ن����ق����اط
ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
واالجتماعية.
االحت�������������������ادي
�أف����ك����ار م��ق�ترح��ة
ال������ت������ع������رف ع���ل���ى ال�����ث�����ن�����ائ�����ي�����ة ب�ي�ن
م���������������ع ج����������ان
للقاء مع اجلانب
م��������وق��������ف ح������زب الطرفني
فرن�سوا كوبيه
الفرن�سي.
االحت���اد م��ن �أج��ل
رئ���ي�������س ح���زب
احلركة ال�شعبية
االحت����������اد م��ن
الفرن�سي ب�ش�أن
أ�ج����ل احل��رك��ة
الأو��������������ض�������������اع يف
ال�شعبية
املنطقة.
اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة
ملكافحة الإره���اب
وال������ق������ر�������ص������ن������ة
البحرية.

•تعزيز العالقات الثنائية والربملانية بني
دولة الإمارات وبريطانيا
•تعزيز العالقات التجارية والثقافية بني
البلدين
•التعريف بو�ضع املر�أة االماراتية
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ال��ت��ع��ري��ف ب���أه��م
الورقة الآنية الأح���������������������������������داث
ل���������ل����ب����رمل���������ان وامل�����������������واق�����������������ف
يف ال�����ب����رمل����������ان
الأوروبي
الأوروبي

ت�سلط الورقة الآنية
ال�������ض���وء ع���ل���ى �أه����م
ال��ق�����ض��اي��ا ال��راه��ن��ة
ب�����������ش������أن ال���ب��رمل������ان
الأوروب�����������ي  ،ح��ي��ث
تناولت يف حمورها
الأول  /ال�سيا�سة
اخلارجية للربملان
الأوروب�����������������ي جت����اه
ال����������دول ال���ع���رب���ي���ة
ك��ج��م��ه��وري��ة م�صر
ال��ع��رب��ي��ة و���س��وري��ا ،
�أما يف املحور الثاين
 /ف����ق����د ت����ن����اول����ت
ال��ورق��ة م�ستجدات
����س���ي���ا����س���ة ال��ب�رمل����ان
الأوروب������������ي ب�������ش����أن
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن
وامل���غ���رب  ،و�أخ��ي��را
 /ت�����ن�����اول�����ت �أه������م
ال���ق�������ض���اي���ا امل����ث����ارة
ال����ت����ي ت���ن���اق�������ش يف
ال������وق������ت ال�����راه�����ن
يف �أروق������ة ال�برمل��ان
الأوروبي.
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ورق�����������ة ح�����ول
�أب�����رز ال��ن��ق��اط
امل����������ت����������وق����������ع
اثارتها من
م���ن ال�برمل��ان
الأوروبي

و�������ض������ع ت���������ص����ور
لأف��ك��ار مقرتحة
مي���ك���ن �أن ت���ث���ار
�أث������ن������اء م��ق��اب��ل��ة
�أع�����������������ض��������اء م���ن
ال���������ب���������رمل�������������������ان
الأوروبي.

اح����ت����وت ال���ورق���ة
ع�������ل�������ى �أف���������ك���������ار
للمناق�شة ت�ضمن
ع����������دة �أ������ص�����ع�����دة
جاءت كالتايل:
�أوال :ال�����ص��ع��ي��د
الوطني والو�ضع
الداخلي :
حقوق الإن�سان يف
دولة االمارات
و�ضع املر�أة
حقوق العمالة
م��راح��ل التمكني
ال�سيا�سي
ث���ان���ي���اً :ال�صعيد
االقليمي :
�إيران
امللف النووي
م�صر
�سوريا

ت���������ق���������دمي ر�أي
ال�شعبة الربملانية
الإم����ارات����ي����ة جت��اه
�أب����������رز ال���ق�������ض���اي���ا
ال����������وط����������ن����������ي����������ة
والإقليمية .

ال�صعيد الوطني:
•ت��ل��ت��زم الإم������ارات ب��االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة
الرامية �إل��ى الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة وحماية حقوق الطفل
والق�ضاء على جميع �أ�شكال العن�صرية
والتمييز العرقي .
•تتبنى دولة الإمارات العربية املتحدة نهجا
وا�ضحا يف جمال حماية حقوق العمالة،
ف��ه��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا
العمالية ل�ضمان بيئة تكفل حماية هذه
احلقوق .واملجل�س الوطني االحتادي �أقر
قانون عمال اخلدمة امل�ساعدة يف منت�صف
العام  ،2013وتعمل وزارة العمل خالل
هذا العام على اتخاذ املزيد من التدابري
وامل���ب���ادرات لتنفيذ ا�سرتاتيجية حماية
حقوق العمالة املتعاقدة على امل�ستويني
الت�شريعي والإجرائي ،لتوفري املزيد من
ال�ضمانات حلماية حقوق العمال يف دولة
الإمارات.
ال�صعيد الإقليمي:
•ترحب دولة االمارات باالتفاق التمهيدي
الذي وقعته جمموعة  1 + 5مع �إيران يف
 24نوفمرب  2013يف جنيف ،باعتباره
خطوة �أولية نحو اتفاق �شامل ودائم ب�ش�أن
الربنامج النووي الإي��راين ،يُنهي القلق
ال��دويل والإقليمي ح��ول ه��ذا الربنامج،
ويعزز �أمن املنطقة وا�ستقرارها ،وي�سهم
يف �إخ�ل�ائ���ه���ا م���ن ك��اف��ة �أ���س��ل��ح��ة ال��دم��ار
ال�����ش��ام��ل ،مب��ا ف��ي��ه��ا الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة،
وت�ؤكد دولة االمارات على �أهمية التنفيذ
الدقيق ،والكامل لهذا االتفاق ب�إ�شراف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
•ت��دي��ن الإم�������ارات ب�����ش��دة ا���س��ت��م��رار ن��ظ��ام
الأ�سد يف �شن عملية �إب��ادة جماعية على
ال�شعب ال�سوري ال�شقيق ،ودعت الإمارات
كافة اجلهود الدولية الهادفة للتو�صل
�إل��ى ات��ف��اق داخ��ل جمل�س الأم���ن ال��دويل
لإ�صدار قرار حتت الف�صل ال�سابع لت�أمني
و�صول امل�ساعدات الإن�سانية للمت�ضررين
من ال�شعب ال�سوري ال�شقيق
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ال��ت��رك�����ي�����ز ع���ل���ى
الأفكار التالية:
جل��ن��ة ال�����ص��داق��ة
ب�����ي����ن ال�������ط�������رف
م������ب������اح������ث������ات
الإم����������������ارات����������������ي
رئي�س املجل�س
وال��������ب��������رمل�����������������ان
ال���������وط���������ن���������ي ت������ق������دمي ن����ق����اط
الأوروبي.
ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
�أف����ك����ار م��ق�ترح��ة
االحتادي
ق�������ض���اي���ا الأم�����ن
الثنائية.
م������ع رئ���ي�������س للقاء مع اجلانب
واال�����س����ت����ق����رار يف
ال������ب������رمل�������������ان الأوروبي.
ال�����ش��رق الأو���س��ط
الأوروبي
واخلليج.
ت�أ�شرية ال�شنغن.
حقوق الإن�سان.
�إي��������������ران وامل����ل����ف
النووي.
م�������������������ل�������������������ف
م������ب������اح������ث������ات
م��ع��ايل رئي�س
امل�������ج�������ل���������������س
ال���������وط���������ن���������ي
االحتادي
م��������ع رئ����ي���������س
جم����������ل���������������������س
ال�����������������ش��������ورى
الإ�������س���ل��ام������ي
الإيراين

�إع�������������������داد م���ل���ف
مباحثات لرئي�س
املجل�س الوطني
االحت��ادي لزيارة
�إيران.

ال������ت������ع������رف ع���ل���ى
ال�����������ع�����ل�����اق�����������ات
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة
واالق����ت���������ص����ادي����ة ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
ب��ي�ن ال���ط���رف�ي�ن  ،الثنائية
وال����ت����ع����رف ع��ل��ى
�أب��������رز الأح��������داث
الدائرة يف �إيران .

م�������������������ل�������������������ف
م������ب������اح������ث������ات
م��ع��ايل رئي�س
امل�������ج�������ل���������������س
ال���������وط���������ن���������ي
االحتادي
م����������������ع وف�����������د
الأكوادور

�إع�������������������داد م���ل���ف
مباحثات لرئي�س
املجل�س الوطني
االحت��������ادي ل���دى
م�����������ش�����ارك�����ت�����ه يف
�أع����م����ال االحت�����اد
ال��������ب��������رمل�����������������اين
الدويل.

ال������ت������ع������رف ع���ل���ى
ال�����������ع�����ل�����اق�����������ات
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة
واالق����ت���������ص����ادي����ة
ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
ب��ي�ن ال���ط���رف�ي�ن ،
الثنائية
وال����ت����ع����رف ع��ل��ى
�أب��������رز الأح��������داث
ال���������������دائ���������������رة يف
الأكوادور .

•الإ�شارة الى ال��دور ال��ذي من املتوقع �أن
تلعبه مبادرة �إن�شاء جلنة ال�صداقة بني
الطرف الإماراتي والربملان الأوروبي،
•الإ����ش���ارة �إل���ى ال����دور امل��ه��م ال���ذي يلعبه
االحت�������اد الأوروب����������ي م����ن خ��ل��ال دع��م��ه
لق�ضايا الأم���ن واال���س��ت��ق��رار يف ال�شرق
الأو�����س����ط ب�����ش��ك��ل ع����ام واخل��ل��ي��ج ب�شكل
خا�ص.
•ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى م��ت��ان��ة وع��م��ق ال��ع�لاق��ات
وال�شراكة اال�سرتاتيجية والتعاون بني
الإمارات واالحتاد الأوروبي.
•الرتحيب بالتوجهات اجلديدة للقيادة
الإي��ران��ي��ة جت���اه دول جمل�س ال��ت��ع��اون،
والأمل �أن تتبع هذه التوجهات خطوات
ملمو�سة ،مبا ينعك�س �إيجاباً على ال�سلم
والأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
•ال�ترح��ي��ب ب��االت��ف��اق ال��ت��م��ه��ي��دي ال���ذي
وق��ع��ت��ه جم��م��وع��ة  1 + 5م��ع �إي�����ران يف
 24نوفمرب  2013يف جنيف ،باعتباره
خ��ط��وة �أول��ي��ة نحو ات��ف��اق �شامل ودائ��م
ب�ش�أن الربنامج النووي الإيراين.
•الإ����ش���ادة ب���دور �إي����ران ال��داع��م للق�ضية
الفل�سطينية وحق ال�شعب الفل�سطيني يف
تقرير م�صريه ،بعد التمادي الإ�سرائيلي
يف التهويد.
•الت�أكيد على �أن �إبرام مذكرة تفاهم بني
جمموعة �أمريكا الالتينية والكاريبي
(غ��روالك) والإم���ارات العربية املتحدة،
�ضمن االحتاد الربملاين ال��دويل ،يهدف
�إلى توطيد �أوا�صر ال�صداقة والعالقات
امل�شرتكة.
•ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أه���م���ي���ة ت��ع��زي��ز وت��ن��وي��ع
اال�ستثمارات بني البلدين و�أهمية فتح
جم��االت �أرح���ب يف اال�ستثمار والتبادل
االقت�صادي
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ورق�����������ة ح�����ول
ال�������ع���ل���اق�������ات
االق��ت�����ص��ادي��ة
وال����ت����ج����اري����ة
الإم������ارات������ي������ة
العمانية

امل��������������واق��������������ف
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة
ل���������س����ل����ط����ن����ة
عُ�����م�����ان جت����اه
�أب��رز الق�ضايا
ال�������ع�������رب�������ي�������ة
والدولية

ال���������ت���������ع���������ري���������ف
ب�������ال�������ع���ل���اق�������ات
االقت�صادية بني
البلدين

ال�����ت�����ع�����رف ع���ل���ى
مواقف ال�سلطنة
جت���������������اه �أب���������������رز
الق�ضايا العربية
والإق�����ل�����ي�����م�����ي�����ة
والدولية .

�أو ًال:
اال�ستثمارات بني
اجلانبني
ث��ان��ي��اً :التبادالت
التجارية:
ث��ال��ث��اً:ال��ت��ب��ادل يف
جمال الطاقة:
�أو ًال :امل����وق����ف
ال�����ع�����م�����اين جت����اه
ال�صراع الدائر يف
�سوريا:
ثانياً:املوقف من
امل�����ل�����ف ال�����ن�����ووي
الإيراين
ث��ال��ث��اً:ال��ع�لاق��ات
مع �إيران
راب�����ع�����اً:عُ�����م�����ان و
ال�����ص��راع ال��ع��رب��ي
الإ�سرائيلي
خ��ام�����س��اً:امل��وق��ف
من ثورات الربيع
العربي.
ً
���س��اد���س��ا:امل��واق��ف
يف ال��ع�لاق��ات مع
باك�ستان.
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�أه�����������م الأف�������ك�������ار
امل�������ط�������روح�������ة يف
نقاط املباحثات:
ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
الثنائية.
ال�����������ع�����ل�����اق�����������ات
االق�����ت�����������ص�����ادي�����ة
وال�����������������ش��������راك��������ة
اال�سرتاتيجية.
ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
ال��ب�رمل����ان����ي����ة ب�ين
ن�����������������ق�����������������اط
املجل�س الوطني
االحت����������������������ادي يف
املباحثات بني
دول���ة الإم�����ارات و
وف����د امل��ج��ل�����س
الربملان الأملاين .
ال���������وط���������ن���������ي
ال���������ت���������ع���������ري���������ف
االحت�������������������ادي
باملجل�س الوطني
و م��������ع��������ايل
االحت���������������������������������ادي
ودوره يف احل��ي��اة
ال������دك������ت������ور /
����اط
ق
����
ن
������دمي
ق
������
ت
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة
فرانك-فالرت
ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
����ش���ت���اي���ن���م���اي���ر �أف����ك����ار م��ق�ترح��ة الإماراتية.
للقاء مع اجلانب ا�������س������ت������ع������را�������ض الثنائية .
وزي�������������������������������������ر
م�������������س������ت������ج������دات
الأملاين.
اخل������ارج������ي������ة
الأو��������������ض�������������اع يف
املنطقة.
االحت���������ادي يف
م��ن��اق�����ش��ة ن��ت��ائ��ج
ج�����م�����ه�����وري�����ة
االن����ت����خ����اب����ات يف
�أمل������������ان������������ي������������ا
الربملان الأوروبي
االحت���������ادي���������ة
 ،وال���ذي ف��از فيه
وال��������������وف��������������د
اليمني املتطرف
( امل������ن������اه�������������ض
املرافق له
ل���ف���ك���رة االحت������اد
الأوروب����������������������������ي)،
واال�ستف�سار عن
ت���داع���ي���ات ن��ت��ائ��ج
االن��ت��خ��اب��ات على
���س��ي��ا���س��ات �أوروب�����ا
االق�����ت�����������ص�����ادي�����ة
وال�سيا�سية ب�شكل
عام وعلى املنطقة
ال���ع���رب���ي���ة ب�����ش��ك��ل
خا�ص.

•الت�أكيد على �أن دولة االم��ارات العربية
املتحدة منذ ن�ش�أتها د�أب��ت على اح�ترام
ورع��اي��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان و�ضمنت ذلك
يف د�ستورها وت�شريعاتها الداخلية وكان
م��ن �أه��م �أه��داف��ه��ا اخلارجية االن�ضمام
ل�لات��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة املت�ضمنة لتلك
احل����ق����وق ،ك��م��ا مت��ك��ن��ت الإم���������ارات �أن
تكون ع�ضوا يف جمل�س حقوق الإن�سان.
وت���رف�������ض الإم���������ارات �أن ي���ك���ون ح��ق��وق
الإن�������س���ان م��ب��رراً ل��ل��ت��دخ��ل يف ���ش���ؤون��ه��ا
ال��داخ��ل��ي��ة خ��ا���ص��ة فيما يتعلق ب�برام��ج
تطوير نظامها ال�سيا�سي.
•والت�أكيد على �أن دول��ة الإم���ارات تدعم
اجل��ه��ود الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة لتحقيق
اال�ستقرار والأمن يف بلدان املنطقة  ،كما
�أن دولة الإمارات تدعم اجلهود الدولية
للتخفيف م��ن ح��دة ال��ك��ارث��ة الإن�سانية
التي يتعر�ض لها املدنيون ال�سوريون.
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الأفكار:
بلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية عدد ( )84فكرة،
ومن �أهم هذه الأفكار:
•ط���رح ق�ضي���ة اجل���زر الإماراتي���ة يف كاف���ة الزي���ارات الربملانية �س���واء من خ�ل�ال اللق���اءات الداخلي���ة �أو الزيارات
اخلارجية .
•طرح �أهمية العالقات االقت�صادية والثقافية بني دولة الإمارات والدول الأخرى .
•�أهمي���ة تعزي���ز العالق���ات الربملانية بني املجل�س الوطني االحت���ادي يف دولة الإم���ارات والربملانات الأخرى ،مما
يعزز تبادل اخلربات الربملانية بني املجال�س الربملانية .
•الت�أكي���د عل���ى �أن دول���ة االمارات العربية املتحدة منذ ن�ش�أتها د�أبت على اح�ت�رام ورعاية حقوق الإن�سان و�ضمنت
ذل���ك يف د�ستوره���ا وت�شريعاته���ا الداخلي���ة ،وكان م���ن �أه���م �أهدافه���ا اخلارجية االن�ضم���ام لالتفاقي���ات الدولية
املت�ضمنة لتلك احلقوق .
•ا�ستعرا����ض م�ستج���دات الأو�ضاع يف املنطق���ة ،وخا�صة تطورات الأزمة ال�سورية  ،وامللف النووي الإيراين وعملية
ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط .

املقرتحات :
بل��غ �إجمايل املقرتح��ات والتو�صيات الت��ي قدم��ت يف الأوراق الفنية املعدة للزي��ارات الربملانية عدد
( )100مقرتح ًا،
ومن �أهم هذه املقرتحات :
•تعزي���ز التع���اون الربملاين وتب���ادل املعلومات واخلربات ،و�إب���داء الرغبة يف زيادة التن�سيق ب�ي�ن املجل�س الوطني
االحتادي واملجال�س الربملانية الأخرى على �صعيد الدبلوما�سية الربملانية يف املحافل الدولية .
•تكثي���ف الزي���ارات الربملاني���ة ب�ي�ن املجل�س واملجال����س الربملاني���ة الأخرى وتوقيع مذك���رات تفاهم ب�ش����أن تعزيز
العالقات الربملانية.
•تن�سي���ق املواق���ف وال���ر�ؤى والق�ضايا مع الربملان���ات اخلليجية خا�صة �أثن���اء طرح البنود الطارئ���ة يف االحتادات
الربملانية ،مما �أدى �إلى الأخذ بهذا املقرتح من املجال�س الربملانية اخلليجية .

�شكل بياين حل�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية للزيارات الربملانية
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فعالية الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفني���ة املع���دة للزيارات الربملانية من خ�ل�ال ح�صر الأفكار واملقرتح���ات التي طرحت يف
الأوراق الفني���ة ،الت���ي �أنتجتها الإدارات البحثية خالل الف�صل الت�شريعي اخلام����س ع�شر ،ومدى ا�ستخدامها �أثناء
امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.

فعالية الأفكار:
بلغ��ت ن�سب��ة فعالية �أف��كار الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملاني��ة ( ،)% 79حيث بلغ عدد �أفكار
�أوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية ( )84فكرة،
ومن الأفكار التي مت الأخذ بها يف الزيارات الربملانية:
•ط���رح ق�ضي���ة اجل���زر الإماراتي���ة يف كاف���ة الزي���ارات الربملانية �س���واء من خ�ل�ال اللق���اءات الداخلي���ة �أو الزيارات
اخلارجية .
•طرح �أهمية العالقات االقت�صادية والثقافية بني دولة الإمارات والدول الأخرى حيث مت توطيد هذه العالقات
بني دولة الإمارات والوفود الأخرى بعد الزيارات الر�سمية .
•�أهمي���ة تعزي���ز العالق���ات الربملانية بني املجل����س الوطني االحتادي يف دولة الإم���ارات والربملانات الأخرى ،مما
يع���زز تب���ادل اخلربات الربملانية ب�ي�ن املجال�س الربملانية وهذا ما متثل يف الأخ���ذ بالعديد من املقرتحات التي
قدمتها ال�شعبة يف املحافل الربملانية نتيجة طرحها يف معظم الزيارات الربملانية .

�شكل بياين لفعالية �أفكار الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية
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فعالية املقرتحات:
بلغ��ت ن�سب��ة فعالي��ة مقرتح��ات الأوراق الفنية املعدة للزي��ارات الربملاني��ة ( ،)% 90حيث بلغ عدد
مقرتحات الأوراق الفنية املعدة للزيارات الربملانية ( )100مقرتح ،
ويالحظ �أن �أهم املقرتحات التي مت الأخذ بها �أثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية :
•تعزي���ز التع���اون الربملاين وتب���ادل املعلومات واخلربات ،و�إب���داء الرغبة يف زيادة التن�سيق ب�ي�ن املجل�س الوطني
االحتادي واملجال�س الربملانية الأخرى على �صعيد الدبلوما�سية الربملانية يف املحافل الدولية .
•تكثي���ف الزي���ارات الربملاني���ة ب�ي�ن املجل�س واملجال����س الربملاني���ة الأخرى وتوقي���ع مذكرات تفاهم ب�ش���ان تعزيز
العالقات الربملانية.
•تن�سي���ق املواق���ف وال���ر�ؤى والق�ضايا مع الربملان���ات اخلليجية خا�صة �أثن���اء طرح البنود الطارئ���ة يف االحتادات
الربملانية .

.4امل�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة:
م�ؤ�شرات عامة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة:
بلغ �إجمايل الأوراق الفنية املعدة خالل الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر من قبل الإدارات الفنية يف الأمانة العامة
يف امل�ؤمت���رات واالجتماع���ات املتخ�ص�ص���ة ع���دد ( )13عم ً
ال فنياً ما ب�ي�ن �أوراق ودرا�سات وغريهما م���ن �أعمال فنية.
وجاءت جميع الأوراق الفنية املعدة يف هذا الق�سم من قبل �إدارة ال�شعبة الربملانية ،كما ي�شري اجلدول التايل:

جدول ح�صر الأعمال الفنية املعدة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة
ال�سنة

م

عنوان الورقة

الإدارة املعدة

1

ورقة تعريف حول الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي يف م�صر يف امل�ؤمتر
الدويل الذي تنظمه اجلمعية الربملانية حللف الناتو بالتعاون مع
الربملان الإيطايل

ال�شعبة الربملانية

2

ورقة تعريف حول الو�ضع ال�سيا�سي والع�سكري يف �سوريا يف امل�ؤمتر
الدويل الذي تنظمه اجلمعية الربملانية حللف الناتو بالتعاون مع
الربملان الإيطايل

ال�شعبة الربملانية

3

مداخلة حول «نظرة الغرب لدول جمل�س التعاون يف جمال تطبيق
حقوق الإن�سان وكيفية الت�أثري على دور الإعالم الغربي لإظهار
اجلانب الإيجابي جلهود دول جمل�س التعاون يف الندوة عما حققته
دول املجل�س من �إجنازات يف جمال حقوق الإن�سان بهدف �إبرازها
و�إظهارها للعامل بال�شكل ال�صحيح

ال�شعبة الربملانية

2014

4

اجلل�سة الرابعة يف املنتدى العاملي للمر�أة يف الربملانات « متكني املر�أة
للعي�ش يف �سالم و�أمن « يف القمة ال�سنوية  27للن�ساء الربملانيات

ال�شعبة الربملانية

2014

2013

2014
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الإدارة املعدة

ال�سنة

م

عنوان الورقة

5

مداخلة جمموعة العمل الأولى حول جتاوز �أرقام ت�أثري الن�ساء
املنتخبات يف الربملانات يف املنتدى العاملي للن�ساء الربملانيات

ال�شعبة الربملانية

2014

6

مداخلة � :آفاق ت�شغيل املر�أة العربية ودورها يف حتقيق التنمية
منظمة العمل العربية .

ال�شعبة الربملانية

2014

7

مداخلة حول « القد�س « م�ؤمتر الطريق �إلى القد�س «

ال�شعبة الربملانية

2014

8

مداخلة حول «حتديات ال�سيا�سة املالية والنقدية فى جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية»

ال�شعبة الربملانية

2014

9

مداخلة حول «انعكا�سات ال�سيا�سات املالية الدولية على ال�سوق
اخلليجية»

ال�شعبة الربملانية

2014

10

مداخلة حول « تنوع الن�شاط االقت�صادي يف دول اخلليج العربي

ال�شعبة الربملانية

2014

11

ورقة حول مكافحة التمييز و�سبل تعزيز حرية التعبري والتجمع

ال�شعبة الربملانية

2014

12

مداخلة حول « تعزيز فر�ص العمل لل�شباب  -خلق وظائف منا�سبة
من �أجل م�ستقبل �أف�ضل «

ال�شعبة الربملانية

2014

13

مداخلة ب�ش�أن « الن�ساء يف املراكز القيادية و�أثر ذلك على املجتمع «

ال�شعبة الربملانية

2014

الورقة

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

ورقة تعريف
حول الو�ضع
�شهدت ال�ساحة امل�صرية
�صعوبة دمج الإخوان امل�سلمني يف العملية ال�سيا�سية
تت�ضمن الورقة
ال�سيا�سي
تغيريات �سيا�سية جذرية
نظراً لعدم اعرتافهم ب�أي �آثار مرتتبة عن ثورة 30
واالقت�صادي يف تو�صيف للو�ضع
بعد �إعالن القوات
يونيو ،ومت�سكهم مببد�أ ال�شرعية وعودة الرئي�س
ال�سيا�سي
م�صر يف امل�ؤمتر
امل�سلحة ت�ضامنها مع
املعزول حممد مر�سي.
واالقت�صادي
الدويل الذي
املتظاهرين الذين
تواجه تطورات امل�سار الدميقراطي يف م�صر حتديات
تنظمه اجلمعية مب�صر والتحديات
خرجوا يف  30يونيو
متمثلة باعرتا�ض بع�ض تيارات ال�سيا�سية يف م�صر
الربملانية حللف التي تواجه م�صر
للمطالبة بعزل الرئي�س
على ت�شكيل جلنة اخلم�سني املعنية بو�ضع د�ستور
خالل الفرتة
الناتو بالتعاون
حممد مر�سي.
جديد للبالد.
االنتقالية.
مع الربملان
الإيطايل

املقرتح

تتلخ�ص املقرتحات التي قدمتها ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف حتديد ذكر
وحتديد النتائج التي ترتتب على ا�ستمرار تدهور الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي
يف م�صر وميكن تلخ�صيها يف التايل:
•ينعك�س الو�ضع ال�سيا�سي امل�صري على االقت�صاد امل�صري وقدرته على العودة
�إلى عجلة الإنتاج ،حيث كما ذكر �سابقا ً �أنه بالرغم من امل�ساعدات العربية
مل�صر بعد  30يونيو � ،إال �أن انخفا�ض منو االقت�صاد امل�صري �إل��ى حدود
 % 2ي�ؤثر على امل�ستويات املعي�شية بالتايل يف حال انخف�ضت هذه الن�سبة
�سي�ؤدي ذلك �إلى عدم ا�ستقرار الأو�ضاع ال�سيا�سية مب�صر.
•�إلى �أن يتم جتاوز الفرتة االنتقالية يف م�صر و�إج��راء انتخابات ت�شريعية
ورئ��ا���س��ي��ة �سي�ستمر القلق واحل���ذر ال���دويل جت��اه الأح����داث ال�سيا�سية يف
م�صر ،مم��ا ي��زي��د م��ن ال�ضغوط اخل��ارج��ي��ة على م�صر املتمثلة يف �إل��غ��اء
بع�ض امل�ساعدات االقت�صادية الأوروبية التي كانت خم�ص�صة للم�شروعات
التنموية يف م�صر.
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الورقة

ورقة تعريف
حول الو�ضع
ال�سيا�سي
والع�سكري يف
�سوريا يف امل�ؤمتر
الدويل الذي
تنظمه اجلمعية
الربملانية حللف
الناتو بالتعاون
مع الربملان
الإيطايل

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة

الفكرة

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

يت�سم بالتعقيد ال�شديد
وذلك ب�سبب كرثة
�إن الأزمة ال�سورية مل تقت�صر فقط على �أبعادها
الأطراف امل�شاركة يف
الإقليمية املتوترة  ،بل امتدت �إلى البعد الدويل حيث
تت�ضمن الورقة
الأزمة ال�سورية التي
بدا �صراعا دولياً بني كل من رو�سيا وال�صني يف جانب
تو�صيف للو�ضع
ً
بد�أت �شرارتها من
والواليات املتحدة الأمريكية والدول الأوروبية يف
ال�سيا�سي و
احتجاجات يف درعا تالها
جانب �أخر يف جمل�س الأمن ،ال�ست�صدار قرار ب�ش�أن
الع�سكري يف
رد حكومي ع�سكري
�سوريا.
�سوريا .
عنيف �أدى �إلى زيادة
االحتجاجات وحدة
العنف .

املقرتح

•اعتبار احلل ال�سيا�سي يف �سوريا هو املخرج الرئي�سي والأ�سا�سي لتداعيات
مثل ه��ذه الأزم���ة و�أن ه��ذا احل��ل قد تكون بدايته متمثلة يف عقد م�ؤمتر
جنيف  2لالتفاق على ترتيبات املرحلة النهائية والو�ضع الدائم بعد ذلك
يف �سوريا.
•���ض��رورة �أن ي�ساهم املجتمع ال����دويل بفعالية يف ح��ل م�شكلة الالجئني
ال�سوريني يف ال��دول املجاورة خا�صة �أن زي��ادة �أع��داده��م �أدت �إل��ى م�شكالت
�أمنية واقت�صادية يف الكثري من البلدان املجاورة .و�أن ذلك يتطلب تدخ ً
ال
عاج ً
ال من املنظمات الإقليمية والدولية.
•�ضرورة عقد اجتماع �إقليمي بني الدول الأكرث ت�أثريا ً يف الأزمة ال�سورية
لالتفاق على �سحب الدعم بكل �صوره للجماعات املقاتلة ومبا ي�ضمن وقف
العمليات الع�سكرية بني قوات النظام واملعار�ضة.
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دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

الورقة

مداخلة حول
«نظرة الغرب
لدول جمل�س
التعاون يف جمال
تطبيق حقوق
الإن�سان و كيفية
الت�أثري على دور
الإعالم الغربي
لإظهار اجلانب
الإيجابي جلهود
دول جمل�س
التعاون يف الندوة
عن ما حققته
دول املجل�س من
�إجنازات يف جمال
حقوق الإن�سان
بهدف �إبرازها
و�إظهارها للعامل
بال�شكل ال�صحيح

ماهية الفكرة
( م�شكلة الفكرة

تركز املداخلة على
�ضرورة تعزيز
التعاون اخلليجي
من �أجل �إظهار
جهود دول املجل�س
يف حماية حقوق
الإن�سان على
امل�ستوى الدويل.

ماهية املقرتح
( م�شكلة املقرتح )

�ضعف قدرة العديد من املنظمات الدولية املخت�صة
بحقوق الإن�سان على فهم الواقع الوطني لدول
جمل�س التعاون وتطوراته والتحديات الأمنية
التي تواجهها واملتمثلة يف الق�ضايا التي مت�س �أمن
الدول القومي وا�ستقرارها ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي.
النظرة الغربية النمطية لأو�ضاع حقوق الإن�سان
وجهود دول جمل�س التعاون يف هذا املجال ،حيث
تت�سم النظرة الغربية لهذه اجلهود يف الكثري من
الأحيان بعدم احليادية وال�سلبية الناجتة عن تفاوت
قدرات و�سائل الإعالم الغربية على ا�ستيعاب املبادئ
واملواثيق الدولية التي حتكم عملية تعزيز حقوق
الإن�سان لي�س فقط يف الدول العربية بل �أي�ضا يف
ً
الدول الغربية.

الفكرة

�إن دول جمل�س التعاون
اخلليجي تعمل مع
املجتمع الدويل من �أجل
تعزيز حقوق الإن�سان،
وذلك ات�ساقا ًمع
املعاهدات واالتفاقيات
الدولية الكافلة لهذه
احلقوق ولكن بالرغم من
اجلهود التي تبذلها دول
جمل�س التعاون يف جمال
تعزيز حقوق الإن�سان
التي تكفلها �أي�ضا ً جميع
الد�ساتري الوطنية يف
جمل�س التعاون اخلليجي
� ،إال �أنه مازالت هناك
العديد من التحديات
التي تواجه هذه اجلهود

املقرتح

•تفعيل دور الربملانات يف جمال العمل على تغيري ال�صورة النمطية جلهود
دول املجل�س يف جم���ال ت��ع��زي��ز ح��ق��وق الإن�����س��ان وذل���ك م��ن خ�ل�ال �إ���ش��راك
منظمات املجتمع املدين يف مناق�شة الت�شريعات اخلا�صة بحقوق الإن�سان
حيث �سي�سهم ذلك يف زيادة وعي منظمات املجتمع املدين باجلهود املبذولة
لتعزيز حقوق الإن�سان ،كما �سيعطي املجال لتبادل الآراء والأفكار التي قد
ت�سهم يف حت�سني �أو�ضاع حقوق الإن�سان.
•ت�شجيع جمعيات حقوق الإن�سان الر�سمية يف دول املجل�س على امل�شاركة
يف ور�ش العمل واحللقات النقا�شية والفعاليات التي قد تنظمها املنظمات
الدولية حلقوق الإن�سان وذلك لتقريب وجهات النظر وا�ستعرا�ض �إجنازات
دول املجل�س يف هذا املجال.
•عقد ندوات �إعالمية بالتعاون مع و�سائل الإعالم العربية و الغربية بهدف
ت�سليط ال�ضوء على �إجنازات دول جمل�س التعاون يف جمال حقوق الإن�سان
وبناء القدرات الإعالمية العربية من �أجل فتح قنوات توا�صل مع و�سائل
االعالم الغربية والفعاليات الثقافية الغربية التي من �ش�أنها الت�أثري على
منهاجية وطرق التفكري ال�سائدة.
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ح�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة:

اجلل�سة
الرابعة يف
املنتدى
العاملي
للمر�أة يف
الربملانات
« متكني
املر�أة للعي�ش
يف �سالم
و�أمن «
القمة
ال�سنوية
 27للن�ساء
الربملانيات
29 – 27
نوفمرب
2013

التعريف
بامل�شكالت التي
تعانيها املر�أة
�أثناء احلروب
والأزمات

الأفكار التي وردت يف املداخلة :
املر�أة فى العامل دائما �ضحية
النزاعات وال�صراعات .حيث ي�شكل
الن�ساء والأطفال % 80من
الجئي العامل ،فهن عر�ضة للعنف
و لالغت�صاب والتهجري الإجباري.
كما �أن هناك �آثارا مدمرة
للنزاعات امل�سلحة جتاه املر�أة ،حيث
ت�ؤدي �إلى تراجع �أو�ضاع الن�ساء
يف خمتلف املجاالت االجتماعية
واالقت�صادية وال�صحية ،الأمر
الذي ينعك�س بدوره يف خطط
التنمية يف البلدان.
كما �أنه �سبب رئي�سي الرتفاع
ن�سبة الأمية بني الن�ساء ،خا�صة
حث الربملانات
�أن الن�ساء ما زلن يعانني من ن�سب
للتعامل مع هذه
�أقل يف التعليم حيث تبلغ معدل
الق�ضية.
الأمية للإناث الن�صف مقارنة
بالثلث فقط للذكور ،و�أي�ضا ن�سب
�أقل من فر�ص االلتحاق مبراحل
التعليم املختلفة خا�صة التعليم
العايل مقارنة بالرجال  ،لكن
وميتد احلرمان الن�سبي الأعلى
للبنات من فر�صة التعليم �إلى
جميع مراحل التعليم يف جممل
البلدان النامية ،فن�صيب الإناث
من االلتحاق بالتعليم ما يزال
�أقل من ن�صيب الذكور ،حيث
يبلغ ثالثة �أرباع الإناث مقابل
�أربعة �أخما�س الذكور) .وبالطبع
هذا امل�ؤ�شر �سوف يزداد �إبان حالة
ال�صراع والأزمات.

•حث الربملانات حلكوماتها
على الإ����س���راع بالت�صديق
ع��ل��ى امل���ع���اه���دات ال��دول��ي��ة
ال�����ت�����ي حت����م����ي ال�������س���ك���ان
امل��دن��ي�ين �أث���ن���اء ال��ن��زاع��ات
خا�صة الأطفال والن�ساء.
•ج��ع��ل ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ص��ح��ة
م�������رت�������ك�������زات رئ����ي���������س����ي����ة
يف م������ي������زان������ي������ات ال�����ن�����وع
االجتماعي  ،التي نقرتح
�أن ت��ك��ون �أ���س��ا���س��ا يف و�ضع
امليزانيات يف الدول.
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مداخلة
اتخاذ تدابري
جمموعة
�أهم الأفكار التي وردت يف املداخلة  :حقيقية وفعالة
العمل
عن طريق
حمدودية ح�ضور املر�أة يف
الأولى
متكني املر�أة
خمتلف مراكز القرار و متثيلها
جتاوز
على
التعرف
�سيا�سياً ،حيث
يف املجال�س الت�شريعية ،فبلغ
�أرقام ت�أثري
و�ضع املر�أة يف
يعد ذلك
متو�سطها  % 21.3يف عام
الن�ساء
خمتلف مراكز
 ،2013يف حني �أن هذه الن�سبة مدخال مهما
املنتخبات يف
القرار ال�سيا�سية
ملعاجلة �إ�شكاالت
التزال بعيدة عن الن�سبة
الربملانات
.
ومع�ضالت
امل�ستهدفة يف منهاج عمل بيجني
املنتدى
�سيا�سية
والتي ت�صل �إلى . % 30
العاملي
واجتماعية
للن�ساء
واقت�صادية
الربملانيات
كربى يف
29-27
املجتمعات
نوفمرب
2013

•ت�����ب�����ن�����ي ن�����ه�����ج م����ت����ك����ام����ل
ل���ل���إ�������ص���ل��اح ال����ق����ان����وين
والت�شريعي يحقق تكامل
ال��ق��وان�ين ب�����ش���أن تكري�س
ح��ق��وق امل����ر�أة ال�سيا�سية ،
واالجتماعية  ،والثقافية
واالقت�صادية  .لأن حقوق
امل���ر�أة ال يتم �إق��راره��ا من
خالل قانون واح��د ،و�إمنا
ينبغي �أن ي�ضمن النظام
القانوين برمته يف داخ��ل
الدولة حقوق املر�أة.
•دع��وة الأح���زاب ال�سيا�سية
الى تبني �سيا�سات ت�ضمن
م�����ش��ارك��ة امل�������ر�أة ب��ف��ع��ال��ي��ة
يف امل���ن���ا����ص���ب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
احل���زب���ي���ة ال���ت���ي ت���ؤه��ل��ه��ا
احل���������ص����ول ع���ل���ى م���واق���ع
نيابية متقدمة.
•�أه����م����ي����ة ت���ر����س���ي���خ ث��ق��اف��ة
���س��ي��ا���س��ي��ة ل���دى ال��ن��اخ��ب�ين
ب�أهمية م�شاركة امل���ر�أة يف
احلياة الربملانية  ،خا�صة
�أن ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ن�����س��ائ��ي يف
ال�برمل��ان��ات �سيعطي زحما
كبريا لتطوير الت�شريعات
التي حتقق فر�ص امل�ساواة
بني اجلن�سني.
•البد من تكثيف حتركات
الن�ساء ،لتو�سيع وتطوير
م�شاركتهن الربملانية �سواء
من خالل الرت�شح �أو من
خ��ل�ال ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ص��وي��ت
التي تبنى على منهجية
عمل ن�سوي م�شرتك.
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الأفكار التي وردت يف املداخلة :
مداخلة :
ح�صة املر�أة العربية يف املنا�صب
�آفاق ت�شغيل
العليا و يف الت�شريع والإدارة
املر�أة العربية
والعمل ال�سيا�سي.
التعرف على
ودورها
التغيرّ ات ال�سيا�سية واالقت�صادية �أهمية تفعيل دور
و�ضع املر�أة
يف حتقيق
املر�أة العربية
التي تع�صف باملنطقة وكيفية
العاملة يف
التنمية
املنطقة العربية� .أثرها على و�ضع املر�أة العربية .
منظمة
و�ضع املر�أة العربية يف الت�شريعات.
العمل
العربية –
�شرم ال�شيخ

•�ضرورة متثيل املر�أة يف البنى
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق���ت�������ص���ادي���ة
ل����ل����دول خ���ا����ص���ة يف �أم����اك����ن
�صنع ال��ق��رار  ،ح��ت��ى ت�ضمن
�إدراج م�صاحلها على جميع
امل�������س���ت���وي���ات وح���ت���ى ت�����ض��م��ن
م�شاركتها الفعالة يف عملية
التنمية ب�شكل من�صف. .
•ت��ب��ن��ي ن���ه���ج ع���رب���ي م��ت��ك��ام��ل
ل����ل����إ���������ص����ل���اح ال������ق������ان������وين
وال��ت�����ش��ري��ع��ي ل���ق���واع���د عمل
امل������������������ر�أة ،وال������ت������ي ت�����ض��م��ن
خ�صو�صية الطبيعة الفطرية
ل��ل��م��ر�أة م���ن خ�ل�ال ال��ت���أك��ي��د
ع��ل��ى ����ض���رورة احل���ف���اظ على
�سالمة امل��ر�أة من خالل بيان
الأعمال التي ال يجوز ت�شغيل
ال��ن�����س��اء ف��ي��ه��ا ،م���ع م���راع���اة
ت��ط��ب��ي��ق ذل����ك يف ال��ق��ط��اع��ات
احلكومية واخلا�صة.
•ع���ل���ى ال��ب�رمل����ان����ات يف ال�����دول
ال���ع���رب���ي���ة �أن ت��ن��ت��ه��ج و���ض��ع
ت�������ش���ري���ع���ات ف���ع���ال���ة حل��م��اي��ة
ح��ق��وق امل���ر�أة العاملة ،والب��د
�أن ت���ك���ون ال�ب�رمل���ان���ات ق���دوة
للمجتمع ع��ن ط��ري��ق ن�صرة
امل�������ر�أة م���ن خ��ل�ال ���س��ي��ا���س��ات
ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة وداع����م����ة ت���راع���ي
حقوق املر�أة العاملة.
•اتباع �سيا�سة �إعالمية وا�ضحة
مبا فيها الإذاعة والتلفزيون
وغريها من و�سائل الإع�لام
يف الت�أثري على الفكر وخلق
اجت��اه��ات للنا�س مب��ا يحقق
ل����ل����م����ر�أة ف���ر����ص���ة م�������س���اوي���ة
للرجل يف التنمية وخا�صة يف
تقلدها ملواقع �صنع القرار ،
ونقل �صورة امل��ر�أة احلقيقية
ون�����ش��ر ال��وع��ي ل���دى الأف����راد
ب�أهمية م�شاركة امل��ر�أة وتبني
ق�ضاياها و�إج����راء احل���وارات
والندوات.
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مداخلة
�أهم الأفكار التي وردت يف املداخلة :
حول
�إعطاء فكرة
القرارات الدولية ب�ش�أن القد�س
«القد�س »
�ضرورة تبني
للم�شاركني يف
ال�شريف ومدى فعاليتها.
م�ؤمتر
موقف عربي
امل�ؤمتر خلطورة
ازدواجية املعايري الدولية يف
الطريق الى
وا�ضح جتاه �أزمة
الو�ضع التي
التعامل مع �أطراف الق�ضية.
القد�س
القد�س.
متر به مدينة
التجاوزات واالنتهاكات يف حق
الربملان
القد�س.
مدينة القد�س
العربي

•ات�����خ�����اذ م����وق����ف ب����رمل����اين
ع����رب����ي م�������ش�ت�رك ب�������ش����أن
ط������رح ه������ذه ال���ق�������ض���ي���ة يف
االج���ت���م���اع���ات ال�برمل��ان��ي��ة
ال����دول����ي����ة ،و������ض�����رورة �أن
ي��ت��م االت��ف��اق ع��ل��ى ت��داب�ير
ب����رمل����ان����ي����ة ع����رب����ي����ة حل��ث
حكومات العامل على وقف
االنتهاكات الإ�سرائيلية ملا
حدث يف القد�س
•حتميل �إ�سرائيل امل�س�ؤولية
القانونية وال��دول��ي��ة عما
ارت���ك���ب���ت���ه وت���رت���ك���ب���ه م��ن
ج����رائ����م ت��ن��ت��ه��ك م���ب���ادئ
القانون الدويل والإن�ساين
خا�صة مبا يتعلق مبعامل
املدينة املقد�سة.
•توجيه ر�سائل عاجلة من
رئ��ي�����س ال��ب�رمل����ان ال��ع��رب��ي
�إل������ى ر�ؤ������س�����اء ال�ب�رمل���ان���ات
الإقليمية ،خا�صة رئي�س
كال من الربملان الأوروبي
وال�ل�ات���ي���ن���ي والإف���ري���ق���ي
حل��ث��ه��م ع���ل���ى ال��ت�����ض��ام��ن
ال�����ف�����ع�����ال م������ع ال�������ش���ع���وب
العربية للدفاع عن ق�ضية
القد�س.
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مداخلة
حول
«حتديات
ال�سيا�سة
املالية
والنقدية
فى جمل�س
التعاون
لدول
اخلليج
العربية»
م�ؤمتر
�صندوق
النقد
الدويل
الكويت

تفتقر دول املجل�س حالياً �إلى
نظام موحد يحكم جمال الأعمال
امل�صرفية واملعامالت التجارية
فيما بينها ويوحد الت�شريعات
والقواعد امل�شرتكة الالزمة
لذلك ،ولذا فاملطلوب تطوير
نظم املدفوعات وت�سهيل العمليات
امل�صرفية بني بنوك املنطقة،
وي�ستوعب جميع الدول الأع�ضاء
مبا فيها التي مل تدخل يف
م�شروع الوحدة النقدية.
تباين جتربة كل دول جمل�س
�أهمية �أن
التعاون لدول اخلليج العربية
ت�سعى دول
فيما يخ�ص تطبيقها حلزمة
التعريف
بالتحديات التي �إ�صالحات «بازل ،»3وال�سيما �أن اخلليج ملواجهة
التحديات
تواجه ال�سيا�سة هناك اختالفا يف املراحل التي
النقدية لدول و�صلت لها كل دولة من الدول يف ال�سيا�سية املالية
والنقدية لدول
تطبيق هذه املعايري.
جمل�س التعاون
تواجه دول جمل�س التعاون لدول جمل�س التعاون.
اخلليجي.
اخلليج العربية م�شكلة زيادة
االعتماد على املوارد النفطية يف
متويل املوازنات العامة.
مازالت تتداعى �آثار ونتائج
الأزمة املالية العاملية على
الكثري من �أوجه ال�سيا�سة املالية
والنقدية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،خا�صة
�أن هذه الدول ت�أثرت كثرياً ،
وكانت هناك خ�سائر مالية وا�سعة
النطاق  ،مما �أدى �إلى بناء بع�ض
ال�سيا�سات املالية املحافظة خ�شية
تكرر مثل هذه الأزمات.

•�أه���م���ي���ة �أن ت�����س��ع��ى دول
اخل��ل��ي��ج ال�����س��ت يف حتقيق
�أق�صى ا�ستفادة اقت�صادية
م����ن ال����ع����وائ����د امل���ال���ي���ة يف
ميزانياتها ال�سنوية.
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مداخلة
حول
«انعكا�سات
ال�سيا�سات
املالية
الدولية
على ال�سوق
اخلليجية»

التعرف على
و�ضع الأ�سواق
اخلليجية يف
ظل االنعكا�سات
الدولية.

الأفكار التي جاءت يف املداخلة:
ت�أثري ال�سيا�سات املالية الدولية
على ال�سوق املحلية اخلليجية .
الفورات املالية وامليزات التناف�سية
لل�سوق اخلليجية.
ح�سا�سية و�ضع ال�سيا�سة املالية
الدولية خا�صة يف ال�سنوات
الأخرية ،وما ارتبط بها من
م�سائل نحو تكري�س ال�سيا�سات
املالية االجتماعية وتخفي�ض
النفقات املالية اال�ستثمارية.

�أهمية تقدمي
درا�سات تفيد
يف حل الأزمة
وتفاديها
م�ستقبال.

•�إع���داد درا���س��ات اقت�صادية
م���ت���ك���ام���ل���ة ح������ول ك��ي��ف��ي��ة
ال���ن���ه���و����ض ب��ال�����س��ي��ا���س��ات
االقت�صادية ���س��واء املالية
�أو النقدية ل��دول جمل�س
ال�����ت�����ع�����اون اخل���ل���ي���ج���ي يف
ظ��ل ا�ضطرابات الأو���ض��اع
االقت�صادية العاملية خالل
ال��ف�ترة ال��ق��ادم��ة ،على �أن
يتم اال���س��ت��ف��ادة م��ن نتائج
هذه الدرا�سات وت�ضمينها
اخل�����ط�����ط وال�������س���ي���ا����س���ات
االق���ت�������ص���ادي���ة ال����ع����ام����ة .
والبد �أن تتجه احلكومات
وامل�������ؤ�������س�������������س������ات امل����ال����ي����ة
اخلليجية لو�ضع �سيا�سات
متينة جتعل من الأ�سواق
اخلليجية �أ�سواقا م�ستقرة
و�آمنة  ،كما البد �أن تتجه
احل�����ك�����وم�����ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة
لتنويع االقت�صاد وتوفري
ف����ر�����ص ع���م���ل م��ن��ت��ج��ة يف
القطاعات املختلفة تكون
ذا كفاءة وخربة.
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مداخلة
حول « تنوع
الن�شاط
االقت�صادي
يف دول
اخلليج
العربي «

املداخلة احتوت على الأفكار التالية :
الإجراءات التي تتخذها دول جمل�س
التعاون يف بناء اقت�صاد متنوع
(يوا�صل القطاع النفطي انخفا�ض
م�ساهمته يف االقت�صاد اخلليجي من
 % 41يف العام � 2000إلى % 27
يف .)2013
التحديات تواجه االنتقال �إلى
اقت�صاد متنوع يف دول املنطقة ومنها :
�أنظمة التعليم يف الدول امل�صدرة
للنفط ال ت�ستطيع �أن ت�ؤهل
اخلريجني مبا يحقق التنوع
االقت�صادي الذي يقوم ب�صفة �أ�سا�سية
على كيفية تطويع مناهج التعليم
لالهتمام باجلانب التطبيقي ولي�س
النظري يف خمتلف العلوم ،ومبا
يحقق التوافق بني احتياجات التنمية
االقت�صادية والتعليم.
التعرف على
االقت�صادية
�ضعف احلوافز
و �ضع �آليات
طبيعة الأن�شطة
والت�شجيعية لال�ستثمار يف القطاعات وا�ضحة لتحقيق
غري النفطية ،ي�شكل �أحد العوامل
االقت�صادية
اقت�صاد خليجي
الهامة �أمام التنوع االقت�صادي،
يف املنطقة
متنوع
خا�صة يف �إطار اهتمام مواطني
اخلليجية.
جمل�س التعاون اخلليجي بالعمل
لدى الأجهزة احلكومية باعتبارها
احلا�ضن لرفاهيتهم وتلبية
احتياجاتهم .ونرى �أن مثل هذه
املفاهيم يجب �أن تتغري من ثقافة
املجتمعات اخلليجية ( من الثقافة
اال�ستهالكية �إلى ثقافة املجتمعات
املنتجة) ،لأن التنوع االقت�صادي
اليعتمد على الإمكانات العملية،
و�إمنا �أي�ضا الثقافة املجتمعية التي
تعزز هذا التوجه.
عدم وجود ا�سرتاتيجيات �أو �سيا�سات
عامة م�ستقبلية حول توجه
القطاعات املالية الكربى يف معظم
دول جمل�س التعاون اخلليجي
نحو متويل امل�شروعات االقت�صادية
العمالقة ،تعد جزءا من تنوع املوارد
االقت�صادية.

•بناء بيئة �أع��م��ال منفتحة
وفاعلة وم�ؤثرة ومندجمة
يف االقت�صاد العاملي.
•ت���ب���ن���ي ����س���ي���ا����س���ات م��ال��ي��ة
م��ن�����ض��ب��ط��ة وق��������ادرة ع��ل��ى
اال�����س����ت����ج����اب����ة ل������ل������دورات
االقت�صادية.
•�إر���س��اء بيئة فاعلة ومرنة
للأ�سواق املالية والنقدية
ت��ت�����س��م مب���ع���دالت ت�ضخم
خا�ضعة لل�سيطرة.
•�إحداث حت�سينات ملمو�سة
يف كفاءة �سوق العمل.
•تطوير بنية حتتية كافية
وق���وي���ة وق�����ادرة ع��ل��ى دع��م
النمو االقت�صادي املتوقع.
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ورقة حول
مكافحة
التمييز
و�سبل
تعزيز حرية
التعبري
والتجمع
امل�ؤمتر
االقليمي
حلماية
وتعزيز
حقوق
االن�سان
القاهرة
20- /
 22مايو
2014

و�أهم الأفكار التي وردت يف الورقة :
البد من حتديد دقيق ملاهية
ركزت ورقة
الأفعال والأعمال التي تدخل يف
العمل على
نطاق �أعمال التمييز �ضد الغري
مفاهيم مبادئ
و�ضع مقرتحات
يف الت�شريعات العربية.
مكافحة
يف �ش�أن تعزيز
الت�شديد على العقوبات املقررة
التمييز وتعزيز
مبادئ مكافحة
فيما يتعلق مبكافحة التمييز
حرية التعبري
التمييز و�سبل
والتي طالبت بها العديد من
والتجمع
تعزيز حرية
االتفاقيات الدولية.
ال�سلمي وقدمت
التعبري
الت�شريعات مطالبة ب�أن تتيح
بع�ض املقرتحات
والتجمع.
للأفراد امل�ست�ضعفني يف املجتمع
يف �ش�أن تعزيز
احلق يف تقدمي ال�شكاوى  ،و�أن
هذه املبادئ.
تنظم �آليات عمل حمددة .

•�أن ح���ري���ة ال������ر�أي �أو ال��ت��ع��ب�ير
يجب �أن تكون مقبولة ومتفقه
م��ع ق��ي��م وث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع فال
ميكن اتخاذ هذا احلق كذريعة
ل���ل����إخ���ل���ال ب����ق����ي����م امل���ج���ت���م���ع
�أو ال����ت����ع����دي ع���ل���ى ت���وج���ه���ات���ه
الأ�سا�سية �أو امل�سا�س بالعقائد
الدينية � ،أو التحقري من �ش�أن
الأديان الأخرى.
•�����ض����رورة ال���ب���ح���ث ع����ن الأط�����ر
القانونية ل�ضمان فكرة احلرية
امل�س�ؤولة التي ت�ؤدي �إلى تنظيم
الإع��ل��ام الإل����ك��ت�روين دون �أن
ي��خ��ل ذل���ك ب��امل��ب��ادئ الأ�سا�سية
ب���ح���ري���ة ال��ت��ع��ب�ير  ،ك���م���ا �أن����ه
م��ن ال�����ض��روري ح��م��اي��ة القيم
واخل���������ص����و�����ص����ي����ات ال���ث���ق���اف���ي���ة
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات ب���ح���ي���ث ال ي��ت��م
التالعب بها �أو الت�أثري عليها
ب���دع���وى ح���ري���ة ال��ت��ع��ب�ير على
الإن�ترن��ت ،فمثل ه��ذه امل�سائل
ت������ؤدي ب���الإ����ض���رار باملجتمعات
وا�ستقرار الدول.
•و�����ض����ع م���ي���ث���اق �����ش����رف ال��ع��م��ل
الإع�لام��ي �أو �أخالقيات العمل
ال���وط���ن���ي ال���ت���ي ت�����ض��م��ن ع���دم
ت���أج��ي��ج امل�����ش��اع��ر ال��ع��دائ��ي��ة بني
اجل����م����اع����ات وب���ع�������ض���ه���ا داخ�����ل
امل��ج��ت��م��ع .مم���ا ي����ؤث���ر ج��وه��ري��ا
على خلق ال�شعور بالكراهية �أو
العداء �أو الت�شرذم وهي جميعها
مقدمات �أو �أع��م��ال تخ�ص حق
ع���دم ال��ت��م��ي��ي��ز  ،ف���الإع�ل�ام هو
�آلية املراقبة حلماية مثل هذه
احل��ق��وق كما �أن���ه �أح���د الآل��ي��ات
الأ����س���ا����س���ي���ة ال����ت����ي ت����ع����زز م��ن
متا�سك املجتمع وت�ضامنه.
•احل��ف��اظ على ن�سق ق��ان��وين �أو
ت�����ش��ري��ع��ي داخ����ل ال���دول���ة مينع
ال��ت�����ض��ارب ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا ،حيث
�إن���ه يف ال��وق��ت ال���ذي ت���ؤك��د فيه
الكثري من القوانني على حرية
ال��ت��ع��ب�ير �أو ال��ت��ج��م��ع ال�سلمي،
خا�صة ما يتم �إقراره يف د�ساتري
هذه الدول  ،اال �أن هناك قيودا
ك��ث�يرة حت���د م���ن ت��ط��ب��ي��ق ه��ذه
الأو�ضاع القانونية .
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مداخلة
حول «
تعزيز
فر�ص
العمل
لل�شباب
 خلقوظائف
منا�سبة
من �أجل
م�ستقبل
�أف�ضل «

ت�سليط ال�ضوء
على و�ضع
ال�شباب حاليا
يف �سوق العمل
وكيفية خلق
وظائف منا�سبة
لهم .

�أهم الأفكار التي وردت:
يعاين ال�شباب يف �سن العمل من
�أزمة المثيل لها حول العامل ،
ففي نهاية العام  2013كان
هناك  74.5مليون �شاب عاطل
عن العمل  ،وقد بلغ معدل بطالة
ال�شباب على ال�صعيد العاملي ما
ن�سبته  ، % 13وهو ما يعادل 3
�أ�ضعاف معدل بطالة البالغني .
ن�سبة ال�شباب يف البطالة طويلة
الأجل �آخذة يف التزايد ،والتي
كانت �أحد العوامل امل�ساهمة يف
حركة االحتجاجات يف العامل.
و يف املقابل ي�شهد العمل امل�ؤقت
ارتفاعا يف االقت�صادات املتقدمة،
مما يعني تهديدا للأمن
الوظيفي لل�شباب العاملني ،كما
�أن منو اقت�صادات الدول اليزال
�ضعيفا ومت�أثرا بارتفاع معدالت
البطالة وق�ضية ال�شيخوخة
ال�سكانية.

اتخاذ �إجراءات
حقيقية حلل
هذه الإ�شكالية.

•ات������خ������اذ ت�������داب�������ير وط���ن���ي���ة
جلعل ال�شباب م�ساهمني
يف ر�������س������م ال���������س����ي����ا�����س����ات
واال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ات ال��ت��ي
ت���������ض����م����ن م�������س���ت���ق���ب���ل���ه���م
الوظيفي ،وبالطبع الإرادة
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة يف ال��������دول،
ف��احل��ك��وم��ات الب���د م��ن �أن
تدعم م�شاركة ال�شباب يف
�صنع العملية ال�سيا�سية.
•ت��وج��ي��ه م���راك���ز ال��ب��ح��وث
ال����وط����ن����ي����ة وال�����دول�����ي�����ة ،
لدرا�سة �سيا�سات االقت�صاد
و�����س����وق ال���ع���م���ل  ،ل��ت��وج��ه
الأ�سواق النا�شئة ب�ضرورة
ت����وف��ي�ر ف����ر�����ص ع����م����ل يف
ق����ط����اع����ات ت���ت���ن���ا����س���ب م��ع
خمرجات التعليم .خا�صة
يف ظ������ل ارت�������ف�������اع ن�����س��ب��ة
املتعلمني يف دول اجلنوب.
•خلق فر�ص عمل منا�سبة
مل�����ج�����م�����وع�����ات ال���������ش����ب����اب
ب���اخ���ت�ل�اف م�����س��ت��وي��ات��ه��م
التعليمية وامل��ن��اط��ق التي
ي��ع��ي�����ش��ون ف��ي��ه��ا ( ري����ف /
ح�ضر) �أو ل���ذوي امل��ه��ارات
امل����ت����دن����ي����ة �أو ال�������ش���ب���اب
ذوي الإع�������اق�������ة .ف�ل�اب���د
م����ن االه���ت���م���ام ب���ك���ل ه���ذه
التباينات عند ر�سم خطط
�سوق العمل يف الدول.
• الب�������د م�����ن ال�ب�رمل���ان���ي�ي�ن
م�����راج�����ع�����ة ال�������س���ي���ا����س���ات
وال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ت��ي ت��ق��وم
بها بلدانهم لتعزيز عمل
ال�����ش��ب��اب ���س��واء الإن�����اث �أو
ال��ذك��ور  ،فالبد �أن تت�سم
املعايري بامل�ساواة  ،فالعديد
من الن�ساء ال�شابات يف �سن
العمل يتعر�ضن للحرمان
وال��ف��ق��ر والتهمي�ش �أك�ثر
من الذكور .كما البد من
ال�برمل��ان��ي�ين �أن مي��ار���س��وا
�أدوراه��������������م ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة
و ال���رق���اب���ي���ة م����ن خ�ل�ال
م��راق��ب��ة امل��ي��زان��ي��ات ال��ت��ي
ت�ضعها حكوماتهم خللق
فر�ص عمل لهذه الفئة.
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الأفكار:
بلغ �إجمايل الأفكار التي طرحت يف الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة عدد
(  ) 25فكرة،
ومن �أهم هذه الأفكار:
•تو�صيف الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي مب�صر والتحديات التي تواجه م�صر خالل الفرتة االنتقالية.
•�ض���رورة تعزي���ز التع���اون اخلليجي م���ن �أجل �إظهار جه���ود دول املجل�س يف حماية حقوق الإن�س���ان على امل�ستوى
الدويل.
•امل���ر�أة يف الع���امل دائم���ا �ضحية النزاعات وال�صراع���ات حيث ي�شكل الن�ساء والأطف���ال % 80من الجئي العامل،
فه���ن عر�ض���ة للعن���ف و لالغت�صاب والتهج�ي�ر الإجباري  ،كما �أن هن���اك �آثارا مدمرة للنزاع���ات امل�سلحة جتاه
امل���ر�أة حي���ث ت����ؤدي �إلى تراجع �أو�ض���اع الن�ساء يف خمتلف املج���االت االجتماعية واالقت�صادي���ة وال�صحية ،الأمر
ال���ذي ينعك����س ب���دوره يف خط���ط التنمية يف البل���دان  ،كما �أنه �سبب رئي�س���ي الرتفاع ن�سبة الأمي���ة بني الن�ساء
،خا�ص���ة �أن الن�س���اء م���ا زل���ن يعانني من ن�سب �أق���ل يف التعليم حيث تبلغ معدل الأمي���ة للإناث الن�صف مقارنة
بالثل���ث فق���ط للذكور ،و�أي�ضا ن�سب �أقل م���ن فر�ص االلتحاق مبراحل التعليم املختلف���ة خا�صة التعليم العايل
مقارن���ة بالرج���ال  ،وميت���د احلرمان الن�سب���ي الأعلى للبنات من فر�صة التعليم �إل���ى جميع مراحل التعليم يف
جمم���ل البل���دان النامي���ة ،فن�صيب الإناث م���ن االلتحاق بالتعليم م���ا يزال �أقل من ن�صي���ب الذكور ،حيث يبلغ
ثالثة �أرباع الإناث مقابل �أربعة �أخما�س الذكور .وبالطبع هذا امل�ؤ�شر �سوف يزداد �إبان حالة ال�صراع والأزمات.
•حمدودية ح�ضور املر�أة يف خمتلف مراكز القرار و متثيلها يف املجال�س الت�شريعية ،فبلغ متو�سطها % 21.3
يف عام  ،2013يف حني �أن هذه الن�سبة التزال بعيدة عن الن�سبة امل�ستهدفة يف منهاج عمل بيجني والتي ت�صل
�إلى . % 30
•ح�صة املر�أة العربية يف املنا�صب العليا ويف الت�شريع والإدارة والعمل ال�سيا�سي والتغيرّ ات ال�سيا�سية واالقت�صادية
التي تع�صف باملنطقة ،وكيفية �أثرها على و�ضع املر�أة العربية وو�ضع املر�أة العربية يف الت�شريعات.
•الق���رارات الدولي���ة ب�ش�أن القد�س ال�شريف ومدى فعاليتها وازدواجية املعاي�ي�ر الدولية يف التعامل مع �أطراف
الق�ضية والتجاوزات واالنتهاكات يف حق مدينة القد�س.
•افتق���ار دول املجل����س حالياً �إل���ى نظام موحد يحكم جمال الأعم���ال امل�صرفية واملعام�ل�ات التجارية فيما بينها
ويوح���د الت�شريع���ات والقواع���د امل�شرتك���ة الالزم���ة لذل���ك ،ول���ذا فاملطل���وب تطوير نظ���م املدفوع���ات وت�سهيل
العملي���ات امل�صرفي���ة بني بن���وك املنطقة ،وي�ستوعب جميع الدول الأع�ضاء مبا فيه���ا التي مل تدخل يف م�شروع
الوح���دة النقدي���ة وتباي���ن جتربة كل دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي���ة فيما يخ�ص تطبيقها حلزمة
�إ�صالحات «بازل ،»3وال�سيما �أن هناك اختالفا يف املراحل التي و�صلت لها كل دولة من الدول يف تطبيق هذه
املعاي�ي�ر وتواج���ه دول جمل����س التع���اون ل���دول اخلليج العربي���ة م�شكلة زي���ادة االعتماد على امل���وارد النفطية يف
متويل املوازنات العامة.
•يع���اين ال�شب���اب يف �س���ن العم���ل من �أزمة المثيل لها ح���ول العامل  ،ففي نهاية الع���ام  2013كان هناك 74.5
ملي���ون �ش���اب عاط���ل ع���ن العمل  ،وقد بل���غ معدل بطالة ال�شباب عل���ى ال�صعيد العاملي م���ا ن�سبته  ، % 13وهو
م���ا يع���ادل � 3أ�ضع���اف معدل بطالة البالغني ،حيث �إن ن�سبة ال�شب���اب يف البطالة طويلة الأجل �آخذة يف التزايد
والت���ي كان���ت �أحد العوامل امل�ساهمة يف حركة االحتجاج���ات يف العامل .و يف املقابل ي�شهد العمل امل�ؤقت ارتفاعا
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يف االقت�ص���ادات املتقدم���ة ،مما يعني تهديدا للأمن الوظيفي لل�شب���اب العاملني ،كما �أن منو اقت�صادات الدول
اليزال �ضعيفا ومت�أثرا بارتفاع معدالت البطالة وق�ضية ال�شيخوخة ال�سكانية.

املقرتحات:
بل��غ �إجمايل املقرتح��ات والتو�صيات التي قدم��ت يف الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمت��رات واالجتماعات
املتخ�ص�صة عدد (  ) 40مقرتح ًا،
ومن �أهم هذه املقرتحات:
•اتخ���اذ تداب�ي�ر وطني���ة جلعل ال�شباب م�ساهمني يف ر�س���م ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الت���ي ت�ضمن م�ستقبلهم
الوظيف���ي  ،وبالطب���ع هذا لن يتحق���ق �إال من خالل الإرادة ال�سيا�سية يف الدول ،فاحلكومات البد من �أن تدعم
م�شارك���ة ال�شب���اب يف �صن���ع العملي���ة ال�سيا�سية وتوجي���ه مراكز البحوث الوطني���ة والدولي���ة  ،لدرا�سة �سيا�سات
االقت�صاد و�سوق العمل  ،لتوجه الأ�سواق النا�شئة ب�ضرورة توفري فر�ص عمل يف قطاعات تتنا�سب مع خمرجات
التعلي���م ،خا�ص���ة يف ظ���ل ارتف���اع ن�سبة املتعلمني يف دول اجلن���وب وخلق فر�ص عمل منا�سب���ة ملجموعات ال�شباب
باخت�ل�اف م�ستوياته���م التعليمي���ة واملناط���ق الت���ي يعي�ش���ون فيها ( ري���ف  /ح�ض���ر) �أو ذوي امله���ارات املتدنية �أو
ال�شب���اب ذوي االعاق���ة ،والب���د من الربملانيني مراجعة ال�سيا�س���ات والت�شريعات التي تقوم به���ا بلدانهم لتعزيز
عم���ل ال�شب���اب �س���واء الإناث �أو الذك���ور ،فالبد �أن تت�سم املعايري بامل�ساواة  ،فالعديد م���ن الن�ساء ال�شابات يف �سن
العم���ل يتعر�ض���ن للحرمان والفقر والتهمي�ش �أكرث من الذكور .كما البد من الربملانيني �أن ميار�سوا �أدوراهم
الت�شريعية و الرقابية من خالل مراقبة امليزانيات التي ت�ضعها حكوماتهم خللق فر�ص عمل لهذه الفئة.
•�أن حرية الر�أي �أو التعبري يجب �أن تكون مقبولة ومتفقة مع قيم وثقافة املجتمع ،فال ميكن اتخاذ هذا احلق
كذريع���ة للإخ�ل�ال بقي���م املجتمع �أو التعدي على توجهاته الأ�سا�سية �أو امل�سا�س بالعقائد الدينية � ،أو التحقري
م���ن �ش����أن الأدي���ان الأخرى و�ض���رورة البحث عن الأط���ر القانونية ل�ضمان فك���رة احلرية امل�س�ؤول���ة التي ت�ؤدي
�إل���ى تنظي���م الإعالم الإلك�ت�روين دون �أن يخل ذلك باملبادئ الأ�سا�سية بحرية التعبري  ،كما �أنه من ال�ضروري
حماي���ة القي���م واخل�صو�صيات الثقافية للمجتمع���ات بحيث ال يتم التالعب بها �أو الت�أثري عليها بدعوى حرية
التعب�ي�ر عل���ى الإنرتنت فمثل ه���ذه امل�سائل ت�ؤدي بالإ�ض���رار باملجتمعات وا�ستقرار ال���دول وو�ضع ميثاق �شرف
عم���ل �إعالم���ي �أو �أخالقيات العمل الوطني التي ت�ضمن عدم ت�أجي���ج امل�شاعر العدائية بني اجلماعات وبع�ضها
داخ���ل املجتم���ع ،مما ي�ؤث���ر جوهريا على خلق ال�شعور بالكراهي���ة �أو العداء �أو الت�شرذم وه���ي جميعها مقدمات
�أو �أعم���ال تخ����ص ح���ق عدم التمييز  ،فالإعالم هو �آلية املراقب���ة حلماية مثل هذه احلقوق كما �أنه �أحد الآليات
الأ�سا�سية التي تعزز من متا�سك املجتمع وت�ضامنه واحلفاظ على ن�سق قانوين �أو ت�شريعي داخل الدولة مينع
الت�ض���ارب فيم���ا بينها ،حي���ث �إنه يف الوقت الذي ت�ؤكد فيه الكثري من القوانني عل���ى حرية التعبري �أو التجمع
ال�سلم���ي خا�ص���ة ما يتم �إق���راره يف د�ساتري هذه الدول� ،إال �أن هناك قيودا كثرية حتد من تطبيق هذه الأو�ضاع
القانونية .
•�إع���داد درا�س���ات اقت�صادية متكاملة حول كيفية النهو�ض بال�سيا�سات االقت�صادية �سواء املالية �أو النقدية لدول
جمل����س التع���اون اخلليج���ي يف ظل ا�ضطراب���ات الأو�ض���اع االقت�صادية العاملية خ�ل�ال الفرتة القادم���ة ،على �أن
يت���م اال�ستف���ادة من نتائج هذه الدرا�سات وت�ضمينها اخلطط وال�سيا�س���ات االقت�صادية العامة  .والبد �أن تتجه
احلكوم���ات وامل�ؤ�س�س���ات املالية اخلليجية لو�ضع �سيا�سات متينة جتعل من الأ�س���واق اخلليجية �أ�سواقا م�ستقرة
و�آمن���ة  ،كم���ا الب���د �أن تتجه احلكوم���ات اخلليجية لتنوي���ع االقت�صاد وتوفري فر�ص عم���ل منتجة يف القطاعات
املختلفة تكون ذا كفاءة وخربة.

تـقـرير الأداء الفني لن�شاط الأمانة العامة
 400فـي ال ـ ـمـ ـ ـج ـل ــ�س الــوط ـ ـ ـنـي االتـ ـ ـح ــادي

•اتخ���اذ موق���ف برملاين عربي م�شرتك ب�ش����أن طرح ق�ضية القد�س يف االجتماع���ات الربملانية الدولية ،و�ضرورة
�أن يت���م االتف���اق عل���ى تدابري برملانية عربية حل���ث حكومات العامل على وقف االنته���اكات الإ�سرائيلية ملا حدث
يف القد����س ،وحتمي���ل �إ�سرائي���ل امل�س�ؤولية القانوني���ة والدولية عما ارتكبته وترتكبه م���ن جرائم تنتهك مبادئ
القانون الدويل والإن�ساين خا�صة مبا يتعلق مبعامل املدينة املقد�سة ،وتوجيه ر�سائل عاجلة من رئي�س الربملان
العرب���ي �إل���ى ر�ؤ�ساء الربملانات الإقليمية خا�صة رئي�س كل من الربملان الإوروبي والالتيني والإفريقي حلثهم
على الت�ضامن الفعال مع ال�شعوب العربية للدفاع عن ق�ضية القد�س.
•�ضرورة متثيل املر�أة يف البنى ال�سيا�سية واالقت�صادية للدول خا�صة يف �أماكن �صنع القرار  ،حتى ت�ضمن �إدراج
م�صاحلها على جميع امل�ستويات ،وحتى ت�ضمن م�شاركتها الفعالة يف عملية التنمية ب�شكل من�صف وتبني نهج
عربي متكامل للإ�صالح القانوين والت�شريعي لقواعد عمل املر�أة والتي ت�ضمن خ�صو�صية الطبيعة الفطرية
للمر�أة من خالل الت�أكيد على �ضرورة احلفاظ على �سالمة املر�أة من خالل بيان الأعمال التي ال يجوز ت�شغيل
الن�س���اء فيه���ا ،م���ع مراعاة تطبيق ذلك يف القطاعات احلكومية واخلا�ص���ة  .وعلى الربملانات يف الدول العربية
�أن تنته���ج و�ض���ع ت�شريع���ات فعال���ة حلماية حقوق املر�أة العامل���ة ،والبد �أن تكون الربملانات ق���دوة للمجتمع عن
طري���ق ن�ص���رة املر�أة من خ�ل�ال �سيا�سات ت�شغيلية وداعمة تراع���ي حقوق املر�أة العاملة واتب���اع �سيا�سة �إعالمية
وا�ضحة مبا فيها الإذاعة والتلفزيون وغريها من و�سائل الإعالم يف الت�أثري على الفكر وخلق اجتاهات للنا�س
مبا يحقق للمر�أة فر�صة م�ساوية للرجل يف التنمية وخا�صة يف تقلدها ملواقع �صنع القرار  ،ونقل �صورة املر�أة
احلقيقية ،ون�شر الوعي لدى الأفراد ب�أهمية م�شاركة املر�أة وتبني ق�ضاياها و�إجراء احلوارات والندوات.

�شكل بياين حل�صر �أفكار ومقرتحات الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة

دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي

اخلام�س عـ�شـر (401 )2014-2013

فعالية الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة:
مت قيا����س فعالي���ة الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمترات واالجتماعات املتخ�ص�صة ،من خالل ح�صر الأفكار واملقرتحات
الت���ي طرح���ت يف الأوراق الفني���ة الت���ي �أنتجته���ا الإدارات البحثي���ة خالل الف�ص���ل الت�شريعي اخلام����س ع�شر ومدى
ا�ستخدامها �أثناء امل�شاركة يف الفعالية الربملانية.

فعالية الأفكار:
بلغ��ت ن�سب��ة فعالية �أف��كار الأوراق الفنية املعدة للم�ؤمت��رات واالجتماع��ات املتخ�ص�صة (،)% 100
حي��ث بل��غ عدد �أفكار �أوراق الأمانة العامة املعدة للم�ؤمت��رات واالجتماعات املتخ�ص�صة ( )25فكرة،
(امل�شار �إليها يف ال�صفحة .)398

فعالية املقرتحات:
بلغ��ت ن�سب��ة فعالي��ة مقرتح��ات الأوراق الفنية املع��دة للم�ؤمت��رات واالجتماع��ات املتخ�ص�صة (95
 ،)%حي��ث بل��غ ع��دد مقرتح��ات الأوراق الفنية املع��دة للم�ؤمترات واالجتماع��ات املتخ�ص�صة ()40
مقرتح ًا(،امل�شار �إليها يف ال�صفحة  399و )400

جميع حقوق الطبع حمفوظة للمجل�س الوطني االحتادي 2014

