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186

ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﻳﻭﻡ  :ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء  9ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ﺳﻧﺔ 1441ﻫـ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ :

 30ﻳﻭﻧﻳﻭ ﺳﻧﺔ 2020ﻡ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻧﺻﻑ ﺻﺑﺎﺣﺎ ً (
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻻﻋﺗﺫﺍﺭﺍﺕ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ . 2020/6/23
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻧﺎﺓ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ :
 .1ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ .
)ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ(

 .2ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ .
)ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ(

 .3ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ .
)ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ(

 .4ﺳﻳﺎﺳ ﺔ ﻫﻳﺋ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻ ﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘ ﺎﻳﻳﺱ ﻓ ﻲ ﺣﻣﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻠﻊ ﺍﻟﻐﻳ ﺭ ﻣﻁﺎﺑﻘ ﺔ
ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ .
)ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ(

ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ  :ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ :
 .1ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺍﻟﻣﻬﻧﺩﺱ ﺳﻠﻁﺎﻥ ﺑﻥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺻ ﻭﺭﻱ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿ ﻭ /ﺣﻣ ﺩ ﺃﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﺭﺣ ﻭﻣﻲ ﺣ ﻭﻝ " ﺗﺣﺩﻳ ﺩ ﺳ ﻌﺭ ﺃﺩﻧ ﻰ ﻷﺳ ﻬﻡ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻳ ﺔ
ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ".
 .2ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﻲ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ – ﺭﺋ ﻳﺱ ﻣﺟﻠ ﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺑﻁﺭﺍﻥ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺣ ﻭﻝ
" ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺭﺳﻭﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ " .
 .3ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﻲ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ – ﺭﺋ ﻳﺱ ﻣﺟﻠ ﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ  /ﺃﺣﻣ ﺩ ﻋﺑ ﺩﷲ ﺍﻟﺷ ﺣﻲ ﺣ ﻭﻝ " ﻗﻁ ﻊ
ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻁﺎﺭ " .
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 .4ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﻭﺭﺓ ﷴ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ – ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ/
ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ﺣﻭﻝ " ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺣﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ " .
 .5ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﻭﺭﺓ ﷴ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ – ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ/
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺣﻭﻝ "ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ".
 .6ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﻭﺭﺓ ﷴ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ – ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ/
ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﺣﻭﻝ " ﺟﺎﻫﺯﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺻﻳﻔﻳﺔ " .
 .7ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻ ﺭ ﺑ ﻥ ﺛ ﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬ ﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗ ﻭﻁﻳﻥ ﻣ ﻥ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ﺣﻭﻝ " ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ " .
 .8ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻ ﺭ ﺑ ﻥ ﺛ ﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬ ﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗ ﻭﻁﻳﻥ ﻣ ﻥ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺣﻣﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ﺣ ﻭﻝ " ﺣﻔ ﻅ ﺣﻘ ﻭﻕ ﺍﻟﻣ ﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻣﻠﻳﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ " .
 .9ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗ ﻭﻁﻳﻥ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ  /ﻛﻔﺎﺡ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﺣﻭﻝ " ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ " .
 .10ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻ ﺭ ﺑ ﻥ ﺛ ﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬ ﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗ ﻭﻁﻳﻥ ﻣ ﻥ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ  /ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ﺣﻭﻝ " ﻣﺭﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔ ﺎﺕ
ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ " .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ  :ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ :
 ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ  :ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ :
 .1ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳ ﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌ ﻭﻥ ﻋ ﻥ ﻧﺷ ﺎﻁﻬﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
 .2ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳ ﺔ ﻋ ﻥ ﻧﺷ ﺎﻁﻬﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
 .3ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻ ﻧﺎﻋﻳﺔ ﻋ ﻥ ﻧﺷ ﺎﻁﻬﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
 .4ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗ ﺔ ﻭﺍﻟﺛ ﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳ ﺔ ﻋ ﻥ ﻧﺷ ﺎﻁﻬﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
 .5ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ
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ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
 .6ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻔﺻ ﻝ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
 .7ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻭﺍﻟﺳ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﻋ ﻥ ﻧﺷ ﺎﻁﻬﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺩﻭﺭ
ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
 .8ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗ ﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻥ ﻧﺷ ﺎﻁﻬﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘ ﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
 .9ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻟﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺷ ﻛﺎﻭﻯ ﻋ ﻥ ﻧﺷ ﺎﻁﻬﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻔﺻ ﻝ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﻲ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
.10ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻔﺻ ﻝ ﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﻲ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﺍﻟﺑﻧ ﺩ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻊ  :ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺷ ﺄﻥ ﻧﺷ ﺎﻁﻬﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻔﺻ ﻝ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ  :ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ :
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ  :ﻣﺭﺳﻭﻡ ﻓﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ .
 ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗ ﻡ ) (94ﻟﺳ ﻧﺔ  2020ﺑﻔ ﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻔﺻ ﻝﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ .
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ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺟﻠﺳﺗﻪ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷﺭﺓ " ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ " ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘ ﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ )ﻋﻥ ﺑﻌﺩ( ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ) (09:38ﻣ ﻥ ﺻ ﺑﺎﺡ ﻳ ﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛ ﺎء  9ﺫﻭ
ﺍﻟﻘﻌ ﺩﺓ ﺳ ﻧﺔ 1441ﻫ ـ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓ ﻖ  30ﻳﻭﻧﻳ ﻭ ﺳ ﻧﺔ 2020ﻡ ﺑﺭﺋﺎﺳ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﺻ ﻘﺭ ﻏﺑ ﺎﺵ – ﺭﺋ ﻳﺱ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ .
ﻭﻗﺩ ﺣﺿﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭﺍﺕ .
ﻭﻗﺩ ﺣﺿﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ

ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﻲ

ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ

ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﺳﻌﻳﺩ ﷴ ﺍﻟﻐﻔﻠﻲ

ﺍﻟﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻳﻑ ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺻﺑﺢ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ

ﻭﻛﻳﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﺻﺭ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﺧﺭﺑﺎﺵ

ﻭﻛﻳﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﻭﺭﺓ ﷴ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻣﺭﺯﻭﻗﻲ

ﻭﻛﻳﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﺷﺅﻭﻥ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﷴ ﷴ ﺻﺎﻟﺢ

ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء

ﺍﻟﺳﻳﺩ  /ﻁﻼﻝ ﺍﻟﻔﻠﻳﺗﻲ

ﻣﺩﻳﺭ ﻣﻛﺗﺏ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻣﻲ ﷴ ﺑﻥ ﻋﺩﻱ

ﺍﻟﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ – ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺳﻳﺩ  /ﷴ ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺻﻳﻘﻝ

ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ – ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ  /ﻋﻠﻳﺎء ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻌﻠﻲ

ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺳﻳﺩ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺭﻳﻔﻲ

ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺷﺅﻭﻥ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ – ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺳﻳﺩ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺿﺎﻟﻌﻲ

ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺩﺍﺧﻠﻲ – ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﻛﻣﺎ ﺣﺿﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ  /ﻛﺎﺭﻡ ﻋﺑﺩﺍﻟﻠﻁﻳﻑ – ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﺍﻟﺳﻳﺩ /
ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻭﺍﺋﻝ ﷴ ﻳﻭﺳﻑ – ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ .
ﻭﺗﻭﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ – ﺃﻣﻳﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ،
ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺩ .ﺟﺎﺑﺭ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ – ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻠﺗﺷﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻔﺭﺍء ﺭﺍﺷﺩ
ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ – ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻲ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  9ﻣﻥ 79

* ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺃﺭﺟﻭ ﺃﻥ ﺗﺳﻣﺣﻭﺍ ﻟﻲ ﻗﺑﻝ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺩﻡ ﺑﺈﺳﻣﻲ ﻭﺑﺈﺳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻁﺎﺭﻕ ﺑﻥ ﻫﻼﻝ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺁﻝ ﻟﻭﺗﺎﻩ ﺑﺧﺎﻟﺹ ﺍﻟﻌﺯﺍء ﻟﻭﻓﺎﺓ
ﻋﻣﻪ ﺍﻟﻣﺭﺣﻭﻡ ﺑﺈﺫﻥ ﷲ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺳﻌﻳﺩ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻧﺎﺻﺭ ﺁﻝ ﻟﻭﺗﺎﻩ  ،ﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭ  ،ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﻳﺭ  ،ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻣﻥ ﺳﺎﻫﻣﻭﺍ ﻣﻊ
ﺍﻵﺑﺎء ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻭﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺧﻳﺭ  ،ﻭﻻ ﻧﻣﻠﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺩﻋﻭ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺭﺣﻣﺔ ﻭﺍﻟﻐﻔﺭﺍﻥ ﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﺧﺩﻡ ﺃﺑﻧﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﻷﺳﺭﺗﻪ ﻣﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ﺧﺎﻟﺹ ﺍﻟﻌﺯﺍء ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺳﺎﺓ .
ﺑﺳﻡ ﷲ ﻭﻋﻠﻰ ﺑﺭﻛﺗﻪ ﻧﻔﺗﺗﺢ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﻣﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻋﺷﺭ  ،ﻭﻳﺳﻌﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﺭﺣﺏ ﺑﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﷴ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  -ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  -ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ
ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋـــﻲ  -ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ،ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻁﺎﺭﻕ ﻫﻼﻝ ﻟﻭﺗﺎﻩ  -ﻭﻛﻳﻝ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳﻌﻳﺩ ﷴ ﺍﻟﻐﻔﻠﻲ  -ﺍﻟﻭﻛﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ  ،ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺳﺎﻣﻲ ﷴ ﺑﻥ ﻋﺩﻱ  -ﺍﻟﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ  ،ﻭﺍﻟﺳﻳﺩ ﷴ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺻﻳﻘﻝ  -ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ  ،ﻭﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﻋﻠﻳﺎء ﺳﻌﻳﺩ
ﺍﻟﻌﻠــﻲ  -ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ  ،ﻭﺍﻟﺳﻳﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺭﻳﻔﻲ  -ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺷﺅﻭﻥ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ،
ﻭﺍﻟﺳﻳﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺿﺎﻟﻌﻲ  -ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ،ﻭﺑﺳﻌﺎﺩﺓ ﷴ ﷴ ﺻﺎﻟﺢ  -ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء  ،ﻭﺍﻟﺳﻳﺩ ﻁﻼﻝ ﺍﻟﻔﻠﻳﺗﻲ  -ﻣﺩﻳﺭ ﻣﻛﺗﺏ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ،ﺍﻹﺧﻭﺓ ﻭﺍﻷﺧﻭﺍﺕ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ:
ُ

ﺑﻌﺩ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﺣﻳ ِﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﻛﻡ

ﺟﻣﻳﻌﺎً ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ﺑﺧﺗﺎﻡ ﺟﻠﺳﺗﻧﺎ
ﺍﻟﻳﻭﻡ ،ﻳُﺳﻌﺩﻧﻲ ﻭﻳُﺷﺭﻓﻧﻲ ْ
ﺃﻥ ﺃﺗﻭﺟﻪ  -ﺑﺎﺳﻣﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ  -ﺑﻛ ِّﻝ ﺍﻻﻣﺗﻧﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﺎﺩﺗﻧﺎ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺻﺎﺣﺏ ُﺍﻟﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ  -ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﺣﻔﻅﻪ ﷲ " ﻭﺻﺎﺣﺏ
ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﷴ ﺑﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﺁﻝ ﻣﻛﺗﻭﻡ  -ﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  -ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺣﺎﻛﻡ ﺩﺑﻲ "
ﺭﻋﺎﻩ ﷲ" ﻭﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﷴ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ  -ﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ  -ﻭﻟﻲ
ﻟﺩﻋﻣﻬﻡ
ﻋﻬﺩ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ  ،ﻭﺇﺧﻭﺍﻧﻬﻡ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷﻳﻭﺥ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺣﻛﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ِ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ ْ
ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻝ ،ﻭﺭﻋﺎﻳﺗﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻝ ِﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ،ﻣﻣﺎ َﻣ ّﻛﻥَ
َ
ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻣ ِﻝ ﻭﺟ ٍﻪ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،،،
ﻟﻘﺩ ﺟﻣﻌﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ُﺍﻟﻌﺭﻳﻖ ﺗﺣﺕ ﻗﺑﺗﻪ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻛﺄﺳﺭﺓ ٍﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﻫﺩﻓُﻬﺎ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ،
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺩ ﻭﺍﺟﻪ ،ﺧﻼﻝ
ﻭﻏﺎﻳﺗُﻬﺎ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻧﺟﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔُ ﻓﻲ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺷﻭﺭﻯ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ُ
ﺇﺻﺭﺍﺭ ﺃﺳﺭﺗﻧﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ،ﻅﺭﻭﻓﺎ ً ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔً ﺑﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺗ َﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺣﺔ " ﻭﺑﺎء ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ "ّ ،ﺇﻻ ﺃﻥ
َ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ّﻣ ّﻛﻧﻧﺎ ﻣﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺭﺳﺎﻟ ِﺔ ،ﻛﺄﻓﺿﻝ ِﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻅ ِﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ
ِ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻓﺑﻔﺿﻝ ﻣﻥ ﷲ ﺛﻡ ﺑﺟﻬﻭﺩﻛﻡ ﺍﻟ ُﻣﺧﻠﺻﺔ ،ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ُﺃﻥ ﻳﻌﻘ ّﺩ ﺛﻼﺙ ﻋﺷﺭﺓ )(13
ﺛﻣﺎﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻳﻥ )(48
ﺟﻠﺳﺔً ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺑﻊ ) (7ﺟﻠﺳﺎﺕ ٍﻋﻥ ﺑُﻌﺩ ،ﻭﺑﻣﺟﻣﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺣﻭ
ٍ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟـﺳﺗﺔ ﻋﺷﺭ ) (16ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ،ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ
ﺳﺎﻋﺔ ،ﻛﺎﻧﺕ ﺣﺻﻳﻠﺗُﻬﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ِ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎ ًﻋﺎﻣﺎ ً ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ
) (15ﻣﺷﺭﻭﻋﺎ ً ﻣﻧﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺵ
ُ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ،ﻭﺃﺧﺫﺕ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔُ ﺣﻳﺯﺍ ً ﻫﺎﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣﻥ ﻋﺩﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻣﻠﻪ ،ﻓﺑﻠﻎ ﻋﺩ ُﺩ
ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ُ
ﻁﺭﺣﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ِﺔ ﻭﺃﺟﺎﺑﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻭﻥ ﺳﺅﺍﻻً ) ،(44ﻛﻣﺎ ﺍﻁﻠﻊ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺍﺛﻧﺗﻳﻥ ﻭﺳﺗﻳﻥ ) ( 62ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻭ ﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷﺭ )(19
ﻣﺭﺳﻭﻣﺎ ً ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ .ﻭﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﺔ .ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  :ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻳﺳﺗﻁﻳ ُﻊ ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﻛﻝ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺳﻁ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳ ِﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﺟﻬﺗﻧﺎّ ،ﺇﻻ
ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ﺃﻧّﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ُ
ﻷﺩﺍء ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻣﻝ ﻭﺟﻪ،
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ،
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎﻡ ِﺟﻣﻳﻊ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻱ ﻫﺫﻩ
ِ
ِ
ﻓﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ُﺗﺅﻛ ُﺩ ﺃﻥ ﻟﺟﺎﻥَ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻘﺩﺕ ﻣﺋﺔ ﻭﺳﺑﻌﺔ ﻭﺳﺗﻳﻥ ) (167ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎ  ،ﻭﺑ ُﻣﺟﻣﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻣ ٍﻝ
ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﺧﻣﺳﻣﺋﺔ ﻭﺍﺣﺩﻯ ﻭﺛﻼﺛﻳﻥ ) (531ﺳﺎﻋﺔً .ﻭﻗﺎﻣﺕ ﺑﻧﺣﻭ ﻣﺋﺔ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻭﺳﺑﻌﻳﻥ )(173
ﺕ ﻧﻘﺎﺷﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺭﺍ ٍ
ﻧﺷﺎﻁﺎ ً ،ﺗﻧﻭﻋﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔُ ﺑﻳﻥ ﺣﻠﻘﺎ ٍ
ﺕ ﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺔ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ٍﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﻭﻣﺧﺗﺻﻳﻥ  ،ﻭﻗﺩ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﺛﻧﺗﺎﻥ ﻭﺳﺑﻌﻭﻥ ﺟﻬ ٍﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ) ،(72ﻭ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ
ُ
ﻛﻣ ُﻝ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻭﻥَ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﻭﺛﻼﺛﺔ ) (303ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﻭﻫﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺗ ُ ِ
ﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ِﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﺗﺅﻛ ُﺩ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕُ ﺃﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻛﺗﺏ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺟﺎﻫﺯﺓ ًﺑﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺟﻠﺳﺎ ِ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻘﺩﺕ ﺗﺳﻌﺔ ) (9ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺑﻌﺩ ِﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻣ ٍﻝ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﺛﻣﺎﻥ ﻭﺛﻼﺛﻳﻥ
ﺳﺎﻋﺔ ) (38ﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔُ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ُﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻼﺋﺣﻳﺔ ﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ ﻭﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ،
ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻋﻣﺎ ِﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺩﺃﺕ ﺑﺎﺟﺗﻣﺎﻉٍ ﻁﺎﺭﺉ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻲ
ﻛﺫﻟﻙ ﺷﺎﺭﻛﺕ ﺍﻟﺷﻌﺑﺔ ُﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ َ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺷﺎﺭﻛﺕ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻓﻲ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺍﺳﺗﻘﺑﻠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺯﺍﺋﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺻﺩﻳﻘﺔ ،ﻭﻓﻲ
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻋﻥ ﺑُﻌﺩ ،ﻭﺃﺳﻬﻣﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﻌﺑﺔ ﺑﻌﺩ ٍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ
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ﻭﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻﻗﺕ ﺍﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ ًﻣﻥ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﻭﻛﻠﻛﻡ ﻳﻌﻠ ًﻡ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻷﺧﻭﺓ ﻭﺍﻷﺧﻭﺍﺕ،
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﻬﺿﺕ ﺑﻪ  ،ﻣﺷﻛﻭﺭﺓ ًﻭ ُﻣﻘ َﺩﺭﺓً ،ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ُﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺗﺩﻋﻳﻡ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻓﻘﺩ
َ
ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﻣﺋﺗﻳﻥ ﻭﺃﺭﺑﻊ ﻭﺳﺗﻳﻥ ) (264ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻭﺭﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻋﻣﺎﻝ
ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻗﺩﻣﺕ ﻧﺣﻭ ﻣﺋﺗﻳﻥ ﻭﺇﺣﺩﻯ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ) (221ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻭﺭﻗﺔ ﻋﻣﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ ،ﻭﺳﺕ ﻭﺛﻼﺛﻳﻥ ) (36ﻭﺭﻗﺔ ﺗﻭﺿﻳﺣﻳﺔ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ .ﻛﻣﺎ
ﺳﺎﻫﻣﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔُ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺧﺎﺻﺔً ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻧﻬﺎ
ﺑﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭ ﻟﻠﺟﻠﺳﺎﺕ ﻋﻥ ﺑُﻌﺩ .
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،،،
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔَ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺟﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭ ُﻡ ﻋﻠﻰ
ِ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ،ﻛﺎﻧﺕ ﻭﺳﺗﻅﻝُ ،ﻫﺩﻓﺎ ً ﻟﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎً ،ﻓﻧﺣﻥ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺣﺭﻳﺻﻭﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺩﻡ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ .ﻭﺇﻧﻧﻲ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺃﺗﻭﺟﻪ ﺑﺎﺳﻣﻛﻡ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﺑﻛﻝ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺑﻧّﺎء
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﻛﻣﺎ
ﻳُﺳﻌﺩﻧﻲ ْ
ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ ﻭﺯﻳﺭ
ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻪ ﻭﺗﻭﺍﺻﻠﻪ
ﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺟﻣﻳﻊ
ﻭﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻪ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻁﺭﺣﻪ ﻭﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ٌﻟﻘﻳﺎﺩﺍ ِ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺑﻳﺭ .ﻛﻣﺎ ﻧُﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺧﺎﻟﺹ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ ِﻟﻣﺎ ﻭﺟﺩﻧﺎﻩ ﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ
ٍ
ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﻟﻛﻝ َﻣﻥ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻭﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻛﻝ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟﻺﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻟﺩﻭﺭﻫﻡ ﻭﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻬﻡ
ﺑﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﻡ ﻷﻋﻣﺎﻟﻪ ﻭﺟﻬﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺗﻐﻁﻳﺗﻬﺎ ﺇﻋﻼﻣﻳﺎ ً.
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،،،
ﺃﺷﻌﺭ
ﺇﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌﺎ ً ﺧﻠﻘﺕ ﺑﻳﻧﻧﺎ ﻛﻝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﻭﺩﺓ ،ﺣﺗﻰ ﺇﻧﻧﻲ
ُ
ُ
ﺗﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺗﻛﺎﻣ ُﻝ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ْﻳﻅﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺑﺷﻌﻭﺭ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﺍﻟﺗﻲ
ﻣﻌﻛﻡ ﻭﻧﺣﻭﻛﻡ
ِ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺳﻠﻁﺔً ﻣﻥ ﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗ ُﺳﻬﻡ ،ﺑﻔﺿﻝ ﻣﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻛﻡ ﻭﺟﻬﺩﻛﻡ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ،ﻭﺇﺧﻼﺻﻛﻡ
ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺗﻣﻳﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﺷﺎﻣﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻓﻲ
ﻟﻠﻭﻁﻥ ،ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛ ِﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
ِ
ﺕ ﺍﻟﺣﺑﻳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻭﺑﻧﺎ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ِﺍﻟﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﻧﺗﻅﺭ ﻭﻁﻥَ ﺍﻟﺧﻳﺭ ﻭﺍﻟﺳﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍ ِ
ُ
ﺟﻣﻳﻌﺎ ،ﻭﻓﻘﻧﺎ ﷲ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ِﻟﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺧﻳﺭ ﻭﺍﻟﺭﺷﺎﺩ ﻟﻭﻁﻧﻧﺎ ﻭﻟﻘﻳﺎﺩﺗﻧﺎ ﻭﻟﺷﻌﺑﻧﺎ ﺍﻟﻭﻓﻲ ،ﺇﻧﻪ ﻧﻌﻡ ﺍﻟﻣﻭﻟﻰ ﻭﻧﻌﻡ
ﺍﻟﻧﺻﻳﺭ .
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ﻭﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻧﺑﺩﺃ ﺑﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻧﺗﻬﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻷﺗﻭﺟﻪ ﺑﺈﺳﻣﻲ ﻭﺑﺈﺳﻡ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺑﺎﻟﺷﻛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺟﺎﺑﺭ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ  -ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻠﺗﺷﺭﻳﻊ
ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺧﺗﺗﻡ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻧﺿﻡ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﻧﺫ ) (42ﻋﺎﻣﺎ ً ،
ﻭﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﻭﻭﺻﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺗﻣﻳﺯ  ،ﻭﺳﺗﺑﻘﻰ ﺟﻬﻭﺩﻩ ﺩﺍﺋﻣﺎ
ﻣﺷﻛﻭﺭﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﺭﻑ ﻋﻧﻪ ﻣﻥ ﺇﺧﻼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻭﺍﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺩﺍﺋﻣﺔ  ،ﺳﺎﺋﻼ ﺍﻟﻣﻭﻟﻰ
ﻋﺯ ﻭﺟﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﻭﺍﻟﺳﺩﺍﺩ .
ﻭﺍﻵﻥ ﻧﺑﺩﺃ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﺑﻧﺩ ﺍﻻﻋﺗﺫﺍﺭﺍﺕ  ،ﻭﺃﺩﻋﻭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺃﺳﻣﺎء
ﺍﻟﻣﻌﺗﺫﺭﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺑﻳﻥ ﻋﻧﻬﺎ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
* ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻻﻋﺗﺫﺍﺭﺍﺕ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ(
 ،ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﻳﺔ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ .

﷽

* ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 2020/6/23
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ؟
)ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻳﺻﺩﻕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ .
* ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻧﺎﺓ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ :
 .1ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ .
)ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ(

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻹﺧﻭﺓ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺗﻡ ﺗﺑﻧﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  ،ﻭﺳﺗﺗﻡ ﺗﻼﻭﺗﻬﺎ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎ .
ﻣﻭﺿﻭﻋﺎ ﻷﺧﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻣﻬﻳﺩﺍ ً ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻟﻳﺗﻔﺿﻝ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻷﻭﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ(
" ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺻﻘﺭ ﻏﺑﺎﺵ

ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ

ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ،،
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ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  " :ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ "
ﺗﺧﺗﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺧﺎﺹ  ،ﻛﻣﺎ ﻭﺗﺧﺗﺹ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺟﻬﻭﺩ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
ﻣﻌﺭﻓﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻟﻛﻭﻧﻪ ﺃﺣﺩ ﺭﻛﺎﺋﺯ ﺍﻷﺟﻧﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ، 2021ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ ﺗﺑﻳﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺭﺅﻳﺗﻬﺎ ﺑﺷﺄﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺩﻻﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻭﻁﻳﻥ
ﻭﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ .ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻭﺩ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ
ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ" ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ : -
 .1ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺑﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﺭﺅﻳ ﺔ ﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻹﻣ ﺎﺭﺍﺕ  2021ﺑﺷ ﺄﻥ
ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ .
 .2ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻭﻣﺅﺳﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠ ﻳﻡ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻲ
ﻟﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺑﻣﺎ ﻳﺧﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ .
 .3ﺍﺳﺗﺷﺭﺍﻑ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ،ﻭﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺩﺩﺍﺗﻪ .
ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺿﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻬﻭﻝ ﺍﻟﻔﻼﺳﻲ
ﻣﺭﻳﻡ ﻣﺎﺟﺩ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﺔ
ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﻧﺎﻳﻠﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ
ﺩ .ﺷﻳﺧﺔ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ
ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ
ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ
ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺳﻧﺗﺧﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (141ﻣﻥ
ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ .
 .2ﺍﺳ ﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء
ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ .
)ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ(

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ(
ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ

" ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺻﻘﺭ ﻏﺑﺎﺵ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ،،،

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  :ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻓﻲ
ﺷﺄﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ
ﺗﻬﺩﻑ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﻔﻌﻝ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ
ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻪ  ،ﻭﺇﻳﺻﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ
ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ  ،ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻭﺗﻌﺭﻓﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺗﺛﻘﻳﻔﻲ .
ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻭﺩ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
 .1ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
 .2ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻌﺭﻓﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻭﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ.
 .3ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺛﻘﻳﻔﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﺭﺷﻳﺩ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .
ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺭﺍﺷﺩ ﻟﻳﺗﻳﻡ
ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ
ﻧﺿﺎﻝ ﷴ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  15ﻣﻥ 79

ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ
ﻋﻔﺭﺍء ﺑﺧﻳﺕ ﺑﻥ ﻫﻧﺩﻱ
ﻣﺭﻳﻡ ﻣﺎﺟﺩ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﻪ
ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻁﺭﺍﻥ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺳﻧﺗﺧﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (141ﻣﻥ
ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ.
 .3ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ .
)ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ(

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ(
ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ

" ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺻﻘﺭ ﻏﺑﺎﺵ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ،،

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  :ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ
ﺗﻬﺩﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻣﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﻧﺳﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،
ﻭﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﻳﻥ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺧﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ  ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺳﺭﻱ ﻭ ﻧﺷﺭ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﺧﻼﻓﺎﺕ ﺍﻷﺳﺭﻳﺔ ﻭﺩﻳﺎ ً ﻭﺗﺭﺳﻳﺦ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ  .ﺇﻻ ﺍﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﺍﻷﺧﺭﻯ  ،ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺗﺛﻘﻳﻔﻲ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ .ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻧﺭﺟﻭ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ
ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ : -
 ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ .
 ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺑﻳﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ .
 ﺟﻬﻭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﻭﺟﻬﻳﻥ ﺍﻷﺳﺭﻳﻳﻥ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻛﻔﺎﺡ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ
ﺍﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ
ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻋﺑﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ
ﻫﻧﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺧﻠﻳﻔﻪ ﺑﻥ ﻫﻧﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ
ﻋﺎﺋﺷﺔ ﷴ ﺳﻌﻳﺩ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﻣﻼ
ﺩ.ﺣﻭﺍء ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺿﺣﺎﻙ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺳﻧﺗﺧﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (141ﻣﻥ
ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ .
 .4ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻓ ﻲ ﺣﻣﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﻠﻙ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺳ ﻠﻊ ﺍﻟﻐﻳ ﺭ ﻣﻁﺎﺑﻘ ﺔ
ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ .
)ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ(

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ(
ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ

" ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺻﻘﺭ ﻏﺑﺎﺵ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ،،،

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  :ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ
ﺗﺧﺗﺹ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (28ﻟﺳﻧﺔ  2001ﺑﺷﺄﻥ ﺇﻧﺷﺎء
ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺟﻭﺩﺓ ﻭﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺇﻻ ﺇﻧﻪ ﺗﻼﺣﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺳﺣﺑﺕ
 30ﻣﻧﺗﺟﺎ ً ﻣﻥ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟـ 14ﺷﻬﺭﺍ ً ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019ﻡ  ،ﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﺣﺗﻭﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺿﺎﺭﺓ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻣﻁﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻳﺔ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻧﻧﺎ
ﻧﻭﺩ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻐﻳﺭ
ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .1ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ.
 .2ﺟﻬﻭﺩ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻓﻲ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﺟ ﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳ ﻠﻊ
ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
 .3ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ.
 .4ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻭﻋﻭﻱ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ .
ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﷲ ﷴ ﺍﻟﺷﺣﻲ
ﺟﻣﻳﻠﻪ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ
ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﻧﺎﻳﻠﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ
ﺳﻌﻳﺩ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﻌﺎﺑﺩﻱ
ﺳﻬﻳﻝ ﻧﺧﻳﺭﻩ ﺍﻟﻌﻔﺎﺭﻱ
ﻧﺎﻋﻣﻪ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺳﻧﺗﺧﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (141ﻣﻥ
ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ .
* ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ  :ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ :
 .1ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﺍﻟﻣﻬﻧ ﺩﺱ ﺳ ﻠﻁﺎﻥ ﺑ ﻥ ﺳ ﻌﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺻ ﻭﺭﻱ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﻣ ﻥ
ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ /ﺣﻣ ﺩ ﺃﺣﻣ ﺩ ﺍﻟﺭﺣ ﻭﻣﻲ ﺣ ﻭﻝ " ﺗﺣﺩﻳ ﺩ ﺳ ﻌﺭ ﺃﺩﻧ ﻰ ﻷﺳ ﻬﻡ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳ ﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ".
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻭﺭﺩﻧﺎ ﺭﺩ ﻛﺗﺎﺑﻲ* ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺃﻧﺕ ﺗﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻫﻲ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ  ،ﻓﻬﻝ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ؟
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ(
﷽

 ،ﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﺧﻳﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺇﺧﻭﺍﻧﻲ ﺍﻷﻋﺿﺎء  ،ﺃﻧﺎ ﺃﺷﻛﺭ ﻣﻌﺎﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺭﺩ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺭﺟﻭ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻷﻫﻣﻳﺗﻪ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺳﻧﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩﺍﺕ ﺑﺷﺄﻧﻪ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ .
 .2ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﺳ ﻬﻳﻝ ﺑ ﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋ ﻲ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗ ﺔ ﻭﺍﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔ – ﺭﺋ ﻳﺱ
ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ  /ﻳﻭﺳ ﻑ ﻋﺑ ﺩﷲ ﺍﻟﺑﻁ ﺭﺍﻥ
ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺣﻭﻝ "ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺭﺳﻭﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ" .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻳﻭﺳﻑ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺻﻘﺭ ﻏﺑﺎﺵ  -ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﻲ  -ﻭﺯﻳﺭ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  -ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء .
ﺃﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﺷﻳﺩ ﺑﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺩﻭﻟﺗﻧﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﻳﺔ ﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ﻳُﺣﺗﺫﻯ ﺑﻪ ﺑﻳﻥ ﻛﻝ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﺗﻣﻳﺯ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻉ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻳﺱ ﻏﺭﻳﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻧﺗﺳﺑﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ﻓﺧﻭﺭﻳﻥ ﻭﻣﺣﻅﻭﻅﻳﻥ ﺑﺎﻻﻧﺗﺳﺎﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﻘﻳﺎﺩﺗﻧﺎ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ
ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻟﺭﻓﺎﻫﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺕ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ  ،ﻭﺗﻘﺳﻳﻁ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻭﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ  ،ﻭﻫﻧﺎ ﺃﺷﻳﺩ ﺑﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﷴ
ﷴ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻓﺩﺍﺋﻣﺎ ﻣﺗﺟﺎﻭﺏ ﻣﻌﻧﺎ ﻭﺑﺄﻱ
ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻭﺑﺄﻱ ﻭﻗﺕ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻧﺑﺎﺭﻙ ﻟﻛﻡ ﺇﻧﺷﺎء ﺃﻛﺑﺭ ﻣﺣﻁﺔ ﺗﺣﻠﻳﺔ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻁﺢ ﺍﻟﻌﻛﺳﻲ ﻓﻲ

* ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (1ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ  ،ﻭﻳﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺣﻳﻭﻱ ﺑﺈﻧﺗﺎﺝ ) (150ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﺟﺎﻟﻭﻥ ﻳﻭﻣﻳﺎ ً ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ  ،ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  :ﻣﺎ ﻫﻲ
ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺭﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺇﻟﻰ ) (300ﺩﺭﻫﻡ ﻟﻛﻝ ﻛﻳﻠﻭﻭﺍﻁ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ؟ ﻭﻫﻝ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻣﻭﻟﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺍﻟﺑﻌﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ؟
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ – ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء(
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ  ،ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء  ،ﻁﺑﻌﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺑﻁﺭﺍﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻧﻭﻁ ﺑﻬﺎ ﺧﺩﻣﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ
ﻭﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﻧﺣﻥ  -ﻭ

ﺍﻟﺣﻣﺩ  -ﺑﻔﺿﻝ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣﻥ

ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﻳﺙ ﻭﺻﻠﻧﺎ  -ﻭ ﺍﻟﺣﻣﺩ  -ﺇﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻗﻠﻠﻧﺎ
ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻧﻅﻳﺭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ  ،ﻭﺍﻟﺳﺅﺍﻝ
ﻁﺑﻌﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ  ،ﻭﺃﻧﺎ ﺳﺄﺟﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺑﺈﻋﻁﺎﺋﻛﻡ ﻓﻛﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻭﻣﻥ
ﺛﻡ ﺳﻭﻑ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺳﻡ  ،ﻭﺳﻭﻑ ﻧﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺩﻣﻪ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ  ،ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﺳﺗﻠﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺿﻐﻁ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻧﻭﺻﻠﻬﺎ ﻟﻣﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺟﻬﺩ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺽ  ،ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺣﺳﺑﻬﺎ ﻭﺍﺻﻠﺔ ﻟﻣﻧﺯﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺗﻌﺎﺩﻝ ) (1330ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻭﻁﺑﻌﺎ ﻣﻧﺫ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻛﺎﻧﺕ ) (100ﺩﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ  ،ﻭﻁﺑﻌﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﺃﻗﻝ ﺑﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
) (1330ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺭﺍﺟﻌﻧﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﺭﺃﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺭﻓﻌﻬﺎ
ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍءﻡ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻪ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ  ،ﻭﺗﻡ ﻋﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺳﺅﺍﻝ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﻭﺃﺟﺑﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻛﺎﻧﺕ
ﺣﺗﻰ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ  ،ﻓﺄﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﻝ ﻟﻛﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﻓﻘﻁ ﻧﺳﺑﺔ  %22ﻣﻥ
ﻛﻠﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ  ،ﻭﺗﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻧﺳﺑﺔ  %78ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ،ﻫﺫﺍ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻧﻘﻝ  .ﺃﻣﺎ ﻣﺎ
ﻳﺧﺹ ﺍﻟﺗﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻘﻁ  %26ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء  ،ﻭﺗﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻧﺳﺑﺔ  %74ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ،ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ
ﻧﺳﺑﺔ  %33ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻭﻧﺳﺑﺔ  %67ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ  ،ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﻛﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﺭﻳﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﻧﻘﺎﺭﻥ ﻧﺭﻯ ﺃﻧﻧﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺑﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﺕ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ
ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻑ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﻧﺟﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﺃﻗﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %25ﻣﻥ ﺑﻌﺽ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺍﺟﻌﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ  ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺃﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻧﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺃﻗﻝ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺑﻌﺎ ﺑﻔﺿﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻩ ،
ﻭﻟﻛﻥ ﻛﻝ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺑﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﻭﺗﺯﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ  ،ﻓﻠﻭ ﻧﻅﺭﻧﺎ ﻷﻱ ﺷﻲء ﻛﺎﻥ
ﻳُﻘﺩﻡ ﻗﺑﻝ ﺃﺭﺑﻌﻳﻥ ﺳﻧﺔ ﻓﻠﻥ ﻧﺟﺩ ﺃﻥ ﺳﻌﺭﻩ ﺑﻘﻲ ﺛﺎﺑﺗﺎ  ،ﻓﺎﻟﺳﻌﺭ ﻳﺗﻐﻳﺭ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ  ،ﻧﺣﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺍﺳﺗﻠﻣﻧﺎ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻗﺎﺭﻧﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ  ،ﻭﻭﺟﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﻓﺑﻌﺽ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻣﺛﻼ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻟﻠﺗﻭﺻﻳﻝ
ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ  ،ﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻻ ﻧﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺃﻱ ﻛﻠﻔﺔ  ،ﻁﺑﻌﺎ ﻟﻭ ﻧﻅﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ
ﻓﺎﻟﺑﻳﺕ ﺍﻟﺑﻳﻌﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺳﻭﻑ ﻳﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻛﺑﻳﺭﺍ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺭﺗﺄﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻥ ﻻ
ﻧﺷﻛﻝ ﻋﺏء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﻛﻣﺎ ﻗﻠﺕ ﻟﻛﻡ ﺃﻥ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟـ ) (300ﺩﺭﻫﻡ ﻫﻲ ﺟﺯء ﺑﺳﻳﻁ ﻻ ﻳﺗﻌﺩﻯ
 %26ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ .
ﻫﺫﺍ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﺟﺎﻫﺯﻭﻥ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺭﺩﻭﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺥ ﻳﻭﺳﻑ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺃﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻳﺎ ﺃﺥ ﻳﻭﺳﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻧﻌﻡ ﻋﻧﺩﻱ .
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺛﺭﻳﺔ  ،ﻓﺟﻬﻭﺩﻛﻡ ﻣﻘﺩﺭﺓ ﺻﺭﺍﺣﺔ ﻟﻛﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً
ﻳﻧﻅﺭ ﻟﻠﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻭﻟﻪ  ،ﻭﺃﻧﺎ ﺗﻛﻠﻣﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﺗﻌﺭﻓﺔ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ،
ﻓﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺟﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﺟﻣﺎﻥ ﻭﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺧﻳﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺟﻳﺭﺓ ﻭﺑﻌﺽ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء  ،ﻭﺃﺗﻣﻧﻰ ﻣﻥ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ  ،ﻓﺎﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻛﻳﻠﻭﻭﺍﻁ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ) (300ﺩﺭﻫﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻗﺑﻝ ﻋﺎﻡ  2016ﻛﺎﻥ ) (100ﺩﺭﻫﻡ  ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﻲ
 %200ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ  ،ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﻣﺛﻝ ﺩﺑﻲ ﺗﻡ ﺇﻋﻔﺎءﻫﺎ ﻣﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ،
ﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻟﻠﺗﻭﺯﻳﻊ ﻣﻥ ) (100 - 1ﻛﻳﻠﻭﻭﺍﻁ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ) (50ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﻭﻫﻲ ﻋﺟﻣﺎﻥ ﻭﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻔﺟﻳﺭﺓ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺧﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫﻲ ) (300ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻓﺎﻟﻳﻭﻡ ﻧﺣﻥ
ﻻ ﻧﻧﻅﺭ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻟﻠﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ،
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﻧﺎ ﺃﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺧﻔﻳﺽ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ  ،ﻭﺃﻗﻝ ﺷﻲء ﺃﻥ ﻧﻌﻳﺩﻫﺎ ﻛﺎﻟﺳﺎﺑﻖ ﻗﺑﻝ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﻫﻲ ) (100ﺩﺭﻫﻡ .
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺇﻋﻔﺎء ﺍﻟﻣﻧﺗﻔﻌﻳﻥ ﻣﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﺍﻳﺩ ﻟﻺﺳﻛﺎﻥ ﺃﺳﻭﺓ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻁﻖ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻓﺎﻟﻳﻭﻡ ﺗﺗﺭﺍﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺧﺫ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺣﺔ ﻣﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﺍﻳﺩ
ﻟﻺﺳﻛﺎﻥ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻳﺱ ﻏﺭﻳﺑﺎ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  ،ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﻔﻌﻳﻥ ﻣﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺷﻳﺦ
ﺯﺍﻳﺩ ﻟﻺﺳﻛﺎﻥ ﻫﻡ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺍﻟﻣﻌﺳﻭﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻔﻔﻳﻥ  ،ﻭﻫﺅﻻء ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺣﺔ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ
ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﺭﺍﺗﺑﻪ ﻣﻥ ) (7 - 5ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻓﻛﻳﻑ ﺳﻳﺅﺳﺱ ﻭﻳﺅﺛﺙ ﺑﻳﺗﺎ ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻋﻧﺩﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ
ﺻﺭﻓﻬﺎ ﻣﺛﻼ ) (50ﺃﻟﻑ ﺃﻭ ) (60ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء  ،ﻓﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻳﺙ
ﻣﻧﺯﻟﻪ .
ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺽ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﺍﻳﺩ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﻠﻣﻘﺑﻠﻳﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﺯﻭﺟﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ  ،ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻧﺕ ﺍﻟﻛﻝ ﻳﺳﻌﻰ ﻷﻥ ﻳﺟﻣﻊ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟـ )(800
ﺃﻟﻑ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﻧﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻳﺑﺩﺃ ﺑﺎﻟﺳﻠﻔﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ  ،ﻭﺁﺧﺭ ﺷﻲء ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺕ
ﻳﺩﻓﻊ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﻳﺩﻓﻊ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﻭﻳﺩﻓﻊ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء  ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﻛﻭﻥ
ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻣﻠﺗﺯﻣﺎ  ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻛﻡ ﺃﻥ ﻧﺳﻣﻊ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺧﺑﺭﺍ ﻁﻳﺑﺎ ﻋﻥ
ﺇﻋﻔﺎء ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺽ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﺍﻳﺩ ﻟﻺﺳﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء .
ﻛﺫﻟﻙ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ  ،ﻓﺎﻟﻳﻭﻡ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻥ ﻟﺣﻅﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺑﻳﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﺗﺟﺎﺭﻱ  ،ﻭﺃﻧﺗﻡ ﻟﻡ ﺗﻘﺻﺭﻭﺍ ﻭﺃﻋﻁﻳﺗﻡ ﻟﻠﺷﺧﺹ ﻣﺩﺓ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ،
ﻭﻟﻛﻥ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﻧﺎﺱ ﻗﺑﻠﻳﻳﻥ ﻳﺳﻛﻧﻭﻥ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺟﺑﺎﻝ ﻭﺑﺩﻭ ﻳﺣﺑﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻛﺎﻧﻬﻡ ﻣﻭﺟﻭﺩ ،
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻳﺗﺣﻭﻝ ﻟﺗﺟﺎﺭﻱ  ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﺗﻌﺭﻳﻔﻪ ﺳﻛﻧﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺄﺟﻳﺭﻩ  ،ﻓﻌﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ
ﺗﺄﺟﻳﺭﻩ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺗﺟﺎﺭﻱ ﻷﻥ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻧﺩﻫﻡ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻳﺿﻌﻭﻥ ﻓﻲ "
ﺍﻟﺣﻼﻝ " ﻭﺃﺷﻳﺎﺅﻫﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﻻ ﻳﻬﻭﻥ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺟﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺑﻳﻌﻪ  ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﻣﻥ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺃﺧﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ .
ﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭﺑﻧﺎء ﻣﻧﺯﻝ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻓﺎﻟﻣﻧﺯﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻳﺗﺣﻭﻝ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻧﺯﻝ
ﺟﺩﻳﺩ ﻭﻓﻳﻪ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛﻥ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ  ،ﻓﺄﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ
ﻓﺭﻗﻳﺔ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺣﻣﺎﻝ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﻳﺗﻡ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓﺄﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻳﻭﺳﻑ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ – ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء(
ﻁﺑﻌﺎ ﻧﺣﻥ ﻧﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻳﻭﺳﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻩ  ،ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺃﻧﺎ ﺫﻛﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ
ﻳﺩﻓﻊ ﻓﻘﻁ ﻧﺳﺑﺔ  %22ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ،ﻓﻌﻧﺩﻣﺎ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺟﻌﻠﻬﺎ ) (100ﺩﺭﻫﻡ ﻓﻬﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﻓﻘﻁ  %7ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ ﺷﻲء ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﻘﻲ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻘﺑﻭﻝ  ،ﻓﺎﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﻧﺣﻥ ﺩﻭﻟﺗﻧﺎ ﻭ
ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺣﺟﻡ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ
ﺃﻥ ﻧﺭﺳﻝ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﻭﻧﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ،
ﻓﺑﻌﺽ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ  -ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ  -ﻋﻧﺩﻫﺎ ﺗﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺭﻓﺔ  ،ﻓﺎﻟﺗﻌﺭﻓﺔ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ ) (12ﻓﻠﺱ ﻭﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ )(7.5
ﻓﻠﺱ  ،ﻓﻌﻧﺩﻣﺎ ﻧﺄﺧﺫ ﺁﻟﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﻁﺑﻘﻬﺎ ﻛﻠﻳﺎ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻓﻘﺩ ﺭﺍﻋﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻲء
ﻭﻗﺳﻁﻧﺎ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻺﺧﻭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻋﻠﻰ ) (36ﻗﺳﻁ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺳﻁ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ ﻋﻥ )(1000
ﺩﺭﻫﻡ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻬﻡ ﻷﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻗﺩ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻟﻠﻣﻧﺯﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﺭﺓ
ﻭﺍﺣﺩﺓ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺭﺍﻋﻳﻧﺎ ﺗﻘﺳﻳﻁ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻭﺳﻬﻠﻧﺎ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﻣﻬﻡ  ،ﻭﻟﻭ ﺧﺳﺭﻧﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻻ ﻧﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺗﻧﺎ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﻧﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﻭﺍﺯﻥ ﺑﻳﻥ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﻳﺯﺓ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻟﻸﻣﻥ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻭﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻋﻡ
ﻣﻘﺩﻡ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺩﻋﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻧﺳﺑﺔ  %78ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﻘﻲ ،ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻛﻣﺎ
ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﺛﻼ ﺗﺩﻋﻡ ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺩﻋﻡ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺑﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻟﻡ ﻧﻁﻠﺏ
ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﻧﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧُﺳﻳّﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺂﻟﻳﺔ ﺩﻋﻡ ﺳﺧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﺳﻧﺩﺭﺱ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺳﻳﻁ ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻫﻲ %22
ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﻓﺄﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ ﺳﻳﺷﻛﻝ ﻋﺏء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﻫﻭ ﺷﻲء ﺻﻌﺏ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻳﻭﺳﻑ  ،ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ ﻭﻣﻭﺟﺯ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺯﻡ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﻑ ﻋﻥ ﻛﺎﻫﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ
ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺑﻬﻡ  ،ﻭﺃﺗﺻﻭﺭ ﺃﻥ ﻫﺅﻻء ﻋﻳﺎﻟﻛﻡ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﻣﺎ ﺗﻘﺻﺭﻭﻥ  ،ﻭﻳﺳﺗﺎﻫﻠﻭﻥ
ﻋﻳﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺃﺥ ﻳﻭﺳﻑ  ،ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﻭ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ – ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء(
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻧﺣﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﻧﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻟﻛﻥ
ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺻﻼﺣﻳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ  ،ﻟﻛﻥ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭﺕ ﻧﺣﻥ ﻧﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻛﺄﺳﻌﺎﺭ ﻭﻛﺭﺳﻭﻡ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻧﻛﻥ ﻣﻥ ﺃﻗﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻧﺣﻥ ﻻ ﻧﺯﻳﺩ
ﻋﻧﻬﻡ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ  ،ﻭﻋﻧﺩﻧﺎ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﻭﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .
 .3ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﺳ ﻬﻳﻝ ﺑ ﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋ ﻲ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗ ﺔ ﻭﺍﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔ – ﺭﺋ ﻳﺱ
ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺣﻭﻝ
" ﻗﻁﻊ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻁﺎﺭ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ .
ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﻲ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ – ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء :
ﻟﻭﺣﻅ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺗﻛﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﺩﻭﻥ
ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺑﻖ ﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺫﻟﻙ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑﺏ ﻣﺗﺎﻋﺏ ﻭﻣﺿﺎﻳﻘﺎﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ ﺍﻟﺻﻳﻑ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻁﺑﻳﺔ ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻗﻳﻥ )ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ( .
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗﺧﺫﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﺃﺿﺭﺍﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻁﺎﺭ ؟ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ – ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻌﺿﻭ  ،ﻁﺑﻌﺎ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﻛﺫﺍ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺳﻭﻑ
ﺃﺫﻛﺭﻫﺎ  ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺳﺄﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﻧﻅﻳﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻷﻧﻪ ﺗﻡ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﻋﻠﻘﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ .
ﻓﻌﻧﺩﻧﺎ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﺳﺑﻖ ﻧﻅﻳﺭ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻼﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ
ﻓﺎﻟﻬﻳﺋﺔ ﺗﺗﻭﺳﻊ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺗﻛﺑﺭ ﻓﻳﺣﺻﻝ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﻊ  ،ﻭﺭﺍﻋﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺯﻳﺩ
ﻋﻥ ﺳﺎﻋﺗﻳﻥ  ،ﻭﻧﺧﻁﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺃﻧﻪ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﻁﻊ ﻟﻠﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻭﻧﺭﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ  ،ﻛﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻧﻅﻳﺭ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻹﺗﻼﻑ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗﺩﻋﻲ ﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻷﺗﻼﻑ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺣﺻﻝ  ،ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻛﺎﺑﻝ
ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻣﺎ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﻧﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ﻭﺑﺎﻟﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻧﺎﺩﺭﺓ .
ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻧﻅﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻼﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ  :ﻁﺑﻌﺎ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻳﻭﺻﻝ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺑﻧﺎﺱ ﺗﻘﻭﻡ
ﺑﻌﻣﻝ ﺗﻭﺻﻳﻼﺕ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻪ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺗﻭﺻﻳﻼﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ  ،ﻓﻧﺿﻁﺭ ﺃﻥ ﻧﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻑ ﻷﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﺧﻁﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻼﺕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻛﺫﻟﻙ ﻧﻅﻳﺭ ﺍﻟﺷﻳﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﺭﺗﺟﻌﺔ ﻭﻧﺣﻥ ﺍﻧﺗﻬﺟﻧﺎ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺳﻳﻁ
ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﻭﻻ ﻧﻘﻁﻊ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺗﺄﺧﺭﺍﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻧﻅﻳﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻟﻠﻔﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﺎﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻣﻠﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻭﻭﺿﻌﻧﺎ ﺣﺩ ﻟﻛﻝ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﺑﻣﻠﻎ ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﻘﻁﻊ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ،
ﻭﻟﻛﻥ ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻭﺻﻠﺕ ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻟﺩﻳﻪ ﺭﺻﻳﺩ ﺩﺍﺋﻥ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺗﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻼ ﺗﻘﻁﻊ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻋﻧﻪ  ،ﺃﻧﺎ ﺃﺣﺏ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻭﺃﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﻁﻭﻧﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  ،ﻓﺄﺣﺏ ﺃﻥ
ﺃﻗﻭﻝ ﻟﻛﻡ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻫﻲ  ، %97ﺃﻱ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧﺩ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺩﻓﻊ  ،ﻭﺑﻌﺩﻣﺎ ﻧﺭﺳﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺗﺫﻛﻳﺭ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﻁﻳﻪ ﻣﺩﺓ  21ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ
ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ  ،ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺩﻓﻊ ﺑﻌﺩ  21ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻧﺫﺍﺭ
ﺃﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺫﻛﻳﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﺗﻳﻪ ﺗﺫﻛﻳﺭ ﺁﺧﺭ  ،ﻭﻗﺑﻝ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻛﺫﻟﻙ ﻳﺄﺗﻳﻪ ﺍﻟﺗﺫﻛﻳﺭ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  ،ﻓﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻣﻥ
ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻬﻭ ﺷﻲء ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺋﻡ ﻭﻛﻣﺎ ﻻﺣﻅﺗﻡ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺣﻭﻝ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﺟﺭﻳﻧﺎ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺧﻼﻝ  24ﺳﺎﻋﺔ ﺃﻋﻠﻧﺎ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺫﻛﻳﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻭﻟﺩﻳﻪ ﻓﻲ  12ﺷﻬﺭ ﻟﻡ ﻳﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﻟﻣﺩﺓ  9ﻣﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺎء
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﻁﻊ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺫﻛﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺫﻛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﺗﻬﺎ ﻓﻘﻁ  %1ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﻳﺻﻠﻭﻥ ﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ  ،ﺃﻱ  554ﺣﺳﺎﺏ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ  70448ﺣﺳﺎﺏ  ،ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ  %1ﺭﺑﻣﺎ
ﺗﺿﻁﺭﻫﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﻌﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﻛﺫﻟﻙ ﺭﺍﻋﻳﻧﺎﻫﻡ ﻭﺃﺟﺭﻳﻧﺎ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﻓﺋﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﻭﺳﻌﻧﺎﻫﺎ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﺭﺗﺑﻁﻳﻥ ﺑﺎﻟﻧﺎﺱ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺣﺎﻻﺕ ﺻﺣﻳﺔ ﻭﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﺣﻳﺙ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﻳﻘﺩﻡ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻁﻊ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻋﻧﻪ  ،ﻧﻧﺗﻅﺭ ﻟﻣﺩﺓ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻء
ﺍﻟﻣﻌﺳﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺇﺧﻭﺍﻧﻧﺎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻟﺣﻳﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ  ،ﻓﻠﻸﺳﻑ ﺭﺑﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﺗﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺟﺩﺍ ً ﻭﻣﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﺳﺩﺍﺩ  ،ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻧﺎ
ﻅﺎﻫﺭﺓ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﺗﺻﻳﺭ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻭﻧﺟﺭﻱ ﺣﻭﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻭﻧﺣﻥ ﻣﺳﺗﻣﺭﻳﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﻧﻘﻭﻝ ﻷﻫﻠﻧﺎ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﺗﻌﺎﻟﻭﺍ ﻭﻗﺳﻁﻭﺍ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻭﺳﻧﺣﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻭﺩﻳﺎ ً ،
ﺁﺧﺭ ﻣﺎ ﻧﺭﻳﺩﻩ ﻧﺣﻥ ﺃﻥ ﻧﻘﻁﻊ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﺩﻭﺭﻧﺎ ﻫﻭ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﻟﻳﺱ
ﻗﻁﻌﻬﺎ  ،ﻓﺄﻣﺎﻧﺔً ﻫﺫﺍ ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻭﻣﺳﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﻧﻘﻁﻊ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺩﻭﻥ ﺇﻧﺫﺍﺭ ﻓﻬﺫﺍ ﺷﻲء ﻻ ﻧﻘﺑﻝ ﻓﻳﻪ
ﻧﺣﻥ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﻟﻛﻥ ﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻻ ﻳﻌﻁﻳﻧﺎ ﺭﻗﻡ ﺗﻠﻔﻭﻧﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﻧﺎﺩﺭﺍ ً ﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻭﻧﺣﻥ ﻧﻘﻭﻡ
ﺑﻌﻣﻝ ﺣﻣﻼﺕ ﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  ،ﻭﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺑﺭ ﻧﺣﻥ ﻧﻬﻳﺏ ﺑﺎﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﺻﻠﻭﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﻭﻳﺣﺩﺛﻭﺍ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﻡ  ،ﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻌﻁﻭﻧﺎ ﺭﻗﻡ ﺃﻭ ﺭﻗﻣﻳﻥ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻟﻠﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ
ﻭﻧﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻭﻻ ﻧﺻﻝ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺃﻥ ﻧﻘﻁﻊ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻋﻥ ﺃﺣﺩ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ؟
ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﺃﺷﻛﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﺻﺩﺭﻩ ﻭﻋﻠ ﻰ ﺗﺑﻳﺎﻧ ﻪ ﻟﻬ ﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘ ﺎﻁ ﺟ ﺯﺍﻩ ﷲ ﺧﻳ ﺭﺍ ً  ،ﻭﻛﻠﻧ ﺎ
ﻓﻲ ﺳﻔﻳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻧﻧﺗﺑﻪ ﻟﻬ ﺎ ﻭﻧﻛﻣ ﻝ
ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ  ،ﺃﻭﻻً ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻣﻛﺗﺏ ﻻﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻗﻳﻥ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺃﺻ ﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻬﻣﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﺍﺟﻌﻭﻥ ﻋﻧﺩﻫﻡ  ،ﻗﻁﻌﻭﺍ ﻋﻧﻬﻡ ﺳ ﺑﻝ ﺍﻟ ﺩﻓﻊ  ،ﻭﻳﺟ ﺏ ﺃﻥ ﻳ ﺩﻓﻌﻭﺍ ﻋ ﻥ ﻁﺭﻳ ﻖ ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧ ﺔ ﺃﻭ
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ  ،ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ .
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ ﻛﻣﺎ ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻟ ﻥ
ﻳﺧ ﺭﺝ ﺧ ﺎﺭﺝ ﺍﻟ ﺑﻼﺩ  ،ﻫﻧ ﺎﻙ ﻫﻧ ﺩﻱ ﻭﺻ ﻠﺕ ﻗﻁﻌ ﻭﺍ ﻋﻧ ﻪ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﺣﻳ ﺙ ﻭﺻ ﻠﺕ ﻓﺎﺗﻭﺭﺗ ﻪ  16ﺃﻟ ﻑ
ﺩﺭﻫ ﻡ ﻓﺗ ﺭﻙ ﺍﻟﺑﻳ ﺕ ﻭﺃﻭﺻ ﻝ ﺍﻟﻣﻔﺗ ﺎﺡ ﻟﻣﺎﻟ ﻙ ﺍﻟﺑﻳ ﺕ ﻭﻗ ﺎﻝ ﻟ ﻪ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺳ ﻼﻣﺔ ﻟﻳﺗﺻ ﺭﻑ ﻣﺎﻟ ﻙ ﺍﻟﺑﻳ ﺕ ﻣ ﻊ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﻣﻊ ﻧﻔﺳﻙ  ،ﺍﻵﻥ ﺍﻷﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺗﻘﻁﻊ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻋﻥ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﺃﻭ ﻣﺑﻠﻎ ﺃﻟﻑ ﻭﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻡ !
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺛﺎﻟﺛﺎ ً  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺭﺍﻣﺔ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻷﻟ ﻑ ﺩﺭﻫ ﻡ  ،ﺗﻭﺿ ﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻣ ﺔ ﻣﺎﺋ ﺔ ﺩﺭﻫ ﻡ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻷﻟ ﻑ ﺩﺭﻫ ﻡ  ،ﻳﻔﺗ ﺭﺽ
ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻫ ﺫﻩ ﻭﻫ ﻡ ﺃﺭﺳ ﻠﻭﺍ ﺭﺳ ﺎﺋﻝ ) (SMSﻟﻠﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻫ ﺫﺍ  ،ﻛ ﻝ ﻳ ﻭﻣﻳﻥ ﻛﻌﻣﻠﻳ ﺔ ﺗ ﺫﻛﻳﺭ ﺃﺳ ﻭﺓ
ﺑﺎﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﺛ ﻝ ﺍﺗﺻ ﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺷ ﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺧﺻﺧﺻ ﺔ  .ﻛ ﺫﻟﻙ ﺣ ﺩﺛﺕ ﺣﺎﺩﺛ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ ،
ﻓﻧﺩﻕ ﺩﻓﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﻫﻭ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻭﺑﻌﺩ ﺃﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻗﻁﻌﺕ ﻋﻧ ﻪ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑ ﺎء  ،ﻭﻗ ﺎﻟﻭﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﺷﻳﻙ ﻟﻡ ﻳﺻﺭﻑ  ،ﺍﻟﻔﻧﺩﻕ ﻓﻳﻪ ﻁﻌﺎﻡ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺃﻧﺎﺱ ﻳﺳﻛﻧﻭﻥ ﻓﻳﻪ  ،ﺳﺑّﺏ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻟﻠﻔﻧﺩﻕ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﻫﻧﺎﻙ
ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻋﻠﻳﻬﻡ  ،ﻫﻧﺎﻙ ﻧﻘﻁﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺃﻁﻠﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﻭﺯﻳﺭ ﻭﻫ ﻲ ﺃﻥ ﻳﺭﻓﻌ ﻭﺍ ﻧﺳ ﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﺻ ﻳﻝ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﺑﻌﺩﻫﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻘﻁﻊ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً  ،ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  -ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء(
ﻁﺑﻌﺎ ً ﺃﻧﺎ ﻣﻬﺗﻡ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻔﻧﺩﻕ ﻭﻟﻸﺳﻑ ﺃﻧﺗﻡ ﻟﻡ ﺗﺳﺄﻟﻭﺍ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻟﻛﻧﺎ ﺳﻧﺣﺿﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﻭﻟﻲ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ  ،ﻫﺅﻻء ﻧﺣﻥ
ﻧﻌﺭﻑ ﺃﻧﻬﻡ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺳﻳﺎﺣﺔ  ،ﻓﻬﺅﻻء ﻧﻌﻁﻳﻬﻡ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺧﺎﺹ  ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺭﻳﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻛﺛﺭ
ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻟﻳﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻌﻧﺎ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻧﺎ ﻣﺧﻁﺋﻳﻥ ﻓﺳﻧﻌﺗﺫﺭ  ،ﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ
ﻧﻅﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﺛﻝ ﺃﻱ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﻫﺫﺍ ﻣﺎﻝ ﻋﺎﻡ  ،ﻟﻳﺱ
ﻣﺎﻟﻧﺎ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﺣﺗﻰ ﻧﺗﺳﺎﻫﻝ ﻓﻳﻪ  ،ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻳﻧﻁﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ  ،ﻓﻧﺣﻥ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ  ،ﻧﺣﻥ ﻧﺷﺗﺭﻱ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻫﺫﻩ  ،ﻓﻛﻣﺎ ﺗﻌﺭﻓﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻫﻧﺎﻙ
ﻣﻁﻭﺭﻳﻥ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ  ،ﻧﺣﻥ ﻧﺩﻓﻊ ﺷﻬﺭﻳﺎ ً ﻟﻬﻡ ﻧﻅﻳﺭ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻭﺍﺳﺗﻼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻧﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  ،ﻓﻣﺳﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﻧﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ
ﻓﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺋﺎﺕ ﻧﺻﺑﺭ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻭﺑﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻧﻘﺳﻁ ﻟﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﺗﺻﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻭﺍﻷﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﻘﻳﺎﺱ  ،ﻓﻣﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﺣﺩ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺗﻘﻁﻊ ﻋﻧﻪ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺑﻌﺩ ﺍﻷﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺑﻝ ﻳﺻﺑﺭﻭﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺷﻬﺭ ﻭﺷﻬﺭﻳﻥ ﻭﺛﻼﺛﺔ  ،ﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﻘﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺗﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻭﺗﻌﻭﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺩﻓﻊ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺃﻭ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺗﻘﺩ
ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻁﻖ ﺃﻥ ﺃﻋﺎﻣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻛﻣﺎ ﺃﻋﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻡ ﺑﺎﻟﺳﺩﺍﺩ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺭﻓﻊ
ﺍﻷﺳﻘﻑ ﺃﻭ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺧﺎﻑ ﻟﻭ ﺣﻣﻠﻧﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻥ ﺗﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﻔﺱ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻷﻧﻧﺎ ﺗﻬﻣﻧﺎ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ  ،ﻳﻬﻣﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﻡ  ،ﻭﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻧﺣﻥ
ﻣﺳﺗﻌﺩﻳﻥ ﻷﻥ ﻧﺛﺑﺕ ﻟﻛﻡ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﺳﺎﻫﻼً ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﻓﻲ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻭﻧﺗﺳﺎﻫﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ،ﻫﺫﺍ ﺩﻭﺭﻧﺎ ﻭﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺗﺳﺎﻫﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭﻟﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﺳﺎﻫﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﺩﻳﻭﻥ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﻌﺛﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،
ﻓﻧﺣﻥ ﻧﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺗﺄﺛﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻷﻧﻧﺎ ﻧﺧﺩﻡ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ  ،ﻭﻛﻣﺎ ﻗﻠﺕ ﻟﻛﻡ ﺃﻥ  %99ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺩﻓﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻭﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻣﻭﻥ ﺑﺎﻟﺳﺩﺍﺩ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺗﺄﺛﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻬﻡ  ،ﻭﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻣﻳﻥ ﻓﺳﻧﻌﻣﻝ ﻣﻌﻬﻡ ﻭﺳﻧﺗﺳﺎﻫﻝ ﻣﻌﻬﻡ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺳﻧﺻﻝ
ﺇﻟﻰ ﺣﻝ ﻣﻌﻬﻡ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻭﻧﺗﻣﻧﻰ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻣﺛﻝ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ
ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻣﻝ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺧﺎﺹ ﻟﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺧﺭﻳﻥ ﻧﻅﺭﺍ ً ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺣﺩﺙ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺣﻥ
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻣﻪ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻛﺛﻳﺭ ﻭﺍﻟﺣﻣﺩ

 ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻳﻁﻣﻌﻭﻥ ﻓﻲ

ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺣﻛﻭﻣﺗﻬﻡ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺳﻣﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺳﺗﻘﻠﻝ ﻣﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﻫﻝ
ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ ﻭﻣﻭﺟﺯ ؟ ﻓﺗﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ  ،ﺃﺷﻛﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻭﺣﻘﻳﻘﺔ – ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ – ﻟﺩﻱ ﺛﻼﺛﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ  ،ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﺻﻡ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ،
ﻓﻣﻧﺫ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﺷﺭﻳﻥ ﺳﻧﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻁﻭﻧﻬﻡ ﺇﻳﺎﻩ ﻫﻭ ﻣﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﺃﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﺯﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻷﻥ ﺍﻟﻣﺗﺎﻋﺏ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺯﺍﺩﺕ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺯﺍﺩﺕ  ،ﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﺯﻳﺩﻭﺍ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﻟﻬﻡ .
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺧﻳﻣﺔ ﻭﺇﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺟﻳﺭﺓ ﻭﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ ﻭﻋﺟﻣﺎﻥ  ،ﺃﻻ ﺗﺳﺗﺣﻖ
ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺩﻳﺭ ﺻﺎﺣﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺫﻭ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ،ﻫﺫﻩ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻭﻓﻳﻬﺎ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ  ،ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻭﻥ ﻓﻼ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺻﺎﺣﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺫﻫﺑﻭﻥ
ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ  ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗﻛﺑﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ  ،ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﻳّﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻭﺃﻗﻭﻝ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺻﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻫﻭ
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩﻭﻡ  ،ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺳﻳﺩﻓﻌﻪ ﺃﻳﺎ ً ﻛﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء  ،ﻓﺗﺣﺻﻳﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻑ ﻭﺃﻟﻔﻲ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﻳﻘﻁﻌﻭﻥ ﻋﻧﻪ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻭﻟﻥ
ﻳﻐﺎﺩﺭ  ،ﺷﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺟﻣﺎﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻭﺻﻝ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩ ﺗﻡ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻋﻧﻪ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺃﻗﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭﻻ ﻳﺗﻐﻳﺭ ﻣﻛﺎﻧﻪ  ،ﷲ ﻳﻌﻁﻳﻛﻡ ﺍﻟﻌﺎﻓﻳﺔ ﻭﺳﺎﻣﺣﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﻌﺿﻭ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺳﻬﻳﻝ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  -ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء(
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ  ،ﺃﻭﻻً ﺃﺑﺷﺭﻛﻡ ﺃﻧﻧﺎ ﺍﺳﺗﺣﺩﺛﻧﺎ ﻓﺋﺔ ﻟﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﻳﺗﻠﻘﻭﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﺭﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﻛﺫﻟﻙ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺣﺎﻻﺕ ﺻﺣﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻛﺳﺟﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ  ،ﻫﺅﻻء ﻁﺎﻝ ﻋﻣﺭﻙ ﻧﻌﺎﻣﻠﻬﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻟﻬﻡ ﺣﺩ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ،
ﻭﺃﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﻝ ﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﻡ ﻣﺧﺗﻠﻑ  ،ﻭﺳﻭﻑ ﻧﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻔﺿﻠﺗﻡ ﺑﻪ ﺑﺭﻓﻊ
ﺍﻟﺣﺩ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺅﻻء ﻻ ﻧﻘﻁﻊ ﻋﻧﻬﻡ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻑ ﺃﻭ ﺃﻟﻑ ﻭﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ
ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺃﻟﻔﻲ ﺩﺭﻫﻡ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻓﺄﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻧﺎ ﺳﻧﻧﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺣﺻﺔ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ
ﻷﻧﻬﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺑﺈﻋﻁﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻳﺩﻓﻌﻭﻥ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻳﺩﻓﻌﻭﻥ ﺟﺯء ﻣﻧﻬﺎ
ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﻫﺎ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻭﺳﻧﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  ،ﻭﺳﻭﻑ ﻧﻧﻅﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ
ﺍﻟﺳﻘﻑ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﺛﺭﻳﻥ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻧﻘﻭﻝ ﻟﻺﺧﻭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺗﻌﺎﻟﻭﺍ ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻋﺷﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻧﻌﻳﻥ ﻭﻧﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﻻ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻧﻘﻁﻊ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﻋﻥ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ  ،ﻓﺄﻱ ﺷﺧﺹ ﻳﺄﺗﻳﻧﺎ ﺳﻳﺟﺩ ﻣﻧﺎ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﺳﺗﻌﺩ ﻟﺗﻘﺳﻳﻁ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﻭﺳﻧﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻪ .
ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻛﺫﻟﻙ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﻭﻛﻝ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﺩﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﺩﻳﺭ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﻣﺩﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻭﻟﺩﻳﻬﻡ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﻛﺫﻟﻙ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ  ،ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻊ
ﺿﻣﻥ ﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻣﺩﺭﺍء ﻭﺳﻧﻧﻅﺭ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺋﻬﻡ ﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﺃﻛﺑﺭ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻣﻧﺎ
ﺫﻟﻙ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺩﻳﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻻ ﻳﺗﻭﺍﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻓﻬﻭ ﻳﺩﺍﻭﻡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺧﻳﻣﺔ
ﻟﻌﺩﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﻋﺟﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺟﻳﺭﺓ ﻭﻳﺗﻧﻘﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ﻟﻸﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺗﺩﺧﻠﻪ  ،ﻭﻟﻛﻥ
ﻧﺣﻥ ﻧﻌﻁﻲ ﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻟﻣﺩﺭﺍء ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻓﻲ
ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻬﺫﺍ ﻁﺑﻌﺎ ً ﻳﻔﻭﻕ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻲ ﺃﻧﺎ ﻛﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ،ﻷﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺭﺍﺕ ﺗﺄﺗﻳﻧﺎ
ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻳﻌﺗﻘﺩ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﻖ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻧﺧﺎﻁﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺭﺍﺕ ﻭﺗﺄﺧﺫ ﻭﻗﺗﺎ ً ﻟﻠﺳﺩﺍﺩ  ،ﻧﺣﻥ
ﺍﺳﺗﻣﻌﻧﺎ ﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺗﻛﻡ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﻧﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﻟﻳﺳﺕ ﺧﺩﻣﺔ ﻧﺻﻝ
ﻓﻳﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻑ ﻣﻌﻳﻥ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻭﺍﻟﺣﻣﺩ

ﻭﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻛﻣﺭﺍﻛﺯ ﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻭﺻﻠﻧﺎ ﺇﻟﻰ

ﻣﺳﺗﻭﻯ  4ﻧﺟﻭﻡ ﻟﻛﻝ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ  ،ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﺭﻛﺯ ﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ  5ﻧﺟﻭﻡ  ،ﺇﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﻧﺣﻥ ﺑﻳﻥ
 %85ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻭﻕ  %90ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻭﻧﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ  ،ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﻫﺫﺍ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻛﻛﻝ ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻻﺯﻟﻧﺎ ﻧﻘﻭﻝ ﻟﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ ﺗﻌﺎﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻭﻣﺭﺍﻛﺯ
ﺇﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻟﻳﺳﺎﻋﺩﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭﻟﺩﻳﻧﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  3000ﻧﻘﻁﺔ
ﻟﻠﺩﻓﻊ  ،ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﺗﻣﻭﻫﺎ ﺳﻧﺄﺧﺫﻫﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻧﺛﻣﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺣﺭﺻﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺯﻣﻼﺋﻙ
ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻧﺛﻣﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺗﻔﻬﻣﻙ ﻟﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻭﻧﺛﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺃﻧﻙ ﺳﺗﺩﺭﺱ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺳﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺣﻠﻭﻝ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﻬﺩﻧﺎﻩ ﻓﻳﻙ ﻭﻧﺗﻣﻧﻰ ﻟﻙ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ .
ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ  ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ (
 .4ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻧ ﻭﺭﺓ ﷴ ﺍﻟﻛﻌﺑ ﻲ – ﻭﺯﻳ ﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓ ﺔ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭ /ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ﺣﻭﻝ " ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺣﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ " .
 .5ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻧ ﻭﺭﺓ ﷴ ﺍﻟﻛﻌﺑ ﻲ – ﻭﺯﻳ ﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓ ﺔ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭ /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺣﻭﻝ "ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ".
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻧﺎﺻﺭ ﻭﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﺅﺍﻟﻳﻥ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﻧﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ* ﺍﻋﺗﺫﺍﺭ
ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﺗﻁﻠﺏ ﺗﺄﺟﻳﻠﻬﻣﺎ  ،ﻭﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ  ،ﻓﻣﺎ ﻫﻭ ﺭﺃﻳﻛﻣﺎ
ﻳﺎ ﺃﺥ ﻧﺎﺻﺭ ﻭﻳﺎ ﺃﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺩﺍﻳﺔ
ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ؟
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ :
ﺗﻭﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﷲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .

* ﻧﺹ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻟﻳﻥ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻧﻭﺭﺓ ﷴ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (2ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  30ﻣﻥ 79

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺗﻭﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﷲ ﺳﻧﻧﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻛﻡ ﻭﻧﺷﻛﺭﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻔﻬﻡ  ،ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ  ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ (
 .6ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﻭﺭﺓ ﷴ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ – ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭ /ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﺣﻭﻝ " ﺟﺎﻫﺯﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﺍﻟﺻﻳﻔﻳﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻷﺥ ﷴ ﻭﺭﺩﻧﺎ ﺭﺩ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﻓﻬﻝ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ؟
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ :
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﷽ ،

 ،ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻙ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺍﻟﻁﻳﺏ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ

ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻭﺃﻧﺎ ﻛﻧﺕ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻧﻭﺭﺓ ﺑﻧﺕ ﷴ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ ﻷﻧﻧﺎ ﺩﺧﻠﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺻﻳﻑ ﻭﻧﻧﺗﻅﺭ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻅﺭﻫﺎ ﺍﻟﻛﻝ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺣﻛﻡ
ﺍﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ  ،ﻓﺄﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﺟﺯﻳﻼً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻠﻭ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ :
ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻧﻭﺭﺓ ﺑﻧﺕ ﷴ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ – ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ :
ﺩﺃﺑﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﺻﻳﻔﻳﺔ ﻟﺷﻐﻝ ﻭﻗﺕ ﻓ ﺭﺍﻍ
ﺃﺑﻧﺎﺅﻧﺎ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺗﻬﻡ ﻭﻧﺷﺎﻁﻬﻡ  ،ﻭﺍﻟﻳ ﻭﻡ ﻓ ﻲ ﻅ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻅ ﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻣ ﺭ ﺑﻬ ﺎ
ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻭﺑﺣﻛﻡ ﻋﺩﻡ ﺳﻔﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﺭﺻ ﺩﻧﺎ ﺍﺳﺗﻔﺳ ﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻳ ﺩﺓ ﻋ ﻥ ﺍﻟﺑ ﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺳ ﻭﻑ
ﺗﺗﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻭﻧﺣﻥ ﻗﺭﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺻﻳﻑ .
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺻﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻅ ﻝ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ؟ " .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ  ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ (
" ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ  /ﺻﻘﺭ ﻏﺑﺎﺵ

ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ

ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ :ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺅﺍﻝ ﺑﺷﺄﻥ ﺟﺎﻫﺯﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﺍﻟﺻﻳﻔﻳﺔ.
ﺗﻬﺩﻳﻛﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺃﻁﻳﺏ ﺍﻟﺗﺣﻳﺎﺕ ،
ﻭﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺍﻷﺥ  /ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﻋﻥ
"ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺻﻳﻔﻳﺔ
ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ  ،ﻓﺈﻧﻲ ﺃﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﺷﻛﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻻﻋﺗﺫﺍﺭ
ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﻣﻛﻧﻲ ﻣﻥ ﺣﺿﻭﺭ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻐﺩ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﺿﻭﺭﻱ .
ﻭﻋﻠﻳﻪ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺳﺭﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺭﺳﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ﺭﺩﺍ ً ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺣﻛﻡ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (147ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ.
ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ.
ﻧﻭﺭﺓ ﺑﻧﺕ ﷴ ﺍﻟﻛﻌﺑﻲ
ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ "
ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺻﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ؟
ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﻔﻳﺔ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻧﺩﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺣﻳﺙ ﻧﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺭﺵ ﺇﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﺑﺄﺳﻠﻭﺏ ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ ﺑﻣﺎ
ﻳﺭﺳﺦ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﺟﻭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺭﺵ  ،ﻭﻳﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﻣﻭﺍﻫﺏ ﻣﺑﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺟﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ  ،ﻭﻳﻔﺗﺢ ﻓﺿﺎءﺍﺕ ﻭﺁﻓﺎﻗﺎ ً ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺗﺎﺝ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺟﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺻﺎﻋﺩﺓ  ،ﻭﻳﻛﺳﺑﻬﻡ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﻟﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻗﻭﻳﺎ ً ﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺗﻭﺟﻬﺎﺗﻬﻡ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ .
ﺃﻗﺎﻣﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﺻﻳﻔﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ  :ﺍﻟﻅﻔﺭﺓ ﻭﻋﺟﻣﺎﻥ ﻭﺃﻡ ﺍﻟﻘﻳﻭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻔﺟﻳﺭﺓ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺧﻳﻣﺔ ﻭﺩﺑﺎ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  32ﻣﻥ 79

ﺍﻟﻔﺟﻳﺭﺓ ﻭﻣﺳﺎﻓﻲ ،ﻭﺿﻣﺕ ﻭﺭﺷﺎ ً ﺇﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﺍﺳﺗﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺔ ﻣﻥ  5ﺇﻟﻰ  19ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺃﺑﻧﺎء
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ .
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺗﺑﺎﻋﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗﺧﺫﺗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﺣﻔﺎﻅﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ
ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ  ،ﻧﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﺻﻳﻔﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻲ ﻳﻣﺗﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ  ،ﻳﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺧﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺑﺭﺯﻫﺎ  :ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻲ ،
ﻭﺍﻟﻘﺻﺹ  ،ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ  ،ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ  ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﻳﻡ .
ﻳﺧﺻﺹ ﻛﻝ ﺃﺳﺑﻭﻉ ﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﻌﻳﻥ  ،ﻳﺑﺩﺃ ﺑﺄﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺃﺳﺑﻭﻉ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺃﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﻭﺃﺳﺑﻭﻉ
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ  ،ﺳﻳﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﺧﻳﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ  25ﻧﺷﺎﻁ ﺛﻘﺎﻓﻲ  ،ﻭﺭﺵ ﺇﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﺄﻳﺩ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻳﺔ
ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻭﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﺳﺗﺿﻳﻑ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
 85ﺿﻳﻔﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .
ﺑﻔﺿﻝ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ  ،ﻓﻘﺩ ﻭﺳﻌﻧﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﻳﻡ  ،ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺭﺍﻏﺑﻳﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺑﻧﺎﺋﻬﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻟﻠﻭﺭﺷﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﺻﻳﻔﻲ  ،ﺑﺷﻛﻝ ﺩﺍﺋﻡ ﻋﺑﺭ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ،
ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻧﻪ ﺃﻛﺑﺭ ﻗﺩﺭ ﻣﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ .
ﻧﻌﻣﻝ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻟــﻲ – ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ ،
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ  ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺭﺵ ﻣﻧﻭﻋﺔ ﺗﺧﺩﻡ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺷﺭﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻭﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﻗﺻﻰ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻭﺗﺗﺭﻙ ﺃﺛﺭﺍ ً ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻭﺷﺑﺎﺑﻧﺎ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ :
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺭﺩﻱ ﻫﻭ ﺃﻧﻲ ﺃﺷﻛﺭ ﺟﻬﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻭﻛﻧﺕ ﻣﻘﺩﺭﺍ ً ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻭﺫﻛﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺃﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺷﻬﺩﻧﺎ ﺃﻋﻣﺎﻻً ﻛﺛﻳﺭﺓ  ،ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ﺩﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺭ ﻳﻭﻡ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﺣﺻﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺻﻳﻔﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﻓﺗﺭﺓ
ﺃﺳﺑﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻟﻡ ﻧﺭ ﺃﻱ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﻗﻧﻭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ  ،ﺭﺑﻣﺎ ﺳﻣﻌﻧﺎ
ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻥ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﻛﻝ ﻗﺎﻁﻧﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻣﺎ ﻫﻭ ﺟﺩﻳﺩ
ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﻡ  ،ﺭﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺷﻬﺩﻧﺎ ﻛﻝ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻷﻭﻧﻼﻳﻥ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺫﻛﻳﺔ ﻭﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ  ،ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺗﻭﺟﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻳﺵ ﻣﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺑﺎﺣﺗﺭﺍﺯ ﻛﺑﻳﺭ  ،ﻓﻛﻧﺕ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﺭﺍﻣﺞ
ﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻭﺑﺳﻳﻁﺔ ﻭﻓﻳﻬﺎ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﺣﺿﻭﺭ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﺷﻬﺩﻧﺎ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻧﺣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻧﻭﺻﻲ ﺃﺑﻧﺎءﻧﺎ ﺑﺎﻻﺑﺗﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﺍﻟﺫﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻗﻠﻳﻼً ﻣﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺣﻳﺙ ﺃﻣﺿﻭﺍ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﻋﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻧﻭﺍﺕ  ،ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻧﺑﺣﺙ ﻋﻣﺎ ﻫﻭ ﺟﺩﻳﺩ ﻭﺷﻲء ﻏﻳﺭ ﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﻟﻳﺑﺣﺙ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﻣﻭﺍﻫﺑﻬﻡ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻛﻧﻭﻧﺔ  ،ﺭﺑﻣﺎ ﻧﺣﺗﺎﺝ ﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺣﺔ
ﺻﺣﻳﺢ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ  ،ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻧﺣﻥ ﻣﺳﺗﻣﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻣﻧﺫ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻭ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ  ،ﻧﺣﻥ ﻧﺭﻳﺩ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﺛﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻭﻛﺛﻳﺭﺓ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺃﺕ ﺍﻟﺟﺎﺋﺣﺔ  ،ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻱ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻷﺳﺟﻝ
ﺍﺑﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﻑ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻛﺗﺷﻑ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻭﺍﻫﺑﻪ  ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺷﻛﺭ ﺍﻟﺭﺩ
ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻛﻧﺕ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﺳﺭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻟﻸﺳﺭ
ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺑﻧﺎﺋﻬﻡ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ  ،ﻳﺳﻌﺩﻧﻲ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﺭﺣﺏ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ– ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ  ،ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺳﻳﻑ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ – ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ  ،ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﻧﺎﺻﺭ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﺧﺭﺑﺎﺵ – ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ،
ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﻧﻭﺭﺓ ﷴ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻣﺭﺯﻭﻗﻲ – ﺍﻟﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ  .ﻭﻧﻧﺗﻘﻝ
ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ .
 .7ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻣﻥ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  /ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ﺣﻭﻝ " ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ :
ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ :
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺗﻘﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ  ،ﻭﻳﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ
ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻟﻛﻥ ﻳﺷﺗﻛﻲ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺟﺩﻳﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ
ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻭﻫﻣﻳﺔ ﻭﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺗﻛﺎﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ .
ﻓﻣﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻗﻳﺎﺱ ﻣﺧﺭﺟﺎﺗﻬﺎ ﺳﻧﻭﻳﺎ ً ؟ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ (
﷽

 ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺻ ﻘﺭ ﻏﺑ ﺎﺵ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ  ،ﺃﺻ ﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭﻳﻥ

ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ  ،ﻳﺷﺭﻓﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﺭﻛﻛﻡ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺔ ﻭﻫ ﻲ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ
ﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ﻣﻧﺫ ﺑﺩء ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻭﺍﺻ ﻠﻭﻥ ﻋﻘ ﺩﻫﺎ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿ ﻳﺎ ً ﻓ ﻲ
ﻅ ﻝ ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﺯﻳ ﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻥ ﻓﻳ ﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧ ﺎ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺟﺩ "ﻛﻭﻓﻳ ﺩ ، "19ﻭﻫ ﻭ ﻣ ﺎ ﻳﺅﻛ ﺩ
ﺣﺭﺻﻛﻡ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺿﻲ ﻗﺩﻣﺎ ً ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻛﻡ ﺗﺣﺕ ﺃﻱ ﻅﺭﻑ ﻛﺎﻥ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺳﻣﺣﻭﺍ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻭﺟﻪ ﺇﻟ ﻳﻛﻡ
ﺑﺧﺎﻟﺹ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻭﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻭﺩﻛﻡ ﻭﻣﺳﺎﻋﻳﻛﻡ ﺍﻟﺭﺍﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓ ﻲ
ﻅﻝ ﻗﻳﺎﺩﺗﻧﺎ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ ﺣﻔﻅﻬﺎ ﷲ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺳﺅﺍﻝ ﺍﻷﺥ ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ  ،ﺃﻭﺿﺢ ﻫﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻ ﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈﻥ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻻ ﺗﺟ ﺭﻱ ﻗﻳﺎﺳ ﺎ ً
ﻟﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘ ﺎﻡ ﺑﺟﻬ ﻭﺩ ﻣﺣﻠﻳ ﺔ ﻧﺛﻣﻧﻬ ﺎ ﻭﻧﻘ ﺩﺭﻫﺎ  ،ﻭﺍﺳ ﻣﺢ ﻟ ﻲ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ ﺃﻥ
ﺃﻁﻠﻊ ﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻟﻠﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺭ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺃﻁﻠﻘﺗﻬ ﺎ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻡ
 2017ﺑﻬ ﺩﻑ ﺗﻌﺯﻳ ﺯ ﻓ ﺭﺹ ﺗﻭﻅﻳ ﻑ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓ ﻲ ﻗﻁﺎﻋ ﺎﺕ ﺍﻗﺗﺻ ﺎﺩﻳﺔ ﻣﺳ ﺗﻬﺩﻓﺔ ﺑﺎﻟﺷ ﺭﺍﻛﺔ ﻣ ﻊ
ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣ ﺔ ﻟﻌﻣ ﻝ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺷ ﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻛ ﻝ ﻗﻁ ﺎﻉ ﻣﻧﻬ ﺎ  ،ﺣﻳ ﺙ
ﺗﺗﻛﺎﻣﻝ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﺟﻭﺓ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺭﺳﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺩﻳ ﺩﺓ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻋﻥ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳ ﻑ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬ ﺎ ﺍﻟﻣﻌ ﺎﺭﺽ  ،ﻭﺗﻁﺑ ﻖ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻣﻧﻬﺟﻳ ﺔ ﻭﺍﺿ ﺣﺔ ﻟﻸﻳ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣ ﺔ ﻟﻠﺗﻭﻅﻳ ﻑ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺭ ﻣﻣ ﺎ ﻳﺿ ﻣﻥ ﻟﻧ ﺎ ﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﺍﻷﻫ ﺩﺍﻑ ﻭﻗﻳ ﺎﺱ
ﺍﻟﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺷﻭﺍﻏﺭ ﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷ ﻭﺍﻏﺭ
ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺭﺍﺗﺏ  ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﻳ ﺎﻡ
ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻭﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟ ﺫﻳﻥ ﺗﻧﻁﺑ ﻖ ﻋﻠ ﻳﻬﻡ ﻣﺗﻁﻠﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺷ ﻭﺍﻏﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿ ﺔ ﻟﻠﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﻓ ﻲ ﻫ ﺫﻩ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺭﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬ ﺎ  ،ﻭﻣﻣ ﺎ ﻳﻣﻳ ﺯ ﺍﻷﻳ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣ ﺔ ﻟﻠﺗﻭﻅﻳ ﻑ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺭ ﺃﻧﻬ ﺎ ﺗﺗ ﻳﺢ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻳﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻘ ﺩ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ
ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺗﺣﺕ ﺇﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣ ﻥ ﻣﻌﺭﻓ ﺔ ﺃﺳ ﺑﺎﺏ
ﻋﺩﻡ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺃﻱ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳ ﺔ  ،ﺣﻳ ﺙ ﻳ ﺗﻡ ﺇﺷ ﺭﺍﻛﻪ ﻓ ﻲ ﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ ﺗ ﺩﺭﻳﺑﻲ ﻳﺳ ﺗﻬﺩﻑ
ﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯﻩ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﻌﺯﻳ ﺯ ﻓ ﺭﺹ ﺣﺻ ﻭﻟﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔ ﺔ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ
ﺇﻋﻁﺎﺋﻪ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻧﺎﺻﺭ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺃﻧﺎ ﻣﺗﺄﻛﺩ ﻁﺑﻌﺎ ً ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ
ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﻭﻫﻭ ﺗﻭﻁﻳﻥ ﺭﺋﻳﺳﻲ  ،ﻓﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ
ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺗﻭﻅﻳﻑ ﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻭﻫﻭ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ،
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻋﻠﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺇﻧﺷﺎء ﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﻁﻧﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺗﺄﻫﻳﻝ
ﻭﺃﻗﺭ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﺳﻧﻭﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺭﻳﺟﻳﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
ّ
ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﺧﺭﻳﺟﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎﺕ ﻋﺩﺓ  ،ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﻣﻧﺢ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ
ﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺷﺑﻪ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻋﻭﺍﺋﺩ
ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎﺭ ﺍﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻹﺷﺭﺍﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ...
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻧﺎﺻﺭ  ،ﺃﺭﺟﻭ ﺃﻥ ﻧﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﻫﻭ ﺣﻭﻝ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻭﻧﺣﻥ ﻟﺳﻧﺎ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻛﻛﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ :
ﺃﻛﻳﺩ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺷﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ  ،ﻭﺃﺅﻛﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺗﺯﺍﻳﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ﺣﻳﺙ ﻻﺗﺯﺍﻝ ﻣﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺗﺄﺧﺫ ﺣﻳﺯﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻛﺛﺭﺓ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻭﺗﻧﻅﻳﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﺇﺷﺭﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺑﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻑ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﺭﺩ ﻭﺟﺎﻫﺔ ﺇﻋﻼﻣﻳﺔ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ﺑﻁﺭﻕ ﺃﺑﻭﺍﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻁﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﺟﻳﺭﺓ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺧﻳﻣﺔ  ،ﻭﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻼﻣﺳﺗﺣﻳﻝ ﻭﺑﻌﺩ ﻛﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﺩ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻻ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺻﺔ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺯﻭﺍﺭ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻣﻥ ﺣﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ  ،ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﻑ ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﺭﺣﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﻲ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﺭﻭﺍﺗﺏ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﻣﺎ
ﺑﻳﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﺷﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺣﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺑﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺃﻓﺿﻝ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ
ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺭﻓﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ  ،ﻓﻬﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﻣﻝ ﺧﺭﻳﺞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻭﻅﻳﻔﺔ ﺑﺭﺍﺗﺏ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﻋﺷﺭﻳﻥ
ﺃﻟﻑ ؟ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻳﻔﺿﻝ ﺃﻭ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻳﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺷﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺇﺟﺭﺍﺋﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻪ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻅﺎﻫﺭﺓ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻧﺎﺻﺭ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺗﺫﻛﻳﺭ ﺃﻥ ﺳﺅﺍﻟﻙ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺃﻣﺎ
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻬﻭ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺁﺧﺭ ﻭﻣﻭﺿﻭﻉ ﻛﺑﻳﺭ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺃﺣﺏ ﺃﻥ ﺃﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻧﺎﺻﺭ ﻭﻟﻛﻧﻲ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻛﻣﺎ ﺃﻭﺿﺣﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺃﻥ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺑﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ
ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻅﻣﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻭﻧﺭﺍﻗﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ ﻭﻣﻭﺟﺯ ﺃﺥ ﻧﺎﺻﺭ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ :
ﻁﺑﻌﺎ ً ﺃﺣﺏ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺗﻧﻅﻡ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ :
 .1ﺿ ﺭﻭﺭﺓ ﺩﻋ ﻡ ﻭﺭﻋﺎﻳ ﺔ ﻣﻌ ﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳ ﻑ ﻭﻭﺟ ﻭﺩ ﺭﻗﺎﺑ ﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌ ﺎﺭﺽ
ﻭﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻣﺧﺭﺟﺎﺗﻬ ﺎ ﺑﺣﻳ ﺙ ﺗﻘ ﺩﻡ ﺍﻟﺟﻬ ﺔ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﻌ ﺭﺽ ﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﺣ ﻭﻝ ﺍﻟﺷ ﻭﺍﻏﺭ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﻌ ﺭﺽ  ،ﻭﻣ ﻥ ﺛ ﻡ ﻳﺟ ﺏ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ﻥ ﻋ ﺩﺩ ﺍﻟ ﺫﻳﻥ ﺗ ﻡ
ﺗﻌﻳﻳﻧﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻘﺩﻣﻭﺍ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻧﻬﻡ .
 .2ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﺭﻭﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ
ﻭﺷﺑﻪ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ .
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 .3ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺧ ﻼﻝ
ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻲ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻣﺎ ﻳﺿﻣﻥ ﺗﻐﺫﻳ ﺔ ﺳ ﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺑ ﺎﻟﻛﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳ ﺏ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺧ ﺭﻳﺟﻳﻥ
ﻭﻓﻖ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
ﻭﻫﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﺳﻣﺢ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺭﺭ ﺷﻛﺭﻱ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺛ ﺎﻧﻲ ﺑ ﻥ ﻧﺎﺻ ﺭ ﺍﻟﻬ ﺎﻣﻠﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻬ ﻭﺩﻫﻡ ﻓﻳﻣ ﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻧﺎﺻﺭ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ (
ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺳﻧﺩﺭﺳﻬﺎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ  ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ (
 .8ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ/
ﺣﻣﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ﺣﻭﻝ " ﺣﻔﻅ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ .
ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ :
ﻣﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﺣﻔﻅ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺩﻣﺎﺗﻬﻡ ؟ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﻌﺿﻭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﺛﻣ ﻥ ﺑﺩﺍﻳ ﺔً ﺳ ﺅﺍﻝ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﻳ ﺩ ﻋﻠ ﻲ ﺍﻟﻌﺑ ﺎﺭ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳ ﻲ ﻭﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﺗ ﻳﺢ ﻟﻧ ﺎ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻁﻣﺄﻧﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺍﻟﻣ ﻭﻗﺭ ﺑ ﺄﻥ
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ﺣﻘ ﻭﻗﻬﻡ ﻣﻛﻔﻭﻟ ﺔ ﺑﺣﻛ ﻡ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﺫﺓ ﻟ ﻪ ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬ ﺎ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ،ﻓﺑﻬ ﺫﺍ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻁﺑﻖ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭﻳﻥ  ،ﺃﻭﻟﻬﻣ ﺎ ﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭ ﺭﻗ ﻡ ) (765ﻟﺳ ﻧﺔ  2015ﺑﺷ ﺄﻥ ﺷ ﺭﻭﻁ ﻭﺿ ﻭﺍﺑﻁ
ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﻳﺙ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﻭﻏﻳ ﺭ ﻣﺣ ﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺩﺓ  ،ﻭﻳﺿﻊ ﺑﻌﺽ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻳﺳﺭﻱ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻌ ﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﻏﻳ ﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﻳﺗﺣﻣﻝ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﻬﺎء ﻣﻥ ﻁﺭﻓﻪ ﻭﺑﻣﺎ ﻳﺗﻌ ﺎﺭﺽ ﻣ ﻊ
ﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﺑﺭﻡ ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﻱ  ،ﺇﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺫﻟ ﻙ ﻗﺎﻣ ﺕ ﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ ) (212ﻟﺳﻧﺔ  2018ﺑﺷ ﺄﻥ ﺗﻧﻅ ﻳﻡ ﻋﻣ ﻝ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ
ﻭﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻳﺟﺏ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺩﻣ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ  ،ﻛﻣ ﺎ ﻳ ﻧﺹ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻛﺛﻳ ﺭ
ﻣ ﻥ ﺍﻟﺿ ﻣﺎﻧﺎﺕ ﻟﺣﻘ ﻭﻕ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺣﻳ ﺙ ﻳ ﺗﻡ ﺇﻟ ﺯﺍﻡ ﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺑﺗﻘ ﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﺧ ﺭﻭﺝ ﺑﻳﻧ ﻪ
ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺳ ﺑﺎﺏ ﺇﻧﻬ ﺎء ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬ ﺎء ﻋﻼﻗ ﺔ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻭﺑﻣﻭﺟ ﺏ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭ ﻓ ﺈﻥ ﺇﻧﻬ ﺎء
ﺧﺩﻣ ﺔ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻳﻌﺗﺑ ﺭ ﺑﻐﻳ ﺭ ﺳ ﺑﺏ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺇﻥ ﻟ ﻡ ﻳﻛ ﻥ ﺍﻹﻧﻬ ﺎء ﻣﺳ ﺗﻧﺩﺍ ً ﺑﺗ ﻭﺍﻓﺭ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺣ ﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺗﻧﻅ ﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ  ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺛﺑ ﺕ ﺃﻥ ﺻ ﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﻧﺷ ﺄﺓ ﻳﺣ ﺗﻔﻅ ﺑﻌﺎﻣ ﻝ ﻏﻳ ﺭ ﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻳﻘ ﻭﻡ
ﺑﺫﺍﺕ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺩﻣﺗﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺛﺑﺕ ﺃﻥ ﺇﻧﻬ ﺎء ﺧﺩﻣ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﻝ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻛ ﺎﻥ ﺑﻐ ﺭﺽ
ﺃﻥ ﻳﺳ ﺗﺑﺩﻝ ﺑ ﻪ ﻋﺎﻣ ﻝ ﻏﻳ ﺭ ﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻟﻳﺣ ﻝ ﻣﺣﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺛﺑ ﺕ ﻭﺟ ﻭﺩ ﻣﺑ ﺭﺭ ﺗﻘﺑﻠ ﻪ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻳﻘﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﻡ ﻟﺳ ﺑﺏ ﻏﻳ ﺭ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻭﻟ ﻡ ﺗ ﺗﻣﻛﻥ ﻣ ﻥ
ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺔ ﻭﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﺇﻟ ﻰ ﻋﻣﻠ ﻪ ﻳﺟ ﻭﺯ ﻟﻬ ﺎ ﺃﻥ ﺗﺣﻳ ﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ
ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﻧﺢ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﻋﻣﻝ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﻣﻧﺷ ﺄﺓ ﻟﻣ ﺩﺓ ﻻ ﺗﺗﺟ ﺎﻭﺯ ﺳ ﺗﺔ ﺃﺷ ﻬﺭ  ،ﻭﻓ ﻲ ﺟﻣﻳ ﻊ ﺣ ﺎﻻﺕ
ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﻭﺭﻳﺩ ﺣﺻﺗﻪ ﻭﺣﺻ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﻝ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻣ ﺅﻣﻥ ﻓ ﻲ
ﺍﻻﺷ ﺗﺭﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ ﻟﻣﻌﺎﺷ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧ ﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ  ،ﻭﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﺍﻣﺗﻧ ﺎﻉ
ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋ ﺩﻡ ﺗﻭﺭﻳ ﺩ ﺣﺻ ﺔ ﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻛﺔ ﻳﺟ ﻭﺯ ﻭﻗ ﻑ ﻣ ﻧﺢ
ﺇﺻ ﺩﺍﺭ ﺗﺻ ﺎﺭﻳﺢ ﻋﻣ ﻝ ﺟﺩﻳ ﺩﺓ ﻟﻠﻣﻧﺷ ﺄﺓ ﻟﺣ ﻳﻥ ﻗﻳﺎﻣﻬ ﺎ ﺑ ﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻁﻠ ﻭﺏ ﻣﻧﻬ ﺎ  ،ﻛﻣ ﺎ ﻳﺟ ﻭﺯ ﻓ ﺭﺽ
ﻏﺭﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ :
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻧﺣﻥ ﻧﻌﻠﻡ ﻁﺑﻌﺎ ً ﺃﻥ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﺗﺑﻊ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﻠﺯﻣﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻣﺩ

ﺣﻘﻘﻧﺎ

ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ  ،ﻭﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻛﺄﻭﻟﻭﻳﺔ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  39ﻣﻥ 79

ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻣﻠﺣﺔ  ،ﻭﻫﻧﺎ ﺃﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺩ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ  ،ﺣﺗﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻳﺗﺷﺎﺭﻙ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﺃﺭﻯ ﻟﺯﺍﻣﺎ ً – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻡ ﻭﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺗﻁﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺻﻠﺗﻧﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺻﻠﺗﻧﺎ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻌﺳﻔﻳﺔ  ،ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ
ﻭﺑﺭﺍﻫﻳﻥ ﻭﺻﻠﺕ ﺳﻭﺍء ﺑﺷﻛﻝ ﺷﺧﺻﻲ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ،ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻗﺑﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻭﺍﻁﻧﺔ ﺗﻘﻭﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻝ ﻣﻧﺫ
ﻋﺎﻡ  ، 2005ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  15ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺃﻭﻝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻗﺩ ﺻﺩﺭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻗﺭﺍﺭ
ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺧﺩﻣﺎﺗﻲ  -ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻣﻧﺫ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻳﻠﺔ  -ﻭﻓﺻﻠﻲ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻲ ﺃﻧﺎ ﻭﺍﺛﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﻱ
ﺳﺑﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻧﻧﻲ ﺍﻟﻣﻌﻳﻠﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﻷﺳﺭﺗﻲ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺃﺻﻐﺭﻫﻡ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﻭﺃﻛﺑﺭﻫﻡ  13ﺳﻧﺔ  ،ﻭﻟﻳﺱ ﻟﺩﻱ ﺃﻱ ﻣﺻﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﺳﻭﻯ ﺭﺍﺗﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺗﻁﻊ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺟﺯء ﻣﻧﻪ ﺑﺳﺑﺏ
ﻗﺭﺽ ﺑﻘﻳﻣﺔ ) (1.9ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺃﺧﺫﺗﻬﺎ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﻧﺯﻝ ﻟﻲ ﻭﻷﺳﺭﺗﻲ  ،ﻓﻛﻳﻑ ﺳﺄﻋﻳﺵ ﻭﻛﻳﻑ ﺳﺄﻋﻳﻝ
ﺃﻁﻔﺎﻟﻲ ﻭﻣﻥ ﺃﻳﻥ ﺳﺄﺅﺩﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ؟ ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻧﺎ ﻋﻧﺩﻱ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺣﺎﻻﺕ ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﺃﺳﺗﻁﻳﻊ ﺳﺭﺩﻫﺎ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻵﻥ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ  -ﻫﻝ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﻭﻧﺣﻥ ﻧﻌﻳﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﻳﺷﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺟﺩﺕ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺗﻌﺳﻔﻲ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺧﺩﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻣﺎ
ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ؟ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﻭﺫﻛﺭﺗﻬﺎ ،ﻛﺫﻟﻙ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﻧﺎ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻣﻧﻬﺎ :
ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺧﺎﻁﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ؟
ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺧﺻﺹ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﺟﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻖ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ؟ ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﻘﺻﺩ ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺻﻝ
ﻭﺇﻋﻁﺎء ﻛﻝ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻭﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺗﺭﺍﻋﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ،ﻓﺧﻼﻝ ﺗﺣﻘﻳﻖ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻳﺗﺑﻳﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻡ ﺍﻧﻬﺎء ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺗﻌﺳﻔﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺧﻁﺋﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻐﻝ ﻭﻅﻳﻔﺗﻪ ﺃﻭ ﺗﻼﻋﺏ ﺃﻭ
ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺳﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﻓﻬﺫﺍ ﻳﺄﺧﺫ ﺇﺟﺭﺍء ﻗﺿﺎﺋﻲ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﺻﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺩﻣﺎﺗﻪ ﺑﺷﻛﻝ
ﺗﻌﺳﻔﻲ ﻭﻫﻭ ﻳﻌﻣﻝ ﻭﻳﺩﻳﺭ ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻳﻪ .
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺟﻭء ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺩﻣﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻟﺩﻳﻪ ﺷﻛﻭﻯ ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺃﻥ ﺗﺳﻣﻊ ﻟﻪ ﺑﺣﻖ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻣﻅﻠﻣﺔ ،ﻓﺄﻫﻡ ﺷﻲء ﺍﻟﻣﻅﻠﻣﺔ ،ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺳﻣﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺳﻭﺍء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻁ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﺍﻟﺻﺣﻑ ﻭﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺣﺻﻝ ﻟﻬﺎ ﺃﻟﻡ ﻛﺑﻳﺭ ﻭﻓﻘﺩﻭﺍ ﺩﺧﻠﻬﻡ ﻓﻠﻣﻥ ﻳﻠﺟﺄﻭﻥ؟
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً :ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻧﻭﺩ ﻭﺃﺳﺱ ﻭﺷﺭﻭﻁ ﺗﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﺣﻔﻅ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ
ﺗﺿﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻳﺎً؟ ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻧﻪ ﻳﻭﺟﺩ ﻋﻘﻭﺩ ﻋﻣﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻭﺗﺣﻔﻅ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ
ﻧﻘﻭﻝ ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻣﻝ ﺍﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻟﺗﺭﻯ ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻬﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ،ﻓﻧﺣﻥ ﺃﻭﻻ ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻳﺵ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺣﻳﺎﺓ ﺳﻌﻳﺩﺓ ﻛﻣﺎ
ﻫﻭ ﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻳﺵ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ ً :ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺻﻠﺗﻧﺎ  -ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺃﻱ  -ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻧﺳﺑﺔ  %50ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﺛﻝ .....
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺃﺥ ﺣﻣﻳﺩ ،ﻟﻘﺩ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻘﻳﺏ ....
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ :
ﺍﻧﺗﻬﻳﺕ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﺑﻘﻲ ﺧﻣﺱ ﺛﻭﺍﻧﻲ ﻷﻧﻬﻲ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ.....
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺫ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﺃﻭ ﺗﻛﺗﻔﻲ ....
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ :
ﻓﻘﻁ ﺧﻣﺱ ﺛﻭﺍﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﺃﻛﻣﻝ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ....
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺳﺗﻛﻣﻝ ﻭﺗﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻓﺑﻘﻲ ﻟﻙ ﺧﻣﺱ ﺩﻗﺎﺋﻖ ....
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ :
ﻻ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺃﻗﺻﺩ ﺍﻵﻥ ﻓﻘﻁ ﺑﻘﻲ ﺧﻣﺱ ﺛﻭﺍﻧﻲ ﻷﻛﻣﻝ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ...
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ :
ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺗﻌﻳﻳﻥ  %50ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ
ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﺛﻝ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻋﻧﺩ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﺭﺧﺹ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ
ﺗﺷﺟﻳﻌﺎ ً ﻟﻬﻡ ،ﻫﺫﻩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ،ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﻌﺿﻭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ (
ﺷﻛﺭﺍًﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﺃﻁﻣﺋﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ﻭﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻭﺍﻟﺑﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺷﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺗﻠﻘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻱ ﻋﺑﺭ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﻠﻣﺭﺍﻛﺯ ﺃﻭ ﻋﺑﺭ ﻣﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﺳﺗﻘﺑﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺗﻘﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺗﻌﺎﻟﺟﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺎﺕ  ،ﻓﺄﻁﻣﺋﻥ ﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺃﻥ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﺗﺧﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ .
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻁﺑﻌﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻧﺎﺩﻱ ﺷﺭﻛﺎء ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻥ
ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻣﻧﺢ ﺩﻋﻡ ﻭﺍﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺑﻧﺳﺏ  -ﺃﻳﺿﺎ  -ﺗﻔﻭﻕ ﺍﻟـ  %50ﺍﻟﺗﻲ
ﺫﻛﺭﻫﺎ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻭﺗﺟﻣﻊ ﻟﻬﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻧﻪ ﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﺗﺩﺭﻳﺑﻪ ﻭﺗﺄﻫﻳﻠﻪ،
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻣﺭ ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺗﻌﻣﻝ ﺑﻪ .
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺗﺿﻣﻳﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺳﻧﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ
ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ،ﻻ ﺯﺍﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻳﺎ ﺃﺥ ﺣﻣﻳﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻷﺧﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺟﺯ  ،ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻳﺑﻲ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺳﻭﺍء ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻧﻧﻅﺭ ﻷﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺗﺯﻭﻝ ﻛﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺳﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﺭ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻬﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺗﻣﻧﺎﻩ،
ﻭﺃﻭﺩ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﺎﺋﻠﻳﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﻟﻧﺎ ﺍﻹﺻﺭﺍﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻅ ﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺭﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ،ﻭﻁﺑﻌﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻧﻪ
ﺳﻭﺍء ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ،ﻭﻧﺄﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ :
ﺃﻭﻻً :ﺃﻥ ﺗﺗﻛﻔﻝ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺛﺎﻧﻳﺎ ً :ﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ ﺃﺳﻭﺓ ﺑﺣﻛﻭﻣﺔ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺍﻟﺗﻲ
ﺃﺻﺩﺭ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ " ﺣﻔﻅﻪ ﷲ " ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ
ﻭﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ ﻹﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﻠﺻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ .
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً :ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﺭﻗﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺗﻌﻳﻳﻥ
ﻣﻭﺍﻁﻥ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻣﻧﻬﻳﺔ ﺧﺩﻣﺎﺗﻪ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ ً :ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺗﺭﻗﻳﺎﺗﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺷﻲء ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺭﻗﻳﺎﺕ ﻷﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﻧﺳﻳﺎﻧﻬﻡ ﻭﻓﻘﻁ ﻣﺟﺭﺩ ﻣﻭﻅﻑ ﻭﻟﻳﺱ ﻋﻧﺩﻩ ﺃﻱ ﺗﺭﻗﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻁﻭﺭﻭﻥ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ
ﺑﺎﻻﻟﺗﺣﺎﻕ ﺑﺎﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ،ﻓﻬﻧﺎﻙ ﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻳﺟﺗﻬﺩﻭﻥ ﺑﺗﻁﻭﻳﺭ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﺭﻗﻳﺎﺕ ،ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺗﺩﺭﻳﺑﻲ ﻟﻠﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻣﻧﻬﻳﺔ ﺧﺩﻣﺎﺗﻬﻡ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ .
ﺧﺎﻣﺳﺎ ً :ﺭﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ .
ﺳﺎﺩﺳﺎ ً :ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺧﻁﺔ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﺗﺣﺩﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﻧﺳﺏ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻧﺄﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺩﺍء ﺑﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳﻠﻁﺎﻥ ﺑﻥ ﷴ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻣﻲ  -ﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ " ﺣﻔﻅﻪ ﷲ " ﺑﺗﻛﻔﻝ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩﻱ
ﻟﻠﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻼﻙ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ ﻭﺿﻣﻬﻡ
ﺗﺣﺕ ﻣﻅﻠﺔ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ،ﺷﺎﻛﺭﺍ ً ﻟﻛﻡ ﺳﻌﺔ ﺻﺩﺭﻛﻡ ،ﻭﻛﻠﻧﺎ ﺛﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻁﺭﺣﻧﺎﻩ ﻳﺷﻛﻝ
ﻟﺩﻳﻛﻡ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﺭﻯ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﺣﻔﻅ ﺣﻘﻭﻗﻪ ،ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ،ﻭﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ؟
ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ  ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻣﺭﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺃﺛﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻛﺭ  ،ﻭﺃﺛﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ  ،ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ
ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ  ،ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺗ ﻛﻭﻥ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋﻥ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﻓﺗﺭﺓ ﺣﺭﺟﺔ ﺟﺩﺍ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ  ،ﻭﻧﺣﻥ
ﺃﺻﺩﺭﻧﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍ ً ﻭﺯﺍﺭﻳﺎ ﺭﻗﻡ )  ( 280ﻟﺳﻧﺔ  2020ﺑﺷﺄﻥ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺧﺭﺑﺎﺵ  -ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺣﻳﺙ ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺍﻟﺣﺯﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﺑﻘﺎء ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻭﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ )(212
ﻟﺳﻧﺔ  2018ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺟﻬﺩ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻧﺣﻥ ﻧﺳﺗﺛﻣﺭﻩ
ﺑﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺑﻘﺎء ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ .
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﻧﺭﺣﺏ ﺑﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ،
ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ .
 .9ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗ ﻭﻁﻳﻥ ﻣ ﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ  /ﻛﻔﺎﺡ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﺣﻭﻝ " ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻛﻔﺎﺡ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ :
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ .
ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ :
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ:
ﺍﺗﺿﺢ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺑﻌﺽ ﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺳﺑﺏ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻭﻛﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺟﻭﺩ ﺳﻭﺍﺑﻖ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬﻡ.
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺧﻠﻭ ﺻﺣﻳﻔﺗﻬﻡ
ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻭﺍﺑﻖ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﺗﻘﺩﺍﻣﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؟ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺅﺍﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﻛﻔﺎﺡ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  ،ﻭﺃﺅﻛﺩ ﻫﻧﺎ ﺃﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺗﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (10ﻟﺳﻧﺔ 2017
ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻭﻻﺋﺣﺗﻪ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺭﻗﻡ ) (22ﻟﺳﻧﺔ  2019ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﻼﺋﺣﺔ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  44ﻣﻥ 79

ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻟﺿﺑﻁ ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﺳﺗﻘﺩﺍﻡ ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  ،ﻭﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ
ﺗﻁﺑﻖ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﻘﺩﺍﻡ  ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺑﻊ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﺳﺗﺑﺎﻗﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺃﻣﻥ
ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺣﻳﺙ ﺗﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻻﺳﺗﻘﺩﺍﻡ ﺳﻭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﻋﻼﻣﺔ " ﺗﺩﺑﻳﺭ " ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺗﺭﺍﺧﻳﺻﻬﺎ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ  ،ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻭﻟﻳﺎﻗﺗﻪ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺳﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﺣﺹ ﻁﺑﻲ ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻪ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﺗﻘﺩﺍﻣﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺗﺅﻛﺩ ﺧﻠﻭ ﺻﺣﻳﻔﺗﻪ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ
ﺃﻱ ﺳﻭﺍﺑﻖ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ
ﺭﻗﻡ ) (819ﻟﺳﻧﺔ  2017ﺑﺷﺄﻥ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ " ﺗﺩﺑﻳﺭ "  ،ﻛﻣﺎ ﺣﺭﺻﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺫﻛﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻌﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺿﺭﻭﺭﺓ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﻧﻭﻋﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﺗﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺩﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻠﻔﻪ
ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ،ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ؟ ﺗﻔﺿﻠﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻛﻔﺎﺡ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ :
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺃﺛﻣﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺟﻬﻭﺩ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻣﻳﺯﻭﻥ ﺑﺣﺳﻥ ﺳﻳﺭﺓ ﻭﺳﻠﻭﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺳﻭﺍﺑﻖ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ
ﻟﺩﻳﻬﻡ ﻭﺧﻠﻭﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻟﻛﻥ ﺑﺎﻟﻧﺯﻭﻝ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻧﺟﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﺯﻡ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﺳﺗﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺧﺩﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﻔﻌﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻣﻔﻌﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺣﺻﻠﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻣﺳﻊ ﺑﻬﺎ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﻭ

ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻧﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻧﻌﻡ ﺑﺎﻷﻣﻥ

ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻟﻛﻥ ﺭﺑﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻗﺩ ﻳﺭﺗﻛﺑﻬﺎ ﺃﺣﺩ ﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻝ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ  ،ﻭﺑﺎﻟﺭﺟﻭﻉ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺭﺗﻛﺑﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻧﺟﺩ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺣﺎﻻﺕ
ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﻭﺍﺑﻖ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻫﻡ  ،ﻭﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻧﺩﻱ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻟﺷﺭﻁ ﻭﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﺳﺗﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺧﺩﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺣﺳﻥ ﺳﻳﺭﺓ ﻭﺳﻠﻭﻙ ﻗﺑﻝ
ﺣﺻﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻳﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻗﺩ ﺗﻡ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ  ،ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻔﻌّﻝ ،
ﻓﻧﺣﻥ ﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﺳﺗﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺧﺩﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﺩﻳﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺣﺳﻥ ﺳﻳﺭﺓ ﻭﺳﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺳﻭﺍﺑﻖ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﻩ  ،ﻓﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻭﺿﻭﺍﺑﻁ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ﻭﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ  ،ﻭﺃﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻫﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﻔﻌّﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻔﻌﻳﻠﻪ ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ،ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﻛﻔﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ .
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺷﺭﻁ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺃﻧﺎ
ﺃﺑﺷﺭﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﻔﻌّﻝ ،ﻓﻬﻧﺎﻙ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ﻭﺣﺎﻟﻳﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ،ﻭﺗﻡ ﺗﻭﺟﻳﻪ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ،ﻭﺣﺎﻟﻳﺎ ﺗﻡ ﺇﻁﻼﻗﻪ
ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺝ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﻳﻧﻳﺎ ،ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻣﻳﻣﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺩﺭﺝ
ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻓﺎﻟﻳﻭﻡ ﺃﺑﺷﺭﻙ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﻔﻌّﻝ ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺩﺭﻳﺟﻲ
ﻭﺑﺗﻛﻠﻳﻑ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ .
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻧﺣﻥ ﻧﻌﺗﻘﺩ ﻭﻧﺗﻔﻖ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻣﺭ ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ ً  ،ﻭﻧﺣﻥ ﺿﻣﻧّﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺃﻭ
ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻭﻗﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺣﻳﺙ ﻭﻗﻌﻧﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ) (13ﻣﺫﻛﺭﺓ ﺗﻔﺎﻫﻡ
ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ  ،ﻭﺃﻛﺩﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻟﻳﺎﻗﺗﻪ
ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻟﻳﺎﻗﺗﻪ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﺗﻘﺩﺍﻣﻪ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻣﺭ ﻧﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻪ  ،ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ  ،ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ ﻭﻣﻭﺟﺯ ؟ ﺗﻔﺿﻠﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻛﻔﺎﺡ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ :
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﻠﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺃﻧﺎ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺗﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ،
ﻛﻣﺎ ﺃﺛﻣﻥ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺣﺭﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﻔﺋﺔ ﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻷﻧﻬﻡ ﻓﺋﺔ ﺗﺩﺧﻝ
ﺇﻟﻰ ﺑﻳﻭﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺃﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺁﻣﻥ ﻭﻣﺳﺗﻘﺭ ﻳﺣﻣﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﻘﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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 .10ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑ ﻥ ﺛ ﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬ ﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳ ﺭ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗ ﻭﻁﻳﻥ ﻣ ﻥ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ  /ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ﺣﻭﻝ " ﻣﺭﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔ ﺎﺕ
ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ :
ﻧﺹ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ:
" ﺇﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (143ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﺟﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ:
ﻧﻅﺭﺍ ً ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻔﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ،ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﻧﻅﺎﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺭﻧﺔ ﻟﻣﻭﻅﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺇﺳﻭﺓ ﺑﻣﺎ ﺗﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ؟ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺅﺍﻟﻬﺎ  ،ﻭﺃﻭﺩ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (65ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (8ﻟﺳﻧﺔ  1980ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺗﻌﺩﻳﻼﺗﻪ  ،ﻓﻘﺩ ﺣﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﺑـ ) (8ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﺑﻣﺎ ﻻ
ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ) (48ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ  ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺣﺭﻳﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻭﻁﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻧﻅﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺑﻣﺎ ﻻ
ﻳﺧﺎﻟﻑ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ
ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﻣﺣﺩﺩ ﺣﻳﺙ ﺗﻧﺣﺻﺭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺑﺎﻟﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺇﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ً ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺭﻱ ﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺳﻭﺍء  ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺭﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻔﺷﻲ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﻓﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩ ﺃﺻﺩﺭﻧﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ) (281ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ
ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ ﺣﻳﺙ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﻬﺎﻣﻬﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﻓﻲ ﻣﻘﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻭﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻓﺋﺗﻲ ﺍﻟﺣﻭﺍﻣﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻣﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺃﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻑ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻓﺄﺩﻧﻰ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗُﻣﻧﺢ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺳﻭﺓ ﺑﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ،ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ؟ ﺗﻔﺿﻠﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻧﺣﻥ ﻧﺛﻣﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺧﺫﻩ ﻣﻥ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺑﻳﺋﺔ
ﻋﻣﻝ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻭﻓﻲ ﻅﻝ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﺿﻁﺭﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﺎﺕ ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻥ ﻣﻥ
ﻫﻡ ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺭﻋﺎﻳﺗﻬﻡ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻭﺍﺟﺩﻫﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﻣﻭﻅﻔﺎﺕ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺃﺑﻧﺎﺅﻫﻥ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺩﺧﻭﻟﻬﻡ ﻣﻧﺻﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻭﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻣﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ
ﺃﺑﻧﺎء ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺻﺩﻭﺭ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻬﻡ
ﺗﺭﻓﺽ ﺍﻻﻧﺻﻳﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﺑﺣﺟﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻧﻬﻥ ﻗﺩ ﺗﻧﺟﺯ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ
ﺑﻌﺩ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ  ،ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺷﻛﻭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻡ ﺇﻗﺎﻟﺗﻬﺎ ﻟﺗﺧﻁﻲ
ﺍﻟﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺭﻋﻰ ﺭﺿﻳﻌﻬﺎ  ،ﻛﻣﺎ ﻭﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺑﺕ ﻣﻧﻬﻡ
ﺇﺳﻧﺎﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻷﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻁﻔﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩ ﻭﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻗﺩ
ﻳﻌﺭﺿﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﺭﺽ ﻁﻔﻠﺗﻬﺎ ﻟﻠﺧﻁﺭ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﻣﺟﻳﺏ  ،ﻭﺑﻠﺟﻭﺋﻬﻥ ﻟﻠﺷﻛﻭﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻭﺭﻏﻡ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺿﺭﻭﺭﺓ ﺳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺳﺅﺍﻝ
ﻳُﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻹﺳﻡ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺗﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺳﺭﺩ ﺷﻛﻭﺍﻫﺎ ﺧﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺯﻗﻬﺎ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺇﻥ
ﺷﻌﻭﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺑﻧﺎﺋﻪ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺩﺍﻋﻡ ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺑﺫﻝ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎء ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺑﺈﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺑﺷﻛﻝ
ﻋﺎﻡ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ،ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺃﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ  ،ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﻥ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﺭﺻﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺗﻌﺭﻳﻔﻬﻡ ﺑﺎﻹﺟﺭﺍءﻏﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ
ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ ) (279ﻟﺳﻧﺔ  2020ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻗﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﻧﺻﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻧﺣﻭ ) (500ﺃﻟﻑ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﻭﻳﺳﺗﻘﺑﻝ ﺃﻱ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺷﻛﺎﻭﻱ  ،ﻓﻔﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻱ ﺃﻗﻭﻝ ﻣﺭﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻱ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻟﺟﻧﺎ ﺗﻡ ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗُﻘﺩﻡ  ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺏ ﻣﻊ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﻧﺣﻥ ﻧﻧﺻﺢ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ  ،ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻓﻖ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻬﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺍﻻﺟﺭﺍء ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ .
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻟﻛﻝ ﻗﺿﻳﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ  ،ﻓﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻟﻘﺎءﺍﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻧﺣﻥ ﻟﺳﺎﻧﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺭﺍﺭ ﻭﺇﻧﻣﺎ
ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺩﻋﻡ  ،ﻓﻧﺣﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻧﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺓ  ،ﻓﺩﺍﺋﻣﺎ ﻧﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺩﻋﻣﻬﻡ ﺑﻛﻝ
ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻧﺣﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻧﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ
ﺍﻹﺿﺭﺍﺭ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ  ،ﻭﺣﻔﻅ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻻ ﺃﺣﺩ ﻳﺯﻋﻝ ﻣﻧﻪ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻧﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺑﺄﺭﻳﺎﺣﻳﺔ ﻭﻧﺗﻌﺎﻣﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺑﺄﺭﻳﺎﺣﻳﺔ  ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻖ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﺍﻟﺣﻣﺩ

ﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻗﺿﺎء ﻭﺗُﺣﺎﻝ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻱ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻭﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟﺭﺍﻩ  ،ﻓﺄﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ
ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ،ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ ﻣﻭﺟﺯ؟ ﺗﻔﺿﻠﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ :
ﻧﺣﻥ ﻛﻠﻧﺎ ﺛﻘﺔ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺧﺩﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺭﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﻡ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻧﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﻡ ﻓﺗﺢ ﻗﻧﻭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ  -ﻭﻧﺣﻥ
ﻧﻌﺭﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ  -ﻭﻟﻛﻥ ﻗﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺳﺭﻱ ﻭﺁﻣﻥ ﻣﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  ،ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ
ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻷﻱ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻥ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻬﻡ ﻳﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻹﻧﻬﺎء ﺧﺩﻣﺎﺗﻬﻡ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﺍﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺧﺫﺓ ﺿﺩ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻁﺑﻖ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻬﺎﻭﻥ ﺑﻌﺩﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ  ،ﻛﻣﺎ ﻭﻋﻠﻳﻬﺎ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  49ﻣﻥ 79

ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺎﺭﻡ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺻﺩﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ ﺣﺗﻰ
ﺗﺗﺿﺎﻓﺭ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﻟﺗﺧﻁﻲ ﺃﻱ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﺩ ﻧﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺳﻣﺢ ﷲ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ،ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ  ،ﻭﺃﻭﺩ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﻫﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻳﻭﻡ
ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻗﻧﻭﺍﺕ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ  ،ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﻫﻭ
ﺗﻁﺑﻳﻖ " ﺭﺍﺗﺑﻲ " ﺑﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻥ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺷﻛﻭﻯ
ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗُﺩﺭﺱ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﺭﻱ ﻛﺎﻣﻝ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻥ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻓﺄﺑﺷﺭ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﻭﺟﺩ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ  ،ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﺃﻥ ﻧﻁﻭﺭ
ﺧﺩﻣﺎﺗﻧﺎ ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻧﺿﻳﻑ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻳﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻭﻧﺛﻣﻥ ﺣﺿﻭﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء  ،ﻭﻧﺗﻣﻧﻰ ﻟﻙ
ﻭﻟﻔﺭﻳﻖ ﻋﻣﻠﻙ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻭﺑﺎﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﻠﻲ ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺋﻧﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﻧﻛﻭﻥ ﻣﻌﻛﻡ ﺍﻟﻳﻭﻡ  ،ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﻧﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻛﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺷﺧﺻﻲ ﻭﻟﻳﺱ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺗﻣﻧﺎﻩ ﻭﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﺯﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺑﺎء ﻋﻥ ﺍﻷﻣﺔ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
* ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ :ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ :
 ﺗﻘﺭﻳﺭ* ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ.ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻋﺷﺭ  ،ﻓﻠﻳﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺷﻌﻔﺎﺭ  -ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﻌﻔﺎﺭ ) :ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ .

* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (3ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
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ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺃﻭﻻً :ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻲ:
ﻋﻘﺩﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ) (9ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻋﺷﺭ ،ﺍﺳﺗﻐﺭﻗﺕ 36ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻭ 45ﺩﻗﻳﻘﺔ ،ﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻼﺋﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ ﻭﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭﻳﺔ.
ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
)ﺃﺭﺟﻭ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻻﺣﺻﺎﺋﻲ(
ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ) (9ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ  2019/11/20ﻭﻣﺩﺗﻪ  3ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﻧﺻﻑ .
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ  2019/11/26ﻭﻣﺩﺗﻪ  3ﺳﺎﻋﺎﺕ .
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻓﻲ  2019/12/26ﻭﻣﺩﺗﻪ  7ﺳﺎﻋﺎﺕ .
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻓﻲ  2020/1/6ﻭﻣﺩﺗﻪ  3ﺳﺎﻋﺎﺕ .
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻓﻲ  2020/1/20ﻭﻣﺩﺗﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ) (45ﺩﻗﻳﻘﺔ .
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻓﻲ  2020/2/6ﻭﻣﺩﺗﻪ  5ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺻﻑ .
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻓﻲ  202/3/11ﻭﻣﺩﺗﻪ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﻧﺻﻑ .
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻓﻲ  2020/6/3ﻭﻣﺩﺗﻪ  7ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﻧﺻﻑ .
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻓﻲ  2020/6/28ﻭﻣﺩﺗﻪ  2ﺳﺎﻋﺔ .
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ :
 .1ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﻭﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
 .2ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ .
 .3ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
 .4ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،ﺣﻳﺙ
ﺭﺍﺟﻌﺕ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ) (109ﺃﺳﺋﻠﺔ.
 .5ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ.
 .6ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
 .7ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺎﺷﻳﺔ ﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
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 .8ﻋﻘ ﺩ ﻟﻘ ﺎء ﻣ ﻊ ﺃﺻ ﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ ﻓ ﻲ ﺑﺩﺍﻳ ﺔ ﺩﻭﺭ
ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ.
 .9ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺭﺷﻳﺢ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ﺃﻣﻳﻧﺎ ً ﻋﺎﻣﺎ ً ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ.
 .10ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺭﺷﻳﺢ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﻋﻔﺭﺍء ﺍﻟﺑﺳﻁﻲ ﺃﻣﻳﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ .
 .11ﺍﻗﺗ ﺭﺍﺡ ﺇﻗﺎﻣ ﺔ ﻭﺭﺵ ﺗﺛﻘﻳﻔﻳ ﺔ ﻷﺻ ﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﺿ ﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻱ
ﺣ ﻭﻝ ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣ ﺎﻧﻲ ﻭﻣ ﺎ ﻳﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ ﻪ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺳ ﺑﻊ ) (7ﻭﺭﺵ ﻣﻧﻬ ﺎ ﺣﺗ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺩﻭﺭ
ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ.
 .12ﺍﻹﺣﺎﻁﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﻌﺑﺔ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺣﻳﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
 .13ﺍﻻﻁ ﻼﻉ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳ ﺔ ﻟﻠﺷ ﻌﺑﺔ ﻋ ﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺷ ﻌﺑﺔ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘ ﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ.
 .14ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﺩﻳ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﺍﻟﻣﺑ ﺩﺋﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧ ﻲ ﺑﻧﺗﻳﺟ ﺔ ﺍﻟﺗ ﺩﻗﻳﻖ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗ ﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠ ﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ 2019ﻡ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻪ.
 .15ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻌﺎﻡ 2021ﻡ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎﺩ.
 .16ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2020ﻡ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﺿ ﺎء
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ،ﻭﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ.
 .17ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺑﻧﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺩﺑﻲ ﻭﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ.
 .18ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺅﻭﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ.
 .19ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻊ ﻋﺷ ﺭ،
ﻭﺇﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ.
 .20ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﻭﺇﺫ ﺗﻘﺩﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻼﺋﺣﻳﺔ،
ﻭﺑﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻳﻬﺎ ﺍﻟﺟﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘﻖ ﺻﺎﻟﺣﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺷﻌﻔﺎﺭ ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ؟ ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ .
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺃﺣﻣﺩ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﺑﻧﺩ ) (17ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﺑﻧﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺗﻡ ﻁﺭﺣﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﺭﺑﻣﺎ
ﻭﺻﻠﻧﺎ ﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺃﻥ ﻧﺑﻧﻲ ﻣﺑﻧﻰ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻭﺣﺗﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ،
ﻓﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺷﻘﻖ ﻣﺅﻗﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ
ﺗﻁﻭﺭ ﻭﺗﻭﺳﻊ ﻭﺍﺧﺗﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ  ،ﻓﻘﺩ ﺗﻐﻳﺭﺕ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺩﺑﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺷﻘﺔ  ،ﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ،ﻓﺄﻧﺕ ﺗﻌﺭﻑ ﺃﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﺑﻧﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ
ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺩﺑﻲ  ،ﻓﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻭﻣﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻧﻁﺭﺡ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ  ،ﻭﺃﻧﺗﻡ ﺗﻛﻠﻣﺗﻡ ﺑﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺧﺻﻭﺻﺎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ  ،ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻘﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻓﻛﻣﺎ
ﺃﺷﺎﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﻓﻌﻼ ﺳﺑﻖ ﻭﺃﻥ ﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺭﺓ ﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺩﺑﻲ  ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﺃﺳﺑﺎﺏ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﺎﻣﻳﻡ
ﻭﻻ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ  ،ﻭﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻧﺎ ﻓﻘﺩﻧﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻﺕ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ  ،ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺃﺭﺽ ﻟﻣﺑﻧﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻱ ﻋﻣﻝ
ﻓﻳﻬﺎ ﻭﺗﻡ ﻓﻘﺩﻫﺎ  ،ﻟﻛﻥ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﻧﺎﻭﻟﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺗﻭﺍﺻﻠﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ
ﻭﺍﻟﺣﻣﺩ

ﺗﻡ ﺗﺧﻳﻳﺭﻧﺎ ﺑﻳﻥ ﻣﻭﻗﻌﻳﻥ ﻭﺍﺧﺗﺭﻧﺎ ﺃﺣﺩﻫﻣﺎ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ  ،ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺳﻧﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺻﺎﻣﻳﻡ ﻭﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﺑﻧﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﺑﻭ ﻅﺑﻲ ﻓﺳﻧﺭﻯ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺑﺎﻟﺫﺍﺕ ﻗﺎﻋﺔ ﺯﺍﻳﺩ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺗﻣﻳﺯﺓ ،ﻻ ﺷﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ
ﻁﻣﻭﺣﻬﺎ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﻁﻣﻭﺣﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻭﻧﺄﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ .
ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ؟
)ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ .
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ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ  :ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ :
 .1ﺗﻘﺭﻳ ﺭ* ﻟﺟﻧ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳ ﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷ ﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌ ﻭﻥ ﻋ ﻥ ﻧﺷ ﺎﻁﻬﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘ ﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻁﺑﻌﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻭﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﺧﺹ ﻟﻣﺟﻣﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ،ﻭﺃﺳﺗﺋﺫﻧﻛﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧﺹ ﻟﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻁﻼﻋﻛﻡ
ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻠﺧﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻣﻠﺧﺹ ﻧﺳﺗﻣﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ،ﻭﻧﺑﺩﺃ ﺑﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻓﻠﻳﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ
ﺍﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ  -ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ):ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ(
ﻫﻝ ﺃﻗﺭﺃ ﺍﻟﻣﻠﺧﺹ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﻡ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻛﺎﻣﻼ؟
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻟﻣﻠﺧﺹ ﻓﻘﻁ ﻳﺎ ﺃﺥ ﺃﺣﻣﺩ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ(
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ
ﻋﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﺑﻠﻎ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺩﺩ ) (9ﺃﻧﺷﻁﺔ ،ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ )(9ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﺳﺗﻐﺭﻕ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﺩﺩ ) (22:00ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ .
 ﻭﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻋﺩﺩ ) (1ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (3ﻟﺳﻧﺔ  2013ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﻣﻣﺛﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
 ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (1ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺟﻬﻭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ،ﻭﺗﺑﻧﺕ ﻋﺩﺩ ) (2ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺭﻱ،
ﻭﻣﻭﺿﻭﻉ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻘﺿﺎﺓ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺹ .

* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  54ﻣﻥ 79

 ﻭﺃﻧﺟﺯﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (1ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﺣﻭﻝ ﺭﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ.
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ،ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (5ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓﻧﻳﺔ.
 ﻛﻣﺎ ﻭﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (9ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓﻧﻳﺔ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ
ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ؟
)ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ .
 .2ﺗﻘﺭﻳ ﺭ* ﻟﺟﻧ ﺔ ﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳ ﺔ ﻋ ﻥ ﻧﺷ ﺎﻁﻬﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘ ﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﺎﺩﻱ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ  -ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺑﺗﻼﻭﺓ
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﺻﺭ ﷴ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺟﻳﺔ
ﻋﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﺑﻠﻎ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺩﺩ ) (16ﻧﺷﺎﻁﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ )(16ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎً ،ﻭﺍﺳﺗﻐﺭﻕ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﺩﺩ ) (25:10ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ .

* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  55ﻣﻥ 79

 ﻭﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻋﺩﺩ ) (5ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱﺑﺈﻧﺷﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻣﻳﺯ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺗﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺗﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻧﻳﻑ ،ﻭﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ )  ( 1ﻟﺳﻧﺔ  2019ﺑﺷﺄﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺳﻠﻙ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻲ ﻭ
ﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻲ ،ﻭﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ )  ( 11ﻟﺳﻧﺔ
 2018ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ
ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ )  ( 5ﻟﺳﻧﺔ  1992ﺑﺷﺄﻥ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ،ﻭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ .
 ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ )  ( 1ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ،ﻭﺗﺑﻧﺕ ﻋﺩﺩ )  ( 1ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ .
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ،ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ
)  ( 40ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ .
 ﻛﻣﺎ ﻭﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (15ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ  ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﻭﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
 .3ﺗﻘﺭﻳﺭ* ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻣﻳﺭﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ – ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧﺹ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .

* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﻳﺭﺓ ﺳﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ  ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ (
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﺑﻠﻎ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺩﺩ ) (31ﻧﺷﺎﻁﺎ ً ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ )(31ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎً ،ﻭﺍﺳﺗﻐﺭﻕ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﺩﺩ ) (105:30ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ.
 ﻭﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻋﺩﺩ ) (7ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ،ﺗﻣﺛﻠﺕ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ )  ( 18ﻟﺳﻧﺔ  1981ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2018/12/31ﻭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ
ﻟﻠﺳﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ
ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻟﺔ.
 ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (2ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻠﺕ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻭﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺩﻋﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ.
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻁﺭﺡ ،ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (61ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ.
 ﻛﻣﺎ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (14ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻣﻳﺭﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ  ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ﻭﻟﻳﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ – ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ
ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  57ﻣﻥ 79

 .4ﺗﻘﺭﻳﺭ* ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ  ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ (
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﺑﻠﻎ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺩﺩ ) (20ﻧﺷﺎﻁﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ) (18ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎً،ﻭﻋﺩﺩ ) (2ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻧﻘﺎﺷﻳﺔ ،ﻭﺍﺳﺗﻐﺭﻕ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﺩﺩ ) (56:59ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ .
 ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (2ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ،ﻭﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ .
 ﻭﺗﺑﻧﺕ ﻋﺩﺩ ) (2ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻓﻲ ﺷﺄﻥﺗﻁﻭﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ ،ﻭﻣﻭﺿﻭﻉ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺫﻛﺎء ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻲ .
 ﻭﺃﻧﺟﺯﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (1ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺭﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ،ﻭﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ " ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺎﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ".
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻡ ﺗﻧﺎﻗﺵ ﺃﻱ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ . ﻛﻣﺎ ﻭﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ ﺳﺑﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (36ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ  ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ
ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ  ،ﻭﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺷﺫﻯ ﺳﻌﻳﺩ
ﺍﻟﻧﻘﺑـــﻲ – ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .
* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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 .5ﺗﻘﺭﻳﺭ* ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ
ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺷﺫﻯ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ  ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ (
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﺑﻠﻎ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺩﺩ ) (30ﻧﺷﺎﻁﺎ ً ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ) (26ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎً،ﻭ )  ( 4ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻧﻘﺎﺷﻳﺔ ،ﻭﺍﺳﺗﻐﺭﻕ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ) (125:15ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ .
 ﻭﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻋﺩﺩ ) (2ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ: .1ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ.
 .2ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﻭﻫﻣﻳﺔ.
 ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (1ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ،ﻭﺗﺑﻧﺕ ﻋﺩﺩ ) (1ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ.
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ،ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (23ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ.
 ﻛﻣﺎ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (50ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺷﺫﻯ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ  ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ  ،ﻭﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء ﺍﻟﺿﺣﺎﻙ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ – ﻣﻘﺭﺭ
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .
* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  59ﻣﻥ 79

ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻳﻪ ﺛﻡ ﻧﻌﻭﺩ ﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ  ،ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ
ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ  ،ﻭﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﻣﺭﻳﻡ ﻣﺎﺟﺩ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﺔ – ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺑﺗﻼﻭﺓ
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .
 .7ﺗﻘﺭﻳﺭ* ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ
ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺭﻳﻡ ﻣﺎﺟﺩ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﺔ  ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ (
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﺑﻠﻎ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺩﺩ ) (15ﻧﺷﺎﻁﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ )(15ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎً ،ﻭﺍﺳﺗﻐﺭﻕ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﺩﺩ ) (38:25ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ.
 ﻭﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻋﺩﺩ ) (1ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ،ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺟﻣﻊ ﺍﻟﺗﺑﺭﻋﺎﺕ.
 ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (1ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻼﺣﻡ ﺍﻷﺳﺭﻱ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ  ،ﻭﺗﺑﻧﺕ ﻋﺩﺩ ) (5ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻣﺛﻠﺕ ﻓﻲ :
 .1ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
 .2ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻁﻭﻋﻲ.
 .3ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ .
 .4ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﺑﻣﺎ
ﻳﺣﻘﻖ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ .
 .5ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ.

* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
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 ﻭﺃﻧﺟﺯﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (1ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺭﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ،ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ
ﺣﻭﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ "
ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺍﻷﺳﺭﺓ ".
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ،ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (10ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓﻧﻳﺔ.
 ﻛﻣﺎ ﻭﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (37ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻣﺭﻳﻡ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﺔ  ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء ﻫﻝ ﺗﻡ ﺣ ّﻝ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﺩﻳﻙ ؟ ﺇﺫﺍ ً ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ  ،ﻭﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ – ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .
 .8ﺗﻘﺭﻳﺭ* ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ  ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ (
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﺑﻠﻎ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺩﺩ ) (13ﻧﺷﺎﻁﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ )(13ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎً ،ﻭﺍﺳﺗﻐﺭﻕ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﺩﺩ ) (53:14ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ.
* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
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 ﻭﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻋﺩﺩ ) (1ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺳﻛﻙ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩﻳﺔ .
 ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (2ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﺍﻳﺩ ﻟﻺﺳﻛﺎﻥ ،ﻭﻣﻭﺿﻭﻉ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ  -ﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﺗﺑﻧﺕ
ﻋﺩﺩ ) (1ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ
 ﻭﺃﻧﺟﺯﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (1ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺭﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ - :
 .1ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺑﺷﺄﻥ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ.
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ،ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ )(10
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓﻧﻳﺔ.
 ﻛﻣﺎ ﻭﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ )(33
ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ  ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﻭﺍﻵﻥ ﺳﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ
ﺣﻝ ﺍﻹﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء ﺍﻟﺿﺣﺎﻙ ﻓﺳﻧﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭﻭﺍ ﻣﻥ ﻳﻘﺭﺃ
ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﻡ  ،ﺣﻳﺙ ﺃﺑﺩﺕ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻫﻧﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ – ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺗﻔﺿﻠﻲ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .
 .9ﺗﻘﺭﻳﺭ* ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .

* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻫﻧﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ  ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ (
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑﻠﻎ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ )  ( 3ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ )  ( 3ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺍﺳﺗﻐﺭﻕ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ) (4:50ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ ،ﻧﺎﻗﺷﺕ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﺩﺩ )  ( 25ﺷﻛﻭﻯ ،ﻣﻧﻬﺎ
ﻋﺩﺩ )  ( 6ﺷﻛﺎﻭﻯ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻋﺷﺭ  ،ﻭﻋﺩﺩ )  ( 19ﺷﻛﻭﻯ ﺗﻡ ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ  ،ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺑﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻭﺍﺗﺧﺫﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ.
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﺗﻡ ﺣﻔﻅ ﻋﺩﺩ )  ( 11ﺷﻛﻭﻯ ﺑﻌﺩ
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،ﺗﻡ ﺣﻝ ﻋﺩﺩ )  ( 2ﺷﻛﻭﻯ  ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻋﺩﺩ
) (12ﺷﻛﺎﻭﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ.
ﻭﻗﺩ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻧﺟﺎﺡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻋﺷﺭ ،ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ) (3ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ،ﻭﺍﺳﺗﻐﺭﻗﺕ ﻋﺩﺩ ) (04:50ﺳﺎﻋﺔ ،ﻭﻧﺎﻗﺷﺕ )(25ﺷﻛﻭﻯ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ؟ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﻫﻝ ﻁﻠﺑﺕ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ؟
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ  ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ (
ﻛﻧﺕ ﺃﻧﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻛﺎﻥ ﻣﻐﻠﻘﺎ ً ﻋﻧﺩﻙ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻁﺭﺡ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻧﻲ ﻟﻡ ﺃﻟﻣﺱ ﺃﻱ ﺯﺭ ﻫﻧﺎ  .ﺭﺑﻣﺎ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻣﻭﺭ ﻓﻧﻳﺔ ﺗﺣﺻﻝ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﺇﺫﺍ ً ﺍﻵﻥ ﻧﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻭﺳﻧﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء ﺟﺎﻫﺯﺓ
ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺳﻧﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ  .ﻛﺫﻟﻙ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﺫﻟﻙ ،
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ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء  ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ ﺑﺗﻼﻭﺓ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ  ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ – ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ "ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ" (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻭﻟﻛﻥ ﺃﺭﺟﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻷﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﻗﺭﺍءﺗﻪ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺃﺭﺟﻭ ﻋﺭﺽ ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ  .ﺗﻔﺿﻠﻲ .
 .6ﺗﻘﺭﻳﺭ* ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ  ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ – ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ "ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ" (
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﺑﻠﻎ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺩﺩ ) (36ﻧﺷﺎﻁﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ )(36ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎً ،ﻭﺍﺳﺗﻐﺭﻕ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﺩﺩ ) (117:20ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ.
 ﻭﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻋﺩﺩ ) (4ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻵﺗﻲ: .1ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﺭ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻥ.
 .2ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺑﻳﺩﺍﺕ.
 .3ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺎﺋﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﺓ ﻭﺭﺍﺛﻳﺎ ً ﻭﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ.
 .4ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (1ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑﺷﺄﻥﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺳﻣﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﺑﻧﺕ ﻋﺩﺩ )(1
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻓﻲ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.
* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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 ﻭﺃﻧﺟﺯﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (1ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺭﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ،ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺑﺷﺄﻥ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺎﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ".
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ،ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (50ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ.
 ﻛﻣﺎ ﻭﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (11ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ  ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ
ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ  ،ﻭﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺡ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ – ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ
ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .
 .10ﺗﻘﺭﻳﺭ* ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻋﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻛﻔﺎﺡ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ  ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ (
ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻋﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﺑﻠﻎ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺩﺩ ) (1ﻧﺷﺎﻁﺎ ً ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ) (1ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ،ﻭﺍﺳﺗﻐﺭﻕ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﺩﺩ ) (02:40ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣﻝ.
 ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ . ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻭﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ.

* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
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 ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻧﺎﻗﺷﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊﻋﺷﺭ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺡ ﷴ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ  ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﺑﻬﺫﺍ ﻧﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻧﺗﻬﻳﻧﺎ ﻣﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻭﻫﻭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺷﺄﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ  ،ﻭﻟﻳﺗﻔﺿﻝ
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺑﺷﺄﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ  :ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ* ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ  ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ (
ﻣﻠﺧﺹ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺻﻘﺭ ﻏﺑﺎﺵ

ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ

ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺗﺣﻳﺔ ﻁﻳﺑﺔ ﻭﺑﻌﺩ
ﻓﻲ ﺧﺗﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ،ﻧﺗﺷﺭﻑ ﺑﺄﻥ ﻧﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﻣﻠﺧﺻﺎ ﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ.
ﺣﻳﺙ ﻧﺅﻛﺩ ﻓﻳﻪ ﺣﺭﺹ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ
ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﻡ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺏ:
 .1ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻘﺩ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﻣﻘﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﺗﻁﻠﺑﻪ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (5ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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 .2ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.
 .3ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺑﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺃﺟﻬﺯﺗﻪ.
 .4ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭ ﻟـ) (38ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺷﻌﺑﺔ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
) (90ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ.
 .5ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭ ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﻭﺇﺫ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻼﺋﺣﻳﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺍﺳﺗﺟﺩ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ  ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ (
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ  :ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ :
 ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ : ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﻳﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ – ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﺑﺗﻼﻭﺓ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ  ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ (
ﻧﻌﻡ ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺑﺩﺍﻳﺔً ﺑﺎﺳﻣﻲ ﻭﺑﺎﺳﻡ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﺗﻘﺩﻡ ﺑﺟﺯﻳﻝ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻙ
ﻭﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺩﺍء ﻣﻼﺣﻅﺎﺗﻬﻡ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺗﻬﻡ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﻡ ﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩ
ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﺳﻠﻳﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ  .ﺑﺩﺍﻳﺔً ﷽
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺻﻘﺭ ﻏﺑﺎﺵ

.
ﺍﻟﻣﻭﻗــﺭ

ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺗﺣﻳـﺔ ﻁﻳﺑـﺔ ﻭﺑﻌـﺩ،،،
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  67ﻣﻥ 79

ﺃﺭﻓﻖ ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ".
ﺑﺭﺟﺎء ﺍﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﻌﺭﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗــﺭ.

ﻭﺗﻔﺿﻠﻭﺍ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ،،،
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺭﺍﺷﺩ ﻟﻳﺗﻳﻡ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ2020/6/21 :

ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺟﻠﺳﺗﻪ ﺍﻟﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺍﻷﻭﻝ،
ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﻳﻭﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء 2020/06/10ﻡ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ
ﻋﺭﺽ
"ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ ﺃﻥ ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ُ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﺣﻳﺙ ﻛﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﻭﺻﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗَﺭﻓﻊ ﺇﻟﻳﻪ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍ ً ﺑﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺇﻟﻳﻪ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ.
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﺷﺭﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺩﺩ ،ﻭﺍﻧﺗﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ،ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﻗﺭﺍءﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻠﻑ ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ
ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻧﺫ ﻋﺎﻡ  2010ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ  ،ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻛﻝ ﺫﻟﻙ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻣﺣﻭﺭﻳﻥ :
ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ :ﻭﻫﻭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ
ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ" ﺑﺟﻠﺳﺔ  10ﻳﻭﻧﻳﻭ  ،2020ﺣﻳﺙ ﺍﻧﺗﻬﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻵﺗﻲ:
 .1ﺍﻹﺳﺭﺍﻉ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (3ﻟﺳﻧﺔ 2003ﻡ ،ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ،
ﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
 .2ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺧﻁﺔ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻵﺗﻲ- :
ﺃ -ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺣﻭﺍﻓﺯ ﻭﻣﺯﺍﻳﺎ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ.
ﺏ -ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ.
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ﺝ -ﻭﻗﻑ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﺷﻳﻙ ﺍﻟﺫﻫﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻔﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ.
 .3ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻭﺍﻓﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺗﺯﺍﻳﺩ ﺍﺳﺗﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﺯﻡ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺗﻼﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﻁﺎﺏ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ ﻭﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺯﺯﺓ ﻟﻬﻡ.
 .4ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ،ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ.
 .5ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺣﺯﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺗﻼءﻡ ﻣﻊ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﻭﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺯﺍﻣﻬﻡ ﻛﺧﺩﻣﺎﺕ "ﺗﺭﺣﻳﻝ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻭﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ" ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ،
ﻭﺇﻳﺟﺎﺩ ﺁﻟﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺧﻁ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺩﻭﺙ
ﺍﻻﻧﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﺧﺩﻣﺎﺗﻬﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺯﻣﺔ ﻣﻣﻳﺯﺓ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺧﻔﺿﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﻡ ﻣﻥ
ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺯﺍﻣﻬﻡ ﺑﺎﻟﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ.
 .6ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻣﻳﺯﺓ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻟﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺧﻔﺿﺔ ،ﻭﺇﻧﺷﺎء ﺁﻟﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻬﻡ.
 .7ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺿﻭﺡ ﻋﻧﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺑﻳﺎﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻟﻠﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻭﺇﻧﺷﺎء ﺁﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻣﻊ
ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ.
 .8ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺣﺯﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ،ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ
ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﻭﺍﻟﺑﻌﺛﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﺩﻭﺭ ﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.
 .9ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩﺓ ﺑﻣﺎ ﻳﺭﻓﻊ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ.
 .10ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺩﻋﻡ
ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ.
 .11ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻣﻳﺯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﺑﻘﻬﺎ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻣﻊ
ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻭﻫﻭ ﺧﺎﺹ ﺑﻣﺎ ﺗﺑﻳﱠﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻁﺎﻟﻌﺗﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ ﻟﻣﻠﻑ ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  2010ﻭﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﻥ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﺗﻭﺻﻳﺎ ٍ
ﺕ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺳﺑﻖ ﺃﻥ ﺍﻧﺗﻬﻰ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ،ﻭﻫﻲ
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ﺗﻭﺻﻳﺎ ٍ
ﺕ ُﻣﻛﻣﻠﺔ ﻭﺩﺍﻋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻣﺷﻛﻭﺭﺍ ً ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﻧﻪ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕّ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺗُﻌﻳﺩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺗﻔﺿﻝ ﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻥ ﻣﻧﻁﻠﻖ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ:
ﺃ -ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ﺭﻗﻡ )  ( 3ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ) (2010/07/15ﺑﺷﺄﻥ ﻭﺿﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ
ﻳﻠﺯﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﻳﻥ ﺑﻧﺳﺏ ﺗﻭﻁﻳﻥ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻭﻣﺗﺻﺎﻋﺩﺓ ﺳﻧﻭﻳﺎً ،ﻭﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﻥ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
ﺏ -ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ﺭﻗﻡ )  ( 1ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ) (2017/2/19ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻣﻥ ﺗﻭﻁﻳﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﻟﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ﺭﻗﻡ ) (3ﺑﺷﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ.
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﷴ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻣﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ  ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ
ﺷﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ " ؟
) ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ (
ﺇﺫﺍ ً ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ؟
) ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺃﺳﺗﺄﺫﻧﻛﻡ ﻟﻭ ﻧﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺔ ﻟﻣﺩﺓ ﻋﺷﺭ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻷﻧﻧﺎ ﺳﻧﺭﺟﻊ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺭﻓﻊ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻭﺳﻧﺑﺩﺃ ﺑﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻟﻠﺷﻌﺑﺔ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ  ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺣﺔ ﻟﻣﺩﺓ ﺭﺑﻊ
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﺻﻼﺓ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ .
) ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺻﻼﺓ ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  12:27ﻅﻬﺭﺍ ً (
) ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  12:46ﻅﻬﺭﺍ ً (
) ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  12:47ﻅﻬﺭﺍ ً (
) ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  12:59ﻅﻬﺭﺍ ً (
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 13ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 1ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻧﻌﻭﺩ ﺍﻵﻥ ﻟﻧﺳﺗﻛﻣﻝ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻭﻧﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻭﻫﻭ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﻓﺽ ﺩﻭﺭ
ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ  ،ﻭﻟﻳﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ  :ﻣﺭﺳﻭﻡ ﻓﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ .
 ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (94ﻟﺳﻧﺔ  2020ﺑﻔﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ  ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ (
ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (94ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﻔﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻧﺣﻥ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ

ﺭﺋﻳﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ،
ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺭﺿﻪ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﻭﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ،
ﺭﺳﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﺁﺕ :
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻳﻔﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺟﻠﺳﺔ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ  30ﻳﻭﻧﻳﻭ . 2020
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ  ،ﻭﻳﻧﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ .
ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺩ ﺁﻝ ﻧﻬﻳﺎﻥ
ﺭﺋﻳﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺻﺩﺭ ﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ :
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ /29 :ﺷﻭﺍﻝ1441/ﻫـ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ/21 :ﻳﻭﻧﻳﻭ2020/ﻡ
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ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(1
ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺅﺍﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺣﻭﻝ
" ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺳﻌﺭ ﺃﺩﻧﻰ ﻷﺳﻬﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ "
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المرجع 2222/229-1 :
التاريخ 2222/26/22 :

معالي األخ  /صقرغباش سعيد المري
رئيس املجلس الوطنـي االتحادي

الموقر

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الموضوع  :السؤال حول السند القانوني لتحديد حد أدنى لسعرالسهم بالجمعية التعاونية
يطيـ ـ ــن أُ ــ ـ ـ ـ ـ معاليكم ـطين التحيات واألمنيات ب وام التوفيق والنجاح ،وتق ي ــر ـــ ـ ـ ـ ــو ام عُ وع يـ ـ التع ــاوـ القا ـ ـ ــم ب ـ و ار
االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــا ومجلس ــكم الموقر ،ونو إحاطة معاليكم بأـ القانوـ االتحا رقم ( )11لس ــنة  1996عُ ش ــأـ اــمعيات التعاونية ق نص
بالما ( )9على ــ "يجو للعضو ــ يتنا ل عن ملكية ـسـمه لمنتفع آخر وفقا للنظام األساسـي للـمعية".
نص النظام األسـا ــلل للـمعية التعاونية " محل السـ ال" بالما رقم (  )11على ـنه "يجو التنا ل عن األســـم ألح ـعضــاج اــمعية ممن
تتوافر فيهم شروط العضوية حسن الما ( )9من النظام بع موافقة مجلس اإل ار ".
ومفا ما تق م ــ القانوـ االتحا رقم ( )11لس ـ ــنة  1996عُ شـ ـ ــأـ اــمعيات التعاونية لم ينص على إلتزام اــمعيات بآلية معينة للبيع
ومنح الصالحية لتح ي تلك اآللية للنظام األسا لل للـمعية ومن ثم يكوـ األمر متـروك من قبل القانوـ للـمعيات إلتخاذ ما تراه مناسبا
بشأـ عملية التنا ل عن األسـم.
ونشـ عُ اا الصـ اأى ــ اــمعية التعاونية " محل السـ ال" ق ح ت لعملية التنا ل عن االسـم طريقت ـ إما اإللكت ونية ـو الورقية
واليوج ل ى اــمعية إل ام على المســا م باــمعية باتبال آلية معينة للتنا ل عن ـســـمه بل يجو له التنا ل بالطريقة الورقية وبالســعر
المناسن وباـح األ نى الا يراه مناسن له ،ويجو له إختيار الطريقة االلكت ونية والتقي بشروطـا ،وذلك على النحو التالـي :
 -1الطريقة االلكت ونية  :تتم من خالل منص ــة ت اول مس ــتقلة وعمل بنظام إلكت وني مع اإلبقاج على الطريقة التقلي ية الورقية للتنا ل
عن االسـم وإلتبال اه الطريقة يتعيـن موافقة المسا م والتوقيع على شروط الت اول االلكت وني حيث ـنــا إختيارية.
 -2الطريقة الورقية التقلي ية المعتا  :من خالل تنا ل رسمل موثق ـمام كاتن الع ل وذلك للتأا من مص اقية التنا ل.
وج ير بالاار ــ ع م وجو نص ـ ـ ــوق ن ـ ـ ــريحة بالقانوـ االتحا رقم ( )11لسـ ـ ــنة  1996عُ ش ـ ـ ــأـ اــمعيات التعاونية تنص على إل ام
اــمعيات بإتبال آلية معينة ومح لت اول ـسـ ـــم المسـ ــا م ـ وترك األمر للتنظيم ال اخلُ للـمعيات سـ ــوت يتيح لكل جمعية إتبال ما
تراه مناس ــبا ،لالك قامر و ار االقتص ــا بإع ا مش ــرول قانوـ إتحا بش ــأـ التعاونيات لتنظيم الع ي من المسـ ــا ل الا ـغفل عنها
القانوـ االتحا رقم ( )11لسنة  1996عُ شأـ اــمعيات التعاونية.
شاارين ومق رين جـو ام الكريمة ،وتفضلوا معاليكم بقبول فا ق االحت ـرام والتق ير.

المهندس  /سلطان بن سعيد المنصوري
وزي ـراالقتصاد
www.economy.gov.ae
هاتف +97143581500 :فاكس +97143581600 :ص.ب 3366 :دبي االمارات العربية المتحدة
TELEPHONE: +971 4 3581500, FAX: + 971 4 3581600, P.O.BOX 6633, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(2
ﻧﺹ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻟﻳﻥ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺧﺎﻣﺱ
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الرقم :

ت ث م379/2020/

التاريخ :

2020/06/29

معالي األخ /صقر غباش

املوقر

رئيس املجلس الوطني االتحادي

املوضوع :الرد على سؤال بشأن اإلطار القانوني لتنظيم عمل املتاحف الخاصة بالدولة
تهديكم وزارة الثقافة وتنمية املعرفة أطيب التحيات،
وباإلشارة إلى السؤال املقدم من سعادة العضو األخ /ناصر محمد اليماحي املحترم بشأن االستفسار عن "اإلطار القانوني لتنظيم عمل
املتاحف الخاصة بالدولة" ،فإنني أود في البداية أن أشكره على هذا السؤال ،كما أتقدم باالعتذار عن عدم تمكني من حضور جلسة الغد
بسبب ارتباطات سابقة تحول دون حضوري.
ً
وعليه ،فإنني أطلب تأجيل الرد على السؤال املشار إليه إلى جلسة تالية وفقا لحكم املادة ( )147من الالئحة الداخلية ملجلسكم املوقر.
مع الشكر والتقدير.

نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة

ص.ب  . P.O BOX 17أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة  . Abu Dhabi, United Arab Emiratesفاكس  . FAX: +971 24452504هاتف TEL 800552255

www.mckd.gov.ae

الرقم :

ت ث م380/2020/

التاريخ :

2020/06/29

معالي األخ /صقر غباش

املوقر

رئيس املجلس الوطني االتحادي

املوضوع :الرد على سؤال بشأن أسباب إيقاف الورش واملهرجانات الثقافية واملسابقات التراثية
تهديكم وزارة الثقافة وتنمية املعرفة أطيب التحيات،
وباإلشارة إلى السؤال املقدم من سعادة العضو األخ /أحمد عبد هللا الشحي املحترم بشأن االستفسار عن "أسباب إيقاف الورش
واملهرجانات الثقافية واملسابقات التراثية" ،فإنني أود في البداية أن أشكره على هذا السؤال ،كما أتقدم باالعتذار عن عدم تمكني من
حضور جلسة الغد بسبب ارتباطات سابقة تحول دون حضوري.
ً
وعليه ،فإنني أطلب تأجيل الرد على السؤال املشار إليه إلى جلسة تالية وفقا لحكم املادة ( )147من الالئحة الداخلية ملجلسكم املوقر.
مع الشكر والتقدير.

نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة

ص.ب  . P.O BOX 17أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة  . Abu Dhabi, United Arab Emiratesفاكس  . FAX: +971 24452504هاتف TEL 800552255

www.mckd.gov.ae

ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(3
ﻧﺹ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ
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تقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها خالل
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي السابع عشر
أوالً :البيان اإلحصائي
عقددجه هيئددة المكتددب ( )8اجتماعدداه خددالل دور االنعقدداد العددادي األول مددن الفصددل التشددريعي السددابع عشددر،
اسددتقر ت  53سدداعة عمددل و 53دقيقددة ،تممػ ها مما ششامذ م شؽضممؽتات تلق ممخ صاصلرااممات ا ة
صجؽةنب ة قسل ة لذخيقي وة خمابي وشؤون ة سج ذ ةإلادةيي وة سا

ح م ة سلق ق م

وة لطؽيخي  .وكح غ شا يلق خ صا جوي ة د اسمي

سج ذ وة ق مات شع شؤسدات ة جو .

*مالحظة :سيتم تحجيث على البيان اإلحصائي بعج االجتماع التاسع للهيئة8080/00/88-م.

1

ثانياً :النتائج األساسية ألعمال هيئة المكتب:
 .1تقجيػ ة خأي وة سذؽية خ ذ ة سج ذ ف سا يخص أتسال ة ج دات وأتسال ة سج ذ ةألصخى.
 .2شلاصق إنجاز شذخوتات ة قؽةناؼ ة ؽةيادة سج ذ ة ؽطشي ةالتحاادي.
 .3شلاصق إنجاز ة سؽضؽتات ة قاش هي جان ة سج ذ.
 .4شخةجق ةألسئ وة لأكج شؼ ةال لدةم بلطباخ ة ذخوط ة ؽةيادة هي ة

ح ة جةص

صذأن ا ،حاث يةجقت

شا يقايب ( )109أسئ .
 .5شلاصق تؽا ات ة سج ذ ،وتقجيػ تقاييخ ادويي تش ا سج ذ.
 .6ششامذ ة ط بات ة ؽةيادة شؼ جان ة سج ذ.
 .7ة سؽةهق ت ى ةملخةحات تقج ة ح قات ة شقاش

جان ة سج ذ.

 .8تقج قاء شع أاحاب ة سقا ي وة دقاادة أتزاء ة سج ذ ة ؽطشي ةالتحاادي هي بجةي ادوي ةالنققااد
ة قاادي ةألول شؼ ة فرل ة لذخيقي ة داصع تذخ .
 .9اديةس تخش ح ة جكلؽي تسخ ة شع سي أشاش ًا تاشاً سج ذ ة ؽطشي ةالتحاادي وة سؽةهق ت ه.
 .10اديةس تخش ح ة داجة تفخةء ة بدطي أشاشا تاشا شداتجة

ترال ة بخ ساني وة سؽةهق ت ه.

 .11ةملخةح إماش ويش تثك ف ألاحاب ة سقا ي وة دقاادة أتزاء ة سج ذ ة ؽطشي ةالتحاادي حؽل ة قسل
ة بخ ساني وشا يلق خ صه وشلاصق تشفاح سبع ( )7ويش شش ا حلى ن اي ادوي ةالنققااد ة قاادي ةألول شؼ
ة فرل ة لذخيقي ة داصع تذخ.
 .12ةإلحاط صا فقا ات ة بخ سان

ذعب ة بخ سان ح ال ة سذايكات ة خايج ة قاادش .

 .13ةالط ع ت ى تقخيخ ة جش ة لشفاحي

ذعب تؼ أادةء ة ذعب ة بخ سان

ص ل ادوي ةالنققااد ة قاادي

ةألول شؼ ة فرل ة لذخيقي ة داصع تذخ.
 .14اديةس تقخيخ اديؽةن ة سحاسب ة سبج ي ة سقشي بشل ج ة لجماخ هي ة حداب ة خلاشي سج ذ ة ؽطشي
ةالتحاادي تؼ ة دش ة سا

ة سشل

هي  31اديدسبخ 2019م وةتلسااد ة خاد ت ه.

 .15اديةس شذخوع شادةن ة سج ذ قام 2021م ويهق ا سج ذ

تلسااد.
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 .16ة سؽةهق ت ى شذخوع نعام ة لأشاؼ ة رحي قام 2020م ألاحاب ة سقا ي وة دقاادة أتزاء ة سج ذ
ة ؽطشي ةالتحاادي ،وشؽظفي ةألشان ة قاش
 .17اديةس ة سبشى ة حا ي ألشان ة قاش

سج ذ.

سج ذ ة ؽطشي ةالتحاادي بجبي وص ايةت ة لطؽيخ.

 .18ششامذ ة سدا ل ة سلق ق صذؤون ةألشان ة قاش

سج ذ.

 .19اديةس تقاييخ ة جان هي ن اي ادوي ةالنققااد ة قاادي ةألول شؼ ة فرل ة لذخيقي ة داصع تذخ،
وإحا ل ا إ ى ة سج ذ التلساادها.
 .20ةالط م ع ت ممى تقخيممخ ةألشان م ة قاش م

سج ممذ ة ممؽطشي ةالتحمماادي صذممأن أتسا مما ص م ل ادوي ةالنققممااد

ة قاادي ةألول شؼ ة فرل ة لذخيقي ة داصع تذخ.
وإذ تقجم هائ ة سكلب تقخيخها ،هإن ا تأشل أن تكؽن مج أادت ادويها وهمخ ةصلراامات ا ة

ح م  ،وبسما يؤكمج ت مى

سقا ا ة جااد هي ق اادة أتسال ة سج ذ صسا يحقخ اا حه ة قام.

3
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ج ـقــزيــزوػاط
لجىت الػؤون الدضخىريت والدػزيعيت والطعىن
عً أعمالها في دورالاوعقاد العادي ألاول مً الفصل الدػزيعي الطابع عػز

خالل املدة مً  2019/11/14إلى 2020/06/30

1

املىقز

معالي  /صقزغباع
رئيظ املجلظ الىطني الاجحادي
الطالم عليكم ورحمت هللا وبزكاجه

املىضىع :جقزيزوػاط اللجىت لدورالاوعقاد العادي ألاول
مً الفصل الدػزيعي الطابع عػز

نرفع ععي م ع ععلجنة

ر ع ععر

ع ع " الػـ ــؤون الدضـ ــخىريت والدػـ ــزيعيت والطعـ ــىن " عع ععه خع ععلرةل ن ع ع

 2019/11/14لغاً ــت  ،2020/06/30إعم ععلم جةم ععل
برجلء جت ضل ب رضه على مل ة

ع  )72ععه ج ال ع جل نةن ع جةمتة ع

ج ععىر

مى ر.

غاكزيً لكم حطً حعاوهكم،،،
رئيظ اللجىت
كف ـ ـ ـاح الشع ـ ـ ـ ـابي

2

ج عع
ل ععل

ع ععه

املحخ ـ ـ ــىي

م
.1

عه خلرةل ن

لخص ر ر جل

و

الصفحت

ل جل

ألاو

4

.2

ً
أوم :جنخلط ج لم جل

5

.3

ً
ثلننل :جنخلط جتخريعي جل

5

.4

ً
ثلجثل :جنخلط جر لبي جل

5

.5
.6
.7

ب ل :ف لجن جل

6

في جنخلط جتخريعي و جر لبي

نل سل  :جل سلت وألاو ق ج ن م ل ه بل ألا لن ج ل و مسلنل ج مل جل
سل سل  :حضى

ةلت مجتملعلت جل

جلو ألاو

ن

الفه ــزص

3

6
8

ملخص جقزيز
لجىت الػؤون الدضخىريت والدػزيعيت والطعىن عً أعمالها خالل دورالاوعقاد العادي ألاول مً
الفصل الدػزيعي الطابع عػز
 بة ععا خ ععلط جل ع ع نع عو ستغرق خلط جل

و
ن

 -ونل خ ععل جل ع ف ععي

ععل ج ععل

ألاو ع ععل  )9أ خع ع

مث ععل ف ععي ع ععل

 )9جتملع ععلت

جلو عل  )22:00سلع عمل.
جتخ ععريعي ع ععل  )1خ ععرو ععلنىث مث ععل ف ععي خ ععرو ععلنىث ل ععل

لن ع

مرسىم ب لنىث لل

 )3جس  2013ب خلء و ظن يى ث مثل اي

 كمععل نل خععل جل ع عععل  )1ىضععى عععلم جةععى و )2ىضععى عععلم مثععل فععي ىضععى سنلسع و

ب جغ ععلء

جلوج .

ج ععل فععي رععهث ععى ر ة ع ملحل ععل و بنععل عععل

ج ععل فععي رععهث جتىجنععه ألاسععر و ىضععى سنلسع و

ج ل في رهث ههنل ج ضل وت ز ز ج ضلء متخصص.
 وأنت ععزت جل ع ع ععل  )1ر ععر ععر تة عىضععى سنلسع و
لل

.

 -وفي

لن

ج ععى ء بخ ععهث ىي ععنلت مل ة ع

ج ععل فععي رععهث ة ع ملحل ععل حععى

تةع

ج ععىر

ل ععل

جععى ء علععى ىيععنلت مل ةع

ف ععي ر ععهث
جععىر

جتخعريعي رة عل جل ع فعي سعرنل سع م عرود علعى جعلو أعملجةعل علعى ععل عه ألاو ق

و جل سلت ج ن م ل ه بل ألا لن ج ل بةا عل هل  )5أو ق ف ن .
 -كمععل و رة ععل جل ع فععي

لن ع

جر ععلبي سععرنل س ع م ععرود علععى جععلو أعملجةععل علععى عععل ععه ألاو ق

و جل سلت ج ن م ل ه بل ألا لن ج لم بةا عل هل  )9أو ق ف ن .
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جقزيزلجىت الػؤون الدضخىريت والدػزيعيت والطعىن
عً وػاطها خالل الفترة مً  2019/11/14لغاًت 2020/06/30
ً
أوال :اليػاط العام للجىت
بةا خعلط جل ع نع
ن

و

عل ج عل

ألاو ععل  )9أ خع

مثعل فعي ععل  )9جتملععلت و سعتغرق خعلط جل ع

جلو عل  )22:00سلع عمل.

ثاهيا :اليػاط الدػزيعي للجىت
هاقػذ اللجىت في الجاهب الدػزيعي خالل هذه الفترة عدد مػزوع قاهىن ( )1هى:
 .1خرو لنىث مثل في خرو لنىث لل
يى ث مثل اي جلوج

ب جغلء مرسىم ب لنىث لل

ً
ثالثا :اليػاط الزقابي للجىت

 جبيذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد (  ) 2مىضىع عام في غأن آلاحي-: .1سنلس و

ج ل في رهث جتىجنه ألاسر .

 .2سنلس و

ج ل في رهث ههنل ج ضل وت ز ز ج ضلء متخصص.

 هاقػذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد ( )1مىضىع عام في غأن آلاحي- : .1جةى و

ج ل في رلث ى ر ة

ملحل ل

5

 )3جس  2013ب خلء و ظن

 كما أهجشث اللجىت عدد ( )1جقزيزحىل رد مجلظ الىسراء على جىصياث املجلظ الىطني الاجحادي ،وهى كاآلحي:.1

ع جخععاوث جلسععتى و جتخععري ن و ج ععىث حععى ععر تةع

ر ععر

في رهث ىضى سنلس و

لل

ج ل في رهث ة

جععى ء بخععهث ىيععنلت مل ةع

جععىر

ملحل ل .

رابعا :فعاليت اللجىت في اليػاط الدػزيعي والزقابي:
لن

جتخريعي :خرو لنىث لل

ب خلء و ظن يى ث مثل اي

) جس  2019ب جغلء مرسىم ب لنىث لل

جلوج نتل أث مل ة

ل أ ر  )1ت ليل وهى

ع  )3جسع 2013

د ه جل

.

خامطا  :ألاوراق والدراضاث الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت واملطاهدة لعمل اللجىت.
فــي الجاهــب الدػــزيعي ،اطلعــذ اللجىــت فــي ضــةيل دراضــت املطــزوح علــى لــدول أعمالهــا علــى عــدد مــً ألاوراق والدراضــاث
الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت ،بلغ عددها ( )5أوراق فىيت وهي كالخالي- :
 -1ن
-2

عمل جل
لو م ل ث

-3

ر ر جل

جنهلئي

-4

ر ر مل ة

جنهلئي

 -5ف لجن ألاو ق ج ن

6

في الجاهب الزقابي ،اطلعذ اللجىت في ضةيل دراضت املطزوح على لدول أعمالها على عدد مً ألاوراق والدراضاث
الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت ،بلغ عددها ( )9أوراق فىيت وهي كالخالي:
 .1نص ىضى بخهث ة

ملحل ل .

 .2نص ىضى بخهث و جتخري لت في ح لظ على ألاسر .
 .3جلو

حظلت ىضى سنلس و

ج ل في رهث ع ملحل يث.

 .4جلو

حظلت ىضى سنلس و

ج ل في رهث ههنل ج ضل وت ز ز ج ضلء متخصص.

 .5نص ىضى سنلس و
.6

س كخ ن حى ىضى سنلس و

 .7ن
.8
.9

ج ل في رهث جتىجنه ألاسر .

عمل

حى ىضى جةى و

س لةنةن حى ىضى جةى و
ر ععر
لل

ج ل في رهث جتىجنه ألاسر .
ج ل في رهث ى ر ة
ج ل في رهث ى ر ة

ملحل ل .
ملحل ل .

ع جخعاوث جلسععتى و جتخععري ن و ج ععىث حععى ععر تةع
في رهث ىضى سنلس و

ج ل في رهث ة

7

ملحل ل .

جععى ء بخععهث ىيععنلت مل ةع

جععىر

َ
ضادضا  :حضىر الجهاث اللخماعاث لجىت الػؤون الدضخىريت والدػزيعيت والطعىن خالل دور الاوعقاد العادي ألاول
مً الفصل الدػزيعي 17

الجهاث املػاركت في حضىرالخماعاث اللجىت

اللجى ـ ــت

لجىـت
الػؤون الدضخىريت والدػزيعيت والطعىن













جم ن لا ل ت جةملل يث و ج لنىنيث
ةت إبر هن حىس جةملل ل و ستخل ت ج لنىنن
ةت ى ه س ى جةملل ل و ستخل ت ج لنىنن
ةت نليت سةنل جةملل ل و ستخل ت ج لنىنن
ةت دمحم علي حمل جةملل ل
ةت جظ لل ي جةملل ل و ستخل ت ج لنىنن
ةت جب يش جةملل ل و ستخل ت ج لنىنن
ةت عل ر سلج مةر جةملل ل و ستخل ت ج لنىنن
ةت دمحم سةملث جةملل ل و ستخل ت ج لنىنن
ةت دمحم جغ لي لل ىث و ستخل وث لنىننىث
ةت نةن به عمي جةملل ل و ستخل ت ج لنىنن

وجفضلىا بقبىل فائق الاحترام والخقدًز

8

ج ـقــزيــزوضاط
لجىت صؤون الدفاع والداخليت والخارجيت
عً أعمالها في دورالاوعقاد العادي ألاول مً الفصل الدضزيعي السابع عضز

خالل املدة مً  2019/11/14إلى 2020/06/30

1

املىقز

معالي  /صقزغباش
رئيس املجلس الىطني الاجحادي
السالم عليكم ورحمت هللا وبزكاجه

املىضىع :جقزيزوضاط اللجىت لدورالاوعقاد العادي ألاول
مً الفصل الدضزيعي السابع عضز

نرفع ملعاليكم تقرير لجنة " صـؤون الـدفاع والداخليـت والخارجيـت" عة شاةاػ ا لةال تلة ةن ة 2019/11/14
لغاًــت  ،2020/06/30إعمةةال لدمةةا

ةةم  )72ة تلا ا ة تل تلدي ة لدميدةةا تلةةىػء لتاةةا

رحةةا تل ةظ ة

بعرطه على تملجدا تملى ر.

صاكزيً لكم حسً حعاوهكم،،،
رئيس اللجىت
د .علي راصد الىعيمي

2

املحخ ـ ـ ــىي

م
.1

لخص تقرير تللجن ع شااػ ا لال و لشعقا تلعا

الصفحت
ألاول

4

.2

ً
أول :تلنااغ تلعام للجن

5

.3

ً
ثانيا :تلنااغ تلتاريعي للجن

5

.4

ً
ثالثا :تلنااغ تلر ابي للجن

5

.5

َ
تبعا  :فعالي تللجن في تلنااغ تلتاريعي وتلر ابي

6

.6

َ
لا سا  :تل تسات وألاو تق تلةني تملع

.7

َ
سا سا  :حظى تلج ات لح ماعات تللجن لال تل و ألاول

ب ألا ان تلعا وتملسان لعم تللجن

الفه ــزس

3

6
10

ملخص جقزيز
لجىت صؤون الدفاع والداخليت والخاجيت عً أعمالها خالل دورالاوعقاد العادي ألاول مً الفصل
الدضزيعي السابع عضز
 دةةن شاةةاغ تللجنة لةةال و لشعقةةا تلعةةاشااغ تللجن لال تل و ع

ألاول عة

 )16شاةةاػا تمثة فةةي عة

 )25:10ساع عم .

 -ونا ات تللجن فةي تلجانةا تلتاةريعي عة

 )5اةروعات ةانى تمثة فةي اةرو ةانى تتاةا
و اةةرو ةةانى تتاةةا

تلة و ي لد م ة فةةي اافاة تل ؼةةرا وتل ؼةةرا تلعنية
لتاا

ً
 )16تح ماعةةا وتسة قرق

عة

ئشاةا تملر ة

بعةةع أحاةةام تلقةةانى

م  ) 1لسن  2019باةأ نظةام تلسةدا تل دى ايةو و تلقن ةلي و اةرو ةانى تتاةا

بع ةةع أحا ةةام تلق ةةانى لتا ةةا
اةةرو ةةانى تتاةةا
ارو انى تتاا

عة

عة

ةةم  ) 11لس ةةن  2018ف ةةي ةأ تنظ ةةيم و ت تلخا حي ة وتل ع ةةاو تل ة و ي و
بعةةع أحاةةام تلقةةانى لتاةةا

ةةم  ) 5لسةةن  1992باةةأ يدية تلاةةرػ و

باأ حما تلا ى

 -ما نا ات تللجن ع

 )1ىطى عةام تمثة فةي سياسة و ت تل تلدية فةي ةأ تلة فا تملة شي وتبنةت عة

 )1ىطى عام تمث في سياس هيئ تلخ

تلىػني ولح ياػي .
تس ة تملؼةةروم علةةى ح ة ول أعمال ةةا علةةى ع ة

 وفةةي تلجانةةا تلتاةةريعي تػدعةةت تللجن ة فةةي سةةجيوتل تسات تلةني تملع

ب ألا ان تلعا

 م ةةا وتػدع ةةت تللجن ة ف ةةي تلجان ةةا تلر ةةابي س ةةجيوتل تسات تلةني تملع

ب ألا ان تلعا

دن ع ها  )40و

فني .

تس ة تملؼ ةةروم عل ةةى ح ة ول أعمال ةةا عل ةةى ع ة
دن ع ها  )15و
4

ة ألاو تق

فني .

ة ة ألاو تق

جقزيزلجىت صؤون الدفاع والداخليت والخارجيت
عً وضاطها خالل الفترة مً  2019/11/14لغاًت 2020/06/30
ً
أوال :اليضاط العام للجىت
دن شااغ تللجنة لةال و لشعقةا تلعةا
لال تل و ع

لول عة

 )16شاةاػا تمثة فةي عة

ً
 )16تح ماعةا وتسة قرق شاةاغ تللجنة

 )25:10ساع عم .

ثاهيا :اليضاط الدضزيعي للجىت
هاقضذ اللجىت في الجاهب الدضزيعي خالل هذه الفترة عدد (  )5مضزوعاث قاهىن وهي :
 .1ارو انى تتاا
 .2اةةرو ةةانى تتاةةا

ئشاا تملر تل و ي لد م في اافا تل ؼرا وتل ؼرا تلعني
عة

بعةةع حاةةام تلقةةانى لتاةةا

ةةم  ) 1لسةةن  2019باةةا نظةةام تلسةةدا تل دى ايةةو و

تلقن لي
 .3اةةرو ةةانى تتاةةا

عة

بعةةع تحاةةام تلقةةانى لتاةةا

ةةم  ) 11لسةةن  2018فةةي ةةا تنظةةيم و ت تلخا حي ة

وتل عاو تل و ي
 .4ارو انى تتاا
 .5ارو انى تتاا

ع

بعع أحاام تلقانى لتاا

م  ) 5لسن  1992باأ يدي تلارػ

باأ حما تلا ى

ً
ثالثا :اليضاط الزقابي للجىت
 جبيذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد (  ) 1مىضىع عام في صأن الاحي : .1سياس هيئ تلخ تلىػني ولح ياػي
 هاقضذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد ( )1مىضىع عام في صأن آلاحي- : .1سياس و ت تل تلدي في أ تل فا تمل شي.
5

رابعا  :فعاليت اللجىت في اليضاط الدضزيعي والزقابي:
 في تلجانا تلتاريعي:أ .ارو انى تتاا ئشاا تملر تل و ي لد م في اافا تل ؼرا وتل ؼرا تلعني  :ني أ تملجدا ة
ً
أ ر  )5تع ات نها ع  )2تع ا ق نم تللجن وأطاا ل ا تملجدا ع  )3تع ات .
ب .اةرو ةانى تتاةا

فةي ةأ تعة

بعةع أحاةام تلقةانى لتاةا

تلسدا تل دى ايو وتلقن لي ،ني أ تملجدا
ت .ج .ارو انى تتاا

ع

 .ارو انى تتاا
أ تملجدا

بعع أحاام تلقانى لتاا

ع

تللجن .

م  ) 11لسن  2018في ةا تنظةيم و ت

أ ر  )9تع ات حميع ا ق نح

أ ر  )6تع ات حميع ا ق نح

ه .ارو انى تتاا
أ تملجدا

ع

أ ر  )7تع ات حميع ا ق نح

بعع تحاام تلقانى لتاا

تلخا حي وتل عاو تل و ي ني أ تملجدا

ةم  )1لسةن  2019باةأ نظةام

تللجن .

م  ) 5لسن  1992باأ يدية تلاةرػ نية

تللجن .

بعع أحاام تلقانى لتاا

أ ر  )19تع ات حميع ا ق نح

م  ) 5لسن  1992باأ يدي تلارػ ني

تللجن

خامسا  :ألاوراق والدراساث الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت واملساهدة لعمل اللجىت.
فــي الجاهــب الدضــزيعي ،اطلعــذ اللجىــت فــي ســةيل دراســت املدــزوع علــى جــدول أعمالهــا علــى عــدد مــً ألاوراق والدراســاث
الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت ،بلغ عددها ( )40ورقت فىيت وهي كالخالي:
.1ألاو تق تملع حىل ارو انى تتاا

ئشاا تملر تل و ي لد م في اافا تل ؼرا وتل ؼرا تلعني

 تملد تلتاريعي
 و

تملةاهيم لح ماعي

 و

تلباث لح ماعي

 تلخبن تل ولي
 و

تلن ا ج

 لؼ عم تللجن
 تلج ول تملقا تلتاريعي
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 تقرير تللجن
 ح ول فعالي تملجدا ملارو تلقانى
 .2اةةرو ةةانى تتاةةا

عة

بعةةع تحاةةام تلقةةانى لتاةةا

ةةم  ) 1لسةةن  2019باةأ نظةةام تلسةةدا تل دى ايةةو و

تلقن لي
 لؼ عم تللجن
 تقرير تللجن
 تلةرق

تلقانى تلحا ي و ارو تلقانى

 تقرير تملجدا
 تلج ول قا  -للجن
 تلج ول تملقا – لدميدا
 ح ول فعالي تملجدا
 تقرير تملجدا
 .3اةةرو ةةانى تتاةةا

عة

بعةةع تحاةةام تلقةةانى لتاةةا

ةةم  ) 11لسةةن  2018فةةي ةةا تنظةةيم و ت تلخا حي ة

وتل عاو تل و ي
 تلةرق

تلقانى تلحا ي و ارو تلقانى

 تقرير تللجن
 تقرير تملجدا
 تلج ول تملقا – للجن
 تلج ول تملقا – لدميدا
 ح ول فعالي تملجدا
 لؼ عم تللجن
 .4ارو انى تتاا

ع

بعع أحاام تلقانى لتاا

7

م  ) 5لسن  1992باأ يدي تلارػ

 تلج ول تملقا – تللجن
 تقرير تللجن
 تلج ول تملقا – تملجدا
 تقرير تملجدا
 تملد تلتاريعي
 لؼ عم تللجن
 و

فعالي ألاو تق تلةني

 تلباث لح ماعي
 تلج ول تملقا


قا ن

يدي تلارػ و أيا مي بي و أيا مي تلعدىم تلارػي تلاا

تلقىتن تملع ل

 .5ارو انى تتاا

باا حما تلا ى

 تملد تلتاريعي
 تلخبن تل ا يخي
 تلعرض تل ق م
 ح ول قا – تللجن
 تقرير تللجن
 ح ول ماحظات ألاعظا
في الجاهب الزقابي ،اطلعذ اللجىت في سةيل دراست املدزوع على جدول أعمالها على عدد مً ألاوراق والدراساث
الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت ،بلغ عددها ( )15ورقت فىيت وهي كالخالي:
.1

تس اةي حىل ىطى سياس تملر تلىػء لدباث وإلانقاذ

.2

تس اةي حىل ىطى سياس هيئ تلخ

.3

تس تلكاةي حىل ىطى سياس تل يئ لتاا

.4

تس اةي حىل ىطى سياس و ت تل تلدي في أ تع ي ألا وتلسا على تلؼرق.

تلىػني ولح ياػي .

8

لد ىي وتلجنسي للح

خالةي انى إلا ا .

.5

تس اةي حىل ىطى ألا تملنافذ وتلح و وتملناػق تلحر في ظ تل ق نتت إلا ديمي .

.6

تس اةي حىل ىطى و ت تلخا حي وتل عاو تل و ي في تع ي تنافسي تل ول على تل عي تلعالم .

.7

تس اةي حىل ىطى عام حىل سياس تل يئ تلعا أل تملنافذ وتلح و وتملناػق تلحر .

 .8نص ىطى عام حىل سياس تل يئ تلعا أل تملنافذ وتلح و وتملناػق تلحر .
 .9نص ىطى سياس تل يئ لتاا
 .10نص ىطى سياس هيئ تلخ

لد ىي وتلجنسي للح

خالةي انى إلا ا .

تلىػني ولح ياػي .

 .11نص ىطى سياس و ت تل تلدي في تع ي ألا وتلسا
 .12نص ىطى و ت تل تلدي في تع ي ألا وتلسا على تلؼرق.
 .13نص ىطى ألا تملنافذ وتلح و وتملناػق تلحر في ظ تل ق نتت إلا ديمي .
 .14نص ىطى و ت تلخا حي وتل عاو تل و ي في تع ي تنافسي تل ول على تل عي تلعالم .
 .2تقرير لجن تلاؤو تل فا وتل تلدي وتلخا حي باأ

ىطى سياس و ت تل تلدي في أ تل فا تمل شي.

 .3ؼا ات تعديق لجن تلاؤو تل فا وتل تلدي وتلخا حي باأ ىطى سياس و ت تل تلدي فةي ةأ تلة فا
تمل شي.
 .15ح ول سةا تىيةيات لجنة تلاةؤو تلة فا وتل تلدية وتلخا حية باةأ ىطةى سياسة و ت تل تلدية فةي ةأ
تل فا تمل شي.

9

سادسـا :حضىر الجهاث الجخماعاث لجىت صؤون الدفاع والداخليت والخارجيت خالل دورالاوعقاد العادي ألاول مً
الفصل الدضزيعي 17
الجهاث املضاركت في حضىراجخماعاث اللجىت

اللجى ـ ــت

 و ت تل تلدي ة

لجىـت
صؤون الدفاع والداخليت والخارجيت

 و ت تلخا حي ة وتل عاو تل و ي

وجفضلىا بقبىل فائق الاحترام والخقدًز

11

ج ـلــزيــزوػاط
لجىت الػؤون اإلااليت والاكخصادًت والصىاعيت
عً أعمالها في دورالاوعلاد العادي ألاول مً الفصل الدػزيعي الطابع عػز

خالل اإلادة مً  2019/11/14إلى 2020/06/30

1

اإلاىكز

معالي  /صلزغباع
رئيظ املجلظ الىطني الاجدادي
الطالم عليكم ورخمت هللا وبزكاجه

اإلاىضىع :جلزيزوػاط اللجىت لدورالاوعلاد العادي ألاول
مً الفصل الدػزيعي الطابع عػز

نرفع ملعاليكم ثقرير لجنة "الػؤون اإلااليت والاكخصادًت والصىاعيت" عن نشاطها خالل الفترة من
 2019/11/14لغاًت  ،2020/06/30إعماال للمادة رقم ( )72من الالئحة الداخلية للمجلس الىطني الاثحادي،
برجاء الحفضل ةعرضه على املجلس املىقر.

غاكزيً لكم خطً حعاوهكم،،،
رئيظ اللجىت
ضعيد راغد العابدي

2

املحخ ـ ـ ــىي

م

الصفدت

.1

ملخص ثقرير اللجنة عن نشاطها خالل دور الانعقاد العادي ألاول

4

.2

ً
أوال :النشاط العام للجنة

5

.3

ً
ثانيا :النشاط الخشريعي للجنة

5

.4

ً
ثالثا :النشاط الرقابي للجنة

6

.5

ً
راةعا :فعالية اللجنة في النشاط الخشريعي والرقابي

6

.6

ً
خامسا  :الدراسات وألاوراق الفنية املعدة من قبل ألامانة العامة واملساندة لعمل اللجنة

6

.7

ً
سادسا  :حضىر الجهات الجحماعات اللجنة خالل الدور ألاول

11

الفه ــزص

3

ملخص جلزيز
لجىت الػؤون اإلااليت والاكخصادًت والصىاعيت عً أعمالها خالل دورالاوعلاد العادي ألاول مً
الفصل الدػزيعي الطابع عػز
ً
ً
 بلغ نشاط اللجنة خالل دور الانعقااد العاادي ألاول عادد ( )31نشااطا ثمثال فاي عادد ( )31اجحماعاا ،واساحقرقنشاط اللجنة خالل الدور عدد ( )105:30ساعة عمل.
وناقشااد اللجنااة فااي الجانااي الخشااريعي عاادد ( )7مشااروعات قااىان  ،ثمثل اد فااي مشااروا قااانى اثحااادي بحعاادًل
ةعا ا أحك ااام الق ااانى الاثح ااادي رق اام (  ) 18لس اانة  1981ةشا اأ ثنظ اايم الى ا اااالت الحجاري ااة و مش ااروا ق ااانى
اثحااادي فااي اااأ اعحماااد التساااا الخحااامي املىحااد لالثحاااد والتسااابات الخحاميااة للجهااات املسااحقلة عاان الساانة
املالية املنتهية فاي  2018/12/31و مشاروا قاانى اثحاادي فاي ااأ الحعاونياات و مشاروا قاانى اثحاادي فاي ااأ
ثنظيم املخسو الاستراثيجي للسالع القاائياة فاي الدولاة و مشاروا قاانى اثحاادي فاي ااأ ثنظايم وحماًاة حقاىق
امللكيااة الاااناعية و مشااروا قااانى اثحااادي فااي ااأ حماًااة املسااتهل و مشااروا قااانى اثحااادي فااي اااأ ضااما
التقىق في ألامىال املنقىلة.
 كم ا ااا ناقش ا ااد اللجن ا ااة ع ا اادد ( )2مىض ا ااىا ع ا ااام ثمثلا ا اد ف ا ااي سياس ا ااة الهية ا ااة العام ا ااة للمعاا ا ااات والحأمين ا اااتالاجحماعية ،وسياسة وزارة الاقحااد في اأ دعم قعاا السياحة.
 وفااي الجانااي الخشااريعي اطلعااد اللجنااة ،فااي سا يل دراسااة مااا طاار  ،علااى جاادول أعمالهااا علااى عاادد ماان ألاوراقوالدراسات الفنية املعدة من قبل ألامانة العامة بلغ عددها ( )61ورقة فنية.
 كمااا اطلعااد اللجنااة ،فااي الجانااي الرقااابي ،علااى عاادد ماان ألاوراق والدراسااات الفنيااة املعاادة ماان قباال ألامانااةالعامة ،بلغ عددها ( )14ورقة فنية.
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جلزيزلجىت الػؤون اإلااليت والاكخصادًت والصىاعيت
عً وػاطها خالل الفترة مً  2019/11/14لغاًت 2020/06/30
ً
أوال :اليػاط العام للجىت
ً
بلغ نشاط اللجناة خاالل دور الانعقااد العاادي الاول عادد ( )31نشااطا ثمثال فاي عادد ( )31اجحماعاا ،واساحقرق نشااط اللجناة
خالل الدور عدد ( )105:30ساعة عمل.
زاهيا :اليػاط الدػزيعي للجىت
هاكػذ اللجىت في الجاهب الدػزيعي خالل هذه الفترة عدد ( )7مػزوعاث كىاهين و هي:
 .1مش ااروا ق ااانى اثح ااادي بحع اادًل ةع ا

احك ااام الق ااانى الاثح ااادي رق اام (  ) 18لس اانة  1981ةش اأ ثنظ اايم الى اااالت

الحجارية
 .2مشااروا قااانى اثحااادي فااي اااأ اعحماااد التساااا الخحااامي املىحااد لالثحاااد والتسااابات الخحاميااة للجهااات املسااحقلة
عن السنة املالية املنتهية في 2018/12/31
 .3مشروا قانى اثحادي في اأ الحعاونيات
 .4مشروا قانى اثحادي في اأ ثنظيم املخسو الاستراثيجي للسلع القاائية في الدولة
 .5مشروا قانى اثحادي في اأ ثنظيم وحماًة حقىق امللكية الاناعية
 .6مشروا قانى اثحادي في اأ حماًة املستهل
 .7مشروا قانى اثحادي في اأ ضما التقىق في ألامىال املنقىلة

5

ً
زالثا :اليػاط الزكابي للجىت
هاكػذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد ( )2مىضىع عام في غأن آلاحي:
 .1سياسة الهيةة العامة للمعااات والحأمينات الاجحماعية.
 .2سياسة وزارة الاقحااد في اأ دعم قعاا السياحة.
ً
رابعا :فعاليت اللجىت في اليػاط الدػزيعي والزكابي:
في الجاني الخشريعي:
أ .مشروا قانى اثحادي رقم ( ) لسنة  2020بحعدًل ةع

أحكام القانى الاثحادي رقام (  ) 18لسانة 1981

ةشأ ثنظيم الى االت الحجارية ،نجد أ اللجنة قد أدخلد عدد ( )2جعدًل أقرها املجلس.
ا .مشروا قانى اثحادي في اأ اعحماد التساا الخحامي املىحد لالثحاد والتسابات الخحامية للجهات
املسحقلة عن السنة املالية املنتهية في .2018/12/31
ج .مشروا قانى اثحادي رقم ( ) لسنة  2020في اأ ثنظيم املخسو الاستراثيجي للسلع القاائية في الدولة ،نجد
ً
أ املجلس قد أقر (  ) 12جعدًال ،منها (  ) 9جعدًالت مقترحة من اللجنة ،وأضاف املجلس ( )3جعدًالت.
د .مشروا قانى اثحادي رقام ( ) لسانة  2020فاي ااأ حماًاة املساتهل  ،نجاد أ املجلاس قاد أقار (  ) 18جعادًال،
ً
ً
منها (  ) 14جعدًال مقترحا من اللجنة ،وأضاف املجلس ( )4جعدًالت.
ه .مشروا قانى اثحادي في اأ ضما التقىق في ألامىال املنقىلة.
ً
م
خامطا :ألاوراق والدراضاث الفىيت اإلاعدة مً كبل ألاماهت العامت واإلاطاهدة لعمل اللجىت.
فااي الجانااي الخشااريعي ،اطلعااد اللجنااة فااي سا يل دراسااة املعاارو علااى جاادول أعمالهااا علااى عاادد ماان ألاوراق والدراسااات الفنيااة
املعدة من قبل ألامانة العامة ،بلغ عددها ( )61ورقة فنية وهي الحالي:
م
 .1ألاوراق اإلاعــدة إلاػــزوع كــاهىن اجدــادي بخعــدًل بع ـ

أخكــام اللــاهىن الاجدــادي ركــم (  ) 18لطــىت  1981بػ ـأن

جىظيم الىكاالث الخجاريت هي :
 الجدول اإلالارن – اللجىت .
6

 اإلالف الدػزيعي .
 البدث الاجخماعي .
 خطت عمل اللجىت .
 جلزيزاللجىت .
 الجدول اإلالارن – املجلظ .
 جلزيزاملجلظ .
 وركت فعاليت ألاوراق الفىيت .
م
 .2ألاوراق املع اادة ملش ااروا ق ااانى اثح ااادي ف ااي ا ااأ اعحم اااد التس اااا الخح ااامي املىح ااد لالثح اااد والتس ااابات الخحامي ااة
للجهات املسحقلة عن السنة املالية املنتهية في 2018/12/31
 اضخفطاراث مػزوع اللاهىن لدًىان املحاضبت .
 اضخفطاراث مػزوع اللاهىن لىسارة اإلااليت .
 جدول ملارن بين عام  2016و 2017و  2018فيما ًخص اإلاالخظاث اإلاخكزرة .
 وركت جددًد وطبت الزواجب في الخصييف العالمي مً اإلاىاسهت العامت .
 مذكزة الحطاب الخخامي . 2019
 جدول الىساراث والجهاث اإلاذكىرة في جلزيزدًىان املحاضبت .
 جــدول عــزي وجدليــل بيــان ألاداء اإلاــالي للــىساراث وألاجهــشة الحكىميــت الاجدادًــت والجهــاث الاجدادًــت اإلاطــخللت
عً جىفيذ الطىت اإلااليت . 2018
 جدول خصزالجهاث التي صزفذ مبالغ دون وجه خم مً ميزاهيتها .
 خطت عمل اللجىت .
 الجدول اإلالارن – اللجىت .
 جلزيزاللجىت .
 العزي الخلدًمي .
 الجدول اإلالارن – املجلظ .
 جلزيزاملجلظ .
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م
 .3ألاوراق املعدة ملشروا قانى اثحادي في اأ الحعاونيات
 العزي الخلدًمي .
 وركت الدعم الحكىمي للخعاوهياث في دولت ؤلاماراث العزبيت اإلاخددة .
 جدول حعدًالث ضعادة أعضاء املجلظ خىل مػزوع اللاهىن .
 وركت دراضت أضهم الجمعيت الخعاوهيت .
 وركت اإلالارهت الدوليت اإلاعياريت بين ألافكار .
 وركت عدد الجمعياث الخعاوهيت في الدولت .
ً
 وركت دورالجمعياث الخعاوهيت عاإلايا في اكخصاد الدول وفي ألاسماث الاكخصادًت والكىارر الطبيعيت .
 وركت جدليل هلاط اللىة والضعف والفزص والتهدًداث للجمعياث الخعاوهيت في ؤلاماراث .
 وركت الىخائج اللاهىهيت واإلاالخظاث على مىاد مػزوع كاهىن اجدادي بػأن الخعاوهياث .
 وركت دراضت الحجشعلى أضهم العضى في الخعاوهيت .
 ملارهت بين اللاهىن الحالي ومػزوع اللاهىن وكاهىن الػزكاث .
 جدول اللىاعد العامت للخعاوهياث والاضخثىاءاث للخعاوهياث الاضتهالكيت .
 اضخفطاراث مػزوع اللاهىن .
 اإلاىاد اإلاعللت .
 اإلالف الدػزيعي .
 خطت عمل اللجىت .
 الجدول اإلالارن – املجلظ .
 ملخص جلزيزاللجىت .
 جلزيزاللجىت .
 الجدول اإلالارن  -اللجىت .
م
 .4ألاوراق املعدة ملشروا قانى اثحادي في اأ ثنظيم املخسو الاستراثيجي للسلع القاائية في الدولة .
 خطت عمل اللجىت .
 اإلالف الدػزيعي .
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 الجدول اإلالارن – اللجىت .
 جلزيزاللجىت .
 جدول فعاليت املجلظ .
م
 .5ألاوراق املعدة ملشروا قانى اثحادي في اأ ثنظيم وحماًة حقىق امللكية الاناعية :
 وركت هخائج البدث الاجخماعي .
 وركت خبرة اإلالارهت الدوليت .
 وركت هخائج اإلاعاًيرواإلاؤغزاث الدوليت .
 اإلالارهت بين اللاهىن الحالي و مػزوع اللاهىن .
 وركت اإلافاهيم اللاهىهيت .
 وركت دراضت ملارهت مع اللىاهين ؤلاكليميت .
 اإلالف الدػزيعي .
 وركت الىخائج النهائيت للملارهت اإلاعياريت .
 خطت عمل اللجىت .
 الجدول اإلالارن – اللجىت .
 اإلالارهـ ــت اإلاعياريـ ــت فـ ــي غـ ــأن خماًـ ــت بـ ــزاءة الاختـ ــراع لكـ ــل مـ ــً الىالًـ ــاث اإلاخدـ ــدة ألامزيكيـ ــت واإلاملكـ ــت اإلاخدـ ــدة
والجمهىريت ؤلاًطاليت.
م
 .6ألاوراق املعدة ملشروا قانى اثحادي في اا حماًة املستهل :
 اإلالف الدػزيعي .
 خطت عمل اللجىت .
 الجدول اإلالارن – اللجىت .
 العزي الخلدًمي .
 ملارهت معياريت بين مػزوع كاهىن خماًت اإلاطتهلك والدول ألاخزي .
 جلزيزاللجىت .
 الجدول اإلالارن – املجلظ .
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 جلزيزاملجلظ .
م
 .7ألاوراق املعدة ملشروا قانى اثحادي في اأ ضما التقىق في ألامىال املنقىلة :
 العزي الخلدًمي .
 جلزيزاللجىت .
 الجدول اإلالارن – اللجىت .
 الجدول اإلالارن – املجلظ .
 جلزيزاملجلظ .
في الجاهب الزكابي ،اطلعذ اللجىت في ضبيل دراضت اإلاطزوح على جدول أعمالها على عدد مً ألاوراق والدراضاث
م
الفىيت اإلاعدة مً كبل ألاماهت العامت ،بلغ عددها ( )14وركت فىيت وهي كالخالي:
ورقة نحائج ثبني حىل مىضىا سياسة وزارة املالية في اأ الاسحدامة املالية العامة والتىكمة.
 .1نص مىضىا مقتر حىل سياسة وزارة املالية في اأ الاسحدامة املالية العامة والتىكمة.
 .2ورقة نحائج ثبني مىضىا اركة الاثحاد للمعلىمات الائحمانية.
 .3نص مىضىا مقتر حىل اركة الاثحاد للمعلىمات الائحمانية.
 .4ورقة نحائج ثبني مىضىا سياسة الهيةة الاثحادًة للضرائي في اأ ضريبة القيمة املضافة.
 .5نص مىضىا مقتر حىل سياسة الهيةة الاثحادًة للضرائي في اأ ضريبة القيمة املضافة.
 .6ورقة نحائج ثبني مىضىا سياسة وزارة الاقحااد في اأ الحنافسية وثنىا الاناعات الىطنية.
 .7نص مىضىا مقتر حىل سياسة وزارة الاقحااد في اأ الحنافسية وثنىا الاناعات الىطنية.
 .8نص مىضىا مقتر حىل سياسة وزارة الاقحااد في اأ ثحقيق اقحااد ثنافس ي في سىق العمل.
 .9جاادول مقارنااة ب ا الهيةااة العامااة للمعااااات والحأمينااات الاجحماعيااة و ااندوق معااااات ومكافااقت الحقاعااد مااارة
أبىظبي و ندوق الشارقة للضما الاجحماعي.
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 .10ثقري ا اار لجن ا ااة الشا ا ا و املالي ا ااة والاقحا ا ااادًة والا ا ااناعية ح ا ااىل سياس ا ااة الهية ا ااة العام ا ااة للمعاا ا ااات والحأمين ا ااات
الاجحماعية.
 .11ورقة حىل مفهىم الجمعيات الحعاونية.
 .12دراسة ثحليلية للجنة الش و املالية والاقحاادًة والاناعية حىل مىضىا سياساة وزارة الاقحاااد فاي ااأ دعام
قعاا السياحة.
 .13ورقااة ثاااىر حلقااة نقااااية للجنااة الش ا و املاليااة والاقحاااادًة والاااناعية حااىل مىضااىا سياسااة الهيةااة العامااة
للمعااات والحأمينات الاجحماعية.

ضادضا :خضىرالجهاث الجخماعاث لجىت الػؤون اإلااليت والاكخصادًت والصىاعيت خالل دور الاوعلاد العادي ألاول
مً الفصل الدػزيعي 17
الجهاث اإلاػاركت في خضىراجخماعاث اللجىت

اللجى ـ ــت








لجىـت
الػؤون اإلااليت والاكخصادًت والصىاعيت

وزارة املالية
دًىا املتاسبة
وزارة الاقحااد
الاثحاد الحعاوني الاستهال ي
الهيةة الاثحادًة للحنافسية والاحااء
املركس الدولي لخسجيل براءات الاختراا
معهد الحدريي والدراسات القضائية

وجفضلىا بلبىل فائم الاخترام والخلدًز
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ج ـقــزيــزوػاط
لجىت غؤون الخقىيت والطاقت والثروة املعدهيت
عً أعمالها في دورالاوعقاد العادي ألاول مً الفصل الدػزيعي الطابع عػز

خالل املدة مً  2019/11/14إلى 2020/06/30

1

املىقز

معالي  /صقزغباع
رئيظ املجلظ الىطني الاجحادي

الطالم عليكم ورحمت هللا وبزكاجه
املىضىع :جقزيزوػاط اللجىت لدورالاوعقاد العادي ألاول مً
الفصل الدػزيعي الطابع عػز

هزفع ملعاليكم جقزيز لجىت " غؤون الخقىيت والطاقت والثروة املعدهيت " عً وػاطها خالل الفترة مً
 2019/11/14لغاًت  ،2020/06/30إعماال للمادة رقم ( )72مً الالئحت الذاخليت للمجلظ الىطني الاجحادي،
بزجاء الخفضل بعزضه على املجلظ املىقز.

غاكزيً لكم حطً حعاوهكم،،،

رئيظ اللجىت
عائػت راغد ليديم

2

م

املحخ ـ ـ ــىي

الصفحت

 .1ملخص جقزيز اللجىت عً وػاطها خالل دور الاوعقاد العادي ألاول

4

ً
 .2أوال :اليػاط العام للجىت

5

ً
 .3ثاهيا :اليػاط الزقابي للجىت

5

ً
 .4ثالثا :الحلقاث الىقاغيت

5

ً
 .5رابعا  :الذراضاث وألاوراق الفىيت املعذة مً قبل ألاماهت العامت واملطاهذة لعمل اللجىت

6

ً
 .6خامطا  :حضىر الجهاث الجخماعاث اللجىت خالل الذور ألاول

10

الفه ــزص

3

ملخص جقزيز
لجىت غؤون الخقىيت والطاقت والثروة املعدهيت عً أعمالها خالل دورالاوعقاد العادي ألاول مً
الفصل الدػزيعي الطابع عػز
ً
 بلغغش وػغغاط اللجىغغت خغغالل دور الاوعقغغاد العغغادي ألاول عغغذد ( )20وػغغاطا جمثغغل فغغد عغغذد ( )18اجخماعغغا،وعذد ( )2حلقاث هقاغيت ،واضخغزق وػاط اللجىت خالل الذور عذد ( )56:59ضاعت عمل.
 كمغغا هاقػغغذ اللجىغغت عغغذد ( )2مىضغغىع عغغام جمثغغل فغغد الخغغذماث املقذمغغت مغغً غغغز اث الاج غغاالث ،ودوروسارة الطاقت وال ىاعت فد غأن جطىيز ال ىاعت الىطىيت.
والثروةغت املعدهيت
الاجحادًغغت للكهزرغغاء واملغغاء فغغد غغغأن جطغغىيز
والطاقت الهيرغ
الخقىيتراجيجيت
غؤونفغغد اضغغت
لجىتجمثلغغذ
جقزيزغام
 -وجبيغغذ عغغذد ( )2مىضغغىع عغ

2020الاصطىاعد.
للذ /اء
ضياضت وسا
للجمهىر،
الذولت07/
2020رةلغاًت 00
ومىضىع/11/14
خالل الفترة مً
واملاءوػاطها
خذماث الكهزراء عً
 وأهج غغشث اللجى غغت ع غغذد ( )1جقزي غغز ح غغىل رد مجل غغظ ال غغىسراء عل غغى جىص غغياث املجل غغظ ال غغىطني الاجح غغادي،ً
للجىتجقزي غغز لجى غغت غ غغاون الخقىي غغت وطاق غغت وال غغروة املعذهي غغت ح غغىل قغ غزار مجل غغظ ال غغىسراء بػ غغأن
العام ف غغد
أوال :اليػاطوجمث غغل
ً
جىصياث املجلظ الىطني فد غان مىضىع ضياضت وسا ة الطاقت
بل غغش وػ غغاط اللجى غغت خ غغالل دور الاوعق غغاد الع غغادي الاول ع غغذد ( )19وػ غغاطا جمث غغل ف غرغد ع غغذد ( )17اجخماع غغا ،وع غغذد ( )2حلق غغاث هقاغ غغيت،

الذوراللجىت لم جىاقؼ أي مػزوع قاهىن )
وفد الجاهب الدػزيعد (
ق

واضخغز وػاط اللجىت خالل

عذد ( )52:44ضاعت عمل.

ً -كمغغا واطلعغغذ اللجىغغت فغغد الجاهغغب الزقابيغغت ضغغويل دراضغغت املطغغزو علغغى جغغذول أعمالهغغا علغغى عغغذد مغغً ألاوراق

ثاهيا :اليػاط الزقابي للجىت

والذراضاث الفىيت املعذة مً قبل ألاماهت العامت بلش عذدها ( )36ورقت فىيت.

4

جقزيزلجىت غؤون الخقىيت والطاقت والثروة املعدهيت
عً وػاطها خالل الفترة مً  2020/11/14لغاًت 2020/06/30
ً
أوال :اليػاط العام للجىت
ً
بل غغش وػ غغاط اللجى غغت خ غغالل دور الاوعق غغاد الع غغادي الاول ع غغذد ( )20وػ غغاطا جمث غغل ف غغد ع غغذد ( )18اجخماع غغا ،وع غغذد ( )2حلق غغاث
هقاغيت ،واضخغزق وػاط اللجىت خالل الذور عذد ( )56:59ضاعت عمل.
ثاهيا :اليػاط الزقابي للجىت
 جبيذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد (  )2مىضىع عام في غأن آلاحي : .1اضتراجيجيت الهيرت الاجحادًت للكهزراء واملاء فد غأن جطىيز خذماث الكهزراء واملاء للجمهىر
 .2ضياضت وسارة الذولت للذ اء الاصطىاعد.
 هاقػذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد ( )2مىضىع عام في غأن آلاحي: .1الخذماث املقذمت مً غز اث الاج االث.
 .2دور وسارة الطاقت وال ىاعت فد غأن جطىيز ال ىاعت الىطىيت.
 كما أهجشث اللجىت عدد ( )1جقزيزحىل رد مجلظ الىسراء على جىصياث املجلظ الىطني الاجحادي وهي كاآلحي: .1جقزيغغز لجىغغت غغغاون الخقىيغغت وطاقغغت وال غغروة املعذهيغغت حغغىل قغزار مجلغغظ الغغىسراء بػغغأن جىصغغياث املجلغغظ الغغىطني فغغد
غان مىضىع ضياضت وسارة الطاقت .
ً
ثالثا :الحلقاث الىقاغيت
عقذث اللجىت عذد ( )2حلقغت هقاغغيت حغىل مىضغىع الخغذماث املقذمغت مغً غغز اث الاج غاالث بعىغىان (جغىدة الخغذماث
املقذمت مً غز اث الاج االث)  ،بهذف حعشيش الخىاصل املجخمعد وضزورجه إلثزاء الىقاع بما ًحقق املىضىعيت والخكامليت

5

ف غغد جى غغاول املىض غغىع ،والاط غغالع عل غغى أه غغم الخح غغذًاث الي غغي جىاج غغه املط غغيهلكان ح غغىل الخ غغذماث املقذم غغت ف غغد قط غغاع الاج غغاالث ف غغد
الذولت وعقذث الحلقاث الىقاغيت فد ل مً:
 .1إم غغارة نجم غغان ف غغد املزك غغش الثق غغافد  -وسارة الثقاف غغت وجىمي غغت املعزف غغت ً ،غغىم الاثى غغان املىاف غغق  17فبراً غغز  2020الط غغاعت 16:00
َ
مطاء.
 .2إمارة أبى ظبي فد مزكش أبىظبي الثقافد واملعزفدً ،ىم ألاربعاء املىافق  19فبراًز  2020الطاعت ً 16:00
مطاء.
ً
رابعا  :الدراضاث وألاوراق الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت واملطاهدة لعمل اللجىت.
في الجاهب الدػزيعي (اللجىت لم جىاقؼ أي مػزوع قاهىن)
في الجاهب الزقابي ،اطلعذ اللجىت فد ضويل دراضت املطزو على جذول أعمالها على عذد مً ألاوراق والذراضاث الفىيت
املعذة مً قبل ألاماهت العامت ،بلش عذدها ( )36ورقت فىيت ،وهد الخالد:
 .1ورقغغت ج غغىر حلقغغت الىقاغغغيت للجىغغت غغغاون الخقىيغغت والطاقغغت وال غغروة املعذهيغغت حغغىل مىضغغىع الخغغذماث املقذمغغت مغغً
غز اث الاج االث فد املزكش الثقافد بإمارة نجمان.
 .2ورقغغت ج غغىر حلقغغت الىقاغغغيت للجىغغت غغغاون الخقىيغغت والطاقغغت وال غغروة املعذهيغغت حغغىل مىضغغىع الخغغذماث املقذمغغت مغغً
غز اث الاج االث فد مزكش أبى ظبي الثقافد واملعزفد.
 .3دراضغغت مقارهغغت حغغىل الخغغذماث املقذمغغت مغغً غغغز اث الاج غغاالث لالغغحاك الهمغغم وكبغغار املغغىاطىان للجىغغت غغغاون
الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت
 .4العغغزل الخقغغذً ي بػغغأن دراضغغت املقارهغغت حغغىل الخغغذماث املقذمغغت مغغً غغغز اث الاج غغاالث لالغغحاك الهمغغم وكبغغار
املىاطىان للجىت غاون الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت.
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 .5جذول مالحظاث هص مىضىع حىل ضياضت وسارة الذولت للذ اء الاصطىاعد.
 .6ورق غغت اضخفط غغاراث لجى غغت غ غغاون الخقىي غغت والطاق غغت وال غغروة املعذهي غغت ح غغىل مىض غغىع الخ غغذماث املقذم غغت م غغً غ غغز اث
الاج االث املىجهت إلى الخبراء واملطدػاريً بػأن خذماث الاج االث.
 .7ورقت جحليل هخائج اضخويان الحلقت الىقاغيت فد إطار مىاقػت مىضىع الخذماث املقذمت مً غز اث الاج االث .فغد
مزكش أبى ظبي الثقافد واملعزفد بإمارة أبى ظبي بخاريخ 2020/2/19م.
 .8ورقغ غغت اضخفطغ غغاراث لجىغ غغت غغ غغاون الخقىيغ غغت والطاقغ غغت وال غ غغروة املعذهيغ غغت مىجهغ غغت إلغ غغى الهيرغ غغت العامغ غغت لخىظغ غغيم قط غ غغاع
الاج االث بخاريخ .2020/2/25
 .9ورق غغت اضخفط غغاراث لجى غغت غ غغاون الخقىي غغت والطاق غغت وال غغروة املعذهي غغت مىجه غغت إل غغى ماضط غغت م غغاراث لالج غغاالث –
اج االث بخاريخ .2020/2/25
 .10ورقت اضخفطاراث لجىت غاون الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت مىجهغت إلغى ماضطغت مغاراث لالج غاالث املخكاملغت
– دو بخاريخ .2020/2/25
 .11جقزي غغز الحلق غغت الىقاغ غغيت للجى غغت غ غغاون الخقىي غغت والطاق غغت وال غغروة املعذهي غغت بعى غغىان (ج غغىدة الخ غغذماث املقذم غغت م غغً
غز اث الاج االث) واملىعقذة فد املزكش الثقافد بإمارة نجمان جاريخ .2020/2/17
 .12جقزي غغز الحلق غغت الىقاغ غغيت للجى غغت غ غغاون الخقىي غغت والطاق غغت وال غغروة املعذهي غغت بعى غغىان (ج غغىدة الخ غغذماث املقذم غغت م غغً
غز اث الاج االث) واملىعقذة فد مزكش أبى ظبي الثقافد واملعزفد بخاريخ .2020/2/19
 .13جقزيز لجىت غاون الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت حىل مىضىع الخذماث املقذمت مً غز اث الاج االث.
 .14بطاق غغاث حعلي غغق للجى غغت غ غغاون الخقىي غغت والطاق غغت وال غغروة املعذهي غغت ح غغىل مىض غغىع الخ غغذماث املقذم غغت م غغً غ غغز اث
الاج االث.
 .15جقزي غغز هخغ غ غغائج اجخم غغاع لجى غغت غ غغاون الخقىي غغت والطاق غغت وال غغروة املعذهي غغت ملىاقػ غغت مىض غغىع الخ غغذماث املقذم غغت م غغً
غز اث الاج االث مع الخبراء واملعىيان فد قطاع الاج االث املىعقذ ًىم الاثىان املىافق2020/2/3 - :
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 .16اضخويان بػأن مىضىع مىضغىع الخغذماث املقذمغت مغً غغز اث الاج غاالث بعىغىان جغىدة الخغذماث املقذمغت مغً
غز اث الاج االث خالل أسمت ىروها.
 .17خطغغت عمغغل لجىغغت غغغاون الخقىيغغت والطاقغغت وال غغروة املعذهيغغت حغغىل مىضغغىع دور وسارة الطاقغغت وال غغىاعت فغغد جطغغىيز
ال ىاعت الىطىيت
 .18دراضت جحليليت حىل دور وسارة الطاقت وال ىاعت بػأن جطىيز ال ىاعاث الىطىيت.
 .19ورقغغت اضخفطغغاراث لجىغغت غغغاون الخقىيغغت والطاقغغت وال غغروة املعذهيغغت مىجهغغت إلغغى غغغزكت الخلغغيج لل غغىاعاث الذوائيغغت –
جلفار.
 .20ورقت اضخفطاراث لجىت غاون الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت مىجهت إلى هيرت الاماراث للمىاصفاث واملقاًيظ
 .21ورقت اضخفطاراث لجىت غاون الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت مىجهت إلى دائزة الخىميت الاقخ ادًت فد الػارقت
 .22ورقت اضخفطاراث لجىت غاون الخقىيت والطاقغت وال غروة املعذهيغت مىجهغت إلغى دائغزة الخىميغت الاقخ غادًت

فغد

أم القيىيً .
 .23ورق غغت اضخفط غغاراث لجى غغت غ غغاون الخقىيغ غت والطاق غغت وال غغروة املعذهي غغت مىجه غغت ل غغذائزة الخىمي غغت الاقخ غغادًت ف غغد رأص
الخيمت
 .24ورقت اضخفطاراث لجىت غاون الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت مىجهت لذائزة الخىميت الاقخ ادًت فد نجمان
 .25ورقت اضخفطاراث لجىت غاون الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت مىجهت لذائزة ال ىاعت والاقخ اد فد الفجارة.
 .26ورقت اضخفطاراث لجىت غاون الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت مىجهت الى اجحاد غزف الخجارة .
 .27ورقت اضخفطاراث لجىت غاون الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت مىجهت لذائزة الخىميت الاقخ ادًت -دبي
 .28ورقت اضخفطاراث لجىت غاون الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت مىجهت لذائزة الخىميت الاقخ ادًت-أبىظبي
 .29ورقت اضخفطاراث لجىت غاون الخقىيت والطاقت وال روة املعذهيت مىجهت إلى وسارة الاقخ اد.
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 .30ورقت اضخفطاراث لجىت غغاون الخقىيغت والطاقغت وال غروة املعذهيغت حغىل مىضغىع ضياضغت وسارة الطاقغت وال غىاعت فغد
غأن جطىيز ال ىاعت الىطىيت مىجهت إلى املىطقت الحزة (جبل علد).
 .31ورقت اضخفطاراث لجىت غغاون الخقىيغت والطاقغت وال غروة املعذهيغت حغىل مىضغىع ضياضغت وسارة الطاقغت وال غىاعت فغد
غأن جطىيز ال ىاعت الىطىيت مىجهت إلى مذًىت خليفت ال ىاعيت (كازاد)
 .32ورقت اضخفطاراث لجىت غغاون الخقىيغت والطاقغت وال غروة املعذهيغت حغىل مىضغىع ضياضغت وسارة الطاقغت وال غىاعت فغد
غأن جطىيز ال ىاعت الىطىيت مىجهت إلى مىطقت الخجارة الحزة (أم القيىيً)
 .33ورقغغت ا اضخفطغغاراث لجىغغت غغغاون الخقىيغغت والطاقغغت وال غغروة املعذهيغغت حغغىل مىضغغىع ضياضغغت وسارة الطاقغغت وال غغىاعت
فد غأن جطىيز ال ىاعت الىطىيت مىجهت إلى مىطقت نجمان الحزة
 .34ورقت اضخفطاراث لجىت غغاون الخقىيغت والطاقغت وال غروة املعذهيغت حغىل مىضغىع ضياضغت وسارة الطاقغت وال غىاعت فغد
غأن جطىيز ال ىاعت الىطىيت مىجهت إلى هيرت املىطقت الحزة بالفجارة.
 .35ورقت اضخفطاراث لجىت غغاون الخقىيغت والطاقغت وال غروة املعذهيغت حغىل مىضغىع ضياضغت وسارة الطاقغت وال غىاعت فغد
غأن جطىيز ال ىاعت الىطىيت مىجهت إلى هيرت املىطقت الحزة بزأص الخيمت.
 .36ورقت اضخفطاراث لجىت غغاون الخقىيغت والطاقغت وال غروة املعذهيغت حغىل مىضغىع ضياضغت وسارة الطاقغت وال غىاعت فغد
غأن جطىيز ال ىاعت الىطىيت مىجهت إلى هيرت املىطقت الحزة (الحمزيت).
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ً
خامطا  :حضىرالجهاث الجخماعاث لجىت غؤون الخقىيت والطاقت والثروة املعدهيت خالل دورالاوعقاد العادي ألاول
مً الفصل الدػزيعي 17

الجهاث املػاركت في حضىراجخماعاث اللجىت

اللجى ـ ــت

لجىـت
غؤون الخقىيت والطاقت والثروة املعدهيت

 دائزة البلذًت والخخطيط بعجمان
 مجلظ كبار مطاولد املعلىماث
 الهيرت العامت لخىظيم قطاع الاج االث

وجفضلىا بقبىل فائق الاحترام والخقدًز،،،

11

ج ـقــزٍــزوػاط
لجىت الػؤون غؤون الخعلُم والثقافت والػباب والزٍاضت وؤلاعالم
عً أعمالها في دورالاوعقاد العادي ألاول مً الفصل الدػزَعي الطابع عػز

خالل اإلادة مً  2019/11/14إلى 2020/06/30

1

اإلاىقز

معالي  /صقزغباع
رئِظ املجلظ الىطني الاجحادي

الطالم علُكم ورحمت هللا وبزكاجه
اإلاىضىع :جقزٍزوػاط اللجىت لدورالاوعقاد العادي ألاول
مً الفصل الدػزَعي الطابع عػز

نشفععمل الععم تىر رلشجععش

ع " غــؤون الخعلــُم والثقافــت والػــباب والزٍاضــت وؤلاعــالم" عععن اطععمػالم اععتر

من  2019/11/14وحتى  ،2020/06/30إعممال لممد سكر ( )72معن تبةع ذ التع لم لعغ عىػحا يرةعمد
بشجمء ت ظل بلشطه على مل لغ اىكش.

غاكزًٍ لكم حطً حعاوهكم،،،

رئِظ اللجىت
عدهان حمد دمحم الحمادي

2

ع

املحخ ـ ـ ــىي

الصفحت

عن اطمػالم اتر دوس ياللمد لمد ألاور

4

م
 .1ملخص رلشجش ل
ً
 .2أوال :نطمغ لمم ل

5

ً
 .3ثمنتم :نطمغ تطشيعي ل

5

ً
 .4ثم ثم :نطمغ شكمبي ل

5

ً
 .5س بلم :فلم ت ل

في نطمغ تطشيعي و شكمبي

ً
 .6اممعم :ذس ظمت وألاوس ق
ً
 .7ظمدظم :حظىس

ت الذ من كبل ألاممن لمم و اعمنذ لمل ل

المت الجتممعمت ل

اتر ذوس ألاور

الفه ــزص

3

5
6
12

4

جقزٍزلجىت الػؤون غؤون الخعلُم والثقافت والػباب والزٍاضت وؤلاعالم عً وػاطها خالل الفترة
مً  2019/11/14لغاًت 2020/06/30
ً
أوال :اليػاط العام للجىت
ً
ً
بلع ععط اطع ععمغ ل ع ع اع ععتر دوس ياللع ععمد لع ععمد يور عع ععذد ( )30اطع ععمػم رمثع ععل فع ععي ( )26جتممع ع عم و (  )4حللع ععمت نلم ع ععت
و ظتغشق اطمغ ل

اتر ذوس ( )125:15ظمع عمل.

ثاهُا :اليػاط الدػزَعي للجىت
هاقػذ اللجىت في الجاهب الدػزَعي خالل هذه الفترة عدد مػزوع قاهىن ( )2هى:
 .1مطشوع كمنىن رةمد بطأن تللتر.
 .2مطشوع كمنىن رةمد في أن ظتغتر طالمد ت للمت ىهمت .

ً
ً
 -إلايلمص لىص س بشأ مل لغ في أن رلذم مطشوعم متيممت عن تللتر و يغ إ ض مت تللتر فلؽ.

ً
ثالثا :اليػاط الزقابي للجىت
 جبيذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد ( )1مىضىع عام في غأن الاحي: .1ظتمظ اؤظع يرةمدي لطبمب
 هاقػذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد ( )1مىضىع عام في غأن آلاحي- : .1ظتمظ وص س

بت و تللتر في أن إلا ش ف على اذ سط.

 -وفععي ظععمتل م مكطع ل ع اىطععىع ظتمظع وص س

بتع و تللععتر فععي ععأن إلا ععش ف علععى اععذ سط علععذت ل ع عععذد

( )4حللمت نلم ت بل ى ن ( ى كعمل و ؼمعى فعي اذسظع إلاممس رتع ) بهعذف تلعشف علعى أهعر تةعذيمت اتلللع ب عىد
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تلل ععتر ف ععي لؼ ععمع عي ععىمي و لؼ ععمع خ ععم

بمإلط ععمف إش ععى إلا ععيم تمت ععا يى جالال ععم ؼم ع و الل ععر ووش ععي ألام ععش ف ععي

ا ععم ا ذس ظععت اتغ ع و ععا رتعععر بىثمفاهععم إشععى جمنع س ععذ أهععر إلا ععيم تمت فععي ظععتلؼمب يععى دس تذسيعععت رو
ى ععمء لم تع و تلععشف علععى دوس ععىص س فععي شكمبع علععى اععذ سط خم ع و عيىمتع بمإلطععمف إشععى دوسهععم فععي شكمبع
على ظلىهتمت ؼم

ومذي رؼبتم البة علىن .وعلذت عللمت لم ت في ول من:

 .1إمارة رأس الخيمت يوم األحد الموافق 2020/2/11
 .2إمارة الفجيرة يوم االثنين الموافق 2020/2/24
 .3إمارة الشارقت يوم األربعاء الموافق 2020/2/21
 .4إمارة أبو ظبي يوم االثنين الموافق 2020/3/2

ً
رابعا :فعالُت اللجىت في اليػاط الدػزَعي والزقابي:
 في الجاهب الدػزَعي: لــم ٌعخمــد القــاهىن بالجلطــت العامــت بخــارٍ  2020/1/7وجــم إعــادة اإلاػــزوع إلــى اللجىــت لدراضــخه والخىضــع فــيمحخىاه ،وقامذ اللجىت بدورها بدعىة ممثلي الىسارة للحضىرواإلاىاقػت وجم الاجفاق على الخالي :
 -1أن جقدم الحكىمت ما جزاه مىاضبا في غأن اإلاىاد مً  8وحتى آخزمادة مً اإلاػزوع.
-2أن جق ــىم ال ــىسارة بئع ــادة دراض ــت مػ ــزوع الق ــاهىن م ــع اللجى ــت ف ــي ض ــى م ــا ج ــم اقتراح ــه وأغ ــارل ــه ألاعض ــا ف ــي
الجلطت.
ً
ً
-3ؤلاٌعــاسللــىسارة بزغبــت املجلــظ فــي أن جقــدم الــىسارة مػــزوعا مخمــامال عــً الخعلــُم بػــمل عــام ولــِظ إلشامُــت
الخعلُم فقط.
ً
خامطا :ألاوراق والدراضاث الفىُت اإلاعدة مً قبل ألاماهت العامت واإلاطاهدة لعمل اللجىت.
فــي الجاهــب الدػــزَعي ،اطلعــذ اللجىــت فــي ضــوُل دراضــت اإلامــزو علــى ــدول أعمالهــا علــى عــدد مــً ألاوراق والدراضــاث
الفىُت اإلاعدة مً قبل ألاماهت العامت ،بلغ عددها ( )23ورقت فىُت وهي كالخالي- :
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 .1ألاوراق اإلاعدة في مػزوع قاهىن الخعلُم:
 مؤ ش ت أد ء ىص س ( 2017-2011مللىممت و سد من وص س


بت و تللتر) .

لش س ىص س بطأن البة علىن .

 م ععزهش ح ععىر مشبت ععمت

عع

ععؤون تلل ععتر و ثلمفع ع و ط ععبمب و شجمطع ع و إلاع ععتم حت ععمر مط ععشوع ك ععمنىن

رةمد بطأن تللتر .
 رلشجش ل

نهمةي .

 الف تطشيعي .
 وسك بةث يجتممعي .


خب المسن ذو ت

 وسك

عىهم .

 دس ظع ع حع ععىر اعع ع

تعع ععشب مع ععن تلل ععتر فع ععي ع ععذور خلت تع ع و لش تع ع ف ععي ؼ ععمك ن عيع ععىمي و خع ععم

وملمسناهم بذو إلاممس ت ممل س ؼالم بمألظبمب يجتممعت .
 مش حل تللتر .
 مزهش حىر دظتىسج بلع نصى مطشوع لمنىن .
 دس ظ ملمسن ب ن لمنىن عمشي و مطشوع لمنىن .


خب المسن التمسج ب ن ألافيمس لذور إلاكلتمت و ض مت تللتر في ذور لش ت وألاج مت .

 دس ظ كمنىنت حىر مؼمبل مطشوع لمنىن و لى ن ن عم ت .
 وسك بطأن لى بح و للى مت بطأن ظلىن ؼلب في مؤظعمت تللتر لمم .
 ملمي رةذيذ م الىم ؼ ل ا صى عليهم في مطشوع لمنىن .


ذور المسن -ل

.

 اعب تعشب ؼلب اى ػ ن من اذ سط عيىمت بم ذو .
 متحظمت

لع لمم على مطشوع لمنىن .

 اؼ عمل ل

.

 متحظمت ل

للتم لتطشيلمت على مطشوع لمنىن . 1
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 متحظمت ل

للتم لتطشيلمت على مطشوع لمنىن .

 .2ألاوراق اإلاعدة في مػزوع قاهىن الػهاداث العلمُت الىهمُت:


ذور المسن -ظتغتر طالمد ت للمت ىهمت .

 كمم ع

ل ع بللععذ جتممعالععم ألاور يععىم خمععيغ اى فععم  2020/5/28بلععذ إحم ع مطععشوع لععمنىن إ يهععم مععن
ل

مطشوع لمنىن همم وسد معن عيىمع

مل لغ في جلعته يىم خميغ اى فم  2020-5-21ورذ سظ
ً
ممل ازهش إلايظمحت لمطشوع ثر علذت ل جتممععم خاعش يعىم ألاسبلعمء اى فعم  2020/06/03ونمكطع
م ععن ات ععه ع ععى ن مط ععشوع ل ععمنىن وم ععى د وكمم ع

ل ع بئدا ععمر بل ععع ألافي ععمس و اتحظ ععمت ويك ح ععمت

ملتمذ على ثتث مبمدا وهي ( :يعتممد و المد و تصذيم).
 ثر علذت ل

ً ً
جتممعم رنعتلتم ثم ثم ممل ىص س يىم ثتثمء اى فم . 2020/06/09

 و ععر ي ععتر تى ف ععم ب ع ن ل ع ووص س تلل ععتر ل ععمشي عل عى ألاظ ععغ و اب ععمدا وألافي ععمس ععا حت ععىي علت ععه مط ععشوع
لعمنىن ععشفع ععىص س اعععمس و تىجتععه ععز ظععمست علتعه ل ع ورععر تللتععم هععز يجتممعععمت عع ن رةذيععذ
مىعذ تجتممع ممل ملمشي وصجش تللتر لمشي .
 رى ععل

ل ع فععي دس ظععاهم تلععذير مل ع فععي

ععذور الععمسن يتظععمن مطععشوع لععمنىن همععم وسد مععن عيىمع

و تلذيتت ا ك حاهم عيىم وجذور خاش يتظمن مطشوع لمنىن بم تلذيتت وإلاطعمفمت عا ك حاهعم
ل

.

 وعلذت ل

اطشوع كمنىن طالمد ت للمت ىهمت  4جتممعمت على مذي  17ظمع عمل.

في الجاهب الزقابي ،اطلعذ اللجىت في ضوُل دراضت اإلامزو على دول أعمالها على عدد مً ألاوراق والدراضاث
الفىُت اإلاعدة مً قبل ألاماهت العامت ،بلغ عددها (  ) 50ورقت فىُت وهي كالخالي:
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 .1وسك نتمبج ربحا مىطىع في أن دوس وص س ثلمف في أن تلضجض الىج ىػ ت .
 .2وسك نتمبج ربحا مىطىع في أن ظتمظ وص س ثلمف ور مت الشف في أن تلضجض الىج ىػ ت .
 .3وسك نتمبج ربحا مىطىع في أن ظتمظت وص س

بت و تللتر في رؼىجش ا م ا ذس ظت .

 .4وسك نتمبج ربحا مىطىع في أن ظ رت ت يبتيمس في تللتر.
 .5وسك نتمبج ربحا مىطىع في أن ظتمظ التئ ىػ ت لمؤهتت في تللتر و تذسج
امر مطش ودعر مع

تلحا و انهعا فعي ر متع سأط

ت مت اعتذ م في ذو .

 .6وسكع ربحعا نتعمبج مىطعىع فعي ععأن ظتمظع وص س ثلمفع ور متع الشفع فععي عأن مةتعىي وظعمبل تى عل يجتمععمعي
بمعتبمسهم وظتل تلضجض الىج ىػ ت .
 .7دس ظ هط ت بطأن دوس وص س ثلمف في أن تلضجض الىج ىػ ت .
 .8دس ظ هط ت بطأن ظتمظ وص س ثلمف ور مت الشف في أن تلضجض الىج ىػ ت .
 .9دس ظ هط ت بطأن ظتمظت وص س

بت و تللتر في رؼىجش ا م ا ذس ظت .

 .10دس ظ هط ت بطأن ظ رت ت يبتيمس في تللتر.
 .11دس ظ ع هط ع ت بط ععأن ظتمظ ع التئ ع ىػ ت ع لم ععؤهتت ف ععي تلل ععتر و ت ععذسج
مطش ودعر مع

تلح ععا و انه ععا ف ععي ر مت ع سأط ا ععمر

ت مت اعتذ م في ذو .

 .12دس ظع هطع ت بطععأن ظتمظع وص س ثلمفع ور متع الشفع فععي ععأن مةتععىي وظععمبل تى ععل يجتمععمعي بمعتبمسهععم
وظتل تلضجض الىج ىػ ت .
 .13وسك هط ت بطأن مؤظعمت تللتر لمشي عيىمت .
 .14دس ظ هط ت حىر عن ؼلب

خشج ن في تللر لمم و تللتر لمشي.

 .15نص مىطىع ظتمظ اؤظع يرةمدي لطبمب
 .16ن ع ععص مىط ع ععىع ظتمظ ع ع التئ ع ع ىػ ت ع ع لم ع ععؤهتت ف ع ععي تلل ع ععتر و ت ع ععذسج
امر مطش ودعر مع

تلح ع ععا و ح ع ععا و انه ع ععا ف ع ععي ر مت ع ع سأط

ت مت اعتذ م في ذو .

 .17نص مىطىع ظتمظ التئ لمم لشجمط في أن يح ف شجمض ا .
 .18نص مىطىع ظتمظت وص س
 .19نع ع ع ععص مىطع ع ع ععىع ظتمظ ع ع ع ع وص س

بت و تللتر في رؼىجش ا م ا ذس ظت .
بت ع ع ع ع و تللع ع ع ععتر ظع ع ع ععممن تللع ع ع ععتر طع ع ع ععممل و تع ع ع ععذ وفع ع ع ععم أهع ع ع ععذ ف ت مت ع ع ع ع

اعتذ م .
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 .20ن ع ع ع ععص مىط ع ع ع ععىع ظتمظع ع ع ع ع وص س ثلمفع ع ع ع ع ور متع ع ع ع ع الشفع ع ع ع ع ف ع ع ع ععي ع ع ع ععأن مةت ع ع ع ععىي وظ ع ع ع ععمبل تى ع ع ع ععل يجتم ع ع ع ععمعي
بمعتبمسهم وظتل تلضجض الىج ىػ ت .
 .21نص مىطىع ظ رت ت يبتيمس في تللتر.
 .22ذس ظ تةلتلت

خم

بت و تللتر بطأن إلا ش ف على اذ سط.

بمىطىع ظتمظ وص س

 .23لشض تلذيما لذس ظ تةلتلت اىطىع ظتمظ وص س
 .24وسكع ظت عععمس ت

ع

بت و تللتر بطأن إلا ش ف على اذ سط.
بت ع

ععؤون تللععتر و ثلمفع و طععبمب و شجمطع وإلاعععتم بطععأن مىطععىع ظتمظع وص س

و تللتر في أن إلا ش ف على اذ سط مىجال إشى د بش تللتر و الشف أبى ظبا.
 .25وسكع ظت عععمس ت

ع

بت ع

ععؤون تللععتر و ثلمفع و طععبمب و شجمطع وإلاعععتم بطععأن مىطععىع ظتمظع وص س

و تللتر في أن إلا ش ف على اذ سط مىجال إشى هتئ الشف و ت مت مطشج دبي.
 .26وسكع ظت عععمس ت

ع

بت ع

ععؤون تللععتر و ثلمفع و طععبمب و شجمطع وإلاعععتم بطععأن مىطععىع ظتمظع وص س

و تللتر في أن إلا ش ف على اذ سط مىجال إشى م لغ طمسك لتللتر.
 .27وسكع ظت عععمس ت

ع

بت ع

عؤون تللععتر و ثلمفع و طععبمب و شجمطع وإلاعععتم بطععأن مىطععىع ظتمظع وص س

و تللتر في أن إلا ش ف على اذ سط مىجال إشى جملت اللم ن.
 .28وسكع ظت عععمس ت

ع

بت ع

ععؤون تللععتر و ثلمفع و طععبمب و شجمطع وإلاعععتم بطععأن مىطععىع ظتمظع وص س

و تللتر في أن إلا ش ف على اذ سط مىجال إشى مذس ط ؼمق.
 .29جذور متحظمت نص مىطىع ظتمظ اؤظع يرةمدي لطبمب.
 .30وسك ع ع ع نتع ع ععمبج لع ع ععمء
ع ع ع ععىص س

ععع

ع ع ععؤون تللع ع ععتر و ثلمف ع ع ع و طع ع ععبمب و شجمط ع ع ع وإلاعع ع ععتم مع ع ععمل ممثلع ع ععي مع ع ععذس ء ؼع ع ععمق

بت ع ع ع ع و تللع ع ع ععتر وم ع ع ع ععم غ تللع ع ع ععتر خم ع ع ع ع وجملت ع ع ع ع اللم ع ع ع ع ن ا مكط ع ع ع ع مىطع ع ع ععىع ظتمظ ع ع ع ع وص س

بت و تللتر في أن إلا ش ف على اذ سط ا للذ رمسجخ .2020/1/8
 .31ظتمتمن حىر اذسظ إلاممس رت
 .32وسك ظت عمس ت

ؤون تللتر و ثلمف و طبمب و شجمط وإلاعتم حىر مىطىع ظتمظ وص س

و تللتر في أن إلا ش ف على اذ سط مىجال إشى وص س
 .33وسك ع ع رصع ععىس حلل ع ع نلم ع ععت ل ع ع

بت

بت و تللتر.

ع ععؤون تللع ععتر و ثلمف ع ع و طع ععبمب و شجمط ع ع وإلاعع ععتم

بل ع ععى ن ( ى كع ععمل

و ؼمى في اذسظ إلاممس رت ) في إممس سأط ختم .
 .34وسك ع ع رصع ععىس حلل ع ع نلم ع ععت ل ع ع

ع ععؤون تللع ععتر و ثلمف ع ع و طع ععبمب و شجمط ع ع وإلاعع ععتم

و ؼمى في اذسظ إلاممس رت ) في إممس طمسك .
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بل ع ععى ن ( ى كع ععمل

 .35وسك ع ع رصع ععىس حلل ع ع نلم ع ععت ل ع ع

ع ععؤون تللع ععتر و ثلمف ع ع و طع ععبمب و شجمط ع ع وإلاعع ععتم

و ؼمى في اذسظ إلاممس رت ) في إممس
 .36وسك ع ع رصع ععىس حلل ع ع نلم ع ععت ل ع ع

بل ع ععى ن ( ى كع ععمل

.
ع ععؤون تللع ععتر و ثلمف ع ع و طع ععبمب و شجمط ع ع وإلاعع ععتم

بل ع ععى ن ( ى كع ععمل

و ؼمى في اذسظ إلاممس رت ) في إممس أبىظبا.
 .37رلشج ع ععش عللع ع ع

لم ع ععت ل ع ع ع

ع ععؤون تلل ع ععتر و ثلمفع ع ع و ط ع ععبمب و شجمطع ع ع وإلاع ع ععتم

بل ع ععى ن ( ى ك ع ععمل

و ؼمى في اذسظ إلاممس رت ) في إممس أبىظبا.
 .38رلشج ع ععش عللع ع ع

ع ععؤون تلل ع ععتر و ثلمفع ع ع و ط ع ععبمب و شجمطع ع ع وإلاع ع ععتم

لم ع ععت ل ع ع ع

بل ع ععى ن ( ى ك ع ععمل

و ؼمى في اذسظ إلاممس رت ) في إممس سأط ختم .
 .39رلشج ع ععش عللع ع ع

ع ععؤون تلل ع ععتر و ثلمفع ع ع و ط ع ععبمب و شجمطع ع ع وإلاع ع ععتم

لم ع ععت ل ع ع ع

و ؼمى في اذسظ إلاممس رت ) في إممس
 .40رلشج ع ععش عللع ع ع

لم ع ععت ل ع ع ع

بل ع ععى ن ( ى ك ع ععمل

.

ع ععؤون تلل ع ععتر و ثلمفع ع ع و ط ع ععبمب و شجمطع ع ع وإلاع ع ععتم

بل ع ععى ن ( ى ك ع ععمل

و ؼمى في اذسظ إلاممس رت ) في إممس طمسك .
 .41رلشجش علل

ؤون تللتر و ثلمف و طبمب و شجمط وإلاعتم بل ى ن ( ى كمل و ؼمى في

لم ت ل

اذسظ إلاممس رت ) .
 .42ج ع ععذور ع ععشد عل ع ععى ظت ع ع ععمس ت
ظتمظع ع ع وص س

ععع

ع ععؤون تلل ع ععتر و ثلمفع ع ع و ط ع ععبمب و شجمطع ع ع وإلاع ع ععتم ح ع ععىر مىط ع ععىع

بتع ع ع و تلل ع ععتر ف ع ععي ع ععأن إلا ع ععش ف عل ع ععى ا ع ععذ سط مىجالع ع ع إش ع ععى وص س

بتع ع ع و تلل ع ععتر بت ع ععمسجخ -9

2020-3
 .43مع ع ععىد رلشج ع ععش

ععع

ع ععؤون تلل ع ععتر و ثلمفع ع ع و ط ع ععبمب و شجمطع ع ع وإلاع ع ععتم ظتمظع ع ع وص س

بتع ع ع و تلل ع ععتر

في أن إلا ش ف على اذ سط.
 .44رلشج ع ع ععش ممشج ع ع ععمت جتم ع ع ععمع
ظتمظ ع ع وص س

ععع

ع ع ععؤون تلل ع ع ععتر و ثلمف ع ع ع و ط ع ع ععبمب و شجمط ع ع ع وإلاع ع ع ععتم ا مكط ع ع ع مىط ع ع ععىع

بت ع ع و تلل ع ععتر ف ع ععي ع ععأن إلا ع ععش ف عل ع ععى ا ع ععذ سط م ع ععمل وص س

بت ع ع و تلل ع ععتر (نظ ع ععمم ع ععتللر ع ع ععن

بلذ) بتمسجخ 20202-4-5
 .45رلشج ع ع ععش ممشج ع ع ععمت جتم ع ع ععمع
ظتمظع ع ع ع وص س

ععع

ع ع ععؤون تلل ع ع ععتر و ثلمف ع ع ع و ط ع ع ععبمب و شجمط ع ع ع وإلاع ع ع ععتم ا مكط ع ع ع مىط ع ع ععىع

بتع ع ع ع و تلل ع ع ععتر ف ع ع ععي ع ع ععأن إلا ع ع ععش ف عل ع ع ععى ا ع ع ععذ سط م ع ع ععمل أعظ ع ع ععمء مل ل ع ع ععغ ع ع ععىػحا يرة ع ع ععمد

بتمسجخي  22إبشجل .2020
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 .46رلشج ع ع ععش ممشج ع ع ععمت جتم ع ع ععمع
ظتمظع ع ع ع وص س

ععع

ع ع ععؤون تلل ع ع ععتر و ثلمف ع ع ع و ط ع ع ععبمب و شجمط ع ع ع وإلاع ع ع ععتم ا مكط ع ع ع مىط ع ع ععىع

بتع ع ع ع و تلل ع ع ععتر ف ع ع ععي ع ع ععأن إلا ع ع ععش ف عل ع ع ععى ا ع ع ععذ سط م ع ع ععمل أعظ ع ع ععمء مل ل ع ع ععغ ع ع ععىػحا يرة ع ع ععمد

بتمسجخي  23إبشجل 2020
ع

 .47بؼمكععمت تللتععم

ععؤون تللععتر و ثلمفع و طععبمب و شجمطع رلشجععش ظتمظ ع وص س

بتع و تللععتر فععي ععأن

إلا ش ف على اذ سط.
 .48رلشجععش

ععؤون تللععتر و ثلمف ع و طععبمب و شجمط ع حععىر ظتمظ ع وص س

ع

بت ع و تللععتر فععي ععأن إلا ععش ف

على اذ سط.
 .49ملخععص رلشجععش

ع

ععؤون تللععتر و ثلمف ع و طععبمب و شجمط ع حععىر ظتمظ ع وص س

بت ع و تللععتر فععي ععأن

إلا ش ف على اذ سط.
 .50جعذور معععمس رى ععتمت

ع

ععؤون تللععتر و ثلمفع و طععبمب و شجمطع حععىر ظتمظع وص س

بتع و تللععتر فععي

أن إلا ش ف على اذ سط.
ً
ضادضا :حضىرالجهاث ال خماعاث لجىت غؤون الخعلُم والثقافت والػباب والزٍاضت وؤلاعالم خالل دورالاوعقاد
العادي ألاول مً الفصل الدػزَعي 17
الجهاث اإلاػاركت في حضىرا خماعاث اللجىت

اللجى ـ ــت

 وص س

لجىـت

بت و تللتر

 جملت اللم ن

غؤون الخعلُم والثقافت والػباب
والزٍاضت وؤلاعالم

 د بش تللتر و الشف
 هتئ الشف بذبي
 م لغ طمسك لتللتر
 وص س تللتر لمشي.


التئ ىػ ت لمؤهتت

وجفضلىا بقبىل فائق الاحترام والخقدًز
12

ج ـقــزيــزوػاط
لجىت الػؤون الصحيت والبيئيت
عً أعمالها في دورالاوعقاد العادي ألاول مً الفصل الدػزيعي الطابع عػز

خالل املدة مً  2019/11/14إلى 2020/06/30

1

املىقز

معالي  /صقزغباع
رئيظ املجلظ الىطني الاجحادي

الطالم عليكم ورحمت هللا وبزكاجه
املىضىع :جقزيزوػاط اللجىت لدورالاوعقاد العادي ألاول
مً الفصل الدػزيعي الطابع عػز

نرف ععع إلاي ععتقرير لجرة ععر

ع " الػ ــؤون الص ــحيت والبيئي ــت" ع ععش طه ععت ات ت ععمن ق ع

ععش  2019/11/14لغاً ــت

 ،2020/06/30إعمععتل قامععتق ( ععر  )72ععش قمةدع قي تارع قامواععط قععي ب جلدععتقفض رحععت ق ظع يرطع
على مل اط إلاي ر.

غاكزيً لكم حطً حعاوهكم،،،
رئيظ اللجىت
دمحم أحمد اليماحي

2

املحخ ـ ـ ــىي

الصفحت

عش طهت ات تمن قو( جطيجتق قيتقف ألاون

4

م
.1

لخص لجرةر قل

ً
 .2أول :قنهتط قيتم قل

5

ً
 .3جتنرت :قنهتط قتهريعي قل

5

ً
 .4جتقثت :قنهتط قر تبي قل

5

ً
 ( .5يت :فيتقر قل

في قنهتط قتهريعي و قر تبي

ً
 .6تت ضع ععت :قي( صع ععتا وألاو( ي ق ر ع ع إلايع ععي ع ععش ة ع ع ألا تن ع ع قيت ع ع و إلاضع ععتني قيم ع ع

6
7

قل
ً
 .7صتقصت :خظي(

اتا لح متعتا قل

تمن قيو( ألاون

الفه ــزص

3

10

4

جقزيزلجىت الػؤون الصحيت والبيئيت
عً وػاطها خالل الفترة مً  2019/11/14لغاًت 2020/06/30
ً
أوال :اليػاط العام للجىت
ً
اغ طهعتط قل ع تعمن قو( جطيجعتق قيعتقف ألاون ععيق  )36طهعت ت لمثع فعي ععيق  )36ح متععتض و صع رري طهعتط قل ع
تمن قيو( عيق  )117:20صتع عم .
ثاهيا :اليػاط الدػزيعي للجىت
هاقػذ اللجىت في الجاهب الدػزيعي خالل هذه الفترة عدد ( )4مػزوعاث قىاهين هي:
 .1هروع تنين لدتقف في شأن ل ظرر إلاجت ر وإحر ا قيفش.
 .2هروع تنين لدتقف في شأن إلاةري ا.

ً
 .3هروع تنين لدتقف في شأن قضم ألاخرتةر ش قكتة تا ملحي( و( جرت و وتتهت.
 .4هروع تنين لدتقف هأن قصح قيت .
ً
ثالثا :اليػاط الزقابي للجىت
 جبيذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد ( )1مىضىع عام في غأن آلاحي- : .1صرتص وز ( قصح وو تي مل مع في شأن تيسةس قصح ق ضر في قوق ؤلا ت( ا قيربر إلا دي .
 هاقػذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد ( )1مىضىع عام في غأن آلاحي- : .1صرتص ع وز ( ق ر ع إلا ععتبي و قةأن ع هععأن لدجرععت ق مر ع إلاض ع ي
قيوق .
5

قامععي (ق قضععمير و حري نر ع و قس( عر ع فععي

 كما أهجشث اللجىت عدد ( )1جقزيزحىل رد مجلظ الىسراء على جىصياث املجلظ الىطني الاجحادي وهي كاآلحي- :ع قهععصون قصععحر و قةرقرع خععين ععر ( واععط قععيز( هععأن لي ععرتا مل اععط قععي ب فععي شععتن

 .1لجرةععر لجرةععر

يطيع " صرتص وز ( قصح وو تي مل مع".
ً
رابعا :فعاليت اللجىت في اليػاط الدػزيعي والزقابي:
 فيأ.

تنب قتهريعي :
هععروع ععتنين لدععتقف ( ععر ) قض ع  2020فععي شععأن إلاةرععي اض نوععي أن مل اععط ععي أ ععر  ) 12تيععييمض نهععت
 ) 11تيييم ج خت ش قل

ب .هععروع ععتنين لدععتقف ( ععر
ي

نوي أن قل

ض وأطتف مل اط  ) 1تييي .

ً
) قض ع  2019فععي شععأن قضععم ألاخرتةر ع ععش قكتة ععتا ملحععي( و( جرععت و وتتهععت ض

خت عيق  )20تيييمض أ رهت مل اط حمريات

ج .هروع تنين هأن قصح قيت ض نوي أن قل

ي

خت عيق  )41تيييمض أ رهت مل اط حمريات.

ً
خامطا :ألاوراق والدراضاث الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت واملطاهدة لعمل اللجىت.
فــي الجاهــب الدػــزيعي ،اطلعــذ اللجىــت فــي ضــةيل دراضــت املدــزوع علــى لــدول أعمالهــا علــى عــدد مــً ألاوراق والدراضــاث
الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت ،بلغ عددها ( )50ورقت فىيت وهي كالخالي:
 .1ألاو( ي إلايي في هروع تنين لدتقف في شأن ل ظرر إلاجت ر وإحر ا قيفش:
 تط عم قل

.

 إلااف قتهريعي .


يون إلاجت(ن .

 و( إق (

ثث يي و يع قكي (ث .
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 قي( ص جح متعر إلا ياج تقةدث عش جل ت رتا قيوقر خين نج حث إلارت .
 ققر لطيةر إلاجت ر .
 ق( صتا ح متعر خين آلاجت( إلا لة خين ترضر إلايتى في إلا تزن .
 و( ق( ص أصنا قل على تنين إلاجت ر .
 قيرض ق جييمب .
 لجرةر قل

.

 خب ق ت(ةخر .
 .2ألاو( ي إلايي في هروع تنين لدتقف في شأن إلاةري ا.
 إلااف قتهريعي .
يون إلاجت(ن – قل

 تط عم قل

.

.

 قيرض ق جييمب .
 لجرةر قل
 حيون فيتقر مل اط إلاهروع قجتنين .
يون إلاجت(ن قايرض على مل اط .

.

 و( إلا تهرر جح متعر .
 و( قةدث جح متعي .


خب إلاجت(ن قيوقرع
خارج قيربر ) .

يونع قضعايل قيوقرع هعأن ليزيعع و صع خي م إلاةرعي اا عتنين إلاةرعي ا قعيون واعط

 خب إلاجت(ن قيوقر جلدتق ألاو(وبي) .
ً
 .3ألاو( ي إلايي في هروع تنين لدتقف في شأن قضم ألاخرتةر ش قكتة تا ملحي( و( جرت و وتتهت.
 تط عم قل
يون إلاجت(ن – قل

.

.

 و( خب ق ت(ةخر .
 لجرةر قل .
 إلااف قتهريعي .
 لجرةر مل اط .
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يون إلاجت(ن -مل اط .

 و( فيتقر ألاو( ي ق ر .
 ألاو( ي جح متعر .
 و( إلا تهرر .
 ألاو( ي قجتنينر .
 خب ق ت(ةخر .
 قي( صتا قجتنينر قيوقر .
 خب قيوقر جح متعر .
 .4ألاو( ي إلايي في هروع تنين لدتقف هأن قصح قيت .
يون إلاجت(ن – قل .

 تط عم قل

.

 إلااف قتهريعي .
 و( ت صت تا
 ق( ص خين ترطر ق أ ن قصحي .

اتا في هروع قجتنين .

 ق( ص

ت على ص ضت( ا ألاعظت .

 لجرةر قل .
يون إلاجت(ن – مل اط .

 لجرةر مل اط .
 حيون فيتقر مل اط .
 قةدث جح متعي .
 و( إلا تهرر جح متعر .
 و( ق دييتا .


خب ق ت(ةخر .
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في

تنب قر تبيض ايت قل

في صتر ق( ص إلاطروح على حيون أعمتقات على عيق ش ألاو( ي و قي( صتا ق ر

إلايي ش ة ألا تن قيت ض اغ عيقهت  )11و( ف ر ض وهي كتق تلي:
 .1نص يطيع خين صرتص وز ( قصح وو تي مل مع في شأن لجيير تي تا صحر شت ا ذ ا حيق عتقر .
 .2و( ع ن ععتةج خععين يطععيع صرتصع وز ( قصععح وو تيع مل مععع فععي شععأن لجععيير تععي تا قرعتيع قصععحر قهععت ا
ذا

يق قيتقر .

 .3قي( صع ق دارارع خععين يطععيع صرتصع وز ( ق ر ع إلا ععتبي و قةأنع هععأن صع ي

قجطععتع قضععمكي و حرععي طي

و قس( عي في قيوق .
 .4ق( ص جت(ن ن قارنتا قةرقر ملحار في شأن قجطتع قضمكي و حري طي و قس( عي.
 .5قي ععرض ق ج ععييمب خ ععين قي( ص ع ق دارار ع ه ععأن يط ععيع صرتص ع وز ( ق ر ع إلا ععتبي و قةأن ع ه ععأن ص ع ي
قجطتع قضمكي و حري طي و قس( عي في قيوق .
 .6و( ص ضت( ا

قهصون قصحر و قةرقر يحا إلى ركس تار قأل دتث قةدرة – أم قجريةش.

 .7و( ص ضت( ا

قهصون قصحر و قةرقر يحا إلى ركس تار قأل دتث قةدرة – أم قجريةش.
قهصون قصحر و قةرقر يحا هرن أ ي ظبب قاس( ع و قضم

 .8و( ص ضت( ا

قهصون قصحر و قةرقر ع

 .9لجرةر ن تةج قجت

قرذ ةر .

اتا ملحارع إلاي رع تقجطعتع قضعمكي و حرعي طي و قس( ععي.

لت(ةخ 2020/2/2م.
 .10لجرةععر
إلاض ي

ع قهععصون قصععحر و قةرقر ع خععين يطععيع "صرتص ع وز ( ق ر ع إلا ععتبي و قةأن ع هععأن لدجرععت ق مر ع
قامي (ق قضمير و حري نر و قس( عر في قيوق ".

 .11و( ص ضت( ا
ق مر إلاض ي
 .12لجرةععر
إلاض ي

قهصون قصحر و قةرقر خين يطيع صرتص وز ( ق ر ع إلا عتبي و قةأنع هعأن لدجرعت
قامي (ق قضمير و حري نر و قس( عر في قيوق يحا إلى وز ( ق ر إلا تبي.

ع قهععصون قصععحر و قةرقر ع خععين يطععيع صرتص ع وز ( ق ر ع إلا ععتبي و قةأن ع هععأن لدجرععت ق مر ع
قامي (ق قضمير و حري نر و قس( عر في قيوق .
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ً
ضادضا :حضىر الجهاث اللخماعاث لجىت الػؤون الصحيت والبيئيت خالل دورالاوعقاد العادي ألاول مً الفصل
الدػزيعي 17

الجهاث املػاركت في حضىرالخماعاث اللجىت

اللجى ـ ــت

لجىـت
الػؤون الصحيت والبيئيت


















وز ( قي تار
وز ( قصح وو تي مل مع
قارن قيت قاهصون جصم ر وجو تف
ايي قبي
ايي (أش خرم
ي ب شصون إلاجت ر تق و
ق ةر قةاييتا و ق ج أ يظبب
حت ي ج ت( ا
حت ي قهت(
ركس ب يتن كيقريج ق ين قاضيرف
وز ( ق ر إلا تبي و قةأن
هرن قةأن و ملحمرتا قطةرير
هرن يظبب قاس( ع و قضم قرذ ةر
هرن قةأن أ يظبب
هرن خمتي قةأن و ق مر رأش خرم
حمير قصرتقيش

وجفضلىا بقبىل فائق الاحترام والخقدًز
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ج ـقــزيــزوػاط
لجىت الػؤون الاجخماعيت والعمل والطكان واملىارد البػزيت
عً أعمالها في دورالاوعقاد العادي ألاول مً الفصل الدػزيعي الطابع عػز

خالل املدة مً  2019/11/14إلى 2020/06/30

1

املىقز

معالي  /صقزغباع
رئيظ املجلظ الىطني الاجحادي

الطالم عليكم ورحمت هللا وبزكاجه
املىضىع :جقزيزوػاط اللجىت لدورالاوعقاد العادي ألاول
مً الفصل الدػزيعي الطابع عػز

هرفؼ ملػاليكم ثلرير لجىة " الػـؤون الاجخماعيـت والعمـل والطـكان واملـىارد البػـزيت" غنً واناا ا لنال تلة ن
مً  2019/11/14لغاًت  ،2020/06/30إغماال للماد ركم ( )72مً تلائحنة تلذتللينة للمسلنط تلنىاتح دثحناد
برجاء تلحةضل بػرضه غلى تملجلط تملىكر.

غاكزيً لكم حطً حعاوهكم،،،
رئيظ اللجىت
ضزارحميد بالهىل الفالس ي

2

املحخ ـ ـ ــىي

م

الصفحت

.1

ملخظ ثلرير تللجىة غً وااا ا لال دور دوػلاد تلػاد ألاول

4

.2

ً
أوال :تليااط تلػام للجىة

5

.3

ً
ثاهيا :تليااط تلخاريعي للجىة

5

.4

ً
ثالثا :تليااط تلركابي للجىة

5

.5

ً
رتبػا :فػالية تللجىة في تليااط تلخاريعي وتلركابي

6

.6

ً
لامضا :تلذرتصات وألاورتق تلةىية تملػذ مً كبل ألاماهة تلػامة وتملضاهذ لػمل تللجىة

6

.7

ً
صادصا :حضىر تلج ات الجحماغات تللجىة لال تلذور ألاول

9

الفه ــزص

3

4

جقزيزلجىت الػؤون الاجخماعيت والعمل والطكان واملىارد البػزيت
عً وػاطها خالل الفترة مً  2019/11/14لغاًت 2020/06/30
ً
أوال :اليػاط العام للجىت
ً
بلغ وااط تللجىنة لنال دور دوػلناد تلػناد دول غنذد ( )15وانااا ثمثنل فني غنذد ( )15تجحماغنا وتصنحررق واناط تللجىنة
لال تلذور غذد ( )38:25صاغة غمل.
ثاهيا :اليػاط الدػزيعي للجىت
هاقػذ اللجىت في الجاهب الدػزيعي خالل هذه الفترة عدد مػزوع قاهىن ( )1هى:
 .1ماروع كاهىن تثحاد في شأن جمؼ تلحب غات.
ً
ثالثا :اليػاط الزقابي للجىت
 جبيذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد ( )5مىضىعاث عامت في غأن آلاحي- : .1صياصة وزتر ثىمية تملجحمؼ في شأن ثطىير هظام تلضمان دجحماعي .
 .2ثىظيم تلػمل تلحطىعي .
 .3صياصة وزتر ثىمية تملجحمؼ في شأن دغم ألاصر تملىحسة .
 .4صياصة تل يئة دثحادية للمىترد تلبارية تلحكىمية في جػسيس وثطىير رأش تملال تلبار بما يحلنم أهنذت تلذولنة
تملضحلبلية .
 .5تلحىاين في تللطاع تلحكىمي وتلخاص .
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 هاقػذ اللجىت خالل هذه الفترة عدد ( )2مىضىع عام في غأن آلاحي- : .1تلحاحم ألاصر ودوره في ثحليم تلحىمية دجحماغية تملضحذتمة.
 .2صياصة تملجلط دثحاد لل كيبة تلضكاهية.
 وترثأت تللجىة حةظ مىضىع صياصة تملجلط دثحاد لل كيبة تلضكاهية بحاريخ 2019/12/10 كما أهجشث اللجىت عدد ( )1جقزيزحىل رد مجلظ الىسراء على جىصياث املجلظ الىطني الاجحادي وهي كاآلحي- : .1ثلري ننر لجى ننة تلا ن ون تلا ن ون دجحماغي ننة وتلػم ننل وتلض ننكان وتمل ننىترد تلبا ننرية ح ننىل ك نرتر مسل ننط تل ننىزرتء با ننأن
ثىضيات تملجلط تلىاتح دثحاد في شأن مىضىع "صياصة وزتر ثىمية تملجحمؼ في بىاء ألاصر ".
ً
رابعا :فعاليت اللجىت في اليػاط الدػزيعي والزقابي:
 الثىجذ فػالية لكىن ماروع تللاهىن اليستل أمام تللجىة ولم يىاكش ماروع تللاهىن في تلجلضة .ً
خامطا :ألاوراق والدراضاث الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت واملطاهدة لعمل اللجىت.
فــي الجاهــب الدػــزيعي ،اطلعــذ اللجىــت فــي ضــبيل دراضــت املدــزوع علــى جــدول أعمالهــا علــى عــدد مــً ألاوراق والدراضــاث
الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت ،بلغ عددها ( )11ورقت فىيت وهي كالخالي- :
 .1ألاورتق تملػذ ملاروع كاهىن جمؼ تلحب غات:
 مخطط غمل تللجىة
 حطر آرتء تلج ات
 تمللف تلخاريعي
 تلجذول تمللارن
 وركة تملةاهيم
 تلبحث دجحماعي
 تملاكات دجحماغية
 تمللارهة تملحلية
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 تلخب تلحاريخية
 وركة أهم تلىحائج
 درتصة حىل ضىذوق تلسكا و هيئة تل ال ألاحمر إلامارتجي
في الجاهب الزقابي ،اطلعذ اللجىت في ضبيل دراضت املدزوع على جدول أعمالها على عدد مً ألاوراق والدراضاث
الفىيت املعدة مً قبل ألاماهت العامت بلغ عددها ( )37ورقت فىيت وهي كالخالي:
 .1ثلريننر لجىننة تلا ن ون دجحماغيننة وتلػمننل وتلضننكان حننىل ك نرتر مسلننط تلننىزرتء باننأن ثىضننيات تملجلننط تلننىاتح
دثحاد في شان مىضىع " صياصة وزتر ثىمية تملجحمؼ في شأن بىاء ألاصر ".
 .2وركة هحائج ثبتح مىضىع صياصية وزتر تملىترد تلبارية وتلحىاين في ثذريب وثأهيل تلكىتدر تلىاىية.
 .3وركة هحائج ثبتح مىضىع دور وزتر ثىمية تملجحمؼ في تلحذ مً ترثةاع مػذالت تلطاق وثذتغياثه.
 .4وركة هحائج ثبتح مىضىع صياصة وزتر ثىمية تملجحمؼ في شأن دغم ألاصر تملىحسة.
 .5وركة هحائج ثبتح مىضىع صياصة وزتر ثىمية تملجحمؼ في جػسيس تلحىمية تملضحذتمة مً لال تلػمل تلحطىعي.
 .6درتصة كاةية حىل صياصة تل يئة دثحادية للمىترد تلبارية تلحكىمية في جػسيس وثطىير رأش تملال تلبار بمنا
يحلم مضتهذفات تلحىافضية تلػاملية.
 .7وركة هحائج ثبتح مىضىع صياصة تل يئة دثحادية للمىترد تلبارية تلحكىمية في جػسينس وثطنىير رأش تملنال تلبانر
بما يحلم تلحىافضية تلػاملية.
 .8هظ مىضىع حىل تلب هامج تلىاتح للضػاد وإلايسابية.
 .9هظ مىضىع حىل صياصة وزتر تلضػاد في ثحليم تلضػاد وإلايسابية في بيئة تلػمل.
 .10هظ مىضىع حىل صياصة تل يئة دثحادية للمىترد تلبارية تلحكىمية في شأن جػسيس رأش تملال تلبار .
 .11ه ننظ مىض ننىع ح ننىل صياص ننة تل يئ ننة تلىاىي ننة للم ن هات ف نني تلحػل ننيم وتلح ننذريب تلحلت ننح وتملنه ننح ف نني ثىمي ننة رأش تمل ننال
تلبار ودغم مضي تلحىمية تملضحذتمة في تلذولة.
 .12هظ مىضىع حىل صياصة وزتر ثىمية تملجحمؼ في جػسيس تلحىمية تملضحذتمة مً لال تلػمل تلحطىعي.
 .13هظ مىضىع حىل صياصة وزتر ثىمية تملجحمؼ في شأن تملاكات ألاصرية تلىاجمة مً تلحري تت دجحماغية.
 .14جذول ماحظات هظ مىضىع حىل ثىظيم تلػمل تلحطىعي.
 .15جذول ماحظات هظ مىضىع حىل تلحاحم ألاصر ودوره في ثحليم أهذت تلحىمية دجحماغية تملضحذتمة.
 .16هظ مىضىع حىل صياصة وزتر ثىمية تملجحمؼ في شأن ثطىير هظام تلضمان دجحماعي.
 .17جذول ماحظات هظ مىضىع حىل صياصة وزتر ثىمية تملجحمؼ في شأن ثطىير هظام تلضمان دجحماعي.
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 .18درتصة كاةية حىل مىضىع تملضاغذتت دصحثىائية للمحػطلين غً تلػمل.
 .19درتصة كاةية حىل مىضىع تلطاق في تلذولة.
 .20درتصة كاةية حىل مىضىع أصحاب تل مم.
 .21درتصة كاةية حىل مىضىع تلحىاين في تللطاع تلحكىمي وتلخاص.
 .22هظ مىضىع تلحىاين في تللطاع تلحكىمي وتلخاص.
 .23درتصننة ثحليليننة حننىل مىضننىع تلننحاحم ألاصننر ودوره فنني ثحليننم تلحىميننة دجحماغيننة تملضننحذتمة للجىننة تلا ن ون
دجحماغية وتلػمل وتلضكان وتملىترد تلبارية.
 .24لطة غمل تللجىة حىل مىضىع تلحاحم ألاصر ودوره في ثحليم تلحىمية دجحماغية تملضحذتمة.
 .25تصخباهة حىل تلػاكات ألاصرية وأثرها غلى دصحلرتر ألاصر .
 .26ورك ننة تصحةض ننارتت لجى ننة تلان ن ون دجحماغي ننة وتلػم ننل وتلض ننكان وتمل ننىترد تلبا ننرية مىج ننة إ ننى تملجل ننط ألاغل ننى
لا ون ألاصر – إدتر مرتكس تلحىمية ألاصرية بالااركة.
 .27وركة تصحةضارتت لجىة تلا ون دجحماغية وتلػمل وتلضكان وتملىترد تلبارية مىج ة إ ى مكاثب تملحاما .
 .28ورك ننة تصحةض ننارتت لجى ننة تلان ن ون دجحماغي ننة وتلػم ننل وتلض ننكان وتمل ننىترد تلبا ننرية مىج ننة إ ننى دتئ ننر تلخ ننذمات
دجحماغية بالااركة.
 .29وركننة تصحةضننارتت لجىننة تلان ون دجحماغيننة وتلػمننل وتلضننكان وتملننىترد تلباننرية مىج ننة إ ننى مكاثننب دصخاننارتت
ألاصرية – وزتر ثىمية تملجحمؼ
 .30وركننة تصحةضننارتت لجىننة تلان ون دجحماغيننة وتلػمننل وتلضننكان وتملننىترد تلباننرية مىج ننة إ ننى هيئننة ثىميننة تملجحمننؼ
في أبى ظبح – م صضة تلحىمية ألاصرية.
 .31وركة تصحةضارتت لجىة تلا ون دجحماغية وتلػمل وتلضكان وتملىترد تلبارية مىج ة إ ى هيئة ثىمية تملجحمؼ –
دبي.
 .32ورك ننة تصحةض ننارتت لجى ننة تلان ن ون دجحماغي ننة وتلػم ننل وتلض ننكان وتمل ننىترد تلبا ننرية مىج ننة إ ننى مكاث ننب تلحىجي ننه
ألاصر – وزتر تلػذل.
 .33وركن ننة ثلرين ننر هح ن ن ننائج تجحمن نناع لجىن ننة تلا ن ن ون دجحماغين ننة وتلػمن ننل وتلضن ننكان وتملن ننىترد تلبان ننرية ملىاكان ننة مىضن ننىع
"تل ن ننحاحم ألاص ن ننر ودوره ف ن نني ثحلي ن ننم أه ن ننذت تلحىمي ن ننة دجحماغي ن ننة تملض ن ننحذتمة" تملىػل ن ننذ ي ن ننىم تلخم ن ننيط بح ن نناريخ
.2020/05/21
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 .34وركننة تصحةضننارتت لجىننة تلا ن ون دجحماغيننة وتلػمننل وتلضننكان وتملننىترد تلباننرية حننىل مىضننىع تلننحاحم ألاصننر
ودوره في ثحليم تلحىمية دجحماغية تملضحذتمة مىج ه إ ى دتئر تللضاء بأبىظبح.
 .35وركننة تصحةضننارتت لجىننة تلا ن ون دجحماغيننة وتلػمننل وتلضننكان وتملننىترد تلباننرية حننىل مىضننىع تلننحاحم ألاصننر
ودوره في ثحليم تلحىمية دجحماغية تملضحذتمة مىج ه إ ى محاكم دبي.
 .36وركننة تصحةضننارتت لجىننة تلا ن ون دجحماغيننة وتلػمننل وتلضننكان وتملننىترد تلباننرية حننىل مىضننىع تلننحاحم ألاصننر
ودوره في ثحليم تلحىمية دجحماغية تملضحذتمة مىج ه إ ى وزتر ثىمية تملجحمؼ.
 .37وركننة تصحةضننارتت لجىننة تلا ن ون دجحماغيننة وتلػمننل وتلضننكان وتملننىترد تلباننرية حننىل مىضننىع تلننحاحم ألاصننر
ودوره في ثحليم تلحىمية دجحماغية تملضحذتمة مىج ه إ ى وزتر تلػذل.
ً
ضادضا :حضىر الجهاث الجخماعاث لجىت الػؤون الاجخماعيت والعمل والطكان واملىارد البػزيت خالل دورالاوعقاد
العادي ألاول مً الفصل الدػزيعي الطابع عػز
الجهاث املػاركت في حضىراجخماعاث اللجىت

اللجى ـ ــت











لجىـت
الػؤون الاجخماعيت والعمل والطكان واملىارد
البػزيت

هيئة ثىمية تملجحمؼ بذبي
دتئر تلخذمات دجحماغية بالااركة
دتئر ثىمية تملجحمؼ بأبىظبح
أدتر مرتكس تلحىمية ألاصرية بالااركة
وزتر ثىمية تملجحمؼ
لجان تلحىجيه ألاصر بىزتر تلػذل
مكحب إبرتهيم لىر للمحاما ودصخاارتت تللاهىهية
مكحب د .إبرتهيم تملا للمحاما ودصخاارتت تللاهىهية
مكحب تلرريب للمحاما ودصخاارتت تللاهىهية
مركس تلذير لاصحطاع ودرتصات تلرأ

وجفضلىا بقبىل فائق الاحترام والخقدًز
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ﺗ ـﻘــﺮ ــﺮ ﺸﺎط
ﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮ اﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟ ﺎ دوراﻻ ﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻷول ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺸﺮ

ﺧﻼل اﳌﺪة ﻣﻦ  2019/11/14إ 2020/06/30

1

اﻟﺴﺎ ﻊ ﻋﺸﺮ

اﳌﻮﻗﺮ

ﻣﻌﺎ  /ﺻﻘﺮﻏﺒﺎش
رﺋ ﺲ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃ اﻻﺗﺤﺎدي
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ و ﺮ ﺎﺗﮫ

اﳌﻮﺿﻮع :ﺗﻘﺮ ﺮ ﺸﺎط اﻟ ﻨﺔ ﻟﺪوراﻻ ﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺸﺮ

اﻟﺴﺎ ﻊ ﻋﺸﺮ

ﻧﺮﻓﻊ ﳌﻌــﺎﻟﻴﻜﻢ ﺗﻘﺮ ﺮ ﻨــﺔ " اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺆون اﻹﺳ ـ ـ ـ ــﻼﻣﻴــﺔ واﻷوﻗــﺎف واﳌﺮ اﻓﻖ اﻟﻌــﺎﻣــﺔ" ﻋﻦ ﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻃ ــﺎ ﺧﻼل اﻟﻔ ة ﻣﻦ
 2019/11/14ﻟﻐــﺎﻳــﺔ  ،2020/06/30إﻋﻤ ــﺎﻻ ﻟﻠﻤ ــﺎدة رﻗﻢ ) (72ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤ ــﺔ اﻟ ــﺪاﺧﻠﻴ ــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃ اﻻﺗﺤ ــﺎدي،
ﺑﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﻀﻞ ﻌﺮﺿﮫ ﻋ ا ﻠﺲ اﳌﻮﻗﺮ.

ﺷﺎﻛﺮ ﻦ ﻟﻜﻢ ﺣﺴﻦ ﻌﺎوﻧﻜﻢ،،،
رﺋ ﺲ اﻟ ﻨﺔ
ﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ

2

اﻟﻔ ــﺮس
ا ﺘ ـ ـ ــﻮى

م

اﻟﺼﻔﺤﺔ

 .1ﻣ ﺺ ﺗﻘﺮ ﺮ اﻟ ﻨﺔ ﻋﻦ ﺸﺎﻃ ﺎ ﺧﻼل دور اﻻ ﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻷول

4

ً
 .2أوﻻ :اﻟ ﺸﺎط اﻟﻌﺎم ﻟ ﻨﺔ

5

ً
 .3ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟ ﺸﺎط اﻟ ﺸﺮ

5

ﻟ ﻨﺔ

ً
 .4ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟ ﺸﺎط اﻟﺮﻗﺎ ﻲ ﻟ ﻨﺔ
ً
 .5را ﻌﺎ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟ ﻨﺔ اﻟ ﺸﺎط اﻟ ﺸﺮ

6
واﻟﺮﻗﺎ ﻲ

6

ً
 .6ﺧﺎﻣﺴﺎ  :اﻟﺪراﺳﺎت واﻷوراق اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﻨﺔ

6

ﺎت ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ ﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﺪور اﻷول

9

ً
 .7ﺳﺎدﺳﺎ  :ﺣﻀﻮر ا

3

ﻣ ﺺ ﺗﻘﺮ ﺮ
ﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮ اﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟ ﺎ ﺧﻼل دوراﻻ ﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺸﺮ

اﻟﺴﺎ ﻊ ﻋﺸﺮ

ً
 ﺑﻠﻎ ﺸــﺎط اﻟ ﻨﺔ ﺧﻼل دور اﻻ ﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻷول ﻋﺪد ) (13ﺸــﺎﻃﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺪد ) (13اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ،واﺳــﺘﻐﺮقﺸﺎط اﻟ ﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﺪور ﻋﺪد ) (53:14ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ.
 -وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟ ﻨﺔ ا ﺎﻧﺐ اﻟ ﺸﺮ

ﻋﺪد ) (1ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ

اﻟﺴﻜﻚ ا ﺪﻳﺪﻳﺔ .
 ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟ ﻨﺔ ﻋﺪد ) (2ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎم ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن  ،وﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔﻣﺆﺳـ ـ ـﺴـ ـ ــﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ وا ﺪﻣﺎت -ﻣﻮاﺻـ ـ ــﻼت اﻹﻣﺎرات  ،وﺗﺒ ﺖ ﻋﺪد ) (1ﻣﻮﺿـ ـ ــﻮع ﻋﺎم ﺗﻤﺜﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳ ﺲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴ ﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﺎﻳ ا ﻮدة
 -وأﻧﺠﺰت اﻟ ﻨﺔ ﻋﺪد ) (1ﺗﻘﺮ ﺮ ﺣﻮل رد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋ ﺗﻮﺻﻴﺎت ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃ اﻻﺗﺤﺎدي و

ﺎﻵ ﻲ- :

 .1ﺗﻘﺮﺮ ﻨﺔ اﻟﺸـ ــﺆون اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺸـ ــﺄن ﺗﻮﺻـ ــﻴﺎت
ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃ اﻻﺗﺤﺎدي ﺷـ ــﺄن ﻣﻮﺿـ ــﻮع " ﺳـ ــﻴﺎﺳـ ــﺔ اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸـ ــﺆون اﻹﺳـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف
ﺷﺄن اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﮫ.
 و ا ﺎﻧﺐ اﻟ ﺸـ ــﺮ  ،اﻃﻠﻌﺖ اﻟ ﻨﺔ ﺳ ـ ـ ﻴﻞ دراﺳـ ــﺔ اﳌﻄﺮوح ﻋ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟ ﺎ ﻋ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷوراقواﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺎ ) (10أوراق ﻓﻨﻴﺔ .
 ﻛﻤﺎ واﻃﻠﻌﺖ اﻟ ﻨﺔ ا ﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎ ﻲ ﺳ ـ ـ ﻴﻞ دراﺳ ـ ــﺔ اﳌﻄﺮوح ﻋ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟ ﺎ ﻋ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷوراقﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺎ ) (33ورﻗﺔ ﻓﻨﻴﺔ.
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 4

ﺗﻘﺮ ﺮ ﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮ اﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻦ ﺸﺎﻃ ﺎ ﺧﻼل اﻟﻔ ة ﻣﻦ  2019/11/14ﻟﻐﺎﻳﺔ 2020/06/30
ً
أوﻻ :اﻟ ﺸﺎط اﻟﻌﺎم ﻟ ﻨﺔ
ً
ﺑﻠﻎ ﺸ ــﺎط اﻟ ﻨﺔ ﺧﻼل دور اﻻ ﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻻول ﻋﺪد ) (13ﺸ ــﺎﻃﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺪد ) (13اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ،واﺳ ــﺘﻐﺮق ﺸ ــﺎط اﻟ ﻨﺔ
ﺧﻼل اﻟﺪور ﻋﺪد ) (53:14ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟ ﺸﺎط اﻟ ﺸﺮ

ﻟ ﻨﺔ

ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟ ﻨﺔ ا ﺎﻧﺐ اﻟ ﺸﺮ

ﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﻔ ة ﻋﺪد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ) (1ﻮ:

 .1ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻜﻚ ا ﺪﻳﺪﻳﺔ.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟ ﺸﺎط اﻟﺮﻗﺎ ﻲ ﻟ ﻨﺔ
-

ﺗﺒ ﺖ اﻟ ﻨﺔ ﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﻔ ة ﻋﺪد ) (1ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎم ﺷﺄن اﻻ ﻲ:

 .1ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳ ﺲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴ ﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﺎﻳ ا ﻮدة.
 ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟ ﻨﺔ ﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﻔ ة ﻋﺪد ) (2ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎم ﺷﺄن اﻵ ﻲ- : .1ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ وا ﺪﻣﺎت -ﻣﻮاﺻﻼت اﻹﻣﺎرات.
 .2ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن.
 وارﺗﺄت اﻟ ﻨﺔ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺿـ ـ ـ ــﻮع ﺳـ ـ ـ ــﻴﺎﺳـ ـ ـ ــﺔ ﻣﺆﺳ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ وا ﺪﻣﺎت -ﻣﻮاﺻـ ـ ـ ــﻼت اﻹﻣﺎرات ﺑﺘﺎر ﺦ.2019/12/30
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 -ﻛﻤﺎ أﻧﺠﺰت اﻟ ﻨﺔ ﻋﺪد ) (1ﺗﻘﺮ ﺮﺣﻮل رد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋ ﺗﻮﺻﻴﺎت ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃ اﻻﺗﺤﺎدي و

ﺎﻵ ﻲ- :

 .1ﺗﻘﺮﺮ ﻨﺔ اﻟﺸـ ـ ـ ــﺆون اﻹﺳـ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺸـ ـ ـ ــﺄن ﺗﻮﺻـ ـ ـ ــﻴﺎت ا ﻠﺲ
اﻟﻮﻃ اﻻﺗﺤﺎدي ﺷﺄن ﻣﻮﺿﻮع " ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف ﺷﺄن اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﮫ.
را ﻌﺎ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟ ﻨﺔ اﻟ ﺸﺎط اﻟ ﺸﺮ
-

واﻟﺮﻗﺎ ﻲ:

ا ﺎﻧﺐ اﻟ ﺸﺮ  :ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ  2020ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻜﻚ ا ﺪﻳﺪﻳﺔ ،ﻧﺠﺪ أن ا ﻠﺲ
ﻗﺪ أﻗﺮ )  (29ﻌﺪﻳﻼ ،ﻣ ﺎ ) ( 27ﻌﺪﻳﻼ ﻣﻘ ﺣﺎ ﻣﻦ اﻟ ﻨﺔ  ،وأﺿﺎف ا ﻠﺲ ) ( 2ﻌﺪﻳﻞ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻷوراق واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﻨﺔ.
ا ﺎﻧﺐ اﻟ ﺸ ـ ـ ــﺮ  ،اﻃﻠﻌﺖ اﻟ ﻨﺔ ﺳ ـ ـ ـ ﻴﻞ دراﺳـ ـ ــﺔ اﳌﻄﺮوح ﻋ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟ ﺎ ﻋ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷوراق واﻟﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺎ ) (10أوراق ﻓﻨﻴﺔ و
 ا ﺪول اﳌﻘﺎرن
 اﳌﻠﻒ اﻟ ﺸﺮ
 اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳ
 ورﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺸﺄن ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟ ﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠ ﺸﺮ ﻌﺎت
 ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟ ﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة
 ورﻗﺔ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات
 ﺴﺎؤﻻت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺸﺄن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ورﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺸﺄن آراء ا

ﺎت

 ﺗﻘﺮ ﺮ اﻟ ﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
 ﺟﺪول ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ا ﻠﺲ ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻜﻚ ا ﺪﻳﺪﻳﺔ
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ﺎﻟﺘﺎ - :

 ا ﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎ ﻲ ،اﻃﻠﻌﺖ اﻟ ﻨﺔ ﺳ ﻴﻞ دراﺳﺔ اﳌﻄﺮوح ﻋ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟ ﺎ ﻋ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷوراق واﻟﺪراﺳﺎتاﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺎ )  (33ورﻗﺔ ﻓﻨﻴﺔ و

ﺎﻟﺘﺎ - :

 .1دراﺳــﺔ ﻛﺸــﻔﻴﺔ ﺸــﺄن ﻣﻮﺿــﻮع ﺳــﻴﺎﺳــﺔ ﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻــﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳ ﺲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴ ـ ﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻐ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﺎﻳ ا ﻮدة.
 .2دراﺳ ــﺔ ﻛﺸ ــﻔﻴﺔ ﺸ ــﺄن ﻣﻮﺿ ــﻮع ﺳ ــﻴﺎﺳ ــﺔ وزارة اﻟ ﺴ ــﺎﻣﺢ ﺷ ــﺄن ﺗﺮﺳ ــﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻟ ﺴ ــﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎ ﺶ واﻻﻋﺘﺪال داﺧﻞ
ا ﺘﻤﻊ
 .3دراﺳﺔ ﻛﺸﻔﻴﺔ ﺸﺄن ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن.
 .4دراﺳﺔ ﻛﺸﻔﻴﺔ ﺸﺄن ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔ وزارة ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺷﺄن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
 .5دراﺳﺔ ﻛﺸﻔﻴﺔ ﺸﺄن ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃ ﻟﻸرﺻﺎد ا ﻮ ﺔ واﻟﺰﻻزل.
 .6دراﺳـ ـ ــﺔ ﻛﺸ ـ ــﻔﻴﺔ ﺸ ـ ــﺄن ﻣﻮﺿ ـ ــﻮع اﺳـ ـ ـ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸ ـ ــﺆون اﻻﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت
واﻷو ﺌﺔ.
 .7ﻧﺺ ﻣﻮﺿـ ــﻮع ﺳـ ــﻴﺎﺳـ ــﺔ ﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻـ ــﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳ ﺲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴ ـ ـ ﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺴـ ــﻠﻊ اﻟﻐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﺎﻳ
ا ﻮدة.
 .8ﻧﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن.
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ﻧﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔ وزارة اﻟ ﺴﺎﻣﺢ ﺷﺄن ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻟ ﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎ ﺶ واﻻﻋﺘﺪال داﺧﻞ ا ﺘﻤﻊ.

 .10ﻧﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔ وزارة ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺷﺄن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
 .11ﻧﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃ ﻟﻸرﺻﺎد ا ﻮ ﺔ واﻟﺰﻻزل.
 .12ﻧﺺ ﻣﻮﺿﻮع اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت واﻷو ﺌﺔ
 .13دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ وا ﺪﻣﺎت )ﻣﻮاﺻﻼت اﻹﻣﺎرات(.
 .14ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ
وا ﺪﻣﺎت )ﻣﻮاﺻﻼت اﻹﻣﺎرات(.
 .15ﺗﻘﺮﺮ ﻨﺔ اﻟﺸــﺆون اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺸــﺄن ﺗﻮﺻــﻴﺎت ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃ
اﻻﺗﺤﺎدي ﺷﺄن ﻣﻮﺿﻮع " ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف ﺷﺄن اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﮫ.
 .16ﺗﻘﺮﺮ ﻨﺔ اﻟﺸــﺆون اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺸــﺄن ﺗﻮﺻــﻴﺎت ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃ
اﻻﺗﺤﺎدي ﺷﺄن ﻣﻮﺿﻮع “ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮ ﺪ اﻹﻣﺎرات.
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 .17ﺧﻄ ـ ــﺔ ﻋﻤ ـ ــﻞ ﻨ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ــﺆون اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗ ـ ــﺎف واﳌﺮاﻓ ـ ــﻖ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﺣ ـ ــﻮل ﻣﻮﺿ ـ ــﻮع ﺳﻴﺎﺳ ـ ــﺔ ﺑﺮﻧ ـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺸ ـ ــﻴﺦ زاﻳ ـ ــﺪ
ﻟﻺﺳ ﺎن
 .18دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن.
 .19ورﻗ ـ ـ ــﺔ اﺳﺘﻔﺴ ـ ـ ــﺎرات ﻨ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ـ ــﺆون اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻻوﻗ ـ ـ ــﺎف واﳌﺮاﻓ ـ ـ ـ ــﻖ اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﻮل ﻣﻮﺿ ـ ـ ــﻮع ﺳﻴﺎﺳ ـ ـ ــﺔ ﺑﺮﻧ ـ ـ ــﺎﻣﺞ
اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن ﻣﻮﺟ ﺔ إ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن.
 .20ورﻗ ـ ـ ــﺔ اﺳﺘﻔﺴ ـ ـ ــﺎرات ﻨ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ـ ــﺆون اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗ ـ ـ ــﺎف واﳌﺮاﻓ ـ ـ ــﻖ اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﻮل ﻣﻮﺿ ـ ـ ــﻮع ﺳﻴﺎﺳ ـ ـ ــﺔ ﺑﺮﻧ ـ ـ ــﺎﻣﺞ
اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن ﻣﻮﺟ ﺔ إ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
 .21ورﻗ ـ ـ ــﺔ اﺳﺘﻔﺴ ـ ـ ــﺎرات ﻨ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ـ ــﺆون اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗ ـ ـ ــﺎف واﳌﺮاﻓ ـ ـ ــﻖ اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﻮل ﻣﻮﺿ ـ ـ ــﻮع ﺳﻴﺎﺳ ـ ـ ــﺔ ﺑﺮﻧ ـ ـ ــﺎﻣﺞ
اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن ﻣﻮﺟ ﺔ إ دﻳﻮان ا ﺎﺳﺒﺔ.
 .22ورﻗـ ـ ــﺔ اﺳﺘﻔﺴـ ـ ــﺎرات ﻨـ ـ ــﺔ اﻟﺸـ ـ ــﺆون اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗـ ـ ــﺎف واﳌﺮاﻓـ ـ ــﻖ اﻟﻌﺎﻣـ ـ ــﺔ اﳌﻮﺟ ـ ـ ــﺔ إ ـ ـ ـ ﺑﺮﻧـ ـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺸـ ـ ــﻴﺦ زاﻳـ ـ ــﺪ
ﻟﻺﺳ ﺎن.
 .23ﺟ ـ ـ ــﺪول ﻣﻘﺎرﻧ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ ن ﺑﺮﻧـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺸ ـ ـ ــﻴﺦ زاﻳ ـ ـ ــﺪ ﻟﻺﺳ ـ ـ ـ ﺎن وا

ـ ـ ــﺎت اﳌﻌﻨﻴ ـ ـ ــﺔ ﺑﺎﻹﺳ ـ ـ ـ ﺎن ـ ـ ـ اﻟﺪوﻟـ ـ ـ ــﺔ ) ﻴﺌ ـ ـ ــﺔ اﺑ ـ ـ ــﻮﻇ

ﻟﻺﺳ ﺎن/ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن /داﺋﺮة اﻹﺳ ﺎن اﻟﺸﺎرﻗﺔ /ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد ﻟﻺﺳ ﺎن(.
 .24ورﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺸﺄن اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﻣ اﻧﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ 2019-12-31
 .25ورﻗـ ــﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣـ ــﺎت ﺗﺘﻌﻠـ ــﻖ وﺿ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ﺺ اﳌﺘـ ــﻮ ـ ـ ﺴ ـ ــﻮ ﺔ اﻟﻘـ ــﺮوض ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ )ﺑﺮﻧـ ــﺎﻣﺞ زاﻳـ ــﺪ ﻟﻺﺳ ـ ـ ﺎن  /ﻴﺌ ـ ــﺔ
اﺑﻮﻇ ﻟﻺﺳ ﺎن/ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ ﻟﻺﺳ ﺎن/داﺋﺮة إﺳ ﺎن اﻟﺸﺎرﻗﺔ.
 .26ورﻗﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟ ﺔ إ ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺑﻮﻇ .
 .27ورﻗﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟ ﺔ إ ﺑﻠﺪﻳﺔ د ﻲ.
 .28ورﻗ ـ ــﺔ اﺳﺘﻔﺴ ـ ــﺎرات ﻨ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ــﺆون اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗ ـ ــﺎف واﳌﺮاﻓ ـ ــﻖ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ اﳌﻮﺟ ـ ــﺔ إ ـ ـ داﺋ ـ ــﺮة اﻷرا ـ ـ واﻷﻣ ـ ــﻼك
–د ﻲ.
 .29ورﻗﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟ ﺔ إ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻔﺠ ة.
 .30ورﻗ ـ ــﺔ اﺳﺘﻔﺴ ـ ــﺎرات ﻨ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ــﺆون اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗ ـ ــﺎف واﳌﺮاﻓ ـ ــﻖ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ اﳌﻮﺟ ـ ــﺔ إ ـ ـ داﺋ ـ ــﺮة اﻷﻣ ـ ــﻼك واﻷرا ـ ـ
– رأس ا ﻴﻤﺔ.
 .31ورﻗ ـ ــﺔ اﺳﺘﻔﺴ ـ ــﺎرات ﻨ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ــﺆون اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗ ـ ــﺎف واﳌﺮاﻓ ـ ــﻖ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ اﳌﻮﺟ ـ ــﺔ إ ـ ـ داﺋ ـ ــﺮة اﻷﻣ ـ ــﻼك واﻷرا ـ ـ
–

ﻤﺎن.
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 .32ورﻗﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟ ﺔ إ

ﻴﺌﺔ أﺑﻮﻇ ﻟﻺﺳ ﺎن.

 .33ورﻗـ ـ ـ ــﺔ اﺳﺘﻔﺴـ ـ ـ ــﺎرات ﻨـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸـ ـ ـ ــﺆون اﻹﺳـ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗـ ـ ـ ـﺎف واﳌﺮاﻓـ ـ ـ ــﻖ اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـ ــﺔ اﳌﻮﺟ ـ ـ ـ ــﺔ إ ـ ـ ـ ـ داﺋـ ـ ـ ــﺮة اﻟﺘﺨﻄ ـ ـ ـ ــﻴﻂ
واﳌﺴﺎﺣﺔ  -اﻟﺸﺎرﻗﺔ.
ﺳﺎدﺳﺎ :ﺣﻀﻮر ا ﺎت ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮ اﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل دوراﻻ ﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺸﺮ 17
ا

اﻟ ﻨ ـ ــﺔ

ﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ ﻨﺔ














ﻨـﺔ
اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﳌﺮ اﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ

وزارة ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟ ﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟ ﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮ ﺔ
اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻘﻄﺎرات
ﻴﺌﺔ أﺑﻮﻇ ﻟﻺﺳ ﺎن
داﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻨﻘﻞ ﺑﺄﺑﻮﻇ
داﺋﺮة اﻷرا واﻷﻣﻼك ﺑﺪ ﻲ
داﺋﺮة اﻷرا واﻷﻣﻼك ﻤﺎن
ﺑﻠﺪﻳﺔ رأس ا ﻴﻤﺔ
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻔﺠ ة
ﺑﻠﺪﻳﺔ أم اﻟﻘﻴﻮ ﻦ
ﺑﻠﺪﻳﺔ د ﻲ
داﺋﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎرﻗﺔ
ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣ ام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
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ث ـقــريــرنضاط
لجن ـ ـ ـة الضك ـ ـاوي
عن أعمالها في دورالانعقاد العادي ألاول من الفصل الخضريعي السابع عضر

خالل املدة من  2019/11/14إلى 2020/06/30

1

املىقر

معالي  /صقرغباش
رئيس املجلس الىطني الاثحادي

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاثه
املىضىع :ثقريرعن نضاط اللجنة لدورالانعقاد العادي ألاول من
الفصل الخضريعي السابع عضر

نرف ع ع ععت إلاي ع ع ع م

ر ع ع ععر

ع ع ع "الض ـ ـ ـ اوي" ع ع ع ععال ا ع ع ع ػ

2020/06/30م ً ،عمع ع ا مع ع

ع ع  )72ععال

لدع ع ج

ععع و

ععع

ع ع ععال  2019/11/14لغاً ـ ـ ــة

ع ع مد ععص ععىػ

دع ع

 ،ر عع

ت ظل بيرطه على مل ص إلاى ر.

صاكرين لكم حسن جعاونكم
رئيس اللجنة
على جاسم أحمد

2

الفه ــرس
املحح ـ ـ ــىي

م
.1

لخص ر ر ل

و و

عال ا ػ

الصفحة
ي

ي

ألاوو

4

ً
 .2أوا :نا غ ي م ل

5

 .3ث ن  :ؼ عمل ل

6

 .4ث ث  :إلا ح ت و تىص ت

7

3

ملخص ثقريرلجنة الض اوي عن نضاطها خالل دورالانعقاد العادي ألاول من الفصل
الخضريعي السابع عضر
غ اغ ل

و و

اع غ ل ع

ععل عا ععرساد شع ع بت عا ععر  ،و ععج ع ع

ػ ع ى عل ععى ج ع ت

م ععت ا ععن وي إلايروطع ع أ

شن وي أ م ل
و ععج عل ع ع ل ع و
عار ،ح

عع

ر ت إلا س باأنه .

ع ع  ،و ع ع ح ع ع ع ععج  ) 11ش ععنىي بي ععج

نى ع با ععأنه  ،ع ح ععل ع ععج  ) 2ش ععنىي  ،ععد ح ع ع ا و ع ععج )12

عت
نتظ

خهع ع و ععجو ألاوو

ععال ععد م ععت ا ععن وي ععال ععل ل ع ع  ،ح ع ع

ذه ان وي و خذت ل

نىن

ععال ل ع ع م اع ع

ع عععج  ) 25شععنىي ،نه ع عععج ) 6

عاععر  ،وعععج  ) 11شععنىي ع

ععل عاععرساد شع

ستير ض م ت إلارف ت وآلا
و ععج

يع

ع و ععجو  )4:50س ع ع عمععل ،ن اععال

شععن وي رح ع ععال
ععال

يع

ألاوو  )3أ اعؼ مثعل عد ععج  )3تم عع ت و سعترر

و

نى

ت

باأنه .

ع ععد ًند ع أعم ع و مل ععص ع و ععجو ألاوو ععال

ععل عا ععرساد ش ع بت

ل ع ا ػ ل ت لد:

 -ع ع ععجت ل ع ع

 ) 3تم ع ع ع ت ع ع و ع ععجو  ،و سع ععترر ال عع ععج  )04:50س ع ع ع  ،ون اع ععال )25

شنىي .

4

أوال :النضاط العام للجنة
ععغ اع غ ل ع

ي ع

ع و و

يع

ألاوو ععال

ععل عاععرساد شع بت عاععر ععد

ع

ععال

ً 2011/11/14لى  2020/06/30عج  )3تم ع ت ،وهد على دى ت لد:
 الاجحماع ألاول الاجرائي2019/11/14 :
ػ يال ل

و هذ

تم ى على ذكر باأع ى عج وإ ر ت د

ان وي .

الاجحماع الثاني2020/02/17 :
ػ يع ععال ل ع ع

ع ع و هع ععذ

تم ع ع ى علع ععى عع ععج  )11شع ععنىي ،و و بيع ععع

ان وي إلاؼروح  ،و خذت ل

باأنه

عع ت

نى ع ع علع ععى

ر ت إلا س .

الاجحماع الثالث2020/06/28 :
ػ يع ععال ل ع ع

ع ع و هع ععذ

تم ع ع ى علع ععى عع ععج  )16شع ععنىي ،و و بيع ععع

ان وي إلاؼروح  ،و خذت ل

باأنه

5

ر ت إلا س .

عع ت

نى ع ع علع ععى

ً
ثانيا :خطة عمل اللجنة
-

ظر د م ت اعن وي ،تعج ً سعت و اعنىي ععال ػر عب متعي يع لد لع ص مل عص ،و عال
انىي ألعظ

ث ًح

دع

عىػ
ر

ل
 -ستيج

ً
ل ع رف ع بهع عرأ

 ،وإ سع و سع

ل ع إلااععنى طعجه

إلاي  ،ت سرع ً ؼ
ل

و هذه

فخه ال ل ل

ا لمل ذ ه.

 )11شنىي مال سته ال ل ؤلا

ذت

نىن  ،و

عال

اػ ى على ل ف رف ته  ،و خذت ر ت إلا س باأنه .

 ععد حع ع ع ع ع ح ع ع ع ععج  )11ععال ا ععن وي ععىت

ست شع ّ
عمع و عد اعنىي ،و ى فع

ت مل ان وي و تي ل ي حشي ظ م أسرى و ال ممال.

 -و ج ال ل

نى

ع نى مل إلايعج عال عل ألا نع ي ع مد عص

ل ع ع  ،صع ع

 ،و حل ععج  ) 2عال اعن وي عى

ت صو ي

ععر ت إلات يع ع ععال ععل

ل ع بيعج خ ػ ع

مىطىع ت ان وي إلايروط أ م ل

 -وب ع ع ععال ع ع ع ععج  )12ش ع ع ععن وي يروط ع ع ع أ ع ع ع م ل ع ع ع وب نتظ ع ع ع

.
و

ت ع ع ص و ي ع ع ع با ع ععأنه  ،كمع ع ع أوص ع ععال ل ع ع ظ ع ععرو س ع ععت
ىطىع ت هذه ان وي .

6

ع ت إلاي ع

ععع ت

نى ع ع ع ذ ت

و ه ع ععذه ع ععر و ألهم ع ع ع

 و ال طمال ا غ لان وي إلاؼروح أ م ل

ى

ٌ س و عج  )12س

ست ش عال

ت حنى

 ،تىط ح ألا ر إلا ج خه .

نشاط لجنة فحص الطعون و الشكاوى
[]CATEGORY NAME

[]PERCENTAGE

[]CATEGORY NAME

[]PERCENTAGE

الشكاوى المحفوظة
%44

ً
ثالثا  :املقترحات والحىصيات
تهجف هذه إلا ح ت و تىص ت ًلى ر مع ىي
ًػ

ع

ي ع و د عب ػمىحع ت إلاعى ػ ع  ،طعمال

ظ م ج لد مد ص ،وهد على دى ت لد :

 .1تن آ

جيج تنش ب ت

عشرست ر على خ ػ ت ل

ت إلاي

ذت

ت صو ي

باأع هذه ان وي .

7

مىطىع ت اعن وي،

 .2وط ععت ؼ ع ته ععجف ًل ععى س ععرع ععر عل ععى أب ع
ان وي إلا ج

ا ععن وي خ ععىص

ععىو إلا ععج مل أو عج ععه،

ال ل أفر مل تمت .

 .3ح ععر ت ع ع ص ل ع ع ععد ظ ععر ععد ا ععن وي إلا ج ع ع ط ععج ععى ت و إلايسشع ع ت و
د ي وع مل
.4

ع م ألا ن ع
تؼ ب

عع ت

.

تى ص ععل ععت ا ع لمل ،تد ععب ععال ععجي
ز ت د ه ا لمل ،د ح و خ ذ ل

ععذ
ر

ع ذت

ت ع صو ي ع

نه مل باأع انىي.

ً .5ح ع اعن وي ذ ت ؼ يع إلاعاع به  ،و تع شاعنل هع هر مععص شعر د عر ظع عال إلاععى ػ ع
ًلى ل ع ملخت

طمال د و إلاىطىع ت ت س ت ب خه .

د مل ص ،إل

وثفضلىا بقبىل فائق الاحترام والحقدًر

8

ث ـقــريــر
لجىـ ـ ـة رؤس ـ ـاء اللج ـ ـان
عً وضاطها في دورالاوعقاد العادي ألاول مً الفصل الخضريعي السابع عضر

خالل املدة مً  2019/11/14إلى 2020/06/30

1

املىقر

معالي  /صقرغباش
رئيس املجلس الىطني الاثحادي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاثه

املىضىع :ثقريرعً وضاط اللجىة لدورالاوعقاد العادي ألاول مً
الفصل الخضريعي السابع عضر
نرفععع لي ععتقرير لجرةععر
ئعم ععتل قدم ععت

ع "رؤس ــاء اللج ــان" عععش طغ ععتل ت ف ع م ق ع

ععش  2018/11/14لغاً ــة ،2020/06/30

ععر  )72ععش ق ا ع قل فدر ع قدم د ععط ق ععءلال فلا ععت ه لر ععت ق

ع ير ع ع ع

لء ر.

صاكريً لكم حسً جعاوهكم

رئيس اللجىة
حمد أحمد الرحىمي

2

د ععط

املحح ـ ـ ــىي

م
.1

عش طغتل ت ف م و فطيجت قيت ه ألاوم

لخص لجرةر قل

ً
 .2أول :قنغتط قيتم قل
 .3جتنرت :ت نت غ

الصفحة
4
5

قل

5

 .4جتقثت  :حظتت قل

5

الفه ــرس

3

ملخص ثقرير
لجىة رؤساء اللجان عً أعمالها خالل دورالاوعقاد العادي ألاول مً
الفصل الخضريعي السابع عضر

ً
 لد ععط طغ ععتط قل ع ع فع ع م و فطيج ععت قي ععت ه ألاوم ع ععل  )1طغ ععتلت لمثع ع ع ع ع ععلو ص غرق طغتط قل
 -لديت قل

ف م قلو عل  )02:40صتع عم .

ع نظتم عم

 -كمععت نت غععت قل ع

)1

م ععت

ؤصت قل تن .

خا ع قر تلر ع و غععروعتت قجععء نتن و ععلوم

دضععتت قل ععتن

دععط قععءلال

فلات ه قلو فطيجت قيت ه ألاوم ش ق ص قتغريع قضت ع عغر.
 وك ع ق نت غ ععت قل ععغر.

ععلوم

دض ععتت ق ععلو 4فطيج ععت قي ععت ه فوم ععش ق ص ع قتغ ععريع قض ععت ع

ثقريرلجىة رؤساء اللجان
عً وضاطها خالل الفترة مً  2019/11/14لغاًة 2020/06/30

أوال :اليضاط العام للجىة
ً
لدععط طغععتط قل ع ف ع م و فطيجععت قيععت ه ألاوم عععل  )1طغععتلت لمث ع ع عععل

)1

متع عت و صع غرق طغععتط قل ع

ف م قلو عل  )02:40صتع عم .
ثاهيا  :ما هاقضحه اللجىة
لديت قل

ع نظتم عم

كمت نت غت قل

ؤصت قل تن .

خا قر تلر و غروعتت قجء نتن و لوم

دضعتت قل عتن

دعط قعءلال فلاعت ه قعلو فطيجعت

قيت ه ألاوم ش ق ص قتغريع قضت ع عغر.
وك ق نت غت قل

لوم

دضتت قلو فطيجت قيت ه فوم ش ق ص قتغريع قضت ع عغر.

5

 ثالثا  :مالحظات اللجىة :
وأللت قل

ر تهت و حظتتهت ع ق اء ق تل :

 .1ق أكرل ع

رو لبال

قغإون قلص ء ة و قتغريير و قايءن ء ءعتت تلر ل ت غتهت قد ص

قتغريع قضت ع عغر.
 .2عء

تن

دط قد يتقرتت و ق لو ت و لإلمر ت قتل تيجل ف قلوق ك

دط قدمغت ك

 .3ق يمرر ع أع ت

حتم غبتهر لا ء

و قص تعر إلجر ق جتظ و لغت ك لأفكت هر أج ت
 .4لء فج ع لدب

متعتت

لاضب ف صتص ت.

قغإون لتقر وف صت ي

ت غ ء ء صرتص ق رئ قيت قدميتعتت.

قغإون ف متعر ح ظ ء ء صرتص

دط فلات ه قد كرب قضكتنر ع

أن ي ر فع قادب قدم دط قدمء فج .
 .5ف ح ع

قغإون ف متعر و قيم و قضكتن و لء

قيم ق اءع وفك ت ل جلير أصئد لرلتنر ق غار

قبغرة لاعت

ء نب ل يدج لتقيم ق اءع .

 .6فع ج ح ق رئ لي ب حءم ئ كتنر ق جلم لادب يرفع قل
ع

خ ص قلحصءم ع

كر ت ئي تحر لر

غرو قجتنءن أكث ل صر وفق نمءذج لج ح ألا تن قيت .

 .7ح ء جر ه تن
 .8لء ر

ق ظر لبال ء ء ل ظرر

مرع تن

دط قءلال فلات ه حتم ع

ؤصت قل تن عش ح ء

متعتت قل

دط ق اليل إلالت قس ال ق نتهت ش غروعتت قجء نتن و لء ءعتت قيت

 .9ق أكرل ع علم عجل

متعتت قل تن

ق نضرجر ل يدج لم ت غ لء ءعتت قيت

جر ألا تن قيت
ليرو
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.

قتل أ ت ت.

لألءظبل و صت هت فجط ع ف متعتت

دضتت

دط.

 .10فع لءصر ئل هرئ ي ب
دط ل ظر

مرع تن

 .13ق يمرر ع

ئل ئعت تغير

ء نب لض جبدر ف م ت غتهت لغروعتت قجء نتن و لء ءعتت قيت .

 .11ح ء جر ه تن
 .12لء ر

دط يلم حت

لض جب

لتع بت أن مرع تن

تن

دط قءلال فلات ه حتم ع

ؤصت قل تن عش ح ء

متعتت قل

دط ق اليل إلالت قس ال ق نتهت ش غروعتت قجء نتن و لء ءعتت قيت
دط حءم ئ كتنر ح ء

.

قتل أ ت ت.

متعتت قل تن ش ف م لج ر قل ر ق د سةءنر لغدج

لتن ألءظبل و بي وذق لاضب حت .
 .14ع مت ء عرل عل  )4دضتت

دط قلو فطيجت قيت ه ألاوم ش ق ص قتغريع قضت ع عغر وه ع

ق اء ق تل :
  2019/12/24غرو تنءن لات ه غأن ق يدرر فقس ي  +غرو تنءن لات ه غأن قضي  2020/01/14غرو تنءن لات هع مت

حليلي ).

عأن ل ظرر لجتلر وإ ر ت قلفش  -غرو تنءن لات ه

حضتب خ ت ي لءحل ق لات و حضتلتت خ ت ر قل تت لض جد عش قض

عأن

لتقر ل تهر

)2018/12/31
 2020/01/28 -ء ء صرتص وز قل فدر

عأن قلفت للطي)

  2020/02/11غرو تنءن لات ه عأن ق يتونرتت)وذق لاضب ق نضرق

ت ه ع حكء

لاليل ء عرل دضتت

ً
 .15ختلب ؤصت قل تن ل ح ء ءعتت عت لم رل قرفي ت

دط قيت .

دط قءز

ألف لء فج عديهت ل ت غتهت

ق ص قتغريع قضت ع عغر.
 .16ئعت

ء ء " خل تت لجل

ش عركتت فلصتلت ئل

عإون ق ج ر و قات

ل ت غ ف م قلو قر ع ش ق ص قتغريع قضت ش وذق لت ق ش أهمر قكتف عر ح
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قث و ليلنر
مع .

 .17بط لاليل ءعل فنتهت ش ت غ ء ء صرتص وز
نتهت ئ

ق لر و ق يدرر عأن إلاعر ف ع

قباءث قتغريير و قر تلر ش قل ص ل يدج ل لوى ت غ لء ء

قتل ألدجت ش ب وز ق لر
 .18لء فج ع لأ ر

عأن اتو

لل ش يل

يل لبت ت ألافت

ت غ لء ء .

ت غ ء ء صرتص وز ق غت ل تخ و قبيئ غأن لاجرق ق مر لض ل

قدمء

قضمير و حرء نر و قس ع وذق ل لبتط لم ت غ غروعتت قجء نتن قتل أ ت ت .

 .19ئ فتم تيلي ت قل

ع

لوم دضتت

دط لج ح قلو فطيجت قيت ه قر ع عغر ش ق ص

قتغريع قضت ش عغر لاضب خاط قس ر لغروعتت قجء نتن و لء ءعتت قيت
وإ صتق ئل أع ت قل

عب قب يل فقي وطي.

وثفضلىا بقبىل فائق الاحترام والحقدًر
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قتل أ تم قل تن
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ملخص تقرير األمانة العامة للسجلس الهطشي االتحادي بذأن أعسالها
خالل دور االنعقاد العادي األول من الفرل التذريعي الدابع عذر
معالي صقر غباش السهقر
رئيس السجلس الهطشي االتحادي
تحية طيبة وبعد
فييختامييورتد رتاالنعقييودتااعييود تاأل لتمييؼتاال ييتتاامي ي عختااسييو عتري ي ،تنمي ي فت ي نتنع ي ىترعيييتمعييوا ػت
معخ ييوتامق ي تاألمونييلتااعومييلتاعاالعيييتااييؽعمختاال خييود ت ي ي نت راوايييوتا ي لتىيي اتاا ي ر تحيييؤتن ف ي ت ييوتت
ح ي ي متاألموني ييلترعي يييتااا ي ييورت ي ي رىوتااامي ييؽاتفي ييختدري ييػتراي ييتتاااالعي يييت ر ي ييو وتفي ييختااا ي ييورت وام وصي ييو يػت
مس ا و يػتاامي ع لت اا قو لت اا عؽموس لتااب ااون ل،ت اوصلت اوتيمععقتب :ت
 -1اااسوىالتفختج الت رق تجعسوتتاااالعيتسؽاءتفختمق هت ترؼت ع ت موتيمطعبوتذاغتمؼت ؽفي تاابم لت
اامخم لتاا زملت ااخ موتتااعومل
 -2اااسوىالتفخت مع ػت رق تاجماوروتتاالونتاااالعيت ممو علت راوايوت ق ا ار يوت ق يػتاا راسوتتاالم لت
األ راقتاابخث لتاا زملتألراوايو
 -3اااسوىالتفختإج اءتاااخوعبوتتاا زملتمعتااخ ؽملتا رػتراتتاااالعيت جيز و
 -4اااسييوىالتفييختادري ادت اامخ ييي تا ي )38تفعوا ييلت ااون ييلتاميييواتاايييعبلتااب ااون ييل،ت إري ادت )99ت رقييلت
فم ل
 -5اااسوىالتفختادر ادت اامخ ي تالجماوروتتىيئلتااا مبت ممو علتق ار يو
وإذ تقدم األمانة العامة للسجلس تقريرها ،فإنها تأمل أن تكهن قد أدت دورها وفق اختراصاتها الالئحية.
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تقرير األمانة العامة للسجلس الهطشي االتحادي بذأن أعسالها
خالل دور االنعقاد العادي األول من الفرل التذريعي الدابع عذر
إراوالًتا خلتاا ااع لتاعاالعيتااؽعمختاال خود تاا ودرةت ق ارتر يتاا الترقػت )1تاسملت2916ر،تفيختااايودةت
)41تمييؼتاابمي ت )17تاالعي عترعيييتاامقييور تااميو ييلتاا ر ييلتألراييولتاألمونييلتااعومييلتفييختنيويييلتفييتتد رتانعقييودت
يي نتماورسييلتاااالعيييتالام وصييو وتاا سييمؽر ل،ت اااييودةت )77تمييؼتاابمي ت )8تري ىت ق ي تفييختنيويييلتفييتتد رت
انعقودترؼت راولتاألمونيلتااعوميلترعييتاااالعيي تحييؤتقومياتاألمونيلتااعوميلتاعاالعييتاايؽعمختاال خيود تفيختد رت
االنعقودتااعود تاأل لتمؼتاال تتاامي عختااسو عتريي ت ي رتمخيؽر تألداءتاألرايولتاا زميلتااعو نيلتاااالعييت
جا عت جيز وتفختمبوش ةتاام وصو وت مسي ا و وتااميي ع لت اا قو يلت اا عؽموسي لتااب ااون يل؛ت ذايغتميؼتاي لت
رؤ لترعا يلت فيقت ف يتتااااورسيوتتااعواا يلتااميخت تبميات ايزىيوتفيختااع يي تميؼتااماليوربتااب ااون يلتااخ يثيل،تفيخت
ظتت طؽرتمسي ةتااخ وةتااب ااون لتفختد التادموراتتااع ب لتااامخ ة ت
أوالً :الشتائج العامة ألعسال األمانة العامة للسجلس:
 1اااسوىالتفختإج اءتاااخوعبوتت اال

يوالت،ت األرايولتاا زميلتميعتااخ ؽميلتا ياونت داءتاااالعييت جيز يوت

ا رىو
 2اااسييوىالتفييختإر ي ادتمي ي عتج ي لتااالعسييوتتاااقم حييلتا ي رتاالنعقييودتااعييود تاأل لتمييؼتاال ييتتاامي ي عخت
ااسو عتري
 3اااسوىالتفختادر ادت اامخ يي تالجماوريوتتىيئيلتااا ميبتميؼتاي لتإري ادتميي عتجي لتاألرايولت اااعي ت
االمخت ااا فقوت،ت موتيمػتمؼت كع فتمؼتر يتاااالعيت ي نتااامو علتمعتاألجيزةتاألا ىتاعاالعي
 4مليي تميوتيعيي هتاااالعيي،ت ر سييو،ت ىيئيلتااا ميبتمييؼت كع ليوتتا يياونتحسيؼتسيي تااعاييتت يإدارةتااالعسييوتت ت
األمونلتااعومل
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 5اااسوىالتفختادر ادت اامخ ي تاخلتتافمموحتد رتاالنعقودتااعود تاأل لتمؼتاال تتاامي عختااسو عتريي ،ت
م ييؼتا ي ي لت يي ي يتتف ي ي قتااعا ييتتاإلشي ي افترع يييتاام يبي ييوتتاا زم ييل،ت ؽز ي ييعتاألد ار،ت ممي ييوتإرسي ييولتاا ي ي رؽاتت
اعيخ

وتتاامختسمخ

تحلتتاالفمموح،ت إر ادت نومجتااخلت،ت اسمابولتااخ ورت ااييؽخت اا يؽف،ت اام يبيوتت

األا ى
 6اااسوىالتفختادر ادت اامخ ي تااي عتااخسوبتااخمومختاعاالعيتاعورت2919ر
 7اااسوىالتفختادر ادت اامخ ي تااي عتميزان لتاااالعيتاعورت2921ر
 8اااي ييورفلتف ييختإرط ييوءتمخو ي يتاتترع يييتمس ييمؽىتاا ا ييلتر ييؼتد رتاااالع يييتف ييختااالون ييبتااميي ي عخت اا ق ييو خت
اا عؽموس لتااب ااون لت إنالو از و ت
 9اااس ييوىالتف ييختاس ييمابولتاا ييؽ ازراتت ااا سس ييوتتف ييختاا ا ييلت ااب ااون ييوت،تدع ري ييػترع يييتاامال ب ييلتااب ااون ييلت
اعاالعيتفختجا عتااالؽانبتاامي ع لت اا قو لت اا عؽموس ل
 19را ييتتز ييوراتتامب ييودلتااخبي ي اتت اامال ييوربتم ييعتاا ييؽ ازراتت ااا سس ييوتتف ييختاا ا ييل،تا عي ي عترع يييت ف ييعيو،ت
طؽ ت نعالتااعاتت اوت مؽاكبتمعت نعالتااعاتترعيتمسمؽىتاا ال ت
 11رق تاجماوروتتد ر لتميم فلت يؼتاألمونلتااعوملتاعاالعيت ازرةتاا التاي نتاااالعييتاايؽعمختاال خيود ؛ت
ذاغت موءترعيتم ف ةتااملوىػتااايم فلتاعممسييقت بيودلتااب ونيوتت اااععؽميوت،ت مليي تاالعوا يوتتاااييم فلتامما يلت
ااؽرخت رتاااالعي،ت بودلتادص اراتت اااطبؽروتت اا راسوتتاامخت

رىوت

 12ممو علتمؽ ؽعتاام ميؼتاا خختألصخوبتاااعواختتااسعودةتاألر وءت مؽظلختاألمونلتااعوملتاعاالعيت ت
 13ااايورفلتفختاااموسبوتتااؽعم لتاع ال،تحيؤت خملتت ي هتاااموسبوتتمعت ر وءتاااالعييت ميؽظلختاألمونيلت
ااعومل،ت ااايورفلتفختاالعوا وتترعيتمسمؽىتاا ال
 14ؽق عتم ف ةت لوىػتمعتاااالعيتاألرعيتاألمؽملت ااطلؽالتدنيوءت ااونتااطلتتادمو ار خ
 15ااسييعختامطييؽ ت خ ي يؤتااب ي امجت اامطب قييوتتاداكم ن ييلت اا ف ييل،تاامييخت خ ي رت ر ييوءتاااالعيييت مؽظلييييوت
ااالايؽرت ي تتمسما ،تااؽاكبلتاامطؽراتت ااامغي اتتفيختاامقم يلتااخ يثيلترعييتمسيمؽىتاا ايل،ت االعي عترعييت
ف تتااااورسوتتااعواا لتاااطبقلتفختى اتاااالولتفختااب ااونوتتااعواا ل
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 16يي يتتف ييقتاسييما ار لتاألراييولت ادجي اءاتتاالحم از ييلتااخوصييلت ليي ستفؽر نييوتاااسييمال ت كؽفيي ت-ت)19ت
ي ي فتإج ي اءتمييوتيعييزرت

ييعت ممو عييلتإج ي اءاتتاسييما ار لتاألراييولت ادج ي اءاتتاالحم از ييلتااخوصييلت لي ي ست

كؽر نوتفختاألمونلتااعوملتاعاالعي،ت فقتاامؽجييوتت اامعع اوتتاا ودرةتمؼتاااليوتتاااعم لت وا ال ت
 17ادر ادت اامخ ي تاالعسوتتاااالعيت االجماوروتتاألا ىتمؼتا لتاامعورترؼت ع

ثانياً :نتائج الدعم الفشي للدور التذريعي:
 1اااسييوىالتفييختادري ادت اامخ ييي تاييت )24تميي عتقييونؽنتفييختاالييونتاااالعييي،تحيييؤتانمييياتمييؼتمموقيييلتري دت
)17تمي عتقونؽن،ت تالزااات موقشتر دت )4تمي روتتقؽانيؼ،ت ت )3تمي روتتقؽانيؼتفيختم حعيلتاا ارسيلت
االم ييلتفييختاألمونييلتااعوم يلتاعاالعييي،تحيييؤتنييوقشتاااالعيييتمميييوتر ي دت )16تمي ي عتقييونؽن،ت افييقترعيييت )15ت
مي عتقونؽن،ت رودتمي عتقيونؽنت احي ت ميي عتقيونؽنتاامععي ػ)تإاييتااعالميل،تتاسيمغ قتنقوشييوت )17تسيورلتت ت
)47تدق قلت ت )5تتؽانتت تت ت
 2ت عغتر دتاأل راقت اا راسوتتاالم لتاااع ةت اااسون ةتاعاتتاالونتاااالعيت )264ت رقلتفم ل
 3ااا اجعلتااقونؽن لتتتإر ادتم ف اتتقونؽن لتاع دت )152تس اال،ت ر دت )19تش ؽىت

ثالثاً :نتائج الدعم الفشي للدور الرقابي:
 1اااسوىالتفختادر ادت اامخ ي تألنيطلتاالونتاااالعييت ااميخت عغيات )173تنييوعوً،ت اثيتتفيختري دت )167ت
اجماورييو،تاسييمغ قات )531:97تس يورلتراييت

ادر ي ادتاي ي )6تحعقييوتتنقوش ي ل ت ممو عييلتععييبتح ييؽرتماثعييخت

اااليوتتفختاجماوروتتااعالونت اااماثتتفختري دت )393تميؼتاااخم ييؼ،ت ميوتري دتااالييوتتااخورج يلتاااييورفلت
فختاجماوروتتااعالونت )72تجيل
 2عغتر دتاأل راقت اا راسوتتاالم لتاااع ةت اااسون ةتاعاتتاالونتاااالعيت )221ت رقلتفم ل
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 3اااسييوىالتفييختادر ي ادت اامخ ييي تاي ي )10تمؽ ييؽروتترومييل،ت )6تمميييوتال ازاييات مييورتااعالييون،تحيييؤتانميييات
ااعالونتمؼت )4تمؽ ؽروتترومل،تنوقشتاااالعيتمميوت )1تمؽ ؽعترور
 4اااسييوىالتفييختادر ي ادت اامخ ييي تاي ي )152تس ي االًت ااون يوً،تحيييؤت ييػتمموقيييلت )36تس ي االًتفييختاااالعييي،ت ييػت
إر ادت )39ت رقلت ؽ

خ لتفختش نيو ت ااعاتترعيتم اجعميوت اام ك تمؼتاسم لو يوتاعاعويي تاااطعؽبل

 5تاااسوىالتفختادر ادت اامخ ي تايت )9تت ؽص وت
 6اااسوىالتفختإر ادت ق

تممو علت ؽص وتتاااالعي

 7اااسوىالتفختر ىت )19تش ؽىترعيتاالملتااي و ىت ممو عميو
 8اااسوىالتفختاامخ ي تاالعسوتتاااالعيتمؼتا لتإري ادتمقمي حتميي عتجي لت رايولتااالعسيلتااي تيعي ىت
رعيييتر ي ي يتاااالع ييي،ت تاا ي ت اثييتتف ييخت )13تجعس ييل،ت اامييختاسييمغ قات )48تس ييورلت ت )6تتدق ييو قت ت )11تتتتت
تون لت ت ود وفلتإايتتإر ادتم و طتااالعسوت
 9إر ادتج لتم و طتااالعسوتتا رتاالنعقودتااعود تاأل تلتمؼتاال تتاامي عختااسو عتري
 19اااسييوىالتفييختادر ي ادت اامخ ييي تامقييور تااعالييونتفييختنيويييلت د ارتاالنعقييودتاع

يييوترعيييتجعسييلتاااالعييي،ت

حيؤت عغات )19ت قور

رابعاً :نتائج الدعم الفشي لدور الدبلهماسية البرلسانية:
 1اااسوىالتفختادر ادت اامخ ي تاي )38تفعوا لت ااون لتاميواتاايعبلتااب ااون ل،ت ذايغترعييتمسيمؽىتمخمعي ت
اال خوداتت ااز وراتتااب ااون لتاا ااع ل،ت ااا ا اتتااامخ

ل

 2عغتر دتاأل راقت اا راسوتتاالم لتاااع ةت اااسون ةتاعاتتنيواتاايعبلتااب ااون لت )99ت رقلتفم ل
 3اااسوىالتفختادر ادت اامخ ي تاي )1تاجماوعتاعالملتاامملي يلتاعيعبلتااب ااون ل
 4اااسييوىالتفييختادري ادت اامخ ييي تا ي )2تجعسييلتتاعالاع ييلتااعاؽم ييلتاعيييعبلتااب ااون ييل،ت ود ييوفلتإايييتم ييو طت
اايعبلتااب ااون ل

5

 5اااسوىالتفختادر ادت اامخ ي تااي عتميزان لتاايعبلتااب ااون لتاعورت2921ر
 6تاااس ييوىالتف ييختادري ي ادت اامخ ييي تامق ي ي تااعالم ييلتاامملي ي ييلتاعي ييعبلتر ييؼت داءتااي ييعبلتااب ااون ييلتاي ي لتد رت
االنعقودتااعود تاأل لتمؼتاال تتاامي عختااسو عتري ت ت

خامداً :نتائج الدعم اإلداري ألعزاء السجلس الهطشي االتحادي:
 1اسمخ اجت ال ي تر دت )152تجؽازتسل تد عؽموسخ
 2اسمخ اجت ال ي تر دت )8تجؽتازاتتسل تاوصل
 3إص ارت )22تشيودةتااؼتيياوتاألم
 4اااسوىالتفختممو علتر دت )808تمؼتااا اس تتااب يلتاألر وء
ت
إذت ق رتاألمونلتااعوملتاعاالعيت ق ىو،تفإنيوت متت نت كؽنتق ت دتتد رىوت فقتاام وصو يوتاا خ ل

6
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يهخض انجهغت انثانثت ػششة( انخخايٍت)
يٍ
دٔس االَؼماد انؼادي األٔل فً انفظم انخششٌؼً انغابغ
ػشش

2020 /00 /30و
لغى انجهغاث -إداسة انجهغاث ٔانهجاٌ

البند األول  :االعتذارات .

البند الثانً  :التصدٌك على مضبطة الجلسة الثانٌة عشرة المعقودة بتارٌخ . 2020/0/23
البند الثالث  :الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس.
 .1التوطٌن فً المطاع الحكومً والخاص.
(لجنة الشؤون االجتماعٌة والعمل والسكان والموارد البشرٌة)

 .2استراتٌجٌة الهٌئة االتحادٌة للكهرباء والماء فً شأن تطوٌر خدمات الكهرباء والماء للجمهور.
(لجنة شؤون التمنٌة والطالة والثروة المعدنٌة)

 .3سٌاسة وزارة العدل فً شأن التوجٌه األسري.
(لجنة الشؤون الدستورٌة والتشرٌعٌة والطعون)

 .4سٌاسة هٌئة اإلمارات للمواصفات والمماٌٌس فً حماٌة المستهلن من السلع الغٌر مطابمة
لمعاٌٌر الجودة.
(لجنة الشؤون اإلسالمٌة واألولاف والمرافك العامة)

البند الرابع  :األسئلة :
 .1سؤال موجه إلى معالً  /المهندس سلطان بن سعٌد المنصوري – وزٌر االلتصاد من سعادة
العضو  /حمد أحمد الرحومً حول " تحدٌد سعر أدنى ألسهم بعض الجمعٌات التعاونٌة
االستهالكٌة ".
 .2سؤال موجه إلى معالً  /سهٌل بن دمحم المزروعً – وزٌر الطالة والصناعة – رئٌس مجلس
إدارة الهٌئة االتحادٌة للكهرباء والماء من سعادة العضو ٌ /وسف عبدهللا البطران الشحً حول "
ارتفاع رسوم خدمات توصٌل الكهرباء بالدولة ".
 .3سؤال موجه إلى معالً  /سهٌل بن دمحم المزروعً – وزٌر الطالة والصناعة – رئٌس مجلس
إدارة الهٌئة االتحادٌة للكهرباء والماء من سعادة العضو  /أحمد عبدهللا الشحً حول " لطع
خدمة التٌار الكهربائً دون إخطار ".
 .4سؤال موجه إلى معالً  /نورة دمحم الكعبً – وزٌرة الثمافة وتنمٌة المعرفة من سعادة العضو/
ناصر دمحم الٌماحً حول " اإلطار التنظٌمً للمتاحف الخاصة بالدولة ".
 .5سؤال موجه إلى معالً  /نورة دمحم الكعبً – وزٌرة الثمافة وتنمٌة المعرفة من سعادة العضو/
أحمد عبدهللا الشحً حول " إٌماف الورش والمهرجانات الثمافٌة والمسابمات التراثٌة ".
 .6سؤال موجه إلى معالً  /نورة دمحم الكعبً – وزٌرة الثمافة وتنمٌة المعرفة من سعادة العضو/
دمحم عٌسى الكشف حول " جاهزٌة وزارة الثمافة وتنمٌة المعرفة للبرامج الثمافٌة الصٌفٌة ".

 .7سؤال موجه إلى معالً  /ناصر بن ثانً الهاملً – وزٌر الموارد البشرٌة والتوطٌن من سعادة
العضو  /ناصر دمحم الٌماحً حول " معارض التوظٌف " .
 .8سؤال موجه إلى معالً  /ناصر بن ثانً الهاملً – وزٌر الموارد البشرٌة والتوطٌن من سعادة
العضو  /حمٌد علً العبار الشامسً حول " حفظ حموق الموظفٌن المواطنٌن العاملٌن فً
المطاع الخاص " .
 .9سؤال موجه إلى معالً  /ناصر بن ثانً الهاملً – وزٌر الموارد البشرٌة والتوطٌن من سعادة
العضوة  /كفاح دمحم الزعابً حول " السالمة النفسٌة والجنائٌة لعمال الخدمة المساندة " .
 .10سؤال موجه إلى معالً  /ناصر بن ثانً الهاملً – وزٌر الموارد البشرٌة والتوطٌن من سعادة
العضوة  /صابرٌن حسن الٌماحً حول " مرونة العمل فً المطاع الخاص للموظفات فً ظل
الظروف الراهنة والمتعلمة بالولاٌة من فٌروس كورونا " .
البند الخامس :وارد من هٌئة مكتب المجلس :
 تمرٌر هٌئة المكتب بشأن أعمالها عن الدور األول من الفصل التشرٌعً السابع عشر .البند السادس :تقارٌر نشاط اللجان :
 .1تمرٌر لجنة الشؤون الدستورٌة والتشرٌعٌة والطعون عن نشاطها خالل دور االنعماد العادي
األول من الفصل التشرٌعً السابع عشر .
 .2تمرٌر لجنة شؤون الدفاع والداخلٌة والخارجٌة عن نشاطها خالل دور االنعماد العادي األول من
الفصل التشرٌعً السابع عشر .
 .3تمرٌر لجنة الشؤون المالٌة وااللتصادٌة والصناعٌة عن نشاطها خالل دور االنعماد العادي
األول من الفصل التشرٌعً السابع عشر .
 .4تمرٌر لجنة شؤون التمنٌة والطالة والثروة المعدنٌة عن نشاطها خالل دور االنعماد العادي األول
من الفصل التشرٌعً السابع عشر .
 .5تمرٌر لجنة شؤون التعلٌم والثمافة والشباب والرٌاضة واإلعالم عن نشاطها خالل دور االنعماد
العادي األول من الفصل التشرٌعً السابع عشر .
 .6تمرٌر لجنة الشؤون الصحٌة والبٌئٌة عن نشاطها خالل دور االنعماد العادي األول من الفصل
التشرٌعً السابع عشر .
 .7تمرٌر لجنة الشؤون االجتماعٌة والعمل والسكان والموارد البشرٌة عن نشاطها خالل دور
االنعماد العادي األول من الفصل التشرٌعً السابع عشر .

 .8تمرٌر لجنة الشؤون اإلسالمٌة واألولاف والمرافك العامة عن نشاطها خالل دور االنعماد العادي
األول من الفصل التشرٌعً السابع عشر .
 .9تمرٌر لجنة الشكاوى عن نشاطها خالل دور االنعماد العادي األول من الفصل التشرٌعً السابع
عشر .
 .10تمرٌر لجنة رؤساء اللجان عن نشاطها خالل دور االنعماد العادي األول من الفصل التشرٌعً
السابع عشر .
البند السابع  :تقرٌر األمانة العامة بشأن نشاطها خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشرٌعً
السابع عشر .
البند الثامن  :ما ٌستجد من أعمال :
انخماسٌش انٕاسدة يٍ انهجاٌ :
 دوس٣ررساٝدزمآررٖاُظ٘ررجاشررإٕٝادُذو٘٤ررجاٝدُ وهررجاٝدُشررسٝثادُٔؼدٗ٤ررجاػررٍٞادٞصرر٤وحادُٔظِررطادُررٞغ٘٢ادالدؼوم١اك٢اشإٔآٞظٞعا"ادُخدٓوحادُٔودٓجآٖاشسًوحادالدصوالح".ا ا

البند التاسع  :مرسوم فض دور االنعقاد .
 المرسوم االتحادي رلم ( ) 94لسنة  2020بفض دور االنعماد العادي األول من الفصلالتشرٌعً السابع عشر للمجلس الوطنً االتحادي .

 -انخالطت:

 حضممًُج انجهغممت ػممذد ( )10أعممةهت حٍم ةررداادُٔظِررطاةٔ٘وه ررجاانغمملال األٔل انممزي كمماٌ حممٕل" تحدٌدددسعر أدنى ألسهم بعض الجمعٌدات التعاونٌدة االسدتهالكٌة "ٔلمذ أاماع ػُمّ يؼمانًٔ /صٌمش االلخظماد بمشد
كخابًآ ٤سدًاكٚ٤ائُ٠اإاػِٔ٤رجادُذ٘روشٍاػرٖادمظرْٜادرذْاة رس٣وذٖ٤ائٓروادٌُذس٤ٗٝرجااٝاٝزه٤رجاٝالاٞ٣طرداُردٟا
دُظٔؼ٤جائُصدّاػِ٠ادُٔعوْٛاةودتوعاآُ٤جآؼ٘٤رجاُِذ٘روشٍاػرٖااظرٜٚٔاةرَا٣ظرٞشاُرٚادُذ٘روشٍاةوُ وز٣ورجادُٞزه٤رجا
ٝةوُعؼسادُٔ٘وظباٝةوُؼدادممٗ٠ادُر١ا٣سدٙآ٘وظتاو ًاُٚا٣ٝظرٞشاُرٚاًررُياداذ٤روزادُ س٣ورجادوٌُذس٤ٗٝرجاٝدُذو٤ردا
ة سٝغٜو .ا
اك٢اػ ٖ٤نى ٌكخف عؼادة انؼضٕ بانشد انكخابً ٔطهب حضٕس يؼانً انٕصٌش نهشد شخظٍا ً ػهى انغلال.ا
 ٔبخظٕص انغلال انثاًَ انزي كاٌ حٕل " اسحفاع سعٕو خذياث حٕطٍم انكٓشبما بانذٔنمت" فممذ أكمذيؼمانً ٔ /صٌمش اناالممت ٔانظمُاػت – سئمٍظ يجهممظ إداسة انٍٓةمت االحةادٌمت نهكٓشبمما ٔانًما فمً يؼممشع
إاابخّ ػُّ ػهى أٌادُٔٞدغٖا٣دكغا()%22آٖاًِلرجادُخ رٞغاٝدذؼٔرَادُ ٤ٜرجا()%78اكٔ٤روا٣خراادُ٘ورَ ا
آوادُذؼسكجادُٔودٓجاك٢ادُدُٝجأُِٞدغٖ٘٤اك٤ذؼَٔاكٜ٤وادُٔٞدغٖا()%26اكوػآٖادُذٌِلجادُلؼِ٤جاٌُِٜسةوء.
 فً حٍٍ طانب عؼادة انؼضٕ فً حؼمٍبمّ ةذخلر٤طادمظرؼوزأًرواًوٗرخاهترَاػروّاّ2016اػ٤رزاًروٕا٣تِرؾاظؼسادٌُِ٤رٝٞدغاػٜ٘٤روا()100امزٛرْ اكٔ٤روا٣تِرؾادٕ٥ا()300امزٛرْاٌُرَاًِ٤رٞاكُٞرخاآت٤رس اًررُيآسدػروثا
ػوطجادُٔٞدغٖ٘٤ادُٔعذل٤دٖ٣آٖاةسٗوٓضادُ ٤خاشد٣داُإلظٌوٕاٝئػلروهْٜآٝر٘ؼْٜادٌُٜسةروءآظوٗروًاةردٕٝامكرغا
زظّٞاُِذسً٤باٝدُذ ـَ٤اٝدُذٞصَ٤اٝذُياُظسٝكْٜادُٔوم٣جاُٝذخل٤قادمػتوءاػِ .ْٜ٤ا

 ثى اَخمم انًجهظ بؼذْا إنى يُالشت انغلال انثان انزي كاٌ حٕل " لاغ خذيمت انخٍماس انكٓشبمائً دٌٔإخامماس" حٍم أكممذ يؼممانً ٔ /صٌممش اناالممت ٔانظممُاػت – سئممٍظ يجهممظ إداسة انٍٓةممت االحةادٌممت نهكٓشبمما
ٔانًا فً يؼشع إاابخّ ػُّاةأٗٚاهدادرْاٝظرغاػرداُِو رغاٛٝرٞا()1000امزٛرْ أٌ٣ٝرٖادظروٝشاذُريآرغا
دُٔررٞدغٖ٘٤ادُِٔذررصٖٓ٤اةوُعررددم أًرروا٣ررذْآسدػرروثاك ررجاًترروزادُٔررٞدغٖ٘٤اٝاصررؼواادُٜٔررْآٝررٖاُرردْٜ٣اػرروالحا
صؼ٤جا٘ٗٝذظساكذرسثا()5ااشرٜساهترَاه رغادٌُٜسةروءاػرْٜ٘ا اكوُ ٤ٜرجآعرذٔسثاكر٢امزدظرجادُؼروالحادُخوصرجا
ٝدودْ٣ادُذع٤ٜالحاُٜوا.
 فً حٍٍ طانب عؼادة انؼضٕ فً حؼمٍبّ ةذؼ٤رٖ٤آرد٣ساصروػباهرسدزاكر٢آخذِرقائٓروزدحادُدُٝرجاًآروزثازاضادُخٔ٤ج اٝدُلظ٤سث اٝػظٔوٕ اٝاّادُوٖ٣ٞ٤اُِسماػِ٠اغِتوحادُٔٞدغٖ٘٤اػِٔوًاةإٔادُٔٞدغٖ٘٤ا٣ع سٕٝا
ُٔسدطؼجادُ ٤ٜج .ا

اأيا بخظٕص انغلانٍٍ (انشابغ ٔانخايظ) انًٕآٍٍاإنى يؼانً /وزٌرة الثقافة وتنمٌة المعرفدة حمٕل" اإلطدددار التنيٌمدددً للمتددداح الخاصدددة بالدولدددة " ٔحمممٕل " إٌقدددا الدددوره والمهرجاندددات الثقافٌدددة

والمسددابقات التراثٌددة "اكورردادررْادأط٤ررَآ٘وه ررذٜٔوائُرر٠اطِعرروحاهومٓررجاالػذررردزآؼرروُ٢ادُررٞش٣سثاػررٖاػرردّا
ػعٞزادُظِعجاٗظساد ًاالزدتوغودٜوادُٔعتوج اٝغِتٜوادأطَ٤ادُسماػِٜٔ٤و .ا
اأيمما يمما ٌخممض انغمملال انغممادط انممزي كمماٌ حممٕل" جاهزٌددة وزارة الثقافددة وتنمٌددة المعرفددة للبددرامالثقافٌة الصٌفٌة" فقد أجابت عنه معالً  /وزٌدرة الثقافدة وتنمٌدة المعرفدة بدرد كتدابً أوضدحت فٌده أن
العمل جار علىى إطىالق المخىٌم الصىٌفً االفتراضىً الىمي ٌمتىد لمىدة أربعىة أسىابٌع وٌتضىمن العدٌىد مىن
المهارات اإلبداعٌة فً مجاالت عدة أبرزها الفىن التشىكٌلً والمصىص والرواٌىات والفنىون اإلبداعٌىة
والفن الرلمً والتصمٌم وسٌتم تمىدٌمها بطرٌمىة تفاعلٌىة ومبتكىرة لضىمان تحمٌىك األهىداف المنشىودة فىً
المخٌم.
 ٔلذ اكخفى عؼادة انؼضٕ بمانشد انكخمابً ٔطانمب فمً حؼمٍبمّ باعمخٍؼاع األػمذاد انكبٍمشة يمٍ فةمت األطفمالٔانشباع انخً حبة ػٍ األَشات انثمافٍت انظٍفٍت .ا
 ٔبخظممٕص انغمملال انغممابغ انممزي كمماٌ حممٕل " معددارض التويٌد " فمممذ أكممذ يؼممانً  /وزٌددر المددواردالبشرٌة والتوطٌن فً يؼمشع إاابخمّ ػُمّ بأَمّ ُر٤طآرٖاداذصروزاٝشدزثادُٔرٞدزمادُت رس٣جاٝدُذرٞغٖ٤ا
دُسهوةجاػِ٠آؼوزضادُذٞظ٤قادُذ٢اد٘ظٜٔواةؼطادُظٜوحادُٔؼِ٤ج .ا
 فً حٍٍ طانب عؼادة انؼضٕ فً حؼمٍبّاةٞطٞماد س٣غاهوٗ٢ٗٞا٘٣ظْائهوٓجادُٔؼوزضاػِ٠آعذٟٞادُدُٝرجاٝدُذأًدآٖاطد٣جادُٔ وزًٖ٤اك٢ادٞك٤ساكسزاػَٔأُِٞدغ٘ .ٖ٤ا
ا
-اأيا انغلال انثايٍ انزي كاٌ حٕل " حفي حقوق المويفٌن المواطنٌن العاملٌن فدً القطداا الخدا

"

فمممذ أكممذ يؼممانً  /وزٌددر المددوارد البشددرٌة والتددوطٌن فممً يؼممشع إاابخممّ ػُممّ ػِرر٠اه٤رروّادُررٞشدزثاةودخرروذا
ئطسدءدحاػِ٠اصروػبادُؼٔرَاكر٢اػروٍائٜٗروءاادٓرجادُٔرٞدغٖاٝدظرذتددُٚاةؼوٓرَاؿ٤رسآرٞدغٖاٜ٘ٓٝروائػوُرجا
دُ٘صدعائُ٠ادُٔؼٌٔجادُٔخذصجاٝئ٣ووفاٗ وغادُٔإظعجأُدثاالادذظوٝشا()6ااشرٜسآرغائُصدٓرٚاةذٞز٣رداػصرجا
دُٔ وزًجاُ ٤ٜجادُذأٓ٘٤وحاٝدُٔؼوشوحادالطذٔوػ٤جاُِؼوَٓادُٔٞدغٖ .ا
 فً حٍٍ طانب عؼادة انؼضٕ فً حؼمٍبمّاةذلؼ٤رَامٝزادُِظ٘رجادُٔؼ٘٤رجاةرٞشدزثادُٔرٞدزمادُت رس٣جاٝدُذرٞغٖ٤اة رإٔاػرردّائٜٗرروءاادٓرجاا١اػوٓررَآررٞدغٖاكرر٢ادُو روعادُخرروزامٕٝادُسطررٞعائُٜ٤رواٝئطررسدءآووةِررجأُؼسكررجا
ظتبائٜٗوءادُخدٓجاُؼٔو٣جادُٔٞدغٖ٘٤ادُؼوِٖٓ٤اك٢ادُو وعادُخوزآٖادُوسدزدحادُذؼعل٤ج .ا

 ٔفًٍا ٌخؼهك بانغلال انخاعغ انزي كاٌ حٕل " السدالمة النفسدٌة والجنائٌدة لعمدال الخدمدة المسداندة "فمذ أكذ يؼانً  /وزٌر الموارد البشرٌة والتوطٌن فً يؼشع إاابخّ ػُّ ػِ٠ائُصدّاًوكرجآٌودربادظرذوددّا

دُؼٔوُجاةاستوحادُعرالٓجادُ٘لعر٤جاٝدُظ٘وه٤رجاُؼٔروٍادُخدٓرجادُٔعروٗدثآرٖاارالٍائطرسدءاكؼرااصرؼ٢اٗٝلعر٢ا
شوَٓاٝدٞك٤ساشٜومثاػعٖاظ٤سثاٝظِٞىاهتَادظذوددْٜٓائُ٠ادُدُٝج.
اكر٢اػرٖ٤ااعخفغمشث عمؼادة انؼضمٕةاكر٢ادؼو٤تٜرواػرٖاػردّادلؼ٤رَآٌودربادظرذوددّادُؼٔوُرجادُٔعروٗدثاهررسدزادُٞشدزثاةاطسدءاكؼااُِذأًدآٖادُعالٓجادُصؼ٤جاٝدُ٘لع٤جاٝدٞك٤ساشٜومثاػعٖاظ٤سثاٝظِٞىاٝػدّاٝطٞما
ظٞدةناطصده٤جاُِؼوَٓادُر١ا٣ذْادظذوددٓ .ٚا
ٔاخخخى انًجهظ يُالشت بُذ األعةهت بًُالشت انغلال انؼاشش انزي كاٌ حٕل " يشَٔمت انؼًمم فمً انماماع
انخاص نهًٕظفاث فً ظم انظشٔف انشاُْت ٔانًخؼهممت بانٕلاٌمت يمٍ فٍمشٔط كٕسَٔما " فممذ أكمذ يؼمانً /
ٔصٌش انًٕاسد انبششٌت ٔانخٕطٍٍ فً يؼشع إاابخّ ػُّ ػِ٠اإادُٞشدزثااصدزحاهسدزاة إٔادُؼَٔاػرٖا
ةؼررداكرر٢اظررَاطوهؼررجاًٞزٗٝرروا(ًٞك٤ررد19ا)اٝذُررياةوُذ٘عرر٤نآررغادُ ٤ٜررجادُٞغ٘٤ررجاومدزثادُ ررٞدزباٝدمشٓرروحا
ٝدٌُٞدزراػ٤زااُصّادُوسدزآ٘ آحادُو وعادُخوزاةذ ت٤ناٗظوّادُؼَٔاػٖاةؼداٝدظذش٘وءاةؼطادُل وحآٖا
دُذٞدطداك٢آوسادُؼَٔااظٞثًاةٔوادْادُؼَٔاةٚاك٢ادُؼٌٓٞجادالدؼوم٣ج.
اكرر٢اػررٖ٤اأكممذث عممؼادة انؼضممٕةاكرر٢ادؼو٤تٜرواػِرر٠آؼوٗرروثاةؼررطادمٜٓرروحادُؼرروٓالحاكرر٢ادُو رروعادُخرروزادُالد٢اُدٖٜ٣ااغلوٍازظغاٝك٢اظٖادُؼعوٗجاٝك٢اظَائؿالمادُؼعوٗوحاةعرتباطوهؼرجاًٞك٤رد19اٝد ت٤رنا
ٗظوّادُؼَٔاػٖاةؼد ائالااٗٚا٣ذْائُصدٖٜٓاةوُؼعٞزأُوروزادُؼٔرَااٝادػذتروزٖٛآذـ٤تروحاػ٘رٚاكر٢اػروٍاػردّا
دُؼعٞز .ا
ا

ألائغ انجهغت:ا-اػودادُٔظِطادُٞغ٘٢ادالدؼوم١اطِعذٚادُشوُشجاػ سثا(ػٍ بؼذ) ك٢امٝزادٗؼوومٙادُؼروم١ادمٍٝآرٖادُلصرَا
دُذ س٣ؼ٢ادُعوةغاػ ساّٞ٣ادُشالسوءادُعوػجادُذوظؼجاٝسٔوٕاٝسالسرٖ٤امه٤ورجاصرتوػاو ًاةذروز٣خ09اذٝادُوؼردثاظر٘جا
ٛ1441رراادُٔٞدكررنا30ا٤ٗٞ٣ررٞاّ2020اةسهوظرجآؼرروُ/٢اصرروساؿترروغا-ازهرر٤طادُٔظِررطادُررٞغ٘٢ادالدؼرروم ١ا
ٝةؼعٞزآؼوُ٢ا/ػتردادُرسػٖٔاةرٖالادُؼر٣ٞطٝ-ش٣رسادُصرؼجاٝٝهو٣رجادُٔظذٔرغا–اٝٝش٣رسادُدُٝرجاُ رإٕٝا
دُٔظِررطادُررٞغ٘٢ادالدؼرروم ١وامعىىالً  /ناصىىر بىىن ثىىانً الهىىاملً – وزٌىىر المىىوارد البشىىرٌة والتىىوطٌن
ومعىىالً  /سىىهٌل بىىن دمحم المزروعىىً – وزٌىىر الطالىىة والصىىناعة – رئىىٌس مجلىىس إدارة الهٌئىىة االتحادٌىىة
للكهرباء والماء.
 ٔلممذ بممذأ انًجهممظ يُالشممت بُممٕد اممذٔل أػًممال ْممزِ انجهغممت بًُالشممت انغمملال انثمماًَ انممزي كمماٌ حممٕل" اسحفاع سعٕو خذياث حٕطٍم انكٓشبا بانذٔنت " انًممذو يمٍ عمؼادة انؼضمٌٕٕ /عمف ػبمذا انبامشاٌ
انشةً إنى يؼمانً /عمٍٓم بمٍ ا انًضسٔػمً – ٔصٌمش اناالمت ٔانظمُاػت – سئمٍظ يجهمظ إداسة انٍٓةمت
االحةادٌت نهكٓشبا ٔانًا انزي أٔضح فً يؼشع إاابخّ ػُّ اَحً:
ادوشوزثائُ٠اإادُٔٞدغٖا٣دكغا()%22آٖاًِلجادُخ ٞغاٝدذؼٔرَادُ ٤ٜرجا()%78اكٔ٤روا٣خراادُ٘ورَ اآروادُذؼسكجادُٔودٓجاك٢ادُدُٝجأُِٞدغٖ٘٤اك٤ذؼَٔاكٜ٤وادُٔٞدغٖا()%26اكوػآٖادُذٌِلجادُلؼِ٤جاٌُِٜسةوء .ا
ادُذ٘ٚ٣ٞائُ٠اإامُٝجادوٓوزدحآٖااهَامٍٝادُؼوُْاك٢ازظّٞادُذٞصَ٤اٝاظؼوزادٌُٜسةوءاٝدُٔوءا .اادوشوزثائُ٠اإادٌُِلجادذسدباػِٜ٤روادـ٤رسدحاٝدص٣رداةٔرسٝزادُرصٖٓ ااٝدُ ٤ٜرجاالادؼٔرَادُٔرٞدغٖاا٣رجاًِلرجاٛٝردا٣إسساػِ٠ادُٔ٘وشٍادُتؼ٤دثاػٖادُ تٌجا)300(ٝامزْٛا٢ٛاطصءاةع٤ػآٖادُذٌِلجادُذ٢ا٢ٛا( .)%26ا
ادوّٞادُ ٤ٜجاةذوع٤ػادُٔتوُؾادُخوصجاةسظّٞادُذٞصَ٤ائُ٠ا()36اهع او ً اةؼ٤زاالا٣ص٣دادُوعػادُ رٜس١اػرٖا()1000امزْٛآسدػوثأُِٞدغٖ٘٤اٌُٖٝادالظذددٓجآٜٔجاٝد ٣ٞسادُخدٓوحآ .ْٜا
ادودّادُ ٤ٜجامػْا٣صَائُ٠ا( )%78أًواظذوّٞاةدزدظجاا٤وزدحاااسٟاُِذوع٤ػ. فً حٍٍ كاَج أْى األفكاس ٔانًالحظاث انخً أكذ ػهٍٓا عؼادة انؼضٕ فً حؼمٍبّ ػهمى سد يؼمانً انمٕصٌشًْ:
دُٔ وُتجاةذؼدَ٣اٝظغادُص٣ومدحاٗٝعرتذٜوا()%200اػِر٠ااردٓوحازظرّٞاٝدٞصرَ٤ادٌُٜسةروءادُذر٢اغرساحاػِ٠ادُٔعوًٖاك٢ا()5ائٓوزدحا٢ٛاػظٔوٕاٝاّادُوٖ٣ٞ٤اٝزاضادُخٔ٤جاٝدُلظ٤سثاٝةؼطادُٔ٘روغناكر٢ائٓروزثا
دُ وزهج .ا

ادُٔ وُتجاةذخلر٤طادمظرؼوزأًرواًوٗرخاهترَاػروّاّ2016اػ٤رزاًروٕا٣تِرؾاظرؼسادٌُِ٤رٞاٝدغاػٜ٘٤روا()100امز ْٛاكٔ٤وا٣تِؾادٕ٥ا()300امزْٛاٌَُاًِٞ٤اكُٞخاآت٤س .ا
ادُٔ وُتجاةٔسدػروثادػذ٤وطروحادُٔرٞدغٖ٘٤ادُٔعرذل٤دٖ٣آرٖاةسٗروٓضادُ ر٤خاشد٣رداُإلظرٌوٕاٝئػلروهْٜآٝر٘ؼْٜاًٜسةوءآظوٗوًاةدٕٝازظّٞاُِذسً٤باٝدُذ ـَ٤اٝدُذٞصَ٤اٝذُياُظسٝكْٜادُٔوم٣جاُٝذخل٤قادمػتوءاػِ .ْٜ٤ا
ادُٔ وُترجاةٞظرغاٗظروّااروزاةٔعروًٖادُٔرٞدغٖ٘٤اةؼ٤رزا٣عرٔغآرٖااالُرٚاٌُرَآرٞدغٖاةوظرذخددّآ٘صُرٚادُوررد ْ٣ا٘ٓٝصُررٚادُظد٣ررداةذعررؼ٤سثاظررٌ٘٤جاػوم٣ررج اكلرر٢اػرروٍادررأط٤سٙام١آ٘ررصٍآررْٜ٘ا٣ؼذتررسادُٔ٘ررصٍادُٔررإطسا
دظوز٣وًا٣ٝؼوظباػِ٤جاةوُعؼسادُذظوز١اًتوه٢ادُٔعذ .ٖ٤ٌِٜا
 ٔلذ اكخفى عؼادة انؼضٕ ٌٕ /عف ػبذا انباشاٌ انشةً بانشد انًمذو يمٍ يؼمانً انمٕصٌش بؼمذ انخؼمٍمبػهٍّ يشحٍٍ .ا

 ثى اَخمم انًجهظ بؼذْا إنى يُالشت انغلال انثان انزي كاٌ حٕل " لاغ خذيمت انخٍماس انكٓشبمائً دٌٔإخااس " انًمذو يٍ عؼادة انؼضٕ  /أحًذ ػبذا انشةً إنمى يؼمانً /عمٍٓم بمٍ ا انًضسٔػمً – ٔصٌمش
اناالت ٔانظمُاػت – سئمٍظ يجهمظ إداسة انٍٓةمت االحةادٌمت نهكٓشبما ٔانًما  ،انمزي أٔضمح فمً يؼمشع
إاابخّ ػُّ اَحً:
ادوشوزثائُ٠ااٗٚاهدادْاٝظغاػداُِو غاٞٛٝا()1000امزْٛا أٌٖ٣ٝادظوٝشاذُيآغادُٔٞدغٖ٘٤ادُِٔذصٖٓ٤اةوُعددم .ا
اٗعتجادالٗذظوّاك٢ادُعددمأُِٞدغٖ٘٤ادتِؾا()%97ا٣ٝرذْائزظروٍازظروهَادررً٤ساةؼردا()21آٞ٣راو ًآرٖادظرذالّادُلودٞزثاٝدُو غاؿ٤ساٝدزماهتَائةالؽادُؼٔ َ٤اٗٝعتجادُٔٞدغٖ٘٤ادُرٖ٣ا٣صِٕٞاُِو غا٢ٛا()%1اكوػ .ا
ادُذ٘ٚ٣ٞائُ٠ااٗٚا٣ذْآسدػوثاك جاًتوزادُٔٞدغٖ٘٤اٝاصرؼواادُٜٔرْآٝرٖاُردْٜ٣اػروالحاصرؼ٤جا٘ٗٝذظرساكذرسثا()5ااشٜساهتَاه غادٌُٜسةوءاػ٘ ْٜاكوُ ٤ٜجآعذٔسثاك٢امزدظجادُؼوالحادُخوصجاٝدودْ٣ادُذع٤ٜالحاُٜو .ا
اظذوّٞادُ ٤ٜجاةوُ٘ظساك٢ادُعوقادالهذٔوٗ٢أُِٞدغٖ٘٤ادُٔذؼشسٖ٣اٝاصؼواادُْٜٔاٝظ٤ذْادُذوع٤ػاُ .ْٜاادُذ٘ٚ٣ٞائُ٠اإآد٣ساػوّادُ ٤ٜجاالا٣ذٞدطداك٢ادٌُٔذربادُسه٤عر٢اٌُٝرٖا٣ذ٘ورَاةرٖ٤ائٓروزدحادُدُٝرجاكر٢ازاضادُخٔ٤جاٝدُلظ٤سثاٝذُياػعبادُصالػ٤وحادُٔٔ٘ٞػجاُ .ٚا
ا
ا

 فً حٍٍ كاَج أْى األفكاس ٔانًالحظاث انخً أكذ ػهٍٓا عؼادة انؼضٕ فً حؼمٍبّ ػهمى سد يؼمانً انمٕصٌشًْ:
ادالظذلعوزاػٖاػدّاٝطٞمآٌذباالظذالّادُٔتوُؾاٝغِتوحادُل وحادُخوصج اةؼ٤زاٞ٣طداكوػاا٤وزادُدكغ.ادُذ٘ٚ٣ٞائُ٠ااٗٚا٣ظرباإا٣رذْائزظروٍازظروهَادررً٤سائُر٠ادُٔرٞدغٖاُِردكغاًرَا٣رٖ٤ٓٞاةؼردائصرددزادُلرودٞزث اةؼ٤زا٣ظباإادذْاش٣ومثاٗعتجادُخصْامصؼواادُْٜٔأُٖٝا٣ذِوٕٞآعوػددحآٖادُ إٕٝادالطذٔوػ٤ج .ا
ادُٔ وُتجاةسكغادُعوقادالهذٔوٗ٢أُِٞدغٖ٘٤ادُٔذؼشسٖ٣اٝاصؼواادُ .ْٜٔاادُٔ وُتررجاةذؼ٤ررٖ٤آررد٣ساصرروػباهررسدزاكرر٢آخذِررقائٓرروزدحادُدُٝررجاًآرروزثازاضادُخٔ٤ررجا اٝدُلظ٤ررسثا اٝػظٔوٕ اٝاّادُوٖ٣ٞ٤اُِسماػِ٠اغِتوحادُٔٞدغٖ٘٤اػِٔوًاةإٔادُٔٞدغٖ٘٤ا٣ع سٕٝأُسدطؼجادُ ٤ٜج .ا
 ٔلممذ اكخفممى عممؼادة انؼضممٕ  /أحًممذ ػبممذا انشممةً بممانشد انًمممذو يممٍ يؼممانً انممٕصٌش بؼممذ انخؼمٍممب ػهٍممّيشحٍٍ.
ا
 -ثى َالش انًجهظ بؼذْا رنك انغلال انغابغ انزي كاٌ حٕل " معارض التويٌد

" انًممذو يمٍ عمؼادة

انؼضٕ /ناصر دمحم الٌماحً إنى يؼانًَ /اطش بٍ ثاًَ انٓايهً – ٔصٌش انًٕاسد انبششٌت ٔانخٕطٍٍ انزي
أٔضح فً يؼشع إاابخّ ػُّ اَحً:
ادُذأً٤داػِ٠ااٗٚاُ٤طآٖاداذصروزاٝشدزثادُٔرٞدزمادُت رس٣جاٝدُذرٞغٖ٤ادُسهوةرجاػِر٠آؼروزضادُذٞظ٤رقادُذ٢اد٘ظٜٔواةؼطادُظٜوحادُٔؼِ٤ج.ا ا
ادوشرروزثائُرر٠ائغررالمادُررٞشدزثآتررومزثاا٣رروّادُذٞظ٤ررقادُٔتوشررساكرر٢اػرروّاّ2017اةؤُ رروزًجآررغادُظٜرروحادُٔ٘ظٔجآٖادُو وعادُخوزاك٢ادُدُٝج.ا ا
ا٘ٛرروىاد٘عرر٤نآررغادُ ررسًوحادُخوصررجادُذرر٢اُرردٜ٣واشررٞدؿساةرراطسدءآورروةالحاٝظ٤ل٤ررجأُِررٞدغٖ٘٤اٝدررٞظ٤لْٜاة ٌَاكٞز١اك٢اػوٍادطذ٤وشْٛادُٔووةِج.ا ا
ا
ا

 فً حٍٍ كاَج أْى األفكاس ٔانًالحظاث انخً أكذ ػهٍٓا عؼادة انؼضٕ فً حؼمٍبٓا ػهى سد يؼانً انمٕصٌشًْ:
ادوشوزثائُ٠اػدّاطد٣جآؼوزضادُذٞظ٤قاك٢ادٞك٤ساكسزاػَٔأُِٞدغٖ٘٤اٝغسػٜواُٞظوهقاالادذ٘وظربآغادُٔعذٟٞادُٔؼ٢ ٤أُِٞدغٖاٝالادِت٢ادػذ٤وطودٚادُ٤ٓٞ٤ج .ا
ادُٔ وُتجاةٞطٞماد س٣غاهوٗ٢ٗٞا٘٣ظْائهوٓرجادُٔؼروزضاػِر٠آعرذٟٞادُدُٝرجاٝدُذأًردآرٖاطد٣رجادُٔ روزًٖ٤اك٢ادٞك٤ساكسزاػَٔأُِٞدغ٘ .ٖ٤ا
دُذ٘٣ٞررٚائُرر٠اا٤ٔٛررجادُذ٘عرر٤نآررغاٝشدزثادُذسة٤ررجاٝدُذؼِررْ٤اُذؼد٣رردادػذ٤وطرروحاظررٞمادُؼٔررَآٝرردٟآالءٓررجآخسطوحادُذؼِْ٤آغآذ ِتوحاظٞمادُؼَٔ .ا
ٔ -لذ اكخفى عؼادة انؼضٕ  /ناصر دمحم الٌماحً بانشد انًمذو يٍ يؼانً انٕصٌش بؼذ انخؼمٍب ػهٍّ يشحٍٍ .ا

 ثممى اَخمممم انًجهممظ بؼممذ رنممك إنممى يُالشممت انغمملال انثممايٍ انممزي كمماٌ حممٕل " حفددي حقددوق المددويفٌنالمواطنٌن العاملٌن فً القطاا الخا " انًممذو يمٍ عمؼادة انؼضمٕ  /حمٌدد علدً العبدار الشامسدً إنمى
يؼانًَ /اطش بٍ ثاًَ انٓايهً – ٔصٌش انًٕاسد انبششٌت ٔانخٕطٍٍ انزي أٔضح فً يؼشع إاابخمّ ػُمّ
اَحً:
ا-ادوشوزثائُ٠ائصددزادُٞشدزثادُوسدزازهْا()2015/765ادُر١ا٘٣ظْاهرسدزائٜٗروءاػالهرجادُؼٔرَاٝكوروًاُؼورٞما
دُؼَٔا٣ٝعرس١اد ت٤ورٚاػِر٠ادُٔرٞدغٖ٘٤اٝؿ٤رسادُٔرٞدغٖ٘٤اٝدُرر١آرٖااالُرٚا٣ذؼٔرَاصروػبادُؼٔرَادتؼروحا
ئٜٗوءاػودادُؼَٔاك٢اػوٍائاالُٚاُؼودادُؼَٔ .ا
ادوشوزثائُ٠اهسدزادُٞشدزثازهرْا()2018/212اة رإٔاد٘ظرْ٤اػٔرَادُٔرٞدغٖ٘٤اكر٢ادُو روعادُخروزاٝدُرر١اٗااػِ٠ائطرسدءدحآؼردمثاوٜٗروءاادٓرجادُٔرٞدغٖ٘٤اٜ٘ٓٝروائطرسدءآووةِرٚاُردٟاُظ٘رجآخذصرجاكر٢ادُرٞشدزثا
ُٔؼسكجاظتبائٜٗوءادُخدٓج .ا
اه٤وّادُٞشدزثاةودخوذائطسدءدحاك٢اػناصوػبادُؼَٔاك٢اػوٍائٜٗوهٚاادٓجادُٔٞدغٖاٝدظذتددُٚاةؼوَٓاؿ٤رسآٞدغٖاٜ٘ٓٝوائػوُجادُ٘صدعائُ٠ادُٔؼٌٔجادُٔخذصجاٝئ٣وروفاٗ روغادُٔإظعرجأُردثاالادذظروٝشا()6ااشرٜسآرغا
ئُصدٓٚاةذٞز٣داػصجادُٔ وزًجاُ ٤ٜجادُذأٓ٘٤وحاٝدُٔؼوشوحادالطذٔوػ٤جاُِؼوَٓادُٔٞدغٖ .ا
ادُذأً٤داػِ٠اإادُٞشدزثادوّٞاةوُتخاك٢اطٔ٤غادُ ٌوٟٝادُٔذؼِوجاةاٜٗوءاادٓوحادُٔٞدغٖ٘٤آٖااالٍآسًصادالدصوٍااٝاةسدٓضادُذٞدصَادالطذٔوػ٢اٝدوّٞاةٔؼوُظذٜوآٖااالٍادُتوػشٖ٤ادُووٖٗ٤٤ٗٞاك٢ادُٞشدزث .ا
-ادوشوزثائُ٠آ٘غادُ سًوحادُخوصجادُذ٢ادٞكساكسزاػَٔأُِٞدغٖ٘٤ادٓذ٤وشدحاٝدع٤ٜالحااوصج .ا

 فً حٍٍ كاَج أْى األفكاس ٔانًالحظاث انخً أكذ ػهٍٓا عؼادة انؼضٕ فً حؼمٍبّ ػهمى سد يؼمانً انمٕصٌشًْ:
ادُٔ وُتجاةؼٔو٣جادُٔٞدغٖ٘٤ادُؼوِٖٓ٤اك٢ادُو وعادُخوزآٖاا١اهسدزدحادؼعل٤جادذعتباك٢ائٜٗوءااردٓودْٜامٕٝاا١آتسز.ا ا
ادُذ٘ٚ٣ٞائُر٠ائٜٗروءاةؼرطادُ رسًوحادُخوصرجااردٓوحادُؼروِٖٓ٤ادُٔرٞدغٖ٘٤اُردٜ٣وامٕٝادُسطرٞعائُر٠اٝشدزثادُٔٞدزمادُت س٣جاٝدُذٞغ.ٖ٤ا ا
ادُٔ وُتجاةذلؼَ٤امٝزادُِظ٘جادُٔؼ٘٤جاةٞشدزثادُٔٞدزمادُت س٣جاٝدُذرٞغٖ٤اة رإٔاػردّائٜٗروءاادٓرجاا١اػوٓرَآٞدغٖاك٢ادُو وعادُخوزامٕٝادُسطٞعائُٜ٤واٝئطسدءآووةِجأُؼسكجاظتبائٜٗوءادُخدٓجاٝػٔو٣جادُٔرٞدغٖ٘٤ا
دُؼوِٖٓ٤اك٢ادُو وعادُخوزآٖادُوسدزدحادُذؼعل٤ج .ا
ادُٔ وُتررجاةذٞػ٤ررداة٘ررٞماػوررٞمادُؼٔررَادُخوصررجاة رؤُٞدغٖ٘٤اكرر٢ادُو رروعادُخرروزاُؼٔررو٣ذْٜآررٖادُوررسدزدحادُذؼعل٤جادُذ٢ادصدزاك٢اػوْٜا٣ٝذسدباػِٜ٤وائٜٗوءاادٓود .ْٜا
دالهذررسدعاةذورردْ٣ادٓذ٤رروشدحاُِ ررسًوحادُخوصررجادٌُتررسٟادُذرر٢ادتِررؾاٗعررتجادُٔررٞدغٖ٘٤ادُؼرروِٖٓ٤اكٜ٤رروااًشررسآررٖا( .)%50ا
ادُٔ وُتجاةٔعوٝدثادُٔٞظلٖ٤ادُٔٞدغٖ٘٤ادُؼوِٖٓ٤اك٢ادُو وعادُخوزآرغادُٔرٞظلٖ٤ادُؼٌرٖ٤٤ٓٞاة رإٔاٗظروّادُذووػداٝدُٔؼوشوح .ا
 ٔلذ اكخفى عمؼادة انؼضمٕ  /حمٌدد علدً العبدار الشامسدً بمانشد انًممذو يمٍ يؼمانً انمٕصٌش بؼمذ انخؼمٍمبػهٍّ يشحٍٍ.
 أيمما بخظممٕص يُالشممت انغمملال انخاعممغ انممزي كمماٌ حممٕل " السددالمة النفسددٌة والجنائٌددة لعمددال الخدمددةالمساندة " انًمذو يٍ عؼادة انؼضٕة  /كفاح دمحم الزعابً إنى يؼانً َ /اطش بمٍ ثماًَ انٓمايهً – ٔصٌمش
انًٕاسد انبششٌت ٔانخٕطٍٍ  ،فمذ أٔضح فً يؼشع إاابخّ ػُّ اَحً :
ادُذأً٤ررداػِرر٠اد ت٤ررنادُررٞشدزثااػٌرروّادُورروٕٗٞادالدؼرروم١ازهررْا()10اُعرر٘جاّ2017اة ررإٔادُؼٔوُررجادُٔعرروٗدثاٝالهؼذٚادُذ٘ل٤ر٣جادُذ٢اد٘ظْادوغوزادُذ س٣ؼ٢االظذوددّادُؼٔوُجادُٔعوٗدث .ا
ا٘ٛوىائُصدّاػِ٠اًوكجآٌودبادظذوددّادُؼٔوُجاةاستوحادُعالٓجادُ٘لع٤جاٝدُظ٘وه٤جاُؼٔوٍادُخدٓرجادُٔعروٗدثآرٖااالٍائطسدءاكؼااصؼ٢اٗٝلع٢اشوَٓاٝدٞك٤ساشٜومثاػعٖاظ٤سثاٝظِٞىاهتَادظذوددْٜٓائُ٠ادُدُٝج .ا

ادُذ٘ٚ٣ٞائُ٠اإآرًسدحادُذلوْٛادُذ٢ادظسٜ٣وادُٞشدزثآغادُدٍٝادُٔسظِجاُِؼٔوُجادُٔعوٗدثاد٘ااػِ٠اا٤ٔٛرجائطسدءاكؼااغت٢اُعالٓجادُؼٔوُجاٝشٜومثاػعٖادُع٤سثاٝدُعِٞىاهتَادظذوددٓ.ْٜا ا
دوشوزثائُ٠اإاهسدزائصددزاشرٜومثاػعرٖادُعر٤سثاٝدُعرِٞىا٣رذْاد ت٤ورٚاة رٌَآذردزصائُر٠اإا٣رذْاد ت٤ورٚاة ٌَاًوَٓآغاًوكجادُدٍٝادُٔسظِج .ا

 فً حٍٍ كاَج أْى األفكماس ٔانًالحظماث انخمً أكمذث ػهٍٓما عمؼادة انؼضمٕة فمً حؼمٍبٓما ػهمى سد يؼمانًانٕصٌش ًْ:
ادوشوزثائُ٠اػدّادلؼَ٤آٌودبادظذوددّادُؼٔوُجادُٔعوٗدثاهرسدزادُرٞشدزثاةراطسدءاكؼرااُِذأًردآرٖادُعرالٓجادُصؼ٤جاٝدُ٘لع٤جاٝدٞك٤ساشٜومثاػعٖاظ٤سثاٝظِٞىاٝػدّاٝطٞماظٞدةناطصده٤جاُؼٔوُجادُٔعوٗدث .ا
ادالظذلعوزاػٖااظتواائ٣ووفاهسدزائصددزاشرٜومثاػعرٖاظر٤سثاٝظرِٞىاهترَادظرذوددّادُؼٔوُرجادُٔعروٗدثائُر٠ادُدُٝج .ا
 ٔلممذ اكخف مج عممؼادة انؼضممٕة  /كفدداح دمحم الزعددابً بممانشد انًمممذو يممٍ يؼممانً انممٕصٌش بؼممذ انخؼمٍممب ػهٍممّيشحٍٍ.
 ٔاخخخى انًجهظ يُالشت بُذ األعةهت بًُالشت انغلال انؼاشش انزي كاٌ حٕل " يشَٔت انؼًمم فمً انماماعانخمماص نهًٕظفمماث فممً ظممم انظممشٔف انشاُْممت ٔانًخؼهمممت بانٕلاٌممت يممٍ فٍممشٔط كٕسَٔمما " انًمممذو يممٍ عممؼادة
انؼضممٕة  /طممابشٌٍ حغممٍ انًٍمماحً إنممى يؼممانً َ /اطممش بممٍ ثمماًَ انٓممايهً – ٔصٌممش انًممٕاسد انبشممشٌت
ٔانخٕطٍٍ ،انزي أٔضح فً يؼشع إاابخّ ػُّ اَحً:
ادوشرروزثائُرر٠اإادُٔررومثا()65آررٖادُورروٕٗٞادالدؼرروم١ازهررْا()8اُعرر٘جا1980اة ررإٔاد٘ظررْ٤اػالهررجادُؼٔررَاٝدؼد٣الدٚاهداػدمحاظوػوحادُؼَٔاةؼدما()8اظوػوحاك٢ادُ٤رّٞاٝةراا()48اظروػجاكر٢ادمظرتٞع اػِر٠ااالا٣رذْا
دظوٝشاظوػوحادُؼَٔادُٞدزمثاك٢ادُووٕٗٞاك٢آ٘ آحادُو وعادُخوز.
ادُذ٘٣ٞررٚائُرر٠ااٗررٚاالا٣ؼررناُِررٞشدزثائُررصدّآ٘ ررآحادُو رروعادُخرروزاة٘ظرروّاػٔررَاظرروػوحآؼرردم ا٣ٝررأد٢اداذصوزادُٞشدزثاةوُذداَاك٢اػوٍائاالٍاا١آٖااغسدفادُؼَٔاةٔواٞٛآ٘صٞزاػِٚ٤اك٢ادُووٗ .ٕٞا
ادُذأً٤داػِ٠اإادُٞشدزثااصدزحاهرسدزاة رإٔادُؼٔرَاػرٖاةؼرداكر٢اظرَاطوهؼرجاًٞزٗٝروا(ًٞك٤رد)19اٝذُرياةوُذ٘عرر٤نآررغادُ ٤ٜررجادُٞغ٘٤ررجاومدزثادُ ررٞدزباٝدمشٓرروحاٝدٌُررٞدزراػ٤ررزااُررصّادُوررسدزآ٘ ررآحادُو رروعا

دُخوزاةذ ت٤ناٗظوّادُؼَٔاػٖاةؼداٝدظذش٘وءاةؼطادُل وحآٖادُذٞدطداك٢آوسادُؼَٔااظٞثًاةٔوادْادُؼَٔاةٚا
ك٢ادُؼٌٓٞجادالدؼوم٣ج .ا
ادوشرروزثائُرر٠اإادُررٞشدزثاػسصررخاػِرر٠ادٞػ٤ررجادُو رروعادُخرروزاٝاصررؼواادُؼٔررَاٝدؼررس٣لْٜاةرروُوسدزدحادُصومزثاٝدوطسدءدحادُٞدطباددتوػٜواٝدُٔذؼِوجاةوظذٔسدز٣جادُؼَٔاكر٢اظرَاطوهؼرجا(ًٞك٤ردا)19اٝذُرياكر٢ا
ٓخذِقاه٘ٞدحادالدصوٍ .ا
ادُذأً٤داػِ٠اإادُٞشدزثاػِ٠ادظذؼددمامدهٔوًاُذِو٢ادُ ٌوٟٝآرٖااغرسدفادُؼٔرَاٝدُ٘ظرساكٜ٤رواٝدُؼٔرَاػِر٠ادودْ٣ادُدػْادُالشّاٝػلظادُؼوٞم.
 فً حٍٍ كاَج أْى األفكماس ٔانًالحظماث انخمً أكمذث ػهٍٓما عمؼادة انؼضمٕة فمً حؼمٍبٓما ػهمى سد يؼمانًانٕصٌش ًْ:
ادوشوزثائُ٠آؼوٗوثاةؼرطادمٜٓروحادُؼروٓالحاكر٢ادُو روعادُخروزادُالدر٢اُردٖٜ٣ااغلروٍازظرغاٝكر٢اظرٖادُؼعوٗجاٝك٢اظَائؿالمادُؼعوٗوحاةعتباطوهؼجااًٞزٗٝوا(ًٞك٤دا)19ااٝد ت٤ناٗظوّادُؼَٔاػٖاةؼرد ائالا
اٗٚا٣ذْائُصدٖٜٓاةوُؼعٞزأُووزادُؼَٔااٝادػذتوزٖٛآذـ٤توحاػٖادُؼَٔاك٢اػوٍاػدّادُؼعٞز .ا
ادُٔ وُتجاةوُ٘ظساك٢اشٌوٟٝادُؼوِٖٓ٤اك٢ادُو وعادُخوزاٝدُذؼوَٓآؼٜواةعس٣جاٝػِٜواٝدُؼَٔاػِر٠ادرٞك٤سادمٓوٕادُٞظ٤ل٢اُْٜادمٓسادُر١ا٘٣ؼٌطاػِ٠اػ وهْٜاٝػِ٠ااظسْٛاٝػِ٠ادُٔظذٔغ .ا
ادُذ٘ٚ٣ٞائُ٠اػدّاهدزثادُؼوِٖٓ٤اك٢ادُو وعادُخوزاػِ٠ادودْ٣اشٌٟٞاػِر٠اطٜروحاػِٜٔرْاٝذُريااٞكروًآرٖائٜٗوءاادٓودْٜاٝدؼسظْٜاُِعسز.ا ا
 ٔلذ اكخفج عؼادة انؼضٕة  /طابشٌٍ حغٍ انًٍاحً بانشد انًمذو يمٍ يؼمانً انمٕصٌش بؼمذ انخؼمٍمب ػهٍمّيشحٍٍ.
 ٔبؼذ أٌ اَخٓى انًجهظ يٍ يُالشت بُٕد اذٔل أػًال ْزِ انجهغت ٔافك ػهى سفؼٓما فمً حًماو انغماػت( )1:01ظٓشا ً.

 َخائج انجهغت: ٔافك انًجهظ ػهىادت٘٢ادُٔٞظٞػوحادُؼوٓجاد٥د٤رجاٝئزظروُٜوائُر٠آظِرطادُرٞشزدءاماررادُٔٞدكورجاػِر٠آ٘وه ذٜوا:٢ٛٝ
 .1التوطٌن فً المطاع الحكومً والخاص.
 .2استراتٌجٌة الهٌئة االتحادٌة للكهرباء والماء فً شأن تطوٌر خدمات الكهرباء والماء للجمهور.
 .3سٌاسة وزارة العدل فً شأن التوجٌه األسري.
 .4سٌاسة هٌئة اإلمارات للمواصفات والمماٌٌس فً حماٌة المستهلن من السلع الغٌر مطابمة
لمعاٌٌر الجودة.
أافممك انًجهممظ ػهممىادوس٣ررسا ٤ٛررجادٌُٔذررباكرر٢اشررإٔااػٔوُٜررواػررٖادُرردٝزادُؼرروم١ادمٍٝآررٖادُلصررَادُذ ررس٣ؼ٢ادُعوةغاػ ساةؼدائةددءاةؼطادُعومثادمػعوءآالػظودْٜاػِ.ٚ٤
 ٔافك انًجهظ ػهى دُذووز٣ساد٥د٤جادُٞدزمثآرٖادُِظروٕاكر٢اشرإٔاٗ روغٜواارالٍادُردٝزادُؼروم١ادمٍٝآرٖادُلصَادُذ س٣ؼ٢ادُعوةغاػ س امٕٝائةددءاا٣جآالػظوحاػِٜ٤وا٢ٛٝاًو٥د :٢ا
ُ .1ظ٘جادُ إٕٝادُدظذٞز٣جاٝدُذ س٣ؼ٤جاٝدُ ؼ.ٕٞ
ُ .2ظ٘جاشإٕٝادُدكوعاٝدُدداِ٤جاٝدُخوزط٤ج.
ُ .3ظ٘جادُ إٕٝادُٔوُ٤جاٝدالهذصوم٣جاٝدُص٘وػ٤ج .ا
ُ .4ظ٘جاشإٕٝادُذو٘٤جاٝدُ وهجاٝدُشسٝثادُٔؼدٗ٤ج .ا
ُ .5ظ٘جاشإٕٝادُذؼِْ٤اٝدُشووكجاٝدُ توااٝدُس٣وظجاٝدوػالّ .ا
ُ .6ظ٘جادُ إٕٝادُصؼ٤جاٝدُت٤ ٤ج .ا
ُ .7ظ٘جادُ إٕٝادالطذٔوػ٤جاٝدُؼَٔاٝدُعٌوٕاٝدُٔٞدزمادُت س٣ج .ا
ُ .8ظ٘جادُ إٕٝادوظالٓ٤جاٝدمٝهوفاٝدُٔسدكنادُؼوٓج .ا
ُ .9ظ٘جادُ ٌو.ٟٝ
ُ .10ظ٘جازؤظوءادُِظوٕ.
اٝدكنادُٔظِطاػِ٠ادوس٣سادألمانة العامة بشأن نشىاطها خىالل دور االنعمىاد العىادي األول مىن الفصىلالتشرٌعً السابع عشر مٕٝائةددءاا٣جآالػظوحاػِ .ٚ٤ا

 ٔافك انًجهظاػهمىادُذٞصر٤وحادُرٞدزمثاكر٢ادوس٣رساُظ٘رجاشرإٕٝادُذو٘٤رجاٝدُ وهرجاٝدُشرسٝثادُٔؼدٗ٤رجاة رإٔاحٕطٍاث يٕضٕع " انخذياث انًمذيت يٍ ششكاث االحظاالث "امٕٝائةددءاا٣جآالػظوحاػِٜ٤و.

 انبٍاٌ اإلاشائً: حضٕس اًٍغ أػضا انًجهظ انٕطًُ االحةادي انجهغت (دٌٔ ٔإد غٍاع أٔ اػخزاس) .ا طذق انًجهظ ػهى مضبطة الجلسة الثانٌدة عشدرة المعقدودة بتدارٌخ  2020/0/23دٌٔ إبمذا انغمادةاألػضا أي يالحظاث ػهٍٓا.
أحٍظ انًجهظ ػهًا ًابالمرسوم االتحادي رلم ( ) 94لسنة  2020بفض دور االنعماد العادي األول منالفصل التشرٌعً السابع عشر للمجلس الوطنً االتحادي ا
ا
ا

 -انبٍاٌ اإلحظائً نهجهغت انثانثت ػششة :

انبُذ

األعةهت

ٔلج حذٌ
األػضا

ٔلج حذٌ
انةكٕيت

انضيٍ انكهً
نهبُذ

ا()35امه٤وجا
)23(ٝاسوٗ٤ج

()45امه٤وجا
)29(ٝاسوٗ٤ج

ظوػجا)33(ٝا
مه٤وجا)48(ٝا
سوٗ٤ج

َغبت حذٌ
األػضا

37.7ا%

َغبت حذٌ
انةكٕيت

48.5ا%

ٔاسد يٍ ٍْةت انًكخب :
 حمشٌممممش ٍْةممممت انًكخممممببشأٌ أػًانٓما ػمٍ انمذٔس
األٔل يممممممممممممٍ انفظممممممممممممم
انخششٌؼً انغابغ ػشش

-ا

-ا

()8امهوهنا
)58(ٝاسوٗ٤ج ا

-ا

-ا

 حممماسٌش َشمماط انهجمماٌخالل دٔس االَؼماد انؼمادي
األٔل يممممممممممممٍ انفظممممممممممممم

-ا

-ا

()29امه٤وجا
)59(ٝاسوٗ٤ج ا

-ا

-ا

انخششٌؼً انغابغ ػشش .ا
حمشٌمممممش األياَمممممت انؼايمممممت
بشممأٌ َشمماطٓا خممالل دٔس
االَؼماد انؼمادي األٔل يمٍ

-ا

-ا

انفظممم انخشممشٌؼً انغممابغ

مه٤وذوٕا)13(ٝا
سوٗ٤ج ا

-ا

-ا

ػشش.
حمشٌمممممش ٔاسد يمممممٍ نجُمممممت
شممملٌٔ انخمٍُمممت ٔاناالمممت
ٔانثمممشٔة انًؼذٍَمممت حمممٕل
حٕطممممٍاث انًجهممممظ فممممً
شممممممممممممأٌ يٕضممممممممممممٕع "
انخممممذياث انًمذيممممت يممممٍ
ششكاث االحظاالث ".

-ا

-ا

()8امهوهنا
)35(ٝاسوٗ٤ج ا

-ا

-ا

يالحظت :انضيٍ انكهً نهبُذ ٌشًم حالٔة األيٍٍ انؼاو نهبُذ ٔيذاخالث انشئٍظ باإلضافت إنى ٔلج حذٌثً
األػضا ٔانةكٕيت .ا

ا

