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جدول أعمال الجلسة الثامنة
المعقودة يوم  :الثﻼثاء  26رمضان سنة 1441هـ
الموافق :

 19مايو سنة 2020م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) الساعة التاسعة مسا ًء (
البند اﻷول  :اﻻعتذارات .
البند الثﺎﻧﻲ  :التصديق على مضبطة الجلسة السﺎبعة المعقودة بتﺎريخ . 2020/5/5
البند الثﺎلث  :اﻷسئلة :
 .1سؤال موجه إلى معالي  /عبيد بن حميد الطاير – وزير الدولة للش ؤون المالي ة م ن س عادة العض و/
حم د أحم د الرح ومي ح ول " مواجه ة الت أثير اﻻقتص ادي لفي روس كورون ا عل ى الش ركات
واﻷفراد" .
 .2سؤال موجه إل ى مع الي  /عبي د ب ن حمي د الط اير – وزي ر الدول ة للش ؤون المالي ة – رئ يس
مجل س إدارة ش ركة اﻻتح اد للمعلوم ات اﻻئتماني ة م ن س عادة العض و /م روان عبي د عل ي
المهي ري ح ول "دور ش ركة اﻻتح اد للمعلوم ات اﻻئتماني ة ف ي التأك د م ن ص حة البيان ات
والتسهيﻼت واﻻلتزامات المالية على اﻷفراد والشركات محليا ً ودوليا ً " .
البند الرابع  :مشروعﺎت القواﻧين المحﺎلة من اللجﺎن :
 مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة .)مرفق تقرير لجنة الشؤون الصﺣية والبيئية(

البند الخﺎمس  :مﺎ يستجد من أعمﺎل :

مضبطة الجلسة  - 8الدور  - 1الفصل 17

صفﺣة  4من 100

عقد المجلس الوطني اﻻتﺣادي جلسته الثامنة في دور انعقاده الع ادي اﻷول م ن الفص ل التش ريعي
السابع عشر في تمام الساعة ) (9.17من مساء يوم الثﻼثاء  26رمضان سنة 1441ه ـ المواف ق
 19مايو سنة 2020م برئاسة معالي  /صقر غباش – رئيس المجلس .
وقد حضر جميع اﻷعضاء دون أية اعتذارات .
وقد حضر هذه الجلسة كل من :
وزير الدولة للشؤون المالية

معالي  /عبيد بن ﺣميد الطاير

وزير الصﺣة ووقاية المجتمع –

معالي  /عبدالرﺣمن بن ﷴ العويس

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي
سعادة  /أمين اﻷميري

وكيل وزارة الصﺣة ووقاية المجتمع المساعد لشؤون السياسات
والتراخيص الصﺣية

سعادة  /طارق هﻼل لوتاه

وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي

سعادة  /د .سعيد ﷴ الغفلي

الوكيل المساعد لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي

سعادة  /سامي بن عدي

الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة

السيد  /ﷴ ابراهيم الصيقل

مدير إدارة اﻻتصال

السيدة  /علياء سعيد العلي

تنفيذي شؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي

السيد  /أﺣمد عبدﷲ الشريقي
السيد  /بدر عبدﷲ آل علي

تنفذي شؤون تشريعية
مدير مكتب وزير الصﺣة ووقاية المجتمع

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  - 8الدور  - 1الفصل 17

صفﺣة  5من 100

* افتتاح الجلسة :
معالي الرئيس :
بسم ﷲ  ،وعلى بركته نفتتح الجلسة الثامنة من دور اﻻنعقاد اﻷول للفصل التشريعي السابع عشر،
ويشرفني في البداية أن أرﺣب بمعالي اﻷخ عبدالرﺣمن العويس  -وزير الصﺣة ووقاية المجتم ع -
وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي  ،وأصﺣاب السعادة اﻹخوة العاملين معه في وزارة
الصﺣة ووقاية المجتمع وفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي  ،وبمعالي اﻷخ عبيد
بن ﺣمي د الط اير  -وزي ر الدول ة للش ؤون المالي ة  -رئ يس مجل س إدارة ش ركة اﻻتﺣ اد للمعلوم ات
اﻻئتمانية  ،ونبدأ جدول اعمال الجلسة ببند اﻻعتذارات  ،وأدعو سعادة اﻷم ين الع ام ب تﻼوة أس ماء
المعتذرين عن عدم ﺣضور الجلسة والغائبين عنها .
* 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 السابعة المعقودة بتاريخ 2020/5/5
معالي الرئيس:
هل هناك أية مﻼﺣظات على هذه المض بطة؟ س أترك مس افة زمني ة معقول ة إذا كان ت هن اك أي ة
مﻼﺣظات  ...ﻻ يوجد مﻼﺣظات ،إذا كان هناك مﻼﺣظات وفنيا لم تظه ر عن دي اﻹش ارة فبإمك ان
أي عضو منكم ان يضغط على " المايك " ويطلب الكلمة .
)لم تبد أية مﻼﺣظات(
معالي الرئيس:
إذا يصدق المجلس على مضبطة الجلسة السابعة.
* البند الثﺎلث  :اﻷسئلة :
 .1سؤال موجه إلى معﺎلﻲ  /عبيد بن حمي د الطﺎير – وزي ر الدول ة للش ؤون المﺎلي ة م ن س عﺎدة العض و/
حمد أحمد الرحومﻲ حول " مواجهة التأثير اﻻقتصﺎدي لفيروس كوروﻧﺎ على الشركﺎت واﻷفراد" .
معالي الرئيس :
تفضل سعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي بتﻼوة نص السؤال .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي ) :النائب اﻷول للرئيس(
شكرا ً معالي الرئيس  ،بداية نبارك لمعالي الوزير وإخواننا ما تبق ى م ن ش هر رمض ان ونس أل ﷲ
أن يتقبل منا ومنكم هذه الليلة المباركة  ،وأرﺣب بمعاليه معنا .
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نص السؤال :
" إعماﻻ لنص المادة ) (143من الﻼئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى
معالي /عبيد بن حميد الطاير – وزير الدولة للشؤون المالية :
تتعرض كثير من الشركات واﻷفراد لعدد م ن الخس ائر المالي ة بس بب الت أثير اﻻقتص ادي ﻻنتش ار
فيروس كورونا .
فم ا ه ي اﻻج راءات الت ي اتخ ذها المص رف المرك زي م ع المنش آت المالي ة المرخص ة بالنس بة
لﻸنشطة المالية ذات العﻼقة للتخفيف من هذه اﻵثار على الشركات واﻷفراد؟ "
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة اﻷخ ﺣمد  ،تفضل معالي الوزير بالرد على السؤال .
معالي  /عبيد حميد الطاير  ) :وزير الدولة للشؤون المالية(
السﻼم عليكم ورﺣمة ﷲ وبركاته،،
معالي الرئيس  ،أصﺣاب السعادة اﻷعضاء  ،يشرفني أن أكون بينكم اليوم ول و أن ه ذا ع ن بع د ،
وأشكر سعادة العضو ﺣمد الرﺣومي على سؤاله  ،وفي البداية أود أن أوضح قبل أن  -أجيب عل ى
السؤال  -بشأن ما قامت به الﺣكومة من إجراءات منذ بداية تفشي فيروس كورونا أو "كوفيد،"19
الﺣقيقة أن هناك عدة إجراءات قامت بها الﺣكومة اﻻتﺣادية والﺣكومات المﺣلية وخاص ة الﺣكوم ة
اﻻتﺣادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ،وق د تض منت ه ذه الﺣ زم تخف يض وإلغ اء وتعلي ق
بعض رسوم الخدمات والغرامات اﻹدارية  ،وكذلك تخفيض تصاريح العمل لكافة الشركات  ،فهذه
كان ت م ن ض من المب ادرات والت ي منه ا ك ذلك تمدي د ص ﻼﺣية الخ دمات الﺣكومي ة المنتهي ة ب دون
مقاب ل لم دة ثﻼث ة اش هر  ،وك ل ه ذه اﻹج راءات تص ب ف ي مس اعدة القط اع الخ اص م ن ش ركات
وأفراد بما فيها تمديد ص ﻼﺣية اﻹقام ة المنتهي ة لم ن ه م داخ ل أو خ ارج الدول ة  ،وك ذلك بطاق ات
الهوية  ،فهذه كلها تعتبر بمثابة اجراءات لدعم الﺣكومة في هذا الشأن  ،ول و أخ ذنا بع ين اﻻعتب ار
أنه ﺣتى م ا ذك ر بالنس بة لتخف يض الض مانات أو ارج اع الض مانات  ،لك ن س أرجع لس ؤال س عادة
العض و ﺣم د الرﺣ ومي وأود أن أذك ر أن اج راءات المص رف المرك زي ج اءت عل ى م رﺣلتين
كالتالي :
أوﻻً  :ق ام المص رف المرك زي بتع ديل تص نيف قط اع المؤسس ات الص غيرة والمتوس طة بمع ايير
كفاية رأس المال كي يتسنى للمزيد منها اﻻستفادة من وزن المخاطر التفضيلي المنخفض  ،وب ذلك
يتم زيادة الﺣد اﻷقصى لمعيار قيم ة الق رض المﺣ دد للمؤسس ات الص غيرة والمتوس طة العامل ة ف ي
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قطاع التجزئة المقرر بمليوني درهم إلى ) (4ملي ون دره م  ،وب ذلك يتس نى لمزي د م ن المؤسس ات
الصغيرة والمتوسطة اﻻستفادة من وزن المخاطر المنخفض يصل إلى .% 75
ثاني ا ً :مطالب ة البن وك بتس هيل ف تح الﺣس ابات للمؤسس ات الص غيرة والمتوس طة م ع إص دار نظ ام
لتﺣديد الرسوم القصوى في هذا الشأن.
ثالثا ً  :توجيه البنوك ﻻتخاذ الخطوات التالية :
 إمكاني ة تأجي ل س داد أقس اط الق روض والتموي ل لعمﻼئه ا م ن الش ركات والمؤسس ات الص غيرةوالمتوسطة لمدة ستة أشهر .
 اﻹبقاء على تصنيف هذه القروض والتمويﻼت باﻹضافة إلى وضعيتها في مراﺣل المعيار اﻷوللرفع التقارير المالية" . " IFRS9
كذلك تقوم البنوك بتوفير تسهيﻼت تمويل إضافية بأسعار فائدة منخفضة خﻼل فترة الدعم لعمﻼئها
من اﻷفراد والش ركات والمؤسس ات الص غيرة والمتوس طة بم ا معن اه رأس الم ال التش غيلي ،وم نح
خطوط ائتمان جديدة ،وإعادة جدولة القروض ،وتخفيض الرسوم والعموﻻت .
أيضا ً رفع نسبة القرض الذي تمنﺣه البنوك إلى قيمة العقار بنسبة خمس نقاط مئوية وذلك لمشتري
العقارات ﻷول مرة بﺣيث يرتفع التمويل المصرفي للقطاع العقاري بما يشجع الطلب بالتوازي مع
مراجعة الﺣد اﻷعلى ﻻنكشاف البنوك على هذا القطاع  ،فعند اﻻنكشاف بما يعادل نسبة  %20من
مﺣفظة قروض البنوك مقاسة باﻷصول المرجﺣة بالمخاطر فيسمح للبنوك بزيادتها إلى  %30لكن
سيُطلب منها اﻻﺣتفاظ بمزيد من رأس المال .
ثانيا ً  :إجراءات لدعم السيولة لدى المؤسسات المالية وهي كالتالي :
أوﻻً  :تخفيض مصدات الﺣماي ة  -ﺣماي ة رؤوس اﻷم وال لم دة س نة بﺣي ث يمك ن للبن وك تخف يض
نسبة  %60من مصد ﺣماية رأس مالها من  %2.5إلى  ، %1.5ربما أنني أدخ ل بع ض الش يء
فنيا في هذه اﻷمور ولكن هذا هو المعروف وهذه هي المسميات  -وبهذا تنخفض نسبة الﺣد اﻷدنى
لنس بة كفاي ة رأس الم ال المطلوب ة م ن  %13إل ى  ، %12و  %100م ن مص د رأس الم ال
اﻹضافي المطبق على البنوك المﺣلية ذات اﻷهمية النظامية مما يعن ي تخفيض ا بﺣ والي  50ملي ار
درهم في المتطلبات الرقابية لرأس المال .
ثانيا ً  :الﺣصول على قروض وس لف م ن المص رف المرك زي بتكلف ة ص فرية ش رط تق ديم البن وك
المساعدة لعمﻼئها من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واﻷفراد المتأثرين بوباء )كوفيد
 (19باعتماد مالي قدره  50مليار درهم .
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ثالثا ً  :إعادة تعريف معايير رأس المال لمخاطر اﻻئتم ان لقط اع المؤسس ات الص غيرة والمتوس طة
كي يتسنى للمزيد منها اﻻستفادة من وزن المخاطر التفض يلي الم نخفض الب الغ  ، %75كم ا اتخ ذ
مجلس اﻹدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  4ابريل  2020قراره ال ذي ي نص عل ى الموافق ة عل ى
تمديد خطة الدعم اﻻقتصادي الش املة  ،ورف ع القيم ة اﻻجمالي ة للخط ة م ن  100ملي ار دره م إل ى
 256مليار درهم وذلك على النﺣو التالي :
أوﻻً  :طالب المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل النظر في الظروف المﺣددة للمقترضين
المتضررين للﺣصول على طلب تأجيل مبلغ أصل القرض فق ط أو تأجي ل س داد الفائ دة أو اﻷرب اح
ومبلغ أصل القرض معا ً او تأجيل الفائدة أو اﻷرباح فقط  ،فهناك عدة خيارات .
ثانيا ً  :إجراءات لدعم السيولة في المؤسسات المالية وهي كالتالي :
 تمديد التخفيضات في مصدات ﺣماية رؤوس اﻷم وال وتس هيﻼت التموي ل ذات التكلف ة الص فريةللبنوك ،وفترة تأجيل الديون تﺣت برنامج خطة الدعم اﻻقتصادي الموجهة من  15سبتمبر 2020
إلى  31ديسمبر . 2020
 الموافقة على تخفيض الغرامة المطبقة تﺣت أﺣكام خطة ال دعم اﻻقتص ادي الموجه ة م ن %10إلى  ، %6والسماح للبنوك بالنزول إلى ما دون الﺣد اﻷدنى الرقابي لمتطلبات السيولة اعتبارا من
 15مارس  2020ﺣتى  21ديسمبر . 2021
ثالثا ً  :تخفيض نسبة اﻻﺣتياطي النقدي اﻹلزامي على أرصدة الﺣسابات الجارية وﺣس ابات الت وفير
وتﺣت الطلب وما شابهها  ،وهو اﺣتياطي تقوم البنوك بإيداعه لدى المصرف المركزي دون فوائد
م ن نس بة  %14إل ى  %7م ع التنفي ذ الف وري ابت داء م ن  7ابري ل مم ا أدى إل ى انخف اض
اﻻﺣتياطيات اﻹلزامية للبنوك لدى المصرف المركزي من ) (132ملي ار دره م ف ي ي وم  6ابري ل
إلى  70.9مليار درهم في يوم  7ابريل  ،وإلى زيادة الم وارد المالي ة المت وفرة ل دى البن وك بمبل غ
 61مليار درهم .
رابعا ً  :تمك ين البن وك م ن اس تخدام ثل ث اﺣتياطي ات الس يولة ل ديها  ،وبالت الي اﻻﺣتف اظ بﺣ د أدن ى
لنسبة تغطية السيولة يبلغ  ، %70وتقدر القيم ة اﻻجمالي ة ﻻﺣتي اطي الس يولة النظامي ة الت ي س يتم
تﺣريرها بنﺣو  95مليار درهم مع إمكانية اس تخدام تل ك الس يولة لتع ويض ت أثير تق ديم الض مانات
المطلوبة في خطة الدعم اﻻقتصادي الشاملة الموجهة .
خامسا ً  :تأجيل تطبيق معايير رأس مال بازل ) (3المتبقية ﺣتى  31مارس  ، 2021ويهدف ه ذا
التأجيل إلى تخفيف اﻷعباء التشغيلية المترتب ة عل ى البن وك  ،والت أثيرات الت ي س تطال رأس الم ال
في ﺣالة التطبيق تﺣت هذه الظروف .
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سادسا ً  :اعتماد م ذكرة توجيهي ة مش تركة للبن وك وش ركات التموي ل ﺣ ول معالج ة المع اير ال دولي
لرفع التقارير المالية "  " IFRS9لمخصصات الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة في دولة اﻹمارات في
سياق أزمة وباء " كوفيد  " 19عل ى أن ي تم التبي ق بع د التش اور م ع مؤسس ات القط اع وأص ﺣاب
المصالح ذوي الصلة .
سابعا ً  :طلب المص رف المرك زي إش عارا يش مل توض يﺣات إض افية لطلب ات تأجي ل الس داد تﺣ ت
خطة الدعم اﻻقتص ادي به دف تس هيل خط ة ال دعم وتﺣفي ز البن وك وش ركات التموي ل عل ى س ﺣب
المزيد من تسهيﻼت السيولة الممنوﺣة م ن المص رف المرك زي بتكلف ة ص فرية  ،ه ذا وق د س ﺣبت
البنوك نسبة  %77من تسهيﻼت السيولة  ،أي ما يعادل  38.5مليار دره م م ن التموي ل الممن وح
لها ﺣتى تاريخ  16مايو مما يدل على نجاح الخطة  ،ويتابع المصرف المركزي تفاصيل اس تخدام
البنوك للتسهيﻼت لضمان وصول الدعم المقدم لمستﺣقيه  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا معالي ال وزير  ،س عادة اﻷخ ﺣم د  ،ه ل ل ديك رغب ة ف ي التعقي ب عل ى رد مع الي ال وزير ؟
تفضل .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي ) :النائب اﻷول للرئيس(
نعم معالي الرئيس  ،بداية أنا أشكر معاليه  ،وكذلك نﺣن نشكر الﺣكومة بالفعل ونشيد بالدور ال ذي
قامت به وخطة الدعم الكبير والسريع  -معاليك  -الذي قامت به الﺣكومة  ،وهذا أثر بشكل إيجابي
جدا ً على اﻻقتصاد وﺣرك الجهود بسرعة قصوى مع بداية اﻷزم ة  ،وه ذا ك ان مﺣس وبا ً للﺣكوم ة
وللمصرف المركزي .
معالي الرئيس  ،أنا اليوم أتكلم عه القطاع اﻵخر  ،فاﻵن البنوك تتعامل مع شرائح كأفراد وتتعام ل
مع مؤسسات  ،بالنسبة للمؤسسات كثير مما تفضلت ب ه مطب ق وتس ير اﻷم ور بش كل جي د  ،ولك ن
سؤالي الي وم بس بب كث رة التواص ل م ن كثي ر م ن الم واطنين وغي ر الم واطنين ك ذلك  ،لكن ي اﻵن
سأركز على المواطنين ﺣيث أننا نتكلم عن التواصل من قبل المواطنين ﻷن ه ﺣص ل هن اك تض رر
له م بس بب ه ذه اﻷزم ة  ،والﺣقيق ة ان البن وك قام ت ب إجراءات مختلف ة  ،ولك ن ه ذه اﻹج راءات -
معالي الرئيس  -غير واضﺣة بالنسبة للكثير من العمﻼء  ،فالبنوك تفسر وكل بن ك يفس ر ويعطي ك
المعلومات بطريقة معينة  ،ولذلك نﺣن طلبنا أن يعطينا المصرف المركزي معلومات واضﺣة عن
كيفية تعامل البنوك م ع اﻷف راد  ،فأن ا س أركز ف ي م داخلتي عل ى اﻷف راد  ،ف نﺣن اﻵن ل دينا ث ﻼث
شرائح من اﻷفراد في الدولة  :الشريﺣة اﻷولى شخص فقد وظيفته ودخله كامﻼ .
الشريﺣة الثانية  :شخص تم خصم جزء من راتبه .
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الشريﺣة الثالثة  :وهي عامة المواطنين وغالبيتهم تخص أشخاص لم يتم خصم ش يء م ن روات بهم
ولكن دخله نقص  ،وهذه النقطة تﺣتاج لبعض الشرح  ،فمثﻼ ش خص راتب ه ) (20ال ف دره م م ن
الﺣكومة لم يﺣصل عليه شيء  ،ولكن هذا الشخص كان يستلم  -مثﻼ  (10) -ألف درهم من عقار
أو من رخصة أو من مﺣله مؤجر  ،واﻵن بوضع اليد انقطع ه ذا ال دخل  ،فه ذا المبل غ ) (10أل ف
درهم انقطع عن هذا الشخص وهذا يعني ثلث دخل هذا الشخص  ،وهذا الشخص كان متعايش م ع
ﺣياته والقرض مثﻼ الذي عليه وك ل اﻷم ور طبيعي ة  ،وه ذا ل يس س وء إدارة م ن الش خص بنفس ه
وإنما ﺣصل شيء قاهر خارج عن إرادة الجميع  ،فاﻵن اﻹشكالية أنه قل الدخل على هذا الشخص
فأصبح لديه إشكالية في اﻹيفاء بالدين القائم عليه للبنك  ،لذلك هناك الكثير من الم واطنين يمتلك ون
عقارات ومﺣﻼت ورخص وعندهم مشاريعهم الخاصة  ،ومع مجيء هذه اﻷزمة توقفت مﺣﻼتهم ،
وليس شرطا ان يكون مقترضا من المؤسسة م ن خ ﻼل المﺣ ل  ،وإنم ا ك ان علي ه ق رض شخص ي
وكان المﺣل يأتي له بدخل معين  ،واﻵن ب دل أن يك ون ه ذا المﺣ ل أو الرخص ة أو العق ار مص در
دخل له أصبح يمثل عبئا ً عليه يﺣتاج ﻷن يصرف ويدفع عليه تكاليفه منه شخصيا  ،فال دخل نق ص
وزادت عليه المسؤوليات  ،لذلك نريد التأكد أن ه ذا القط اع او اﻻنخف اض ف ي دخ ل ه ذه الش ريﺣة
أثر على مﻼءته المالية ومن ثم بدأ يؤثر على انكشافه على البنوك وانكشافه على مسؤوليات أخرى
ومن ثم من الممكن أن يصل إلى مرﺣلة التعسر  ،فكما ذك رت هن اك أش خاص فق دوا الرات ب وفئ ة
أخرى فقدت ج زءا م ن الرات ب وفئ ة أخ رى فق دت ج زء كبي ر م ن ال دخل ال ذي كان ت تعتم د علي ه
خارجيا من غير الراتب  ،لذلك  -معالي الرئيس  -نعتق د أن ه سيص بح عن دنا الكثي ر م ن المتعث رين
المواطنين وغير المواطنين الذين ربما يصلون إلى قضايا ومﺣاكم بسبب ليسوا طرفا مباشرا فيه ،
ل ذلك عن دما ن تكلم ع ن الس ؤال ف نﺣن نري د أن نع رف م اذا يمك ن أن يعط ي المص رف المرك زي
توجيهات في موضوع إعفاء المواطنين من الدفع اﻵن  ،فهذه لن تكون ديون معدومة  ،فهي دي ون
موج ودة ولك ن نﺣ ن نطل ب التأجي ل له ذه ال ديون لم دة س تة أش هر ﻷنه م ل يس له م ذن ب ف ي ه ذه
المشاكل ،فكل واﺣد ساكن بوضع اليد وﻻ يدفع  ،وكذلك المﺣل المؤجر ﻻ يدفع الشخص المستأجر
ويقول من أين سأدفع ؟ وه ذا ك ﻼم واض ح ومط روح عل ى الس اﺣة  ،والﺣكوم ة تطال ب  -أيض ا -
بع دم الض غط عل ى الن اس ﻷنه م ك ذلك مت أذيين م ن اﻷزم ة س واء ف ي القط اع الخ اص أو بقي ة
القطاعات  ،لذلك  -معالي الرئيس  -نﺣن نتأمل ونطلب من معاليكم النظر ف ي موض وع كي ف م ن
الممكن أن يتم ﺣل اﻹشكاليات المتوقعة اﻵن بسبب هذه اﻷزمة  ،فنﺣن ﻻ نعرف أين سنصل ومتى
ستنتهي هذه اﻹشكالية  ،ولكن بالفعل هناك الكثير من المواطنين تم انخفاض دخلهم  ،واﻵن أص بح
مضبطة الجلسة  - 8الدور  - 1الفصل 17

صفﺣة  11من 100

ل ديهم مش كلة ف ي الوف اء م ع البن وك  ،فنتمن ى أن يعطين ا مع الي ال وزير نب ذة أو توج ه المص رف
المركزي في هذا الشأن  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا سعادة اﻷخ ﺣمد  ،معالي الوزير هل لديك رد على تعقيب سعادة العضو ؟ تفضل .
معالي  /عبيد حميد الطاير  ) :وزير الدولة للشؤون المالية (
شكرا معالي الرئيس  ،والشكر موصول لسعادة العضو ﺣمد الرﺣومي .
الﺣقيقة أنني في بداية تقديمي ذكرت أنه في اجتماع المصرف في  14مارس اتخذ قرار جاء عل ى
ﺣزمتين  14مارس  2020و  4ابريل  ، 2020واﻷول كان بمائة مليار درهم  ،وذكرت أن كان
هناك توجيه للبنوك باتخاذ الخطوات التالية ومنها  :إمكانية تاجيل س داد اقس اط الق روض التمويلي ة
لعمﻼئها من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر  ،فهذا التأجيل موجود .
كذلك ذكرت بأن تق وم البن وك بت وفير تس هيﻼت تموي ل إض افية باس عار فائ دة مخفض ة خ ﻼل فت رة
ال دعم لعمﻼئه ا م ن اﻷف راد  ،وه ذا ذكرت ه وه و موج ود م ن  14م ارس  ،وه و أيض ا للش ركات
الصغيرة والمتوسطة  ،كما ذكرت موض وع دع م رأس الم ال التش غيلي وم نح خط ة ائتم ان جدي دة
وجدولة القروض وتخفيض الرسوم والعموﻻت .
أيضا ذكرت في البداية أن ما قام به المصرف بالنسبة لمعيار قيمة القرض مﺣدد للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة من مليوني دره م إل ى ) (4ملي ون دره م  ،فك ل ه ذه اﻷم ور تم ت م ن
تاريخ  14مارس ﺣسب قرار المصرف المركزي من البداية  ،فكل هذه اﻷمور التي تفضلت
بها لم تكن كلها  ،فهي لﻸفراد وللشركات الصغيرة والمتوسطة  ،طبعا هناك شركات كبيرة ،
وهذه اﻵلية التي بدأت بناء على ما رأى المصرف المركزي في  14مارس  ،وبعد ذلك تباع
ردة الفعل لهذه اﻹجراءات  ،فكان هناك نقاش إذا كانت هذه اﻹج راءات تكف ي أم ﻻ ؟ وبن اء
عليه جاءت الﺣزمة الثانية عندما رفع من ) (100مليار درهم إلى ) (256مليار درهم  ،فتم
اﻻنتقال خﻼل ثﻼثة أسابيع تقريبا م ن الﺣزم ة اﻷول ى ) (100ملي ار ت م رفعه ا إل ى )(256
مليار درهم والتي أخذت كل اﻷمور بعين اﻻعتبار  ،فلم يتم هذا بمع زل ع ن دراس ة الس وق
ومعرف ة بالض بط م ا ه و المطل وب  ،ف القرارين الل ذين اتخ ذهما المص رف المرك زي غط ت
جميع شراح المجتمع  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا معالي الوزير  ،سعادة اﻷخ ﺣمد  ،هل لديك تعقيب أخير ؟
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سعادة  /حمد أحمد الرحومي ) :النائب اﻷول للرئيس(
نعم مع الي ال رئيس  ،ه ذه ه ي المش كلة مع الي ال وزير  ،فه ذا م ا س معناه م ن الﺣكوم ة  ،وه ذا م ا
توقعناه  ،ولكن اﻵن هناك الكثير من الﺣاﻻت نﻼﺣ ظ أن البن وك  -م ثﻼ  -تفس ر كم ا ت رى  ،فم ثﻼ
هناك بنوك تشترط أن يكون الشخص مصاب بالكورونا ﺣتى يعطيه الدعم  ،أو بنك يشترط رسالة
من الشخص تبين أن لديه إشكالية معينة  ،فهناك بعض اﻷمور غير الواضﺣة  ،ولذلك أن ا طرﺣ ت
ه ذا الس ؤال  ،ف الكثير م ن الم واطنين يع انون اﻵن فعلي ا م ع البن وك  ،ف ﻼ تقب ل ه ذه البن وك تق ديم
الدعم ،وأنا ﻻ أنكر أن هناك بع ض البن وك س نويا عن دها اجته اد ف ي المس ؤولية المجتمعي ة  ،وف ي
رمضان أو العيد تلغ ي الدفع ة مس اهمة منه ا  ،ولك ن اﻵن نﺣ ن ن تكلم ف ي إش كالية ﺣقيقي ة  ،فهن اك
أشخصا متأذيين وأنا أوضﺣت ثﻼث عين ات م ن المجتم ع ه ي أش خاص روات بهم توقف ت وال بعض
رواتبهم نقصت والشريﺣة الثالث ة دخله ا نق ص  ،ف اﻵن ه ذا الش خص ال ذي نق ص دخل ه لدي ه نف س
اﻹشكالية  ،فعنده قرض شخصي ولكنه غير قادر على الوفاء بسداد هذا القرض ﻷن اﻹيراد نق ص
عنده ﻷن الدخل ال ذي ي أتي ل ه م ن أم ور أخ رى غي ر راتب ه أص بﺣت غي ر موج ودة  ،والبن وك ﻻ
تراعي هذه اﻷمور  ،وهذا أنا أنقله من الواقع  ،فالكثير من المواطنين يﺣاولون بشتى الوس ائل م ع
البنوك ولم يستطيعو الﺣصول ﻷن كل بن ك يض ع نظ ام ل ه كم ا ي راه  ،والم واطنين يتص لون ﺣت ى
بالمصرف المركزي ويﺣاولون إيصال شكواهم بأن البنوك رافضة التعاون معهم في هذه اﻷمور ،
معالي الرئيس  ،واضح جدا أنه يوجد واقع جديد اﻵن بوضع اليد  ،فكثير من الدخل الذي كان يأتي
للمواطنين تعرض اﻵن للتوقف وﻻ يوجد لديهم أي دخل من استثماراتهم التي يعملون بها  ،وأنا ﻻ
أتكل م هن ا ع ن كب ار الش ركات وكب ار المس تثمرين ال ذين ل ن يتض رروا كثي را  ،وإنم ا أتكل م ع ن
أشخاص برواتبهم ودخلهم والذين يصرفون على قدر ما ي أتيهم وج اء عل يهم وض ع مف اجئ خ ارج
ع ن إرادته م أنق ص م ن دخله م بنس بة تص ل م ن  40إل ى  %50م ن دخله م  ،وب ذلك اص بﺣوا
يواجهون إشكاليات إن لم يك ن اﻵن س تكون ف ي وق ت ﻻﺣ ق  ،وك ذلك أص بح علي ه ض غوط  ،فه و
ي دفع م ثﻼ خص م لس يارة ولﻺس كان والبن ك والمك ان الوﺣي د ال ذي م ن الممك ن أن يدعم ه ه ي
المصارف  ،والمصارف أنتم تدعمونها ﺣتى تدعم الن اس  ،وه ذه نقط ة أود التركي ز عليه ا  ،فه ذه
المص ارف مدعوم ة م ن ق بلكم ﺣت ى ت دعم الن اس  ،والتركي ز عل ى الم واطنين ﻷن دي ونهم ليس ت
معدومة  ،فهم موج ودين  ،ولك ن اﻵن ل ديهم ص عوبات  ،وبع د س تة أش هر إن ش اء ﷲ تنقش ع ه ذه
اﻷزمة وتنتهي هذه اﻹشكالية  ،فهذا المواطن لن يخرج من البلد بعد أن تنتهي المشكلة ﺣتى تخشى
أن تصبح هذه اﻷموال ديون معدومة  ،ل ذلك نﺣ ن نري د التركي ز عل ى ه ذه اﻹش كاليات وكي ف م ن
الممكن أن نعفي المواطنين من دفعها لم دة س تة أش هر  ،وم ن ث م نس تطيع إع ادة جدول ة اﻷم ر بم ا
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يتناسب مع الوضع العام القائم في الدولة  ،فكما قلنا هذا أمر خ ارج ع ن إرادة الجمي ع ول يس س وء
تص رف م ن ه ؤﻻء اﻷش خاص  ،فه ؤﻻء ك انوا ي دفعون وك انوا يعيش ون بأرياﺣي ة وأم ورهم تم ام
وفجأة جاءت ه ذه اﻷزم ة والت ي بس ببها هن اك دول ت أثرت  ،ولك ن نﺣ ن عن دنا أش خاص ت أثرت ،
والشركات تم دعمها وهذا واضح  ،أما اﻷفراد فﻼ زال هناك إشكالية والناس تس أل أي ن المص رف
المركزي ؟ أليس لديه رقم معين للتواصل لمثل هذه الﺣاﻻت ﻹيصال ه ذه الش كاوي أن المص ارف
غير موافقة على دعم هذه الشرائح من اﻷفراد  ،فنﺣن نطلب من معاليك أن تعطينا نظام أو مقترح
معين فيما يخص هذه اﻹشكالية  ،فكثير من المواطنين يشتكون أن المصرف ﻻ يواف ق عل ى ال دعم
وتعطي تأويﻼت مختلفة ﻷن دعمكم جاء بدون إلزام واضح للبنوك  ،وبذلك أصبح فضفاض والبنك
يفسر ويفتي ﺣسب مصلﺣته  ،وبناء على ذل ك يعط ي بن اء عل ى تفس يره ه و  ،وه ؤﻻء اﻷش خاص
ل يس ل ديهم خي ارات وسيص لون إل ى مرﺣل ة التعث ر الﺣقيق ي  ،وم ن ث م س يدخلون ف ي إش كاليات ،
وهؤﻻء مواطنين ﻻ بد أن نﺣاول دعمهم خاصة أن الﺣكومة دفع ت مب الغ كبي رة ج دا للبن وك عل ى
أساس أن ت دعم القط اع الخ اص والم واطنين  ،والم واطنين الموج ودين دخله م كل ه يُص رف داخ ل
الدولة  ،فهم يديرون عجلة اﻻقتصاد مع الدولة ومع القطاع الخاص  ،فنتمنى م ن معالي ك أن ن رى
قرار واضح يسمح له ؤﻻء اﻷش خاص وبال ذات الش ريﺣة الثالث ة وه ي ش ريﺣة الم وظفين ال ذين ل م
تنقص رواتبهم وإنما نقص دخل ه ال ذي ك ان يدخل ه م ن أب واب أخ رى غي ر الرات ب  ،والن اس كله ا
متأملة في أن يكون القرار واضح ومت ابعتكم له ذا اﻷم ر  ،وإن ش اء ﷲ يف رح ه ؤﻻء اﻷف راد به ذا
اليوم وأن يكون هناك قرار واضح يساعدهم في هذا اﻷمر  ،وشكرا .
معالي الرئيس:
شكرا سعادة اﻷخ العضو ﺣمد الرﺣومي ،معالي الوزير هل لديك رغبة بالرد على التعقيب اﻷخي ر
لسعادة اﻷخ ﺣمد؟ تفضل .
معالي  /عبيد حميد الطاير  ) :وزير الدولة للشؤون المالية (
أشكر سعادة اﻷخ ﺣمد  ،والﺣقيقة  -معالي الرئيس  -أن القرار واضح والمصرف المرك زي يؤك د
للجميع  ،والتقارير ترفع بشكل دوري للمصرف المركزي  ،وهذه السﺣوبات التي تم ت بقيم ة 38
مليار درهم ﺣتى تاريخ  16مايو ﻻ تُسﺣب بدون هدف  ،وﻻ تنسون أن دول ة اﻹم ارات ه ي ث اني
اقتصاد في المنطقة  ،وهي اﻷولى في المنطقة بالنسبة للقطاع البنكي  ،فهناك عدد هائل من البنوك
تتعامل مع هذه الﺣسابات  ،وهناك ما يقارب  8مليون ﺣساب في الدولة  ،وأن ا أعل م أن المص رف
المركزي يتابع التقارير الدورية  ،وهناك فترة الستين يوم التي يجب أن تق دم البن وك خﻼله ا كي ف
أخذت المبالغ من المص رف المرك زي وكي ف ت م التعام ل معه ا  ،ل ذلك أن ا أؤك د لمعالي ك ولس عادة
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العض و أن المص رف المرك زي والﺣكوم ة دائم ا تت ابع ه ذا الموض وع  ،وإن ش اء نع رف نت ائج
الق رارين ف ي اﻷس ابيع القادم ة وي تم دراس تها وتﺣليله ا ونع رف بالض بط أي فئ ة المتض ررة دون
التطرق إلى الشرائح  ،ونﺣن نعرف أن الوقت صعب على المستثمر الكبي ر والمس تثمر الص غير ،
وإن شاء ﷲ هذه فترة وتنتهي وسنتعامل معها بكل ﺣرفية ومهنية كما تعاملت الﺣكومة م ع اﻷزم ة
المالية في عام  ، 2008وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا معالي الوزير  ،وننتقل اﻵن إلى السؤال الثاني .
 .2س ؤال موج ه إل ى مع ﺎلﻲ  /عبي د ب ن حمي د الط ﺎير – وزي ر الدول ة للش ؤون المﺎلي ة – رئ يس
مجل س إدارة ش ركة اﻻتح ﺎد للمعلوم ﺎت اﻻئتمﺎﻧي ة م ن س عﺎدة العض و /م روان عبي د عل ﻲ
المهي ري ح ول "دور ش ركة اﻻتح ﺎد للمعلوم ﺎت اﻻئتمﺎﻧي ة ف ﻲ التأك د م ن ص حة البيﺎﻧ ﺎت
والتسهيﻼت واﻻلتزامﺎت المﺎلية على اﻷفراد والشركﺎت محليﺎ ً ودوليﺎ ً " .
معالي الرئيس :
تفضل سعادة اﻷخ مروان بتﻼوة نص السؤال .
سعادة /مروان عبيد المهيري :
شكرا معالي الرئيس .
نص السؤال :
" إعماﻻ لنص المادة ) (143من الﻼئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى
مع الي /عبي د ب ن حمي د الط اير – وزي ر الدول ة للش ؤون المالي ة – رئ يس مجل س إدارة ش ركة
اﻻتحاد للمعلومات اﻻئتمانية :
تﻼحظ في اﻵونة اﻻخيرة ارتفاع حاﻻت اﻻنكشافات المعلنة م ن قب ل البن وك والمص ارف الوطني ة
لعدد من الشركات الكبرى النشطة في مختلف القطاعات الحيوية والتي عجزت عن تسديد ديونها
له ذه البن وك والمص ارف  ،اﻷم ر ال ذي ترت ب علي ه ض عف ثق ة المس تثمر والت أثير عل ى مص الح
الدولة .
فم ا ه ي إج راءات ش ركة اﻻتح اد للمعلوم ات اﻻئتماني ة للتأك د م ن ص حة المعلوم ات اﻻئتماني ة
لﻸفراد والشركات والمقدمة إليهم من مزودي المعلومات على المستويين الداخلي والخارجي ؟"
معالي الرئيس :
شكرا سعادة اﻷخ مروان  ،تفضل معالي الوزير بالرد على السؤال .
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معالي  /عبيد حميد الطاير ) :وزير الدولة للشؤون المالي ة  -رئ يس مجل س إدارة ش ركة اﻻتح اد
للمعلومات اﻻئتمانية(
شكرا معالي الرئيس  ،والشكر موصول لسعادة العضو مروان عبي د المهي ري عل ى ه ذا الس ؤال ،
وسوف أقوم م باﻹجابة على السؤال على أربعة مﺣاور هي :
المﺣور القانوني  ،والمﺣور التشغيلي  ،ومﺣور دور البنوك  ،والمﺣور الرقابي ﺣتى نع رف كي ف
يتم عمل الشركات .
بالنسبة للمﺣور القانوني :
أوﻻً  :ينظم القانون اﻻتﺣادي رقم ) (6لسنة  2010بشأن المعلومات اﻻئتمانية أعمال طلب وجمع
وﺣفظ وتﺣليل وتبويب واستخدام وتداول وﺣماية المعلوم ات اﻻئتماني ة وم ا يتعل ق به ا وفق ا للم ادة
) (3من القانون .
ثانيا ً  :تمارس شركة اﻻتﺣاد للمعلومات اﻻئتمانية نشاطها تنفيذا ﻷﺣكام القانون ونظامه ا اﻷساس ي
والﻼئﺣة التنفيذية والضوابط التي يضعها المص رف المرك زي  ،وتق وم الش ركة بممارس ة أعماله ا
ﺣسب تعريف الشركة في القانون والذي نص على التالي  " :الشركة التي تُنش أ تنفي ذا ً ﻷﺣك ام ه ذا
القانون لممارسة أعمال طلب وجمع وﺣفظ وتﺣليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات اﻻئتمانية
وإع داد الس جل اﻻئتم اني وإص دار تقري ر المعلوم ات اﻻئتماني ة وإع داد وتط وير أدوات ومع ايير
المخاطر وما يتعلق بها وفقا ﻷﺣكام هذا القانون " .
ثالثا ً  :ﻻ تتﺣمل شركة اﻻتﺣاد للمعلومات اﻻئتمانية أية مسؤولية عن صﺣة المعلومات اﻻئتمانية أو
اكتماله ا وإنم ا يق ع ذل ك ض من مس ؤولية م زودي المعلوم ات اس تنادا للم ادة ) (15البن د ) (1م ن
الﻼئﺣة التنفيذية لقانون المعلومات اﻻئتمانية والتي نصت على ما يلي  " :يلت زم م زود المعلوم ات
بالتﺣقق من صﺣة المعلومات اﻻئتمانية ودقتها قبل تزويد الشركة بها " .
رابعا ً  :كذلك نصت المادة ) (4/4من ضوابط عمل الشركة الصادرة عن المصرف المركزي على
ما يلي  " :لن تتﺣمل الشركة المسؤولية ع ن أي أخط اء أو ع دم دق ة ف ي البيان ات ال واردة له ا م ن
مقدمي تلك البيانات  ،ويكون مقدمو البيانات مسؤولين عن تلك اﻷخطاء وعدم دقة البيانات " .
خامس ا ً  :الش ركة مفوض ة قانون ا ً بالﺣص ول عل ى المعلوم ات اﻻئتماني ة وت داولها عل ى المس توى
المﺣلي فق ط  -أي داخ ل الدول ة ول يس دولي ا ً  -ول ذلك فالمعلوم ات المتاﺣ ة له ا ه ي الت ي ت أتي م ن
البنوك .
ثانيا ً  :البعد التشغيلي أو المﺣور التشغيلي  :ﺣرص ت الش ركة عل ى ت وفير أفض ل الس بل للمس اهمة
في ضمان صﺣة المعلومات اﻻئتمانية من خﻼل :
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 .1وضع آلية واضحة لتلقي الشكاوى من العمﻼء حول م دى ص حة المعلوم ات اﻻئتماني ة الخاص ة
بهم  ،وتوفير خاصية تعديل المعلومات بشكل فوري من قبل مزودي المعلومات في حالة وج ود
أية أخطاء .
 .2تحديث البنوك للمعلوم ات اﻻئتماني ة بش كل ي ومي من ذ  2018بع د أن ك ان التح ديث ش هريا ً من ذ
بداية عمل الشركة في عام . 2014
 .3من الناحية العملي ة فان ه يتع ذر عل ى الش ركة التأك د م ن ص حة المعلوم ات اﻻئتماني ة " البيان ات
والتس هيﻼت واﻻلتزام ات المالي ة " ﻷن ه ذا يق ع عل ى ع اتق الجه ة المس ؤولة حس ب الق انون
والﻼئحة وضوابط عمل الشركة الص ادرة م ن المص رف المرك زي علم ا ً ب أن حج م المعلوم ات
هائل في قاعدة بيانات الشركة حيث تشمل ما يزيد عن ) (8مليون فرد وشركة  ،ه ذا م ن ناحي ة
البعد التشغيلي الذي تقوم به الشركة .
المﺣور الثالث  :البنوك ودورها في هذه العملية  :لضمان صﺣة ودقة المعلوم ات اﻻئتماني ة يتع ين
على البنوك القيام بما يلي :
أوﻻً  :التأكد من صﺣة ودقة واكتمال المعلومات اﻻئتمانية المزودة للشركة  ،وتعديل وتﺣ ديث تل ك
المعلومات فورا ً في ﺣال أي تغيرات أو اكتشاف أي أخطاء .
ثانيا ً  :التقيد بتعليمات المصرف المركزي من ﺣيث ضرورة الﺣصول على التقرير اﻻئتم اني ﻷي
عميل أو مقترض قبل التعامل معه أو منﺣه أي تسهيﻼت ائتمانية .
ثالثا ً  :اﻻمتثال لقواعد " اعرف عميلك " والتأكد م ن المعلوم ات الص ﺣيﺣة وتزوي دها بش كل دقي ق
في قاعدة بيانات الشركة .
رابعا ً  :المﺣور الرقابي  :يُمكن للمصرف المركزي المس اهمة ف ي تعزي ز ص ﺣة ودق ة المعلوم ات
اﻻئتماني ة م ن خ ﻼل دوره الرق ابي عل ى البن وك والش ركة ف ي ض وء الم ادة ) (13م ن ق انون
المعلومات اﻻئتمانية التي نصت على ما يلي  " :يربط المصرف المركزي ومزود المعلومات وفقا
ﻷﺣك ام ه ذا الق انون بقاع دة البيان ات ل دى الش ركة وف ق اﻵلي ة الت ي تﺣ ددها الﻼئﺣ ة التنفيذي ة له ذا
القانون " فهذا هو عمل الشركة وهو مﺣدد بالقانون في جمع البيانات وتﺣليلها وتوفيرها لطالبها ،
فإذا ك ان الطال ب ف رد يﺣص ل عل ى تقري ره اﻻئتم اني  ،وقب ل إنش اء الش ركة كان ت البن وك تع رف
عمﻼءها كما كان عندهم تسهيﻼت أو قروض في المص ارف  ،أم ا اﻵن فيومي ا بإمكان ه أن يع رف
وفي أي لﺣظة على أي شخص أو على أي شركة كم تقريبا التس هيﻼت والق روض الممنوﺣ ة له ذه
الشركة أو لﻸفراد  ،وشكرا .
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معالي الرئيس :
شكرا معالي ال وزير  ،س عادة اﻷخ م روان المهي ري  ،ه ل ل ديك الرغب ة بالتعقي ب عل ى رد مع الي
الوزير ؟ تفضل .
سعادة /مروان عبيد المهيري :
شكرا معالي الرئيس  ،والشكر موصول لمعالي الوزير  ،ﺣقيقة ﻻ يخفى على أﺣد الدور الذي تقوم
به الوزارة وفريقها الموقر في تقوية المنظومة المصرفية في الدولة وإيصالها إل ى وض عها الﺣ الي
المتميز اقليميا ودوليا .
الواض ح  -مع الي ال رئيس  -أن الش ركة من ذ بداي ة تأسيس ها ف ي ع ام  2014وﺣت ى الي وم
تركيزها كان أكثر على جانب اﻷفراد من الشركات ﺣيث جمعت معلومات  -كما ذكر معالي
الوزير  -كثيرة لمﻼيين من المتعاملين مما ساهم بشكل واضح في تخفيض المخاطر المترتبة
على التسهيﻼت اﻻئتمانية المقدمة وﺣ اﻻت التعث ر الت ي تﺣص ل عل ى اﻷف راد  ،والﺣقيق ة أن
الشركة يجب أن تكون مرجعا للبنوك والمؤسسات المالية للمعلومات اﻻئتمانية والتي تمارس
أعمالها في الدولة وتقترض وتﺣصل على خدمات م الية وتس هيﻼت ائتماني ة م ن المؤسس ات
المالية في الدولة والتي من المفترض في ﺣالة تطبيقها كما تم مع اﻷفراد أن تقلل من ﺣاﻻت
التﻼع ب واﻻنكش افات الﺣاص لة ﻷن ه باﻻرتب اط م ع المص رف المرك زي تك ون المعلوم ات
مكتملة وشاملة  ،وبالتالي تتوق ف ه ذه الﺣ اﻻت الت ي ت ؤثر عل ى مص الح الدول ة اﻻقتص ادية
وسمعتها من جانب وعلى مصالح المصارف المﺣلية والمساهمين والمودعين لديها  ،وﻻ شك
أن البنوك تتﺣرى الدقة والشمولية في المعلومات ،ولذلك فإن المصرف المركزي هو الجه ة
ربما اﻷكثر دقة في المعلومات التي تكون موج ودة كبيان ات مالي ة لتﻼف ي اﻻنكش اف وتقلي ل
الخط ورة  ،وتعط ي ص ورة أوض ح لوض ع الش ركات  ،وربم ا يك ون هن اك ثغ رات ف ي
المعلومات التي تخرج م ن البن وك للمص رف المرك زي والش ركة بالوض ع الم الي للش ركات
ومدى انكشافها  ،وربما تكون اﻷسباب كثيرة منها تﻼقي المصالح واﻻﺣتيال أو التجاوز عن
اﻷنظم ة وع دم ت وطين أو تمك ين الم واطنين م ن ش غل الوظ ائف الﺣساس ة ف ي ه ذا القط اع
الﺣساس  ،وأنا أتصور أن المهم  -يا معالي ال رئيس  ،مع الي ال وزير  -أن ه م ا دام الص ورة
تكون موجودة ومﺣدثة بشكل يومي وواضﺣة وخاصة أنه في هذه الﺣالة من الضروري جدا
إذا كان هناك ﺣالة انكشاف أو ﺣالة خطورة زائدة لدى بعض الشركات وخصوصا الشركات
الﺣيوية التي تعمل في قطاعات ﺣيوية في الدولة مثل قطاع الصﺣة والتعليم أو قطاع المواد
الغذائية أو البناء والتي توظف ع دد كبي ر ج دا م ن العمال ة أن تك ون الص ورة واض ﺣة ل دى
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الشركة ولدى المصرف المركزي بﺣيث يكون معروفا أن هناك ﺣالة خطورة عالية لدى هذه
الش ركة  ،وبالت الي يك ون هن اك تﺣك م أعل ى عل ى طريق ة الق روض المقدم ة له ا أو تقلي ل
المخاطر الخاصة بها ﺣت ى ﻻ تﺣص ل ﺣال ة اﻻنكش افات العالي ة  ،والﺣقيق ة إذا كن ت أوص ي
بشيء فأنا أوصي بضرورة اتخاذ اﻻجراءات النوعية التي تقلل من هذه الخطورة  ،ونﺣن ﻻ
نزي د عل يكم ط ال عم رك  ،ف الخطوات الت ي تقوم ون به ا ه ي خط وات ﻻ ش ك أنه ا كبي رة
ورئيسية وتنظ رون م ن خﻼله ا لمص لﺣة الدول ة إﻻ أن اﻻنكش افات الت ي ﺣص لت ف ي الفت رة
القصيرة الماضية أضرت بسمعة واقتصاد الدولة  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا سعادة اﻷخ مروان  ،معالي الوزير اﻷخ عبيد ﺣميد الطاير  ،إذا كان عن دك رد عل ى تعقي ب
سعادة مروان المهيري تفضل .
معالي  /عبيد حميد الطاير ) :وزير الدولة للشؤون المالي ة  -رئ يس مجل س إدارة ش ركة اﻻتح اد
للمعلومات اﻻئتمانية(
شكرا معالي الرئيس  ،والشكر موصول لسعادة العضو مروان المهيري .
الﺣقيقة أن عمل الشركة كما ذكرت هو تجميع البيانات  ،وهذه البيانات تدخلها البنوك وشركات
التمويل على قاعدة البيانات الموجودة في شركة المعلومات اﻻئتمانية  ،ولكن الشركة ﻻ تطلع
على هذه البيانات  ،فكل البنوك تقوم يوميا في عملياتها هذه البيانات لقادة بيانات الشركة  ،وأنا
ذكرت أنه في بداية إنشاء الشركة كانت هذه البيانات تتم شهريا ثم انتقلنا إلى أن تكون تغذية
هذه البيانات بشكل يومي  ،وهذا اﻻنتقال لم يكن باﻹمكان تﺣقيقه في البداية ﻷن البنوك في
اﻷصل لم تكن مستعدة ﻷن تزود هذه البيانات بشكل يومي ﻷن هذه أنظمة يجب أن تُﺣدث
لمرﺣلة اﻻستعداد  ،لهذا أطلقنا تﺣديث البيانات ﺣسب قرار المصرف المركزي ،البنوك يجب
أن تطلع على التقرير اﻻئتماني للشخص أو للشركة قبل منح أي قرض  ،هذه البنوك بﺣكم أنها
مربوطة آليا ً فهي تستفسر عن هذا العميل وبإمكانها أن تعرف ذلك آليا ً  ،ﻷن ﺣسب طلب
البيانات فإن هذه العملية تتم آليا ً وليس فيها تدخل يدوي يومي  ،فالشركة تأخذ هذه البيانات
وتجمعها وتكون موجودة  ،فهذا راجع لمتخذ القرار في بنوك معينة بأن يعرف مﻼءة الشخص
أو الشركات أو مدى انكشافها على البنوك  ،فهذه العملية واضﺣة وليس فيها شيء يتم  ،القرار
يرجع لمتخذ القرار في المؤسسات المالية من عدمه  ،بإعطاء القرض أو بتمديد القرض أو
بزيادة القروض  ،هذا يرجع لمتخذ القرار والشركة بﺣكم القانون وسرية المعلومات ﻻ تتدخل
في هذه اﻷمور  ،كل ذلك يتم بآلية مكتملة  ،وشكرا ً معالي الرئيس .
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معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير  ،سعادة اﻷخ مروان المهيري هل لديك تعقيب أخير أم تكتفي بما ورد في
توضيح معالي الوزير ؟ تفضل .
سعادة  /مروان عبيد المهيري :
شكرا ً معالي الرئيس  ،نعم أكتفي وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة اﻷخ مروان عبيد المهيري  ،والشكر والتقدير أيضا ً لمعالي الوزير ونثمن ﺣضوركم
معالي الوزير اليوم لﻺجابة على أسئلة اﻷعضاء ونتمنى لكم التوفيق إن شاء ﷲ وكل عام وأنتم
بخير مقدما ً .
معالي  /عبيد حميد الطاير  ) :وزير الدولة للشؤون المالية (
وأنتم بخير  ،شكرا ً معاليك والشكر موصول لسعادة اﻷعضاء  ،شكرا ً ومع السﻼمة .
معالي الرئيس :
شكرا ً وموفق يا بوﺣميد .
البند الرابع  :مشروعات القوانين المحالة من اللجان :
 مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة .أشير إلى الكتاب التالي :
الموقــر

" معالي  /صقر غباش
رئيس المجلس الوطني اﻻتحادي

السﻼم عليكم ورﺣمة ﷲ وبركاته
يُسعدنا أن نبعث لمعاليكم بأرق وأطيب التﺣيات ،ونتشرف بأن نُرفق لمعاليكم تقرير لجنة
الشؤون الصﺣية والبيئة بشأن مشروع قانون اتﺣادي بشأن الصﺣة العامة ،لتفضلكم بالنظر في
أمر عرضه على المجلس الوطني اﻻتﺣادي الموقر.
ولمعاليكم خالص التﺣية وعميق اﻻﺣترام.
ﷴ أحمد اليماحي
رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة "
التاريخ:

2020/5/
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معالي الرئيس :
ننتقل اﻵن إلى البند الرابع وهو مشروعات القوانين المﺣالة من اللجان  ،لدينا مشروع قانون
اتﺣادي بشأن الصﺣة العامة  ،ولتتفضل سعادة الدكتورة ﺣواء ضﺣاك المنصوري مقرر لجنة
الشؤون الصﺣية والبيئية لتﻼوة تقرير اللجنة في شأن مشروع هذا القانون .
سعادة  /د .حواء الضحاك المنصوري  ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية (
تقريرلجنة الشؤون الصحية والبيئة
إلـــى المجلس الوطني اﻻتحادي
في مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة
أﺣال المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/ 11/14م إلى لجنة الشؤون الصﺣية
والبيئية مشروع قانون اتﺣادي بشأن الصﺣة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على
المجلس ،ولهذا الغرض عقدت اللجنة ) (18اجتماعا ً بدأت بتاريخ  2020/ 2/2وانتهت في
. 2020/5/ 14
وأثناء تدارس اللجنة لمشروع القانون اجتمعت بممثلي بعض الجهات ذات العﻼقة :دائرة الصﺣة
بأبوظبي-هيئة أبو ظبي للزراعة والسﻼمة الغذائية –بلدية رأس الخيمة -هيئة الصﺣة بدبي -بلدية
دبي ،كما اجتمعت اللجنة بممثلي وزارة الصﺣة ووقاية المجتمع التالية أسماؤهم:
 .1المستشار الدكتور  /عبد الناصر بن سالم  -خبير التشريعات الصﺣية.
 .2الدكتورة  /رشا السيد سﻼمة – مستشار الصﺣة العامة.
 .3الدكتورة  /لبنى علي الشعالي مدير إدارة سياسة الصﺣة العامة
هذا ،وقد تم انتهاء تلك اﻻجتماعات باجتماع ت ﱠم في  ،2020/5/14حضره وشارك في كافة
مناقشاته معالي عبد الرحمن بن ﷴ العويس ،وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة
لشؤون المجلس الوطني اﻻتحادي
وقد تبنت اللجنة مخططا ً عاما ً لتدارس هذا المشروع ،ﺣيث كلّفت اﻷمانة العامة للمجلس بإعداد
الدراسات اﻻجتماعية والقانونية الﻼزمة والموضﺣة ﻷغراض هذا المشروع ،وتأثيره على
المخاطبين بأﺣكامه ،وتبيان مبررات المشروع المجتمعية ،ومدى اتفاق مواد المشروع مع هذه
المبررات.
وبعد اطﻼع اللجنة ومناقشتها للدراسات المقدمة من اﻷمانة العامة وفي ضوء ما قدرته اللجنة من
استطﻼع آراء ممثلي الﺣكومة بمشروع القانون فإنها ترى ما يأتي:
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أوﻻً :ماهية مشروع القانون:
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز صﺣة اﻹنسان والمجتمع والمﺣافظة عليها وﺣمايتها من
المخاطر التي تضر بالصﺣة العامة بكافة صورها وفقا ً للمبدأ اﻻﺣترازي والبراهين العلمية
المؤكدة ،وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب
واﻻستجابة لمواجهة المشاكل الصﺣية.
وقد عمل مشروع القانون على تحقيق هذه اﻷهداف من خﻼل ) (38مادة تضمنت العديد من
اﻷحكام
ثانياً :مبررات المشروع:
بمراجعة اﻷسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع القانون تبين أنها ترجع إلى عدم
وجود تشريع شامل في مجال الصﺣة العامة يسهل الرجوع إليه ويمكن تطبيقه بكيفية واضﺣة
وسهلة ،ولتلبية متطلبات منظمة الصﺣة العالمية في أهمية وجود قانون موﺣد للصﺣة على
مستوى الدولة.
ثالثاً :نتائج أعمال اللجنة على المشروع :
استنادا ً إلى كل ما سبق فقد ارتأت اللجنة اقتراح بعض التعديﻼت على مواد المشروع ،على
النﺣو الوارد في الجدول المقارن المرفق بهذا التقرير ،وذلك لمعالجة المﻼﺣظات اﻷساسية ،وغير
ذلك من مﻼﺣظات الصياغة القانونية ،ومنها:
 .1عدّلت اللجنة في بعض التعاريف مثل مفهوم الصﺣة العامة ،واللوائح الصﺣية الدولية .كما
استﺣدثت عددا ً منها ،مثل تعريف ال ُمسن ،والمرض الساري.
 .2استﺣدثت اللجنة عددا ً من المواد مثل :مادة تنص على وجود نظام لﻺبﻼغ عن مخالفة أي
ﺣكم من أﺣكام هذا القانون ،وتوفير خدمات صﺣية للمعاقين ،ولفئات أخرى داخل
المشروع.
 .3اﻹشارة إلى أهمية التعاون والتنسيق في مجال التوطين بالقطاع الصﺣي والكادر الطبي.
 .4النص على اﻵليات التي تضمن استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية
بشؤون الصﺣة على المستوى اﻻتﺣادي وعلى المستوى المﺣلي.
 .5إدخال التعديﻼت على العقوبات بما يﺣقق التناسب بين المخالفات والعقوبات.
نشير في هذا التقرير إلى نقطتين جديرتين بالذكر:
ومن الجدير بالذكر أن
َ
أوﻻهما :أنه نظرا ً للظروف اﻻستثنائية التي تمر بها الدولة بسبب جائﺣة كورونا ،وانعكاس ذلك
على عمل وزارة الصﺣة ووقاية المجتمع ،وأيضا ً على مشروع هذا القانون الذي سوف يكون أول
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قانون للصﺣة العامة على مستوى الدولة ،وقد استغرق سنوا ٍ
ت عديدة من التباﺣث والمناقشات مع
الجهات المﺣلية والجهات اﻻتﺣادية المختصة بشؤون تتعلق بالصﺣة العامة ،لكل ذلك قدﱠرت اللجنة
أنه من المناسب أن تلتقي عدة مرات بممثلي الوزارة  ،كما رﺣبت باللقاء مع معالي الوزير ،ﻷنه
كان من الﻼزم الوقوف على مستجدات اﻷﺣداث التي تتصدى لها الوزارة بسبب هذه الجائﺣة،
والتي يكون لها بالتأكيد انعكاسات على عمل الوزارة وممارستها ﻻختصاصاتها ،بل على الهيكلة
الكاملة للوزارة تنظيميا ً وتشغيلياً ،مما يكون له التأثير على إمكانيات وآليات تنفيذ القانون ،بﺣيث
يكون هناك من الضمان ما يؤكد القدرة على التنفيذ من خﻼل توافق الجميع ﺣوله ،ومن خﻼل
التعاون والتنسيق بين الجهات العديدة المعنية بشؤون الصﺣة على المستوى اﻻتﺣادي وعلى
المستوى المﺣلي للمبادرة إلى تنفيذه تنفيذا ً كامﻼً.
وترتيبا ً على ذلك تم إدخال تعديﻼ ٍ
ت متتابع ٍة على المشروع ،ﺣتى أصبﺣت الصورة اﻷخيرة لهذا
المشروع على النﺣو المنصوص عليه بالجدول ال ُمرفق ،على أمل أن يكون مشروع هذا القانون
بداية تأسيس لتشريعات عديدة تتفرع منه ،وتَبني عليه ،وت ُمهد لنقلة نوعية في الخدمات الصﺣية
تُلبي تطلعاتنا جميعا ً في تﺣقيق تطور مستمر ،وتكامل على كل المستويات ،في كل ما يتعلق
بشؤون الصﺣة العامة التي توليها الدولة اهتماما ً كبيراً.
ثانيتهما :أن اللجنة كانت ﺣريصة أوﻻً بأول على أن تُتيح جدول المقارنة لهذا المشروع أمام
أصﺣاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس لكي تستفيد من مﻼﺣظاتهم على المشروع ،وقد وردت
إليها مﻼﺣظات متعددة  ،وسوف أذكر أسماء اﻷعضاء الكرام الذين تفاعلوا معنا بطريقة جميلة
وأنا شاكرة لهم  :أﺣمد السويدي  ،شذى النقبي  ،كفاح الزعابي  ،ﺣمد الرﺣومي  ،مريم بن ثنية،
مروان المهيري  ،أﺣمد الشﺣي  ،عدنان ﺣمد  ،ميرة السويدي  ،ناعمة المنصوري  ،وأستأذن من
معاليك إذا لم أذكر اسم أي عضو فليذكره اﻵن ...
معالي الرئيس :
تفضلي أكملي تﻼوة التقرير .
سعادة المقرر :
" استفادت منها بالقدر الذي تسمح به ظروف هذا المشروع التي أشرنا إليها في النقطة اﻷولى
السابق ذكرها.
وف ي الخت ام ،فإن ه إذ تق دم اللجن ة تقريره ا ،فإنه ا تأم ل أن تك ون ق د ب ذلت عنايته ا الﻼزم ة ف ي
تنفي ذ تكلي ف المجل س له ا بدراس ة ه ذا المش روع ،كم ا تأم ل تفض ل المجل س ب النظر في ه،
وإقرار ما يراه في شأنه ،والقرار للمجلس الموقر " .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء ﺿﺣﺎﻙ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ  ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ؟
ﻱ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻁﺎﻟﺑﻲ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺃﻭﻟﻬﻡ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﻭﻣﻥ ﺑﻌﺩﻩ
ﻟﺩ ّ
ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﻣﻭﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺭﻱ ﺛﻡ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ  ،ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻧﺎﻥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻣﺎﺩﻱ  .ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻳﻭﺳﻑ
ﺍﻟﺷﺣﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻳﻭﺳﻑ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﺳﻣﺢ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻛﻠﻡ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻧﺷﻛﺭ ﺟﻬﻭﺩﻛﻡ ﺃﻧﺕ ﻭﻓﺭﻳﻖ ﻋﻣﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺑﺫﻟﻭﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺑﺎء ﻭﺧﺩﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﻧﺷﻛﺭ ﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻷﻧﻬﻡ ﺑﺻﺭﺍﺣﺔ ﺑﻳّﺿﻭﺍ ﺃﻭﺟﻬﻧﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻳﺱ
ﺑﻐﺭﻳﺏ ﻋﻥ ﻋﻳﺎﻝ ﺯﺍﻳﺩ ،ﻭﻧﺣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻳّﻧﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻷﺑﻧﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺣﺑﻬﻡ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﺣﺑﻬﻡ ﻟﻠﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻣﺩ

ﻧﺣﻥ ﻣﺣﺳﻭﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻌﻣﺔ .
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ  ،ﺃﻧﺎ ﺃﺷﻛﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ) (18ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ً ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺟﻬﻭﺩ ﻳﺷﻛﺭﻭﻥ
ﻋﻠﻳﻪ ،ﻭﻁﺑﻌﺎ ً ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ  ،ﻭﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭﻱ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻛﺑﻳﺭ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ  ،ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺑﻝ ﻳﻭﻣﻳﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﺩﻟﻳﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻭﺍﻓﻖ
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺻﺏ ﻟﻠﺧﺭﻭﺝ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻳﺧﺩﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ  ،ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻭﺑﺻﺭﺍﺣﺔ ﻧﺷﻛﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﻗﻠﺑﻬﻡ ﻭﻧﺣﻥ ﻣﺗﻭﺍﺻﻠﻳﻥ ﻣﻌﻬﻡ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺷﺭﺣﻭﻫﺎ ﻟﻧﺎ ﻷﻧﻬﻡ ﻗﺭﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﻗﺭﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ  ،ﻫﺫﻩ ﻛﻠﻣﺗﻲ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺷﺣﻲ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺗﻔﺿﻝ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺃﺣﻣﺩ :
ﻧﺷﻛﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ ﻭﺍﻹﺧﻭﺓ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ً ﺭﺋﻳﺱ ﻭﻣﻘﺭﺭ
ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺧﺩﻣﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﻭﺃﻳﺿﺎ ً
ﻧﺷﻳﺩ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻹﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﻡ ﺗﺄﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑﺩﺃﺕ ﻣﻧﺫ ﻓﺗﺭﺓ
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ومؤسسات  ،فالﺣقيقة أنا أرى في المقدمة أن هناك مشروعات قوانين تم اﻹشارة إليها وهناك
بعض القوانين ربما صدرت بعد اﻻنتهاء من مناقشة هذا القانون في اللجنة وأيضا ً رفعه للمجلس ،
فالﺣقيقة هناك العديد من القوانين دائما ً عندما نتكلم عن ديباجات فإنها تختصر وأﺣيانا ً إذا كنا نصر
على الديباجة فيجب أن نضع العديد من القوانين التي يتناولها مشروع هذا القانون  ،ﻷن مشروع
القانون عام  ،فنﺣن لدينا ﺣدث ﺣاليا ً ولدينا ﺣاﻻت صﺣية أو موضوع صﺣة عامة  ،فلذلك هناك
مواد دستورية وهناك قوانين إذا كانت صﺣية أو رعاية عمال أو بالنسبة للمسنين أو ﺣاﻻت
طارئة ،وربما هناك قوانين صدرت وتوجيهات فيما يتعلق بالﺣاﻻت الطارئة  ،أيضا ً فيما يتعلق
بقوانين ربما كانت قد صدرت على شكل توجيهات وتسن على شكل قوانين صدرت في دولة
اﻹمارات بﺣيث تعزز مكانة الدولة التشريعية والقانونية في مجال الصﺣة بصورة عامة وأيضا ً في
الﺣاﻻت الطارئة التي نشهدها ﺣاليا ً  ،فأنا أشيد بهذا ولكن أقول هل هناك مجال ﻹضافة قوانين
أخرى ربما موجودة أو صدرت بعد اﻻنتهاء من مناقشة مشروع هذا القانون  ،أو أنها قوانين يجب
أن نؤكد عليها في توصية لﻺخوة في وزارة الصﺣة بأن يأخذوا بها بعين اﻻعتبار في خطط
الوزارة المستقبلية ؟ وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً لسعادة اﻷخ علي جاسم  ،الكلمة اﻵن للدكتورة موزة العامري تفضلي سعادتك .
سعادة  /د .موزة ﷴ العامري :
السﻼم عليكم  ،أنا – معاليك – ﻻ أتفق مع التقرير وربما يكون ردي جامد قليﻼً ولكن مبدأ التقرير
ليس شامﻼً أبدا ً  ،لدي كذا نقطة – معاليك – وأنا أتفق مع سعادة علي جاسم أنه ﻻ يوجد قانون
صﺣة عامة بدون قانون تأمين  ،منظومة تأمين صﺣي لكل أفراد المجتمع سواء كانوا مواطنين أو
غير مواطنين  ،ﻻ يوجد  ،في كل بﻼد العالم وفي كل البﻼد التي تتبع ﻷي منظومة صﺣية  ،ثم
نﺣن اﻵن ﻻ نعرف ما هو تنسيق اﻷدوار بين وزارة الصﺣة وبين الجهات الصﺣية المﺣلية وبين
الجهات المعنية لﺣماية الصﺣة العامة في المجتمع  ،ليس لدينا أي تﺣديد أولويات للبﺣوث
والدراسات في الصﺣة العامة  ،لدينا اﻵن مشاكل في الصﺣة العامة ﻻ ينظر إليها وسأقولها  ،مثﻼً
ﺣسب اﺣتياجات المجتمع لدينا في دولة اﻹمارات وهي سمنة اﻷطفال  ،سمنة اﻷطفال هي واﺣدة
من المشاكل التي يجب أن ندرسها  ،ﻷن سمنة اﻷطفال تؤدي إلى السكر والسكر يؤدي إلى
مضاعفات  ،لماذا ﻻ ندرس هذه اﻷمور ؟ لماذا نﺣن مهملين لهذه اﻷمور ؟
ثانيا ً  :ليس لدينا أي قانون يتطرق لﺣاﻻت الكوارث واﻷزمات على المستوى الصﺣي  ،كورونا يعتبر
كارثة  ،لماذا ﻻ يكون لدينا قانون له ؟ لماذا قانون الصﺣة العامة مجرد هيكلة ؟ شكرا ً جزيﻼً وسامﺣوني .
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معالي الرئيس :
شكرا ً لسعادة الدكتورة موزة العامري والكلمة اﻵن لسعادة عدنان الﺣمادي .
سعادة  /عدنان حمد الحمادي :
شكرا ً معالي الرئيس وكل عام وأنتم بخير  ،كل التﺣية والتقدير للجنة الشؤون الصﺣية والبيئية
على مجهودها الوافر  ،وألف تﺣية وثناء وتقدير – ﺣقيقة – لمنظومتنا الصﺣية وخط الدفاع اﻷول
في مواجهة هذه الجائﺣة وعلى رأسها طبعا ً معالي الوزير الذي استﺣق اﻹشادة من القيادة قبل
اﻹشادة من المواطنين والمقيمين  ،فله منا كل الشكر والثناء .
معالي الرئيس  ،أنا سأتداخل في مﺣورين أساسيين  ،أود بدايةً – معالي الرئيس – أن أشير إلى أن
اﻵلية التي تمت فيها مناقشة هذا القانون الذي انتهت منه اللجنة وتم إرساله لﻸعضاء ﻹبداء
مﻼﺣظاتهم كان في تاريخ  05/12في ﺣين أن اللجنة كان آخر اجتماع اعتيادي لها بتاريخ 05/06
وتم إرسال هذا التقرير على البريد اﻹلكتروني بانتظار أن نوافي اللجنة ببعض المﻼﺣظات
والتعديﻼت دون أن تقوم اللجنة عند إرسالها التقرير هذا مرة أخرى على المعاون البرلماني
بتاريخ  05/14دون اﻹشارة إلى أن هذا التقرير أدخلت عليه كثير من المﻼﺣظات في المواد
وتغيرت تراتبية المواد ومضمونها  ،وبالتالي نﺣن كأعضاء وأنا أتﺣدث عن نفسي شخصيا ً وأيضا ً
استمعت لكثير من اﻷعضاء الذين تواصلوا بمﻼﺣظاتهم إلى اللجنة على أن هذا التقرير كما كان
تم وضعه على المعاون البرلماني وتم اﻷخذ بعين اﻻعتبار بهذه المﻼﺣظات وبالتالي لم نكن نعلم
أن هناك اجتماع تم واعتبرته اللجنة اﻻجتماع اﻷخير مع الﺣكومة ومعالي الوزير  ،وتم من خﻼله
تغيير كثير من اﻷمور وأطلقت اللجنة على هذه التعديﻼت مصطلح التعديﻼت المتتابعة  ،ولهذا
ﺣقيقة من واقع ممارسة نرجو إن شاء ﷲ في المرات القادمة أن نأخذ بالنا من هذه النقطة ،
اﻻعتراض ليس على اﻻجتماع الذي عقد بعد رفع التقرير ﻷنه قد يكون اجتماعا ً تكميليا ً يساعد في
دعم القانون  ،لكن أيضا ً في عملية إشعار اﻷعضاء بأنه تم تغيير الكثير من المواد بنا ًء على
اجتماع مع الﺣكومة  ،هذه النقطة اﻷولى .
النقطة الثانية  :من ﺣيث المبدأ على هذا التقرير أنا أضم صوتي ﺣقيقة لصوت سعادة علي جاسم
بأننا بﺣاجة إلى قوانين ﺣقيقة وإضافة كثير من القواعد والقوانين لتعزيز مكانة الدولة التشريعية
والقانونية في الصﺣة العامة  ،ﺣقيقة أنا رصدت من واقع قراءة وليست من واقع خبرة أو
تخصص أو خبرات تراكمية  ،بل من خﻼل مقارنة  ،أنا اطلعت على كثير من القوانين في دول
مجلس التعاون وفي كثير من البلدان العربية وﺣتى أيضا ً بعض القوانين اﻷجنبية  ،هذا القانون
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معالي الرئيس من ناﺣية المبدأ لم يتضمن عدد من اﻷسس والقواعد الطبية والصﺣية الهامة التي
تجعل من مشروع الصﺣة العامة قانونا ً متكامﻼً  ،مثﻼً  ،معظم المواد التي جاءت في هذا القانون
كانت عامة وكانت دائما ً تستخدم كلمة بالتنسيق  ،ونﺣن مقدرين ﺣقيقة أن التنسيق يأتي بنا ًء على
وجود كثير من الجهات المعنية والمﺣلية التي يجب أن نأخذها باﻻعتبار  ،لكن كثير من المواد –
معالي الرئيس – لم تتجه إلى التوصيف والتفصيل وصفة اﻹلزام التي تعتبر ﺣقيقة قاعدة عامة في
القانون  ،القانون أيضا ً لم يقدم تفاصيل وامتيازات لجودة الرعاية الصﺣية في المؤسسات وأيضا ً
الصﺣة النفسية بشكل عام وشامل وهي من اﻷولويات والضروريات  ،أيضا ً كما ذكر اﻷخ علي
جاسم فإن القانون لم يﺣتوى ولم يؤطر ﺣقيقة المتغيرات والمستجدات على العﻼج والصﺣة العامة
في الدولة في جائﺣة كورونا مع أن اللجنة أشارت من خﻼل التقرير أن اﻻجتماع الذي تم عقده
مؤخرا ً بتاريخ  05/14لوضع كثير من اﻻعتبارات اﻹجرائية والوقائية بالنسبة لجائﺣة كورونا
وهذا لم يتم  ،هنا أتساءل  :لماذا لم يتناول هذا التقرير ﺣاﻻت الطوارئ وعﻼج اﻷوبئة ؟ لماذا لم
يتضمن هذا التقرير العﻼج عن بعد باستخدام الذكاء اﻻصطناعي وهو أﺣد بنود اﻷجندة الوطنية
للدولة لعام  2021وايضا ً مئوية الدولة  2071نﺣو استشراف المستقبل والذكاء الصناعي ؟
أخيرا ً  ،أتمنى بالفعل أن يعزز مشروع هذا القانون بعدة قواعد وقوانين مهمة يعلمها أصﺣاب
اﻻختصاص  ،وأنا شخصيا ً أرى ما ورد من مشروع قد يكون مناسبا ً لمشروع قانون " اللجنة
الوطنية للصﺣة العامة " وليس للصﺣة العامة بكافة صورها وأشكالها التي رسمها تقرير اللجنة ،
ﻷننا نﺣتاج إلى قانون أوسع وأشمل يتوازى مع قوانين الدول المتقدمة في هذا المجال  ،لك أن تعلم
يا معالي الرئيس أن معظم القوانين في دول مجلس التعاون ﺣتى لو ذكرت على سبيل المثال اليمن
والبﺣرين والعراق فإننا نتﺣدث عن )77و80و (102مادة لقانون الصﺣة العامة  ،في ﺣين أن
قانون الصﺣة العامة لدينا تم ﺣصره في  33مادة ونﺣن نعد من الدول المتقدمة التي تستشرف
المستقبل والرأي لمجلسكم الموقر  ،وشكرا ً معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
شكرا ً لسعادة اﻷخ عدنان الﺣمادي  ،سعادة ﷴ اليماﺣي يرغب بالتعليق أو بالتوضيح .
سعادة  /ﷴ أحمد اليماحي :
معالي الرئيس  ،معالي الوزير  ،أصﺣاب المعالي والسعادة  ،السﻼم عليكم ورﺣمة ﷲ وبركاته ،
أوﻻً أود أن أشكر جميع أعضاء المجلس على تعاونهم المستمر طيلة الفترة السابقة مع لجنة
الشؤون الصﺣية والبيئية  ،كذلك أتقدم بالشكر الجزيل لممثلي الﺣكومة على تعاونهم وجهودهم
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طيلة مناقشة هذا القانون  ،كذلك أتقدم بالشكر الجزيل لﻺخوة الذين أبدوا مﻼﺣظاتهم اليوم ولكن
لدي رد على أخي سعادة عدنان ﺣمد بخصوص إرسال الجدول  ،وأود أن أوضح بأنه أثناء سير
اجتماعات اللجنة فقد ُ
طلب منا من بعض اﻹخوة اﻷعضاء أن يتم إرسال الجدول المقارن قبل وقت
بﺣيث يسمح لهم بإبداء مﻼﺣظاتهم  ،وتعاونا ً من اللجنة مع اﻹخوة اﻷعضاء ولكي كذلك تصل
المﻼﺣظات للجنة ليتم مناقشتها مع ممثلي الﺣكومة والرد على اﻷعضاء في وقت يسمح بذلك  ،تم
إرسال الجدول المقارن والتقرير ولكن ليس بصيغتها النهائية  ،وفي اجتماعنا اﻷخير – معالي
الرئيس – ﺣضر اﻻجتماع ممثلين على مستوى عالي من الﺣكومة وتم إيضاح عدة نقاط لم تتضح
لنا في اﻻجتماعات السابقة  ،وبنا ًء عليه تم اﻻتفاق بين اللجنة وممثلي الﺣكومة على الجدول
النهائي وتم إرساله بصيغته النهائية وطلبنا من اﻷمانة العامة إرسال تنبيهات لﻸعضاء بذلك وفعﻼً
وصلت التنبيهات لجميع اﻷعضاء  ،وشكرا ً معالي الرئيس وشكرا ً ﻷخي عدنان ﺣمد على
المﻼﺣظة .
معالي الرئيس :
شكرا ً لسعادة ﷴ اليماﺣي – رئيس اللجنة  ،تفضلي سعادة الدكتورة ﺣواء الضﺣاك المنصوري .
سعادة  /د .حواء الضحاك المنصوري  ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية (
شكرا ً معاليك  ،أستأذن منك معاليك أن أوضح وأسلط الضوء على ما ﺣدث بشكل عام  ،فعﻼً
عندما وصلنا مشروع القانون أيام اللجنة الشخصية في دبي  ،عبرنا عن تﺣفظنا لمشروع القانون
من ناﺣية أن كان فيه نوع من الغموض  ،ﺣيث كانت أهداف القانون واضﺣة وقدمت لنا  ،وفي
نفس الوقت عندما قرأنا مشروع القانون استشعرنا أنه أكثر من أي شيء آخر موضوع إجراء
لجنة  ،فلم يكن لدينا أي وضوح  ،ولكن أعضاء الوزارة بصراﺣة لم يقصروا ﺣيث اجتمعوا معنا
مرارا ً وتكرارا ً وقد ذكرت أسماءهم في التقرير وكان النقاش على شكل الباب المفتوح وكان جميﻼً
جدا ً  ،واتفقنا في النهاية أنه بالعمل الجماعي بين اللجنة الموقرة مع أعضاء الوزارة بأننا سنصل
إلى الهدف المطلوب ،فتم العمل على مشروع القانون وذلك كما رأيتم اجتماعات متعددة وذلك غير
المكالمات على الهامش والنقاش الجميل  ،وأنا أشكر مرة أخرى صبر أعضاء الوزارة ونقاشهم
الجميل في جميع اﻻجتماعات ،ثم كما تطرق إلى ذلك الموضوع العضو الموقر تم رفع التقرير
أكثر من مرة وذلك ﻷسباب متعددة وفي كل تأخيرة خيرة وذلك لتوفير المعلومات في الوقت
المناسب ﺣيث نعطي اﻷعضاء فرصة إبداء رأيهم في الموضوع  ،من ثم تم اﻻجتماع مع الوزير
ونﺣن شاكرين له جدا ً على وقته وخاصةً ونﺣن على أرض الواقع وفي خضم جائﺣة  ،وطبعا ً وقته
ثمين ووقت أعضاء الوزارة كلهم ثمين  ،فكان لدينا اجتماع جميل ونقاش وتم توضيح عدة نقاط
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وطبعا ً اللجنة عن طريق التصويت باﻷغلبية تم اﻻتفاق على الجدول المقارن كما هو  ،ولكن
بصراﺣة التﺣفظ اﻷولي طبعا ً مازال موجودا ً ﻷنه تمت هناك تغييرات كثيرة على الجدول المقارن
بما كان عليه من قبل ومن بعد  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً لسعادة الدكتورة ﺣواء  ،تفضلي سعادة كفاح ﷴ الزعابي ومن بعدها الدكتور علي .
سعادة  /كفاح ﷴ الزعابي :
السﻼم عليكم  ،مساء الخير للجميع  ،معاليك أنا أﺣببت أن أثني على كﻼم سعادة علي جاسم
وسعادة الدكتورة موزة العامري وسعادة عدنان ﺣمد ويعطيكم العافية .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة كفاح  ،اﻵن الكلمة للدكتور علي النعيمي .
معالي  /د .علي راشد النعيمي :
﷽

 ،شكرا ً جزيﻼً معالي الرئيس  ،أنا الﺣقيقة أريد أن أرجع للصورة العامة

واﻹطار التشريعي لدولة اﻹمارات  ،نﺣن ما يﺣكمنا في الﺣقيقة دستور  ،وهذا الدستور في طبيعته
وازن بين الصﻼﺣيات  ،الصﻼﺣيات اﻻتﺣادية والصﻼﺣيات المﺣلية  ،واﻹمارات كمنجز في
مختلف المجاﻻت تﺣقق اﻹنجاز فيها بسبب التراضي والتوافق ومراعاة التوازن في التشريعات
فيما يتعلق بالصﻼﺣيات اﻻتﺣادية والمﺣلية  ،قانون الصﺣة العامة هو قانون تعطل لفترة طويلة
ﻷنه كان في طور النمو وأيضا ً كنا نﺣن كمؤسسات اتﺣادية ومﺣلية يﺣدث لدينا تطوير فيما يتعلق
أوﻻ ً بتطور النموذج التنموي لدينا وأيضا ً التﺣديات التي تواجهنا  ،ولذلك القانون وأي قانون
وبالذات قانون الصﺣة العامة يجب أن يتصف بالمرونة ويتصف أيضا ً بمراعاة خصوصية
اﻹمارات  ،ولهذا أنا ﻻ أتفق أبدا ً مع اﻹخوة الذين يقارنونه بالدول اﻷخرى  ،ﻻ يمكن أن نوجد
قانون ونعطيه مركزية سلطة لجهة واﺣدة  ،ولهذا لما ترد كلمة وبالتنسيق فهذه جزء من
خصوصيتنا التي ساهمت باﻹنجاز الذي نعتز فيه ونفتخر فيه  ،التوازن بين السلطات والمرونة في
القانون من المهم جدا ً أن ندرك أنها منجز إماراتي وليست قضية تعتبر إخفاق أو خلل في القانون ،
طبيعتنا نﺣن أن هذا التوافق وهذه المراعاة وهذا التنسيق وهذا التراضي يأتي في هذا اﻹطار ،
ولذلك عندما نناقش اﻵن قانون الصﺣة العامة يجب أن ندرك أن لدينا عدة جهات تنفيذية ذات
عﻼقة على المستوى اﻻتﺣادي وعلى المستوى المﺣلي في اﻹمارات المختلفة  ،ولهذا يجب أن
يتصف التشريع أو هذا القانون بالمرونة ويتصف أيضا ً بأن يراعي توازن السلطات ﺣتى ننجح في
تﺣقيق اﻷهداف المرجوة اتﺣاديا ً ومﺣليا ً  ،ولذلك أتمنى من اﻹخوة أن يفهموا أن أﺣيانا ً يريدون أن
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يذكر القانون هذا الجانب وذلك الجانب  ،هذا مطلوب أن يتﺣقق في اللوائح التنفيذية التي ستخرج
من هذا القانون والتي بعضها سيكون على المستوى اﻻتﺣادي وبعضها سيكون على المستوى
المﺣلي وبعضها أيضا ً سيكون مشتركا ً  ،ولذلك أتمنى أنه عندما نناقش هذا القانون أن ﻻ تغيب عنا
الصورة الكبرى في أن خريطة التشريعات اﻹماراتية المبنية على دستور ﺣرص على الموازنة
بين السلطات  ،يراعي السلطة اﻻتﺣادية ويراعي السلطات المﺣلية  ،وننظر لها الﺣقيقة أن هذا
كمنجز يجب أن نﺣافظ عليه  ،وشكرا ً معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي اﻷخ الدكتور علي النعيمي  ،والكلمة اﻵن لسعادة ﺣمد الرﺣومي .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي  ) :النائب اﻷول للرئيس (
شكرا ً معالي الرئيس والشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها وطبعا ً نﺣن
نتكلم عن أعداد كبيرة من اﻻجتماعات التي تمت  ،وطبعا ً كان الجهد واضﺣا ً وبائنا ً  ،ونﺣن
شاركنا كذلك في تقديم المقترﺣات  ،النقطة اﻷولى معاليك أنا أتوافق مع اﻷخ عدنان في موضوع
أنه ربما قد تم إرسال التعديﻼت للمرة الثانية بدون أن تتم اﻹشارة إلى التعديل على التعديﻼت
اﻷخيرة  ،فأعتقد بعض اﻷعضاء من رأى ذلك في المعاون هو نفس ما كان موجودا ً في البريد
اﻹلكتروني سابقا ً  ،ونﺣن في النهاية بشر واﻷخطاء مقبولة وربما تصﺣح في المستقبل  ،فأنا أتفق
مع هذه النقطة أن نأخذ بالنا منها والمفروض أن نقول أنه تمت تعديﻼت نهائية على القانون الذي
تم إنزاله على المعاون وهذه جزئية معينة .
الجزئية الثانية كذلك أنا أتفق في كثير مما طرﺣه معالي الدكتور عندما تكلم عن أننا ذوو تركيبة
مختلفة وهي اتﺣادية ومﺣلية  ،بالتأكيد قد يكون هذا إشكالية وقد يكون شيء جيد بالنسبة لنا ،
وبطبيعة الﺣال اﻹنسان يبين أن النظام الصﺣي هو نظام مﺣلي ونظام اتﺣادي ونظام مشترك فيما
بينهم والتوافق ما بين السلطات مهم جدا ً وهي النظام اﻻتﺣادي والمﺣلي والخاص  ،لدينا ثﻼث
مجموعات تعمل اﻵن وبﺣاجة للتوفيق فيما بينهم في تركيبة ليست سهلة  ،ما نراه على أرض
الواقع ليست سهلة لذلك نرى اﻵن أن لدينا اهتمام ورؤى وسقف عالي من التوقعات معاليك أن
القانون سيشمل كل شيء ونضع فيه كل ما نريده وأعتقد أن الواقع يقول أن التجاذبات بالنسبة
للتوافق ما بين جميع السلطات الموجودة والتي ﻻبد أن يكون هناك توافق فيما بينهم  ،لذلك كما
تفضل قضية التنسيق هي بالفعل هذا القانون له تأثير تنسيقي أكثر من كون أن له تأثير مباشر
كمواد واضﺣة ومﺣددة للجميع  ،وهذا ﻻ يقلل من اﻷمر إذا في نهاية اليوم الدولة بشكل عام
مﺣلياتها واﻻتﺣادي والخاص سيؤدون إلى أن نصل إلى قطاع صﺣي بمستوى عالي جدا ً معاليك
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فﻼ ضير في أن يكون القانون قد جاء بطريقة معينة  ،أنا تهمني النتيجة النهائية كيف ستكون
معاليك  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي  ،طلب الكلمة معالي الوزير عبدالرﺣمن العويس تفضل معاليك .
معالي  /عبدالرحمن بن ﷴ العويس  ) :وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون
المجلس الوطني اﻻتحادي (
شكرا ً معالي الرئيس والشكر موصول لجميع اﻹخوة  ،وأكرر الشكر لجميع إخواني في اللجنة
الذين تكبدوا لربما مشاق وبعض الضغوطات في هذا الموضوع  ،ولربما شخصيا ً بتواصلي
المباشر بعد استئذان معاليكم وصلنا إلى الصياغة النهائية  ،بدايةً إذا أذنت لي معاليك سأشير إلى
بعض النقاط التي تفضل بها اﻹخوة ﺣتى نزيل بعض اللبس  ،بدايةً أشكر اﻷخ يوسف عبدﷲ على
موضوع إشادته بفريق وزارة الصﺣة وفريق خط الدفاع اﻷمامي وإخواننا في الفرق  ،فهذا من
ﺣسن الظن  ،إخوانكم ليسوا فقط فريق وزارة الصﺣة أو الهيئات الطبية أو القطاع الصﺣي ،
إخوانكم كذلك في وزارة الداخلية وإخوانكم في الدفاع المدني وإخوانكم في لجنة اﻷزمات
والطوارئ  ،وإخوانكم من المتطوعين وإخوانكم أيضا ً في المجلس الوطني  ،كل هذه الجهات تعمل
كفريق واﺣد و الﺣمد  ،وهذه تجربة لربما هي تﺣد عالمي قبل أن يكون مﺣلي ولكن بالنسبة لنا
نﺣن كإمارات لربما أداءنا و الﺣمد كفريق واﺣد استثنائي وخير شاهد وجود كثير من اﻹخوة
الموجودين مثل اﻷخ ضرار وغيرهم الموجودين كانوا في الميدان واشتغلوا معنا جنبا ً إلى جنب ،
كثير من اﻹخوة قد ﻻ نعلم عنهم أيضا ً من أعضاء المجلس الوطني المتواجدين ويراقبون ﺣسبما
أعرف كثير من الجهات  ،فشكرا ً مرة أخرى على ﺣسن الظن أخ يوسف .
بالنسبة ﻹشارة سعادة اﻷخ علي جاسم فيما يتعلق بالقوانين  ،بدون شك أن في هذه الفترة أيضا ً من
بعد اﻻتفاق أو لربما صدرت بعض اﻷمور واﻹخوة القانونيون بإمكانهم أن يﺣدثوا الديباجة إن
كانت هناك ﺣاجة إلى ﺣين صدور القانون .
وبالنسبة ﻹشارة الدكتورة موزة العامري وموضوع عدم شمولية القانون  ،قانون الصﺣة العامة إذا
أردنا أن نأخذه بالصيغة العامة فنﺣن بﺣاجة لمجلدات من جهة  ،ونﺣتاج أيضا ً إلى أن نلغي كثير
من القوانين اﻷخرى من جهة ثانية إذا أردناه بالصيغة التي تمت اﻹشارة إليها  ،بالنسبة للﺣاﻻت
فإذا أشرت اليوم إلى السمنة في قانون أو أشرت إلى عدم وجود تأمين بالتالي أنا أعمل اﻵن على
قانون التأمين وألغي قانون التأمين وما يتعلق باﻷمراض المعدية وغير المعدية والمزمنة  ،فهذه
التفاصيل شأنها اللوائح وبعض منها يتداخل في سلطات جهات أخرى قائمة بالعمل  ،أﺣب أن
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أشير إلى نقطة تكلم عنها كثير من اﻹخوة واﻷخ عدنان جزاه ﷲ خيرا ً أيضا ً أشار إلى موضوع أن
المفروض أن يكون لدينا ما يتعلق بموضوع هذه الجائﺣة ولم يتطرق القانون لهذا الموضوع أو
لموضوع الجوائح ،أيضا ً لدينا قانون صدر في  2014في مجلسكم الموقر وربما بعض اﻷعضاء
موجودين في اللجنة ﺣاليا ً هم الذين أقروه بخصوص اﻷمراض السارية  ،هل يتوقع إخواني في
المجلس الوطني أن اليوم أوقفنا تصدير كثير من اﻷمور  ،أوقفنا آلية التعامل  ،من يﺣدد هذا
الشخص مغطى بالتأمين الصﺣي أم ﻻ ؟ من يﺣدد هذا الشخص قانونيا ً يﺣق له الفﺣص أم ﻻ ؟ من
يدفع تكلفة العﻼج ؟ من هم المختصين بالعﻼج ؟ كل هذه اﻷمور أقرها مجلسكم الموقر في عام
 2014في قانون اﻷمراض السارية  ،هناك قوانين كثيرة لتنظيم هذه القطاعات وهي موجودة وأنتم
أقررتموها  ،إخواننا في المجلس الوطني لربما في الدورات السابقة أقروا هذه القوانين  ،بدون شك
أيضا ً قد أكون أنا سبب أو نﺣن كوزارة جزء فأنا أعتذر عن هذا الموضوع الذي سبب اﻹرباك ،
كان إخوانكم قد وضعوا الكثير من اﻷمور واجتمعنا مع اﻹخوة في اللجنة رغبةً في الﺣصول على
توافق عام ﻷني أنا شخصيا ً ومعالي الرئيس يعرف ولربما اﻷعضاء الذين كانوا موجودين أكره أن
آتي إلى مناقشة مشروع قانون وﻻ أكون متفقا ً مع المجلس بنسبة مائة بالمائة  ،إذا لم أكن متفقا ً مع
إخواني في المجلس فﻼ آتي  ،أتفق مع اللجنة ونوﺣد وجهات النظر ونﺣن كلنا نعمل في اتجاه
واﺣد  ،بعدها نأتي للمناقشة  ،هناك نقطة مهمة أشار لها صاﺣب السمو الشيخ ﷴ بن زايد وأتمنى
أن نسترشد بها وأن نضعها في اﻻعتبار وهي أننا في ﺣالة ﺣرب  ،ﻷول مرة العالم كله يتﺣدى أو
يواجه جهة واﺣدة  ،ونﺣن اليوم في اﻹمارات في سباق دائم ولكن في هذه الﺣالة فنﺣن في ﺣالة
ﺣرب  ،أنا لدي مثﻼً ترخيص الدواء  ،كان يﺣتاج في السابق إلى سنتين ولكن أوصلناه استثنا ًء في
دولة اﻹمارات إلى ستة أشهر لكن عندما جاءني دواء خاص بموضوع الكوفيد فلم يﺣتج مني إﻻ
يوم واﺣد للموافقة  ،فهذه الﺣاﻻت الطارئة تﺣتاج إلى مواجهة من نوع آخر وتﺣتاج إلى آلية بصفة
أخرى  ،وأنتم اليوم أكبر شاهد على هذا الموضوع إخواني أعضاء المجلس الوطني ﺣيث
تجتمعون اليوم كل واﺣد في مكانه رغبةً وﺣرصا ً منكم لﺣاجة الﺣكومة لهذا الموضوع أو لﺣاجتنا
نﺣن كإماراتيين وكمقيمين على هذه اﻷرض لهذا القانون  ،هذا القانون تم ﺣبيس اﻻنتقال بين جهة
وأخرى لمدة عشر سنوات واﻵن بعد اتفاق الجهات الصﺣية كلها على هذا القانون وصلنا إلى هذه
سد كل
اﻵلية وأﺣب أن أشير إلى نقطة وأشكر معالي اﻷخ الدكتور علي راشد ﻷنه ربما ج ّ
الموضوع  ،نﺣن في دولة اﻹمارات ننظر إلى موضوع التنسيق بنظرة إيجابية بﺣتة  ،كما أشرنا
إلى كثير من القوانين  ،نﺣن لدينا قانون خاص للتأمين الصﺣي  ،ولدينا قانون لﻸمراض السارية
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ولدينا قانون لﻺنجاب ولدينا قانون للصيدلة  ،هذه القوانين بالنسبة لي أنا أستطيع أن أطور منظومة
العمل بآلية أكثر كفاءة وأكثر سرعة  ،مع اﺣترامنا للدول التي تم اﻹشارة فإن دولة اﻹمارات ﻻ
تقارن بها  ،وﻻ بأي دولة أخرى  ،آلية اﻹمارات مختلفة تماما ً  ،نﺣن لدينا مكتسبات طوال العقود
الماضية من اﻷهمية بمكان أن نﺣافظ عليها وأنتم الجهة التي أقرت هذه المنظومة  ،المجلس
الوطني كان جزء من هذه المنظومة التشريعية التي تعمل على آلية التنسيق والتطوير والتﺣديث
المستمر وعدم اللجوء إلى قانون واﺣد يﺣكم كل شيء ويصيبنا الترهل  ،اليوم أنا لدي في آلية
اﻹنجاب أﺣتاج إلى التطوير بالتالي أقوم بالتطوير في هذا القطاع  ،لدينا فيما يتعلق باﻷمراض
السارية يﺣكم كل هذه القيود  ،فأنا أتوجه بالشكر أيضا ً لجميع إخواني سوا ًء اﻻخت كفاح أو
الدكتورة موزة أو اﻷخ عدنان على جميع المبادرات  ،وأتمنى أن أكون في إشارتي هذه أجبت على
جزء من اﻻستفسارات  ،وكذلك أشكر معالي اﻷخ الدكتور علي وكذلك سعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي
ي جزء من التوضيح  ،وأعود وأقول أنني جزء من ربما الضغط
على مداخﻼتهم التي وفرت عل ّ
على إخوانكم في اللجنة  ،فقد قاموا بجهد مشكور  ،فقد أستمرينا معهم في جلسة ﻷكثر من أربع
ساعات رئيسا ونائب رئيس وأعضاء وأمين عام  ،والدكتورة ﺣواء ما قصرت  ،صراﺣة كان لها
تأثير كبير  ،وكذلك اﻷخت ناعمة الشرهان  ،واﻷخ ﷴ رئيس اللجنة واﻹخوة اﻷعضاء-،
سامﺣوني لمن لم أذكر أسماؤهم سواء اﻷخت جميلة أو اﻷخت سمية والدكتورة موزة ﻻ أعرف إذا
كانت موجودة وكانت مستعجلة تريد اللﺣاق بعمليات عندها في اليوم الثاني  ،لذلك أعود وأقول
نﺣن اليوم جزء من مسؤوليتكم كأعضاء في المجلس الوطني أن نﺣافظ على المكتسبات التشريعية
وأن نﺣافظ على موضوع المرونة الموجودة عندنا في الدولة  ،فاليوم نﺣن نختلف عن كل الدول
المﺣيطة بنا وﺣتى الدول اﻷوروبية ﻻ نقارن أنفسنا بها ﻷننا عندنا أنظمة تﺣمي هذه اﻵليات ،
فعندنا نظام مستشفيات أمريكي  ،ونظام مستشفيات ألماني ونظام مستشفيات بريطاني ونظام
مستشفيات كندي  ،فكل هذه اﻷنظمة موجودة في الدولة وتعمل بكفاءة  ،فمن الظلم أن ﻻ نﺣافظ
على مكتسباتنا  ،ومن الظلم  -أيضا  -أن نضغط بﺣيث نضع كل هذه اﻷشياء في إطار واﺣد .
شكرا معالي الرئيس على تﺣملكم وصبركم  ،وأعتذر على اﻹطالة .
معالي الرئيس :
شكرا معالي الوزير  ،الﺣقيقة أن كافة أعضاء المجلس يثمنون جهودك سواء في هذه الفترة بالذات
أو طوال الفترة السابقة  ،فالكل يثمن سعة صدرك واﺣترامك وتقديرك للمجلس وﻷعضاء المجل س
وتعاونك مع المجلس  ،وﺣرصك  -كما تفضلت  -على أن ﻻ تﺣض ر إل ى ه ذا المجل س إﻻ ويك ون
التوافق في أفضل صورة له  ،وأنا  -الﺣقيقة إذا أذنتم لي  -أؤكد على ما تفضل ب ه مع الي ال دكتور
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عل ي النعيم ي  ،ف نﺣن ف ي دول ة اﻹم ارات  ،وه ي دول ة اتﺣادي ة  ،والتش ريع ف ي ال دول اﻻتﺣادي ة
يختل ف عن ه ف ي ال دول المركزي ة  ،وكنتيج ة ل ذلك تج د أن التش ريعات عن دنا فيه ا جان ب التنس يق
والتوافق  ،وانا أعرف بﺣكم عمل ي ف ي الﺣكوم ة أن ال وزراء مط البين عن دما يق دمون مش روعات
قوانين بالتنسيق مع السلطات المﺣلية  ،وهذا اﻷمر يُﺣسب إيجابا ً لﻺتﺣاد  ،وهذا أﺣد أفضل وأنجح
عناصر اﻻتﺣاد  ،فهذا التنسيق والتواف ق والتكام ل يُﺣس ب لﻺتﺣ اد  ،ف اليوم م ا وص ل إلي ه اﻹتﺣ اد
جزء رئيسي فيه هذا التنسيق والتوافق  ،أما موضوع أن تكون ع دد م واد الق انون ) (50أو )(70
مادة  -ﺣقيقة  -ليسمح لي سعادة اﻷخ عدنان لست مياﻻ لهذا المقياس  ،وأكتفي بهذا وأرجع ﻹعطاء
الكلمة لطالبي الكلمة ولم يﺣصلوا عليها  ،ثم بعد ذلك نعطي الكلمة لﻶخرين  ،لكن أستأذنكم  ،نﺣن
أم ام خي ار أن ننته ي م ن ه ذا النق اش لننتق ل إل ى الخط وات التالي ة ونص وت عل ى الموافق ة عل ى
مشروع القانون  ،ولكن قبل ذلك سأعطي الكلمة لسعادة اﻷخت ناعم ة الش رهان  ،واﻷخ ت عف راء
العليلي  ،واﻷخت جميلة المهيري  ،وسأقف عند ذلك  ،وهناك من سبق وطلبوا الكلمة س نرى م اذا
سيتم بالنسبة لﻺخوة الذين طلبوا الكلمة  ،واﻵن تفضلي سعادة اﻷخت ناعمة الشرهان .
سعادة  /ناعمة عبدﷲ الشرهان ) :النائب الثاني للرئيس(
أسعاد ﷲ مساؤكم بكل خير  ،أرﺣب بكم إخواني ونقول لكم تقبل ﷲ طاعاتكم  ،ومبروك عليكم ما
تبقى من شهر رمضان الكريم .
طبعا أنا عضوة في اللجن ة وأثم ن ك ﻼم اﻹخ وة اﻷعض اء ال ذين ك ان لك ل واﺣ د م نهم وجه ة نظ ر
معينة  ،ولكن في البداية أسطر كلمات شكر وتق دير لمع الي عل ي النعيم ي وأخ ي يوس ف الش ﺣي ،
واﻹخ وة ال ذين نظ روا لمش روع الق انون بنظ رة مغ ايرة تمام ا  ،وأن ا بداي ة أتوج ه بخ الص الش كر
والتقدير لرئيس ومقرر اللجنة وﻷعضاء اللجنة للدور الكبير الذي قامت ب ه اللجن ة  ،فالﺣقيق ة ك ان
شهر رمضان عبارة عن اجتماعات وعبارة عن الوقوف على كل ما هو صغير وكبير فيما يخص
مشروع القانون  ،فكما تفضل معالي الوزير مشروع هذا القانون مضى عليه بعد زمني كبير  ،ولم
يكن هناك مجال ﻷن يصدر في تلك السنوات  ،وأنا سأنتقل من مجال إلى مجال ﺣتى يع ي الجمي ع
اﻷمور التي ربما ﻻ يعيها الجميع  ،وأنا ﻻ ألوم أي عضو من اﻻعضاء ﻷننا نﺣن الذين عملن ا ف ي
مشروع هذا القانون وم ن الممك ن أن ن دافع ع ن الق انون وأن نض ع بع ض اﻷم ور  ،وس أتكلم ع ن
بعض المﻼﺣظات التي ذكرها اﻹخوان  ،فبالنسبة لهذا الق انون بال ذات  ..ربم ا م رت علين ا ق وانين
عديدة كما تفضل معالي الوزير مثل قانون اﻹنجاب  ،وقانون الصيدلة وقانون اﻷمراض السارية ،
أعتقد أن هذه القوانين تداخلت كثيرا  ،وﻻ نستطيع أن نضع ق انون ف ي داخ ل ق انون  ،ف نﺣن نش ير
إليها في القانون ولكن ﻻ نس تطيع أن ن دخل فيه ا بش كل مفص ل  ،وهن اك الكثي ر م ن الق وانين الت ي
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خرج ت م ن تﺣ ت القب ة البرلماني ة وﻻ نس تطيع إدخاله ا ﻷن ه ذا ف ي النهاي ة ق انون ص ﺣة عام ة ،
واليوم الظروف اﻻستثنائية  -وسأوجز بشكل مبسط  -التي يمر فيها العالم وتمر فيه ا الدول ة  ،ه ذا
القانون يظهر في ظروف استثنائية  ،وما أراه أنا كعضو غير ما يراه معالي الوزير وغير ما يراه
شخــــــص في الﺣكومة  ،فنﺣن يجب علينـــا أن نعي تماما أننا نصدر قانون في الصﺣة النفسيـــة
 فعﻼ  -ربما تفضل أخي عدنان بكلمة " تنسيقي " فعﻼ دوره تنسيقي  ،والكثير عندنا من الجه اتموجودة معي مثﻼ اﻷزمات والكوارث  ،وتنمية المجتمع  ،والتربية  ،والداخلية  ،فأنا اليوم كوزارة
أنسق هذه اﻷدوار وليس لي اﻷﺣقية  ..ﻷن مبادراتهم عبارة عن تنسيقية  ،ص ﺣيح الجمي ع يش ترك
ولكن أنا ﻻ أستطيع  ،ففعﻼ اﻷمور في القانون تنسيقية  ،وأنا ربما اس توقفتني كلم ة مع الي ال وزير
عندما يقول " من الظلم " فعﻼ ﻷن هذا القانون أخ ذ من ا الكثي ر م ن الجه د  ،فقض ية المﻼﺣظ ات -
معالي الرئيس  -المﻼﺣظ ات كان ت كثي رة م ن اﻹخ وة  ،و الﺣم د والمن ة ل يس دفاع ا ع ن اللجن ة
وإنم ا ك ل إنس ان أراد الت داخل معن ا  ،فهن اك س عادة اﻷخ ﺣم د الرﺣ ومي وس عادة اﻷخ بون واف
وغي رهم م ن اﻹخ وة اﻷعض اء ال ذين أرادوا الت داخل معن ا وفتﺣن ا له م المج ال وأعطين اهم الوق ت
الكافي ﻹبداء آراؤهم  ،ولكن طبيعة اللجنة وعملها ترتأي ما هو مناسب وتض عه  ،والغي ر مناس ب
نتناقش بشأنه  ،ولم نقطع أبدا مع اﻹخوة اﻷعضاء  ،وبالفعل اللجنة أفرزت  ،وأنا أؤكد على الدور
الكبير الذي قامت به المقررة في موضوع المﻼﺣظات .
وكما سمعت من اﻹخوان أن هذا القانون عليه ما عليه  ،والﺣقيقة أنه دائما اﻹنس ان ال ذي يق رأ ف ي
ي وم غي ر ع ن اﻹنس ان ال ذي يق رأ ف ي ش هر أو ف ي أش هر  ،فه ذا الق انون يعتب ر ق انون مترام ي
اﻷطراف وله تبعي ات وظ روف معين ة  ،ول ه ش يء مع ين  ،والص ﺣة النفس ية بص ورة عام ة نﺣ ن
اليوم عندما نتكلم ﻻ نستطيع كما تفضل سعادة اﻷخ ع دنان  ،وربم ا ه ذا م ن منظ وره الشخص ي ،
وأنا أﺣترم منظ وره الشخص ي ل ه وجه ة نظ ر  ،ولك ن الي وم مع الي ال رئيس ق ال أن هن اك ق وانين
أخرى صدرت  ،وفعﻼ إذا ﺣصل موضوع كما تفض ل س عادة أخ ي ﺣم د الرﺣ ومي ف ي قض ية أن ه
ﺣصل بعض اﻻرتباك في الوقت فنﺣن نقدر الوقت الثمين الذي استقطعه معالي وزير الصﺣة ﺣتى
يأتي ويجلس مع المجموعة ويبدي وجهة نظره ويعطينا من خبرته ومن أفكاره  ،فﺣقيقة عندما كنا
نتكلم مع معالي الوزير ك ان يش رح النقط ة الواض ﺣة بم ا ﻻ يق ل ع ن عش رين دقيق ة ﺣت ى نقتن ع ،
فالتوافق الذي ﺣصل  -مع الي ال رئيس  -بينن ا وب ين مع الي ال وزير ك ان مبني ا عل ى  -فع ﻼ  -عل ى
أمور قد ﻻ أراها أنا كعضوة اليوم أو قد ﻻ يراه ا العض و ف ي المجل س  ،إنم ا ه و بخبرت ه وﺣنكت ه
وتعامله قد يرى الجوانب التي ﻻ نراها نﺣن  ،فأنا أقول أن اجتماعنا كان مثمرا مع مع الي ال وزير
وم ع الفري ق الطب ي  ،وأن ا اس طر ش كري وتق ديري للﺣكوم ة م ن ب داياتها وﺣت ى الي وم  ،فك انوا
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بالساعات يجلسون من أجل الرد علينا  ،وأستطيع أن أقول اليوم أنه يجب أن يتم تلبيسنا البالطوات
ﻷننا  -فعﻼ  -عملنا بطريقة اﺣترافية في قضية الص ﺣة النفس ية  ،وأن ا ب العكس عن دي س عة ص در
بخصوص اﻹخوان الذين تكلموا ﻷنه كما ذكرت مع الي ال رئيس ه م ينظ رون لﻸم ور م ن منظ ور
معين وكنا نﺣن  -أيضا  -ننظر بنفس المنظور  ،ولكن عندما دخلت الﺣكوم ة معن ا وتوافقن ا وك ان
اجتماعنا مع مع الي ال وزير اجتم اع بالفع ل مثم ر  ،ف نﺣن طلبن ا اجتم اع لم دة س اعة ولك ن اس تمر
اﻻجتماع لمدة أربع ساعات وكان يعطي ويشرح ويوضح ويبين ﺣتى نقتنع كأعضاء  ،وﺣتى نﺣن
كأعضاء كنا نرد أن معالي الوزير قال كذا والمفروض كذا ولكن بالفعل نجد من خﻼل كﻼمه ومن
خﻼل خبرته أن كﻼمه ص ﺣيح  ،ول ذلك أن ا دائم ا أق ول نتمن ى أن يك ون منظورن ا ﻻ يقتص ر عل ى
منظورنا كأعض اء وإنم ا هن اك من اظير أخ رى ممك ن أن تص ب ف ي توض يح الرؤي ة ف ي مج اﻻت
أخرى  ،وأشكركم وسامﺣوني إذا أطلت عليكم  ،وشكرا معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
شكرا سعادة اﻷخت ناعمة الشرهان  ،الكلمة اﻵن لسعادة اﻷخت عفراء العليلي .
سعادة  /عفراء بخيت العليلي :
مساكم ﷲ بالخير  ،شكرا معالي الرئيس  ،ﺣقيقة جهود مق درة م ن وزارة الص ﺣة والع املين ك ذلك
من اﻷعضاء في لجنة الشؤون الصﺣية  ،أنا كانت عندي مﻼﺣظات  -صراﺣة  -وبعثتها للجنة ولم
يتم ذكر اﻹسم  ،وهذا شيء آخر ...
معالي الرئيس :
اﻵن المﻼﺣظة التي بعثتيها طالما ذكرت أنك بعثتيها إن شاء ﷲ سيُضمن إسمك  ،تفضلي .
سعادة  /عفراء بخيت العليلي :
بإذن ﷲ  ،عندي أمر آخر معالي الرئيس  ،فلنفرض أني أنا شخص عادي م ن م واطني الدول ة  ،وعندما
أسمع عن قانون الصﺣة العامة  ،فالبنود الموجودة ه ي بن ود واض ﺣة  ،ولك ن ﺣقيقة كنت أنتظر أن أقرأ
بند خاص بالمنشآت الصﺣية  ،فلم يتم التط رق إل ى المع ايير ف ي المنش آت الص ﺣية  ،وه ذا كمث ال خاص ة
كما قالوا أن هذا كقانون ونظرا للظروف التي تمر فيها الدولة اﻵن بسبب " كوفيد  " 19وغيرها م ن ه ذه
اﻷم ور  ،ف نﺣن نﺣت اج ﻷن تك ون هن اك مع ايير جدي دة  ،مث ال عل ى ذل ك أن تك ون هن اك أم اكن خاص ة
للعزل ،وخاصة بالذين يكتشفون هذه اﻷمراض المعدية  ،هذا كمثال.
ﻻ أريد أن أطيل  ،أنا صراﺣة أثني على مداخلة سعادة اﻷخ عدنان ﺣمد  ،وسعادة الدكتورة موزة،
وسعادة علي جاسم  ،وشكرا .
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معالي الرئيس :
شكرا  ،الكلمة اﻵن لسعادة اﻷخت جميلة المهيري .
سعاة  /جميلة أحمد المهيري :
﷽

 ،بداية معالي الرئيس أشكركم جزيل الشكر  ،وأشكر سعادة اﻹخوة اﻷعضاء،

وصراﺣة أعذر اﻹخوة اﻷعضاء في صدمتهم بالقانون  ،فنﺣن كلجنة من بداية استﻼمنا للقانون كنا
نتوقع الكثير  ،ولكن بالكثير من الدراس ة وب النظر لبقي ة الق وانين رأين ا أن الوض ع مناس ب  ،وه ذا
القانون له خصوصية كبيرة ﻷنه سبقه أكثر من ) (35قانون تخدم الصﺣة  ،لذلك فهو أتى مكمل ،
وأتى كمظلة  ،فمن غير المعقول أن نضع جميع ه ذه الق وانين ف ي ق انون واﺣ د وإﻻ س يكون مجل د
وب ه آﻻف الص فﺣات  ،فه ذا المب رر ال ذي جعلن ا نتبن ى أن الق انون نوع ا م ا ه و ق انون تنس يقي ،
والنقطة الذي تفضل بها معالي الدكتور علي ومعالي وزير الص ﺣة ب أن ل دولتنا خصوص ية  ،وأن ا
لن أعيد الكﻼم الذي ذكروه ولكنه كﻼم  -صراﺣة  -من ذهب .
الشيء الثاني الجائﺣ ة ﻻ ت ُ ذكر بالتﺣدي د ولكنه ا ت م تغطيته ا ف ي اله دف الث اني م ن أه داف الق انون
وال ذي يتﺣ دث ع ن اﻻس تجابة لمواجه ة المش اكل الص ﺣية  ،وه ذه الكلم ة " المش اكل الص ﺣية "
صراﺣة فيها مرونة وسعة بﺣيث تتﺣمل كل شيء  ،فه ي تتﺣم ل  -ﻻ س مح ﷲ  -اﻷوبئ ة اﻷخ رى
والجائﺣة التي نعيشها ومشاكل السمنة والتلوث وغير ذلك  ،وم ن هن ا نس تطيع ال رد أن ه ذا يعتب ر
عبارة عن استجابة ﻷي طارئ صﺣي أو مشكلة أخرى .
اﻷخت عفراء جزاها ﷲ خيرا وبقية اﻹخوة ك ذلك تكلم ت ع ن المنش آت وتنظيمه ا  ،الﺣقيق ة هن اك
قانون موجود له ذا الش أن وه و الق انون رق م ) (4لس نة  2015ف ي ش أن المنش آت الص ﺣية  ،فه ذا
القانون ينظم كل ما يخص المنشآت الصﺣية .
أعود وأختم كﻼمي بأن ه ذا الق انون متطل ب دول ي  ،ودولتن ا دائم ا تس عى للتنافس ية  ،ووج ود ه ذا
القانون كما تفضل اﻹخوة يعزز موقفنا في المناسبات الدولية  ،لذلك ﻻ بد أن يتسع صدري وصدر
إخواني لخصوص ية ه ذا الق انون  ،وﻻن التنس يق ق د تك ون أفض ل كلم ة م ن ض من ه ذا الق انون ،
أشكرك مع الي ال رئيس عل ى س عة ص درك  ،وأش كر إخ واني اﻷعض اء عل ى مﻼﺣظ اتهم الثري ة ،
وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا سعادة جميلة المهيري  ،الكلمة لسعادة الدكتورة ﺣواء الضﺣاك .
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
شكرا معالي الرئيس  ،أستأذن من معاليك في توضيح عدة نقاط وذلك ﺣرصا على عملنا ....
مضبطة الجلسة  - 8الدور  - 1الفصل 17

صفﺣة  37من 100

معالي الرئيس :
لو سمﺣتي باختصار  ،تفضلي .
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
ﺣاضر سأقدم المختصر المفيد  ،كمقرر للجنة أنا أعبر عن رأي اللجنة  ،ولكن اﻵن اسمﺣوا لي أن
أتكلم كالدكتورة ﺣواء الضﺣاك المنصوري  ،فأنا والدكتورة موزة  -أثني على كﻼمها  -عندنا عدة
مﻼﺣظات وأختصرها كالتالي :
أوﻻ  :توجد أركان أساسية للصﺣة العامة منها " اﻷنفورمتكس " والتي ه ي البيان ات اﻹﺣص ائية ،
ومنها الصﺣة النفسية والصﺣة العقلية والصﺣة البيئية  ،فتوجد أركان أساسية  ،فمخاوفنا كانت أننا
ﻻ نرى أن القانون شامل ويدخل فيه جميع هذه اﻷركان  ،وهذه فقط وجهة نظر فنيين  ،ونﺣن على
أرض الواقع  ،فربما وجهة النظر تختلف  ،وأنا أتقبل ذلك .
ثانيا  :موضوع مشروع القانون  ..أنا طبعا لست مﺣامية وغير متخصصة في التشريعات  ،ولك ن
من ناﺣية أو بأخرى نود أن يضاف لمشروع القانون شيء  ،فتﺣفظن ا ك ان م ن ناﺣي ة أنن ا ﻻ ن رى
اﻹضافة الجوهرية  ،نعم التنسيق موجود  ،نعم إنشاء اللجنة موجود  ،ولكن من ناﺣية غي ر تجمي ع
القوانين السارية ﺣاليا في البﻼد مثل قانون المنشآت الطبية كما تم ذكرها  ،أو قانون الممارسة ف ي
المجال الطبي  ،فهذه قوانين موجودة  ،فمن ناﺣية وجهة نظر بعض اﻹخوان أن هذا القانون عبارة
ع ن تجمي ع له ذه الق وانين ول م يض ف ش يء ج وهري  ،وه ذه وجه ة نظ ر  ،وف ي النهاي ة أن ا أرى
ب العكس أن دول ة اﻹم ارات ف ي المقدم ة دائم ا  ،وإن ش اء ﷲ نك ون الق دوة اﻷعل ى لجمي ع ال دول
اﻷخرى  ،ولهذا السبب وﺣرصا على العمل نﺣن عبرنا عن تﺣفظنا من هذه النواﺣي  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا دكتورة ﺣواء  ،الكلمة لسعادة اﻷخ علي جاسم  ،وبعد ذل ك س أطرح اﻷم ر للتص ويت ﻹقف ال
باب المناقشة  ،تفضل أخ علي .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
شكرا معالي الرئيس  ،في البداية ﻻ زلنا نؤكد ونضع أيدينا في يد معالي الوزير  ،ونﺣن نقدر دور
معالي الوزير منذ ان استلم هذه المسؤولية وأيضا ﻹصداره مثل هذا القانون  ،وأنا ذك رت ه ذا ف ي
بداية ﺣديثي ونؤكد على هذا الشيء  ،وهذا مبدأ ﻻ نﺣيد عنه .
الموضوع الثاني  :الﺣقيقة أود توضيح بعض الﺣاجات ﻷن هناك أمور دس تورية  ،فم ا ذك ره اﻷخ
الدكتور علي راش د ﺣس ب الم ادة ) (120م ن الدس تور ينف رد اﻻتﺣ اد بالتش ريع  ،لك ن فيم ا يتعل ق
بآليات العمل والنظم الداخلية فهذه ق د تختل ف مﺣلي ا واتﺣادي ا وف ق اﻹمكاني ات والظ روف وغيره ا
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من اﻷمور  ،عموما نعود ﺣتى ندخل في القانون ﺣيث أن ه مه م ونﺣت اج ل ه  ،ف إذا كن ا سنض ع في ه
إضافات من الممكن أن تعزز من اركانه سواء في الديباجة أو ف ي م واد الق انون أو ﺣت ى إض افات
أو تعديل  ،فكما ذكر معالي الوزير فاﻹخوة القانونيين موجودين سواء في المجلس أو في الوزارة،
وم ن الممك ن أن يض يفوا بع ض الق وانين الت ي نتمن ى إض افتها س واء كان ت ه ذه الق وانين موج ودة
ويُعمل بها كما ذكرت الدكتورة ﺣواء أو إذا كانت غير موج ودة ف ي تش ريعاتنا فنس جلها كمﻼﺣظ ة
أن يُؤخذ بها كتوصية مقدمة من المجلس للوزارة بﺣيث تضعها عل ى أجن دة عمله ا ف ي المس تقبل ،
وكما ذكرنا نﺣن نفتخر بوجود مثل هذه القوانين والتشريعات  ،ف أتمنى م ن مع اليكم إذا ك ان هن اك
إمكانية أن نكتب القوانين التي من الممكن إضافتها للديباجة فباﻹمك ان أن نس جلها ونس لمها لﻸمان ة
العامة  ،واﻷمانة تعرضها على اﻹخوان القانونيين  ،وكما تفض لت معالي ك أن نأخ ذ الموافق ة عل ى
البدء في مناقشة مشروع القانون  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
ش كرا س عادة اﻷخ عل ي جاس م  ،اس تأذنكم فس عادة اﻷخ ت س مية وه ي م ن اللجن ة طلب ت الكلم ة ،
فاسمﺣوا لي س نعطيها الكلم ة  ،وبع د ذل ك نقف ل ب اب النق اش ف ي ه ذا الش أن  ،تفض لي أخ ت س مية
السويدي .
سعادة  /سمية عبدﷲ السويدي :
السﻼم عليكم  ،يعطيكم العافية  ،أنا سأتكلم على عجالة ﻷنه بالفعل استطردنا في الموضوع زيادة ،
وأن ا فق ط أود الق ول بعجال ة أن ه كم ا ذك رت أخ واتي س عادة ناعم ة الش رهان وأخت ي س عادة جميل ة
المهيري نﺣن  -فعﻼ  -كنا متﺣمسين كثيرا لهذا القانون  ،وتطرقنا للكثير من القضايا أو المواضيع
التي ذكرها إخواني اﻷفاضل في ﺣديثهم  ،لكن رأينا بع د جلس تنا م ع مع الي ال وزير  -ﺣفظ ه ﷲ -
أنه كانت هناك الكثير من اﻷمور التفصيلية  ،وأنه نوعا ما سيكون هناك تداخل في القوانين ومنه ا
ما ذكرته سعادة عفراء العليلي بشأن قضية المنشآت  ،فرأينا أن هناك جزئيات كثي رة س ندخل فيه ا
مع اختصاصات لوزارات أخرى .
هناك قضية أخرى  -ﺣتى ﻻ آخذ من وقتكم كثيرا  -كانت المﻼﺣظة الرئيس ية أنن ا خ ﻼل اﻹجتم اع
اﻷخير الذي عقد قبل عدة أي ام بﺣض ور مع الي ال وزير  -ﺣفظ ه ﷲ  -وك ان جمي ع أعض اء اللجن ة
مت وافقين م ع الﺣكوم ة  ،ول م تب دي أي عض وة أي تﺣف ظ وﻻ رأي مخ الف رغ م أن المج ال ك ان
مفتوﺣ ا للجمي ع للنق اش والتﺣ اور  ،وب العكس كم ا قال ت س عادة ناعم ة الش رهان جلس نا لم دة أرب ع
ساعات نتﺣاور ونتناقش  ،وجميعنا اتفقنا على النقاط الت ي تناقش نا فيه ا م ع الﺣكوم ة  ،فل م تب د أي
عضوة أي تﺣفظ أو رأي مخالف لما تم اﻻتفاق علي ه  ،وﺣت ى نقط ة أساس ية ربم ا ال دكتورة ﺣ واء
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ذك رت أن التص ويت ت م خ ﻼل اﻻجتم اع باﻷغلبي ة  ،والﺣقيق ة ل م ي تم التص ويت عل ى أي بن د ﻷن
الجمي ع ك انوا مت وافقين باﻷغلبي ة  ،ﻷن ه ل و ك ان هن اك تص ويت فه ذا يعن ي وج ود رأي مخ الف ،
والﺣقيقة أنه لم يكن هناك أي رأي مخالف في اللجنة ﻷنن ا فع ﻼ اقتنعن ا تمام ا بم ا ت م ف ي اﻻجتم اع
والمبررات والنقاط التي ذكرت من قبل الﺣكومة  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا سعادة اﻷخت سمية  ،الﺣقيقة أنا كنت أنظر للديباجة كم عدد مشروعات الق وانين الت ي أش ير
لها في هذا القانون فوجدت أن هناك ) (32قانون تم اﻹشارة لها في ديباجة مشروع ه ذا الق انون ،
فم ن ي رى اﻵن أن هن اك ق انون يتص ل بطبيع ة عم ل ه ذا المش روع فليتفض ل ويﺣ دد م ا ه و ه ذا
القانون  ،أما أن نترك المسألة للبﺣث من جديد فالﺣقيق ة أن ه ذا م ا اجته دت وتفض لت ب ه اللجن ة ،
ومن يرى اﻵن أن هناك قانون مرتبط ولم يتم اﻹشارة إليه في الديباجة فليتفضل بالمقترح وم ن ث م
نأخذ الرأي عليه  ،واﻵن هل يوافق المجلس على مشروع القانون من ﺣيث المب دأ ؟ وألف ت النظ ر
إلى أن التصويت إلكترونيا
تم التصويت اﻹلكتروني على موافقة المجلس على مشروع القانون من ﺣيث المبدأ فكانت النتيجة :
)(22عضو موافق
)(11عضو غير موافق .
)(3عضو لم يصوتوا .
اﻷخت ميرة السويدي لم تصوت  ...عفوا فهي اﻵن في اجتماع لجنة  ،المع ذرة بع ض اﻹخ وة ف ي
اجتماع للجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية .
في كل اﻷﺣوال هناك موافقة من قبل ) (22عضو وهي تعتبر أغلبية .
واﻵن ننتقل لتﻼوة مواد مشروع القانون ﻷخ ذ ال رأي عليه ا م ادة  .م ادة  ،تفض لي س عادة المق ررة
الدكتورة ﺣواء .
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
مشروع قانون اتحادي رقم )
نﺣ ن خليف ة ب ن زاي د آل نهي ان

( لسنة  2020بشأن الصحة العامة
رئ يس دول ة اﻻم ارات

العربية المتﺣدة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصﻼﺣيات الوزراء،
وتعديﻼته،
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وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (5لسنة  1979في شأن الﺣجر الزراعي ،وتعديﻼته،
تعديل فقط في الترتيب تم اليوم من قبل المستشار كارم .
" وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (6لسنة  1979في شأن الﺣجر البيطري ،وتعديﻼته" ،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (8لسنة  1980في شأن تنظيم عﻼقات العمل ،وتعديﻼته،
وعل ى الق انون اﻻتﺣ ادي رق م ) (28لس نة  1981ف ي ش أن ﺣج ز ومعالج ة المص ابين ب أمراض
عقلية،
ت م ﺣ ذف " وعل ى الق انون اﻻتﺣ ادي رق م ) (4لس نة  1983ف ي ش أن مهن ة الص يدلة والمؤسس ات
الصيدﻻنية " بموج ب الق انون اﻻتﺣ ادي رق م ) (8لس نة  2019ف ي ش أن المنتج ات الطبي ة ومهن ة
الصيدلة والمنشآت الصيدﻻنية .
وعلى القانون اﻻتﺣ ادي رق م ) (5لس نة  1984ف ي ش أن مزاول ة غي ر اﻷطب اء والص يادلة ل بعض
المهن الطبية،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (3لسنة  1987بإصدار قانون العقوبات ،وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (35لسنة  1992بإصدار قانون اﻹجراءات الجزائية ،وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (41لسنة  1992في شأن مبيدات اﻵفات الزراعية،
وعلى القانون اﻻتﺣ ادي رق م ) (20لس نة  1995ف ي ش أن اﻷدوي ة والمستﺣض رات المس تمدة م ن
مصادر طبيعية،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (24لسنة  1999في شأن ﺣماية البيئة وتنميتها ،وتعديﻼته،
وعلى الق انون اﻻتﺣ ادي رق م ) (28لس نة  2001بإنش اء هيئ ة اﻹم ارات للمواص فات والمق اييس،
وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (28لسنة  2005في شأن اﻷﺣوال الشخصية وتعديﻼته ،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (24لسنة  2006في شأن ﺣماية المستهلك ،وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (29لسنة  2006في شأن ﺣقوق المعاقين ،وتعديﻼته،
تم ﺣذف " وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (11لس نة  2008ف ي ش أن ت رخيص مراك ز اﻹخص اب
بالدولة" ،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (15لسنة  2009في شأن مكافﺣة التبغ،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (18لسنة  2009في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
وعل ى الق انون اﻻتﺣ ادي رق م ) (8لس نة  2013بش أن الوقاي ة م ن اﻷم راض الﺣيواني ة المعدي ة
والوبائية ومكافﺣتها،
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وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (14لسنة  2014في شأن مكافﺣة اﻷمراض السارية،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (4لسنة  2015في شأن المنشآت الصﺣية الخاصة،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (10لسنة  2015بشأن سﻼمة الغذاء،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (3لسنة  2016في بشأن قانون ﺣقوق الطفل "وديمة"،
وعلى المرسوم بقانون اتﺣادي رقم ) (4لسنة  2016بشأن المسؤولية الطبية،
وعل ى المرس وم بق انون اتﺣ ادي رق م ) (5لس نة  2016ف ي ش أن تنظ يم نق ل وزراع ة اﻷعض اء
واﻷنسجة البشرية،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (19لسنة  2016في شأن مكافﺣة الغش التجاري،
مستﺣدث من قبل اللجنة :
" وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (12لسنة  2018بشأن إدارة النفايات المتكاملة " .
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (5لسنة  2019في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري،
مستﺣدث من قبل اللجنة :
" وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (7لسنة  2019في شأن المساعدة الطبية على اﻹنجاب " .
مستﺣدث من قبل اللجنة :
" وعل ى الق انون اﻻتﺣ ادي رق م ) (8لس نة  2019ف ي ش أن المنتج ات الطبي ة ومهن ة الص يدلة
والمنشآت الصيدﻻنية " .
وبنا ًء على ما عرضه وزير الصﺣة ووقاية المجتمع ،وموافق ة مجل س ال وزراء والمجل س ال وطني
اﻻتﺣادي ،وتصديق المجلس اﻷعلى لﻼتﺣاد،
أصـدرنا القـانون اﻵتـي :
معالي الرئيس :
هل هناك أية مﻼﺣظات على ديباجة مشروع القانون ؟ الكلمة لسعادة اﻷخ علي جاسم .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
أن ا ق دمت مجموع ة مقترﺣ ات لق وانين ﻹض افتها إل ى الديباج ة  ،وق د س لمتها لس عادة اﻷم ين الع ام
لعرض ها عل ى المستش ارين لدراس تها واﻷخ ذ به ا لﻺض افة للديباج ة أو كمقت رح للدراس ة ف ي
المستقبل ،وشكرا .
معالي الرئيس :
مشكور أخ عل ي  ،وس نراجعها م ع اﻹخ وة  ،وإذا ارتأين ا أنه ا ذات ص لة به ذا الق انون فس وف ي تم
إضافتها  ،واﻵن تفضلي سعادة الدكتورة ﺣواء بتﻼوة المادة اﻷولى .
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سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
المادة )(1
التعاريف
" في تطبيق أﺣكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ،ما
لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة  :اﻹمارات العربية المتﺣدة.
الوزارة  :وزارة الصﺣة ووقاية المجتمع .
الوزير  :وزير الصﺣة ووقاية المجتمع .
الجهة الصﺣية  :أي جهة ﺣكومية اتﺣادية أو مﺣلية تعنى بالشؤون الصﺣية في الدولة .
الجهة المعنية  :أي جهة ذات صلة بﺣماية صﺣة وسﻼمة اﻹنسان في الدول ة ،وله ا عﻼق ة مباش رة
أو غير مباشرة بتطبيق أﺣكام هذا القانون .
اللجنة  :اللجنة الوطنية للصﺣة العامة .
الصﺣة العامة  :معافاة أفراد المجتمع بدنيا ً وعقليا ً ونفسيا ً واجتماعياً ،من خ ﻼل العل وم والمه ارات
والممارسات الموجهة نﺣو ﺣماية وتعزيز وض مان اس تدامة تل ك المعاف اة ،وتنمي ة البيئ ات الداعم ة
للصﺣة.
المب دأ اﻻﺣت رازي  :ه ي اﻹج راءات الوقائي ة الت ي تعم ل عل ى تف ادي خط ر مﺣتم ل عل ى الص ﺣة
العامة .
الغذاء :في تطبيق ه ذا الق انون أي م ادة أو ج زء منه ا ،خ ام أو أولي ة أو مص نعة أو ش به مص نعة،
مخصصة لﻼستهﻼك اﻵدمي بطريق اﻷكل أو الشرب .
المكونات الغذائية اﻷساسية ،والمغذيات الدقيق ة
الغذاء الصﺣي المتوازن  :الغذاء الذي يﺣتوي على
َ
كاليود والﺣديد والفيتامينات ،ويخلو من المكونات الضارة واﻹضافات المضرة.
الخيار الغذائي الصﺣي البديل  :المادة الغذائية المعدة لﻼستهﻼك اﻵدمي ،والتي تتوافق م ع ش روط
ومواصفات الغذاء الصﺣي مقابل المادة الغذائية التي تفتقد لوجود تلك الشروط والمواصفات.
أنماط الﺣياة الصﺣية  :السلوكيات الﺣياتية التي تﺣافظ على صﺣة اﻹنسان  ،وتس اعد عل ى الوقاي ة
من اﻷمراض .
اﻹعﻼن  :الترويج للمنتج أو الخدمة  ،بقصد تسويقها أو تداولها أو نشرها بصورة مباشرة أو غي ر
مباشرة  ،سواء كان مقروءا ً أو مسموعا ً أو مرئيا ً أو غير ذلك.
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النفايات  :جميع أنواع المخلفات أو الفضﻼت الخطرة أو غي ر الخط رة الت ي يج ب ال تخلص اﻵم ن
منها.
الل وائح الص ﺣية الدولي ة  :القواع د والض وابط الت ي تقره ا منظم ة الص ﺣة العالمي ة وفق ا ً ﻷنظمته ا
والتي تعتمدها الدولة وتتواف ق م ع تش ريعاتها ،للﺣ د م ن انتش ار اﻷم راض ،والﺣماي ة م ن مخ اطر
الصﺣة العامة ،والتصدي لطوارئ الصﺣة العامة على الصعيد الدولي.
الرضيع  :في ﺣكم هذا القانون الطفل الذي لم يبلغ ) (24أربعًا وعشرين شهرا ً من عمره.
َ
شهرا وﻻ يزيد عل ى )(36
صغار اﻷطفال  :في ﺣكم هذا القانون الطفل الذي يتجاوز عمره )(12
ً
شهرا.
ً
الطفل  :كل إنسان ولد ﺣيا ولم يتم ) (18الثامنة عشرة سنة ميﻼدية من عمره.
اليافع  :كل إنسان أتم ) (10عشر سنوات من عمره ولم يبلغ ) (20عشرين سنة.
ال ُمسن  :في ﺣكم هذا القانون هو الفرد الذي يبلغ خمسة وستين عاما أو أكثر.
ال ًمعاق  :كل شخص مصاب بقصور أو اختﻼل كلي أو جزئي بش كل مس تقر أو مؤق ت ف ي قدرات ه
الجسمية أو الﺣسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية
تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين.
مرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بش كل
المرض الساري :
ٌ
مرض مع ٍد ينجم عن انتقال عامل ُم ِ
مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض.
معالي الرئيس :
ط البي الكلم ة ه م س عادة ال دكتورة نض ال الطنيج ي  ،س عادة ص ابرين اليم اﺣي  ،وس عادة ﺣم د
الرﺣومي  ،وطالما يوجد هناك مﻼﺣظات على المادة اﻷولى فإذا ً سوف نصوت أوﻻ على الديباجة
ث م نب دأ بأخ ذ المﻼﺣظ ات عل ى الم ادة اﻷول ى  ،ف اﻵن س يتم التص ويت اﻹلكترون ي عل ى ديباج ة
مشروع القانون وبعدها نقف عل ى المﻼﺣظ ات الت ي سيتفض ل به ا س عادة اﻹخ وة اﻷعض اء  ،ف أي
مادة سيكون عليها طلب مﻼﺣظات سنتوقف عندها .
تم التصويت إلكترونيا على ديباجة مشروع القانون فكانت النتيجة :
عدد ) (29عضو موافق
عدد ) (3عضو موافق .
فتكون النتيجة بالموافقة على الديباجة باﻷغلبية  ،وللعلم نﺣن أذنا لبعض اﻹخوة اﻷعضاء في لجنة
الش ؤون المالي ة واﻻقتص ادية والص ناعية باﻻنص راف ﻷن ل ديهم اجتم اع ه ام بن اء عل ى أم ر
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مستعجل ،وبالتالي أصبح الﺣضور الموجودين معنا هم ) (33عضو  ،ول ذلك فالنص اب سيُﺣتس ب
بناء على عدد الﺣضور الفعلي وهو (33) .
اﻵن بعد أن تمت الموافقة على الديباجة نبدأ بأخذ المﻼﺣظ ات عل ى الم ادة اﻷول ى  ،الكلم ة لس عادة
الدكتورة نضال الطنيجي .
سعادة  /د .نضال ﷴ الطنيجي :
شكرا معالي الرئيس  ،بداية أود شكر اللجنة على جهدها الكبير  ،ومن التعديﻼت التي رأيتها جي دة
وكان ت ف ي مﺣله ا أعتق د ف ي الم ادة ) (33ف ي  -تقريب ا  -آخ ر الق انون ﺣي ث ت م اس تبدال كلم ة "
المقاصف المدرسية " بـ " المؤسس ات التعليمي ة "  ،وﺣقيق ة أن مص طلح " المؤسس ات التعليمي ة "
لها تعريف معروف ومتداول  ،لذلك أرى أنه كما تم تعريف الجه ات الص ﺣية فباﻹمك ان أن يك ون
هناك تعريف لـ " المؤسسات التعليمية " ﻷنها تشمل إل ى جان ب الم دارس الكلي ات والمعاه د س واء
الخاصة أو الﺣكومية المﺣلي ة أو اﻻتﺣادي ة  ،ف أرى أن ه باﻹمك ان إض افة تعري ف له ا هن ا ف ي م ادة
التعريفات  ...هل الصوت واضح .
معالي الرئيس :
نعم الصوت واضح لكن كنت أتابع فسعادة اﻷخ المستشار يق ول أن المقاص ف ل يس له ا وج ود ف ي
مشروع القانون ....
سعادة  /د .نضال ﷴ الطنيجي :
الﺣقيقة أن اللجنة عدلت مصطلح " المقاصف المدرس ية " ﺣي ث اس تخدمت مص طلح " المؤسس ات
التعليمية " ...
معالي الرئيس :
هل هناك تعريف للمؤسسات التعليمية سعادة المستشار ؟ تفضل .
اﻷستاذ  /كارم عبداللطيف  " :المستشار القانوني بالمجلس(
ﻻ  ،فالمؤسسات التعليمية مفتوﺣة .
معالي الرئيس :
إذا ً فالمؤسس ات التعليميم ة مص طلح مفت وح ي دخل ض منه أي مؤسس ة تعليمي ة  ،الكلم ة لﻸخ ت
صابرين اليماﺣي .
سعادة  /صابرين حسن اليماحي :
السﻼم عليكم معاليك  ،أنا عندي مﻼﺣظ ة عل ى تعري ف " الل وائح الص ﺣية " ﺣي ث ذك ر ف ي التعري ف:
" ....والﺣماية من مخاطر الصﺣة العامة " وأرى أن الصﺣيح أن نقول  " :والﺣماية من المخاطر التي
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تﺣدق بالصﺣة العامة " ﻷن الصﺣة العامة ليس لها مخاطر وإنما عليه ا مخ اطر ،فف ي التعري ف ذك ر :
" ...والﺣماية من مخاطر الصﺣة العامة " فهل لهم قصد آخر من هذه الصياغة ربما ل م تتض ح بالنس بة
لي ؟ فإذا كان اﻷمر غير ذلك فأتوقع أنها لغويا اﻷصح أن نقول  " :والﺣماية م ن المخ اطر الت ي تﺣ دق
بالصﺣة العامة "  ،أو " ﺣماية الصﺣة العامة من المخاطر " ...
معالي الرئيس :
أو من الممكن أن نقول  " :والﺣماية من المخاطر على الصﺣة العامة " وذلك بإضافة كلمة " على "
سعادة  /صابرين حسن اليماحي :
أيضا ممكن يا معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
إذا ً المقترح بإضافة كلمة " على " للتعريف  ،الكلمة لسعادة ﺣمد الرﺣومي .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي ) :النائب اﻷول للرئيس(
شكرا مع الي ال رئيس  ،أن ا عن دي مﻼﺣظ ة عل ى المس تﺣدث بالنس بة لتعري ف " المس ن " وه و " :
المسن  :في ﺣكم هذا القانون هو الفرد الذي يبلغ خمسة وس تين عام ا أو أكث ر " مﻼﺣظت ي معالي ك
أول شيء من أين أتينا بعمر ) (65عام وعلى ماذا تم اﻻستناد في تﺣديد هذا العمر .
ثانيا  :هل هناك تعارض  ،فنﺣن قبل سنتين ناقش نا ق انون بش أن كب ار الم واطنين وك ان العم ر ه و
) (60عام  ،وكذلك سن التقاعد هو ) ، (60فهل هناك تعارض م ا ب ين ه ذا الق انون وق انون كب ار
الم واطنين ال ذي ﺣ دد العم ر لكب ار الم واطنين ب ـ ) (60؟ وثاني ا  :لم اذا اخت ارت اللجن ة هن ا عم ر
) (65سنة ؟ وشكرا .
معالي الرئيس :
تفضل معالي الوزير .
معالي  /عبدالرحمن بن ﷴ العويس ) :وزير الصحة ووقاية المجتمع(
شكرا معالي الرئيس  ،والشكر موصول لجميع اﻹخوة  ،ﺣتى ﻻ أنسى بداية أشير لما تفضل به
اﻷخ أبو علي فإن اﻹشارة لعمر ) (65سنة هي المذكورة في منظمة الصﺣة العالمية  ،والﺣقيقة
كان المقترح اﻷساسي هو ) (60عام  ،ولكن  -أيضا  -في ضوء التوجه العام وضوء منظمة
الصﺣة العالمية وضوء المعدل الموجود ﺣاليا عندنا في اﻹمارات لموضوع السن ارتأينا أن نعتمد
) (65توافقا مع المستوى العالمي والصﺣة العالمية  ،والجهات اﻷخرى منوطة بخدمات  ،فجيد
أنها تتكلم عنها في بعض اﻷمور  ،لكن هنا ) (65نﺣن نتوقع أن المعدل ﺣاليا ً في ﺣدود السبعينات
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فيما يتعلق بموضوع الوفاة  ،فعمر الـ  65أصبح عمر عادي وجميع من هم في هذا العمر وزيادة
كثير منهم يتمتعون ما شاء ﷲ بصﺣة الشباب  ،لذلك ارتأينا هذا الموضوع ﺣتى نأخذ بالقياس
العالمي هذا شيء .
النقطة الثانية فيما يتعلق اﻷخطاء والتي تفضلت فيها اﻷخت صابرين إذا لم أكن مخطئا ً وهو
موضوع مخاطر الصﺣة العامة  ،فكما تفضلتم فالمقصود هي المخاطر على الصﺣة العامة لكن
لكل شيء سلبيات وإيجابيات  ،وأقصد بهذا الموضوع عندما نطلق موضوع الصﺣة العامة نقول
سلبيات الصﺣة العامة ونقول إيجابيات الصﺣة العامة ونقول مخاطر الصﺣة العامة  ،المخاطر هي
التي تؤثر على الصﺣة العامة  ،ﻻ نستطيع أن نقول على كصياغة فلذلك جاءت كمسمى مخاطر
الصﺣة العامة  ،وهي مخاطر على الصﺣة العامة بطبيعة الﺣال  ،في بعض اﻷﺣيان من مﺣاسن
الصياغة ﺣذف بعض اﻷمور التي قد تكون إضافية  ،ففعﻼً المفهوم والمقصود بهذا الموضوع هو
المخاطر على موضوع الصﺣة العامة ولكن للصﺣة العامة مخاطر  ،فلذلك ذكرناها هنا مخاطر
الصﺣة العامة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير  ،سعادة المستشار  ،في هذا الجانب اللغوي أيهما أفضل ؟
اﻷستاذ  /كارم عبداللطيف  ) :المستشار القانوني بالمجلس (
مخاطر الصﺣة العامة بالطبع .
معالي الرئيس :
نعم مخاطر الصﺣة العامة كما تفضل معالي الوزير  ،إذا ً نعود إلى النص كما ورد من اللجنة
والوزارة  ،تفضل سعادة ﺣمد الرﺣومي ﺣيث لديه مداخلة على نفس النقطة .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي  ) :النائب اﻷول للرئيس (
نعم معاليك قبل أن نخرج من هذا النقاش ﺣول هذه النقطة  ،أنا أخاف معاليك عندما رفعنا العمر
للـ ) (65بالتالي يفقد المسن بعض اﻻمتيازات التي من المفروض أن يﺣصل عليها في عمر الـ
) ، (60هذه إشكالية قد تكون موجودة  ،وكذلك أعتقد أن هناك تعارض ما بين تعريفنا لكبار
المواطنين وهم كبار السن ﺣقيقة باﻷصل  ،ولكن تم تﺣويلهم إلى كبار المواطنين وهو سن الستين
سنة  ،بالتالي سيكون لدينا تعارض بين قانونين  ،ﺣيث ناقشنا هذا اﻷمر في تلك اللجنة وأنا كنت
فيها  ،وعمر الستين سنة هو من كبار المواطنين وينطبق عليهم إنهاء الخدمات والتقاعد  ،والقانون
جاء بسن الستين سنة بالنسبة لكبار المواطنين وبالتالي هم مهيئين للﺣصول على بعض الخدمات
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واﻻمتيازات  ،ولكن اﻵن بهذه الصياغة في هذا القانون نكون قد عارضنا بطريقة أو بأخرى عندما
نتكلم عن الستين أو خمس وستين سنة  ،بالتالي أعتقد ﻻبد أن نتأكد من ذلك ﻷن هناك مصلﺣة
للمواطنين أو للناس في موضوع سن الستين  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
تفضلي سعادة ناعمة عبدﷲ الشرهان باعتبارك عضو في اللجنة ونستأذن المجلس في هذه
المداخلة .
سعادة  /ناعمة عبدﷲ الشرهان ) :النائب الثاني للرئيس (
شكرا ً معاليك ولكني طلبت المداخلة  ،طال عمرك بالنسبة للمسن فكلما راجعنا هذا الموضوع فإنه
يستوقفنا  ،لكن يجب أن ننظر للمصطلح وعندما نسمع كلمة المسن فيتخيل لدينا أنه كبير السن ،
بينما كبار المواطنين أطلق عليهم مصطلح وكما تفضل سعادته وعندما صار اجتماع مع معالي
الوزير فقد سألناه وقلنا له  :معاليك  ،من يسمع كلمة مسن فسيأخذ انطباع أن هذا الشخص فوق
السبعين أو الثمانين  ،فقال أن كبار المواطنين قادرين على العمل والمسن يعني الكبير  ،فكما
تفضل معاليه فعﻼً لديهم في القوانين الدولية فإن المسن هو أكبر من  65سنة وبالتالي صار هناك
اتفاق بيننا وأن المسن يتعدى الستين سنة  ،أما في السابق كان السن لكبار الموطنين هو  60سنة
كما تفضل سعادة ﺣمد  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
ﻻ يمنع أن يختلف السن من قانون إلى آخر وفي قوانين متعددة  ،هذا قانون خاص ويقيد ولهذا في
مفهوم هذا القانون وفيما يتصل بهذا القانون فإن مفهوم المسن هو  65سنة  ،هذا ﻻ يعني أن ما
ورد في هذا القانون سينسﺣب على القوانين اﻷخرى  ،القوانين اﻷخرى سيرد فيها تﺣديد سن
يتصل بها بنا ًء على اعتبارات معينة ومﺣددة لهذا السبب  ،الميل العالمي اﻵن في ظل ما تفضل
فيه معالي وزير الصﺣة والﺣمد وﷲ يطول في أعمار الجميع فعﻼً ذهبت الدول المتقدمة منذ
فترة طويلة إلى سن  65سنة وهناك ﺣديث اﻵن ﺣول  67سنة وأكثر  ،تفضلي شذى .
سعادة  /شذى سعيد النقبي :
شكرا ً معالي الرئيس  ،وأﺣببت أن أرﺣب بمعالي الوزير معالي عبدالرﺣمن العويس  ،لدي مداخلة
على تعريف المبدأ اﻻﺣترازي فهو اﻹجراءات التي تعمل على تفادي خطر مﺣتمل  ،أنا ضد كلمة
قائم أو مﺣتمل  ،والمبرر أن اﻹجراءات اﻻﺣترازية يمكن أن تبدأ مع الخطر أو قبله .
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المﻼﺣظة الثانية هي الغذاء الصﺣي المتوازن ،الغذاء الذي يﺣتوي على المكونات الغذائية
اﻷساسية والمغذيات الدقيقة كاليود والﺣديد والفيتامينات ،ولو أضفنا عبارة " وينشا على مواد
عضوية طبيعية ويخلو من المكونات الضارة "  ،ﻷننا نعرف بما أن هناك غذاء فإن أغلب اﻷغذية
تنمو على السماد العضوي وغير العضوي والذي يعطي فرقا ً كبيرا ً في توازن الغذاء  ،قد تكون
صﺣيﺣة لكن اﻷعضاء في اللجنة سيوضﺣون لي .
كذلك نقطة أنماط الﺣياة الصﺣية ،وهي السلوكيات الﺣياتية التي تﺣافظ على صﺣة اﻹنسان  ،وقد
أضفت لها أو من ﺣوله وتساعد على وقاية المجتمع  ،المبرر  :أن السلوكيات وأنماط الﺣياة
الصﺣية وهي سلوكيات لها تأثير على المجتمع وهذا ما دعاني ﻹضافة أنها تﺣافظ على صﺣة
اﻹنسان أو على من ﺣوله .
كذلك تعريف النفايات  ،جميع أنواع المخلفات أو الفضﻼت الخطرة التي يجب التخلص منها ،
أضفت لها كلمة تدويرها أو التخلص منها  ،المبرر  :هو توجه الدولة لتدوير النفايات .
وبالنسبة للمسنين كذلك لدي مﻼﺣظة ﺣول ذلك كما تفضلوا اﻷعضاء ﺣيث كانوا مختلفين في
العمر ولكن كانت لدي وجهة نظر في المسمى  ،لماذا لم نسمهم كبار المواطنين أو كبار السن
ﺣسب القانون اﻻتﺣادي رقم ) (9لسنة  2019والذي تفضل فيه سعادة الرﺣومي ؟ هذه مﻼﺣظاتي
على هذه المادة  ،وشكرا ً معاليك .
معالي الرئيس :
شكرا ً  ،كفاح الزعابي تفضلي .
سعادة  /كفاح ﷴ الزعابي :
نعم معاليك  ،بالنسبة للمادة اﻷولى والخاصة بالتعريفات فلدي مﻼﺣظتين فقط على اليافع  ،فهو كل إنسان
أتم العشر سنوات ﺣتى سن الثامنة عشرة وليس العشرين  ،وبالنسبة للطفل فهو كل إنسان ولد ﺣيا ً ﺣتى
سن البلوغ  ،ﻷن المكتوب في التعريف ولم يبلغ الثامنة عشر  ،فباﻷصل بعد سن البلوغ ﻻ يكون طفﻼً بل
يكون قد انتقل إلى مرﺣلة الﺣدث  ،فلدي هاتين المﻼﺣظتين فقط وشكرا ً معاليك .
معالي الرئيس :
شكرا ً  ،سعادة أﺣمد ﺣمد السويدي تفضل .
سعادة  /أحمد حمد السويدي :
السﻼم عليكم معالي الرئيس  ،مﻼﺣظتي هي أن اللجنة أغفلت فئة مهمة وهي البالغين  ،وهي الفئة
ما بين الثامنة عشر والرابعة والستين  ،فما هي اﻷسباب ؟ ﻷن هذا العمر هو أهم فترة في العمل
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والعطاء والركيزة وخﻼل الثﻼثين سنة الماضية كانت نسبة اﻷمراض فيها عالية  ،أريد جواب
اللجنة ﺣول إغفال هذه الفئة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
سعادة المستشار تفضل .
اﻷستاذ  /كارم عبداللطيف  ) :المستشار القانوني بالمجلس (
عفوا ً سيدي الرئيس فنﺣن نعرف المصطلﺣات الواردة في متن القانون  ،ومصطلح البالغين
لم يرد في متن القانون  ،فما ورد في متن القانون هو الطفل واليافع والمسن وذوي اﻹعاقة
فقط ...
معالي الرئيس :
البالغين لم يخاطبوا في القانون .
اﻷستاذ  /كارم عبداللطيف  ) :المستشار القانوني بالمجلس (
لم يرد مصطلح البالغ في متن القانون وبالتالي ما ورد في القانون فهو الذي يتم تعريفه .
معالي الرئيس :
سعادة سمية السويدي تفضلي .
سعادة  /سمية عبدﷲ السويدي :
شكرا ً معالي الرئيس  ،كنت سأتكلم في مداخلتي سابقا ً ﺣول تعريف المسن إذا سمﺣت لي  ،معاليك
لو ﻻﺣظتم في الديباجة فقد وضعنا عبارة " في ﺣكم هذا القانون " بعد التعريف مباشرة  ،المسن
في ﺣكم هذا القانون  ،وبهذه الطريقة وبخصوصية هذا القانون على أساس أن السن هو لعمر 65
سنة وﺣتى ﻻ يتعارض مع القوانين اﻷخرى .
وبخصوص مﻼﺣظة أختي كفاح فقد تكلمت عن الطفل أو مرﺣلة البلوغ  ،فهو كل إنسان
ولد ﺣيا ً ولم يتم الثامنة عشر من عمره  ،تكلمت هي ﺣتى مرﺣلة البلوغ  ،مرﺣلة البلوغ
متغيرة من فرد إلى آخر  ،هذه مﻼﺣظتي  ،والمﻼﺣظة الثالثة ذكرها سعادة المستشار
بخصوص إغفالنا عن مصطلح البالغين وبالفعل نﺣن لم نتطرق لهذه الفئة في ديباجة
القانون  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
ﺣسنا ً أنا أستأذنكم باﻻكتفاء بما ورد  ،الكلمة اﻵن لناعمة عبدﷲ الشرهان  ،ومن بعدها ﺣمد
الرﺣومي وبعد ذلك سنصوت على المادة .
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سعادة  /ناعمة عبدﷲ الشرهان  ) :النائب الثاني للرئيس (
شكرا ً معالي الرئيس  ،ربما أتفق مع اﻷخت سمية في قضية نفس الكﻼم الذي قالته وربما هذا
القانون له خصوصيته كما تفضل معالي الوزير في قضية أن كلمة المسن عموما ً أو إجماﻻً تعتبر
عندما نسمعها كما قلنا من قبل  ،لكن لها خصوصية معينة في هذا القانون بالذات  ،لذلك ارتأينا
نﺣن كلجنة بالتوافق مع الﺣكومة بأن يكون العمر فوق  65سنة .
وكنت سأذكر نقاطا ً أخرى لكن ذكرتها أختي وﻻ أريد اﻹعادة واﻹطالة  ،وشكرا ً معاليك .
معالي الرئيس :
شكرا ً  ،اﻵن الكلمة لﺣمد الرﺣومي ومن ثم سنصوت .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي  ) :النائب اﻷول للرئيس (
شكرا ً معالي الرئيس  ،أنا ما زلت في نقطة اختﻼف السن ﺣيث ستﺣرم هذه الفئة من بعض
الﺣقوق لﺣين وصولهم إلى  65سنة  ،أنا أريد أن أنبه إلى أننا سنهضم ﺣقوق أناس معينين أعطاهم
قانون معين هذا الﺣق  ،وهذا القانون هو القانون الخاص الذي يقيد القانون العام وهو قانون كبار
المواطنين  ،فكيف سنغير معيار أساسي وهناك عمر ؟ هذا قانون يستﺣق كبير المواطنين عليه
خدمات وتأمين وبعض النقاط معاليك  ،أنا ﻻ زلت أقول أن نوﺣد الستين ﻷنه سيفقدون بعض
الخدمات والميزات التي يﺣصلون عليها وبالقانون  ،اﻵن ليس القياس واﻻنطباع هل هذا عمره
ستين أم سبعين ﻻ  ،النقطة تترتب عليها ﺣقوق وواجبات وكذلك هناك تضارب في القانونين اﻵن،
وذلك قانون خاص معاليك وهذا قانون عام  ،ذلك قانون خاص لكبار المواطنين  ،أنا أفهم أن هناك
مواطن مسن ومسن آخر غير مواطن لكن ﺣقوق كبار المواطنين ستضيع إذا وضعناهم هنا في هذا
القانون ومن ثم ستترتب عليهم أمور صﺣية ﻷن القانون العام ﺣدد العمر بسن  65سنة  ،نﺣن ﻻ
نريد أن نفقد المواطنين وبعض خواصهم إذا رفعنا العمر  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
معالي الوزير نطلب رأيك تفضل .
معالي  /عبدالرحمن بن ﷴ العويس  ) :وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون
المجلس الوطني اﻻتحادي (
معاليك أنا أفتح الميكروفون من عندي ولكن اﻹخوة في الكونترول يغلقونه عني لذلك اﺣتياطا ً أنا
كتبت هذه الورقة عندما كان يتكلم اﻷخ بوعلي ﺣتى أختصر عليكم الجهد  ،نﺣن طال عمرك
ورغبةً منا في اﺣتواء الموضوع فإننا سنأخذ بالمستوى العالمي  ،أيضا ً هناك مﻼﺣظة فإن
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الﺣكومة تبنت مصطلح كبار المواطنين لكننا ﻻﺣظنا كما تعرفون نﺣن في الجهات الصﺣية يبقى
اﻹنسان إنسان بغض النظر عن كونه مواطن أو مقيم  ،فالخدمة الصﺣية تقدم بمبدأ اﻹنسان
المريض  ،وﻻﺣظنا في بعض اﻷماكن في خدمات المتعاملين عندما استخدمنا مصطلح كبار
المواطنين كنا نقصد فيه كبار السن ووضعنا كبار المواطنين هناك الكثير من اﻷجانب ومن كبار
السن أو الﺣوامل أو ممن يشكون من إعاقة معينة فهناك لهم أماكن خاصة للجلوس لهم  ،وعندما
كانوا يقتربون وقبل الجلوس ينظرون لﻼفتة في اﻷعلى يرون عليها كبار المواطنين فإنه ﻻ يجلس
عليها  ،وبالتالي يظن أن هذا المكان – فقط – للمواطنين  ،هذا كان تعليقي أنا ونشير لهذا
الموضوع  ،فنﺣن كﺣكومة ليس لدينا إشكالية في وضع الستين إذا كنتم ترون ذلك وإخواني في
المجلس جزاهم ﷲ خيرا ً  ،نﺣن نفضل الخامسة والستين ولكن إذا رأى المجلس أنه توافقا ً مع
القوانين اﻷخرى ويرون أنه قد يفقد بعض اﻷشخاص بعض المميزات باعتماد هذا الرقم فﻼ
إشكالية لدينا في أن نكون متوازنين  ،ونﺣن مع القوانين السابقة التي ربما قد تعدل .
أشير إلى الموضوع الذي تفضل اﻷخ أﺣمد بوشهاب وهو موضوع البالغين  ،فالجهات التي
اتخذت مسميات معينة هي جهات تﺣتاج لبعض اﻻهتمام الخاص في فترات ما  ،لذلك تﺣتاج
لﻼستثناء ونﺣن نتكلم عن اﻷطفال الذين يﺣتاجون إلى مجموعة معينة من التطعيمات  ،ونتكلم عن
اليافعين ﻷنهم يﺣتاجون إلى توجه معين وخاص فيما يتعلق باﻻهتمام النفسي والمتابعة وغيرها من
هذه اﻷمور بﺣكم أنهم في مرﺣلة دراسة وغيرها  ،أيضا ً ممن هم في سن  21سنة وهي تﺣميهم
في فترة ما  ،البقية هم البالغين والناس العاديين والقانون أصﻼً يتكلم عنهم  ،خصت هذه الفئات
ﻷنها فئات استثنائية وتﺣتاج إلى متابعات استثنائية  ،بعض اﻷمور التي تفضلت فيها اﻷخت شذى
فيما يتعلق بالنفايات وأنماط الﺣياة أتصور في النهاية هي تعريفات تعب عليها اﻹخوة في اللجنة ،
وأيضا ً اﻹخوة الذين عملوا على هذا الموضوع لديهم البعد القانوني والبعد اللغوي وربما أشاروا
إلى اﻹجمال في هذا الموضوع  ،واﻷمر لكم معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير  ،ولكن للتوضيح ﺣقيقة عند التشريع فإن المشرعون ﻻ يميلون إلى استخدام
كلمات لم ترد في تشريعات  ،على سبيل المثال نﺣن كلنا نعرف أن هناك قانون للمعاقين له مسمى
قانوني رسمي  ،لكن فيما بعد أطلق صاﺣب السمو الشيخ ﷴ بن راشد مصطلح أصﺣاب الهمم
كناﺣية معنوية لكنها لم ترد في قانون  ،هي كلمة شائعة تستخدم في المجتمع وهذا أمر طيب  ،عند
التشريع لن نستطع أن نكتب كبار المواطنين ما لم يكن هذا اللفظ قد ورد في قانون  ،فعندما يرد
مضبطة الجلسة  - 8الدور  - 1الفصل 17

صفﺣة  52من 100

في قانون نكتبه وإذا لم يرد في هذا القانون فإننا نكتب المسميات القانونية  ،وهناك توضيح من
سعادة المستشار أن المصطلح هذا وارد  ،وعندما يكون المصطلح واردا ً فإننا سنكتبه لكن
المﻼﺣظة التي أشار إليها معالي الوزير بأن هذا اﻷمر يتصل بالمواطنين وبغير المواطنين
والبعض ﻻ يﺣب أن يجلس في اﻷماكن غير المخصصة له  ،ومعالي الوزير أوضح مشكورا ً أنه
مع رأي المجلس في أن نعود إلى ستين عاما ً  ،اﻵن أمامكم المادة رقم ) (1ومطروﺣة للتصويت
اﻻلكتروني .
) أجري التصويت اﻻلكتروني وقد كان هناك عدد  29عضوا ً موافقا ً وعدد  1عضو غير موافق
وعدد  7أعضاء لم يصوتوا وبالتالي هناك موافقة على هذه المادة (
سعادة  /حمد أحمد الرحومي  ) :النائب اﻷول للرئيس (
معالي الرئيس لو سمﺣت  ،الموافقة هي على تعديل سن الستين سنة ؟
معالي الرئيس :
نعم صﺣيح الموافقة على تعديل سن الستين سنة  ،تفضلي سعادة المقرر .
سعادة المقرر :
المادة )(2
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
 .1وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وﺣماية الصﺣة
العامة وفقا ً للمبدأ اﻻﺣترازي والبراهين العلمية المؤكدة وطبقا ً للوائح الصﺣية الدولية وأية لوائح
أخرى تعتمدها الدولة.
 .2تعزيز التنسيق والتعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب واﻻستجابة
لمواجهة المشاكل الصﺣية.
 .3رف ع مس توى وع ي المجتم ع بالعوام ل والمخ اطر الت ي ت ؤثر عل ى ص ﺣة اﻹنس ان ومس بباتها،
وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية ،والعمل على زيادة توعية المجتمع بأس اليب وقاي ة
صﺣة اﻹنسان.
 .4الﺣد من المخاطر المؤثرة على صﺣة اﻹنسان والمجتمع.
معالي الرئيس :
لم يطلب أﺣد الكلمة على هذه المادة  ،تفضلي سعادة المقرر بتﻼوة المادة الثالثة .
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سعادة المقرر :
المادة )(3
نطاق سريان القانون
تسري أﺣكام هذا القانون على كل ما يتعلق بالصﺣة العامة في الدولة بما في ذلك المناطق
الﺣرة.
معالي الرئيس :
لم يطلب أﺣد الكلمة على هذه المادة  ،تفضلي سعادة المقرر بتﻼوة المادة الرابعة .
سعادة المقرر :
اللجنة الوطنية للصحة العامة
المادة )(4
 -1تنشأ لجنة تسمى )اللجنة الوطنية للصﺣة العام ة( برئاس ة ال وزير ،وعض وية ع دد م ن ممثل ي
الوزارة والجهات الصﺣية والجهات المعنية ،ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها ونظام عملها
قرار من مجلس الوزراء.
 -2تختص اللجنة بما يأتي:
أ -مراجعة مشروعات استراتيجيات ﺣماية الصﺣة العامة.
ب -اﻹشراف على تنفيذ خطط الوقاية واﻻستجابة الفورية في المجتمع.
ج -التنس يق ب ين أدوار ك ل م ن ال وزارة والجه ات الص ﺣية والجه ات المعني ة فيم ا يتعل ق بﺣماي ة
الصﺣة العامة.
د -تﺣديد أولويات واقتراح آليات دعم وتطوير البﺣوث والدراسات المتعلقة بالصﺣة العامة.
هـ  -أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
معالي الرئيس :
سعادة أﺣمد ﺣمد السويدي تفضل .
سعادة  /أحمد حمد السويدي :
معاليك سأرجع إلى المادة الثالثة  ،أنا أرى إعادة إضافة عبارة " وجميع المناطق الﺣرة في
الدولة "  ،فمن خﻼل مﻼﺣظتي في العمل في النيابة العامة في دبي أنه قد مرت علينا
قضايا كثيرة  ،فأﺣيان ا ً تماطل المناطق الﺣرة في تفسير القانون  ،وفي بعض اﻷﺣيان ﻻ
تسلمنا ...
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معالي الرئيس :
سامﺣني سعادة بوشهاب  ،المادة تقول اﻵتي  " :تسري أﺣكام هذا القانون على كل ما يتعلق
بالصﺣة العامة في الدولة بما في ذلك المناطق الﺣرة " .
سعادة  /أحمد ﷴ السويدي :
ممتاز  ،آسف جدا ً معاليك .
معالي الرئيس :
مشكور جزاك ﷲ خير  ،إذا ً ﻻ توجد مﻼﺣظات ﻻ على المادة الثانية وﻻ الثالثة وقرأت سعادة
المقرر المادة الرابعة ولم يطلب أﺣد الكلمة وبالتالي سنكمل  ،تفضلي سعادة شذى .
سعادة  /شذى سعيد النقبي :
معاليك أنا لدي مﻼﺣظة وأﺣاول طلب الكلمة ولكن ﻻ يستجيب النظام  ،ربما هناك خلل معين .
معالي الرئيس :
المﻼﺣظة في أي مادة ؟
سعادة  /شذى سعيد النقبي :
في المادة الثانية معاليك من فضلك  ،تقول المادة  " :وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم
العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وﺣماية الصﺣة العامة وفقا ً للمبدأ اﻻﺣترازي والبراهين العلمية
المؤكدة  ، " ...لو يوضﺣون لي ﻷنهم كتبوا في تعريف الغذاء هو الغذاء الصﺣي وتم ﺣذف بند "
ﺣسب المعايير العلمية المعتمدة " ومبررهم هو " لعدم وجود معايير علمية معتمدة "  ،ولم يتم
ﺣذف هذه الجملة في هذه المادة توافقا ً مع جميع مواد القانون  ،فإذا لم يﺣدد نوع المعايير العلمية
المعتمدة إذا كانت خليجية أو إقليمية أو دولية في ﺣال اعتمادها فكيف تم وضعها هنا ؟ ربما صار
لدي لبس بأن تم ﺣذفها في المرة اﻷولى بينما هنا لم يتم ﺣذفها ؟ وشكرا ً .
معالي الرئيس :
الدكتورة ﺣواء تفضلي وستوضح هذا اﻷمر .
سعادة  /د .حواء الضحاك المنصوري  ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية (
شكرا ً معاليك  ،كانت المﻼﺣظة على تعريف الغذاء  ،نظرا ً إلى قيمة الدراسة في هذا الموضوع
بصراﺣة يا أختي الكريمة  ،ولم نجد أنه يوجد تعريف واﺣد معترف به دوليا ً ولذلك لم نضع ذلك
التفصيل جملة ﻷنه سيكون غير دقيق  ،مادام ﻻ توجد معايير دولية متفق عليها فقد ارتأت اللجنة
أن من اﻷفضل أن ﻻ نضعها في الجملة وذلك للدقة  ،وشكرا ً .
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معالي الرئيس :
شكرا ً دكتورة  ،سنكمل ...
سعادة  /شذى سعيد النقبي :
معاليك هل يمكن أن أذكر المﻼﺣظة الثانية في نفس المادة ؟
معالي الرئيس :
تفضلي دكتورة بتﻼوة المادة الخامسة .
سعادة المقرر :
المادة )(5
وضع اﻻستراتيجيات والخطط والبرامج
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية وضع السياسات واﻻستراتيجيات
المتعلقة بالصﺣة العامة ،وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالوقاية واﻻستجابة الفورية في المجتمع
وآليات تنفيذها وتقييمها.
معالي الرئيس :
ﻻ توجد مﻼﺣظات تفضلي أكملي المادة السادسة .
سعادة المقرر :
المادة )(6
تبادل المعلومات والبيانات واﻹحصائيات
على الجهات الصﺣية والجهات المعنية تزويد الوزارة بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو
إﺣصائيات تتعلق بتطبيق أﺣكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا ً له.
وتتبادل الجهات الصﺣية والجهات المعنية والوزارة أي معلومات أو بيانات أو إﺣصائيات في هذا
الشأن.
معالي الرئيس :
ﻻ توجد مﻼﺣظات على هذه المادة  ،تفضلي أكملي .
سعادة المقرر :
المادة )(7
كوادر الصحة العامة
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 .1تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية ،بوضع الضوابط الواجب توفرها
لتعيين وتدريب وترخيص وتصنيف الكوادر الﻼزمة للعمل في مجال الصﺣة العامة.
 .2تتولى الوزارة ،وبالتنسيق مع الجهات المختصة تقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في
الدولة للتمكين من تﺣقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة.
البند الثاني هو بند مستﺣدث .
معالي الرئيس :
ﻻ توجد هناك أية مﻼﺣظات على هذه المادة  ،تفضلي سعادة المقرر بتﻼوة المادة الثامنة .
سعادة المقرر :
المادة )(8
التعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة
مع ال ازرة ل ق
ة وال هات ال ع ة والل ة ال عاون وال
تق م ال هات ال
 .1مراقبة الوضع الصﺣي بالدولة ،وإعداد التقارير الدورية الﻼزمة بشأن ذلك.

ما أتي:

 .2وضع اﻷسس والمعايير الﻼزمة لتقييم مجمل برامج وسياسات الصﺣة العامة.
 .3تﺣديد مشاكل الصﺣة العامة ،والمخاطر الصﺣية ذات اﻷولوية.
 .4تﺣديد إدارة المواد الخطرة المؤثرة على الصﺣة العامة.
 .5وضع آليات الترصد واﻻستعداد لمواجهة مخاطر الصﺣة العامة.
 .6وضع النظم والقواعد الخاصة باﻹعﻼم في مجال الصﺣة العامة.
 .7وضع آليات لمراجعة ﺣاﻻت الطوارئ والكوارث واﻷزمات على المستوى الصﺣي في
الدولة.
 .8أي موضوعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
معالي الرئيس :
سنصوت الﺣقيقة على المواد من  2إلى  7ﻷن هناك من طلب الكلمة وقد يكون له مﻼﺣظات ،
سعادة اﻷخ ﺣمد هل لديك تعليق على المادة الثامنة ؟
سعادة  /حمد أحمد الرحومي  ) :النائب اﻷول للرئيس (
على المادة السابعة معاليك .
معالي الرئيس :
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سنصوت على المواد من  2إلى  6الكترونيا ً ومن ثم سننتقل إلى المادة السابعة لنستمع لمﻼﺣظات
سعادتك .
) أجري التصويت اﻻلكتروني على المواد من  2إلى  6وقد كان هناك عدد  24عضوا ً موافقا ً
وعدد  1عضو غير موافق وبالتالي هناك أغلبية على هذه المواد (  ،واﻵن ننتقل لﻼستماع إلى
مﻼﺣظة سعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي  ) :النائب اﻷول للرئيس (
شكرا ً معالي الرئيس  ،البند المستﺣدث تكلم عن " تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة
تقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة للتمكين من تﺣقيق زيادة متصاعدة في نسب
التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة "  ،أطلب شرﺣا ً بسيطا ً معاليك ﺣول كيف نتكلم عن
التوطين من خﻼل هذه المادة فهي ليست واضﺣة بالنسبة لي  ،ما هي اﻵلية ؟ تتولى الوزارة
بالتنسيق مع الجهات المختصة تقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة  ،لدينا اﻵن جهات
مختصة معاليك ولدينا جهات معنية بالتوطين في الدولة للتمكين من تﺣقيق زيادة متصاعدة  ،أنا
لدي مقترح بديل إذا قبلت به اللجنة أو الﺣكومة  ،البند اﻷول معاليك نضيف له – فقط – كلمة "
والتوطين "  ،هي آلية معينة سيطبقونها ﻻﺣقا ً  ،وهي تتكلم عن نفس الشيء  " ،تقوم الوزارة
بالتنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية بوضع الضوابط الواجب توفرها لتعيين وتدريب
وترخيص وتوطين وتصنيف الكوادر "  ،بالتالي تسير كلمة التوطين مع الفقرة اﻷولى إذا ارتأت
الﺣكومة ذلك ...
معالي الرئيس :
انقطع الصوت يا سعادة ﺣمد الرﺣومي .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي  ) :النائب اﻷول للرئيس (
اسمح لي يا معالي الرئيس  ،مﻼﺣظتي هي إما أن نضيف التوطين للفقرة اﻷولى ونلغي المستﺣدث
أو أن يوضح لي اﻹخوة ﻷن جزئية التوطين غير واضﺣة في البند المستﺣدث  ،هل هذه الصياغة
واضﺣة أم نعدل فيها بشكل أوضح معاليك  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادتك  ،معالي الوزير هل يمكن أن توضح لنا هذه الجزئية ؟ تفضل .
معالي  /عبدالرحمن بن ﷴ العويس  ) :وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون
المجلس الوطني اﻻتحادي (
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معاليك  ،كما تفضل سعادة اﻷخ ﺣمد فإن إخوانكم في اللجنة كان لديهم أكثر من مﻼﺣظة ﺣول هذا
الموضوع وطرﺣوا هذا الموضوع وأسهبوا فيه وأكدوا عليه وكان هذا مذكورا ً في المادة الخامسة
إذا لم أكن مخطئا ً  ،ونﺣن أشرنا إلى هذا الموضوع هنا  ،وجاءت الصياغة على هذا اﻷساس ،
الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والتي سنتكلم عنها فيما بعد  ،الوزارة تقوم بتقديم الدعم
للجهات المعنية بالتوطين في الدولة وهي وزارة التوطين بﺣكم وجود ما يتعلق بالصﺣة العامة
ووجود اﻷطباء في هذا المجال  ،فنﺣن ندعم جهة للتمكين من تﺣقيق زيادة متصاعدة في نسب
التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة  ،هذا المﺣور الذي نﺣتاج إليه  ،نﺣن نﺣتاج إلى
كفاءات وطنية نرفد بها القطاع الصﺣي  ،إذا ً نﺣن نﺣتاج إلى أن نعمل يدا ً بيد مع الكليات  ،مع
الكليات المتخصصة  ،مع الجامعات المتخصصة في هذا اﻹطار  ،نﺣتاج للعمل مع إخواننا في
وزارة التربية والتعليم على موضوع البعثات والجهات المعنية في البعثات  ،نﺣتاج إلى نطور ما
يتعلق بجهات التدريب  ،كل هذه الجهات موجودة  ،وبﺣكم أن إخواننا في وزارة الموارد البشرية
والتوطين هم من يتابع هذا الموضوع وبﺣكم أيضا ً وجود لجنة متخصصة فيما يتعلق بموضوع
التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدﷲ بن زايد  ،لذلك جئنا فيما يتعلق بأننا سنكون في
بعض اﻷﺣيان الجهة المعنية بوضع بعض الضوابط أو الجهة المعنية بوضع بعض القرارات أو
الجهة المعنية فيما يتعلق بالتنسيق في التﺣفيز أو وضع آليات لفرض أمور معينة على القطاع
الخاص ﺣتى نصل إلى نسبة التوطين المطلوبة أو ما نريد  ،وفي نفس الوقت بما ﻻ يتعارض مع
المستوى الصﺣي للخدمات التي من المفروض أن تقدم  ،ولذلك هذه الصيغة المطروﺣة هي ما تم
اﻻتفاق عليه بين إخوانكم في اللجنة وأيضا ً في الوزارة وأنا متأكد أيضا ً أن الجهات المعنية ستكون
مرتاﺣة بهذا السياق  ،عدا نقطة واﺣدة ﻻﺣظناها وهي التنسيق مع الجهات المختصة  ،الجهات
المختصة بالمناسبة غير معرفة في القانون  ،فيمكن أن نضع بدﻻً منها الجهات المعنية  " ،تقديم
الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة لتمكين تﺣقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في
الكوادر الطبية العاملة في الدولة "  ،فإذا كان الهدف هو التوطين في القطاع الصﺣي وبأعلى نسبة
فهذه المادة تﺣقق هذا الهدف يا معالي الرئيس  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير  ،سعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي إن كان هذا التوضيح في كفاية  ...تفضل .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي  ) :النائب اﻷول للرئيس (
نعم معاليك  ،هناك جزئيتين  ،الجزئية اﻷولى هي جزئية تعديل الجهات المختصة  ،وأنا كن ت أود
التأكيد على موضوع ليس مخرجات التعليم بل أن ا أتكل م ع ن التعيين ات الﺣقيقي ة ف ي ال وزارة وف ي
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القطاع الطبي اﻵن  ،معالي الوزير تكلم بأن نعم سيكون هناك توطين وإلزامية بطريق ة أو ب أخرى
وهذا هو الهدف  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي  ،إذا كانت هناك ﺣاجة لتعريف الجهات المختصة ولو أن الﺣقيقة
كل جهة مختصة معنية بالتوطين  ،التعليم ومختلف الجهات  ،يمكن أن نطلب من سعادة المستشار
وضع تعريف لها وسنعود لها فيما بعد  ،نعم لديه مقترح اﻵن وهو  " :تتولى الوزارة التنسيق
وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة  ، " ...ﺣيث تم ﺣذف عبارة " مع الجهات
المختصة " ووضعنا فقط عبارة " وتقديم الدعم للجهات المعنية "  ،التعديل بسيط ولكن يﺣقق
الغرض إن كان مناسبا ً  ،وإن رأيتم أن هناك ﺣاجة ليكتب لكم ويعرض فسيتم ذلك  ،مرة أخرى
سأتلوه  " :تتولى الوزارة التنسيق وتقديم الدعم  " ...إلى بقية المادة  ،واﻵن سنصوت على هذه
المادة بالتعديل الذي أجري عليها .
) أجري التصويت اﻻلكتروني على هذه المادة وقد كان هناك عدد  28موافقا ً عليها وباﻷغلبية ( ،
اﻵن هل هناك أية مﻼﺣظات على المادة الثامنة ؟
) لم تبد أية مﻼﺣظات (
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
) موافقة (
سعادة المقرر :
المادة )(9
تعزيز اﻹرشاد والتثقيف الصحي
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية ،بإعداد سياسات واستراتيجيات
اﻹرشاد والتثقيف والتعزيز الصﺣي في مجال الصﺣة العامة وبما فيها الصﺣة النفسية ،وعلى
الجهات الصﺣية وضع برامجها التنفيذية وفقا ً لتلك السياسات واﻻستراتيجيات.
معالي الرئيس :
في المادة التاسعة أضيفت عبارة " وبما فيها الصﺣة النفسية " علما ً بأن الصﺣة العامة في التعريف
تشمل الصﺣة النفسية  ،فﻼ ﺣاجة لهذه اﻹضافة طالما أن هناك تعريف يشملها والرأي لكم  ،ناعمة
الشرهان تفضلي .
سعادة  /ناعمة عبدﷲ الشرهان  ) :النائب الثاني للرئيس (
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معاليك كما تفضلت كان الﺣوار ﺣول نفس النقطة بأن الصﺣة العامة تشمل كل شيء ،لكن نظرا ً
ﻷهمية الصﺣة النفسية وهذا الجانب النفسي نريد أن نلقي الضوء عليه ونختصه ﻷنه جانب جدا ً
مهم وذو أولوية خاصة ،لذا ارتأت اللجنة أن نضع الجانب الصﺣي ﻷهميته ،واليوم مثﻼً نﺣن في
هذه اﻷزمة تعتبر الجوانب النفسية الصﺣية لها أثر كبير  ،ولكن نفس الكلمة التي تفضلت بها
معاليك ناقشناها لكن ارتأت اللجنة أن الجانب الصﺣي اليوم ربما يؤثر على كل الجوانب وهو ذو
أهمية وأولوية لذا تم وضع الجانب الصﺣي هنا في المادة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
ﺣسنا ً  ،سنصوت على المادة بﺣذف عبارة " وبما فيها الصﺣة النفسية "  ،التصويت اﻵن من
يوافق على ﺣذف هذه الجملة ﻷنها ﺣقيقة ﻻ تضيف شيء في القانون  ،القانون عندما يصاغ فإنه
يصاغ وفق أسس وضوابط وكلما كنا ملتزمين باﻷسس والضوابط كلما كان ذلك أفضل صياغةً
وتشريعا ً لنا  ،فطالما هناك تعريفات فإنه يقصد بها أينما ترد الصﺣة العامة ﻻ نذكر كافة تفاصيل
الصﺣة العامة  ،هي تشمل ما ورد في التعريف  ،تفضلوا بالبدء بالتصويت اﻻلكتروني على ﺣذف
عبارة " وبما فيها الصﺣة النفسية " .
) هناك أغلبية بالموافقة على ﺣذف هذه الفقرة بعدد  25صوتا ً (
واﻵن تفضلي دكتورة وأكملي تﻼوة المادة العاشرة .
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
المادة )(10
صحة اﻷسرة
" على الوزارة والجهات الصﺣية توفير الخدمات المتعلقة بصﺣة اﻷسرة ،بما في ذلك ما يأتي:
 .1الفﺣص الطبي  ،وتقديم المشورة الصﺣية للمقبلين على الزواج.
 .2الصﺣة اﻹنجابية ،والتوعية بها ورعاية اﻷم وبصفة خاصة أثناء فترة الﺣمل والوﻻدة ،وما بعد
الوﻻدة والرضاعة .
 .3التوعية بالرضاعة الطبيعية والتدريب عليها.
 .4اﻻكتشاف المبكر للعيوب الخ َْل ِقية واﻷمراض الوراثية.
 .5توعية اﻷسرة والمجتمع بكيفية رعاية اﻷطفال وﺣمايتهم.
 .6الفﺣ وص الطبي ة الدوري ة للطف ل ،لمتابع ة نم وه ورعاي ة ص ﺣته ،وإرش اد اﻷم ﺣ ول الغ ذاء
الصﺣي المتوازن له خﻼل فترة نموه .
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 .7التﺣديث الدوري للتطعيمات الوقائية وضمان جودتها مع توفير التغطية الش املة ض من سياس ة
مﺣددة .
معالي الرئيس :
ط البي الكلم ة س عادة س مية الس ويدي  ،وس عادة عبي د الس ﻼمي  ،تفض لي س عادة اﻷخ ت س مية
السويدي.
سعادة  /سمية عبدﷲ السويدي :
معالي الرئيس  ،كانت مﻼﺣظتي على المادة السابقة وقد تم التصويت عليها  ،وشكرا ً.
معالي الرئيس :
مشكورة أخت سمية  ،فالتقنيات للجلسة عن بعد علين ا أن نتقبله ا بع ض الش يء  ،تﺣملون ا  ،الكلم ة
لسعادة عبيد السﻼمي .
سعادة  /عبيد خلفان السﻼمي :
شكرا ً معالي الرئيس  ،الﺣقيقة أن المادة العاشرة وهي بشأن صﺣة اﻷسرة كما وردت من الﺣكومة
وكما عدلتها اللجنة ركزت فقط على الطفل ورعاية اﻷم والﺣمل والوﻻدة في ﺣين أن مفهوم صﺣة
اﻷسرة يش مل جمي ع أف راد اﻷس رة بكاف ة المراﺣ ل العمري ة  ،أي جمي ع مراﺣ ل الﺣي اة م ن ال وﻻدة
والطفولة والمراهقة مرورا ً بمرﺣلة البلوغ إلى سن الشيخوخة  ،فمن يقرأ المادة من الوهلة اﻷول ى
يتبادر في ذهنه أنها تخص صﺣة الطفل وليس صﺣة اﻷسرة ﺣيث أن تركيز المادة كله على الطفل
واﻷمومة والوﻻدة والرضاعة  ،وشكرا ً.
معالي الرئيس :
تفضلي دكتورة ﺣواء  -مقررة اللجنة بالرد على مﻼﺣظة سعادة العضو .
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
شكرا ً معالي الرئيس  ،الﺣقيقة أن المﻼﺣظة في مكانها ولكن دعوني أشرح لكم .
معالي الرئيس  ،صﺣيح أن مجال صﺣة اﻷسرة يعتبر مجاﻻً متعدد النواﺣي  ،أو يمكن أن نقول أنه
يشمل أكثر من صﺣة المرأة أو الصﺣة اﻹنجابية  ،هذه ص ﺣيح  ،ولك ن نظ را ً ﻷهمي ة تس طير ه ذا
المجال وأهمية العناية باﻷم ف ي ه ذه المراﺣ ل الﺣساس ة ارت أت اللجن ة أن نس لط الض وء عل ى ه ذه
الفئة بالذات  ،وأيضا من ناﺣية التوافق بيننا وبين منظمة الصﺣة العالمية  ،فأيض ا منظم ة الص ﺣة
العالمية ارتأت أن تركز على هذه الناﺣية بالذات وهي صﺣة الم رأة والص ﺣة اﻹنجابي ة والفئ ات "
الضعيفة " مثل اﻷطفال أو المعرضة ربما من ناﺣية ما لعدم التركيز عليهم من الناﺣي ة الص ﺣية ،
وشكرا ً.
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معالي الرئيس :
شكرا ً  ،ننتقل ...
سعادة  /ناصر ﷴ اليماحي :
عفوا ً معالي الرئيس  ،لكن أنا رفعت يدي لطلب الكلم ة بواس طة الجه از  ،ف ﻼ أدري إذا ت م ظه ور
اسمي لديكم ...
معالي الرئيس :
عفوا ً تفضل يا أخ ناصر .
سعادة  /ناصر ﷴ اليماحي :
معالي الرئيس  ،أنا عندي مقترح باستﺣداث بند في هذه المادة وهو بشأن ما تﺣدث عنه اﻷخ عبي د
ونصه كما يلي  " :غرس المفاهيم واﻷسس الصﺣية السليمة لدى أف راد اﻷس رة والمجتم ع " وذل ك
ﻷهمية المفاهيم واﻷسس الصﺣية للمجتمع وليس فقط لﻸطفال واﻷم فقط  ،فالمقترح هو  " :غ رس
المفاهيم واﻷسس الصﺣية السليمة لدى أفراد اﻷسرة والمجتمع "  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
ما رأي الﺣكومة بهذا المقترح ؟ تفضل معالي الوزير .
معالي  /عبدالرحمن بن ﷴ العويس ) :وزير الصحة ووقاية المجتمع(
ش كرا ً مع الي ال رئيس  ،بداي ة أن ا ش أكر لم داخﻼت اﻹخ وة  ،اﻷخ عبي د ج زاه ﷲ خي را ً أك د عل ى
اﻻهتمام بموضوع اﻷسرة كاملة  ،ولو نﻼﺣظ معالي الرئيس المادة في بدايتها تنص على  " :عل ى
ال وزارة والجه ات الص ﺣية ت وفير الخ دمات المتعلق ة بص ﺣة اﻷس رة  " ....فاﻷس اس ه و تق ديم
الخدمات العامة لﻸسرة عامة بما في ذلك النقاط التي ذكرتها المادة وهي اﻷشياء التي ق د ﻻ تتب ادر
للذهن مثل موضوع الفﺣص الخاص بموضوع الزواج  ،فالناس ﻻ تنتبه له ﻷنه يك ون قب ل تك وين
اﻷسرة  ،ك ذلك الص ﺣة اﻹنجابي ة اﻹخ وة أض افوا موض وع التوعي ة ﻷنن ا نري د التركي ز عل ى ه ذا
اﻷم ر ،ك ذلك التوعي ة بالرض اعة أض اف اﻹخ وة موض وع الت دريب بﺣك م التجرب ة  ،وك ان هن اك
توافق  ،فما أش ار ل ه اﻷخ عبي د نش كره علي ه  ،ونؤك د ل ه أن اﻻهتم ام ينص ب عل ى اﻷس رة كامل ة
بجميع أفرادها .
أم ا م ا طرﺣ ه س عادة اﻷخ ناص ر اليم اﺣي ف إذا ارت أى المجل س إض افة ش يء ف ﻼ م انع ل دينا ف ي
موضوع التوعية أو اﻹرشاد رغم أن هناك جهات كثيرة تتولى  -أيضا  -هذا الموض وع  ،لك ن إذا
رأيتم ذلك فنﺣن كﺣكومة ﻻ نمانع واﻷمر لكم  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
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شكرا ً معالي الوزير  ،بالفعل أنا أرى أن صدر المادة اﻷس اس فيه ا متعل ق بص ﺣة اﻷس رة  ،ولك ن
هناك شكل من أشكال التأكيد على فئات معينة ﻹبراز أهمية اﻻنتباه لهذه اﻷمور  ،لكن المادة تشمل
صﺣة اﻷسرة بشكل عام وﻻ ﺣاجة ﻹضافة شيء آخر لها  ،الكلمة لسعادة اﻷخ ﷴ عيسى .
سعادة  /ﷴ عيسى الكشف :
ش كرا ً مع الي ال رئيس  ،مع الي ال وزير  ،ربم ا ف ي ﺣ ديث س ابق ك ان مع الي ال وزير يق ول ع ن
موضوع الصﺣة النفسية  ،والن اس ﺣت ى ﻻ ترغ ب ب القول أنه ا مريض ة به ذا الم رض أو الوب اء ،
وبذلك فﻼ ينقلون الصورة الصﺣيﺣة ويقولون بأنهم سيبقون في البي ت وب ذلك فف ي بع ض الﺣ اﻻت
يتعرض بع ض اﻷبن اء ﻷم ور ص ﺣية ربم ا ت ؤثر بالس لب عل ى نفس يتهم  ،فنﺣت اج ﻹض افة جزئي ة
تخص الجانب النفسي من أجل اﻻهتمام بها  ،فما دمتم أكدتم عليها في السابق فارى أن تضاف هنا
للمادة وهي " الصﺣة النفسية للطفل "  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
أخ ﷴ  ،س بق وان أك دنا أن ه ذا اﻷم ر ورد ف ي التعري ف  ،والتعري ف يش مل الص ﺣة العام ة ،
والصﺣة العامة تشمل الصﺣة النفسية  ،الكلمة لسعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي ) :النائب اﻷول للرئيس(
شكرا ً مع الي ال رئيس  ،فق ط أود التوض يح بأن ه بالنس بة لص ﺣة اﻷس رة ل و س رنا قل يﻼ ف ي الق انون
سنجد المادة ) (13تتكلم ع ن ص ﺣة الي افعين  ،والم ادة ) (14ت تكلم ع ن ص ﺣة المس نين  ،والم ادة
) (15تتكلم عن صﺣة المعاقين  ،والمادة ) (16تتكلم ع ن الص ﺣة النفس ية  ،فك ل الفئ ات  -مع الي
الرئيس  -موجودة  ،ولكن صﺣة اﻷسرة هنا ضيقوها في نط اق اﻷس رة وال زواج واﻷوﻻد  ،ولك ن
اليافعين والمسنين وغيرهم موجودين في الم واد التالي ة ك ل فئ ة له ا م ادة لوﺣ دها  ،ل ذلك أعتق د أن
المادة العاشرة كما وردت جيدة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
نع م  ،وأيض ا  -الﺣقيق ة  -عن دنا ف ي المجل س اﻵن مش روع ق انون متكام ل ع ن الص ﺣة النفس ية
معروض على المجلس  ،فسيكون هذا المشروع أفرد له ذا الجان ب م ا يس تﺣقه  ،فه ذا ق انون بش أن
الص ﺣة العام ة  ،وﻻ يمك ن أن يتﺣ ول إل ى مجموع ة مش روعات ق وانين  ،الكلم ة لس عادة ناعم ة
الشرهان .
سعادة  /ناعمة عبدﷲ الشرهان ) :النائب الثاني للرئيس(
مع الي ال رئيس  ،س أعود ل ﻸخ العض و ال ذي تﺣ دث ع ن نش ر الثقاف ة وال وعي  ،ون ص الم ادة ف ي
ب دايتها يق ول  " :عل ى ال وزارة والجه ات الص ﺣية ت وفير الخ دمات  " ...وت وفير الخ دمات ين درج
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تﺣت مظلته الوعي والتثقيف الصﺣي وغير ذلك  ،فأعتقد أن هذه اﻷمور مشمولة  ،وعندما تفض ل
معالي الوزير في قضية رعاية اﻷم أعتقد أن اﻷساس ه و ف ي ﺣم ل اﻷم والعناي ة ب اﻷم ﻷن ص ﺣة
الجنين هي اﻷساس  ،وكذلك الفئات التي تم التطرق إليها سواء كان الﺣمل أو الرضاعة أو الوﻻدة
فأعتقد هذه أساس يات لنم و الطف ل ﺣت ى يص بح يافع ا ً  ،فﺣت ى ﻻ يك ون هن اك أم راض مس تقبلية ت م
التأكيد هنا على صﺣة اﻷمة والرضاعة الطبيعية أو الرضاعة بصورة عام ة  ،وك ذلك أك دوا عل ى
اﻻكتشاف المبكر للعيوب والتي من الممكن أن تكلف فيما بعد اﻷسرة والدولة الكثير م ن اﻷعب اء ،
فأعتقد أنه تم التركيز على هذه الجوانب نظرا ً ﻷهميتها ﺣيث ستسهم في بناء اﻹنسان ال ذي س يخدم
فيما بعد الدولة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة ناعمة الشرهان  ،أيه ا اﻹخ وة  ،اﻵن الس اعة  12ونص ف ل يﻼً  ،فإم ا ان نرك ز عل ى
المﻼﺣظات الهام ة أو س يكون عن دكم جلس تين ب دل جلس ة واﺣ دة ﺣت ى ننته ي  ،فه ل هن اك أﺣ د ﻻ
يرغب بالذهاب للصﻼة في ليلة القدر ....
سعادة  /سهيل نخيرة العفاري :
معالي ال رئيس  ،بالفع ل نﺣ ن نرغ ب بالص ﻼة  ،ونﻼﺣ ظ أن الم داخﻼت  -م ع اﺣترام ي للجمي ع -
متكررة  ،فنﺣن في صﺣة طيبة  -والﺣمد

 -وموضوع النفسية وغير النفسية هل هناك أﺣد ذهب

للمستشفى ولم يتم معالجته ؟ فكل شخص لديه بطاقة صﺣية ويتعالج  ،وه ذا الق انون ش امل وواف ي
وجزاكم ﷲ خيرا ً ،وﻻ داعي لكل هذه اﻹضافات والمداخﻼت التي تتكرر كل مرة  ،واﻷمر متروك
في النهاية لمعاليك  ،واسمﺣوا لي إخواني ففعﻼً نرغ ب بالص ﻼة ف ي ه ذه اللي الي الفض يلة  ،ولك ن
هذا عمل وهو  -أيضا عبادة  ،وشكرا ً.
معالي الرئيس :
مشكور يا أخوي أبو ﷴ  ،الكلمة لسعادة جميلة المهيري .
سعاة  /جميلة أحمد المهيري :
شكرا ً معالي الرئيس  ،أوﻻً فعﻼً نريد الصﻼة في هذه الليلة لخصوصيتها .
الشيء الثاني  ،أود الرد على مداخلة سعادة ناصر ب اقتراح تعري ف فيم ا يخ ص التوعي ة  ،الﺣقيق ة
أن كﻼم اﻷخ ناصر على عيننا ورأسنا وجزاه ﷲ خيرا ً وهو يه دف لتعزي ز الق انون لك ن ه ذا ورد
في المادة رقم ) (16الخاصة بأنماط الﺣياة الصﺣية  ،فأعتقد أنها تغطي ما ذكره سعادة اﻷخ ناصر
 ،وشكراً.
معالي الرئيس :
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ش كرا ً س عادة جميل ة المهي ري  ،س نكمل ب تﻼوة الم ادة ) (11ف اﻵن أخ ذنا بع ين اﻻعتب ار واس تمعنا
للمﻼﺣظ ات عل ى الم ادة ) (10وﻻ يوج د لمقت رح تع ديل عل ى الم ادة  ،وبالت الي س نكمل ف ي ت ﻼوة
المواد ﺣتى نقلل من فترات التصويت اﻹلكتروني  ،تفضلي سعادة المقررة بتﻼوة المادة . 11
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
المادة )(11
الرضع وصغار اﻻطفال
أغذية ومنتجات ُ
" تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية ،بوضع ش روط وض وابط
تسويق وتنظيم بيع اﻷغذية والمنتجات الصﺣية ذات العﻼقة بالرضع وصغار اﻷطفال " .
المادة )(12
الصحة في المؤسسات التعليمية
" تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصﺣية والجه ات المعني ة ،بوض ع ض وابط تعزي ز
وﺣماية صﺣة طﻼب المؤسسات التعليمية والعاملين فيها " .
المادة )(13
صحة اليافع
" تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجه ات الص ﺣية والجه ات المعني ة ،بوض ع ض وابط تعزي ز
وﺣماية صﺣة اليافعين الجسدية والنفسية ومكافﺣة السلوكيات السلبية ذات الخطورة على صﺣتهم "
المادة )(14
صحة المسنين
" تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجه ات الص ﺣية والجه ات المعني ة ،بوض ع ض وابط تعزي ز
وﺣماية صﺣة المسنين والرعاية الصﺣية المتكاملة لهم ،وضمان توفير البيئة المﻼئم ة له م بم ا ف ي
ذلك المراكز والمؤسسات الخاصة بهم " .
مادة مستحدثة من اللجنة
المادة )(15
صحة المعاقين
" تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجه ات المعني ة والجه ات الص ﺣية ،بوض ع ض وابط تعزي ز
وﺣماية صﺣة المعاقين والرعاية الصﺣية المتكاملة لهم ،وضمان توفير البيئة المﻼئمة لهم " .
معالي الرئيس :
نتوقف هنا لنصوت على المواد من (10 - 14) ....
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سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري :
معالي الرئيس  ،أنا أطلب المداخلة في المادة (15) ...
معالي الرئيس :
ﻻ بأس  ،سنصوت على المواد من ) (14 - 10ومن ثم نعطيك المجال للمداخلة على المادة )(15
....
سعادة  /شذى سعيد النقبي :
معاليك أنا كذلك طلبت المداخلة على المادة ) (14وﻻ أعرف إن ظهر الطلب لمعاليك ...
معالي الرئيس :
هل ستعيدينا للمادة ) (14يا أخت شذى ؟ ...
سعادة  /شذى سعيد النقبي :
إذا ً أسﺣب مداخلتي  ،وشكراً.
معالي الرئيس :
مشكورة جزاك ﷲ خيرا ً  ،إذا ً سنصوت على المواد من ). (10 - 14
تم التصويت إلكترونيا ً على المواد من ) (14 - 10فكانت النتيجة بالموافقة بأغلبية ) (28عضو .
واﻵن تفضلي سعادة اﻷخت ناعمة المنصوري بالتعقيب على المادة )(15
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري :
شكرا ً معالي الرئيس  ،أنا أتكلم عن المادة ) (15المستﺣدثة من اللجن ة والت ي ت نص عل ى  " :تق وم
الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الص ﺣية ،بوض ع ض وابط تعزي ز وﺣماي ة
صﺣة المعاقين والرعاية الصﺣية المتكاملة لهم ،وضمان توفير البيئة المﻼئمة لهم " ....
معالي الرئيس :
يا أخت ناعمة  ،نﺣن نتكلم عن المادة ) (15وليس المادة (16) ....
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري :
نعم معالي الرئيس  ،المادة ) (15الخاصة بصﺣة المعاقين .
معالي الرئيس :
صﺣة المعاقين  " ..تقوم الوزارة  " ...تفضلي .
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري :
نعم معالي الرئيس  ،فهذه مادة مستﺣدثة من اللجنة .
معالي الرئيس :
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تفضلي بتﻼوتها .
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري :
" تق وم الجه ات المعني ة بالتع اون والتنس يق م ع ال وزارة  " ...ه ذه ه ي الم ادة الت ي كان ت تقرأه ا
الدكتورة ﺣواء ....
معالي الرئيس :
" تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الصﺣية  " ...تفضلي .
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري :
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الصﺣية بوضع ضوابط تعزيز ﺣماية
صﺣة المعاقين ...
معالي الرئيس :
تعزيز وﺣماية ...
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري :
نعم معالي الرئيس  ،الﺣقيقة أن المادة جي دة ولكنه ا ت تكلم بش كل ع ام  ،ل ذلك أن ا ل دي إض افة عل ى
الم ادة  ،وه ذه اﻹض افة ج اءت م ن المي دان بﺣك م عمل ي وتخصص ي  ،ف نﺣن عن دنا إش كاليات -
معاليك  -وتﺣديات ﺣقيقية  ،لذلك أنا أطلب م ن المجل س الم وقر وم ن الﺣكوم ة الموافق ة عل ى ه ذه
اﻹضافة التي س وف تخ دم بش كل مباش ر ش ريﺣة معين ة ﺣي ث أن الق انون م ن أهداف ه ﺣ ل المس ائل
وﺣواجز معينة على أرض الواقع  ،فنﺣن نتكلم عن معاناة ﺣقيقية معالي الرئيس  ،ونﺣتاج أن نقف
كلن ا معه م  ،واﻹض افة ه ي تكمل ة عل ى الم ادة  ... " :بم ا ف ي ذل ك مراك ز العناي ة طويل ة الم دى
للﺣاﻻت الذهنية ومراكز التأهيل ....
معالي الرئيس :
لو سمﺣت اﻷخت ناعمة قراءة اﻹضافة المقترﺣة بهدوء  ،تفضلي .
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري :
" بما في ذلك مراكز العناية طويلة المدى بالﺣاﻻت الذهي ة ومراك ز التأهي ل للﺣي اة  ،والعم ل عل ى
إدراج الخدمات تﺣت تغطية التأمين الصﺣي "  ،فإذا كان هن اك مﻼﺣظ ات عل ى موض وع الت أمين
الص ﺣي فأن ا أود رف ع توص يات ووض ع اس تراتيجيات تُض م تﺣ ت الت أمين الص ﺣي وتك ون م ن
صﻼﺣيات وزارة الصﺣة  ،وأهم أرك ان الص ﺣة ت وفير العناي ة النفس ية أو الص ﺣية للمع اق  ،فه ذه
إض افة  -مع الي ال رئيس  -أرغ ب ف ي الﺣص ول عل ى التأيي د له ا م ن معالي ك والمجل س الم وقر
والﺣكومة  ،وشكرا .
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معالي الرئيس :
معالي الوزير تفضل بالتعقيب على المقترح .
معالي  /عبدالرحمن بن ﷴ العويس ) :وزير الصحة ووقاية المجتمع(
شكرا ً مع الي ال رئيس  ،والش كر موص ول لﻸخ ت ناعم ة  ،ﻻ ش ك ب أن اﻷخ ت ناعم ة المنص وري
بﺣكم أنها تعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة  ،ويكفي أنها ﺣازت عل ى لق ب " أم المكف وفين " ،
فبداي ة نس جل له ا الش كر ف ي ه ذه اﻷي ام المبارك ة  ،وه ي تس تﺣق ال دعاء من ا  ،فنس أل ﷲ س بﺣانه
وتعالى أن يعطيها الصﺣة والعافية وأن تكم ل ف ي مس يرتها ه ي واﻹخ وة جميع ا الع املين ف ي ه ذا
المجال .
الﺣقيق ة أن ه  -أيض ا  -بالمناقش ة م ع اللجن ة ف اﻹخوة مش كورين ف ي اللجن ة كان ت عن دهم  -أيض ا -
إضافات في هذا الموضوع  ،ولكن  -أيضا  -نعود إلى نفس النقطة  ،فإذا أدرجنا موض وع الت أمين
فسنجد أن له قانونه الخاص ولن نستطيع عن طريق هذا القانون أن نجبر على تنفيذ هذا الش ق ﻷن
اﻵليات اليوم مختلفة في موضوع الت أمين الص ﺣي  ،فعن دنا ف ي اﻹم ارات الش مالية وزارة الص ﺣة
والبطاقات الصﺣية الخاصة بوزارة الصﺣة هي التي تغطي  ،وهناك ما تغطي ه الش ركات الخاص ة
أو المؤسسات الخاصة  ،هناك كذلك تأمين ﺣكومة الشارقة مثﻼ تغطي أجزاء معينة للعاملين فيها ،
أيض ا دب ي ل ديها آلي ة مختلف ة ف ي الت أمين الص ﺣي  ،وأب وظبي له ا آلي ة مختلف ة  ،وﺣرص ا عل ى
اﻻستفادة بطريقة إيجابية في هذا الموضوع جاء النص كما أشرنا .
أيضا فيما يتعلق بﺣقوق المعاقين وارتباطه بوزارة تنمية المجتمع  ،ووجود قانون خاص بالمعاقين
لعام  ، 2006فكل هذه اﻷمور ﺣتى نستطيع القيام بدورنا بكفاءة ﻻ ننسى أن وزارة الصﺣة ص در
ق رار بش أن مؤسس ة اﻹم ارات للخ دمات الص ﺣية وت م تعي ين مجل س إدارته ا وت م تعي ين م ديرها
التنفي ذي  ،وه ي ف ي ط ور اﻻس تقﻼل الي وم ع ن وزارة الص ﺣة  ،فس تبقى وزارة الص ﺣة خ ارج
منظومة التشريع  ،وستكون وزارة الصﺣة هي جهة مشرفة ومراقبة ومنظم ة  ،وت أتي ه ذه الم ادة
ف ي ه ذا اﻹط ار  ،ف نﺣن سنس اعد ف ي موض وع التنظ يم وسنض ع اﻷس س والض وابط واﻷس س
التشغيلية ،وسنسعى لتﺣقيق كل هذه اﻹمكانيات  ،لكن  -أيضا  -كل جهة لها آليتها  ،وإخواننا أيضا
في وزارة تنمية المجتمع ﺣريصين أن يكون هذا في إطار عملهم  ،ف نﺣن س نكون راف د ب أن ننس ق
ونضغط ﺣتى على الجهات الصﺣية ﺣتى تقدم الخدمات بكفاءة أعلى بما يتطلب هذا القط اع  ،وأن ا
اتوق ع أن الص يغة الﺣالي ة ه ي ص يغة مريﺣ ة وستس اعدنا ف ي عملن ا  ،أم ا إذا دخلن ا ف ي التفص يل
سنﺣتاج إلى التفصيل  ،وأيضا إذا افترضنا آلية معينة في التنظيم فسنﺣتاج  -أيضا  -ﻷن ننسق في
اﻷمور اﻷخرى  ،فإذا تكلمنا عن موضوع العﻼج عل ى فت رة أو غيره ا م ن ه ذه اﻷم ور فس نﺣتاج
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ﻷن نطور الجانب التشغيلي  ،لك ن الجان ب التش ريعي كف ل ه ذا الموض وع ف ي ه ذه الم ادة  ،المه م
وهذا ذكرته في اللجنة وأعود لذكره اﻵن  ،من اﻷهمي ة بمك ان رب ط اللجن ة والمجل س م ع ال وزارة
ﺣتى نستطيع أن نطور في ظل هذا القانون آلي ات وق رارات م ن مجل س ال وزراء وم ن الﺣكوم ات
المﺣلية ومن الوزارة  ،فمن هذه الجهات الثﻼثة نستطيع أن نﺣقق ما نريد في ظل هذا الق انون ﻷن
القرارات تﺣتاج ﻷن تكون س ريعة  ،وإذا وض عنا ق انون فس نرتبط ب ه  ،وإذا ل م يك ن قاب ل للتعام ل
مع ه بس هولة وسﻼس ة فس نقف ف ي وج ه س د مني ع ول ن نس تطيع تﺣقي ق م ا نري د  ،وش كرا ً مع الي
الرئيس  ،شكرا ً سعادة اﻷخت ناعمة .
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير  ،الكلمة لسعادة عبيد خلفان السﻼمي .
سعادة  /عبيد خلفان السﻼمي :
انا عندي مﻼﺣظة  -معالي الرئيس  -بعد المواد التي تتكلم عن ص ﺣة المس نين وص ﺣة المع اقين ،
فلم نشاهد في القانون أي مادة أو أي موضوع يتﺣدث ....
معالي الرئيس :
يا أخ عبيد  ،على أي مادة تتﺣدث ...
سعادة  /عبيد خلفان السﻼمي :
أتكلم على المادة التي تأتي بعد المادة (14) .
معالي الرئيس :
ل م نص ل له ا ﷲ يط ول عم رك  ،ف نﺣن اﻵن ن تكلم ع ن الم ادة ) ، (15فالمﻼﺣظ ات اﻵن ت دور
ﺣول المادة ) (15المستﺣدثة من اللجنة ...
سعادة  /عبيد خلفان السﻼمي :
أنا ليس لدي أي مﻼﺣظات على المادة ) (14والمادة (15) ...
معالي الرئيس :
عندما نصل إلى المادة التي لديك مﻼﺣظة عليها تطلب الكلمة ونﺣن ﺣاضرين إن ش اء ﷲ  ،واﻵن
سنصوت إلكترونيا ً على المادة ) (15المستﺣدثة من اللجنة .
تم التصويت على المادة المستﺣدثة الكترونيا وكانت النتيجة الموافقة بأغلبية ) (31صوت .
واﻵن ننتقل إلى المادة ) (16تفضلي دكتورة ﺣواء .
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
أصبحت المادة )(16
مضبطة الجلسة  - 8الدور  - 1الفصل 17

صفﺣة  70من 100

الصحة النفسية
" تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجه ات الص ﺣية والجه ات المعني ة ،بوض ع ض وابط تعزي ز
وﺣماية الص ﺣة النفس ية ﻷف راد المجتم ع وت وفير الخ دمات الص ﺣية الﻼزم ة له م ف ي ه ذا المج ال،
وضمان وقايتهم من اﻷمراض النفسية والعقلية واﻻضطرابات السلوكية واﻹدمان " .
أصبحت المادة )(17
أنماط الحياة الصحية
" تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية ،بوضع ضوابط وسياسات
الغذاء الصﺣي المتوازن ،ومراقبة تنفيذ ذلك ،وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
 .1الﺣد من استهﻼك اﻷغذية غير الصﺣية .
 .2لتشجيع على استهﻼك اﻷغذية الصﺣية ،بما يضمن الﺣصول على غذاء صﺣي متوازن.
 .3وضع القواعد المنظمة لﻺعﻼنات الخاصة باﻷغذية الصﺣية .
 .4تفعيل دور الجهات المعنية بﺣماية المستهلك في مجال الغذاء الصﺣي .
 .5وضع معايير واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصﺣي .
 .6وضع معايير واشتراطات المكمﻼت الغذائية الصﺣية والمنتجات العشبية.
 .7وضع القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصﺣي البديل.
معالي الرئيس :
طالبي الكلمة المسجلين عندي سعادة ناعم ة المنص وري وس عادة عبي د الس ﻼمي  ،ولك ن م ن م نكم
طالب الكلمة على المادة ) (16؟ اﻷخت ناعمة ؟ تفضلي .
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري :
في البداية أشكر معالي الوزير اﻷخ بوﺣمد على الكلمات الطيبة التي ذكرها وأدع و ﷲ أن يق درني
على العطاء مع أصﺣاب الهمم والمعاقين  ،فأنا في هذا المك ان عن دي مداخل ة عل ى الم ادة )، (16
وأتكلم ع ن الم ادة بش كل ع ام وه ي ت نص عل ى  " :تق وم ال وزارة بالتع اون والتنس يق م ع الجه ات
الصﺣية والجهات المعنية ،بوضع ضوابط تعزيز وﺣماية الص ﺣة النفس ية ﻷف راد المجتم ع وت وفير
الخدمات الص ﺣية الﻼزم ة له م ف ي ه ذا المج ال ،وض مان وق ايتهم م ن اﻷم راض النفس ية والعقلي ة
واﻻضطرابات السلوكية واﻹدم ان "  ،معالي ك أن ا أتكل م م ن واق ع التجرب ة وم ن واق ع مي داني م ن
العمل معهم بشكل كبير  ،وأنا من خﻼل اطﻼعي على هذا الق انون هن اك تواص ل كبي ر م ع أولي اء
اﻷمور والكبار في السن ومن عندهم الﺣاﻻت النفسية  ،معاليك فعﻼً نﺣن في إمارة أبوظبي وإمارة
دبي في اﻷمور المﺣلية توجد مراكز  ،ووزارة تنمية المجتمع عندها مراكز اتﺣادية لكنها ﻻ تشمل
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الرعاية الصﺣية ﻷصﺣاب الهمم أو المعاقين أو عندما يتعرضون لﺣاﻻت نفسية  ،فإنش اء المراك ز
يكون ف ي جمي ع اﻹم ارات ول يس ف ي إم ارة أب وظبي أو إم ارة دب ي أو غيره ا  ،فأن ا أود أن تك ون
المراكز قريب ة م ن مس اكنهم مث ل بقي ة  ....الدول ة بش كل ع ام ول يس ف ي إم ارة معين ة  ،وم ن أه م
أركان الصﺣة العامة توفير العناية الصﺣية والنفسية لهذه الفئة  ،وأن ا ﻻ أطال ب ال وزارة ب أن ت دفع
لهم الت أمين الص ﺣي وإنم ا أطل ب م ن مع الي ال وزير والﺣكوم ة أن ترف ع توص يات للجه ات العلي ا
بإضافة هذه المادة  ،فالمادة التي أرغب بإضافتها لهذا القانون هي  " :وضع استراتيجيات وإنشاء
مراكز تأهيل العناية طويلة الم دى لﻺض طرابات النفس ية  ،وإدراج الخ دمات تﺣ ت تغطي ة الت أمين
الصﺣي "  ،وأقصد بتﺣت تغطي ة الت أمين الص ﺣي أن ترف ع وزارة الص ﺣة للجه ات العلي ا المعني ة
بالتأمين الصﺣي  ،وأنا أعلم أن هناك قانون سوف يصدر بشأن التأمين الص ﺣي  ،لك ن ه ذا ق انون
يخدم الصﺣة بشكل عام  ،ل ذلك أن ا أش كر معالي ك وأش كر الﺣكوم ة وأود م ن اﻹخ وة اﻷعض اء أن
ينظروا في هذا المقترح  ،وأشكر اللجنة والرئيس والمقرر واﻷعضاء إذا أضافوا أو إذا غفلت عن
موضوع ما فأود إفادتي  ،فنﺣن هنا نوصل أمر ربما صاﺣب الهم م أو الم ريض نفس يا ﻻ يس تطيع
إيص اله  ،لك نهم اجته دوا جه دا ً كبي را ً ف ي ه ذا الق انون  ،وأود م ن الﺣكوم ة أن ترف ع التوص يات
بخص وص الت أمين والرعاي ة الص ﺣية وإنش اء المراك ز ﻷن إنش اء المراك ز الص ﺣية ت ابع ل وزارة
الصﺣة وليس لوزارة تنمية المجتمع  ،وشكراً.
معالي الرئيس :
أيه ا اﻹخ وة  ،ه ذه الم ادة تتعل ق بالص ﺣة النفس ية وهن اك مش روع ق انون كام ل خ اص بالص ﺣة
النفسية ،فالتفريع والتفصيل سيأتي في ذلك القانون  ،الكلمة لسعادة عبيد السﻼمي .
سعادة  /عبيد خلفان السﻼمي :
شكرا ً معالي ال رئيس  ،الﺣقيق ة فق ط اس توقفتني كلم ة " اﻹدم ان " ال واردة ف ي ه ذه الم ادة الخاص ة
بالصﺣة النفسية  ،ولكني لم أر أي مادة أو أي موضوع يتكلم عن صﺣة مرض ى اﻹدم ان وبال ذات
اﻷشخاص ال ذين يخرج ون م ن المؤسس ات العقابي ة واﻹص ﻼﺣية  ،فه ؤﻻء النوعي ة م ن المرض ى
بﺣاج ة إل ى إع ادة تأهي ل ورعاي ة ص ﺣية ونفس ية وتخليص هم م ن ه ذه اﻵف ة  ،وه ذا طبع ا ً ي دعم
التوجهات والسياسات العامة للدولة في مج ال مكافﺣ ة التع اطي واﻹدم ان والوقاي ة منه ا  ،فل م أج د
نصا ً بهذا الخصوص  ،هناك وقاية للن اس اﻷص ﺣاء ب أن ﻻ ي دمنوا  ،لك ن هن اك ال بعض بع ض أن
يخرجوا من السجون يكونوا مدمنين وه ؤﻻء س يندمجون ف ي المجتم ع  ،ف ﻼ يوج د م ادة ت تكلم ع ن
إعادة تأهيلهم وتقديم الدعم النفسي لهم  ،وشكراً.
معالي الرئيس :
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هل لديك توضيح في هذا الشأن يا معالي الوزير ؟ تفضل .
معالي  /عبدالرحمن بن ﷴ العويس ) :وزير الصحة ووقاية المجتمع(
شكرا ً معالي الرئيس  ،وش كرا ً لﻸخ ت ناعم ة  ،وأن ا ش اكر أنك م فتﺣ تم ه ذا الموض وع فيم ا يتعل ق
بالص ﺣة النفس ية للمع اقين  ،ف ﻼ ش ك كم ا تفض ل مع الي ال رئيس هن اك ق انون كام ل خ اص به ذه
المواضيع  ،ومن الصعوبة بمكان أن نفرد جزئية في مشروع هذا القانون .
بالنسبة لما ذكره سعادة اﻷخ عبيد السﻼمي هناك إشارة واضﺣة لموضوع اﻹض طرابات الس لوكية
واﻹدمان بصورة عامة يغطي ك ل النط اق أو المظل ة  ،وهن اك ق انون خ اص باﻹدم ان والم ؤثرات
العقلية وما يتعلق بالتعافي منه  ،واﻵن نعمل على هذا القانون م ع اﻹخ وة ف ي وزارة الداخلي ة وإن
شاء ﷲ سيرفع إلى مجلسكم الموقر قريبا ً  ،وهو يناقش هذه اﻵلية  ،وأنا أيضا وإخوانكم في اللجن ة
ربما هذا الموضوع أخذ ﺣيز من النقاش بيننا وبين اللجنة ربما ما يق ارب نص ف س اعة أو س اعة
ﺣول موضوع التعافي من اﻹدمان  ،وم ا تفض ل ب ه اﻷخ عبي د بالفع ل نﺣ ن نواج ه ه ذه المش كلة ،
فكيف نستطيع أن نﺣلها دون أن ندخل في الشق القانوني ﻷن هناك الكثير من الناس عندهم إشكالية
إدمان وﷲ سبﺣانه وتعالى ساتر عليهم أو عل ى أبن ائهم  ،فكي ف نس تطيع ﺣ ل المش كلة ونض من ل ه
التعافي دون أن يدخل ف ي خ ط التعام ل م ع الش ق الق انوني أو الجزائ ي  ،وه ذا أيض ا إخ وانكم ف ي
وزارة الصﺣة ووزارة الداخلية يعملون على ق انون ف ي ه ذا اﻹط ار إن ش اء ﷲ ي رى الن ور قريب ا ً
ويﺣال لكم في المجلس خﻼل الفترة المقبلة  ،أتمنى أن أكون وفقت في تفسير بعض اﻷمور لﻺخوة
اﻷعضاء  ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا معالي الوزير  ،الكلمة لسعادة اﻷخ عدنان ﺣمد .
سعادة  /عدنان حمد الحمادي :
شكرا ً معالي الرئيس  ،فقد لدي مقترح إضافة بالنسبة للمادة ) (16الخاصة بالصﺣة النفس ية والت ي
ت نص عل ى  " :تق وم ال وزارة بالتع اون والتنس يق م ع الجه ات الص ﺣية والجه ات المعني ة ،بوض ع
ضوابط تعزيز وﺣماية الصﺣة النفسية ﻷفراد المجتمع وت وفير الخ دمات الص ﺣية الﻼزم ة له م ف ي
هذا المجال -مع ضرورة التوسع في إنشاء مراكز للط ب النفس ي وت وفير مع الجين نفس يين " ... -
وربم ا يعل م مع الي ال وزير  ،فه ذا أم ر اتﺣ ادي  ،فلنت رك إم ارة أب وظبي ودب ي ونتﺣ دث ع ن بقي ة
اﻹمارات  ،وكان رد مع الي ال وزير قب ل قلي ل أن هن اك ق انون ف ي ش أن المنش آت الص ﺣية  ،وم ن
خﻼل البﺣث تبين في صفﺣة ) (4أن هناك قانون اتﺣادي رقم ) (4لعام  2015في ش أن المنش آت
الصﺣية الخاصة فقط  ،فهذا مقترح والرأي لكم  ،وشكرا ً .
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معالي الرئيس :
شكرا ً أخ عدنان  ،الكلمة لسعادة شذى النقبي .
سعادة  /شذى سعيد النقبي :
مع الي ال رئيس  ،أن ا أثن ي عل ى اقت راح س عادة اﻷخ ع دنان  ،وأض يف لمقترﺣ ه كلم ة "  ..مادي ا ً
ومعنويا ً " لضمان ﺣصول المدمنين على العﻼج المادي والمعنوي  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
الكلمة لسعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي ) :النائب اﻷول للرئيس(
شكرا ً معالي الرئيس  ،ربما كنت طالب الكلمة من قبل  ،واﻵن ليس لدي شيء  ،شكراً.
معالي الرئيس :
الكلمة لسعادة الدكتورة نضال الطنيجي .
سعادة  /د .نضال ﷴ الطنيجي :
شكرا ً معالي ال رئيس  ،ص راﺣة أن ا طلبت الكلم ة ﺣيث أود التأكيد على ال ذي تفض لت ب ه اﻷخت ناعم ة
المنصوري وأهمية أن يراعي هذا القانون هذه الشريﺣة المهمة في المجتمع والتي تعتبر ش ريﺣة ض عيفة،
فك ان ب ودي  -الﺣقيق ة  -أن يُؤخ ذ بالمﻼﺣظ ات ف ي ه ذا الموض وع نظ را ً ﻷن هن اك ش ح كبي ر ف ي ه ذه
الجوانب ﺣتى لو كان هناك جهات أخرى تق وم ب أدوار معين ة  ،لك ن ﻻ ننس ى الي وم أن ه ذا الق انون يعتبر
من القوانين المهمة باعتباره يضع اﻹطار العام للﺣفاظ على الصﺣة العامة ف ي الدول ة  ،فﻼ أدري إذا ك ان
من الممكن أن نؤكد على المﻼﺣظات التي تفضلت بها اﻷخت أم ﷴ ،وشكراً.
معالي الرئيس :
الﺣقيقة اﻵن أمامنا مادة نريد التصويت عليها  ،وهناك نقطتان بﺣاجة للتوضيح فقط :
النقطة اﻷولى  :أنه ﻻ يمكن أن يرد في قانون واﺣد كل اﻷشياء المتصلة طالما يوجد هن اك ق وانين
فرعية تتفرع عن هذا القانون .
النقطة الثانية  :ليس من المﻼئم أن نضع نصوص في شأن مباني في صلب قانون  ،فهذه أمور تتم
بشكل دائم وﻻ ﺣاجة ﻷن يتم التشريع لها في قوانين  ،فهذا عمل بتم بشكل دائم  ،وﻻ داع ي لل نص
في مشروعات قوانين عل ى موض وع مب اني  ،فه ذا أم ر  -الﺣقيق ة  -غي ر مستﺣس ن ف ي موض وع
التشريع  ،فأرجو أن نتفهم هذه اﻷمور  ،فهناك مشروعات قوانين متخصصة فيم ا يتعل ق باﻹدم ان
وفيما يتعل ق بالص ﺣة النفس ية س ترد إن ش اء ﷲ إل ى المجل س  ،وف ي ه ذه الق وانين س تيم التفري ع ،
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كذلك اﻷمر فيما يتعلق بالمعاقين وهكذا  ،فﻼ يمكن في مشروع قانون عام بشأن الصﺣة العام ة أن
ندخل كل هذه المواضيع  ،تفضلي سعادة ناعمة الشرهان .
سعادة  /ناعمة عبدﷲ الشرهان ) :النائب الثاني للرئيس(
معالي الرئيس  ،أنا ﻻ أريد أن أقطع عليك الكﻼم ولكني أود التأكيد على الكﻼم الذي تقوله معاليك ،وربما أن
هذا القانون بالذات أخذ منا جهد ووقت ﻷن الكثير من اﻷمور متداخلة كما تفضلت معاليك  ،فمثﻼ اﻵن الجانب
النفسي  -كما تفضلت معاليك  -نﺣن قلنا لن ندخل الجانب النفسي في هذا القانون ﻷنه بالفعل هناك قانون
خاص بالصﺣة النفسية سنعمل فيه فيما بعد  ،وكذلك بالنسبة للمباني  ،فنﺣن نريد أن نوضح لﻺخوة اﻷعضاء
أن هذا القانون لم يكن من السهل دراسته ﻷن به كثير م ن التداخﻼت مع القوانين اﻷخرى وموجودة في
القوانين اﻷخرى وكذلك تخدمها مشروعات قوانين أخرى ستأتي فيما بعد  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
ش كرا ً س عادة ناعم ة الش رهان  ،أي ن وقفن ا للتص ويت ؟ أعتق د وقفن ا عن د الم ادة ) ، (16إذا ً س وف
نص وت الم ادة ) ... (16عف وا الم ادة ) ... (17أعتق د أنن ا ل م نص وت عل ى الم ادة ) (16ل ذلك
سنصوت على المادتين ) (16و (17) .
تم التصويت إلكترونيا على المادتين وكانت نتيجة التصويت بموافقة ) (26صوت يمثلون اﻷغلبية
واﻵن تفضلي سعادة الدكتورة ﺣواء بتﻼوة المادة التالية .
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
أصبحت المادة)(18
سﻼمة الغذاء
" تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية في كل ما له عﻼقة بمجال
سﻼمة الغذاء لﺣماية الصﺣة العامة في المجتمع " .
أصبحت المادة)(19
النشاط البدني
" تلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهة الصﺣية لوضع سياسات وت دابير دع م وتش جيع النش اط
البدني وممارسة الرياضة واتباع أنماط الﺣياة الصﺣية " .
أصبحت المادة )(20
مكافحة التبغ ومشتقاته
" تلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة ،بوضع سياسات وتدابير مكافﺣة التبغ ومشتقاته ،وفقا ً
للتشريعات النافذة بالدولة " .
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أصبحت المادة )(21
البحوث والدراسات في مجال الصحة العامة
" تعمل الوزارة والجه ات الص ﺣية والجمعي ات ذات النف ع الع ام والمنظم ات ذات العﻼق ة بالص ﺣة
العامة ،على تشجيع وتنظيم وتطوير البﺣ ث العلم ي والدراس ات واﻹﺣص ائيات الدوري ة ف ي مج ال
الصﺣة العامة ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية " .
معالي الرئيس :
سعادة اﻷخ بو شهاب هل كنت طالب الكلمة على المادة ) (2؟ تفضل .
سعادة  /أحمد حمد بوشهاب السويدي :
سامﺣني معالي الرئيس كنت أقصد المداخلة على المادة (22) .
معالي الرئيس :
الﺣقيقة أنه تم تس جيل الطل ب عن دي عل ى الم ادة ) ، (21ﻻ ب أس إذا كان ت مﻼﺣظت ك عل ى الم ادة
) (22فس وف نص وت عل ى الم واد م ن ) (21 - 18ونق ف عن د الم ادة ) ، (22ف اﻵن ل و س مﺣتم
التصويت اﻹلكتروني على المواد  ...عفوا ً تفضلي أخت شذى  ،في أي مادة ستتداخلين ؟
سعادة  /شذى سعيد النقبي :
عفوا ً معالي الرئيس  ،أنا طلبت الكلمة وكلمت اﻹخوان لتسجيل اسمي  ،فربما يكون هناك خلل تقني.
الﺣقيقة مداخلتي على المادة ) (20وعنوانها " مكافﺣة التبغ ومشتقاته "  ،فلماذا ﻻ نقول " مكافﺣ ة
التبغ والتدخين ومشتقاته " ؟ وذلك بسبب وجود التدخين اﻹلكتروني  ،فالتدخين اﻹلكتروني ﻻ يتبع
للتبغ ومشتقاته  ،ونﺣن نكافح التدخين اﻹلكتروني  ،وربم ا يأخ ذها ال بعض كﺣج ة وم دخل بأنن ا ﻻ
نﺣارب التدخين اﻹلكتروني بﺣجة أنه ليس به تبغ وهو إلكترون ي  ،والﺣقيق ة أنن ا نﺣارب ه  ،ول ذلك
أرى أن هذه نقطة مهمة
معالي الرئيس :
أنا مفهومي أن التدخين هو التدخين سواء كان إلكتروني أو غير إلكتروني ...
سعادة  /شذى سعيد النقبي :
مستقبﻼ يأتيك مﺣ امي ويق ول ل ك كم ا قال ت كف اح أن الت دخين اﻹلكترون ي ل يس ب ه تب غ وﻻ ي دخل
ضمن القانون ...
معالي الرئيس :
أخت شذى ﻻ تقولين كﻼم على أنه ذكرت ه اﻷخ ت كف اح وه ي ل م ت ذكره  ،إذا ً اﻵن سنص وت عل ى
المواد من ) (20 - 18الكترونيا .
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تم التصويت على المواد المذكورة إلكترونيا ً وكانت النتيجة بالموافقة عليها بـ ) (31صوت يمثلون
اﻷغلبية .
اﻷخ أبو شهاب مﻼﺣظتك على أي مادة كانت ؟
سعادة  /أحمد حمد بوشهاب السويدي :
على المادة ) (22معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
إذا ً تفضلي سعادة الدكتورة بتﻼوة المادة (21) .
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
أصبحت المادة)(22
اﻹعﻼنات الصحية
" يشترط للقيام باﻹعﻼن الصﺣي ما يأتي:
 .1أﻻ يكون مضلّﻼً.
 .2أﻻ يتضمن أمورا ً غير ﺣقيقية تخدع الرأي العام.
 .3أﻻ يتسبب باﻹضرار بالصﺣة العامة.
 .4أن يستوفي الشروط والضوابط واﻹجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء" .
معالي الرئيس :
بالنسبة للمادة التي أصبﺣت المادة ) (21هل تم قراءتها ؟
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
إذا أردتم ممكن أن اعيدها .
معالي الرئيس :
ﻻ  ،أنا أسأل إذا كان أي أﺣد من اﻹخوة اﻷعضاء مﻼﺣظات على المادة ) ، (21فإذا كان ﻻ يوجد
عليها مﻼﺣظات فانتهى اﻷمر  ،تفضل .
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
سأعيد قراءة المادة ) (21والتي اصبﺣت المادة )(22
أصبحت المادة)(22
اﻹعﻼنات الصحية
" يشترط للقيام باﻹعﻼن الصﺣي ما يأتي:
 .1أﻻ يكون مضلّﻼً.
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 .2أﻻ يتضمن أمورا ً غير ﺣقيقية تخدع الرأي العام.
 .3أﻻ يتسبب باﻹضرار بالصﺣة العامة.
 .4أن يستوفي الشروط والضوابط واﻹجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء" .
معالي الرئيس :
ﺣسنا ً  ،في هذه المادة هناك طلب مداخﻼت من علي جاسم وعدنان الﺣمادي وناصر اليماﺣي
وأﺣمد ﷴ ﺣمد السويدي  .تفضل سعادة اﻷخ علي جاسم .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
أنا مﻼﺣظتي على المادة ) ، (21طال عمرك المادة دخلت مباشرة " الجهات الصﺣية ذات النفع
العام  ، " ...نﺣن أوجدنا اﻷعمال التي ستقوم بها هذه الجهات  ،نﺣن نطالب أوﻻ ً أن تكون لدينا
مراكز بﺣث علمي  ،فنﺣن يجب أن نوجد هذه المراكز أوﻻً ﻷن هذه المنظمات أين ستقوم
بالبﺣوث والدراسات وغيره ؟ يجب أن يكون لدينا مبادرة ومراكز بﺣث علمي في مجال الصﺣة
العامة ومن ثم ندخل في تشجيع وتنظيم البﺣث العلمي والدراسات وغيره  ،فنﺣن يجب أن نوجد
المقر الذي ستجتمع فيه كل الجهود العلمية والمبادرات وغيره  ،فهذا ما أقصده  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
مشكور سعادتك وإن شاء ﷲ سيكون هناك ما تكلمت به لكن ﻻ نريد أن نوقف القانون على قيام
وعدم قيام  ،لكن بالتأكيد سيكون هناك إن شاء ﷲ  .سعادة عدنان ﺣمد الﺣمادي تفضل .
سعادة  /عدنان حمد الحمادي :
شكرا ً معالي الرئيس  ،فقط مقترح في المادة ) (22وضعوا شروطا ً أن ﻻ يكون مضلل  ،أن ﻻ
يتضمن  ،أن ﻻ يتسبب  ،ونﺣن نعلم ﺣقيقة أن هناك تضارب مصالح بين المورد في تسويق
وترويج المنتج  ،فلماذا ﻻ تقفل هذه المادة ويكون المقترح هو " يشترط للقيام باﻹعﻼن الصﺣي أن
يكون معتمدا ً ومرخصا ً من الوزارة في مﺣتواه ومضمونه ومادته المرئية أو المسموعة أو
المكتوبة قبل بثه أو نشره في وسائل اﻹعﻼم المختلفة أو وسائل التواصل الﺣديثة "  ،ﻷن لو لم
تﺣسم الموضوع وزارة الصﺣة وكانت هي صاﺣبة الموافقة من عدمها أعتقد باﻹمكان نشر هذا
اﻹعﻼن وسيكون هناك متلقين وترويج وسيكون هناك تضليل وبالتالي لن تنفع العقوبة التي
أدرجت في البند ) (6من المادة ) ، (34فلماذا ﻻ نﺣسم الموضوع من بدايته ؟ من ثم مركزية
الوزارة فإن الموافقة تنطبق على كل الجهات المﺣلية بﺣيث ﻻ تنفرد ﻻ جهة مﺣلية وﻻ معنية
بالترخيص لهذا اﻹعﻼن  ،وهذا مقترح وشكرا ً معالي الرئيس .
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معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة اﻷخ عدنان ﺣمد  ،ما تفضلت فيه فإن الوزارة تملكه بموجب قرار لمجلس الوزراء ،
تفضل ناصر اليماﺣي .
سعادة  /ناصر ﷴ اليماحي :
شكرا ً معاليك  ،أنا لدي مﻼﺣظة ﺣول نفس النقطة وهي اﻹعﻼنات  ،هناك إعﻼنات مضللة كثيرة
خاصة فيما يتعلق بموضوع الصﺣة العامة وأعتقد الوزارة قائمة بدور كبير لكن إضافتي – فقط –
في هذه المادة أن نضع مقدمة لﻺعﻼنات قبل أن نضع الشروط وهي كالتالي  " :تعمل الوزارة
والجهات الصﺣية على وضع نظام ولوائح خاصة بالرقابة على اﻹعﻼنات الصﺣية وفق الشروط
التالية  ، " ...ونسرد فيما بعد الشروط  ،كمقدمة فقط في اﻹعﻼن ﻷن الوزارة تنسق أعتقد مع
الجهات المﺣلية والوزارة هي التي تضع نظام ولوائح خاصة بالرقابة  ،هل يمكنني أن أقرأ الفقرة
اﻹضافية مرة أخرى معاليك ؟
معالي الرئيس :
لنستمع للمﻼﺣظات أوﻻً  ،نستمع اﻵن لرأي اﻷخ أﺣمد ﺣمد ﷴ السويدي بوشهاب تفضل .
سعادة  /أحمد ﷴ السويدي :
نعم معاليك كنت قد طلبت الكلمة أول شخص ولكنك جعلتني اﻷخير .
معالي الرئيس :
هذا ﺣسب النظام اﻻلكتروني الذي يصلني وليست لدي عﻼقة وﻻ أتدخل في النظام اﻻلكتروني ،
يبدو أن هناك من س ّجل قبلك  .تفضل .
سعادة  /أحمد ﷴ السويدي :
نعم جزاك ﷲ خير  ،أنا لدي إضافة بندين لماذا ؟ بسبب أن الوزارة أﺣيانا ً أو الوزير يضع قرارات داخلية ،
وأﺣيانا ً الﺣكومات المﺣلية في الكتيبات في بعض المستشفيات والعيادات أو في اﻹعﻼنات تصدر من عندهم ،
فأنا وضعت رقم ) (4كالتالي  " :يستوفي الشروط والضوابط واﻹجراءات التي تصدر عن وزارة الصﺣة
ووقاية المجتمع "  .5 " .أن يستوفي الشروط والضوابط واﻹجراءات التي تصدر عن الﺣكومات المﺣلية
التي تعنى بالشؤون الصﺣية "  .6 " .أن يستوفي شروط مجلس الوزراء أو قراراته "  .هذا معاليك سيﺣدد
أي قرار سيصدر من أي وزارة أو ﺣكومة مﺣلية سيكون في مصلﺣة الصﺣة العامة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
ﺣسنا ً يا إخوان  ،هناك قرار لمجلس الوزراء ّ
نظم اﻹعﻼنات الصﺣية تنظيما ً متكامﻼً وغطى كل
الجوانب التي تفضلتم بها  ،ثم بعد ذلك الﺣقيقة وجود قرار لمجلس الوزراء فيه هذه التغطية في
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نفس الوقت مرونة بﺣيث يستطيعون اﻹضافة أو التعديل على هذا القرار في أي وقت  ،قرارات
الوزراء تصدر في الجريدة الرسمية وتبلغ بها الجهات المعنية وتنشر  ،لذلك ﻻ أرى الﺣقيقة داعي
مع كامل تقديري للﺣرص الذي أبديتموه والمﻼﺣظات التي أبديتموها ربما يكون مكانها باﻹضافة
والتعديل في قرار مجلس الوزراء ﺣتى تﺣقق المرونة  ،هذه مادة عامة ستمكن الوزارة من تﺣقيق
المطلوب  ،معالي الوزير تفضل اسمح لي لم أر النظام لدي .
معالي  /عبدالرحمن بن ﷴ العويس  ) :وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون
المجلس الوطني اﻻتحادي (
شكرا ً معالي الرئيس  ،أنا – فقط وﷲ يطول عمرك – كفيت ووفيت باﻹشارة وأيضا ً أعود وأقول أن هذا
الموضوع من اﻷمور التي نوقشت مع إخواننا في اللجنة  ،وهناك قرار مجلس الوزراء لعام  2007وهناك
قرار تعديﻼت عليه ﻻ أذكر رقم ولكني أذكر أنه كان يعطي الوزارة الصﻼﺣيات وكان هناك لبس ﺣيث
وضع في سنة  2007ودخل موضوع وسائل التواصل اﻻجتماعي والترويج في هذه المنصات وبالتالي
طورنا القانون بﺣيث يتماشى مع هذه اللوائح  ،اﻹضافة الموجودة هنا كما تفضلت معاليك عبارة عن غطاء
قانوني إضافي لﺣسم كثير من اﻷمور والذي يدرج في العقوبات التي تأتي في نهاية هذا القانون هي ما يأتي
بعد ذلك ما تستند عليه المﺣكمة في ﺣال أصبح الموضوع لدى المﺣكمة  ،أما اﻹجراءات والغرامات
والترخيص واﻹعﻼن وكل ما له عﻼقة في هذا الموضوع فهو منظم بقرار مجلس الوزراء ومغطى تغطية
كاملة  ،ودائما ً إذا كانت هناك ﺣاجة لتطوير أي آلية تختص بهذا القانون فقد وضعت هذه المادة ) (36ﺣتى
تبقي اﻻتصال والتواصل سواء مع الجهات أو مع المجلس الوطني أو إخواني أعضاء المجلس بأن لمجلس
الوزراء إصدار القرارات الﻼزمة لتنفيذ أﺣكام هذا القانون بنا ًء على اقتراح من الوزير  ،فأيضا ً الوزير
بإمكانه أن يرفع أي مقترح لمجلس الوزراء ﺣتى يستطيع أن يطبق أو يعدل أو يغير أو يلزم أي جهة
بتﺣقيق ما يراه مناسبا ً لتنفيذ هذا القانون  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير  ،تفضلي يا دكتورة أكملي .
سعادة المقرر :
المادة ) (22أصبحت المادة )(23
الصحة والسﻼمة المهنية
مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة ،تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصﺣية
والجهات المعنية ،بوضع ومتابعة ما يأتي:
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 .1ضوابط وشروط ضمان صﺣة وسﻼمة العاملين في جميع مواقع العمل بالدولة ،بما في ذلك
الخدمات العﻼجية والتأهيلية والوقائية.
 .2نظام إدارة السﻼمة والصﺣة المهنية والبيئية ،وتﺣديثه بشكل مستمر ،والتأكد من التزام العاملين
باتباعها.
 .3نظام تسجيل ومتابعة جميع ﺣاﻻت الﺣوادث وإصابات العمل واﻷمراض المهنية.
بند مستﺣدث  .4 :ضوابط وشروط اللياقة الصﺣية لمزاولة العمل واﻻستمرار فيه.
المادة ) (23أصبحت المادة )(24
اﻷمـراض السارية
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية بوضع السياسات الﻼزمة
للوقاية من اﻷمراض السارية ،بما فيها اﻷمراض المنقولة من الﺣيوان والتي قد تشكل خطرا ً على
الصﺣة العامة ،والعمل على مكافﺣتها.
المادة ) (24أصبحت المادة )(25
اﻷمـراض غير السارية
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية بوضع السياسات الﻼزمة
للوقاية من اﻷمراض غير السارية ومكافﺣتها ،وكذلك كل ما يشكل تهديدا ً أو خطرا ً على الصﺣة
العامة.
المادة ) (25أصبحت المادة )(26
صحة البيئة
على الجهات المعنية اتخاذ التدابير الضرورية في المجاﻻت المرتبطة بﺣماية صﺣة اﻹنسان من
المخاطر البيئية ،ومن المواد الخطرة المؤثرة على الصﺣة العامة ،ضمان اﻻلتزام باﻻشتراطات
ومنها:
 .1صﻼﺣية المياه لﻼستخدام اﻵمن.
 .2اﻹشراف الصﺣي على الشواطئ وبرك السباﺣة العامة.
 .3مراقبة مياه الصرف الصﺣي وشبكاتها ،ومﺣطات التنقية والتأكد من توافر اﻻشتراطات
الصﺣية بشأنها.
 .4معالجة النفايات والتخلص اﻵمن منها وفقا ً للتشريعات النافذة.
 .5مكافﺣة آفات الصﺣة العامة والقوارض واﻵفات الزراعية والﺣشرات.
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 .6ﺣماية الهواء من التلوث.
 .7الﺣماية من اﻷخطار اﻹشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
 .8مكافﺣة الضجيج.
 .9تخطيط المدن بما يضمن دعم وﺣماية الصﺣة العامة.
المادة ) (26أصبحت المادة )(27
التعامل مع المنتجات الضارة بالصحة العامة
للوزير أن يصدر قرارا ً بعد التنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية بﺣظر استيراد أو تداول
أو ترويج أو تسويق أو إنتاج أو تصنيع أي مادة أو منتج أو عنصر مضر بالصﺣة العامة ،كما
يجوز له أن يقرر إعدامها أو إتﻼفها أو التخلص منها وفقا ً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
المادة ) (27أصبحت المادة )(28
تنفيذ اللوائح الصحية الدولية
تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية ،باﻹشراف على تطبيق ومتابعة
تنفيذ اﻹجراءات التي تقتضيها اللوائح الصﺣية الدولية ،بما في ذلك تعزيز القدرات اﻷساسية
الﻼزمة في هذا المجال.
المادة ) (28أصبحت المادة )(29
نقل ودفن الموتى
تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية ،بوضع الشروط والضوابط الوقائية الﻼزمة
واﻹجراءات ذات الصلة بشأن نقل الموتى ودفنهم.
المادة ) (29أصبحت المادة )(30
مواقع المقابـــــــــــر
على الجهات المعنية التنسيق مع الوزارة أو الجهات الصﺣية لتﺣديد مواقع المقابر بما يضمن
ﺣماية الصﺣة العامة.
مادة مستحدثة مادة )(31
التنسيق العام
على الوزارة التنسيق والتعاون مباشرة ،أو من خﻼل اللجنة المنصوص عليها في المادة  4من هذا
القانون ،مع الجهات المختصة والجهات المعنية في كل ما يتعلق بالصﺣة العامة ،ولم تنظمه
نصوص هذا القانون ،واتخاذ القرار الﻼزم في هذا الشأن لﺣماية الصﺣة العامة.
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مع العلم أن كلمة المختصة المفروض أن تكون كلمة الصﺣية .
مادة مستحدثة المادة )(32
نظام اﻹبﻼغ
تضع الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصﺣية والجهات المعنية نظاما لﻺبﻼغ عن مخالفة
أي ﺣكم من أﺣكام هذا القانون.
مادة مستحدثة المادة )(33
المنتجات الدوائية والوسائل الطبية
تلتزم كافة الجهات الصﺣية والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة في المجاﻻت ذات العﻼقة
بالمنتجات الدوائية ،والوسائل الطبية ،وأية منتجات أخرى ذات استخدام صﺣي ،وذلك لضمان
جودتها وسﻼمتها وتوفرها بما يتفق مع متطلبات ﺣماية الصﺣة العامة في المجتمع.
معالي الرئيس :
شكرا ً يا دكتورة  ،سنصوت اﻵن على المواد لغاية المادة ) ، (33سعادة اﻷخ عدنان ﺣمد الﺣمادي تفضل .
سعادة  /عدنان حمد الحمادي :
لدي مﻼﺣظة على المادة ) (31معاليك  ،المبرر هو ﺣذف البند رقم ) (1ﻷن هذا البند معالج في
البند رقم ) (5من نفس المادة  ،البند رقم ) – (1الشروط والقواعد المنظمة لﻺعﻼنات الخاصة
باﻷغذية  ،والبند رقم ) – (5القواعد المتعلقة بتوفير الغذاء الصﺣي البديل  ،أعتقد أن البندين
مختلفين وﻻ يعتبر وجوده أو ﺣذفها من ) (1هو موجود في ) (5والرأي للجنة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
سامﺣني مرة أخرى أستوضح  ،مﻼﺣظتك على أي مادة ؟ اقرأ لي المادة .
سعادة  /عدنان حمد الحمادي :
المادة ) (31معاليك ونصها " يعاقب بالغرامة التي ﻻ تقل عن )... (500.000
معالي الرئيس :
لم ندخل في العقوبات بعد يا سيدي الكريم وهذه ليست المادة ) (31ومازلنا لم نصل إليها .
سعادة  /عدنان حمد الحمادي :
أنا آسف يا معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
سعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي تفضل .
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سعادة  /حمد أحمد الرحومي  ) :النائب اﻷول للرئيس (
شكرا ً معالي الرئيس  ،أنا مﻼﺣظتي على المادة ) (31الﺣقيقية وهي في التعديل وفيها التنسيق
العام  ،فأنا أستغرب معاليك " على الوزارة التنسيق والتعاون مباشرة ومن خﻼل اللجنة
المنصوص عليها في المادة ) (4من هذا القانون مع الجهات المختصة والجهات المعنية في كل ما
يتعلق بالصﺣة العامة ولم تنظمه نصوص هذا القانون واتخاذ القرار الﻼزم في شأن  ، " ...نﺣن
نقر قانون معاليك والمفروض أن نضع فيه كل ما نريده  ،أنا شخصيا ً ﻷول مرة أرى هكذا وهو أن
نضع مادة فضفاضة  ،إذا كان لدينا مواد ونﺣن بﺣاجة لتنصيص نقاط معينة في نصوص أما أن
نضع مادة عائمة ونضع فيها كل اﻷمور التي نريد الﺣديث عنها فﻼ أعتقد معاليك أن هذا نص
قانوني سليم وﻻ يجب أن يكون بهذه الطريقة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
معالي الوزير نريد أن نستمع لرأيك ﺣول هذه المادة  ،ﻷن الﺣقيقة في كل ما يتعلق ولم تنظمه
نصوص وأنا أرى أن هذه المادة تستوقفني  ،تفضل معاليك .
معالي  /عبدالرحمن بن ﷴ العويس  ) :وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون
المجلس الوطني اﻻتحادي (
شكرا ً معالي الرئيس وشكرا ً لﻸخ ﺣمد  ،طبعا ً كان هناك نقاش طرح من إخوانكم في اللجنة ﺣول
موضوع أنه ربما تكون هناك مستجدات ﻷنه طرح موضوع مرﺣلة ما بعد الكوفيد وغيره من هذه
اﻷمور  ،وقد ارتأوا ذلك ونﺣن لم نمانع  ،فاﻷمر لﻺخوان ولكم معالي الرئيس  ،فهذا كان اقتراح
من اللجنة ولم يكن من إخوانكم في الوزارة  ،واﻹخوة من اللجنة لﺣرصهم أنه قد تستجد بعض
اﻷمور بعد مرﺣلة الكوفيد وكانوا قد طلبوا أيضا ً وسعادة اﻷخت جميلة تكلمت ﺣول الجلسة التي
عقدت مع ﺣكومات اﻹمارات المﺣلية واﻻتﺣادية وطرح فيها اﻻستعداد لما بعد مرﺣلة كوفيد19
فارتأوا أن يضيفوا هذه المادة إذا لم أكن مخطئا ً أو يضيفوا ما يضمن ذلك  ،هذا أمر وضعه
إخواننا في اللجنة وأنا أﺣترم قرارهم وﻻ أمانع فيه لكن يبقى القرار لدى معاليكم واﻹخوة اﻷعضاء
إذا كنتم ترون اﻹبقاء عليه أو إزالته  ،يبقى أن الوزارة أيضا ً لديها المادة ) (36والتي تساعدنا
أيضا ً في تﺣقيق الكثير من اﻷمور عن طريق قرارات مجلس الوزراء والتي ترتبط بعﻼقة اللجنة
وعﻼقة المجلس الوطني وأعضائه بالوزارة وبالوزير  ،ﻷن كثير من اﻷمور التشغيلية ستذهب
ويبقى السلطة التشريعية ورفع المقترﺣات والقرارات وكثير من اﻷمور التنظيمية بإمكان إضافتها
عن طريق قرار مجلس الوزراء بنا ًء على مقترح من الوزير  ،فاﻷمر لكم معالي الرئيس سواء
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أبقيتم على هذه المادة أم ﻻ  ،أنا وإخوانكم في اللجنة كان الﺣرص ﺣول هذا الموضوع وأتمنى أن
أكون قد وفقت بشرح الموضوع عن إخواني في اللجنة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
مشكور معالي الوزير  ،اﻵن الوقت يا جماعة الواﺣدة والنصف  ،دعونا نصوت على ﺣذف
المادة ،يتم التصويت أوﻻً على ﺣذف المادة  ،من يوافق على ﺣذف المادة ؟ يبدو أن هناك من
تركنا وذهب للصﻼة ﻷن هناك عدد كبير لم يصوت  ،دكتورة نضال  ،شيخة الطنيجي  ،كفاح
الزعابي  ،لم تظهر عندي الموافقات  ،لدينا ) (33عضوا ً ﺣاضرا ً ولدينا عدد المصوتين بالموافقة
على ﺣذف هذه المادة عدد ) (19صوتا ً  ،إذا ً هناك موافقة باﻷغلبية على ﺣذف المادة .
إذا ً اﻵن سنعود للتصويت على المواد من ) (21إلى ) ، (33ونﺣن وافقنا على ﺣذف المادة )(31
وبالتالي سيتم التصويت على المواد من ) (21ﺣتى ). (32
هناك موافقة من ) (28صوتا ً وهي اﻷغلبية  .واﻵن تفضلي يا دكتورة سنبدأ بتﻼوة مادة العقوبات،
وكل العقوبات وردت في مادة واﺣدة  ،فهل تريدوننا أن نتوقف عند كل فقرة ؟ ﻷنه يبدو أن هناك
عدد ﻻ بأس به مستعد للمﻼﺣظات على العقوبات  .تفضلي دكتورة .
سعادة المقرر :
المادة ) (30أصبحت المادة )(34
العـقـوبـات
 .1ﻻ تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
معالي الرئيس :
هل هناك أية مﻼﺣظات على هذه الفقرة ؟ أخت كفاح هل لديك مﻼﺣظة على هذه الفقرة ؟\
سعادة  /كفاح ﷴ الزعابي :
ليس على هذه الفقرة معالي الرئيس  ،مﻼﺣظتي معاليك أني أرى أن ترتيب المواد كما جاءت من
الوزارة كانت على صواب أكثر من تعديل اللجنة  ،أنا أرى ﺣبذا لو أبقت اللجنة على نصوص
مواد العقوبات كما جاءت من الوزارة  ،هذه مﻼﺣظتي فقط .
معالي الرئيس :
هذه مﻼﺣظة على العقوبات ككل ؟
سعادة  /كفاح ﷴ الزعابي :
نعم أنا مداخلتي كانت على العقوبات بشكل عام فقط .
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معالي الرئيس :
دكتورة ﺣواء تفضلي .
سعادة  /د .حواء الضحاك المنصوري  ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية (
فقط للتوضيح أن التغييرات التي أتت في مادة العقوبات كانت من الوزارة .
معالي الرئيس :
إن شاء ﷲ سمعتي يا أخت كفاح التوضيح الذي تفضلت فيه الدكتورة ﺣواء وهو أن ما جرى من
تعديﻼت أخيرة جاءت من الﺣكومة .
سعادة  /كفاح ﷴ الزعابي :
كنت أتمنى لو أبقوا على رأيهم السابق .
معالي الرئيس :
تفضل معالي الوزير .
معالي  /عبدالرحمن بن ﷴ العويس  ) :وزير الصحة وتنمية المجتمع – وزير الدولة لشؤون
المجلس الوطني اﻻتحادي (
شكرا ً معاليك  ،في اجتماعنا مع اﻹخوة في اللجنة المﻼﺣظة التي كانت لدي شخصيا ً رأيت  -بﺣكم أن
هذا القانون عام – أن مجموعة العقوبات كان مبالغا ً فيها جدا ً  ،مقارنةً بقرار مجلس الوزراء فإن
الغرامات كانت في ﺣدود اﻷلفي درهم والخمسة آﻻف والعشرة آﻻف وكلها مغالى فيها  ،طبعا ً
غرامات أو مخالفات إدارية وكلها تدخل في خزينة الﺣكومة  ،هذا طبعا ً سيكون في القانون وبالتالي
يتعلق بمﺣاكم وقرارات وقضاء وكذا  ،فرأينا رفع العقوبة لكن إخواننا أيضا ً ما شاء ﷲ عليهم الغرامة
على واﺣد قد يكون أخطأ في عﻼج ثم ذهب للتقاضي فتأتي الغرامة نصف مليون درهم بينما مربﺣه
من الموضوع أو خسارته ﻻ تتعدى الخمسين ألف  ،بالتالي نضع عليه غرامة بنصف مليون درهم
بالتالي سنغلق عليه الدنيا  ،لذلك جاء هذا الطلب واﻹخوة في اللجنة مشكورين تقبلوا هذا الموضوع
وسعادة المستشار اﻷخ كارم مشكورا ً قارن ذلك  ،وأنا تركت الموضوع وقلت لهم ما تراه اللجنة في
موضوع التعديل  ،فهم أيضا ً كانوا أكثر رقة ورﺣمة من مقترﺣنا  ،ووضعوا مقترﺣا ً جيدا ً ،إجماﻻً
أتمنى أن يزيدوا الفارق في آخر مادة ومن ثم نتكلم عنها معاليك  ،فليعذرنا إخواننا اﻷعضاء ﺣيث كان
هدفنا هو أن تكون العقوبة قريبة من مبدأ المخالفة  ،وقد تكون بعض المخالفات تستﺣق أن نرفع
السقف ولكن أن نبقي على الﺣد اﻷدنى  ،بالتالي هذا أمر راجع لكم معالي الرئيس  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
تفضلي يا ناعمة الشرهان .
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سعادة  /ناعمة عبدﷲ الشرهان  ) :النائب الثاني للرئيس (
شكرا ً معالي الرئيس  ،بالنسبة للعقوبات التي تفضل بها معالي الوزير أيضا ً استوقفت اللجنة كثيرا ً
وصار فيها كﻼم كثير جدا ً  ،لكن بعدما صار اللقاء مع معالي الوزير ودخلنا في موضوع لماذا
نريد أن نغير والقناعة  ،وصلنا إلى القناعة أن الكﻼم الذي قاله معالي الوزير وبعد المقارنات
وعندما كلفنا سعادة المستشار كارم  ،بعد المقارنات وصلنا إلى نتيجة أنه يجب أن نغير بالتالي
غيرناها  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
سعادة سمية السويدي تفضلي .
سعادة  /سمية عبدﷲ السويدي :
شكرا ً معالي الرئيس  ،كﻼم معالي الوزير عبدالرﺣمن كفى ووفى وكﻼم سعادة ناعمة الشرهان في
نفس السياق وهذا ما كنت أود قوله ولن أطيل عليكم  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
مشكورة وجزاك ﷲ خيرا ً  ،القصد الﺣقيقة اﻵن طالما صار الﺣوار ﺣول مبدأ العقوبات والﺣد
اﻷدنى والﺣد اﻷعلى في كل مخالفة من هذه المخالفات على أن هذا اﻷمر هو مﺣل عناية اللجنة
وتم فيه نقاش مستفيض وتم النقاش أيضا ً مع معالي الوزير  ،وتمت اﻻستفادة بمقارنات سواء في
قرارات مجلس الوزراء أو غيرها  ،تم وزن اﻷمر أو إعادة وزن اﻷمر وأجري التعديل على هذه
الغرامات  ،يفضل أنه إذا كانت هناك ﺣاجة مع الوقت للتشدد في بعض العقوبات فإن الوزارة
قادرة على أن تطلب تعديﻼً في هذا الشأن بنا ًء على مقاييس اﻷمر  ،القاعدة اﻷساسية هي ما لم
تكن هناك عقوبات أشد في قانون آخر كذا وكذا  ،هذه القاعدة التي توضع في غالبية التشريعات
تعطي النائب العام أو الدولة ﺣق الطلب إذا كانت المخالفة ترتقي أكثر من ذلك ليرتفع بها إلى ما
هو أعلى في تشريعات أخرى  ،كانت المﻼﺣظات عامة فيما يتعلق بموضوع العقوبات بالتالي
أكملي يا سعادة الدكتورة .
سعادة المقرر :
"  .2يعاقب بالغرامة التي ﻻ تقل عن ) (10.000عشرة أﻻف درهم وﻻ تزيد على )(50.000
خمسين ألف درهم ،كل من يخالف أيا ً مما يأتي. " :
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 .3يعاقب بالغرامة التي ﻻ تقل عن ) (50.000خمسين ألف درهم وﻻ تزيد على )(300.000
ثﻼثمائة ألف درهم ،كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق اﻷغذية والمنتجات ذات
العﻼقة بالرضع أو بيعها ،وفقا ً ﻷﺣكام المادة ) (11من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا ً له.
 .4يعاقب بالغرامة التي ﻻ تقل عن ) (50.000خمسين ألف درهم وﻻ تزيد على )(300.000
ثﻼثمائة ألف درهم  ،كل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في ﺣكمها بأغذية ﻻ تتوافق مع
اﻻشتراطات والمعايير الصﺣية التي يجب توافرها فيها وفقا ً ﻷﺣكام المادة ) (12من هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا ً له ،ويعاقب بالغرامة التي ﻻ تقل عن ) (10000عشرة أﻻف درهم وﻻ
تزيد على ) (50.000خمسين ألف درهم الشخص المسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه اﻷغذية في
المؤسسة التعليمية أو ما في ﺣكمها إذا كان على علم بذلك.
 .5يعاقب بالغرامة التي ﻻ تقل عن ) (50.000خمسين ألف درهم وﻻ تزيد على )(150.000
مائة وخمسين ألف درهم ،كل من قام بنشر أو بث إعﻼن صﺣي بالمخالفة لقواعد واشتراطات
نظام اﻹعﻼنات الصﺣية ،المشار إليه في المادة ) (22من هذا القانون.
معالي الرئيس :
التصﺣيح فقط هو )أ( و )ب( و )ج( ﺣيث استخدمت اﻷﺣرف بديﻼً عن اﻷرقام ﻷن اﻷرقام
استخدمت في تعداد البنود  ،تفضلي أكملي .
سعادة المقرر :
 .3يعاقب بالغرامة التي ﻻ تقل عن ) (50.000خمسين ألف درهم وﻻ تزيد على )(300.000
ثﻼثمائة ألف درهم ،كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق اﻷغذية والمنتجات ذات
العﻼقة بالرضع أو بيعها ،وفقا ً ﻷﺣكام المادة ) (11من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا ً له.
معالي الرئيس :
الكلمة لسعادة عدنان ﺣمد الﺣمادي .
سعادة  /عدنان حمد الحمادي :
معالي الرئيس لدي مﻼﺣظة وهي أن أريد تفسير من اللجنة ﺣول المادة التي تغيرت فيها اﻷرقام
إلى أﺣرف  ،ﺣيث ﺣذفت ) (1وذكرت في التبرير أنه تم ﺣذف البند ) (1ﻷنه معالج في البند رقم
) (5من نفس المادة .
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معالي الرئيس :
يا أخ عدنان ﻷنه ﻻ يمكن أن تستخدم في نفس المادة وهي مادة العقوبات اﻷرقام وﻻ تستخدم
الﺣروف عندما يكون لنفس الرقم تفنيد آخر  ،ﻻ يمكن أن تقول في الفقرة الثانية ) (1و ) (2و )(3
و ) (4بل ﻻبد أن تقول )أ( و )ب( و )ج( .
سعادة  /عدنان حمد الحمادي :
طيب جميل  ،اﻵن هم ﺣذفوا ) (1ووضعوا )أ( و )ب( و )ج( و )د( وقالوا أن ) (1معالج في بند آخر .
معالي الرئيس :
ﺣذفوا )أ( وهي رقم ) (1سابقا ً الشروط والقواعد المنظمة لﻺعﻼنات الخاصة باﻷغذية لماذا ؟
تفضل سعادة المستشار .
اﻷستاذ  /كارم عبداللطيف  ) :المستشار القانوني بالمجلس (
معاليك ﻷن البند ) (5يتكلم عن العقوبة على كل من قام بنشر أو بث إعﻼن صﺣي  ،هنا اﻹعﻼن
عن اﻷغذية سيدخل في نطاق اﻹعﻼن الصﺣي وبالتالي البند ) (1لن يشمل المادتين ومن ثم جاءتنا
مﻼﺣظات من بعض اﻷعضاء في هذا الشأن مثل مﻼﺣظة كتبتها سعادة مريم بن ثنية تقول أننا
عاقبنا على اﻹعﻼن عن الغذاء الصﺣي وكانت وجهة نظرها صﺣيﺣة  ،وبنا ًء على ذلك عدلنا هذا
التعديل  ،فكل ذلك متعلق باﻹعﻼن  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
اﻷمر واضح يا سعادة اﻷخ عدنان  ،تفضلي سعادة الدكتورة .
سعادة المقرر :
 .4يعاقب بالغرامة التي ﻻ تقل عن ) (50.000خمسين ألف درهم وﻻ تزيد على )(300.000
ثﻼثمائة ألف درهم  ،كل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في ﺣكمها بأغذية ﻻ تتوافق مع
اﻻشتراطات والمعايير الصﺣية التي يجب توافرها فيها وفقا ً ﻷﺣكام المادة ) (12من هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا ً له ،ويعاقب بالغرامة التي ﻻ تقل عن ) (10000عشرة أﻻف درهم وﻻ
تزيد على ) (50.000خمسين ألف درهم الشخص المسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه اﻷغذية في
المؤسسة التعليمية أو ما في ﺣكمها إذا كان على علم بذلك.
 .5يعاقب بالغرامة التي ﻻ تقل عن ) (50.000خمسين ألف درهم وﻻ تزيد على )(150.000
مائة وخمسين ألف درهم ،كل من قام بنشر أو بث إعﻼن صﺣي بالمخالفة لقواعد واشتراطات
نظام اﻹعﻼنات الصﺣية ،المشار إليه في المادة ) (22من هذا القانون.
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سعادة المقرر :
أصبحت المادة )(34
الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتﺣديدهم قرار من وزير العدل باﻻتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة
الصﺣية أو رئيس الجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات
ﻷﺣكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا ً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
أصبحت المادة )(35
لمجلس الوزراء إصدار القرارات الﻼزمة لتنفيذ أﺣكام هذا القانون ،وذلك بناء على اقتراح من
الوزير.
أصبحت المادة )(36
يلغى كل ﺣكم يخالف أو يتعارض مع أﺣكام هذا القانون.
أصبحت المادة )(37
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد ثﻼثة أشهر من تاريخ نشره.
معالي الرئيس :
ﺣسنا ً  ،سنصوت اﻵن على المواد السابقة من ) (33لغاية ) ، (37تفضلي سعادة مريم ماجد بن
ثنية .
سعادة  /مريم ماجد بن ثنية :
مرﺣبا معاليك  ،لدي مﻼﺣظة بسيطة في مادة العقوبات ﺣيث ﻻﺣظت أن هناك ) (1و ) (2و )(3
و ) (5و ) (6ﺣيث أن رقم ) (4غير موجود  ،فلو يعاد ترتيب اﻷرقام  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً  ،صﺣيح نﺣن قفزنا من ) (3إلى ) (5وبالتالي تعدل اﻷرقام من ) (1إلى ) (5وشكرا ً على
المﻼﺣظة أخت مريم  .تفضل بوشهاب .
سعادة  /أحمد ﷴ السويدي :
في المادة التي تعدلت اﻵن فيها البنود  ،في البند الرابع " يعاقب بالغرامة التي ﻻ تقل عن 10.000
درهم وﻻ تزيد عن  50.000درهم الشخص المسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه اﻷغذية في
المؤسسات التعليمية أو ما في ﺣكمها "  ،إذا كان على علم بذلك – معاليك واﻷعضاء – هل ترون
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أن مبلغ العشرة آﻻف درهم هي غرامة مؤثرة ؟ هذا إذا كانت هذه المادة فيها ضرر لﻸطفال
والطﻼب  ،أنا أرى أن نجعلها  50.000درهم أو  25.000درهم .
معالي الرئيس :
تفضلي ناعمة الشرهان .
سعادة  /ناعمة عبدﷲ الشرهان  ) :النائب الثاني للرئيس (
شكرا ً معالي الرئيس  ،أيضا ً تم تداول هذه النقطة ولكننا نقول أن من يبيع في الكانتين هو أصﻼً إنسان
بسيط وربما يكون لديه جهل  ،قد يكون لديه قصور أو جهل وﻻ نستطيع أن نﺣمله أكثر من قدرته ،
ﻷن هذا اﻹنسان أصﻼً مﺣدود وليس لديه شيء  ،وقد تم وضع هذا المبلغ بعقﻼنية  ،هذا إنسان فقير
وخاف على مكانته وسكت بالتالي نﺣن ﻻ نضع عليه مبلغ كبير  ،فهل نﺣن والزمن عليه ؟ وكل الذين
يبيعون في هذه اﻷماكن أصﻼً رواتبهم قليلة وربما سكت ﻷنه خائف على وضعه  ،عشرة آﻻف درهم
ربما تكون بسيطة بالنسبة لنا ولكن بالنسبة له هو فأرى أنها مناسبة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
تفضل سعادة بوشهاب .
سعادة  /أحمد ﷴ السويدي :
معاليك هذا كﻼم غير صﺣيح بصراﺣة  ،إذا كان على علم بذلك وعلى علم بالجرم أو المخالفة
والنظر إلى وضعه المسكين أو من جنسية أخرى فالقانون ﻻ يفرق في الجرم  ،المفروض أن نشدد
عليه  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
تفضل معالي الوزير .
معالي  /عبدالرحمن بن ﷴ العويس  ) :وزير الصحة وتنمية المجتمع – وزير الدولة لشؤون
المجلس الوطني اﻻتحادي (
شكرا ً معالي الرئيس والشكر موصول لﻸخ أﺣمد  ،الموضوع كما أشارت إليه اﻷخت ناعمة ،
ﺣتى نستوعب الموضوع فإن المؤسسات التعليمية تتعاقد مع جهات خارجية لتوفير أغذية  ،في
بعض اﻷﺣيان بنا ًء على طلبات سواء الطلبة أو طلبة الجامعة أو الطلبة الصغار الذين يريدون
بعض اﻷغذية التي ﻻ تتوافر فيها المقومات الصﺣية فهذا ﻻ يعني أنها مضرة ﻻ  ،لكن مثﻼً ربما
أﺣدهم زاد من اﻷكل الدسم أو من ) (Junk Foodفنﺣن وضعنا معايير مقدمة لوزارة التربية
والهدف هو الﺣد من استخدام اﻷغذية غير المفيدة  ،نﺣن نﺣرص أن الطالب مادام أنه جزء من
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المنظومة التعليمية التي تشرف عليها الﺣكومة أيضا ً جزء من الرقابة يكون صﺣي وبالتالي نﺣن
نضمن أن ما يقدم هو أكﻼت صﺣية مطابقة للمواصفات الموضوعة من الوزارة وهذا ﻻ يعني أن
اﻷكﻼت قد تكون مضرة ﻻ  ،إنما قد تقدم بعض اﻷكﻼت بنا ًء على طلب من الجهات وﻻ يكون
لديه اهتمام أن هذه اﻷكﻼت غير مطابقة أو نسبة الزيوت متعدية أو الزيوت المهدرجة زائدة أو
شيء من هذا القبيل وبالتالي ﻻ تتفق مع المواصفات الصﺣية  ،ففي هذه الﺣالة المفروض الشخص
إذا كان التعاقد مع شركة أكبر – كما تفضلت – الشخص مسؤول وهنا يأتي ويقول يا جماعة هذا
ﻻ أستطيع بيعه أو إذا تم التوريد وهو ﻻ يدري فنﺣن ﻻ نريد أن نﺣمله فوق طاقته لكن إذا كان
يدري فﻼبد أن يغرم والتعاقد مع المؤسسة تتﺣمل هذه المسؤولية ﻷن من صميم مسؤوليتها
اﻹشراف على الغذاء الصﺣي  ،هذا ﺣرص وزارة الصﺣة على موضوع الصﺣة العامة وعلى
المنظومة التعليمية ﻷن هناك نوع من التكامل وإخواننا أيضا ً في وزارة التربية لديهم رقابة مباشرة
على هذا الموضوع  ،أتمنى أني أزلت اللبس معالي الرئيس  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير وأعتقد أن اﻷمور وضﺣت أكثر  ،واﻵن سنرجع للتصويت اﻻلكتروني على
المواد المتبقية  ،من المادة ) (33لغاية آخر مادة ). (37
هناك أغلبية بعدد ) (30صوتا ً  .واﻵن هل يوافق المجلس على مشروع هذا القانون في مجموعه
دون إعادة تﻼوة مواده مرة أخرى في صيغتها النهائية ؟
) هناك أغلبية بالموافقة من  26صوتا ً (
معالي الرئيس :
باسمكم  -الﺣقيقة  -نقدم الشكر والتقدير لسعادة الدكتورة ﺣواء  -مقرر اللجنة وسعادة رئيس اللجنة
اﻷخ ﷴ اليماﺣي وللجنة بكامل أعضائها  ،فهذه اللجنة عملت في دراسة مشروع هذا القانون لفترة
طويلة وكان العنوان الرئيسي لعمل هذه اللجنة هو اس تعدادهم لتقب ل اﻻقتراﺣ ات م ن كاف ة أعض اء
المجل س  ،وم رونتهم اس تعدادهم لتقب ل المﻼﺣظ ات ف ي أي وق ت م ن أي أﺣ د  ،وه ذا أم ر نثمن ه
جميعا ً ،ومعالي الوزير مشكور  -أيضا  -ش اركهم وس تطاع م ن خ ﻼل مش اركته معه م أن يوض ح
الكثي ر م ن الجوان ب بﺣي ث تمكن ا الي وم  -و الﺣم د  -أن ننج ز ه ذا الق انون  ،فه ذا الق انون م ن
القوانين الهامة كما هناك قانون التعليم  ،فإن قانون الصﺣة العام ة  -أيض ا  -ب نفس المق دار  ،وف ي
هذه اﻷيام  -الﺣقيقة  -له قيمة أهم  ،فباسمكم نكرر تقدير المجلس والم واطنين والمقيم ين عل ى ك ل
الجه ود الت ي يق وم به ا مع الي ال وزير وفريق ه خاص ة أنن ا نﺣ ن والع الم كل ه نع يش ف ي ظ روف
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اس تثنائية ،فن ثمن جه ودكم ي ا مع الي ال وزير وﺣرص كم وعﻼق تكم م ع المجل س م ع ك ل ه ذه
المسؤوليات الملقاة على عاتقك وعلى عاتق زمﻼئ ك وفري ق العم ل مع ك  ،أرج و أن تنق ل تق ديرنا
وامتناننا كمجلس لكافة اﻷطقم الطبية وكافة العاملين في وزارة الص ﺣة ووقاي ة المجتم ع  ،ونتمن ى
دائما لكم التوفيق والنجاح  ،ونقول لك مسبقا كل عام وأن ت بخي ر  ،م ا قص رت ي ا ب و ﺣم د وربن ا
يوفقك  ...تفضلي أخت ناعمة الشرهان .
سعادة  /ناعمة عبدﷲ الشرهان ) :النائب الثاني للرئيس(
أنا ﻻ أود مقاطعتك معالي الرئيس لك ن لﻸمان ة فع ﻼ الﺣكوم ة س اهمت وبق در كبي ر م ن المش اركة
اﻹيجابية  ،ومعالي الوزير ﺣقيقة في الجلسة اﻷخيرة م ع اللجن ة ومنطقي ة الﺣ ديث ومنطقي ة اﻷدل ة
كان لها وقع كبير علينا  ،وأعتقد أن العﻼقة بين المجلس واﻷخ أب و ﺣم د للمص لﺣة العام ة وليس ت
لمصلﺣة لجن ة معين ة أو أعض اء  ،وه ذا ل يس م ن اﻵن وإنم ا دوم ا  ،ف نﺣن  -أيض ا  -كلجن ة ننق ل
ش كرنا وتق ديرنا لمع الي ال وزير ولجمي ع اﻹخ وان ف ي ال وزارة س واء ال دكتور أم ين أو غي ره م ن
اﻹخوان  ،ففعﻼ كان هناك عبئ كبير عليهم  ،وبالفعل وضﺣوا لنا أمور كثيرة  ،وأنا أق ول بالنياب ة
عن جميع إخواني في اللجنة كل الشكر والتقدير والثناء لمعاليه وفريق عمله  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
تفضلي دكتورة ﺣواء المنصوري .
سعادة  /د .حواء سعيد المنصوري ) :مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية(
معالي الرئيس  ،الﺣقيقة توجد ثﻼثة أسماء من اﻹخوة اﻷعضاء الذين تواص لوا م ع اللجن ة ونس يت
ذكرهم وأرجو أن يسامﺣوني وهم  :عائشة المﻼ  ،وعفراء العليلي  ،وصابرين اليم اﺣي  ،وأرج و
مرة أخرى أن تسامﺣوني ﻷن تفاعلهم مع اللجنة كان جميل جدا  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
ما قصرت سعادة الدكتورة ﺣواء  ،مشكورة  ،تفضل سعادة رئيس اللجنة ﷴ اليماﺣي .
سعادة  /ﷴ أحمد اليماحي :
نش كر معالي ك عل ى إدارة الجلس ة الي وم  ،ونش كر جمي ع اﻷعض اء عل ى تع اونهم  ،ونش كر مع الي
عبدالرﺣمن بن ﷴ العويس  -وزير الصﺣة ووقاية المجتمع  ،ونش كركم جميع ا  ،ج زاكم ﷲ خي را
م ا قص رتم  ،وه ذا إنج از للمجل س ك امﻼ  ،مش كورين وواج ب أن نش كركم  ،ب يض ﷲ وجهك م ،
يعطيكم العافية معالي ال رئيس والجمي ع  ،ونش كر اللجن ة عل ى تع اونكم م ا قص رتم معن ا م ن بداي ة
اﻻجتماعات وﺣتى اليوم  ،واليوم  -الﺣمد

رب العالمين  -نﺣ ن س عيدين ومبس وطين بتع اونكم ،

وهذا جهد وفرﺣة لنا جميعا  ،وجزاكم ﷲ خيرا  ،وشكرا .
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البند الخامس  :ما يستجد من أعمال :
-

مشروعات القوانين الواردة من الحكومة :

 .1مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد المﻼك .
معالي الرئيس :
هل يوافق المجلس على إﺣالة مشروع هذا القانون إلى لجنة الشؤون اﻹسﻼمية واﻷوقاف والمرافق
العامة ؟
)موافقة(
 .2مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في اﻷموال المنقولة .
معالي الرئيس :
الﺣقيق ة  -أيه ا اﻹخ وة  -أن ه ذا المش روع ورد لن ا م ن الﺣكوم ة بص فة اﻻس تعجال  ،واﻹس تعجال
بشكل كبير من القيادة السياسية العليا ﻷن هذا الق انون يترت ب علي ه تع ديل ف ي تص نيف الدول ة م ن
المركز السادس عشر إلى المركز التاسع  ،وهو أمر يسعدنا جميعا ً  ،ويعتبر مفخرة بالنسبة لنا ف ي
الدولة أن تنتقل الدولة لتكون ض من المراك ز العش رة اﻷول ى ف ي الع الم  ،وه ذا جه د بذل ه ص اﺣب
الس مو الش يخ ﷴ ب ن راش د ويتوج ه اﻵن بالوص ول إل ى ه ذا المرك ز إن ش اء ﷲ إذا اس تطعنا أن
نتجاوب مع الﺣكومة في هذا الشأن وإنجاز مشروع ه ذا الق انون قب ل  25م ن ه ذا الش هر  ،أي ل م
يب ق امامن ا إﻻ أي ام  ،وق د تﺣ دثت م ع اﻹخ وة رئ يس وأعض اء لجن ة الش ؤون المالي ة واﻻقتص ادية
والص ناعية  ،ومش كورين ج زاهم ﷲ خي را اﻻهتم ام به ذا الجان ب  ،وق د ب دأوا م ن الي وم بمناقش ة
مشروع هذا القانون ﺣيث ﺣضر جزء م نهم معن ا ف ي بداي ة الجلس ة ث م بع د ذل ك انض موا لبعض هم
للبدء في مناقشة مشروع هذا القانون  ،ومن جانب آخر الﺣقيق ة أن اﻷمان ة الفني ة س بق وان أع دت
الدراسات الﻼزمة فس هلت  -أيض ا  -عل يهم  ،وس يكون عن دهم اجتم اع غ دا ً م ع الﺣكوم ة  ،ونﺣ ن
نرغب بمناقشة مشروع هذا القانون يوم الخميس  ،أي بع د غ د  ،ف أتمنى ان يك ون هن اك تفه م م ن
قبلنا  ،وأنا على ثق ة ب أنكم جم يعكم ﺣريص ين ب نفس ﺣ رص الﺣكوم ة إن ش اء ﷲ  ،تفض ل مع الي
الدكتور علي النعيمي .
معالي  /د .علي راشد النعيمي :
معالي الرئيس  ،الﺣقيقة أثني على ما طرﺣته معاليك من أهمي ة ه ذا المش روع واعتب اره مس تعجل
جدا  ،فهذا يعتبر إنجاز للمجلس بانه سيواكب رؤية الﺣكومة والقيادة في التطلع إلى ما بعد التعامل
م ع في روس كورون ا  ،بمعن ى أن الﺣكوم ة ت دير وتتعام ل م ع أزم ة ولك ن  -أيض ا  -أولوياته ا
استراتيجية فيما يتعلق بتﺣقيق انجازات لﻺمارات والبناء على المرﺣلة الجديدة وهي مرﺣلة ما بعد
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كورون ا  ،ول ذلك أؤك د عل ى أهمي ة أن نتع اطى م ع ه ذا الموض وع ك أمر عاج ل ونك ون ش ركاء
للﺣكومة في إضافة منجز لهذا الوطن نفخر به جميعا في النهاية  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
الكلمة لسعادة اﻷخ علي جاسم .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
الﺣقيقة كنت أتمنى أن أتقدم بم داخلتي ف ي بن د م ا يس تجد م ن أعم ال بوج ود مع الي وزي ر الص ﺣة
ووقاية المجتمع  ،لكن معالي الوزير استأذن بالخروج ...
معالي الرئيس :
هل تركنا معالي الوزير اﻷخ بو ﺣمد ؟
سعادة  /علي جاسم أحمد :
الﺣقيقة معاليك أدرى بهذا اﻷمر ...
معالي الرئيس :
سعادة اﻷخ علي أنا ﻻ أرى انه موجود  ،واﻹخوة الفنيين أخبروني اﻵن أنه استأذن  ،تفضل .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
الﺣقيقة كانت مداخلتي بوج وده لك ن ل م ي تم إعط ائي الكلم ة  ،وه ذا م ن ﺣق ي  ،فكن ت أود الﺣ ديث
بوجود معاليه  ،وكنت متوافق مع معاليه عل ى إص دار توص ية بتك ريم الك ادر الطب ي والتمريض ي
والمتطوعين على مستوى الدولة ﻷنه تم تكريمهم في بعض اﻹمارات  ،فيجب ان يتم تكريمهم على
مستوى الدولة  ،فكانت هذه الفئة يأملون أن يكون لهم نوع من التكريم على مس توى الدول ة  ،فه ذا
ما كنت أود طرﺣه بﺣضور معالي الوزير  ،فلم ي تم إعط ائي الكلم ة وه ذا ش يء راج ع للمجل س ،
وشكرا .
معالي الرئيس :
ما تفضلت به يا أخ عل ي س يتم تدوين ه ف ي مض بطة الجلس ة ،وس ننقله إن ش اء ﷲ لمع الي ال وزير،
ونثمن رأيك ،والكل يثمن في هذه اﻷيام جهود العاملين في المجال الطبي .
نﺣن اﻵن بﺣاجة ﻷخذ موافقة المجلس على عقد جلسة بعد غد الخميس إن شاء ﷲ لمناقشة مشروع
القانون الوارد من الﺣكومة بصفة اﻻستعجال بشأن ضمان الﺣقوق في اﻷموال المنقولة  ،فيجب أن
ننظر لهذا الموضوع بمعيار مختل ف عم ا كن ا ننظ ر ف ي مش روعات الق وانين اﻷخ رى  ،فه ذا أم ر
مس تعجل  ،وه و يتعل ق بالقواع د المالي ة العام ة  ،وإخ وانكم ف ي اللجن ة إن ش اء ﷲ سيدرس ونه ،
ونتمنى إن شاء ﷲ أن نتمكن من إنجازه في الوقت الذي يسمح للﺣكوم ة أن تقدم ه للجه ات الدولي ة
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ملحق رقم )(1
العرض المقدم من سعادة حمد الرحومي
بشأن السؤال حول
"مواجهة التأثير اﻻقتصادي لفيروس كورونا على الشركات واﻷفراد
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ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻳﺴﺘﻐﺮﺑﻮﻥ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﻨﻮﻙ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑـ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺸﺮ2020/05/17 :
ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿــــﻴ ﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗ ﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼــــﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ،ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻹ ﻣﺎﺭﺍﺕ ﻳﻔﺮﺽ
»ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ﺷﺮﻁﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺪﺍً ﻟﻢ ُﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ »ﻛﻮﻓﻴﺪ  «19 -ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎء ،ﻓﺄﻭﺟﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻭﺍﺷــــﺘﻜﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺼــــﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮﻭﺱ،
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘ ﻀﺮﺭﻳﻦ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ :ﺇﻥ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺳﺄﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃ ﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺃﺟــــﺎﺏ ﺑــــﺎﻟــــﻨــــﻔــــﻲ ﺃﺧــــﺒــــﺮﻩ ﺑــــﺄﻥ ﺍﻟــــﺪﻋــــﻢ ﻟــــﻸﻓــــﺮﺍﺩ ﻳــــﺮﻛــــﺰ ﻋــــﻠــــﻰ ﺍﻟــــﻤﺼـــــــﺎﺑــــﻴــــﻦ.
ﻭﻳﺴﺘﻐﺮﺏ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﺠﺄﺓ ،ﻭﺃﻋﻄﻮﺍ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﺑﻼ ﺭﺍﺗﺐ ،ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ،ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ
ﺍﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤ ﺼﺎﺭﻑ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃ ﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘ ﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍ ﺿﺤﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻁﺎﻟﺖ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء.
ﻭﺃﺩﻯ ﺗﻀﺮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻹ ﺟﺎﺯﺍﺕ ﺑﻼ ﻣﺮ ﺗﺐ ،ﺃﻭ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍ ﺗﺐ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮ ﻗﺖ ﺍ ﻟﺬﻱ ﺃ ﻛﺪﺕ ﻓ ﻴﻪ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣ ﻬﺎ ﺑﻤ ﻌﺎﻳﻴﺮ »ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ«
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻓﺈﻥ ﺷــﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﺍﺿــﺤﺔ ﻭﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ،ﻭﺳــﻂ ﺳــﺆﺍﻝ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺧﻄﺎء ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﺃﻡ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼء.

ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﻧﺴﻤﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/9c8db378-d8a7-4a26-be0721eb2823ae7c#sthash.GzPQQkWH.dpuf
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-

ﺑﻨﻮﻙ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓﻮﻕ  4ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:


ﺃﻣﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﻭﻱ -ﺃﺑﻮﻅﺒﻲ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ : 11ﺃﺑﺮﻳﻞ  – 2020ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻗ ﺎﻝ ﻣﻮﺍﻁﻨ ﻮﻥ ﺇﻥ ﺑﻨ ﻮﻛﻬﻢ ﺭﻓﻀ ﺖ ﻁﻠﺒ ﺎﺕ ﺗﻘ ﺪﻣﻮﺍ ﺑﻬ ﺎ ﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺃﻗﺴ ﺎﻁﻬﻢ ﺍﻟﺸ ﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ ﻋ ﻦ ﺷ ﻬﺮ
ﺃﺑﺮﻳ ﻞ ﺍﻟﺠ ﺎﺭﻱ ،ﺑﺤﺠ ﺔ ﻋ ﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒ ﺎﻕ ﻣﺒ ﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛ ﺰﻱ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،ﺇﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﻓﺘ ﺮﺓ ﺍﻟﺴ ﺪﺍﺩ
ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ ﺃﺭﺑ ﻊ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ،ﻣﺆﻛ ﺪﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺎﺟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸ ﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﻗﺒ ﻞ ﺩﺧ ﻮﻝ ﺷ ﻬﺮ ﺭﻣﻀ ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒ ﺎﺭﻙ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺃﻛ ﺪﻭﺍ ﻟ ـ"ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴ ﻮﻡ" ،ﺃﻧﻬ ﻢ ﺗ ﺄﺛﺮﻭﺍ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻓﻴ ﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ،ﻟ ﺬﺍ ﻟ ﻴﺲ ﺑﻮﺳ ﻌﻬﻢ
ﺍﺣﻀ ﺎﺭ ﻣ ﺎ ﻳﺜﺒ ﺖ ﺗﻀ ﺮﺭﻫﻢ ﻟﻠﺒﻨ ﻮﻙ ﺣﺘ ﻰ ﺗﺮﺍﻋ ﻲ ﻅ ﺮﻭﻓﻬﻢ ،ﻣﺸ ﺪﺩﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﻙ ﻻ ﺗﺴ ﻤﺢ ﻟﻬ ﻢ ﺑ ﺄﻱ
ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﻟﻸﻗﺴ ﺎﻁ ﻣﻨ ﺬ ﺃﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎﻣﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﺍﻟﻘ ﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﺧ ﺬﻭﻫﺎ ﻟﺒﻨ ﺎء ﻣﺴ ﻜﻦ ﻟﻬ ﻢ
ﻣﺜﺎﻝ-:
ﻭﺗﻔﺼ ﻴﻼ ،ﻗ ﺎﻝ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻦ )ﻡ  .ﺃ( ،ﺍﻛﺘﻔ ﻰ ﺑ ﺬﻛﺮ ﺍﻷﺣ ﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﺍﺳ ﻤﻪ ،ﺇﻧ ﻪ ﻟﺪﻳ ﻪ ﺗﻤ ﻮﻳﻠﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻚ
ﺇﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ ﺃﺑ ﻮﻅﺒﻲ ،ﺃﺣ ﺪﻫﻤﺎ ﺷﺨﺼ ﻲ ،ﻭﺍﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻋﻘ ﺎﺭﻱ ،ﺣﻴ ﺚ ﻭﺍﻓ ﻖ ﺍﻟﺒﻨ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺭﻓ ﺾ ﻁﻠ ﺐ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﺍﻟﺜ ﺎﻧﻲ ،ﺭﻏ ﻢ ﺃﻧ ﻪ ﺃﻛﺒ ﺮ ﻭﺑﻘﻴﻤ ﺔ  16ﺃﻟ ﻒ ﺩﺭﻫ ﻢ ،ﻣﻮﺿ ﺤﺎ ﺃﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀ ﺮﺭﻳﻦ ﻣ ﻦ
ﺍﻧﺘﺸ ﺎﺭ ﻓﻴ ﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧ ﺎ ﺣﻴ ﺚ ﺃﻥ ﻟﺪﻳ ﻪ ﻋﻤ ﻞ ﺧ ﺎﺹ ﻋﺒ ﺎﺭﺓ ﻋ ﻦ ﺷ ﺮﻛﺔ ﻭﻛﺎﻓﻴ ﻪ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﻬﻤ ﺎ ﺃﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ 15
ﻋﺎﻣ ﻞ ،ﻳﺘﻜﻔ ﻞ ﺑﻤﺼ ﺎﺭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨ ﺬ ﺗﻮﻗ ﻒ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻭﺑﺤﺎﺟ ﺔ ﻣﺎﺳ ﺔ ﻟﺴ ﻴﻮﻟﺔ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴ ﺎﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ
ﻟﻬ ﻢ ﻣ ﻦ ﺳ ﻜﻦ ﻭﻁﻌ ﺎﻡ .ﻭﺃﻛ ﺪ ﺃﻧ ﻪ ﺗﻘ ﺪﻡ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺗ ﺎﺕ ﻟﻜﻨ ﻪ ﺭﻓ ﺾ ﺑﺤﺠ ﺔ ﻋ ﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒ ﺎﻕ ﻣﺒ ﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛ ﺰﻱ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺃﻭ ﻋ ﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒ ﺎﻕ ﺷ ﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒ ﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨ ﻚ ﻧﻔﺴ ﻪ ﺃﻳﻀ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻻﻓﺘ ﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘ ﺮﺽ ﻋﻘ ﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻭﻟ ﻴﺲ ﻟ ﺪﻱ ﻗ ﺮﺽ ﺷ ﺮﻛﺎﺕ ،ﻟﻜ ﻦ ﻭﺍﻗ ﻊ ﺍﻟﺤ ﺎﻝ ﻫ ﻮ ﺗ ﺄﺛﺮﻱ ﺍﻟﺸ ﺪﻳﺪ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻛﻮﺭﻭﻧ ﺎ
ﻭﺃﺣﺘﺎﺝ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺑﺸﺪﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﺳﺮﺗﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﻢ.

ﻭﻗ ﺎﻝ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻦ )ﺱ .ﺝ( ،ﺇﻥ ﻟﺪﻳ ﻪ ﻗ ﺮﺽ ﺷﺨﺼ ﻲ ﺃﺧ ﺬﻩ ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮﺓ ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺮﻑ ﺇﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ ﺩﺑ ﻲ

ﻭﻣﺴ ﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴ ﺪﺍﺩ ﻟﻜﻨ ﻪ ﻓ ﻮﻕ ﺃﺭﺑ ﻊ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻛﻮﻧ ﻪ ﻗ ﺪﻳﻢ ﻭﻗﺒ ﻞ ﻧﻈ ﺎﻡ ﺍﻟﻘ ﺮﻭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﺸ ﺘﺮﻁ ﺃﺭﺑ ﻊ
ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘ ﻂ ﻟﻠﺴ ﺪﺍﺩ ،ﻣﻮﺿ ﺤﺎ ﺃﻧ ﻪ ﺗﻘ ﺪﻡ ﺑﻄﻠ ﺐ ﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺍﻟﻘﺴ ﻂ ﺍﻟﺸ ﻬﺮﻱ ﻋ ﻦ ﺷ ﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳ ﻞ ،ﻛﻤ ﺎ ﺃﻋﻠ ﻦ
ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﻟﻜ ﻦ ﺍﻷﺧﻴ ﺮ ﺭﻓ ﺾ ﺑﺤﺠ ﺔ ﺃﻥ ﻗﺮﺿ ﻪ ﻓ ﻮﻕ ﺃﺭﺑ ﻊ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻭﻻ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﺒ ﺎﺩﺭﺓ
"ﺍﻟﻤﺮﻛ

ﺰﻱ" ﺃﻭ ﺗﻠ

ﻚ ﺍﻟﺘ

ﻲ ﺃﻋﻠﻨﻬ

ﺎ ﺍﻟﺒﻨ

ﻚ.

ﺑ ﺪﻭﺭﻩ ،ﻗ ﺎﻝ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻦ )ﻋﻠ ﻲ .ﺃ( ،ﺇﻥ ﻟﺪﻳ ﻪ ﻗ ﺮﺽ ﻋﻘ ﺎﺭﻱ ﺑﻘﺴ ﻂ ﺷ ﻬﺮﻱ  15ﺃﻟ ﻒ ﺩﺭﻫ ﻢ ﻭﺍﻷﻋﻤ ﺎﻝ ﻟﻜﻨﻬ ﺎ
ﺗ ﺄﺛﺮﺕ ﺑﻜﻮﺭﻭﻧ ﺎ ﻭﺗﻘ ﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺼ ﺮﻑ ﻓ ﻲ ﺃﺑ ﻮﻅﺒﻲ ﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺍﻟﻘﺴ ﻂ ﻓ ﺮﻓﺾ ﺭﻏ ﻢ ﺃﻧ ﻪ ﺃﻋﻠ ﻦ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﺃﻗﺴ ﺎﻁ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ.
ﺃﻣ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻦ )ﻡ .ﺏ( ،ﻓﻘ ﺪ ﺃﻛ ﺪ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻤﻠ ﻪ ﺇﻟﻘ ﺎء ﻣﺤﺎﺿ ﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺴ ﺎﻋﺔ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺎﺕ ﺩﺍﺧ ﻞ ﻭﺧ ﺎﺭﺝ
ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﻟ ﻢ ﻳﺤﺘ ﺎﺝ ﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺍﻷﻗﺴ ﺎﻁ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻟﻜ ﻦ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻅ ﺮﻭﻑ ﻛﻮﺭﻭﻧ ﺎ ﻁﻠ ﺐ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﻗﺴ ﻄﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼ ﻲ
ﻭﺍﻟ ﺬﻱ ﺃﺧ ﺬﻩ ﻗﺒ ﻞ  12ﻋﺎﻣ ﺎ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ﻛﺒﻴ ﺮ ،ﻟﻜ ﻦ ﺍﻟﺒﻨ ﻚ ﺭﻓ ﺾ ﺑﺤﺠ ﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒ ﺎﺩﺭﺓ ﻻ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻭﻟ ﻢ
ﻳﺴ ﺘﻄﻊ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴ ﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﻔﻴ ﺪ ﺗﻀ ﺮﺭﻩ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻛﻮﺭﻭﻧ ﺎ ،ﻣﺆﻛ ﺪﺍ ﺃﻥ ﻟﺪﻳ ﻪ ﻗﺴ ﻄﻴﻦ ﺃﺣ ﺪﻫﻤﺎ ﺷﺨﺼ ﻲ ﻭﺁﺧ ﺮ
ﻋﻘ ﺎﺭﻱ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻤ ﺎ  20ﺃﻟ ﻒ ﺩﺭﻫ ﻢ ﺷ ﻬﺮﻳﺎ ﻭﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﻳﺤﺘﺎﺟ ﻪ ﺑﺸ ﺪﺓ ﻗﺒ ﻞ ﺩﺧ ﻮﻝ ﺭﻣﻀ ﺎﻥ ﻟﻜ ﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻳﺘﻌﻨﺖ ﻣﻌﻪ.
ﻭﺗﻌﻘﻴﺒ ﺎ ،ﺃﻓ ﺎﺩ ﻣﺼ ﺮﻑ ﺃﺑ ﻮﻅﺒﻲ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑ ﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﻳﺆﺟ ﻞ ﺃﻗﺴ ﺎﻁ ﺍﻟﻘ ﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺘﻀ ﺮﺭﻳﻦ ﺑﺴ ﺒﺐ
ﻅ ﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺿ ﻊ ﺍﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺍﻧﺘﺸ ﺎﺭ ﻓﻴ ﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧ ﺎ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺃﻥ ﻣ ﻦ ﺗﻌ ﺮﺽ ﻟﺘ ﺮﻙ ﻋﻤﻠ ﻪ ﺃﻭ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ
ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﻓﺎﻟﻤﺼﺮﻑ ﻳﺆﺟﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  3ﺇﻟﻰ  6ﺷﻬﻮﺭ ﺣﺴﺐ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
ﻭﺃﺿ ﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ" :ﺃﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﺟﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻧﻘ ﻮﻡ ﺑﻬ ﺎ ﻛ ﻞ ﻋ ﺎﻡ ﻗﺒ ﻞ ﺩﺧ ﻮﻝ ﺷ ﻬﺮ ﺭﻣﻀ ﺎﻥ
ﻭﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﺼ ﺎﺩﻑ ﺃﺑﺮﻳ ﻞ ﺍﻟﺠ ﺎﺭﻱ ﻓﻨﻈ ﺮﺍ ﻟﻠﻈ ﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻭﻳﻤ ﻨﺢ ﻟﻠﻌﻤ ﻼء
ﺑﺸ ﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺘﺨﻄ ﻰ ﺗﻤ ﻮﻳﻠﻬﻢ  4ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻭﺫﻟ ﻚ ﻟﻌ ﺪﻡ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﻘ ﺮﺽ ﻭﻭﺿ ﻊ ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻀ ﻐﻮﻁﺎﺕ
ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻞ" ،ﻣﺆﻛ ﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﻛ ﻞ ﻋ ﺎﻡ ﻗﺒ ﻞ ﻗ ﺪﻭﻡ ﺭﻣﻀ ﺎﻥ ﻻ ﻳﺸ ﻤﻞ ﺍﻟﻘ ﺮﻭﺽ ﻁﻮﻳﻠ ﺔ ﺍﻷﺟ ﻞ ﺳ ﻮﺍء
ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﺨﺼﻴﺔ.

ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬ ﺎ ،ﻗﺎﻟ ﺖ ﺍﻟﺨﺒﻴ ﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ،ﻋﻮﺍﻁ ﻒ ﺍﻟﻬﺮﻣ ﻮﺩﻱ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛ ﺰﻱ ﺃﺻ ﺪﺭ ﻣﺒ ﺎﺩﺭﺓ
ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺇﺭﺷ ﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮﻙ ﻭﻟ ﻢ ﻳﻔ ﺮﺽ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ ﺃﻭ ﺑﻨ ﻮﺩ ﻣﺤ ﺪﺩﺓ ﺑ ﻞ ﺗ ﺮﻙ ﻟﻜ ﻞ ﺑﻨ ﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ

ﺗﻼﺋﻤ ﻪ ﻭﺍﻟﺒﻨ ﻮﻙ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﺃﻋﻠﻨ ﺖ ﻋ ﻦ ﻣﺒ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺸ ﺎﺑﻬﺔ ﻭﻛ ﻞ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﻫ ﺪﻓﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴ ﻒ ﺍﻷﻋﺒ ﺎء ﻋ ﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﻭﺃﺿ ﺎﻓﺖ ﺍﻟﻬﺮﻣ ﻮﺩﻱ" :ﺑﻌ ﺾ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﻙ ﺃﻋﻠﻨ ﺖ ﻋ ﻦ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﻟﺸ ﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳ ﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌﻤ ﻼء ﻟﻜ ﻦ ﻻﺑ ﺪ ﺃﻥ
ﻳﺘﻘ ﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻞ ﺑﻄﻠ ﺐ ﻭﺃﻻ ﻳﻜ ﻮﻥ ﻣﺘﻌﺜ ﺮﺍ ﻣ ﺜﻼ ،ﻓ ﺎﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻛ ﻞ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻳ ﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳ ﺘﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪﺓ ،ﻭﻫ ﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ
ﻟﻐﻴ ﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀ ﺮﺭﻳﻦ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻣ ﻦ ﺍﻧﺘﺸ ﺎﺭ ﻓﻴ ﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧ ﺎ ﻭﺍﻟ ﺬﻳﻦ ﺗ ﻢ ﻣ ﻨﺤﻬﻢ ﺗ ﺄﺟﻴﻼﺕ ﻣ ﻦ  3ﺇﻟ ﻰ 6
ﺷﻬﻮﺭ".
ﻭﺑﻴﻨ ﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﻙ ﻁﺎﻟﻤ ﺎ ﺃﻋﻠﻨ ﺖ ﻋ ﻦ ﻣﺒ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻻ ﺷ ﻚ ﺃﻧﻬ ﺎ ﺗﻠﺘ ﺰﻡ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻜ ﻦ ﺃﻳﻀ ﺎ ﻻﺑ ﺪ ﺃﻥ ﻳ ﺘﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻞ
ﻁﺒﻴﻌ ﺔ ﻗﺮﺿ ﻪ ﻭﻅ ﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴ ﺪﺍﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫ ﺎ ﻣ ﻦ ﺍﻷﻣ ﻮﺭ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪﺩ ﺃﺣﻘﻴﺘ ﻪ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ .ﻭﺃﺷ ﺎﺭﺕ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺮﻭﺽ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻗﺴﺎﻁﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ.
ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧﺒ ﻪ ،ﻗ ﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴ ﺮ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ،ﻣﻬﻨ ﺪ ﻋ ﻮﻧﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﻙ ﻋ ﺎﺩﺓ ﻻ ﺗ ﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺇﻻ ﺑﻌ ﺪ ﺩﺭﺍﺳ ﺔ
ﻭﺿ ﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪﻡ ﻭﺟ ﻮﺩ ﺗﻌﺜ ﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻏﻴ ﺮﻩ" .ﻭﺑ ﻴﻦ ﻋ ﻮﻧﻲ ﺃﻥ ﻫﻨ ﺎﻙ ﻧﻘﻄ ﺔ ﻫﺎﻣ ﺔ ﻻ
ﻳﻌﺮﻓﻬ ﺎ ﻛﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻼء ﻭﺗﻄﺒﻘﻬ ﺎ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﻙ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻭﻫ ﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺍﻟﻌﻘ ﺎﺭﻱ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓﻴ ﻪ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻛﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
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مشروع

قانون احتادي رقم (

) لسنة 2020

بشأن الصحة العامة

حنن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة االمارات العربية املتحدة،

 -بعد االطالع على الدستور،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لس ن ن ن ن ن  1972بشنن ن ن ننتن اوتان ن ن ن ننا ن ن ن نناوتعديالته،

و ن ن ن ن ننال ا

الو ا ار

الو ار ،

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لس  1979في شتن الحجر الزراعي ،وتعديالته،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )6لس  1979في شتن الحجر الب طري ،وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لس  1980في شتن ت ظ م عالقا

العمل ،وتعديالته،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )28لس  1981في شتن جز ومعالج الماابين بتمراض عقل ، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسن ن ن ن ن  1984في ش ن ن ن ننتن مزاول

ير ايطدا والان ن ن ن ن ادل لدع

الم ن

الطب ،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )3لس  1987بإ دار قانون العقوبا  ،وتعديالته، وعلى القانون االتحادي رقم ( )35لس  1992بإ دار قانون اإلج ار ا -وعلى القانون االتحادي رقم ( )41لس  1992في شتن مبيدا

اآلفا

الجزائ  ،وتعديالته،

الزراع ،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )20لسن ن  1995في ش ننتن ايدوا والمس ننتحسن ن ار المس ننتمد من ما ننادرطب ع ،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )24لس  1999في شتن ماي البيئ وت ميت ا ،وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )28لس  2001بإنشا هيئ اإلما ار للموا فا

والمقاي س ،وتعديالته،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )28لس  2005في شتن اي وال الشخا  ،وتعديالته، وعلى القانون االتحادي رقم ( )24لس  2006في شتن ماي المست لك ،وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )29لس  2006في شتن قوق المعاقين ،وتعديالته،
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 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )15لس  2009في شتن مكافح التدغ،

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )18لس  2009في شتن ت ظ م قيد المواليد والوف ا ،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لس ن ن ن ن ن ن ن  2013بشن ن ن ن ن ن ننتن الوقاي من ايمراض الحيوان المعدي والوبائومكافحت ا،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )14لس  2014في شتن مكافح ايمراض السارا ، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لس  2015في شتن الم شآ

الاح الخا

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )10لس  2015بشتن سالم الغذا ،

،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )3لس  2016في بشتن قانون قوق الطفل "وديم "، -وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لس  2016بشتن المسؤول الطب ،

 وعلى المرسن ن ننوم بقانون اتحادي رقم ( )5لس ن ن ن  2016في شن ن ننتن ت ظ م نقل و راع ايعسن ن ننا واينسن ن ننجالدشرا ،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )19لس  2016في شتن مكافح الغش التجاري، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )12لس  2018بشتن إدار ال فايا

المتكامل ،

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لس  2019في شتن ت ظ م مزاول م

الطب الدشري،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لس  2019في شتن المساعد الطب على اإلنجاب، وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسن ن ن ن ن  2019في ش ن ن ن ننتن الم تجاالايدالن ،

الطب وم

الا ن ن ن ننيدل والم ش ن ن ن ننآ

 وب ا ً على ما عرض ننه و ار الا ننح ووقاي المجتما ،وموافق مجلس الو ار والمجلس الوط ي االتحادي،وتاديق المجلس ايعلى لالتحاد،
أصـدرنا القـانون اآلتـي:

في تطبيق أ كام هذا القانون ،يقان ن ن ن ن ن نند بالكلما
س اق ال ص بغير ذلك:
الدول

:

املادة ()1

التعاريف

والعدا ار التال المعاني المبي قران كل م ا ،ما لم يق

اإلما ار العرب المتحد .
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الو ار

:

و ار الاح ووقاي المجتما.

الو ار

:

و ار الاح ووقاي المجتما.

الج

كوم اتحادي أو محل تع ى بالشؤون الاح في الدول .

الاح

:

المع

:

أي ج

اللج

:

اللج الوط

الاح العام

:

معافا أفراد المجتما بدن اً وعقل اً ونفس ن ن ن ن ن ن ن اً واجتماع اً ،من والل العلوم والم ا ار

المبدأ اال ت ار ي

:

الغذا

:

الج

أي ج

ذا

ننح وسننالم اإلنسننان في الدول  ،ول ا عالق مداشننر

ننل بحماي

أو ير مداشر بتطبيق أ كام هذا القانون.

والممارسن ن ننا

البيئا

للاح العام .

الموج

نحو ماي وتعزاز وضن ن ننمان اسن ن ننتدام تلك المعافا  ،وت م

الداعم للاح .

هي اإلج ار ا

الوقائ التي تعمل على تفادي وطر محتمل على الاح العام .

في تطبيق هذا القانون أي ماد أو جز م ا ،وام أو أول أو مان ن ن ن ن ع أو ش ن ن ن ننده
ما ع  ،مخاا لالست الك اآلدمي بطراق ايكل أو الشرب.

الغذا الان ن ن ن ن ننحي :

المكونا
الغذا الذي يحتوي على
َ

الخ ن ن ننار الغن ن ننذائي :

الماد الغذائ المعد لالسن ن ن ننت الك اآلدمي ،والتي تتوافق ما شن ن ن ننرو وموا ن ن ن ننفا

الاحي البديل

الغذا الاحي ،مقابل الماد الغذائ التي تفتقد لوجود تلك الشرو والموا فا .

المتوا ن

أنن نم ن ن ننا

والحديد والفيتامي ا  ،واخلو من المكونا

:

اإلعالن

:

الترواج للم تج أو الخدم  ،بقا نند تس ننواق ا أو تداول ا أو نش ننرها با ننور مداش ننر أو

ال فايا

:

جم ا أنواع المخلفا

الخطر أو ير الخطر التي يجب التخلص

:

القواعد والسوابط التي تقرها م ظم الاح العالم وفقاً ينظمت ا والتي تعتمدها

اللوائح الاح
الدول

ايمراض.

الح ات التي تحافظ على

السار واإلضافا

المسر .

الس ن ننلوك ا

الاح

الننحن ن ن ن ننا

الغذائ ايس ن ن ن نناسن ن ن ن ن  ،والمغذيا

الد ق كاليود

ن ننح اإلنس ن ننان ،وتس ن نناعد على الوقاي من

ير مداشر  ،سوا كان مقرو اً أو مسموعاً أو مرئ اً أو ير ذلك.

اآلمن م ا.

أو الفسن ن ن ن ن ن ننال

الدول وتتوافق ما تشراعات ا ،للحد من انتشار ايمراض ،والحماي من المخاطر
على الاح العام  ،والتادي لطوارئ الاح العام على الاعيد الدولي.
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الرض ا
َ

غار ايطفال
الطفل

:
:

بعا وعشران ش اًر من عمره.
في حكم هذا القانون الطفل الذي لم يبلغ ( )24أر ً
في حكم هذا القانون الطفل الذي يتجاو عمره ( )12ش ًار وال يزاد على ()36

:

ال افا

:

المسن
ُ

:

المعاق
ً

:

المرض الساري

:

ش ًار.

ا ولم يتم ( )18الثام عشر س ميالدي من عمره.

كل إنسان ولد

كل إنسان أتم ( )10عشر س وا

من عمره ولم يبلغ ( )20عشران س .

في كم هذا القانون هو الفرد الذي بلغ ستين عاما أو أكثر

كل شننخص مانناب بقاننور أو اوتالل كلي أو جزئي بشننكل مسننتقر أو مؤقف في
قدراته الجسن ن ننم أو الحس ن ن ن أو العقل أو التوا ن ن ننل أو التعل م أو ال فس ن ن ن إلى
المنندا الننذي يقلننل من إمكننان ن تلب ن متطلدنناتننه العننادين في رو

المعاقين.

أمثننالننه من ير

مرض معد ي جم عن انتقال عامل ُممرض أو م تجاته الس ن ن ننم أو إف ار اته بش ن ن ننكل
مداشر أو ير مداشر إلى الغير وإ ابته بالمرض.
املادة ()2

يد

هذا القانون إلى ما يتتي:

أهداف القانون

 -1وض ن ن ننا م ظوم متكامل من القواعد وال ظم العلم والتطب لغايا تعزاز و ماي الا ن ن ننح العام وفقاً
للمبدأ اال ت ار ي والبراهين العلم المؤكد وطدقاً للوائح الاح الدول وأي لوائح أورا تعتمدها الدول .
 -2تعزاز الت س ننيق والتعاون على كاف المس ننتواا

الداول والخارج في مجال التتهب واالس ننتجاب لمواج

المشاكل الاح .

 -3رفا مستوا وعي المجتما بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على

ح اإلنسان ومسبدات ا ،وترس خ الشعور

بالمسؤول الفردي والجماع  ،والعمل على ااد توع المجتما بتساليب وقاي

 -4الحد من المخاطر المؤثر على

ح اإلنسان والمجتما.
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ح اإلنسان.

املادة ()3

نطاق سريان القانون

تسري أ كام هذا القانون على كل ما يتعلق بالاح العام في الدول بما في ذلك الم اطق الحر .

املادة ()4

 -1ت ش ن ن ننت لج تس ن ن ننمى (اللج الوط
والج ا

الا ننح والج ا

اللجنة الوطنية للصحة العامة

للا ن ن ننح العام ) برئاسن ن ن ن الو ار ،وعس ن ن ننوا عدد من ممثلي الو ار

المع  ،واا نندر بتش ننكيل ا وتس ننم أعس ننائ ا ونظام عمل ا قرار من مجلس

الو ار .

 -2تختص اللج بما يتتي:
أ -مراجع مشروعا

ب -اإلش ار

استرات ج ا

ماي الاح العام .

على ت فيذ وطط الوقاي واالستجاب الفورا في المجتما.

ج-الت س ن ن ننيق بين أدوار كل من الو ار والج ا
العام .

د -تحديد أولواا
ه -أي اوتاا ا

واقتراح آل ا

الا ن ن ننح والج ا

دعم وتطوار الدحوث والدراسا

أورا تكلف ب ا من مجلس الو ار .

المع

ف ما يتعلق بحماي الا ن ن ننح

المتعلق بالاح العام .

املادة ()5

تتولى الو ار بالت سن ن ننيق ما الج ا

وضع االسرتاتيجيات واخلطط والربامج

المع

الان ن ننح والج ا

وضن ن ننا الس ن ن ن اسن ن ننا

واالسن ن ننترات ج ا

بالان ن ن ن ن ن ننح العام  ،وإعداد الخطط والبرامج المتعلق بالوقاي واالسن ن ن ن ن ن ننتجاب الفورا في المجتما وآل ا

وتقي م ا.
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المتعلق

ت فيذها

املادة ()6

على الج ا

تبادل املعلومات والبيانات واإلحصائيات

الا ن ن ن ننح والج ا

المع

الاح والج ا

المع

تزواد الو ار بكل ما تطلده من معلوما

تتعلق بتطبيق أ كام هذا القانون والق ار ار الاادر ت فيذاً له.
وتتدادل الج ا

والو ار أي معلوما

أو ب انا

أو ب انا

أو إ اائ ا

أو إ ا ن ن ن ننائ ا

في هذا الشتن.

املادة ()7

 -1تقوم الو ار بالت سن ن ن ننيق ما الج ا

كوادر الصحة العامة

الان ن ن ننح والج ا

المع  ،بوضن ن ن ننا الس ن ن ن نوابط الواجب توفرها لتعيين

وتدراب وترو ص وتا ف الكوادر الال م للعمل في مجال الاح العام .

 -2تتولى الو ار الت سيق وتقديم الدعم للج ا

المع

بالتوطين في الدول للتمكين من تحقيق ااد متااعد

في نسب التوطين في الكوادر الطب العامل في الدول .

املادة ()8

تقوم الج ا

الاح والج ا

التعاون والتنسيق حلماية الصحة العامة

المع

واللج بالتعاون والت سيق ما الو ار لتحقيق ما يتتي:

 -1م ار د الوضا الاحي بالدول  ،وإعداد التقارار الدورا الال م بشتن ذلك.
 -2وضا ايسس والمعايير الال م لتقي م مجمل برامج وس اسا
 -3تحديد مشاكل الاح العام  ،والمخاطر الاح ذا

 -4تحديد إدار المواد الخطر المؤثر على الاح العام .
 -5وضا آل ا

التر د واالستعداد لمواج

 -6وضا ال ظم والقواعد الخا

الاح العام .

ايولوا .

مخاطر الاح العام .

باإلعالم في مجال الاح العام .
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لمراجع

 -7وضا آل ا
 -8أي موضوعا

الطوارئ والكوارث واي ما

اال

أورا يادر ب ا قرار من مجلس الو ار .

على المستوا الاحي في الدول .

املادة ()9

تقوم الو ار بالت سننيق ما الج ا

تعزيز اإلرشاد والتثقيف الصحي

الاننح والج ا

المع  ،بإعداد س ن اسننا

والتعزاز الان ن ن ن ننحي في مجال الان ن ن ن ننح العام  ،وعلى الج ا

الس اسا

واالسترات ج ا .

واسننترات ج ا

اإلرشنناد والتث ف

الان ن ن ن ننح وضن ن ن ن ننا برامج ا الت فيذي وفقاً لتلك

املادة ()10

على الو ار والج ا

الاح توفير الخدما

صحة األسرة

المتعلق باح ايسر  ،بما في ذلك ما يتتي:

 -1الفحص الطبي ،وتقديم المشور الاح للمقبلين على الزواج.

 -2الا ن ن ن ننح اإلنجاب  ،والتوع ب ا ورعاي ايم وبا ن ن ن ننف وا ن ن ن ن ن أث ا فتر الحمل والوالد  ،وما بعد الوالد
والرضاع .

 -3التوع بالرضاع الطب ع والتدراب علي ا.
 -4االكتشا

الخْل
المدكر للعيوب َ

وايمراض الوراث .

 -5توع ايسر والمجتما بك ف رعاي ايطفال و مايت م.
 -6الفحوص الطب الدورا للطفل ،لمتابع نموه ورعاي
والل فتر نموه.

 -7التحديث الدوري للتطع ما

حته ،وإرشاد ايم ول الغذا الاحي المتوا ن له

الوقائ وضمان جودت ا ما توفير التغط الشامل ضمن س اس محدد .
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املادة ()11
ُ
أغذية ومنتجات الرضع وصغار االطفال

تقوم الو ار بالتعاون والت سيق ما الج ا
ب ا اي ذي والم تجا

الاح ذا

المع  ،بوضا شرو وضوابط تسواق وت ظ م

الاح والج ا

العالق بالرضا و غار ايطفال.

املادة ()12

الصحة يف املؤسسات التعليمية

تقوم الو ار بالتعاون والت سن ننيق ما الج ا
طالب المؤسسا

المع  ،بوضن ننا ض ن نوابط تعزاز و ماي

الان ننح والج ا

ن ننح

التعل م والعاملين في ا.

املادة ()13

تقوم الو ار بالتعاون والت سن ننيق ما الج ا

صحة اليافعني

الان ننح والج ا

ال افعين الجسدي وال فس ومكافح السلوك ا

السلب ذا

المع  ،بوضن ننا ض ن نوابط تعزاز و ماي

الخطور على

ن ننح

حت م.

املادة ()14

تقوم الو ار بالتعاون والت سن ننيق ما الج ا

صحة املسنني

الان ننح والج ا

المع  ،بوضن ننا ض ن نوابط تعزاز و ماي

ن ننح

المس ن ين والرعاي الاننح المتكامل ل م ،وضننمان توفير البيئ المالئم ل م بما في ذلك المراكز والمؤس نسننا

الخا

ب م.
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املادة ()15

صحة املعاقني

تقوم الو ار بالتعاون والت سيق ما الج ا

والج ا

المع

الاح  ،بوضا ضوابط تعزاز و ماي

ح

المعاقين والرعاي الاح المتكامل ل م ،وضمان توفير البيئ المالئم ل م.

املادة ()16

الصحة النفسية

تقوم الو ار بالتعاون والت س ننيق ما الج ا
ال فسن ن يفراد المجتما وتوفير الخدما
ال فس والعقل واالضطرابا

الا ننح والج ا

المع  ،بوض ننا ضن نوابط تعزاز و ماي الا ننح

الا ننح الال م ل م في هذا المجال ،وض ننمان وقايت م من ايمراض

السلوك واإلدمان.

املادة ()17

أمناط احلياة الصحية

تقوم الو ار بالتعاون والت سن ن ننيق ما الج ا

الان ن ننح والج ا

المع  ،بوضن ن ننا ض ن ن نوابط وس ن ن ن اسن ن ننا الغذا

الاحي المتوا ن ،وم ار د ت فيذ ذلك ،وعلى وجه الخاوص ما يتتي:

 -1الحد من است الك اي ذي

ير الاح .

 -2التشج ا على است الك اي ذي الاح  ،بما يسمن الحاول على ذا
 -3وضا القواعد الم ظم لإلعالنا
 -4تفعيل دور الج ا

المع

 -5وضا معايير واشتراطا

 -6وضا معايير واشتراطا

الخا

باي ذي الاح .

الب انا

الغذائ للغذا الاحي.

بحماي المست لك في مجال الغذا الاحي.

بطاقا

المكمال

الغذائ الاح والم تجا
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العشب .

حي متوا ن.

 -7وضا القواعد المتعلق بتوفير الخ ار الغذائي الاحي البديل.
املادة ()18

تقوم الو ار بالتعاون والت س ننيق ما الج ا

سالمة الغذاء

الا ننح والج ا

في كل ما له عالق بمجال س ننالم الغذا

المع

لحماي الاح العام في المجتما.

املادة ()19

تلتزم الج ا

المع

بالت سيق ما الج

النشاط البدني

الاح لوضا س اسا

وتدابير دعم وتشج ا ال شا البدني وممارس

الرااض واتداع أنما الح ا الاح .

املادة ()20

تلتزم الج ا

المع

مكافحة التبغ ومشتقاته

بالت سن ننيق ما الو ار  ،بوضن ننا س ن ن اسن ننا

ال افذ بالدول .

وتدابير مكافح التدغ ومشن ننتقاته ،وفقاً للتش ن نراعا

املادة ()21

تعمل الو ار والج ا

البحوث والدراسات يف جمال الصحة العامة

الان ن ن ن ننح والجمع ا

تشج ا وت ظ م وتطوار الدحث العلمي والدراسا
والت سيق ما الج ا

ذا

ال فا العام والم ظما

ذا

العالق بالان ن ن ن ننح العام  ،على

واإل اائ ا الدورا في مجال الاح العام  ،وذلك بالتعاون

المع .
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املادة ()22

اإلعالنات الصحية

يشتر لل ام باإلعالن الاحي ما يتتي:

 -1أال يكون ُمسّلالً.

تخدع الرأي العام.

 -2أال يتسمن أمو اًر ير

 -3أال يتسبب باإلضرار بالاح العام .

 -4أن يستوفي الشرو والسوابط واإلج ار ا

التي يادر ب ا قرار من مجلس الو ار .
املادة ()23

ما مراعا التشن ن نراعا

الصحة والسالمة املهنية

الس ن ننارا في الدول  ،تقوم الو ار بالتعاون والت س ن ننيق ما الج ا

المع  ،بوضا ومتابع ما يتتي:

 -1ضوابط وشرو ضمان

الا ن ننح والج ا

ح وسالم العاملين في جم ا مواقا العمل بالدول  ،بما في ذلك الخدما

العالج والتتهيل والوقائ .

 -2نظام إدار السالم والاح الم
 -3نظام تسجيل ومتابع جم ا اال

والبيئ  ،وتحديثه بشكل مستمر ،والتتكد من التزام العاملين باتداع ا.
الحوادث وإ ابا

العمل وايمراض الم

 -4ضوابط وشرو الل اق الاح لمزاول العمل واالستمرار ف ه.

.

املادة ()24

تقوم الو ار بالتعاون والت سن ننيق ما الج ا

األمـراض السارية

الان ننح والج ا

المع

بوضن ننا الس ن ن اسن ننا

الال م للوقاي من

ايمراض السننارا  ،بما في ا ايمراض الم قول من الحيوان والتي قد تشننكل وط اًر على الاننح العام  ،والعمل
على مكافحت ا.
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املادة ()25

تقوم الو ار بالتعاون والت سن ننيق ما الج ا

األمـراض غري السارية

المع

الان ننح والج ا

بوضن ننا الس ن ن اسن ننا

الال م للوقاي من

ايمراض ير السارا ومكافحت ا ،وكذلك كل ما يشكل ت ديداً أو وط اًر على الاح العام .
املادة ()26

على الج ا

صحة البيئة

المع

المرتدط بحماي

اتخاذ التدابير السرورا في المجاال

البيئ  ،ومن المواد الخطر المؤثر على الاح العام  ،وضمان االلتزام باالشتراطا

-1

ال

 -2اإلش ار

الم اه لالستخدام اآلمن.

الاحي على الشواطئ وبرك السدا

 -3م ار د م اه الار الاحي وشدكات ا ،ومحطا
 -4معالج ال فايا
 -5مكافح آفا

العام .
الت

والتخلص اآلمن م ا وفقاً للتشراعا

الاح العام والقوارض واآلفا

 -6ماي ال وا من التلوث.

ح اإلنسان من المخاطر
وم ا:

والتتكد من توافر االشتراطا

ال افذ .

الاح بشتن ا.

الزراع والحش ار .

 -7الحماي من ايوطار اإلشعاع والك م ائ والبيولوج .
 -8مكافح السج ج.

 -9تخط ط المدن بما يسمن دعم و ماي الاح العام .
املادة ()27

التعامل مع املنتجات الضارة بالصحة العامة

للو ار أن يادر ق ار اًر بعد الت سيق ما الج ا

الاح والج ا

المع

بحظر استيراد أو تداول أو ترواج أو

تسواق أو إنتاج أو تا ا أي ماد أو م تج أو ع ار مسر بالاح العام  ،كما يجو له أن يقرر إعدام ا
أو إتالف ا أو التخلص م ا وفقاً للسوابط المعمول ب ا في هذا الشتن.
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املادة ()28

تقوم الو ار بعد الت سن ن ن ن ن ن ننيق ما الج ا
اإلج ار ا

المجال.

تنفيذ اللوائح الصحية الدولية

الان ن ن ن ن ن ننح والج ا

المع  ،باإلش ن ن ن ن ن ن ن ار

على تطبيق ومتابع ت فيذ

التي تقتسن ن ن نني ا اللوائح الان ن ن ننح الدول  ،بما في ذلك تعزاز القد ار ايسن ن ن نناس ن ن ن ن الال م في هذا

املادة ()29

تقوم الو ار بعد الت سن ن ننيق ما الج ا

الال بشتن نقل الموتى ودف م.

نقل ودفن املوتى

المع  ،بوضن ن ننا الشن ن ننرو والس ن ن نوابط الوقائ الال م واإلج ار ا

ذا

املادة ()30

على الج ا

العام .

المع

مواقع املقابـــــــــــر

الت سننيق ما الو ار أو الج ا

الاننح لتحديد مواقا المقابر بما يسننمن ماي الاننح

املادة ()31

تسا الو ار بالتعاون والت سيق ما الج ا

أ كام هذا القانون.

نظام اإلبالغ

الاح والج ا
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المع

نظاما لإلبالغ عن مخالف أي كم من

املادة ()32

تلتزم كاف الج ا

املنتجات الدوائية والوسائل الطبية

الان ن ن ن ن ن ننح والج ا

الدوائ  ،والوسننائل الطب  ،وأي م تجا
بما يتفق ما متطلدا

المع

أورا ذا

بالت سن ن ن ن ن ن ننيق ما الو ار في المجاال
اسننتخدام

ماي الاح العام في المجتما.

ذا

العالق بالم تجا

ننحي ،وذلك لسننمان جودت ا وسننالمت ا وتوفرها

املادة ()33

 -1ال تخل العقوبا

العـقـوبـات

الم اوص علي ا في هذا القانون بتي عقوب أشد ي ص علي ا أي قانون آور.

درهم وال تزاد على ( )50.000ومسننين ألف

 -2يعاقب بالغرام التي ال تقل عن ( )10.000عشننر أال
درهم ،كل من يخالف أياً مما يتتي:
أ -اشتراطا

الغذا الاحي.

ب -اشتراطا

بطاقا

ج -اشتراطا

المكمال

الب انا

الغذائ للغذا الاحي.

الغذائ الاح والم تجا

العشب .

د -القواعد المتعلق بتوفير الخ ار الغذائي الاحي البديل.

 -3يعاقب بالغرام التي ال تقل عن ( )50.000ومسين ألف درهم وال تزاد على ( )300.000ثالثمائ
ألف درهم ،كل من يخالف الشرو والسوابط المتعلق بتسواق اي ذي والم تجا ذا العالق بالرضا
أو ب ع ا ،وفقاً ي كام الماد ( )11من هذا القانون والق ار ار الاادر ت فيذاً له.

 -4يعاقب بالغرام التي ال تقل عن ( )50.000ومسن ن ن ن ن ننين ألف درهم وال تزاد على ( )300.000ثالثمائ
ألف درهم ،كل من يزود أي مؤسن ن ن ن نسن ن ن ن ن تعل م أو ما في كم ا بت ذي ال تتوافق ما االش ن ن ن ننتراطا

والمعايير الاننح التي يجب توافرها في ا وفقاً ي كام الماد ( )12من هذا القانون والق ار ار الاننادر

ت فيذاً له ،واعاقب بالغرام التي ال تقل عن ( )10000عشن ن ن ن ن ن ننر أال

درهم وال تزاد على ()50.000

ومس ننين ألف درهم الش ننخص المس ننؤول في مكان تقديم أو ب ا هذه اي ذي في المؤسن نسن ن التعل م أو

ما في كم ا إذا كان على علم بذلك.
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 -5يعاقب بالغرام التي ال تقل عن ( )50.000ومسين ألف درهم وال تزاد على ( )150.000مائ وومسين
ألف درهم ،كل من قام ب شر أو بث إعالن

حي بالمخالف لقواعد واشتراطا

الاح  ،المشار إل ه في الماد ( )22من هذا القانون.

نظام اإلعالنا

املادة ()34

الضبطية القضائية

يكون للمو فين الذين يا ن نندر بتحديدهم قرار من و ار العدل باالتفاق ما الو ار أو رئ س الج
المع

رئ س الج

ن ن ن ن ننف متموري الس ن ن ن ن نندط القس ن ن ن ن ننائي في إثدا

ما يقا من مخالفا

الا ن ننح أو

ي كام هذا القانون

والق ار ار الاادر ت فيذاً له وذلك في نطاق اوتااص كل م م.
املادة ()35

لمجلس الو ار إ دار الق ار ار الال م لت فيذ أ كام هذا القانون ،وذلك ب ا على اقتراح من الو ار.
املادة ()36

يلغى كل كم يخالف أو يتعارض ما أ كام هذا القانون.

املادة ()37

ي شر هذا القانون في الجراد الرسم  ،واعمل به بعد ثالث أش ر من تاراخ نشره.

خــلــيــفــة بــن زايــد آل نــهــيــان

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
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ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻣﻦ
ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻋﺸﺮ

2020 /05 /19ﻡ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ

ﻟﺑﻧﺩ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻻﻋﺗﺫﺍﺭﺍﺕ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ . 2020/5/5
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ :
 .1ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺑﻥ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ /ﺣﻣﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺣﻭﻝ " ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻟﻔﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ " .
 .2ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺑﻥ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ – ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷ ﺭﻛﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ /ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻋﺑﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ ﺣﻭﻝ
"ﺩﻭﺭ ﺷ ﺭﻛﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺻ ﺣﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺳ ﻬﻳﻼﺕ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺣﻠﻳﺎ ً ﻭﺩﻭﻟﻳﺎ ً " .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ  :ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ :
 ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .)ﻣﺭﻓﻖ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ(

ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ  :ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ :
 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ : .1ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻼﻙ.
)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ(
 .2ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
)ﺗﻣﺕ ﺇﺣﺎﻟﺗﻪ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ(

 ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ: ﺗﻀ ﻤﻨﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﻋﺪﺩ ﺳ ﺆﺍﻟﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻮﻝ " ﻣﻭﺍﺟﻬﺔﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻱ ﻟﻔﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷ ﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ " ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻨﺬ ﺷ ﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻗﺴ ﺎﻁ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳ ﺴ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻊ ﻭﺿ ﻊ ﺗﺴ ﻬﻴﻼﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺇﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻭﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ  ،ﻭﻭﺿ ﻊ ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ،ﻭﺩﺭﺍﺳ ﺘﻬﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ.
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺴﺮ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳ ﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳ ﺘﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻮﺿ ﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺧﻠﻬﻢ.

 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻮﻝ " ﺩﻭﺭ ﺷ ﺭﻛﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺻ ﺣﺔﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺳ ﻬﻳﻼﺕ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺷ ﺭﻛﺎﺕ ﻣﺣﻠﻳﺎ ً ﻭﺩﻭﻟﻳﺎ ً " ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻭﺯﻳﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ – ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷ ﺭﻛﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ
ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (6ﻟﺴ ﻨﺔ  2010ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ،
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺩ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ
ﺃﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸ ﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻳﺔ
ﻗﺮﻭﺽ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻛﺪ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺟﻌﺎ ً ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡﺗﺴ ﻬﻴﻼﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.

 ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺪﻯ ﻓﻴﻪ ﺃﺻ ﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺃﻥ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴ ﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ) (65ﻋﺎﻣﺎ ً ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ
) (9ﻟﺴ ﻨﺔ  2019ﺑﺸ ﺄﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴ ﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ) (60ﻋﺎﻣﺎ ً
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﻦ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ) (65ﻋﺎﻣﺎ ً ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،ﻭﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﻤﺴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ ) (60ﻋﺎﻣﺎ ً ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (9ﻟﺴﻨﺔ
 2019ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.

 ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺛﻢ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﻓﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.

 ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ: ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺟﻠﺴ ﺘﻪ ﺍﻟ ﺜﺎﻣﻨﺔ )ﻋﻦ ﺑﻌﺪ( ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼ ﻞﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﻋﺸ ﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ﺍﻟﺴ ﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ ﻭﺳ ﺒﻊ ﻋﺸ ﺮﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﺴ ﺎ ًء ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  26ﺭﻣﻀ ﺎﻥ ﺳ ﻨﺔ
1441ﻫـ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  19ﻣﺎﻳﻮ 2020ﻡ ،ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺻ ﻘﺮ ﻏﺒﺎﺵ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ،

ﺑﺤﻀ ﻮﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ-ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ – ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸ ﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ،ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﺮ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
 ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻮﻝ" ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻱ ﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ " ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ /ﺣﻤﺪ
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﺮ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺿ ﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ
ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﺗﻲ:
 ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻔﺸ ﻲﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺭﺳﻮﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻨﺬ ﺷ ﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻗﺴ ﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼء
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻭﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ .
 ﺗﻢ ﺇﺻ ﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺭﺳ ﻮﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼ ﻰﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ) (2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ) (4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ.
 ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ  ،ﻭﻭﺿ ﻊ ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭﺓﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ،ﻭﺗﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ.
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻫﻲ:
 -ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.

 ﺍﻟﺘﺴ ﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳ ﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
 ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻮﺿ ﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻫﺬﻩﺍﻷﺯﻣﺔ.
 ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ  /ﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪﻣﺮﺗﻴﻦ.

 ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻟﺴ ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻮﻝ " ﺩﻭﺭ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻ ﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴ ﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺎ ً
ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ ً" ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ  /ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﻴﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﺮ – ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺿ ﺢ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮﺽ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﺗﻲ:
 ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (6ﻟﺴ ﻨﺔ  2010ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ،
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺩ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ
ﺃﻳﺔ ﺃﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ً ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﺩﻭﻟﻴﺎً. ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻳﺔ ﺃﺧﻄﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸ ﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻳﺔﻗﺮﻭﺽ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ.
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻫﻲ:
 ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ.

 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺟﻌﺎ ً ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺴ ﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
 ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
 ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ  /ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﻴﺮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
 ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ " ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻉ ﻣﻦ ) (38ﻣﺎﺩﺓ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻ ﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴ ﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀ ﺮ ﺑﺎﻟﺼ ﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻ ﻮﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻱ
ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
 ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(1ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ "ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ" ﻓﻬﻲ:
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﻦ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ) (65ﻋﺎﻣﺎً.ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﻦ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ) (65ﻋﺎﻣﺎ ً ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ )(9ﻟﺴﻨﺔ  2019ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ) (60ﻋﺎﻣﺎ ً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻴﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ) (20ﻋﺎﻣﺎ ً ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ) (18ﻋﺎﻣﺎ ً ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻪ.
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ) (18ﻋﺎﻣﺎ ً ﻭ) (64ﻋﺎﻣﺎُ.ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻓﺌﺔﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ.
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ) (18ﻋﺎﻣﺎ ً ﻭ) (20ﻋﺎﻣﺎ ً ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ) (20ﻋﺎﻣﺎ ً ﻟﺘﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎً.
 ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﻛﺎﻵﺗﻲ:
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﻦ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ) (65ﻋﺎﻣﺎ ً ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ ) (60ﻋﺎﻣﺎ ً ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (9ﻟﺴﻨﺔ  2019ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
ـ ﺃﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ  ):ﺍﻟﻤﺴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ) (60ﻋﺎﻣﺎ ً ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ.

 ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(7ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ "ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ" ﻓﻬﻲ:
 ﺍﻻﺳ ﺘﻔﺴ ﺎﺭ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴ ﻴﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴ ﺐﺍﻟﺘﻮﻁﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
 ﻭﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﺭﺩ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻋﺒ ﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼ ﺤ ﺔ ﻭﻭﻗ ﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻫ ﺬﻩﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼ ﺤﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻮﻁﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
 ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﺪ) (2ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ ):ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻁﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺘﺼ ﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﺴ ﺐ ﺍﻟﺘﻮﻁﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ(.
 ﺃﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) (2ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ ):ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺑﺎﻟﺘﻮﻁﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺘﺼ ﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﺴ ﺐ ﺍﻟﺘﻮﻁﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ(.
 ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (9ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ "ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻲ" ﻓﻬﻲ :
 ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺿ ﺎﻓﺖ ﺟﻤﻠﺔ )ﻭﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴ ﻴﺔ ( ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢﻣﻦ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ.
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﺇﺿ ﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻧﻈﺮﺍ ً ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴ ﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻭﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﺼ ﻮﺭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.

 ﺃﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺣﺬﻑ ﺟﻤﻠﺔ )ﻭﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ( ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ) :ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ(.
 ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(10ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ "ﺻﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ" ﻓﻬﻲ:
 ﺍﻻﺳ ﺘﻔﺴ ﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﺳ ﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼ ﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺻ ﺤﺔ ﺍﻷﺳ ﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﻨﺪ ﻭﻫﻮ ) :ﻏﺮﺱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(. ﻭﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﺭﺩ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻋﺒ ﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼ ﺤ ﺔ ﻭﻭﻗ ﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻫ ﺬﻩﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼ ﺤﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﺳ ﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸ ﺄﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ.
 ﺃﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ. ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(16ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ "ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ" ﻓﻬﻲ:
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦﺍﻟﺼﺤﻲ.
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ. ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﻛﺎﻵﺗﻲ:
 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﻼﺝ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻺﺩﻣﺎﻥ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺮﻯ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ـ ﺃﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ. ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(31ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ "ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ" ﻓﻬﻲ:
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺸ ﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
 ﻭﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﺭﺩ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ /ﻋﺒ ﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼ ﺤ ﺔ ﻭﻭﻗ ﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻫ ﺬﻩﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺳ ﺘﺤﺪﺍﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻀ ﻤﺎﻥ ﺍﺳ ﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴ ﺘﺠﺪﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ،ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 ﺃﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ: -ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ.

 ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺛﻢ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﻓﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.

 ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴ ﺎﻋﺔ) (01:58ﺻﺒﺎﺣﺎ ً ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 2020/5/21ﻡ.

 ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ: ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸ ﺄﻥ "ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ" ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺛﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.

 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ: -ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ )ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ(.

 ﺻ ﺪﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀ ﺒﻄﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  2020/05/05ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺴ ﺎﺩﺓ ﺃﻱﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸ ﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﺃﺣﻴﻂ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸ ﺄﻥ ﺿ ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺼ ﻔﺔﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﻷﻋﻀﺎء

ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻠﺒﻨﺪ

ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ

) (15ﺩﻗﻳﻘﺔ
ﻭ) (27ﺛﺎﻧﻳﺔ

) (22ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭ) (28ﺛﺎﻧﻴﺔ

) (39ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭ) (3ﺛﻮﺍﻥ

% 39.6

ﺳﺎﻋﺗﺎﻥ
ﻭ) (13ﺩﻗﻳﻘﺔ
ﻭ) (40ﺛﺎﻧﻳﺔ

) (35ﺩﻗﻳﻘﺔ
ﻭ) (7ﺛﻭﺍﻥ

) (3ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﻭ) (44ﺩﻗﻳﻘﺔ
ﻭ) (3ﺛﻭﺍﻥ

%59.7

ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻷﻋﻀﺎء

% 57.5

% 15.7

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻭﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻳﺜﻲ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

