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لعل جمع وت�ضنيف القرارات التي تتخذها املجال�س الت�ضريعية ميثل الذاكرة التاريخية 
والعملية ملتابعة اأداء املجل�س، واحلفاظ على انتظام مواقفه. كما اأن هذه القرارات تعد 
املبا�ضر يف خطط  اإ�ضهامه  للمجل�س، وتقي�س مدى  العام  التوجه  الرئي�ضي ملعرفة  ال�ضبيل 
و�ضيانة  العامة،  احلياة  مكت�ضبات  وتطوير  املواطنني،  م�ضكالت  وحل  الوطن،  تنمية 
امل�ضلحة العامة بحيادية ومو�ضوعية. بالإ�ضافة اإلى اأن قرارات املجال�س الت�ضريعية هي 
الرتجمة الفعلية لأعمال املجل�س، والتعبري عن التزامه بالت�ضريعات املنظمة لعمله والآلية 

الأ�ضا�ضية التي تعرب عن توجهه يف التجاوب مع اهتمامات املواطنني.

اإزاء ذلك ارتاأت الأمانة العامة للمجل�س الوطني الحتادي جتميع وت�ضنيف القرارات 
التي اتخذها املجل�س خالل الف�ضل الت�ضريعي الرابع ع�ضر باأدوار انعقاده الأربع. م�ضتندًا 
يف ذلك اإلى ما درجت عليه العديد من الربملانات يف تق�ضيم قرارات املجال�س الت�ضريعية 

اإلى ثالثة اأنواع اأ�ضا�ضية: 

اأوًل: القرارات الإجرائية: هي تلك القرارات التي تعرب عن �ضري عمل املجل�س، وهي 
املخت�ضة بالإجراءات الالزمة ل�ضمان ح�ضن اأداء املجل�س لوظائفه الد�ضتورية الأ�ضا�ضية 

)الت�ضريع – الرقابة( والالئحية )ال�ضعبة الربملانية (.

وتعد القرارات الإجرائية هي ال�ضامن الرئي�ضي لنتظام وتواتر املجل�س على اأداء يحقق 
الغايات امل�ضتهدفة من اأداء وظائفه الد�ضتورية، والالئحية.

املجل�س  واأدوار  وظائف  عن  املعربة  القرارات  تلك  هي  املو�ضوعية:  :القرارات  ثانيًا 
الرئي�ضية يف الت�ضريع والرقابة، وهي التي من اأجلها ن�ضاأ املجل�س، مثل ما يقرره املجل�س 
املو�ضوعات  تو�ضيات  على  واملوافقة  القوانني،  مل�ضروعات  رف�س  اأو  تعديل  اأو  موافقة  من 
العامة، وتقارير الوفود الربملانية. ويعرب القرار املو�ضوعي عن توجه واختيار املجل�س يف 

م�ضروعات القوانني، واملو�ضوعات العامة مبا يعك�س الإرادة العامة للمواطنني.

ثالثًا :القرارات الربملانية: هي تلك القرارات التي ي�ضدرها املجل�س من اأجل �ضمان 
ما  عنها  ينتج  التي  هي  الربملانية  والقرارات  والرقابية،  الت�ضريعية  لأدواره  اأف�ضل  تاأدية 
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املجل�س  املعرب عن ممار�ضات  القرارات  النوع من  الربملاين« وهو ذلك  بالعرف   « ي�ضمى 
لالخت�ضا�ضات  الأف�ضل  الدور  اأداء  �ضمان  بهدف  والرقابة  الت�ضريع  يف  التطويرية 
الد�ضتورية والالئحية �ضريطة األ تخالف هذه القرارات لوائح املجل�س، و اأن تكون معربة 

عن م�ضتجدات ممار�ضات العمل الربملاين.

وت�ضمل تلك القرارات يف جانٍب منها عددًا من القرارات التنظيمية املهمة التي تنظم 
عمل املجل�س )كنظام اللجان امليدانية ونظام مكاتب املجل�س الوطني الحتادي يف اإمارات 

الدولة ، ونظام جلان ال�ضداقة الربملانية(.

وتعمل هذه القرارات التنظيمية على اإكمال اأحكام الالئحة الداخلية للمجل�س وتاأتي 
حتديد  اإلى  بالإ�ضافة  املجل�س،  عمل  يف  تطورات  اأو  م�ضتجدات  ملواجهة  اأ�ضا�ضية  ب�ضفة 
�ضوؤون  تخ�س  التي  الق�ضايا  اأو  امل�ضائل  من  بع�س  حلدود  بيان  اأو  ا�ضرتاطات  اأو  �ضفات 
املجل�س، وتعمل يف بع�س الأحيان على تف�ضيل جممل ورد يف الالئحة. اإل اأن ممار�ضات 

عمل املجل�س ا�ضتدعت تف�ضيل هذا املجمل ملواجهة بع�س الإ�ضكاليات العملية.

القرارات  هذه  بتجميع  تقوم  اأن  الوطني  للمجل�س  العامة  الأمانة  ارتاأت  ذلك  اإزاء 
التنظيمية يف هذا املطبوع اإدراًكا منها لأهمية هذه القرارات يف ممار�ضات عمل املجل�س 
اأثناء  التنظيمية  القرارات  هذه  بحقيقة  ووعي  كامل  اطالع  على  اأع�ضاوؤه  يكون  وحتى 

ممار�ضاتهم الربملانية يف الف�ضل الت�ضريعي اجلديد.

وناأمل اأن ميثل هذا اجلهد اإ�ضافة حقيقية لذاكرة املجل�س التاريخية، ومبا يعزز دور 
امل�ضابط يف احلفاظ على تراث واأ�ضا�ضيات العمل الربملاين باملجل�س.

      د. حممد �ضامل املزروعي

   الأمني العام  للمجل�س الوطني الحتادي



اأوًل :

القرارات الإجرائية





دور النعقاد العادي الأول 
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقـــة املجل�س على نتائج انتخاب رئي�س املجل�س وذلك 
بفوز �ضعادة / عبدالعزيز الغرير.

12 / 02 / 2007الأولــىالأول

موافقة املجل�س على نتائج انتخاب كل من:
النائب الأول  :  �ضعادة /  اأحـمد �ضبيب الظاهري.	•
النائب الثاين : �ضعـادة /  عـلي جا�ضم اأحـمـد.	•
مراقبي املجل�ـــس : �ضعادة/ حممد عبـــداهلل الزعابي 	•

و�ضعادة/ را�ضد م�ضبح الكندي املرر.

02 / 2007الأولــىالأول  /  12

موافقة املجل�ـــس على انتخاب وكيل اللجنـــة التنفيذية و 
اأمني �ضر اللجنة التنفيذية و اأربعة اأع�ضاء .

اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية : 
الرئيـ�س : �ضعادة / عبـدالعزيز عبداهلل الغريـر .	•
الوكيــل : �ضعادة / خالــد علـي بن زايــد .	•
اأمني ال�ضر : �ضعادة / جمال حممـد مطـر احلـاي .	•

الأع�شـاء : 
�ضعادة / حمــد عبـداهلل بن غليطـة الغفلــي .	•
�ضعادة / �ضالـم حممــد بن �ضالــم النقبــي .	•
�ضعادة / د. �ضلطـان اأحمـد عبـداهلل املــوؤذن .	•
�ضعادة / د. ن�ضال حممد بن �ضربـاك الطنيجـي .	•

2007الأولــىالأول  /  02  /  12

2007الأولىالأولموافقة املجل�س على ت�ضكيل اللجان الثمانية الدائمة .) مرفق 1 (     /  02  /  12

ت�ضكيل جلنة موؤقتة تعنـــى ب�ضـــــوؤون الإعـــالم – فقط – 
منبثقة من جلنة �ضوؤون الرتبية والتعـليـــــــم والثقـــــافــــــة 

والإعـــــالم من اأ�ضحاب ال�ضعادة:

�ضعادة / �ضلطان �ضيف الكبي�ضي.	•
�ضعادة / يو�ضف علي بن فا�ضل.	•
�ضعادة / جنالء في�ضل العو�ضي.	•
�ضعادة / مي�ضاء را�ضد غدير.	•
�ضعادة / خالد بن زايد.	•

2007الأولىالأول  /  02  /  12
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقــــــة املجل�س علـــى ت�ضكيل جلنة للـــرد على خطاب 
�ضاحب ال�ضمــــــــو رئي�س الدولــة وت�ضـــمل كاًل من:

الرئيـ�س : �ضعادة / �ضلطان �ضقر ال�ضويدي.	•
املقرر : �ضعادة / خليفة عبداهلل بن هويدن.	•
�ضعادة / را�ضد حممد ال�ضريقي.	•
�ضعادة / د. عبيد علي املهريي.	•
�ضعادة / فاطمة غامن املري.	•
�ضعادة / حممد عبداهلل الزعابي.	•
�ضعادة / مي�ضاء را�ضد غدير.	•
�ضعادة / اأحمد �ضعيد الظنحاين.	•
�ضعادة / اأحمد �ضبيب الظاهري.	•
�ضعادة / د. اأمل عبداهلل القبي�ضي.	•

2007الأولىالأول  /  02  /  12

ت�ضديـــق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضـــة الأولى املعقودة 
2001م.  /  02  / بتاريخ 15 

03 / 2007الـثـانـيـةالأول  /  06

موافقـــة املجل�س على انتخاب اأربعة اأع�ضـــاء لع�ضويـــــــة 
الربملــــان الـــعربــي النتقـــايل، وهم كالتايل:

ع�ضو جلنـــة ال�ضوؤون اخلارجيـــة وال�ضيا�ضيـــة والأمن . 1
القومي: �ضعادة / د.عبيد علي املهريي . 

ع�ضـــو جلنـــة ال�ضـــوؤون القت�ضاديــــــــــة واملاليـــــــــــة : . 2
�ضعادة / حمد حارث املدفع.

ع�ضـــو جلنة ال�ضـــوؤون الجتماعيـــة والثقافيـــة واملراأة . 3
وال�ضباب : �ضعادة / د.ن�ضال حممد الطنيجي .

ع�ضـــو جلنـــة ال�ضـــوؤون الت�ضريعيـــة والقانونية وحقوق . 4
الإن�ضان : �ضعادة / اأحمد حممد اخلاطري .

2007الـثـانـيـةالأول  /  03  /  06

موافقـــة املجل�س علـــى اإحالة مو�ضـــوع »ال�ضيا�ضة العامة 
لوزارة الداخلية« اإلى جلنة ال�ضوؤون الداخلية والدفاع 

2007الـثـانـيـةالأول  /  03  /  06

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطـــة اجلل�ضة الثانية املعقودة 
بتاريخ 2007/03/06م.

2007الـثـالـثـةالأول  /  03  /  27
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقـــة املجل�س على اإر�ضال ر�ضالـــة اإلى جمل�س الوزراء 
تفيـــد اطـــالع املجل�ـــس علـــى القوانـــني الحتاديـــة التي 
�ضـــدرت اأثنـــاء انعقاد املجل�ـــس وطلبـــه ال�ضتي�ضاح عن 
مربرات واأ�ضباب �ضدورها اأثناء انعقاد املجل�س الوطني 

دون عر�ضها عليه.

2007الـثـالـثـةالأول  /  03  /  27

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإحالـــة تعديـــل »تنظيـــم ال�ضعبة 
الربملانية« الوارد من اللجنة التنفيذية لل�ضعبة الربملانية 
اإلى جلنة ال�ضوؤون الت�ضريعية والقانونية مرة اأخرى ملزيد 

من الدرا�ضة.

27 / 03 / 2007الـثـالـثـةالأول

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإحالـــة »م�ضروع قانـــون احتادي 
رقـــم )  ( ل�ضنة 2007 ب�ضـــاأن ال�ضلـــع اخلا�ضعة للرقابة 
يف ال�ضتـــرياد والت�ضديـــر«  اإلـــى جلنـــة ال�ضـــوؤون املاليـــة 

والقت�ضادية وال�ضناعية.

2007الـثـالـثـةالأول  /  03  /  27

موافقـــة املجل�س علـــى اإحالـــة »م�ضروع قانــــون احتادي 
رقـــم )  ( ل�ضنـــة 2007 باإن�ضاء جمل�س وطنـــي لل�ضياحة 
والآثـــار« اإلى جلنة �ضــــوؤون الرتبية والتعليــــم وال�ضبــــاب 

والإعالم والثقافة.

2007الـثـالـثـةالأول  /  03  /  27

ت�ضديـــق املجل�س على م�ضبطـــة اجلل�ضة الثالثة املعقودة 
03 / 2007م بعد اإجراء بع�س الت�ضحيحات   / بتاريخ 27 

التي طلبها �ضعادة الأع�ضاء.
2007الـرابـعـةالأول  /  04  /  10

ت�ضديـــق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة الرابعة املعقودة 
2007م بعد اإجراء بع�س الت�ضحيحات   / 04 بتاريخ 10 / 

التي طلبها �ضعادة الأع�ضاء.
2007اخلـامـ�ضـةالأول  /  04  /  24

موافقـــة املجل�ـــس على اإحالـــة » م�ضروع  قانـــون احتادي 
يف �ضـــاأن اجلمعيـــات واملوؤ�ض�ضـــات الأهليـــة ذات النفـــع 
العـــام «  اإلى جلنة ال�ضــــــــــوؤون ال�ضحيــــــــة والعــــــــــــمل 

وال�ضــــــــــــوؤون الجتماعية.

2007اخلـامـ�ضـةالأول  /  04  /  24
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقـــة املجل�س علـــى اإحالـــة »م�ضروع  قانـــون احتادي 
بتعديل بع�س اأحكام القانـــون الحتادي رقم )3( ل�ضنة 
1981 باإن�ضـــاء معهد التنمية الإداريــــة« اإلى جلنة ال�ضوؤون 

الت�ضريعية والقانونية.

2007اخلـامـ�ضـةالأول  /  04  /  24

موافقـــة املجل�س على اإحالة مو�ضوع » التلوث البيئي على 
ال�ضحـــة العامة » اإلـــى جلنة موؤقتة مـــن مقدمي الطلب 
ومن يرغب يف الن�ضمـــام اإليهم من الأع�ضاء ملزيد من 
الدرا�ضـــة وتقـــدمي تقريـــر للمجل�س، حيـــث ان�ضحب من 

اللجنة �ضعادة/ را�ضد خلفان ال�ضريقي، وهم كالتايل:
�ضعادة / د. �ضلطان اأحمد املوؤذن.. 1
�ضعادة / اأحمد �ضبيب حممد الظاهري.. 2
�ضعادة / روية �ضيف ال�ضماحي.. 3
�ضعادة / خليفة عبداهلل بن هويدن.. 4
�ضعادة / �ضعيد حمد احلافري.. 5
�ضعادة / حممد عبداهلل الزعابي.. 6
�ضعادة / عبداهلل اأحمد ال�ضحي.. 7
�ضعادة / �ضامل حممد النقبي.. 8
�ضعادة را�ضد م�ضبح الكندي.. 9

�ضعادة / خالد حمد بو�ضهاب.. 10

2007اخلـامـ�ضـةالأول  /  04  /  24

موافقـــة املجل�س على اإحالة »م�ضـــروع قانون احتادي يف 
�ضـــاأن الرفق باحليـــوان« اإلى جلنـــة ال�ضـــوؤون اخلارجية 
والتخطيـــط والبـــرتول والـــروة املعدنيــــــة والزراعيـــة 

والروة ال�ضمكية.

2007الـ�ضـاد�ضـةالأول  /  05  /  08

موافقـــة املجل�س على اإحالة »م�ضـــروع قانون احتادي يف 
�ضـــاأن ترخي�س مراكـــز الإخ�ضاب بالدولـــة«  اإلى جلنة 

ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون الجتماعية.
05 / 2007الـ�ضـاد�ضـةالأول  /  08

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإحالة مو�ضـــوع »�ضيا�ضـــة وزارة 
ال�ضحة  يف جمال الإ�ضرتاتيجية ال�ضحية املطبقة حاليًا 
يف الدولـــة والإ�ضرتاتيجية امل�ضتقبليـــة ومو�ضوع  �ضيا�ضة 
�ضندوق الزواج« اإلى جلنة ال�ضــوؤون ال�ضحيةـــ والعمــــــل 

وال�ضوؤون الجتماعية.

2007الـ�ضـاد�ضـةالأول  /  05  /  08



قــــرارات املجـــــل�س 14

الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س على اإ�ضدار بيان مبنا�ضبة ذكرى توحيد 
القــوات امل�ضلحــــة لدولــة الإمارات العربية املتحدة.

2007الـ�ضـاد�ضـةالأول  /  05  /  08

موافقــــة املجل�س على طلب تاأجيل عر�س تو�ضيات اللجنة 
املوؤقتة يف �ضاأن مو�ضوع » �ضيا�ضة وزارة الرتبية والتعليم « 

اإلى ما بعد اجلل�ضة القادمة.
2007الـ�ضـاد�ضـةالأول  /  05  /  08

موافقة املجل�س على منح جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل 
وال�ضوؤون الجتماعية اأجاًل جديـــــــدًا لنظرــ مو�ضــــــــــوع 
» التلوث البيئي واأثره على ال�ضحة العامة « ملدة �ضهرين.

2007الـ�ضـاد�ضـةالأول  /  05  /  08

ت�ضديـــق املجل�ـــس علـــى م�ضبطـــة اجلل�ضـــة اخلام�ضـــة 
املعقـــودة بتاريخ 2007/4/24 بعـــد اإجراء الت�ضحيحات 

التي طلبها اأحد الأع�ضاء.
2007الـ�ضـابـعـةالأول  /  05  /  22

موافقـــة املجل�ـــس علـــى تاأجيـــل مناق�ضـــة �ضـــوؤال  ب�ضاأن 
»خماطر ظاهرة القرو�س ال�ضخ�ضية« جلل�ضة قادمة .

2007الـ�ضـابـعـةالأول  /  05  /  22

موافقـــة املجل�س على تاأجيل عر�س تقارير جلنة ال�ضوؤون 
ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون الجتماعية ب�ضاأن »مو�ضوعي 
�ضيا�ضـــة وزارة ال�ضحة، و�ضيا�ضة �ضنـــدوق الزواج«  اإلى 

دور النعقاد الثاين.

2007الـ�ضـابـعـةالأول  /  05  /  22

موافقـــة املجل�ـــس علـــى منـــح  جلنـــة ال�ضـــوؤون ال�ضحية 
والعمل وال�ضوؤون الجتماعية اأجاًل جديدًا لنظر م�ضروع 
القانون الحتادي يف » �ضاأن ترخي�س مراكز الإخ�ضاب 
بالدولة و م�ضـــروع القانــــــــــــون الحتـــــــــادي يف �ضـــــــاأن 
»اجلمعيـــات واملوؤ�ض�ضـــات الأهلية ذات النفـــع العــــــام«، 

على اأن تنتهي اللجنة منها بعد اأ�ضبوعني.

2007الـ�ضـابـعـةالأول  /  05  /  22

ت�ضديـــق املجل�ــــس على م�ضبطتــــي اجلل�ضتــــني ال�ضاد�ضــة 
وال�ضابعـــــة املعقـودتـــني بــتاريـــــــــخ 8 و 22 / 05 / 2007م.

2007الـثـامـنـةالأول  /  06  /  05

موافقـــة املجل�س على تاأجيل مناق�ضـــــة ال�ضـــــوؤال  حـــــول 
» خماطر ظاهرة القرو�س ال�ضخ�ضية «.

06 / 2007الـثـامـنـةالأول  /  05
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقـــة املجل�س على اإعـــادة » م�ضروع قانون احتادي يف 
�ضـــاأن الهيئة الحتادية للبيئة « اإلى اللجنة املخت�ضة مرة 
اأخرى لإعادة درا�ضته واإدخال التعديالت التي طالب بها 

املجل�س واإعداد تقرير يف �ضاأنه.

2007الـثـامـنـةالأول  /  06  /  05

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
الت�ضريعيـــة والقانونيـــة يف �ضـــاأن « تعديل م�ضـــروع نظام 

ال�ضعبة الربملانية « .
2007الـثـامـنـةالأول  /  06  /  05

موافقـــة املجل�ـــس علـــى تاأجيـــل انتخاب ممثلـــي ال�ضعبة 
الربملانيـــة للمجال�ـــس واملوؤمتـــرات الربملانيـــة الدوليـــة 
والعربيـــة والإ�ضالميـــة والربملان العربـــي النتقايل اإلى 

جل�ضة قادمة.

06 / 2007الـثـامـنـةالأول  /  05

موافقـــة املجل�ـــس على تاأجيـــل مناق�ضة مذكـــرة يف �ضاأن 
احل�ضاب اخلتامي للمجل�س الوطني الحتادي عن ال�ضنة 

2006 م اإلى جل�ضة قادمة.  /  12 املالية املنتهية يف 31/ 
2007الـثـامـنـةالأول  /  06  /  05

ت�ضديق املجل�ـــس على م�ضبطة اجلل�ضة الثامنة املعقودة 
2007الـتـا�ضـعـةالأولبتاريخ  2007/06/05م.  /  06  /  19

موافقة املجل�ـــس على ت�ضكيل جلنة مـــن اأع�ضاء املجل�س 
جتتمع مع م�ضـــوؤويل وزارة املاليـــة وال�ضناعة وم�ضرف 
الإمارات املركـــزي لدرا�ضة »خماطـــر ظاهرة القرو�س 
ال�ضخ�ضيـــة« وبعدها ترفع التو�ضيـــات للمجل�س ملعاجلة 

الظواهر ال�ضلبية لهذه الظاهرة .

2007الـتـا�ضـعـةالأول  /  06  /  19

موافقـــة املجل�ـــس على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة الرتبية 
والتعليم وال�ضباب والإعـــالم والثقافة يف �ضاأن » م�ضروع 
قانـــون احتـــادي باإن�ضـــاء جمل�ـــس وطنـــي لل�ضياحـــة والآثار « 
والكتفـــاء بتـــالوة ر�ضالـــة رئي�ضـــة اللجنـــة املخت�ضـــــــة 

املرفقة مع التقرير.

2007الـتـا�ضـعـةالأول  /  06  /  19

موافقـــة املجل�ـــس على  اإعـــادة م�ضروع القانـــون يف �ضاأن 
»م�ضـــروع قانون احتادي باإن�ضـــاء جمل�س وطني لل�ضياحة 
والآثار« اإلـــى جلنة الرتبية والتعليـــم وال�ضباب والإعالم 

والثقافة ملزيد من الدرا�ضة ب�ضاأنه مع احلكومة. 

2007الـتـا�ضـعـةالأول  /  06  /  19
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س على عدم تالوة تقرير اللجنـــــــــة حــــــول 
2007الـتـا�ضـعـةالأول» م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن الرفق باحليوان «.  /  06  /  19

موافقـــة املجل�س علـــى تاأجيـــل مناق�ضة »م�ضـــروع قانون 
احتــــــادي يف �ضـــاأن الهيئةـــــــ الحتاديـــة للبيئـــــــــــة« اإلى 

جل�ضة قادمة.
2007الـتـا�ضـعـةالأول  /  06  /  19

موافقـــة املجل�س علـــى تالوة ُمقدمة تقريـــر جلنة �ضوؤون 
الرتبيـــة والتعليـــم وال�ضبـــاب والإعـــالم والثقافـــة فقط 
والنتقـــال اإلى تالوة البند الثـــاين من التقرير املت�ضمن 
تو�ضيـــات اللجنـــة ب�ضـــاأن مو�ضـــــــــوع » �ضيا�ضيـــة وزارة 

الرتبية والتعليم «.

2007الـتـا�ضـعـةالأول  /  06  /  19

موافقـــة املجل�ـــس علـــى عدم تـــالوة تقرير جلنـــة �ضوؤون 
الرتبيـــة والتعليـــم وال�ضباب والإعـــالم والثقافة يف �ضاأن 
»م�ضـــروع قانـــــــــــون احتـــادي باإن�ضـــاء جمل�ـــس وطنـــي 

لل�ضياحة والآثار«.

الـعـا�ضـرةالأول
2007  /  07  /  03

2007  /  07  /  04

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
ال�ضحيـــة والعمل وال�ضوؤون الجتماعية يف �ضاأن »م�ضروع 
احتـــادي  )  ( ل�ضنـــة 2007م يف �ضـــاأن ترخي�س مراكز 

الإخ�ضاب بالدولة«.

الـعـا�ضـرةالأول
2007 / 07 / 03

2007  /  07  /  04

موافقة املجل�ـــس علـى عدم تالوة تقريـــر  جلنة ال�ضوؤون 
ال�ضحيـــة والعمل وال�ضوؤون الجتماعية يف �ضاأن »م�ضروع 
قانـــون احتـــادي رقـــم ) ( ل�ضنـــة 2007 ب�ضـــاأن الهيئـــة 

الحتادية للبيئة« .

الـعـا�ضـرةالأول
2007  /  07  /  03

2007  /  07  /  04

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
املعدنيـــة  والـــروة  والبـــرتول  والتخطيـــط  اخلارجـــية 
والزراعيـــة والـــروة ال�ضمكيـــة ب�ضـــاأن »م�ضـــروع قانـــون 
اجلمعيــــــات  �ضـــــــــاأن  يف   2007   )   ( رقـــم  احتـــادي 

واملوؤ�ض�ضات الأهليـــة ذات النفع العام« .

الـعـا�ضـرةالأول
2007  /  07  /  03

2007  /  07  /  04

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة التا�ضعة املعقودة 
الـعـا�ضـرةالأولبتاريخ 2007/06/19م .

2007  /  07  /  03

2007  /  07  /  04
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقـــة املجل�س علـــى مناق�ضة مو�ضـــوع ميزانيته لل�ضنة 
الـعـا�ضـرةالأولاملالية 2008 يف جل�ضة مغلقة .

2007  /  07  /  03

2007  /  07  /  04

موافقــــة املجل�ــــس يف جل�ضة مغلقة على قبــــول ا�ضتقالة كل 
مــــن اأ�ضحاب ال�ضعــــادة الأع�ضاء : خالد علي بــــن زايـــــد 
» وكيــــل اللجنة » ، وجمال حممد احلــــاي» اأمني ال�ضـــــر « 
والدكتور �ضلطان اأحمد املوؤذن » ع�ضو اللجنة » من اللجنة 
التنفيذيــــة لل�ضعبــــة الربملانية وكّلف هيئــــة املكتب بالقيام 
باأعمــــال اللجنة واختيار الوفد امل�ضــــارك اإلى اجتماعــات 

الحتــــاد الربملـــــاين الدولــي يف اجتماعه املقبل.

الـعـا�ضـرةالأول
2007  /  07  /  03

2007  /  07  /  04

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اأ�ضمـــاء اأع�ضاء جلنـــة »خماطر 
ظاهـــرة القرو�ـــس ال�ضخ�ضيـــة« التـــي مت ت�ضكيلهـــا يف 

اجلل�ضة التا�ضعة وهم:
�ضعادة / اأحمد �ضبيب الظاهري.. 1
�ضعادة / خالد علي بن زايد.. 2
�ضعادة / يو�ضف عبيد النعيمي.. 3
�ضعادة / يو�ضف علي بن فا�ضل.. 4
�ضعادة / خليفة بن هويدن الكتبي.. 5
�ضعادة / خالد حمد بو �ضهاب.. 6

الـعـا�ضـرةالأول
2007  /  07  /  03

2007  /  07  /  04
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موافقة املجل�س على تقدمي مناق�ضة ال�ضوؤال حول » تنفيذ 
القانـــون الحتـــادي رقـــم )24( ل�ضنـــة 2006م يف �ضاأن 

حماية امل�ضتهلك  من البند 11 على البنود الأخرى.
2007الأولـــىالثانـــي  /  11  /  19

موافقة املجل�س على انتخاب كل من:
مراقبي املجل�س : 	 
حممد عبداهلل الزعابي.. 1
جـمـال حممد احلاي.. 2

2007الأولـــىالثانـــي  /  11  /  19

موافقـــة املجل�ـــس على انتخـــاب وكيل اللجنـــة التنفيذية 
لل�ضعبـــة الربملانيـــة و اأمني �ضر اللجنـــة التنفيذية واأربعة 

اأع�ضاء بالتزكية. 
اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية:

الوكيل : �ضعادة / را�ضد م�ضبح الكندي املرر.	 
اأمني ال�ضر: �ضعادة /  يو�ضف علي بن فا�ضل.	 

الأع�شاء بالتزكية:
حمد عبداهلل الغفلي.. 1
را�ضد حممد ال�ضريقي.. 2
علي ماجد املطرو�ضي.. 3
اأحمد �ضعيد الظنحاين.. 4

2007الأولـــىالثانـــي  /  11  /  19

موافقة املجل�س على انتخاب ممثلي ال�ضعبة الربملانية يف 
جمال�س وموؤمترات الحتادات الربملانية كالآتي:

اأوًل: الحتاد الربملاين الدويل:
ممثلي ال�ضعبة الربملانية يف جمل�س الحتاد الربملاين أ. 

الدويل :
�ضعادة / د . اأمل عبداهلل القبي�ضي.. 1
�ضعادة /  خالد حمد اأبو�ضهاب.. 2
�ضعادة / يو�ضف علي بن فا�ضل.. 3

الحتـــاد  موؤمتـــر  يف  الربملانيـــــــة  ال�ضعبـــة  ب.  ممثلـــي 
الربملاين الدويل:

 �ضعادة / را�ضد حممد ال�ضريقي.. 1
 �ضعادة / �ضلطان �ضقر ال�ضويدي.. 2
�ضعادة /  علي جا�ضم اأحمد.. 3

11 / 2007الأولـــىالثانـــي  /  19
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ثانياً: الحتاد الربملاين العربي:
ممثلو ال�ضعبـــة الربملانية يف جمل�س الإحتاد الربملاين أ. 

العربي:
�ضعادة / د. عبدالرحيم ال�ضاهني.. 1
�ضعادة / د. فاطمة حمد املزروعي.. 2

ب. ممثلي ال�ضعبة الربملانية يف موؤمتر الإحتاد الربملاين 
العربي كل من:

�ضعادة / را�ضد م�ضبح الكندي املرر.. 1
�ضعادة / جمال حممد احلاي.. 2
�ضعادة / حمد عبداهلل الغفلي.. 3

منظمـــــــة      يف  الأعـــ�شـــــــــاء  الــــــدول  جمالــــــــ�ـــس  ثالثاً:  احتـــــاد 
املوؤمتــر الإ�شالمي:

 ممثلـــو ال�ضعبـــة الربملانية يف جمل�ـــس احتاد جمال�س أ. 
الدول الأع�ضاء يف منظمة املوؤمتر الإ�ضالمي كل من :

�ضعادة / حممد عبداهلل الزعابي.. 1
�ضعادة / خليفة بن هويدن الكتبي.. 2

ب. ممثلـــو ال�ضعبـــة الربملانية يف موؤمتـــر احتاد جمال�س 
الدول الأع�ضاء يف منظمة املوؤمتر الإ�ضالمي كل من :

�ضعادة / �ضامل حممد النقبي.. 1
�ضعادة / را�ضد م�ضبح الكندي املرر.. 2
�ضعادة / يو�ضف عبيد النعيمي .. 3

رابعاً: الربملان العربي النتقايل:
ممثلي ال�ضعبة الربملانية يف الربملان العربي النتقايل:

�ضعادة / د. عبيد علي املهريي.. 1
�ضعادة / اأحمد نا�ضر اخلاطري.. 2
�ضعادة / ن�ضال حممد الطنيجي.. 3
�ضعادة / حمد حارث املدفع.. 4

2007الأولـــىالثانـــيت�ضكيل جلان دائمة للمجل�س. ) مرفق 2 (  /  11  /  19

موافقـــة املجل�ـــس علـــى �ضم مو�ضوعـــي �ضيا�ضيـــة وزارة 
العمل حـــول مو�ضوع »تاأثـــريات قـــرارات واأنظمة العمل 
اجلديدة »  و » مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة العمل حول مو�ضوع 
العمالة الوافدة يف الدولـــة » واإحالتهما اإلى جلنة موؤقتة 

من مقدمي الطلب لدرا�ضتهما وتقدمي تقرير عنهما .

2007الأولـــىالثانـــي  /  11  /  19
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موافقة املجل�ـــس على تاأجيل ال�ضوؤال حول » زيادة رواتب 
العاملـــني املتقاعديـــن يف املوؤ�ض�ضـــات الجتماعيـــة« اإلى 

جل�ضة قادمة.
2007الأولـــىالثانـــي  /  11  /  19

موافقة املجل�س على تاأجيل مو�ضوع »�ضيا�ضية الهيئة العامة 
2007الأولـــىالثانـــيللمعا�ضات والتاأمينات الجتماعية« اإلى جل�ضة قادمة.  /  11  /  19

موافقة املجل�س على عقد جل�ضة بتاريخ 25 / 11 /2007م 
2007الأولـــىالثانـــيبح�ضور معايل رومانو برودي – رئي�س وزراء ايطاليا.  /  11  /  19

تاأجيـــل مناق�ضة بنـــد الت�ضديق علـــى امل�ضبطة اإلى حني 
2007الـثـانـيـةالثانـــيالنتهاء من البنود الأخرى.  /  12  /  05

ت�ضديـــق املجل�ـــس علـــى م�ضبطـــة اجلل�ضـــة الفتتاحية 
2007م.  /  11  / 2007الـثـانـيـةالثانـــياملعقودة بتاريخ 19   /  12  /  05

موافقة املجل�ـــس على مناق�ضة مو�ضـــوع » �ضيا�ضة الهيئة 
العامـــة للمعا�ضـــات والتاأمينات الجتماعيـــة« دون تالوة 

تقرير اللجنة املوؤقتة يف �ضاأنه.
2007الـثـانـيـةالثانـــي  /  12  /  05

موافقة املجل�س على اإحالة مو�ضوع » �ضيا�ضة الهيئة العامة 
للمعا�ضــــات والتاأمينــــات الجتماعية« اإلــــى اللجنة املوؤقتة 

ل�ضياغة التو�ضيات وعر�ضها عليه يف جل�ضة قادمة.
2007الـثـانـيـةالثانـــي  /  12  /  05

موافقــــة املجلــــــــــ�س على تاأجيل مناق�ضــــــــة مو�ضـــــــوع 
12 / 2007الـثـانـيـةالثانـــي» تنظيم ودعم القطاع ال�ضناعي« اإلى جل�ضة قادمة.  /  05

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطـــة اجلل�ضة الثانية املعقودة 
2007الـثـالـثـةالثانـــيبتاريخ 2007/12/05م.  /  12  /  30

موافقـــة املجل�ـــس علـــى تاأجيـــل �ضـــوؤال حـــول » فتح باب 
2007الـثـالـثـةالثانـــيالرت�ضح لوظائف قيادية يف وزارة الرتبية «.  /  12  /  30

موافقـــة املجل�س على تقـــدمي مناق�ضة ميزانيـــة املجل�س 
الوطنـــي الحتادي عنـــد مناق�ضة » م�ضـــروع احتادي يف 
�ضاأن ربـــط امليزانية العامة لالحتـــاد وميزانية اجلهات 

امل�ضتقلة امللحقة عن ال�ضنة املالية 2008م« .

2007الـثـالـثـةالثانـــي  /  12  /  30
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تاأجيـــل مناق�ضة تقرير اللجنة املوؤقتـــة ملو�ضوع » �ضيا�ضة 
الهيئة العامـــة للمعا�ضات والتاأمينـــات الجتماعية «اإلى 

جل�ضة قادمة.
2007الـثـالـثـةالثانـــي  /  12  /  30

تاأجيل مناق�ضة تقرير جلنة ال�ضوؤون املالية والقت�ضادية 
القطـــــــــاع  ودعــــــم  تنظيـــم   « �ضـــاأن  يف  وال�ضناعيـــة 

ال�ضنــــــاعــي يف الدولــــة« اإلى جل�ضة قادمة.
2007الـثـالـثـةالثانـــي  /  12  /  30

تاأجيـــل الإطالع علـــى الر�ضالتني الواردتـــني بخ�ضو�س 
فتـــوى دائرة الق�ضـــاء باإمارة اأبوظبي ب�ضـــاأن عدم جواز 
جتميـــد وحفظ الأجنة ور�ضالـــة واردة بخ�ضو�س تو�ضية 
املجل�ـــس الوطنـــي الحتـــادي يف �ضاأن » مو�ضـــوع �ضيا�ضة 

وزارة الرتبية والتعليم « اإلى جل�ضة قادمة.

2007الـثـالـثـةالثانـــي  /  12  /  30

اإحالـــة » م�ضـــروع قانون احتـــادي بتعديل بع�ـــس اأحكام 
الهيئـــة  باإن�ضـــاء  1999م   ل�ضنـــة  رقـــم )31(  القانـــون 
الحتادية للكهرباء واملـــاء« اإلى جلنة ال�ضوؤون اخلارجية 
والزراعـــــــة  املعدنيـــة  والـــروة  والبـــرتول  والتخطيـــط 

والروة ال�ضمكية.

2007الـثـالـثـةالثانـــي  /  12  /  30

تاأجيل الت�ضديق علـــى م�ضبطة اجلل�ضة الثالثة املعقودة 
15 / 01 / 2008الـرابـعـةالثانـــيبتاريخ 2007/12/30م.

موافقة املجل�ـــس على اقرتاح وزير ال�ضحة عند مناق�ضة 
الر�ضالـــة الـــواردة ب�ضـــاأن » عـــدم جواز جتميـــد وحفظ 
الأجنـــة « ب�ضـــاأن عقد لقاء بـــني اللجنـــة ووزارة ال�ضحة 
ودائـــرة الق�ضاء باإمـــارة اأبوظبي ل�ضـــرح وجهات النظر 

حول املو�ضوع.

2008الـرابـعـةالثانـــي  /  01  /  15

موافقـــة املجل�ـــس على تـــالوة م�ضروع الـــرد على خطاب 
الفتتـــاح – الوارد من اللجنـــة التي �ضكلها املجل�س لهذا 
الغر�ـــس – فقرة. فقرة. واأخذ املوافقـــة عليه – كذلك 

– فقرة. فقرة. 

2008الـرابـعـةالثانـــي  /  01  /  15

تاأجيـــل مناق�ضة »م�ضـــروع قانون احتـــادي بتعديل بع�س 
اأحـــكام القانـــون الحتـــادي رقم )4( ل�ضنـــة 1998م يف 

�ضــــاأن نظـــــــــام ال�ضــــلك الدبلوما�ضي والقن�ضلي« .
2008الـرابـعـةالثانـــي  /  01  /  15
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موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
ال�ضحيـــة والعمل وال�ضوؤون الجتماعية ملو�ضوع » �ضيا�ضة 
وزارة ال�ضحة يف جمال ال�ضرتاتيجية ال�ضحية املطبقة 
حاليـــًا يف الدولـــة وال�ضرتاتيجيـــة امل�ضتقبليـــة« كامـــاًل 

والكتفاء بقراءة تو�ضيات اللجنة فقط.

2008الـرابـعـةالثانـــي  /  01  /  15

موافقة املجل�س على اإحالة التو�ضيات اخلا�ضة مبو�ضوع 
» وزارة ال�ضحـــة«  مـــرة ثانيـــة للجنة ال�ضـــوؤون ال�ضحية 

والعمل وال�ضوؤون الجتماعية لإعادة �ضياغتها.
2008الـرابـعـةالثانـــي  /  01  /  15

موافقـــة املجل�س على حتويل اجلل�ضـــة اإلى �ضرية ملناق�ضة 
بع�س الأمور املتعلقة باملجل�س.

2008الـرابـعـةالثانـــي  /  01  /  15

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطتي اجلل�ضتني الثالثة والرابعة 
2007و 15 / 01 / 2008م.  /  12  / املعقودتني بتاريخ 30 

2008الـخـامـ�ضـةالثانـــي  /  01  /  29

موافقـــة املجل�ـــس علـــى الكتفـــاء بالإطالع علـــى تقرير 
جلنة ال�ضوؤون املاليـــة والقت�ضادية وال�ضناعية يف �ضاأن 
»م�ضـــروع قانون احتـــادي بتعديل بع�س اأحـــكام القانون 
الحتـــادي رقـــم ) 13 ( ل�ضنة 2004م يف �ضـــاأن الرقابة 

على ا�ضترياد وت�ضدير وعبور املا�س اخلام« دون تالوته.

01 / 2008الـخـامـ�ضـةالثانـــي  /  29

موافقة املجل�س على الكتفاء بالطالع على تقرير اللجنة 
يف �ضاأن » م�ضروع قانون احتـــادي ب�ضاأن اعتماد امليزانية 

العامة لالحتاد عن ال�ضنة املالية 2007م« دون تالوته .
2008الـخـامـ�ضـةالثانـــي  /  01  /  29

موافقـــة املجل�ـــس علـــى الكتفـــاء بالإطالع علـــى تقرير جلنة 
ال�ضـــوؤون اخلارجيـــة والتخطيـــط والبـــرتول والـــروة املعدنية 
والزراعـــة الـــروة ال�ضمكيـــة ب�ضـــاأن »م�ضروع قانـــون احتادي 
بتعديـــل بع�ـــس اأحـــكام القانون الحتـــادي رقـــم ) 4 ( ل�ضنة 
1998م يف نظام ال�ضلك الدبلوما�ضي والقن�ضلي » دون تالوته.

01 / 2008الـخـامـ�ضـةالثانـــي  /  29

موافقــــة املجل�ــــس علــــى مناق�ضــــة قــــرار جمل�س الــــوزراء 
اخلا�ــــس بتو�ضيــــات املجل�ــــس الوطنــــي الحتــــادي ب�ضاأن 
مو�ضوع »�ضيا�ضة وزارة الرتبية والتعليم« يف جل�ضة قادمة.

2008الـخـامـ�ضـةالثانـــي  /  01  /  29
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موافقـــة املجل�س علـــى الطلب املقدم من جلنـــة ال�ضوؤون 
ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون الجتماعية حول التمديد لها 
فيمـــا يخ�س مو�ضوع »ال�ضيا�ضـــة العامة لوزارة ال�ضحة« 

لإعداد التقرير.

2008الـخـامـ�ضـةالثانـــي  /  01  /  29

ت�ضديـــق املجل�ـــس علـــى م�ضبطـــة اجلل�ضـــة اخلام�ضـــة 
2008الـ�ضـاد�ضـةالثانـــياملعقودة بتاريخ 2008/01/29م.  /  02  /  11

موافقة املجل�س علـــى الكتفاء بتالوة التو�ضيات الواردة 
يف تقرير جلنـــة ال�ضوؤون الإ�ضالميـــة والأوقاف واملرافق 
العامـــة يف �ضاأن مو�ضـــوع » �ضيـــا�ضـــة برنامـــــــــج ال�ضيخ 

زايد لالإ�ضكان«

2008الـ�ضـاد�ضـةالثانـــي  /  02  /  11

موافقة املجل�س على ت�ضكيل جلنة موؤقتة لتحديد معايري 
برنامـــج ال�ضيـــخ زايد لالإ�ضـــكان من اأ�ضحـــاب ال�ضعادة 

الأع�ضاء التالية اأ�ضماوؤهم :
 اأحمد �ضبيب الظاهري.. 1
 خليفة بن هويدن الكتبي.. 2
 خالد علي بن زايد.. 3
 را�ضد حممد ال�ضريقي.. 4
 �ضلطان �ضقر ال�ضويدي.. 5
 د. عبدالرحيم عبداللطيف ال�ضاهني.. 6

2008الـ�ضـاد�ضـةالثانـــي  /  02  /  11

موافقة املجل�س على عدم تالوة تقرير جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية 
وال�ضوؤون الجتماعية حول مو�ضوع » ال�ضيا�ضة العامة لوزارة 

ال�ضحة « والكتفاء بتالوة التو�ضيات الواردة فيه.
11 / 02 / 2008الـ�ضـاد�ضـةالثانـــي

ت�ضديـــق املجل�ـــس علـــى م�ضبطـــة اجلل�ضـــة ال�ضاد�ضـــة 
2008الـ�ضـابـعـةالـثـانـياملعقودة بتاريخ 2008/02/11م.  /  02  /  26

موافقـــة املجل�ـــس على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة الرتبية 
والتعليـــم وال�ضباب والإعالم والثقافة حــــــول مو�ضـــــــوع 
» �ضيا�ضـــة وزارة التعليم العاليـــة والبحث العلمي« كاماًل 

والكتفاء بتالوة التو�ضيات الواردة فيه.

2008الـ�ضـابـعـةالـثـانـي  /  02  /  26

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة ال�ضابعة املعقودة 
2008الـثـامـنـةالثانـــيبتاريخ 2008/02/26م.  /  03  /  11
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املوافقـــة علـــى الكتفـــاء بقـــراءة تقريـــر خمت�ضر حول 
»م�ضـــروع قانون احتـــادي بتعديل بع�س اأحـــكام القانون 
الحتادي رقـــم ) 31( ل�ضنة 1999 ب�ضـــاأن اإن�ضاء الهيئة 

الحتادية للكهرباء واملاء« دون تالوة التقرير كاماًل. 

2008الـثـامـنـةالثانـــي  /  03  /  11

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإحالـــة » م�ضروع قانـــون احتادي 
بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 31 ( ل�ضنة 
1999م ب�ضـــاأن اإن�ضـــاء الهيئة الحتاديـــة للكهرباء واملاء« 

اإلـــى جلنة ال�ضوؤون الت�ضريعيـــة والقانونية لإعادة �ضياغة 
املادة الأولى منه ثم عر�ضها مرة اأخرى على املجل�س.

2008الـثـامـنـةالثانـــي  /  03  /  11

موافقـــة املجل�ـــس على عدم تـــالوة تقريـــر اللجنة  حول 
» م�ضـــروع قانـــون احتـــادي يف �ضـــاأن امل�ضوؤوليـــة الطبية  

والدخول مبا�ضرة يف مناق�ضة مواد م�ضروع القانون« .
11 / 03 / 2008الـثـامـنـةالثانـــي

اإحالـــة »م�ضروع قانون احتـــادي ب�ضاأن القانون الحتادي 
رقم )3( ل�ضنـــة 1981م باإن�ضاء معهـــد التنمية الإدارية 

وتعديالته« اإلى جلنة ال�ضوؤون الت�ضريعية والقانونية.
2008الـثـامـنـةالثانـــي  /  03  /  11

موافقـــة املجل�س على اإ�ضدار بيـــان ا�ضتنكار ب�ضاأن عودة 
ال�ضحـــف الدمناركية اإلى الإ�ضاءة لالإ�ضالم ون�ضر �ضور 
كاريكاتـــورية م�ضيئة ل�ضخ�س الر�ضول حممد �ضلى اهلل 
عليـــه و�ضلم– دون تالوته - وقد عـــرب املجل�س  فيه عن 

عميق اأ�ضفه واأدانته ملثل هذه الت�ضرفات.

2008الـثـامـنـةالثانـــي  /  03  /  11

ت�ضديق املجل�ـــس على م�ضبطة اجلل�ضة الثامنة املعقودة 
بتاريخ 2008/03/11م.

2008الـتـا�ضـعـةالثانـــي  /  03  /  25

موافقـــة املجل�ـــس علـــى عـــدم تـــالوة تقريـــر جلنـــة ال�ضوؤون 
الداخلية والدفاع يف �ضاأن مو�ضوع » �ضيا�ضة وزارة الداخلية « 

والكتفاء بتالوة التو�ضيات الواردة يف تقرير اللجنة.
2008الـتـا�ضـعـةالثانـــي  /  03  /  25

موافقـــة املجل�س على عر�س ما يتعلـــق مب�ضاألة اجلن�ضية 
يف جل�ضـــة �ضــــــــرية عنـــد مناق�ضة مو�ضـــــــــوع » �ضيا�ضة 

وزارة الداخلية «.
25 / 03 / 2008الـتـا�ضـعـةالثانـــي



27قــــرارات املجـــــل�س

الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقـــة املجل�س على اإحالة تو�ضيـــات مو�ضوع » �ضيا�ضة 
وزارة الداخلية « اإلى اللجنة مرة اأخرى لإعادة �ضياغتها 
يف �ضـــوء ما دار من مناق�ضـــات املجل�س متهيدًا لعر�ضها 

يف جل�ضة قادمة.

2008الـتـا�ضـعـةالثانـــي  /  03  /  25

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة التا�ضعة املعقودة 
2008    الـعـا�ضـرةالثانـــيبتاريخ 2008/03/25م.  /  04  /  08

موافقـــة املجل�ـــس علـــى مناق�ضـــة �ضـــوؤال حـــول » قلـــة عدد 
2008    الـعـا�ضـرةالثانـــياملواطنني يف موؤ�ض�ضة الإمارات للخدمات « يف جل�ضة �ضرية.  /  04  /  08

موافقـــة املجل�س علـــى الكتفاء باإبـــداء املالحظات على 
تقريـــر اللجنـــة  يف �ضاأن اإلغـــاء القانون الحتـــادي رقم 
) 3 ( ل�ضنـــة 1981م باإن�ضـــاء معهـــد التنميـــة الإداريـــة 

وتعديالته، دون تالوته. 

2008    الـعـا�ضـرةالثانـــي  /  04  /  08

موافقة املجل�س على اختيار �ضعادة / را�ضد حممد ال�ضريقي 
2008    الـعـا�ضـرةالثانـــيلع�ضوية اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل.   /  04  /  08

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإ�ضــــــدار بيــــــــــــــان  اإزاء بـــــث 
2008    الـعـا�ضـرةالثانـــيفيلـــــــم » الفتنة » على النرتنت للنائب الهولندي .  /  04  /  08

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة العا�ضرة املعقودة 
احلادية الثانـــيبتاريخ 2008/04/08م.

ع�ضرة
2008  /  04  /  22

اإخـــالء اجلل�ضة مـــن غري الأع�ضـــاء ملدة ن�ضـــف �ضاعة 
احلادية الثانـــيملناق�ضة مو�ضوع » الهوية الوطنية « .

ع�ضرة
2008  /  04  /  22

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقريـــر اللجنة املوؤقتة 
ملو�ضـــوع » القرو�ـــس ال�ضخ�ضيـــة » والكتفـــاء بتـــالوة 

تو�ضيات اللجنة الواردة فيه واإبداء املالحظات عليها.
احلادية الثانـــي

ع�ضرة
2008  /  04  /  22

ت�ضديـــق املجل�س على م�ضبطـــة اجلل�ضة احلادية ع�ضرة 
الثانية الثانـــياملعقودة بتاريخ 2008/04/22م.

ع�ضرة
2008  /  05  /  06

اإحالـــة مو�ضوع »التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�س« 
اإلـــى جلنـــة موؤقتة من اأ�ضحـــاب ال�ضعـــادة مقدمي طلب 
مناق�ضة هـــذا املو�ضوع وين�ضـــم اإليهم �ضعـــادة الع�ضو/ 

خليفة بن هويدن، لدرا�ضته واإعداد تقرير يف �ضاأنه.

الثانية الثانـــي
ع�ضرة

2008  /  05  /  06
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اإحالة مو�ضوع »�ضيا�ضـــة وزارة ال�ضوؤون الجتماعية« اإلى 
جلنة ال�ضـــوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضـــوؤون الجتماعية، 
علـــى اأن ين�ضـــم اإليها اأ�ضحـــاب ال�ضعـــادة مقدمي طلب 

مناق�ضة املو�ضوع لدرا�ضته واإعداد تقرير يف �ضاأنه .

الثانية الثانـــي
ع�ضرة

2008  /  05  /  06

اإحالة مو�ضـــوع »�ضيا�ضة وزارة الثقافـــة وال�ضباب وتنمية 
املجتمـــع« اإلى جلنة �ضـــوؤون الرتبيـــة والتعليـــم وال�ضباب 
والإعالم والثقافة، على اأن ين�ضم اإليها اأ�ضحاب ال�ضعادة 
مقدمي طلب مناق�ضة املو�ضوع لدرا�ضته واإعداد تقرير .

الثانية الثانـــي
ع�ضرة

2008 / 05 / 06

موافقـــة املجل�س علــــى طلب �ضعــــادة الع�ضــــو/د. عبدالرحيم 
عبداللطيــــف ال�ضاهــــني بتحويــــل �ضوؤالــــه حــــول » اأ�ض�ــــس و�ضع 
املناهــــج الدرا�ضية واختيار الكادر التعليمي ملدار�س الغد « اإلى 
مو�ضوع عام بعد اأن ياأخذ الإجراءات التي تتبع يف هذا ال�ضاأن.

الثانية الثانـــي
ع�ضرة

2008  /  05  /  06

موافقة املجل�س على منح جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية و العمل 
وال�ضـــوؤون الجتماعية اأجاًل جديدًا مدتـــه ثالثة اأ�ضابيع 

لنظر مو�ضوع » �ضندوق الزواج »  
الثانية الثانـــي

ع�ضرة
2008  /  05  /  06

ت�ضديـــق املجل�س علـــى م�ضبطة اجلل�ضـــة الثانية ع�ضرة 
الثالثة الثانـــياملعقودة بتاريخ 2008/05/06م.

ع�ضرة
2008  /  05  /  20

موافقة املجل�س علـــى الكتفاء بتالوة التو�ضيات الواردة 
يف تقرير جلنـــة ال�ضوؤون الإ�ضالميـــة والأوقاف واملرافق 
العامـــة حول مو�ضوع » �ضيا�ضـــة هيئة ال�ضوؤون الإ�ضالمية 

والأوقاف » دون تالوة التقرير كاماًل.

الثالثة الثانـــي
ع�ضرة

2008  /  05  /  20

موافقة املجل�س يف نهاية مناق�ضته ملو�ضوع » �ضيا�ضة هيئة 
ال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف« على اإحالة التو�ضيات مرة 
اأخـــرى اإلى اللجنة املخت�ضة لإدخال التعديالت الالزمة 

عليها متهيدًا لعر�ضها على املجل�س يف جل�ضة قادمة.

الثالثة الثانـــي
ع�ضرة

2008  /  05  /  20

ت�ضديـــق املجل�س علـــى م�ضبطة اجلل�ضـــة الثالثة ع�ضرة 
الرابعة الثانـــياملعقودة بتاريخ 2008/05/20م.

ع�ضرة
2008  /  06  /  17

موافقة املجل�س على اإحالة تعقيب �ضعــــــــادة الع�ضــــــو د. 
عبيد علـــي املهريي على الرد الكتابـــي الوارد من معايل 
وزيـــر الرتبية والتعليم حول �ضـــوؤال » فر�س مادة تعليمية 
اأ�ضا�ضية عن تاريخ الدولة » اإلى احلكومة نظرًا لأهميتها.

الرابعة الثانـــي
ع�ضرة

2008  /  06  /  17
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موافقة املجل�ـــس على مناق�ضة » م�ضـــروع قانون احتادي 
ب�ضاأن تعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 3 ( ل�ضنة 
1983 يف �ضـــاأن ال�ضلطة الق�ضائيـــة الحتادية والقوانني 

املعدلة له« يف جل�ضة �ضرية .

الرابعة الثانـــي
ع�ضرة

2008  /  06  /  17

موافقـــة املجل�س علـــى عدم تـــالوة تقريـــر اللجنة حول 
»م�ضـــروع قانون احتـــادي ب�ضـــاأن اإن�ضاء املركـــز الوطني 

للوثائق والبحوث« .
الرابعة الثانـــي

ع�ضرة
2008  /  06  /  17

موافقـــة املجل�س علـــى الكتفاء بتالوة تو�ضيـــات اللجنة 
دون قـــراءة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون الإ�ضالميـــة والأوقاف 
واملرافق العامة يف �ضـــاأن مو�ضوع » �ضيا�ضة برنامج زايد 

لالإ�ضكان « كاماًل.

الرابعة الثانـــي
ع�ضرة

2008  /  06  /  17

اإحالــــة مو�ضوع » �ضيا�ضة احلكومة يف قطاع الإعــالم « اإلى  
الرابعة الثانـــيجلنة �ضوؤون الرتبية والتعليم وال�ضباب والإعالم والثقافة.

ع�ضرة
2008  /  06  /  17

اإحالة مو�ضوع » تفاقم ظاهرة ارتفاع الأ�ضعار« اإلى جلنة 
الرابعة الثانـــيال�ضوؤون املالية والقت�ضادية وال�ضناعية.

ع�ضرة
2008  /  06  /  17

موافقـــة املجل�س على منح جلنة �ضـــوؤون الرتبية والتعليم 
وال�ضبـــاب والإعالم والثقافة اأجاًل جديدًا لنظر مو�ضوع 

»�ضيا�ضة وزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع«.
الرابعة الثانـــي

ع�ضرة
2008  /  06  /  17

موافقـــة املجل�س علـــى الكتفاء بتالوة تو�ضيـــات اللجنة 
دون قـــراءة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون الإ�ضالميـــة والأوقاف 
واملرافق العامة يف �ضـــاأن مو�ضوع »�ضيا�ضة الهيئة العامة 

لل�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف « .

الرابعة الثانـــي
ع�ضرة

2008  /  06  /  17

ت�ضديق املجل�ـــس على م�ضبطة اجلل�ضـــة الرابعة ع�ضرة 
اخلام�ضة الـثـانــياملعقودة بتاريخ 2008/06/17م.

ع�ضرة
2008  /  07/  01

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
ال�ضحيـــة والعمل وال�ضـــوؤون الجتماعية ب�ضـــاأن » اإن�ضاء 

هيئة الإمارات ال�ضحية «.
اخلام�ضة الـثـانــي

ع�ضرة
2008  /  07/  01

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
الداخلية والدفاع حـــول »م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن 

الأ�ضلحة والذخائر واملتفجرات«.
اخلام�ضة الـثـانــي

ع�ضرة
2008  /  07/  01
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موافقـــة املجل�س على الدخـــول مبا�ضرة يف مناق�ضة مواد 
»م�ضـــروع القانـــون الحتادي ب�ضاأن تعديـــل بع�س اأحكام 
القانـــون الحتادي رقـــم ) 29 ( ل�ضنـــة 2006م يف �ضاأن 
ذوي الحتياجـــات اخلا�ضـــة« دون تـــالوة تقريـــر جلنـــة 

ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون الجتماعية.

اخلام�ضة الـثـانــي
ع�ضرة

2008  /  07/  01

املوافقـــة علـــى حتويل اجلل�ضـــة اإلى �ضرية عنـــد مناق�ضة 
مربرات املجل�س لرف�س » م�ضـــروع قانون احتادي ب�ضاأن 
تعديـــل بع�س اأحكام القانون الحتـــادي رقم  )3( ل�ضنة 
1983م يف �ضـــاأن ال�ضلطة الق�ضائية الحتادية والقوانني 

املعدلة له«.

اخلام�ضة الـثـانــي
ع�ضرة

2008  /  07  /  01

موافقـــة املجل�ـــس علـــى تاأجيـــل مناق�ضة  مـــواد » م�ضروع 
القانـــون احتـــادي ب�ضـــاأن تعديل بع�ـــس اأحـــكام القانون 
2006م يف �ضـــاأن ذوي  29 ( ل�ضنـــة  الحتـــادي رقـــم ) 
الحتياجـــات اخلا�ضة » واإعادته اإلـــى اللجنة مرة اأخرى 
ملزيد مـــن الدرا�ضة مع ممثلي الـــوزارة متهيدًا ملناق�ضته 
يف دور النعقـــــــاد العــــــــــــــادي الثالـــث مـــن الف�ضــــــــل 

الت�ضريعي الرابع ع�ضر .

اخلام�ضة الـثـانــي
ع�ضرة

2008  /  07/  01

موافقـــة املجل�س على مناق�ضة مـــربرات املجل�س الوطني 
الحتـــادي لرف�ـــس »م�ضـــروع القانـــون الحتـــادي ب�ضاأن 
تعديل بع�ـــس اأحكام القانون الحتـــادي رقم )3( ل�ضنة 
الحتاديــــــة  الق�ضائيــــــــة  ال�ضلطــــــــــة  �ضـــاأن  يف  1983م 

والقوانني املعدلة له«.

اخلام�ضة الـثـانــي
ع�ضرة

2008  /  07/  01

موافقة املجل�س بالأغلبية على حتويل اجلل�ضة اإلى جل�ضة 
�ضريـــة ناق�س خاللها مو�ضـــوع » الإطار اخلا�س مبكاتب 

املجل�س يف اإمارات الدولة « .
اخلام�ضة الـثـانــي

ع�ضرة
2008  /  07/  01

موافقـــة املجل�ـــس على تاأجيـــل تالوة كلمة معـــايل رئي�س 
اخلام�ضة الـثـانــياملجل�س على اأن يتم ذلك يف املوؤمتر ال�ضحفي .

ع�ضرة
2008  /  07/  01
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موافقة املجل�س علـــى النتقال ملناق�ضـــة البندين التا�ضع 
والعا�ضر ثم مناق�ضة باقي البنود الأخرى .

2008الأولـــىالـثـالــث  /  11  /  17

موافقـــة املجل�ـــس على تاأجيـــل مناق�ضة » م�ضـــروع قانون 
احتادي ب�ضاأن بع�س اأحكام القانـــون الحتــادي رقــــــــم 
وامليداليـــات  الأو�ضمـــة  �ضـــاأن  1995 يف  ل�ضنـــة   ) 19  (

وال�ضارات بوزارة الداخلية اإلى جل�ضة قادمة .

2008الأولـــىالـثـالــث  /  11  /  17

موافقـــة املجل�س على اإبقاء الت�ضكيـــل ال�ضابق للمراقبني 
كما كان وهما :

�ضعادة الع�ضو / حممد عبداهلل الزعابي .. 1
�ضعادة الع�ضو / جمال حممد احلاي .. 2

17 / 11 / 2008الأولـــىالـثـالــث

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإبقـــاء الت�ضكيـــل ال�ضابـــق للجنة 
التنفيذية لل�ضعبة الربملانية .

2008الأولـــىالـثـالــث  /  11  /  17

موافقة املجل�س على الإبقاء على ت�ضكيل اللجان الثمانية 
الدائمة ح�ضـــب ت�ضكيلها ال�ضابق يف دور النعقاد العادي 
الثـــاين ، علـــى اأن يرتك لأع�ضاء كل جلنـــة التفاق فيما 
بينهـــم علـــى مو�ضـــوع اختيار روؤ�ضـــاء ومقـــرري اللجان 
وانتقـــال بع�ضهم البع�س وتبـــادل اأماكنهم اإذا رغبوا يف 
ذلـــك، علـــى اأن يتم اإخطار املجل�س بعـــد ذلك بالت�ضكيل 

النهائي لهذه اللجان . ) مرفق 3 (

2008الأولـــىالـثـالــث  /  11  /  17

موافقـــة املجل�ـــس على ت�ضكيـــل جلنة الـــرد على خطاب 
الفتتاح على اأن  ت�ضم كل من :

اأحمد �ضبيب الظاهري . . 1
�ضلطان �ضقر ال�ضويدي . . 2
حممد عبداهلل الزعابي .. 3
 را�ضد حممد ال�ضريقي . . 4
 خليفة عبداهلل بن هويدن .. 5
 فاطمة غامن املري . . 6
اأحمد �ضعيد الظنحاين.. 7

2008الأولـــىالـثـالــث  /  11  /  17



33قــــرارات املجـــــل�س

الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س على �ضم مو�ضوعي : 
 تدري�س اللغة الإجنليزية واآثارها على طالب املراحل . 1

البتدائية الدنيا.
 » �ضيا�ضة وزارة الرتبية والتعليم ب�ضاأن مدار�س الغد « .. 2
يف مو�ضـــوع واحد ذي حمورين علـــى اأن تتم خماطبة . 3

جمل�س الوزراء بذلك.

2008الأولـــىالـثـالــث  /  11  /  17

موافقة املجل�ـــس على اإعادة درا�ضة الـــردود الواردة من 
احلكومـــــة حـــــول تو�ضـــــيـــات املوا�ضـــــــــيع التاليــــــة  » 
التلوث البيئـــي واأثره على ال�ضحة العامـــة« و» ال�ضيا�ضة 
العامــــة لــــوزارة ال�ضحــــة « و » برنامــــج ال�ضيــــخ زايــــد 
للمعا�ضـــات  العامـــة  الهيئـــة  »�ضيا�ضيـــة  و   » لالإ�ضــــكان 
والتاأمينـــات الجتماعيـــــــــــــــــــة« و » �ضيا�ضـــــــــــــة وزارة 
الداخليـــــــة« و » �ضيا�ضة الهيئة العامة لل�ضوؤون الإ�ضالمية 
والأوقـــاف« من قبل اللجان املخت�ضـــة ورفع مالحظاتها 
اإلى هيئـــة املكتب متهيدًا لإعادة خماطبـــة وزارة الدولة 

ل�ضوؤون املجل�س الوطني الحتادي ب�ضاأنها مرة اأخرى. 

2008الأولــىالـثـالـث  /  11  /  17

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإحالـــة مو�ضـــوع »اخت�ضا�ضات 
احلكومـــة الحتادية بحكـــم الد�ضتور« اإلـــى جلنة موؤقتة 

لدرا�ضته وتقدمي تقرير عنه ملناق�ضته يف جل�ضة قادمة.
2008الأولـــىالـثـالــث  /  11  /  17

قـــّرر املجل�س عر�س ن�س املو�ضوع العام املقرتح من قبل 
عدد من الأع�ضاء بخ�ضو�س » الأزمة املالية العاملية على 
باقـــي اأع�ضاء املجل�س ليت�ضنـــى ملن يرغب الن�ضمام اإلى 

طلب مناق�ضة املو�ضوع قبل رفعه اإلى جمل�س الوزراء.

2008الأولـــىالـثـالــث  /  11  /  17

ت�ضديـــق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضـــة الأولى املعقودة 
2008الـثـانـيـةالـثـالــثبتاريخ 2008/11/17م.  /  12  /  16

موافقة املجل�س على تاأجيل مناق�ضة بند الر�ضالة الواردة 
من وزير الدولة ل�ضوؤون املجل�س الوطني الحتادي ب�ضاأن 
رف�س جمل�ـــس الوزراء طلب املجل�ـــس الوطني الحتادي 
مناق�ضـــة مو�ضــــــــوع » الهويـــة الوطنيـــة « حلـــني ح�ضور 

معايل الوزير.

2008الـثـانـيـةالـثـالــث  /  12  /  16
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موافقة املجل�س على اإعادة تقدمي طلب للحكومة ملناق�ضة 
2008الـثـانـيـةالـثـالــثمو�ضوع » الهوية الوطنية «.  /  12  /  16

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
ال�ضحيـــة والعمـــل وال�ضوؤون الجتماعية حـــول » م�ضروع 
قانـــون اإحتادي ب�ضـــاأن تعديـــل بع�س اأحـــكام القانون 
ذوي  �ضـــاأن  يف  2006م   ل�ضنـــة   )29( رقـــم  الحتـــادي 

الحتياجـــات اخلا�ضـــة«.

16 / 12 / 2008الـثـانـيـةالـثـالــث

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقريـــر اللجنة املوؤقتة 
ب�ضاأن مو�ضوعي :

تاأثــــرات قـــــــرارات واأنظمـــــــة وزارة العمل اجلديدة.. 1
العـــمالة الوافــدة يف دولــة الإمــارات العربية املتحدة.. 2

2008الـثـانـيـةالـثـالــث  /  12  /  16

اخلا�ضـــة  التو�ضيـــات  اإعـــادة  علـــى  املجل�ـــس  موافقـــة 
مبو�ضوعـــي ) تاأثـــريات قـــرارات واأنظمـــة وزارة العمل 
اجلديـــدة - العمالة الوافدة يف دولـــة الإمارات العربية 
املتحـــدة(  مرة اأخرى اإلى اللجنـــة املوؤقتة ل�ضياغتها يف 
�ضوء املناق�ضات واملقرتحات التي دارت يف هذه اجلل�ضة 

متهيدًا لعر�ضها واملوافقة عليها يف جل�ضة قادمة.

2008الـثـانـيـةالـثـالــث  /  12  /  16

املوافقة على خماطبة جمل�س الوزراء يف اأ�ضباب اإ�ضدار 
بع�ـــس القوانني يف غيـــاب املجل�س ومنهـــا القانون الذي 

يخ�س الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة .
2008الـثـانـيـةالـثـالــث  /  12  /  16

موافقة املجل�ـــس على اإحالة مو�ضوع »اإ�ضرتاتيجية الأمن 
الغذائـــي« اإلـــى )جلنـــة �ضـــوؤون اخلارجيـــة والتخطيـــط 
والبرتول والروة املعدنيـــة والزراعة والروة ال�ضمكية( 
بدًل مـــن اللجنة املوؤقتة التي �ضبـــق للمجل�س اأن وافق يف 
جل�ضته الأولى على اإحالته اإليها على اأن ين�ضم اإليها من 

ي�ضاء من مقدمي طلب مناق�ضته.

16 / 12 / 2008الـثـانـيـةالـثـالــث

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطـــة اجلل�ضة الثانية املعقودة 
الـثـالـثـةالـثـالــثبتاريخ 2008/12/16م.

2008  /  12  /  30

2008  /  12  /  31
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موافقـــة املجل�س علـــى �ضم املرا�ضيـــم بقوانني ال�ضادرة 
والـــواردة بحيـــث يتـــم مناق�ضتها معًا يف بنـــد ما ا�ضتجد 
من اأعمـــال وموافقته على تاأجيـــل مناق�ضة مو�ضوع هذه 
املرا�ضيـــم اإلى جل�ضة الغد التـــي �ضي�ضتكمل املجل�س فيها 

مناق�ضة باقي بنود جدول اأعماله للجل�ضة الثالثة .

الـثـالـثـةالـثـالــث
2008 / 12  /  30

2008  /  12  /  31

موافقة املجل�س على طلب معايل / مرمي حممد الرومي- 
وزيـــرة ال�ضوؤون الجتماعية اإرجـــاء الإجابة على ال�ضوؤال 
الثـــاين حـــول » الإجـــراءات املتبعـــة ب�ضـــاأن امل�ضاعدات 
الجتماعية«.  وتقدمي مناق�ضـــة ال�ضوؤال الثالث املتعلق بـ 

»دور رعاية الأحداث » لالإجابة عليه اأوًل .

الـثـالـثـةالـثـالــث
2008 / 12 / 30

2008 / 12 / 31

موافقـــة املجل�س علـــى عدم تـــالوة تقريـــر اللجنة حول 
» م�ضـــروع قانــــون احتادي ب�ضـــاأن اإن�ضـــــــــاء املركـــــــــــز 

الوطني لالإح�ضاء«.
الـثـالـثـةالـثـالــث

2008  /  12  /  30

2008  /  12  /  31

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
املاليـــة والقت�ضادية وال�ضناعية حـــول » م�ضروع قانون 
احتـــادي ب�ضاأن تقريـــر اعتماد اإ�ضـــايف للميزانية العامة 
لالحتـــاد والهيئة الحتاديـــة للكهرباء واملـــاء عن ال�ضنة 

املالية 2008م » والكتفاء بتالوة راأي اللجنة.

الـثـالـثـةالـثـالــث
2008  /  12  /  30

2008 / 12 / 31

موافقة املجل�ـــس على الكتفاء بتـــالوة الفقرة اخلام�ضة 
فقط من تقرير اللجنة حول » م�ضروع قانون احتادي يف 
�ضاأن ربـــط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات 

امل�ضتقلة امللحقة عن ال�ضنة املالية 2009م«.

الـثـالـثـةالـثـالــث
2008  /  12  /  30

2008 / 12 / 31

ت�ضديـــق املجل�ـــس علـــى م�ضبطـــة اجلل�ضـــة الثالثة بعد 
موافقـــة املجل�ـــس على حـــذف العبـــارة الـــــــــــواردة من 

�ضعادة / د. �ضلطان اأحمد املوؤذن .
20 / 01 / 2009الـرابـعـةالـثـالــث

موافقة املجل�س على عدم تطبيق املادة )76( من الالئحة 
الداخلية بحـــق  �ضعادة / د. �ضلطان اأحمد املوؤذن.

2009الـرابـعـةالـثـالــث  /  01  /  20
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موافقة املجل�س على عدم تالوة تقرير اللجنة يف �ضـــــاأن 
» م�ضـــروع قانـــون احتـــادي ب�ضـــاأن تعديل بع�ـــس اأحكام 
القانـــون الحتادي رقـــم ) 19 ( ل�ضنـــة1995 م يف �ضاأن 

الأو�ضمة وامليداليات وال�ضارات بوزارة الداخلية«.

2009الـرابـعـةالـثـالــث  /  01  /  20

موافقـــة املجل�س على عر�س مو�ضوعي »ال�ضيا�ضة العامة 
لوزارة اخلارجية« و«�ضيا�ضة وزارة العدل« على الأع�ضاء 
لن�ضمـــام من يرغب منهم اإلى مقدمي طلب مناق�ضة اأي 

من املو�ضوعني.

2009الـرابـعـةالـثـالــث  /  01  /  20

موافقة املجل�س على تاأجيل مناق�ضة ال�ضوؤال اخلـــــــــا�س 
» نق�ـــس بع�ـــس الفئات النقديـــة يف ال�ضـــوق« اإلى جل�ضة 
قادمة ب�ضبـــب اعتذار �ضعادة الع�ضو مقـــدم ال�ضوؤال عن 

عدم ح�ضور هذه اجلل�ضة . 

2009الـخـامـ�ضـةالـثـالــث  /  01  /  27

اإحالة تو�ضيـــات مو�ضوع » �ضيا�ضة وزارة الأ�ضغال العامة 
» اإلى جلنة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف واملرافق العامة 
– مـــرة اأخرى – لإعـــادة �ضياغتهـــا يف �ضكلها النهائي 
على �ضوء مناق�ضات اأ�ضحاب ال�ضعادة الأع�ضاء متهيدًا 

للموافقة عليها يف جل�ضة قادمة.

2009الـخـامـ�ضـةالـثـالــث  /  01  /  27

2009الـ�ضـاد�ضـةالـثـالــثت�ضديــق املجلــــ�س علـى م�ضبطتــــي اجلل�ضة الرابعة واخلام�ضة.  /  02  /  10

موافقـــة املجل�س علـــى  عدم تالوة تقريـــر جلنة ال�ضوؤون 
ال�ضحيـــة والعمل وال�ضوؤون الجتماعيـــة  حول » م�ضروع 
قانون احتادي يف �ضاأن مكافحة التبغ« والدخول مبا�ضرة 

يف مناق�ضة مواد م�ضروع القانون .

02 / 2009الـ�ضـاد�ضـةالـثـالــث  /  10

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
املعدنيـــة  والـــروة  والبـــرتول  والتخطيـــط  اخلارجيـــة 
والزراعة والروة ال�ضمكية حول » م�ضروع قانون احتادي 
ب�ضاأن املدخالت واملنتجات الع�ضوية« والدخول مبا�ضرة 

يف مناق�ضة مواد القانون.

2009الـ�ضـاد�ضـةالـثـالــث  /  02  /  10

موافقـــة املجل�س علـــى اإحالـــة » م�ضروع قانـــون احتادي 
ب�ضـــاأن املعلومـــات الئتمانية » اإلى جلنة ال�ضـــوؤون املالية 

والقت�ضادية وال�ضناعية .
2009الـ�ضـاد�ضـةالـثـالــث  /  02  /  10
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موافقـــة املجل�ـــس علـــى عدم تـــالوة تقريـــر جلنـــة ال�ضوؤون 
الإ�ضالمية والأوقاف واملرافق العامة كاماًل يف �ضاأن مو�ضوع 
» �ضيا�ضة وزارة الأ�ضغال العامة والكتفاء بتالوة التو�ضيات.

2009الـ�ضـاد�ضـةالـثـالــث  /  02  /  10

موافقة املجل�ـــس على ان�ضحاب �ضعادة / د. فاطمة حمد 
املزروعي مـــن جلنة �ضـــوؤون الرتبية والتعليـــم وال�ضباب 
والإعالم والثقـــــافـــة ليحـــــــــــــــــــل حملــــــها �ضعــــــادة / 

د. عبــــدالرحيــــــم عبداللطيف ال�ضاهني.

10 / 02 / 2009الـ�ضـاد�ضـةالـثـالــث

ت�ضديـــق املجل�ـــس علـــى م�ضبطـــة اجلل�ضـــة ال�ضاد�ضـــة 
2009الـ�ضـابـعـةالـثـالــثاملعقودة بتاريخ 2009/02/10م.  /  03  /  10

موافقـــة املجل�س علـــى اإحالة ر�ضالـــة واردة ب�ضـــاأن حتفظات 
�ضاحـــب ال�ضمـــو رئي�ـــس الدولة –حفظـــه اهلل – علـــى بع�س 
التعديـــالت التـــي اأدخلهـــا املجل�ـــس الوطنـــي الحتـــادي على 
»م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن اإن�ضاء املركز الوطني لالإح�ضاء« 

اإلى جلنة ال�ضوؤون املالية والقت�ضادية وال�ضناعية .

2009الـ�ضـابـعـةالـثـالــث  /  03  /  10

موافقـــة املجل�س على اإحالـــة مو�ضوعـــي :�ضيا�ضة وزارة 
الرتبيـــة والتعليم« و »�ضيا�ضـــة الهيئة الحتادية للكهرباء 
واملـــاء » اإلى جلنة موؤقتة مـــن مقدمي طلـــــــب مناق�ضــة 

املو�ضـــوعني. مرفق ) 4 (

2009الـ�ضـابـعـةالـثـالــث  /  03  /  10

موافقة املجل�ـــس على عدم تالوة تقريـــر اللجنة حــــــول 
» م�ضـــروع قانـــون احتادي بتعديل بع�س اأحـــكام القانون 
الحتـــادي رقم )23( ل�ضنة 2005 يف �ضاأن قواعد اإعداد 
امليزانيـــة » والكتفاء بتالوة راأي اللجنة – فقط – دون 

تالوة تقرير اللجنة كاماًل.

2009الـ�ضـابـعـةالـثـالــث  /  03  /  10

موافقـــة املجل�س علـــى عدم تـــالوة تقريـــر اللجنة حول 
» م�ضـــروع قانـــون احتادي ب�ضـــاأن رواتـــب رئي�س جمل�س 

الوزراء ونائبه والوزراء« . 
2009الـ�ضـابـعـةالـثـالــث  /  03  /  10

موافقـــة املجل�س علـــى عدم تـــالوة تقريـــر اللجنة حول 
» م�ضـــروع  قانون احتـــادي ب�ضاأن املعلومـــات الئتمانية«  

والكتفاء بالإطالع عليه.
03 / 2009الـ�ضـابـعـةالـثـالــث  /  10
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موافقة املجل�س على اإحالة التو�ضيات اخلا�ضة مبو�ضوع 
» �ضنـــدوق الزواج«  اإلى جلنة ال�ضئـــون ال�ضحية والعمل 
وال�ضئون الجتماعيـــة لإدخال التعديالت الالزمة عليها 

يف �ضوء املناق�ضات والردود عليها خالل هذه اجلل�ضة.

2009الـ�ضـابـعـةالـثـالــث  /  03  /  10

موافقـــة املجل�ـــس علـــى عدم تـــالوة التقرير الـــوارد من 
اللجنـــة التنفيذيـــة لل�ضعبـــة الربملانية حـــول » م�ضــــروع 

النظــــــــام الداخلي للجــــــان ال�ضداقة الربملانية« . 
2009الـ�ضـابـعـةالـثـالــث  /  03  /  10

موافقـــة املجل�س علـــى اإحالـــة » م�ضروع قانـــون اإحتادي 
ب�ضاأن اإلغـــاء القانون الحتادي رقـــم )7( ل�ضنة 1993م 
باإن�ضـــاء الهيئـــة الحتاديـــة للبيئـــة » اإلى جلنـــة ال�ضوؤون 
اخلارجيـــة والتخطيـــط والبـــرتول والثــــــــروة املعدنيـــة 

والزراعــــة والروة ال�ضمكية .

2009الـ�ضـابـعـةالـثـالــث  /  03  /  10

موافقـــة املجل�س علـــى اإحالـــة » م�ضروع قانـــون اإحتادي 
ب�ضـــاأن الأو�ضمة وامليداليـــات وال�ضـــارات الع�ضكرية« اإلى 

جلنة ال�ضوؤون الداخلية والدفاع.
2009الـ�ضـابـعـةالـثـالــث  /  03  /  10

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة ال�ضابعة املعقودة 
2009الـثـامـنـةالـثـالــثبتاريخ 2009/03/10م.  /  03  /  24

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
الإ�ضالميـــة والأوقـــاف واملرافـــق العامة حـــول » م�ضروع 

قانون احتادي ب�ضاأن برنامج ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان«.
24 / 03 / 2009الـثـامـنـةالـثـالــث

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
املاليـــة والقت�ضادية وال�ضناعية حـــول » م�ضروع قانون 
احتادي ب�ضاأن تعديـــل القانون الحتادي رقم )1( ل�ضنة 
2003م باإن�ضـــاء الهيئـــة الحتاديـــة للجمـــارك « كامـــاًل 

والكتفاء بتالوة راأي اللجنة الوارد يف التقرير .

2009الـثـامـنـةالـثـالــث  /  03  /  24

موافقـــة املجل�س علـــى  عدم تالوة تقريـــر جلنة ال�ضوؤون 
املاليـــة والقت�ضادية وال�ضناعية حـــول » م�ضروع قانون 
احتـــادي بتعديل بع�س اأحكام القانـــون الحتادي رقــــــم 
) 4( ل�ضنة 2000م يف �ضـــاأن هيــــئة �ضــــــــوق الإمــــــارات 

لالأوراق املالية وال�ضلع «.

2009الـثـامـنـةالـثـالــث  /  03  /  24
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موافقـــة املجل�س على تاأجيل مناق�ضـــة مو�ضوع » تفاقـــــم 
2009الـثـامـنـةالـثـالــثظاهــــرة ارتفـــاع الأ�ضعـــــــــار« اإلى جل�ضة قادمة.  /  03  /  24

تاأجيل عر�س ت�ضكيالت جلان ال�ضداقة التالية:

 جلنة �ضداقة مع دول جمل�س التعاون.1. 
جلنة �ضداقة مع الدول العربية.. 2
جلنة �ضداقة مع الدول الآ�ضيوية وا�ضرتاليا.. 3
جلنة �ضداقة مع الدول الأوروبية.. 4
جلنة �ضداقة مع الدول الإفريقية.. 5
جلنة �ضداقة مع دول اأمريكا الالتينية واأمريكا ال�ضمالية.. 6

24 / 03 / 2009الـثـامـنـةالـثـالــث

ت�ضديق املجل�ـــس على م�ضبطة اجلل�ضة الثامنة املعقودة 
2009الـتـا�ضـعـةالـثـالــثبتاريخ 2009/03/24م.  /  04  /  07

تاأجيل مناق�ضة ال�ضوؤال اخلا�س ب�ضاأن »اعتماد البطاقات 
2009الـتـا�ضـعـةالـثـالــثال�ضحية للوزارة يف خمتلف الإمارات« اإلى جل�ضة قادمة.  /  04  /  07

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
ال�ضحية والعمل وال�ضـــوؤون الجتماعية يف �ضاأن مو�ضوع 
» �ضيا�ضية وزارة ال�ضـــوؤون الجتماعية « كاماًل والكتفاء 

بتالوة التو�ضيات الواردة فيه.

2009الـتـا�ضـعـةالـثـالــث  /  04  /  07

موافقة املجل�س على اإحالة التو�ضيات اخلا�ضة مبو�ضوع 
» �ضيا�ضة وزارة ال�ضـــوؤون الجتماعية« اإلى جلنة ال�ضوؤون 
ال�ضحيـــة والعمل وال�ضوؤون الجتماعيـــة ل�ضياغتها وفق 
املناق�ضـــات التي دارت يف املجل�س، ومن ثم اإعادتها مرة 

اأخرى لأخذ موافقة املجل�س عليها.

2009الـتـا�ضـعـةالـثـالــث  /  04  /  07

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة التا�ضعة املعقودة 
2009الـعـا�ضـرةالـثـالــثبتاريخ 2009/04/07م.  /  04  /  21

تاأجيــــل مناق�ضــــة �ضــــوؤال حــــول »تهيئــــة كــــوادر وطنية من 
2009الـعـا�ضـرةالـثـالــثاخلرباء يف قطاع الرتبية« اإلى جل�ضة قادمة .  /  04  /  21

تاأجيـــل مناق�ضة �ضوؤال حول » احتاد الريا�ضة املدر�ضيـة «  
اإلى جل�ضة قادمة .

2009الـعـا�ضـرةالـثـالــث  /  04  /  21
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موافقــــة املجل�ــــس علــــى عــــدم تــــالوة تقريــــر جلنــــة �ضوؤون 
الداخلية والدفاع حول »م�ضروع احتادي ب�ضاأن تعديل بع�س 
اأحــــكام القانون الحتادي رقم ) 40 ( ل�ضنة 2006م ب�ضاأن 

حظر ا�ضتحداث واإنتاج وتخزين الأ�ضلحة الكيمائية«.

2009الـعـا�ضـرةالـثـالــث  /  04  /  21

موافقـــة املجل�ـــس على  عدم تـــالوة تقريـــر اللجنة حول 
» م�ضـــروع قانون احتـــادي ب�ضـــاأن الأو�ضمـــة وامليداليات 

وال�ضارات الع�ضكرية«.
2009الـعـا�ضـرةالـثـالــث  /  04  /  21

موافقة املجل�س على اإعادة ت�ضكيل بع�س جلان ال�ضداقة 
الربملانيـــة ال�ضـــت، و ا�ضتكمـــال ت�ضكيل اللجـــان املتبقية 
ح�ضب اأ�ضبقية و�ضول رغبات الأع�ضاء لالن�ضمام اإليها .

2009الـعـا�ضـرةالـثـالــث  /  04  /  21

موافقة املجل�س على ا�ضتقالة  �ضعادة / د. عائ�ضة حممد 
الرومـــي من جلنة  ال�ضـــوؤون ال�ضحية والعمـــل وال�ضوؤون 
الجتماعية واإحـــالل  �ضعادة / علي جا�ضم اأحمد – النائب 

الثاين للرئي�س.

21 / 04 / 2009الـعـا�ضـرةالـثـالــث

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة العا�ضرة املعقودة 
بتاريخ 2009/04/21م.

احلادية الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  05  /  05

موافقـــة املجل�ـــس على اإحالـــة ر�ضالـــة واردة ب�ضـــاأن حتفظات 
بع�ـــس  اهلل-علـــى  الدولة-حفظـــه  رئي�ـــس  ال�ضمـــو  �ضاحـــب 
التعديـــالت التـــي اأدخلهـــا املجل�ـــس الوطنـــي الحتـــادي على 
»م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن اإن�ضاء الهيئة الحتادية لل�ضحة«  

اإلى جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون الجتماعية . 

احلادية الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  05  /  05

اإحالـــة » م�ضروع قانون احتادي ب�ضـــاأن حماية الأ�ضناف 
النباتية اجلديدة وحقوق م�ضتولدي النباتات « اإلى جلنة 
ال�ضوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والروة املعدنية 

والزراعة والروة ال�ضمكية .

احلادية الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  05  /  05
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املوافقة على الطلب املقدم من �ضعادة الع�ضوين مقدمي 
ال�ضوؤالني بتاأجيل مناق�ضـــة �ضوؤاليهما اإلى جل�ضة قادمة ، 

وال�ضوؤالن هما : 

متديــــد مــــدة تطبيــــق القانــــون الحتــــادي رقــــم )17( ل�ضنة . 1
2004م يف �ضاأن » مكافحة الت�ضرت التجاري «.

» دور القطــــاع اخلــــــــــــا�س يف امل�ضــــــوؤولية الجتماعية . 2
للموؤ�ض�ضات«.

احلادية الـثـالــث
ع�ضرة

2009 / 05 / 05

موافقة املجل�س على مناق�شة كل من :

 » م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن الأحكام العرفية «.1. 
 »  م�ضـــروع قانون احتـــــــــادي يف �ضاأن التعبئة العـــــــامة «. 2. 

يف جل�ضة �ضرية بناًء على طلب احلكومة.

احلادية الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  05  /  05

موافقـــة املجل�س على اإحالـــة » م�ضروع قانون احتادي يف 
�ضـــاأن تعديل بع�ـــس اأحكام القانون الحتـــادي رقم )8( 
ل�ضنـــة 1984م يف �ضاأن ال�ضـــركات التجاريـــة« اإلى جلنة 

ال�ضوؤون املالية والقت�ضادية وال�ضناعية .

احلادية الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  05  /  05

املوافقـــة علـــى مناق�ضـــة مو�ضوعـــي » ال�ضيا�ضـــة العامة 
لـــوزارة اخلارجيـــة « و» الأزمة املاليـــة «، واإحالة كل من 
هذيـــن املو�ضوعـــني اإلى جلنـــة موؤقتة مـــن مقدمي طلب 

مناق�ضة كل مو�ضوع منها ، وهم: 
اأحمد �ضبيب الظاهري .. 1
خالد علي بن زايــد.. 2

 �ضلطان �ضيف الكبي�ضي .3. 
را�ضد م�ضبح الكنـدي .. 4
د. اأمل عبداهلل القبي�ضي .. 5
عبداهلل اأحمـد ال�ضحـي.. 6

 د. عبدالرحيم ال�ضاهيـن.7. 
 خليفة عبداهلل بن هويدن.8. 

احلادية الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  05  /  05
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موافقــــة املجل�س علــــى اإحالة مو�ضــــوع » النظر يف مو�ضوع 
امللكية الفكرية « اإلى جلنة موؤقتة من مقدمي الطلب وهم: 

اأحمد �ضبيب الظاهري.. 1
حمد حارث املدفع.. 2
عبداهلل نا�ضر حويليل.. 3
جمال حممد احلاي. 4
را�ضد الكندي املرر.. 5
يو�ضف علي بن فا�ضل.. 6
يو�ضف عبيد النعيمي.. 7
ح�ضني عبداهلل ال�ضعفار.. 8
د. ن�ضال حممد الطنيجي.. 9

احلادية الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  05  /  05

ت�ضديـــق املجل�س على م�ضبطـــة اجلل�ضة احلادية ع�ضرة 
الثانية الـثـالــثاملعقودة بتاريخ 2009/05/05م.

ع�ضرة
2009  /  05  /  19

موافقـــة املجل�س على تاأجيـــل مناق�ضـــة الر�ضالة الواردة 
من وزير الدولة ل�ضوؤون املجل�س الوطني الحتادي ب�ضاأن 
النظـــر يف » م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن تعديل بع�س 
اأحـــكام القانـــون الحتادي رقـــم ) 8 ( ل�ضنة 1984م يف 

�ضاأن ال�ضركات التجارية«.

الثانية الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  05  /  19

موافقـــة املجل�س علـــى اإحالة مو�ضوعـــي » حماية وتنمية 
الروة ال�ضمكــــــيـــة » و »�ضـــــــــيا�ضة وزارة العــــــــــــــــدل « 

اإلى اللجنتني املخت�ضتني.
الثانية الـثـالــث

ع�ضرة
2009  /  05  /  19

اإحالـــة التو�ضيـــات اخلا�ضـــة مبو�ضوع » تفاقـــم ظاهرة 
ارتفاع الأ�ضعـــار«  اإلى جلنة ال�ضوؤون املالية والقت�ضادية 
وال�ضناعية ل�ضياغتها واإعادتها مرة اأخرى اإلى املجل�س.

الثانية الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  05  /  19

موافقة املجل�س على تاأجيـــل مناق�ضة احل�ضاب اخلتامي 
للمجل�ـــس الوطنـــي الحتـــادي عـــن ال�ضنـــة املــــــــــاليـــــة 

املنتــهيـــــــة يف 2008/12/31 م اإلى اجلل�ضة القادمة.
الثانية الـثـالــث

ع�ضرة
2009  /  05  /  19

موافقـــة املجل�س على تاأجيـــل مناق�ضة م�ضـــروع ميزانية 
املجل�ـــس الوطنـــي الحتادي لل�ضنـــة املاليـــة 2010م اإلى 

اجلل�ضة القادمة .
الثانية الـثـالــث

ع�ضرة
2009  /  05  /  19
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ت�ضديـــق املجل�س علـــى م�ضبطة اجلل�ضـــة الثانية ع�ضرة 
املعقودة بتاريخ 2009/05/19م.

الثالثة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  02

موافقـــة املجل�س على تاأجيل منـاق�ضـــة ال�ضوؤال اخلــــــا�س 
بـــ » الربط املائي بني اإمارات الدولة « اإلى جل�ضة قادمة .

الثالثة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  02

موافقـــة املجل�ـــس على تاأجيـــل مناق�ضة �ضـــوؤال » حوادث 
ده�ـــس الأطفال مـــن  م�ضتخدمي حافـــــــــــالت الـوزارة« 

اإلى جل�ضة قادمة .
الثالثة الـثـالــث

ع�ضرة
2009  /  06  /  02

تاأجيل مناق�ضة » مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة الثقافة وال�ضباب 
وتنمية املجتمع – قطاعي الثقافة الريا�ضة وال�ضباب« .

الثالثة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  02

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة املذكـــرة املرفقة  من 
هيئـــة املكتـــب اأو التقريـــر النهائي من ديـــوان املحا�ضبة 
حول احل�ضـــاب اخلتامي عـــن ال�ضنة املاليـــة املنتهية يف 

2008/12/31م .

الثالثة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  02

ت�ضديـــق املجل�س علـــى م�ضبطة اجلل�ضـــة الثالثة ع�ضرة 
الرابعة الـثـالــثاملعقودة بتاريخ 2009/06/02م.

ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17

تاأجيل مناق�ضة �ضوؤال ب�ضاأن » ت�ضهيل خروج و�ضائط نقل الركاب 
الرابعة الـثـالــثوالب�ضائع من املنافذ الربية للدولة » اإلى جل�ضة قادمة.

ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17

موافقـــة املجل�س على اإحالة تو�ضيـــات مو�ضوع » �ضيا�ضة 
وزارة الثقافـــة وال�ضبـــاب وتنميـــة املجتمـــع – قطاعـــي 
الثقافـــة – الريا�ضة وال�ضباب » اإلى جلنة �ضئون الرتبية 
والتعليـــم وال�ضباب والإعالم والثقافة مرة اأخرى لإعادة 
�ضياغتهـــا وعر�ضهـــا علـــى املجل�ـــس مـــرة اأخـــرى لأخذ 

املوافقة عليها.

الرابعة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17

املوافقــــة علــــى عــــدم تــــالوة تقريــــر جلنــــة �ضــــوؤون اخلارجية 
والتخطيــــط والبــــرتول والــــروة املعدنيــــة والزراعــــة والــــروة 
ال�ضمكية يف �ضاأن حتفظات �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة حفظه 
اهلل حول التعديالت التي اأدخلها املجل�س على » م�ضروع قانون 
احتادي ب�ضاأن اإلغاء القانون الحتادي رقم ) 7 ( ل�ضنة 1993م 

باإن�ضـــــاء الهيئة الحتادية للبيئة وتعديالته« .

الرابعة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17
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موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
الداخليـــة والدفاع حول حتفظـــات �ضاحب ال�ضمو رئي�س 

الدولة حول » قانون احتادي ب�ضاأن التعبئة العامة«.
الرابعة الـثـالــث

ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17

رف�س املجل�س حتويل جل�ضة مناق�ضة حتفظات �ضاحب ال�ضمو 
الرابعة الـثـالــثرئي�س الدولة اإلى جل�ضة �ضرية والإبقاء على علنية اجلل�ضة.

ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17

موافقـــة املجل�ـــس على منـــح جلنـــة ال�ضـــوؤون الت�ضريعية 
والقانونيـــة اأجاًل جديـــدًا لنظر مو�ضـــوع »�ضيا�ضة وزارة 
العـــدل« وذلـــك اإعمـــاًل لن�س املـــادة )51( مـــن الالئحة 

الداخلية للمجل�س.

الرابعة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17

موافقـــة املجل�ـــس على منـــح جلنـــة ال�ضـــوؤون اخلارجية 
والتخطيـــط والبرتول والروة املعدنية والزراعة والروة 
ال�ضمكيـــة اأجـــاًل جديدًا لنظـــر مو�ضـــوع »�ضيا�ضة وزارة 
اخلارجيـــة« اإعمـــاًل لن�ـــس املـــادة )51( مـــن الالئحـــة 

الداخلية للمجل�س.

الرابعة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17

موافقـــة املجل�ـــس على تاأجيـــل مناق�ضة » م�ضـــروع قانون 
احتـــادي ب�ضـــاأن تاأ�ضي�ـــس م�ضـــرف الإمـــارات للتنمية« 
والقت�ضاديـــة  املاليـــة  ال�ضـــوؤون  جلنـــة  اإلـــى  واإعادتـــه 

وال�ضناعية ملزيد من الدرا�ضة.

اخلام�ضة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  30

موافقـــة املجل�س علـــى اإحالة مو�ضـــوع » �ضيا�ضـــة الهيئة 
العامـــة للطريان املـــدين«  اإلى جلنة موؤقتـــة من مقدمي 

طلب مناق�ضة املو�ضوع وهم :
�ضعادة / خليفة عبداهلل بن هويدن .. 1
�ضعادة / د. �ضلطان اأحمد املوؤذن.. 2
�ضعادة / د. ن�ضال حممد الطنيجي.. 3
 �ضعادة / د.عائ�ضة حممد الرومي.. 4
 �ضعادة / روية �ضيف ال�ضماحي.. 5
6 ..  �ضعادة / �ضلطان خلفان بن ح�ضنينَّ
�ضعادة / علي جا�ضم اأحمد .. 7
�ضعادة / فاطمة غامن املري.. 8

اخلام�ضة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  30
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موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإحالـــة مو�ضـــوع » هيئـــة تنظيم 
الت�ضـــالت » اإلى جلنة موؤقتة من مقدمي طلب مناق�ضة 

املو�ضوع وهم :

�ضعادة / خليفة عبداهلل بن هويدن.. 1
 �ضعادة / د. �ضلطان اأحمد املوؤذن.2. 
 �ضعادة / د. ن�ضال حممد الطنيجي.3. 
 �ضعادة / د.عائ�ضة حممد الرومي.4. 
 �ضعادة / روية �ضيف ال�ضماحي .5. 
6 .. �ضعادة / �ضلطان خلفان بن ح�ضنينَّ

 �ضعادة / علي جا�ضم اأحمد .7. 
�ضعادة / فاطمة غامن املري.. 8

 �ضعادة / مي�ضاء را�ضد غدير. 9. 

اخلام�ضة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  30

موافقة املجل�س على طلبات التمديد املقدمة من اللجان 
ملنحهـــا اأمدًا جديـــدًا لنظر املو�ضوعـــات املوجودة لديها 
علـــى اأن تكـــون تلـــك التقاريـــر جاهـــزة قبـــل بداية دور 

النعقاد العادي الرابع . وهي كالتايل :

جلنـــة �ضـــوؤون الرتبيـــة والتعليـــم وال�ضبـــاب والإعالم . 1
والثقافـــة والتمديد لها فيما يخ�س مو�ضـــوع » �ضيا�ضة 

احلكومة يف قطاع الإعالم « .

اللجنـــة املوؤقتـــة ملو�ضوع الهيئـــة الحتاديـــة للكهرباء . 2
واملـــاء التمديد لها فيمـــا يخ�س مو�ضـــوع » �ضيا�ضة الهيئة 

الحتادية للكهرباء واملاء « .

جلنة ال�ضوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والروة . 3
املعدنية والزراعة والروة ال�ضمكية والتمديد لها فيما 

يخ�س مو�ضوع »حماية وتنمية الروة ال�ضمكية «.

اخلام�ضة الـثـالــث
ع�ضرة

2009  /  06  /  30
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موافقـــة املجل�س علـــى تاأجيل البنود الثالثـــة التالية اإلى 
جل�ضة قادمة:

انتخاب املراقبني.. 1
انتخاب اللجنة التنفيذية لل�ضعبة الربملانية .. 2
ت�ضكيل جلان املجل�س.. 3

2009الأولــــىالـــرابــع  /  10  /  21

ت�ضكيل جلنة الرد على خطاب الفتتاح ت�ضم ما يلي :

�ضعادة / اأحمد �ضبيب الظاهري . . 1
�ضعادة / خليفة بن هويدن الكتبي . . 2
�ضعادة / حممد حممد فا�ضل الهاملي .. 3
�ضعادة / اأحمد �ضعيد الظنحاين .. 4
�ضعادة / را�ضد م�ضبح الكندي املرر .. 5
�ضعادة / فاطمة غامن املري .. 6
�ضعادة / خالد علي بن زايـد .. 7
�ضعادة / مي�ضاء را�ضد غدير .. 8

2009الأولــــى الـــرابــع  /  10  /  21

املوافقة على اإعادة تو�ضيات اللجنة املوؤقتة حول مو�ضوع 
» �ضيا�ضة وزارة الرتبية والتعليم « اإلى اللجنة مرة اأخرى 

ل�ضياغتها يف �ضوء املناق�ضات التي دارت يف اجلل�ضة.
27 / 10 / 2009الـثـانـيـةالـــرابــع

موافقة املجل�س على انتخاب مراقبي املجل�س كل من  :

�ضعـــــــادة الع�ضو/ علـــــــي مـــاجـــــــــــد املطــــرو�ضــــــــي . 1
) فاز بالتزكية (

�ضعـــــــــادة العـ�ضو/ خالـــــد علــــــــــي بـــن زايــــــــــــــــــــد . 2
) فاز بالتزكية (

2009الـثـانـيـةالـــرابــع  /  10  /  27

موافقة املجل�س على انتخاب وكياًل للجــنة التنفيذيــــــــة 
و اأميــــن �ضر للجنة التنفيذية واأربعة اأع�ضاء.

اللجنة التنفيذية:
الوكيل : �ضعادة الع�ضو / خليفة عبداهلل بن هويدن الكتبي.	•
اأمـــني ال�ضـر: �ضعـادة الع�ضو / جنالء في�ضل العو�ضي.	•

الأع�شاء:
�ضعادة الع�ضو / اأحمد �ضبيب الظاهري.. 1
�ضعادة الع�ضو / فاطمة غامن املري .. 2
�ضعادة الع�ضو / عامر عبداجلليل الفهيم .. 3
�ضعادة الع�ضو / �ضلطان �ضقر ال�ضويدي .. 4

2009الـثـانـيـةالـــرابــع  /  10  /  27
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2009الـثـانـيـةالـــرابــعت�ضكيل جلان املجل�س . ) مرفق 5 (   /  10  /  27

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطـــة اجلل�ضة الأولـى املعقودة 
2009الـثـانـيـةالـــرابــعبتاريخ 2009/10/21م.  /  10  /  27

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطـــة اجلل�ضة الثانية املعقودة 
2009الـثـالـثـةالـــرابــعبتاريخ 2009/10/27.  /  11  /  17

موافقـــة املجل�س على توجيه ر�ضالة اإلـــى جمل�س الوزراء 
لال�ضتف�ضـــار عـــن الأ�ضبـــاب واملـــربرات التي دعـــت اإلى 
اإ�ضـــدار » م�ضـــروع قانون احتـــادي ب�ضاأن اإلغـــاء القانون 
الهيئـــة  باإن�ضـــاء  1993م  ل�ضنـــة   )7( رقـــم  الحتـــادي 
الحتاديـــة للبيئة وتعديالته » يف �ضـــكل مر�ضوم بقانون، 
بعـــد اأن ناق�ضه املجل�س واأدخل عليه بع�س التعديالت ثم 
وردت عليها حتفظات من �ضاحـــب ال�ضمو رئي�س الدولة 
وافـــق عليها املجل�س بعد ذلـــك، و – كذلك - بخ�ضو�س 
مو�ضوع ظاهرة تعديـــل م�ضروعات القوانني قبل نفاذها 

وبعد مرورها بالقنوات الد�ضتورية . 

2009الـثـالـثـةالـــرابــع  /  11  /  17

موافقـــة املجل�ـــس علـــى عدم تـــالوة تقرير جلنـــة املالية 
القت�ضادية وال�ضناعيـــة حول » م�ضروع  قانون احتادي 
بتعديـــل بع�ـــس اأحكام القانون الحتـــادي رقم     ) 18( 
ل�ضنة 1981م ب�ضاأن تنظيم الوكالت التجارية والقوانني 

املعدلة له«.

2009الـثـالـثـةالـــرابــع  /  11  /  17

موافقـــة املجل�ـــس على تاأجيـــل مناق�ضة » م�ضـــروع قانون 
احتادي بتعديل احتـــادي بتعديل بع�س اأحـــكام القانون 
الحتادي رقم ) 7 ( ل�ضنة 1972م ب�ضاأن �ضعار الإمارات 

العربية املتحدة وخامتها الر�ضمي«.

2009الـثـالـثـةالـــرابــع  /  11  /  17

موافقـــة املجل�س علـــى ا�ضتكمال ت�ضكيل اللجنـــة الباقية 
)جلنـــة ال�ضداقة مـــع الدول الإفريقيـــة( من ت�ضكيالت 

جلان ال�ضداقة الربملانية حيث ان�ضم اإليها :
 �ضعادة / اأحمد اخلاطري.1- 
 و�ضعادة/ فاطمة املري 2- 

وكل مـــن اأ�ضحاب ال�ضعادة الأع�ضاء )روية ال�ضماحي 
والدكتـــورة عائ�ضة الرومي وعليـــاء ال�ضويدي ويو�ضف 

بن فا�ضل و�ضامل النقبي( .

2009الـثـالـثـةالـــرابــع  /  11  /  17
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موافقة املجل�س على اإحالة مو�ضوعي » �ضيا�ضة الهيئة العامة 
للطـــريان املـــدين « و »هيئة تنظيم الت�ضـــالت « اإلى جلنة 
ال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقــــاف واملرافق العــــــامـــــــة بدًل 

من اللجنة املوؤقتة.

2009الـثـالـثـةالـــرابــع  /  11  /  17

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإحالة مو�ضـــوع » �ضيا�ضـــة وزارة 
املاليـــة » اإلـــى جلنـــة ال�ضـــوؤون املاليـــة والقت�ضــــــاديـــة 

وال�ضنـــــــاعية بــدًل مـــــن اللجنة املوؤقتة. 
2009الـثـالـثـةالـــرابــع  /  11  /  17

موافقـــة املجل�س علـــى اإحالل �ضعـــادة الع�ضو / عبداهلل 
اأحمـــد باحلـــن ال�ضحـــي حمل �ضعـــادة الع�ضـــو / يو�ضف 

النعيمي يف جلنة ال�ضوؤون الت�ضريعية والقانونية.
2009الـثـالـثـةالـــرابــع  /  11  /  17

ت�ضديـــق املجل�س على م�ضبطـــة اجلل�ضة الثالثة املعقودة 
2009الـرابـعـةالـــرابــعبتاريخ 2009/11/17م.  /  12  /  08

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
الت�ضريعيـــة والقانونيـــة حـــول » م�ضروع قانـــون احتادي 
بتعديـــل بع�ـــس اأحـــكام القانـــون الحتـــادي رقـــم )7( 
ل�ضنـــة 1972م ب�ضـــاأن �ضعار الإمارات العربيـــة املتحــــدة 

وخامتـــها الر�ضمي«.

2009الـرابـعـةالـــرابــع  /  12  /  08

املوافقـــة علـــى اإعـــادة التو�ضيـــات اللجنـــة املوؤقتة حول 
مو�ضـــوع » حماية وتنميـــة الروة ال�ضمكيـــة« اإلى اللجنة 
مرة اأخرى ل�ضياغتها يف �ضوء املناق�ضات التي دارت يف 
اجلل�ضـــة على اأن يتم عر�ضهـــا يف جل�ضة قادمة للموافقة 

عليها ورفعها اإلى جمل�س الوزراء .

2009الـرابـعـةالـــرابــع  /  12  /  08

ت�ضديـــق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة الرابعة املعقودة 
الـخـامـ�ضـةالـــرابــعبتاريخ 2009/12/08م.

2009  /  12  /  22

2009  /  12  /  23

موافقـــة املجل�ـــس على طلـــب التمديد املقـــدم من جلنة 
ال�ضوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والروة املعدنية 
والزراعة والروة ال�ضمكية ب�ضاأن مو�ضوع » �ضيا�ضة وزارة 

اخلارجية « لغاية �ضهر فرباير لتنتهي من تقريرها.

الـخـامـ�ضـةالـــرابــع
2009 / 12 / 22

2009  /  12  /  23

تاأجيـــل الت�ضديـــق على م�ضبطة اجلل�ضـــة اخلام�ضة اإلى 
2010الـ�ضـاد�ضـةالـــرابــعجل�ضة قادمة.  /  01/  05
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موافقة املجل�س على طلــــب تاأجــــــيل ال�ضــــــــــوؤال اخلــــا�س 
بـــ ) رواتب املتقاعدين من الع�ضكريني ( اإلى جل�ضة قادمة.

2010الـ�ضـاد�ضـةالـــرابــع  /  01/  05

موافقـــة املجل�س على الكتفاء بتالوة موجز تقرير جلنة 
ال�ضـــوؤون الإ�ضالمية والأوقاف واملرافـــق العـــــــامة ب�ضاأن 
» م�ضـــروع قانون احتادي يف �ضـــاأن حماية ال�ضبكة العامة 

للهيئة الحتادية للكهرباء واملاء«.

2010الـ�ضـاد�ضـةالـــرابــع  /  01/  05

موافقـــة املجل�س على الكتفاء بتالوة موجز تقرير جلنة 
ال�ضـــوؤون الإ�ضالميـــة والأوقـــاف واملرافـــق العامـــة حول 
مو�ضـــوع » �ضيا�ضـــة الهيئة الحتاديـــة للكهربـــاء واملاء« دون 

تالوة التقرير املف�ضل.

2010الـ�ضـاد�ضـةالـــرابــع  /  01/  05

موافقـــة املجل�س على اإحالـــة تو�ضياته ب�ضـــاأن مو�ضــــــوع 
» �ضيا�ضـــة الهيئة الحتادية للكهربـــاء واملاء« مرة اأخرى 
اإلى جلنة ال�ضئـــون الإ�ضالمية والأوقاف واملرافق العامة 
ل�ضياغتها يف �ضـــوء املناق�ضات التي متت يف املجل�س ثم 

عر�ضها على املجل�س متهيدًا لإقرارها.

2010الـ�ضـاد�ضـةالـــرابــع  /  01/  05

اجلل�ضتـــــــــني  م�ضبطتـــي  علـــى  املجلــــ�ـــس  ت�ضديـــق 
اخلام�ضــــة وال�ضاد�ضة.

2010الـ�ضـابعـةالـــرابــع  /  01  /  19

موافقـــة املجل�س على عدم اإحالة التحفظات الواردة من 
�ضاحـــب ال�ضمو رئي�س الدولـــة » حفظه اهلل » اإلى اللجنة 
املخت�ضـــة واملوافقة على بع�س التعديـــالت التي اأدخلها 
املجل�ـــس على م�ضـــروع القانون الحتـــادي بتعديل بع�س 
اأحكام القانون الحتادي رقم ) 7 ( ل�ضنة 1972م ب�ضاأن 
�ضعـــار الإمــــــارات وخامتهـــا الر�ضـــــمـــي دون اإحالتــــها 

للجنة املخت�ضة.

2010الـ�ضـابعـةالـــرابــع  /  01  /  19

موافقـــة املجل�س على اإحالة تو�ضياتـــه اإلى جلنة ال�ضوؤون 
الت�ضريعيـــة والقانونيـــة ب�ضـــاأن مو�ضـــوع » �ضيا�ضة وزارة 
العـــدل « ل�ضياغتهـــا يف �ضـــوء املناق�ضـــات التي متت يف 
املجل�ـــس ، ومن ثم اإعادتهـــا للمجل�س مـــرة اأخرى لأخذ 

املوافقة عليها يف جل�ضة قادمة.

2010الـ�ضـابعـةالـــرابــع  /  01  /  19
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ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة ال�ضابعة املعقودة 
2010الـثـامـنـةالـــرابــعبتاريخ 2010/01/19م.  /  03  /  02

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإحالة مو�ضـــوع » �ضيا�ضـــة وزارة 
ال�ضحـــة « اإلـــى جلنـــــــة ال�ضـــوؤون ال�ضحيـــــــة والعمـــل 

وال�ضوؤون الجتماعية.
2010الـثـامـنـةالـــرابــع  /  03  /  02

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإحالة مو�ضـــوع » �ضيا�ضـــة هيئة 
2010الـثـامـنـةالـــرابــعالإمارات للهوية « اإلى جلنة ال�ضوؤون الداخلية والدفاع.  /  03  /  02

موافقـــة املجل�ـــس علـــى تاأجيل الـــرد على ال�ضـــوؤال حول 
2010الـثـامـنـةالـــرابــع»كيفية متابعة الأداء احلكومي«  اإلى جل�ضة قادمة.  /  03  /  02

املوافقـــة على رفـــع كتاب للوزير املعنـــي يف �ضاأن مو�ضوع 
مر�ضـــوم احتـــادي رقـــم ) 116 ( ل�ضنـــة 2009م ب�ضـــاأن 
الت�ضديـــق علـــى التفاقية الدوليـــة ال�ضاملـــة واملتكاملة 
وكرامتهـــم  املعاقــــــــــــني  حقـــوق  وتعزيــــــــــز  حلمايـــة 

واملالحظات ب�ضاأنها .

02 / 03 / 2010الـثـامـنـةالـرابـع

موافقـــة املجل�س علـــى اإحالة تو�ضياته اإلـــى جلنة �ضوؤون 
الرتبيـــة والتعليـــم وال�ضباب والإعـــالم والثقافة يف �ضاأن  
مو�ضوع » �ضيا�ضة احلكومة يف قطاع الإعالم« ل�ضياغتها 
يف �ضـــوء املناق�ضـــات التـــي متـــت يف املجل�ـــس ، ومن ثم 

اإعادتها للمجل�س مرة اأخرى لأخذ املوافقة عليها.

2010الـثـامـنـةالـــرابــع  /  03  /  02

ت�ضديق املجل�ـــس على م�ضبطة اجلل�ضة الثامنة املعقودة 
2010الـتـا�ضـعـةالـــرابــعبتاريخ 2010/03/02م.  /  03/  23

اإحالـــة مو�ضـــوع »�ضيا�ضـــة وزارة الداخليـــة« اإلـــى جلنة 
2010الـتـا�ضـعـةالـــرابــعال�ضوؤون الداخلية والدفاع.  /  03/  23

تاأجيـــل �ضـــوؤال موجـــه حـــول »اإجـــازة الو�ضـــع يف قانون 
23 /03 / 2010الـتـا�ضـعـةالـــرابــعاملـــوارد الب�ضــــــرية الحتادي « اإلى جل�ضة قادمة.

2010العـا�ضــرةالـــرابــعت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة التا�ضعة.  /  04  /  20

اإحالة مو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة الحتادية للموارد الب�ضرية 
احلكوميـــة اإلـــى جلنـــة ال�ضـــوؤون ال�ضحـــيـــة والعمــــــــل 

وال�ضوؤون الجتماعية .
20 / 04 / 2010العـا�ضــرةالـــرابــع
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اإحالـــة مو�ضوعي »موارد امليـــاه يف الدولة « و »امل�ضكالت 
اإلـــى جلنـــة ال�ضـــوؤون اخلارجيـــة   » البيئيـــة يف الدولـــة 
والتخطيـــط والبتــــــــرول والـــروة املعدنيـــة والزراعـــة 

والروة ال�ضمكية.

2010العـا�ضــرةالـــرابــع  /  04  /  20

موافقة املجل�س علـــى تاأجيل �ضوؤال حول »�ضرف اإعانات 
اجتماعية للعاطلني عن العمل « اإلى جل�ضة قادمة .

04 / 2010العـا�ضــرةالـــرابــع  /  20

املوافقة على عـــدم تالوة تقرير اللجنـــة ب�ضاأن »م�ضروع 
قانون احتـــادي بتعديل بع�س اأحـــكام القانون الحتادي 
رقـــم ) 29 ( ل�ضنة 1999م باإن�ضاء الهيئة العامة لل�ضوؤون 
الإ�ضالميـــة والأوقــــــاف« والكتفــــــــاء بقـــراءة اجلــدول 

املقارن مبا�ضرة. 

2010العـا�ضــرةالـــرابــع  /  04  /  20

الكتفاء بتالوة ملخ�س تقرير جلنة  ال�ضوؤون اخلارجية 
والتخطيـــط والبرتول والروة املعدنية والزراعة والروة 

ال�ضمكية ب�ضاأن مو�ضوع »�ضيا�ضة وزارة اخلارجية «.
2010العـا�ضــرةالـــرابــع  /  04  /  20

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة العا�ضرة املعقودة 
بتاريخ 2010/03/23م.

احلادية الـــرابــع
ع�ضرة

2010  /  06  /  01

موافقـــة املجل�س على تاأجيل ال�ضـــوؤال حول »حظر تداول 
بع�س اأنواع الأدوية يف اأ�ضواق الدولة « اإلى جل�ضة قادمة.

احلادية الـــرابــع
ع�ضرة

2010  /  06  /  01

موافقـــة املجل�س على عـــدم تالوة تقرير جلنـــة ال�ضوؤون 
ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون الجتماعية يف �ضاأن حتفظات 
�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة – حفظه اهلل – حول بع�س 
التعديالت التي اأدخلهـــا املجل�س الوطني الحتادي على 
م�ضـــروع القانون الحتـــادي رقـــم ) 47 ( ل�ضنة 1992م 

باإن�ضاء �ضندوق الزواج.

احلادية الـــرابــع
ع�ضرة

2010  /  06  /  01
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موافقة املجل�س على اإحالـــة تو�ضياته اإلى جلنة  ال�ضوؤون 
الداخليـــة والدفـــاع  يف �ضـــاأن  مو�ضـــوع »  �ضيا�ضـــة هيئة 
الإمـــارات للهويـــة « ل�ضياغتها يف �ضـــوء املناق�ضات التي 
متـــت يف املجل�س ، ومـــن ثم اإعادتهـــا للمجــــل�ـــس مــــرة 

اأخــــرى لأخـــذ املوافقة عليها.

احلادية الـــرابــع
ع�ضرة

2010 / 06 / 01

احلادية الـــرابــعموافقة املجل�س على حتـــويـــل اجلل�ضة اإلى جل�ضة �ضرية.
ع�ضرة

2010  /  06  /  01

موافقـــة املجل�ـــس علـــى اإ�ضـــدار بيـــان ب�ضـــاأن »الهجوم 
احلادية الـــرابــعالإ�ضرائيلي على قافلة احلرية الإن�ضانية«.

ع�ضرة
2010  /  06  /  01

ت�ضديـــق املجل�س على م�ضبطـــة اجلل�ضة احلادية ع�ضرة 
الثانية الـــرابــعاملعقودة بتاريخ 2010/06/01م.

ع�ضرة
2010  /  06  /  15

تاأجيــــل الر�ضالــــة الــــواردة ب�ضــــاأن اآليــــة مناق�ضــــة تو�ضيات 
الثانية الـــرابــعاملجل�س الوطني حول املو�ضوعات العامة اإلى جل�ضة قادمة.

ع�ضرة
2010  /  06  /  15

املوافقة على تاأجيل الإجابة على كل من ال�ضوؤال اخلام�س 
حول  » ارتفاع اأ�ضعــــار ال�ضلع واخلدمات الناجت عن زيادة 
�ضعــــر البنزيــــن « وال�ضــــوؤال ال�ضاد�س  حول » فتــــح واإدارة 
احل�ضابات يف امل�ضارف التجارية « وال�ضـــــــــــابع   حــــــول  
»خف�س �ضن التقاعد لدى املوظفة املواطنة « ملدة اأ�ضبوعني 
ح�ضــــب طلب معايل الوزير يف ر�ضالته الواردة اإلى املجل�س 

رقم )اأ/10/893/7/1( بتاريخ 2010/6/14 .

الثانية الـــرابــع
ع�ضرة

2010  /  06  /  15

املوافقـــة علـــى اإعـــادة التو�ضيـــات اخلا�ضـــة مبو�ضـــوع 
» �ضيا�ضـــة وزارة املاليـــة « اإلـــى   جلنـــة ال�ضئـــون املاليـــة 
والقت�ضاديـــة وال�ضناعية مرة اأخـــرى لإعادة �ضياغتها 

يف �ضوء املناق�ضات التي متت .

الثانية الـــرابــع
ع�ضرة

2010  /  06  /  15

الثالثة الـــرابــعت�ضديــق املجلـــــ�س على م�ضبطة اجلل�ضة الثانية ع�ضرة.
ع�ضرة

2010  /  06  /  22

الرابعة الـــرابــعتاأجيل مناق�ضة �ضوؤال » احلد من ارتفـــــاع اأ�ضعار البنزين « .
ع�ضرة

2010  /  06  /  29
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انتخاب مراقبي املجل�س:

�ضعادة / خالد علي بن زايد.. 1
�ضعادة /   خليفة بن هويدن الكتبي.. 2

2010الأولــىالـخـامــ�س  /10  /  21

لل�ضعبة  التنفيذية  اللجنة  ت�ضكيل  على  املجل�س  موافقة 
2010الأولــىالـخـامــ�سالربملانية كما كانت يف الدور الرابع دون اإجراء اأي انتخاب.  /10  /  21

الإبقاء على ت�ضكيل جلان املجل�س  موافقة املجل�س على 
2010الأولــىالـخـامــ�سكما كانت يف الدور الرابع.   /10  /  21

خطاب  على  الــرد  جلنة  ت�ضكيل  على  املجل�س  موافقة 
الفتتاح من الأع�ضاء التالية اأ�ضماوؤهم:

�ضعادة / اأحمد �ضبيب الظاهري. . 1
�ضعادة / خليفة بن هويدن الكتبي .. 2
�ضعادة / �ضلطان �ضقر ال�ضويدي. . 3
�ضعادة / فاطمة غامن املري .. 4
�ضعادة / حمد بن غليطة الغفلي. . 5
�ضعادة / اأحمد �ضعيد الظنحاين.. 6

2010الأولــىالـخـامــ�س  /10  /  21

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة الفتتاحية الأولى 
2010الـثـانـيـةالـخـامــ�ساملعقودة بتاريخ 2010/10/21م.  /  11  /  02

وزارة  �ضيا�ضة  مو�ضوع  اإحــالــة  على  املجل�س  موافقة 
من  مكونة  الطلب  مقدمي  من  موؤقتة  للجنة  القت�ضاد 

الأع�ضاء التالية اأ�ضماوؤهم:
�ضعادة / عبداهلل نا�ضر املن�ضوري.. 1
�ضعادة / يو�ضف عبيد النعيمي.. 2
�ضعادة / خالد علي بن زايد.. 3
�ضعادة / را�ضد م�ضبح الكندي املرر.. 4
�ضعادة / را�ضد حممد ال�ضريقي.. 5
�ضعادة / �ضلطان �ضقر ال�ضويدي.. 6
�ضعادة / د. عبدالرحيم عبداللطيف ال�ضاهني.. 7

وقد ان�شم اإليهم كل من:
�ضعادة / خليفة بن هويدن الكتبي. . 1
�ضعادة / جمال حممد احلاي.. 2

2010الـثـانـيـةالـخـامــ�س  /  11  /  02
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�ضعادة / جنالء في�ضل العو�ضي. . 3
�ضعادة / مي�ضاء را�ضد غدير.. 4
�ضعادة / روية �ضيف ال�ضماحي.. 5

موافقة املجل�س على عقد اجلل�ضة القادمة يوم الثالثاء 
املوافق 2010/11/9م.

2010الـثـانـيـةالـخـامــ�س  /  11  /  02

موافقة املجل�س على اإعادة التو�ضيات اخلا�ضة مبو�ضــــوع 
» موارد املياه يف الدولة« اإلى جلنة » ال�ضوؤون اخلارجية 
والتخطيط والبرتول والروة املعدنية والزراعة والروة 
التي متت يف  املناق�ضة  وفق  لإعادة �ضياغتها  ال�ضمكية« 
اجلل�ضة، ثم اإعادتها اإلى املجل�س لأخذ املوافقة عليها يف 

جل�ضة قادمة.

2010الـثـالـثـةالـخـامــ�س  /  11  /  09

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطتي اجلل�ضتني الثانية والثالثة 
املعقودتني بتاريخي 2010/11/2م و2010/11/9م.

2010الـرابـعـةالـخـامــ�س  /  12  /  14

احتــادي  قانون  م�ضروع   « اإحالة  على  املجل�س  موافقة 
املالية  الــ�ــضـــــوؤون  اإلـــى جلنة   » الــعــام  الــديــن  �ــضــاأن  يف 

والقت�ضادية وال�ضناعية.
2010الـرابـعـةالـخـامــ�س  /  12  /  14

احتــادي  قانون  م�ضروع   « اإحالة  على  املجل�س  موافقة 
1982م  ل�ضنة   )3( رقم  الحتادي  القانون  اإلغاء  ب�ضاأن 
اإلى جلنة  باإن�ضاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديالته«  

ال�ضوؤون املالية والقت�ضادية وال�ضناعية.

2010الـرابـعـةالـخـامــ�س  /  12  /  14

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة الرابعة املعقودة 
بتاريخ 2010/12/14م.

2010اخلام�ضةالـخـامــ�س  /  12  /  28

الهيئة  »�ضيا�ضة  مو�ضوع  اإحــالــة  على  املجل�س  موافقة 
جلنة  اإلــى  الجتماعية«  والتاأمينات  للمعا�ضات  العامة 
بالإ�ضافة  وال�ضناعية  والقت�ضادية  املالية  ال�ضوؤون 
الأعـــــــــــ�ضاء  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  من  يرغب  من  اإلــى 

بالن�ضمام اإليها.

2010اخلام�ضةالـخـامــ�س  /  12  /  28



قــــرارات املجـــــل�س 58

الـتـاريــــخالـجـلـ�ضـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س على تاأجيل مناق�ضة ال�ضوؤال املقدم من 
�ضعادة الع�ضو/حممد عبداهلل الزعابي حول »ال�ضوابط 
املحا�ضبية واملالية ل�ضرف اأموال الوقف« لعتذار معايل 

الوزير عن ح�ضور اجلل�ضة.

2010اخلام�ضةالـخـامــ�س  /  12  /  28

اخلام�ضة  اجلل�ضة  م�ضبطة  عــلــى  املجل�س  ت�ضديق 
2011الـ�ضـاد�ضـةالـخـامــ�ساملعقودة بتاريخ 2010/12/28م.  /  01  /  11

موافقة املجل�س على اإعادة التو�ضيات اخلا�ضة مبو�ضوع 
احلكومية«  الب�ضرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  »�ضيا�ضة 
اإلى جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون الجتماعية 
ل�ضياغتها يف �ضوء املناق�ضات التي متت يف املجل�س، ثم 
اإعادتها اإلى املجل�س مرة اأخرى لأخذ املوافقة عليها يف 

جل�ضة قادمة.

2011الـ�ضـاد�ضـةالـخـامــ�س  /  01  /  11

ال�ضاد�ضة  اجلل�ضة  م�ضبطة  على  املجل�س  ت�ضديق 
2011الـ�ضـابـعـةالـخـامــ�ساملعقودة بتاريخ 2011/1/11م.  /  01  /  25

املقدم  ال�ضوؤال  مناق�ضة  تاأجيل  على  املجل�س  موافقة 
»اإجراءات  املدفع حول  الع�ضو/حمد حارث  �ضعادة  من 
لعتـــــــذار  املرجتعة«  ال�ضيكات  �ضكاوى  ب�ضاأن  الــوزارة 

مقـــــــدم ال�ضـــــــوؤال عن ح�ضور اجلل�ضة.

2011الـ�ضـابـعـةالـخـامــ�س  /  01  /  25

ت�ضديق املجل�س على م�ضبطة اجلل�ضة ال�ضابعة املعقودة 
2011الـثـامـنـةالـخـامــ�سبتاريخ 2011/1/25م  /  02  /  08

مدونة  م�ضروع  مناق�ضة  تاأجيل  على  املجل�س  موافقة 
الوطنــــي  املــجــلــ�ــس  ــاء  ــض ــ� لأع الــربملــانــيــة  الأخـــــالق 

الحتـــــــادي لدولــــــــــة الإمـــــــــارات العربية املتحدة.
2011الـثـامـنـةالـخـامــ�س  /  02  /  08



ثـــانــــيـــًا :

اأ - القرارات املو�ضوعية 
الت�ضريعية





دور النعقاد العادي الأول
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

قانون  »م�ضروع  على  املبداأ  حيث  من  املجل�س  موافقة 
احتادي يف �ضاأن اإن�ضاء حمكمتني احتاديتني ابتدائيتني 
يف  عليه  املوافقة  ثم  كلباء«،  و  خورفكان  مبدينتي 

جمموعه بعد اإدخال بع�س التعديالت.

2007الـثـالـثـةالأول  /  03  /  27

قانون  م�ضروع   « على  املبداأ  حيث  من  املجل�س   موافقة 
احتادي يف �ضاأن اإن�ضاء حمكمة ا�ضتثنائية يف خورفكان«،  

ثم املوافقة عليه يف جمموعه .
2007الـثـالـثـةالأول  /  03  /  27

�ضاأن  يف  احتادي  قانون  م�ضروع   « على  املجل�س  موافقة 
تعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 8 ( ل�ضنة 
1984 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية » من حيث املبداأ،  ثم 

املوافقة عليه يف جمموعه .

2007الـرابـعـةالأول  /  04  /  10

موافقة املجل�س على » م�ضروع  قانون احتادي يف �ضاأن 
 )  21  ( رقم  الحتادي  القانون  اأحكام  بع�س  تعديل 
ل�ضنة 1955  يف �ضاأن ال�ضري واملرور« من حيث املبداأ، ثم 

املوافقة عليه يف جمموعه.

2007الـرابـعـةالأول  /  04  /  10

موافقة املجل�س على » م�ضروع  قانون احتادي يف �ضاأن 
تنظيم النتفاع بامل�ضاكن احلكومية « من حيث املبداأ، ثم 

املوافقة عليه يف جمموعه .
2007الـرابـعـةالأول  /  04  /  10

ب�ضاأن  احتادي  قانون  م�ضروع   « على  املجل�س  موافقة 
ال�ضلع اخلا�ضعة للرقابة يف ال�ضترياد والت�ضدير«  من 
اإدخال  بعد  جمموعه  يف  عليه  املوافقة  ثم  املبداأ،  حيث 

بع�س التعديالت .

2007الـخـامـ�ضـةالأول  /  04  /  24

�ضاأن  يف  احتادي  قانون  م�ضروع  على  املجل�س  موافقة 
حيث  من   » القاب�ضة  الإمارات  بريد  جمموعة  اإن�ضاء   «
اإدخــــال  بعد  جمموعـــــه  يف  عليه  املوافقة  ثم   ، املبداأ 

بع�س التعديالت .

2007الـ�ضـابـعـةالأول  /  05  /  22

»بتعديل  احتادي  قانون  م�ضروع   « على  املجل�س  موافقة 
 1981 3( ل�ضنة  اأحكام القانون الحتادي رقم )  بع�س 
ثم  املبداأ،  حيث  من   » الإدارية  التنمية  معهد  باإن�ضاء 
املوافقة عليه يف جمموعه بعد اإدخال بع�س التعديالت .

2007الـ�ضـابـعـةالأول  /  05  /  22



63قــــرارات املجـــــل�س

الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س على » م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن « 
رقــــم  بقـــــــــانون احتادي  املر�ضوم  اأحكام  بع�س  تعديل 
) 1( ل�ضنة 2006م املعدل للقانون الحتادي رقم ) 1 ( 
و�ضالحيات  الوزارات  اخت�ضا�ضات  ب�ضاأن   1972 ل�ضنة 
الوزراء« من حيث املبداأ، ثم املوافقة عليه يف جمموعه 

بعد اإدخال بع�س التعديالت.

2007الـثـامـنـةالأول  /  06  /  05

اإعتمادات  �ضاأن  يف  مذكرة  بنود  على  املجل�س  موافقة 
اإ�ضافية لدعم ميزانية املجل�س الوطني الحتادي لل�ضنة 

املالية 2007م.
2007الـثـامـنـةالأول  /  06  /  05

�ضاأن  يف  احتادي  قانون  م�ضروع   « على  املجل�س  موافقة 
الرفق باحليوان« من حيث املبداأ، ومن ثم ناق�ضه مادة 
اإدخــــال  بعد  جممــوعه  يف  عليه  وافق  ذلك  وبعد  مادة 

بع�س التعديالت على بع�س مواده.

2007الـتـا�ضـعـةالأول  /  06  /  19

احل�ضاب   « يف  جاء  ما  اعتماد  على  املجل�س  موافقة 
املالية  ال�ضنة  عن  الحتادي  الوطني  للمجل�س  اخلتامي 

املنتهية يف 2006/12/31 « . 
2007الـتـا�ضـعـةالأول  /  06  /  19

جمل�س  باإن�ضاء  احتادي  م�ضروع   « على  املجل�س  موافقة 
وافق على  ثم  املبداأ،  والآثار« من حيث  لل�ضياحة  وطني 
يف  القانون  م�ضروع  على  ووافق  مادة،  مادة.  مواده 

جمموعه بعد اإدخال بع�س التعديالت. 

الـعـا�ضـرةالأول
2007  /  07  /  03

2007  /  07  /  04

 )   ( احتادي   م�ضروع   « مناق�ضة  على  املجل�س  موافقة 
الإخ�ضاب  مراكز  ترخي�س  �ضاأن  يف  2007م  ل�ضنة 
مادة.  مواده  على  وافق  ثم  املبداأ،  حيث  من   » بالدولة 
مادة. ويف نهاية النقا�س وافق على م�ضــــروع القــــــانون 

يف جمموعه بعد اإدخال التعديالت .

الـعـا�ضـرةالأول
2007  /  07  /  03

2007 / 07 / 04

 )  ( رقم  احتادي  قانون  م�ضروع  على  املجل�س  موافقة 
حيث  من  للبيئة  الحتادية  الهيئة  ب�ضاأن   2007 ل�ضنة 
املبداأ، ثم مـــــــوافــــــــــــــق املجلــــــــــــ�س على م�ضــــــــــــروع 

القانون يف جمموعه.

الـعـا�ضـرةالأول
2007  /  07  /  03

2007  /  07  /  04
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س م�ضروع قانون احتادي رقم )  ( 2007يف 
العام  النفع  ذات  الأهلية  واملوؤ�ض�ضات  اجلمعيات  �ضاأن 
القــانــــــون  م�ضروع  مواد  مناق�ضة  وبعد  املبداأ  من حيث 

وافــــــق على م�ضـــــروع القانون يف جمموعه.

الـعـا�ضـرةالأول
2007  /  07  /  03

2007  /  07  /  04

موافقة املجل�س على اعتماد امليزانية التقديرية للمجل�س 
الـعـا�ضـرةالأوللل�ضنة املالية 2008.

2007  /  07  /  03

2007  /  07  /  04



دور النعقاد العادي الثاين



قــــرارات املجـــــل�س 66

الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

باعتماد  احتادي  قانون  م�ضروع   « املجل�س  موافقة 
اخلتامية  واحل�ضابات  لالحتاد  اخلتامي  احل�ضاب 
يف  املنتهية  املالية  ال�ضنة  عن  امللحقة  امل�ضتقلة  للجهات 
31 / 12 / 2006م« من حيث املبداأ، ووافـــــــــــق املجـــــل�س 

علـــــــــى م�ضــــــــروع القانون يف جمموعه.

2007الـثـالـثـةالـثـانــي  /  12/  30

وردت  كما  املجل�س  ميزانية  اإقرار  على  املجل�س  موافقة 
للمجل�س  تو�ضية  رفع  يتم  اأن  على  امليزانية  م�ضروع  يف 
الأعلى للمطالبــــــــة باإقــــرار ميزانية املجلــــــــــ�س كمــــــــا 

وافــــــق عليها من قبل.
2007الـثـالـثـةالـثـانــي  /  12/  30

�ضاأن  يف  احتادي  قانون  م�ضروع   « على  املجل�س  موافقة 
اجلهات  وميزانيات  لالحتاد  العامة  امليزانية  ربط 
حيــــث  2008م« من  املالية  ال�ضنة  امللحقة عن  امل�ضتقلة 

املبــــــداأ ثم وافـــــــق عليها بابًا. بابًا.
2007الـثـالـثـةالـثـانــي  /  12/  30

بتعديل بع�س  » م�ضروع قانون احتادي  مناق�ضة املجل�س 
يف  2004م  ل�ضنة   )  13  ( رقم  الحتادي  قانون  اأحكام 
املا�س  وعبور  وت�ضدير  ا�ضترياد  على  الرقابة  �ضاأن 
اخلام« من حيث املبداأ ثم املوافقة على م�ضروع القانون 

يف جمموعه. بعد اإدخال بع�س التعديالت عليه.

29 / 01 / 2008الـخـامـ�ضـةالـثـانــي

قانون  م�ضروع   « على  املبداأ  حيث  من  املجل�س  موافقة 
ب�ضاأن تقرير اعتماد اإ�ضايف يف امليزانية العامة لالحتاد 
م�ضـــــــــروع  على  ثــم   « 2007م  املاليـــــــــة  ال�ضنة  عن 

القانون يف جمموعه.

2008الـخـامـ�ضـةالـثـانــي  /  01  /  29

قانون  م�ضروع   « على  املبداأ  حيث  من  املجل�س  موافقة 
الحتــــادي  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  احتادي 
الدبلوما�ضي  ال�ضلك  1998م بنظام  ل�ضنة   ) 4 رقـــــم ) 

والقن�ضلي » ثم املوافقة عليه يف جمموعه.

2008الـخـامـ�ضـةالـثـانــي  /  01  /  29

تعديل  ب�ضاأن  احتادي  قانون  م�ضروع   « املجل�س  موافقة 
بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 17 ( ل�ضنة 2004م 
يف �ضاأن مكافحة الت�ضرت التجاري « من حيث املبداأ، ثم 

املوافقة عليه يف جمموعه بعد اإدخال التعديالت عليه.

2008الـثـامـنـةالـثـانــي   /  03  /  11
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

بتعديل  احتادي  قانون  م�ضروع   « على  املجل�س  موافقة 
بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 31( ل�ضنة 1999 
ب�ضاأن اإن�ضاء الهيئة الحتـــــادية للكهـــــرباء واملـــــــــــــــاء« 
مادة.  مواده  مناق�ضة  اإلى  انتقل  ثم  املبداأ،  حيث  من 
تتناول  – التي  الأولى منه  املادة  اأن حتال   مادة. على 
املادة )23( مكررًا – اإلى اللجنة الت�ضريعية والقانونية 
يف  اأخرى  مرة  مناق�ضته  متت  ثم  �ضياغتها.  لإعادة 

اجلل�ضة الثانية ع�ضرة واملوافقة عليه يف جمموعه.

الـثـانــي
الـثـامـنـة

و الثانية 
ع�ضرة

2008   /  03  /  11

2008 / 05 / 06

�ضاأن  يف  احتادي  قانون  م�ضروع   « على  املجل�س  موافقة 
امل�ضوؤولية الطبية«  من حيث املبداأ، وقد اأقر املجل�س اأربع 
ع�ضرة مادة وقرر ا�ضتكمال مناق�ضة باقي مواد امل�ضروع 
يف جل�ضة مقبلة. ويف اجلل�ضة العا�ضرة ا�ضتكمل املجل�س 
مناق�ضته ووافق على مواده مادة. مادة ثم يف جمموعه 
تالوة  اإعادة  دون  عليه  التعديالت  بع�س  اإدخال  بعد 

مواده مرة اأحرى يف �ضيغتها النهائية.

الـثـانــي
الـثـامـنـة

و الـعـا�ضـرة

2008   /  03  /  11

2008  /  04  /  08

رقم  الحتادي  قانون  م�ضروع   « على  املجل�س  موافقة 
الإدارية  التنمية  معهد  باإن�ضاء  1981م  ل�ضنة   )  3  (
وتعديالته« من حيث املبداأ.ثم موافقـــــــــة املجل�س على 

م�ضــــــروع القانون يف جمموعه.
الـثـامـنـةالـثـانــي

2008   /  03  /  11

موافقة املجل�س على رف�س » م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن 
تعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 3 ( ل�ضنة 
والقوانني  الحتادية  الق�ضائية  ال�ضلطة  �ضاأن  يف   1983
املعدلة له « على اأن يتم بيان مربرات الرف�س ورفعها يف 

ر�ضالة اإلى احلكومة.

الرابعة الـثـانــي
ع�ضرة

2008  /  06  /  17

موافقة املجل�س على » م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن اإن�ضاء 
املبداأ.ثم  حيث  من   » والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز 
املوافقة على تالوة املواد املعدلة فقط والكتفاء بتالوة 
اأرقام املواد غري املعدلة لأخذ املوافقة عليها مادة. مادة 
وتاأجيل اأخذ املوافقة على م�ضروع القانون يف جمموعه 
ومدير  مقررها  و  اللجنة  رئي�س  من  كل  انتهاء  حلني 
املركز الوطني للوثائق والبحوث وم�ضت�ضار املجل�س من 

اإعادة �ضياغة املواد التي حتتاج لإعادة �ضياغة.

الرابعة الـثـانــي
ع�ضرة

2008  /  06  /  17
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ب�ضاأن  احتادي  قانون  م�ضروع   « على  املجل�س  موافقة 
ثم  املبداأ،  حيث  من   » ال�ضحية  الإمارات  هيئة  اإن�ضاء 

وافق على م�ضروع القانون يف جمموعه .
اخلام�ضة الـثـانــي

ع�ضرة
2008  /  07  /  01

�ضاأن  يف  احتادي  قانون  م�ضروع   « على  املجل�س  موافقة 
ثم   . املبداأ  حيث  من  واملتفجرات«  والذخائر  الأ�ضلحة 

املوافقة عليه يف جمموعه.
اخلام�ضة الـثـانــي

ع�ضرة
2008 / 07  /  01

ب�ضاأن  احتادي  القانون  م�ضروع  على  املجل�س  موافقة 
تعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 29 ( ل�ضنة 
حيث  من  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  �ضاأن  يف  2006م 
اأخرى  مرة  املخت�ضة  اللجنة  اإلى  واأعيد  فقط،  املبداأ 
الدور  ت�ضتكمل مناق�ضته يف  اأن  الدرا�ضة على  ملزيد من 

النعقاد العادي الثالث.

اخلام�ضة الـثـانــي
ع�ضرة

2008  /  07  /  01

اإقرار املجل�س مل�ضروع ح�ضابه اخلتامي عن ال�ضنة املالية 
املبدئي  التقرير  �ضوء  على  2007/12/31م  يف  املنتهية 

ملالحظات ديوان املحا�ضبة.
اخلام�ضة الـثـانــي

ع�ضرة
2008  /  07  /  01

الوطني  املجل�س  ميزانية  م�ضروع  على  املجل�س  موافقة 
اخلام�ضة الـثـانــيالحتادي لعام 2009م.

ع�ضرة
2008  /  07  /  01

الحتادي  القانون  م�ضروع  رف�س  على  املجل�س  موافقة 
القانون الحتادي رقم )3(  اأحكام  بع�س  تعديل  ب�ضاأن 
الحتادية  الق�ضائية  ال�ضلطة  �ضاأن  يف  1983م  ل�ضنة 

والقوانني املعدلة له بعد اإبداء املربرات لذلك .

اخلام�ضة الـثـانــي
ع�ضرة

2008  /  07  /  01
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موافقة املجل�س على » م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن تعديل 
بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 29 ( ل�ضنة 2006م 

يف �ضاأن ذوي الحتياجات اخلا�ضة « يف جمموعه . 
2008الـثـانـيـةالـثـالـث  /  12  /  16

موافقـــة املجل�ـــس علـــى طلـــب احلكومة يف �ضـــاأن �ضحب 
م�ضـــروع قانون احتـــادي بتعديل القانـــون الحتادي رقم 
) 5 ( ل�ضنـــة 2000م ب�ضاأن تعديـــل رواتب رئي�س جمل�س 

الوزراء ونائبه والوزراء واإعادته اإلى احلكومة.

الـثـالـثـةالـثـالـث
2008  /  12  /  30

2008  /  12/  31

موافقـــة املجل�ـــس علـــى »م�ضروع قانـــون احتـــادي ب�ضاأن 
اإن�ضـــاء املركز الوطني لالإح�ضاء » من حيث املبداأ، ومن 
ثم موافقته على م�ضروع القانون يف جمموعه. وقد وافق 
املجل�ـــس يف اليـــوم التايل من نف�س اجلل�ضـــة على العودة 
اإلـــى مناق�ضة مادة التعريفات حيث وافق على تعـــــــريف 
» البيانات ال�ضخ�ضية« كما جاء من احلكومة يف م�ضروع 
القانـــون قبل تعديل املجل�ـــس، وبعدها وافق املجل�س على 

م�ضروع القانون يف جمموعه مرة اأخرى.

الـثـالـثـةالـثـالـث
2008  /  12  /  30

2008  /  12/  31

موافقـــة املجل�ـــس علـــى م�ضـــروع قانـــون احتـــادي ب�ضاأن 
تقرير اعتمـــاد اإ�ضايف للميزانية العامة لالحتاد والهيئة 
الحتاديـــة للكهربـــاء واملـــاء عـــن ال�ضنة املاليـــة 2008م 
مـــن حيث املبداأ ثم موافقة علــــــى م�ضـــــروع القانــون يف  

جمموعه واجلداول املرفقة.

الـثـالـثـةالـثـالـث
2008  /  12  /  30

2008  /  12/  31

موافقة املجل�س على م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن ربط 
امليزانيـــة العامة لالحتاد وميزانيـــات اجلهات امل�ضتقلة 
امللحقـــة عـــن ال�ضنـــة املاليـــة 2009م مـــن حيـــث املبداأ، 
موافقتـــه على م�ضـــروع القانون يف جمموعـــه واجلداول 

املرافقة بعد اإدخال تعديالت على بع�س مـواده .

الـثـالـثـةالـثـالـث
2008  /  12  /  30

2008  /  12/  31

موافقـــة على م�ضروع قانون احتـــادي ب�ضاأن تعديل بع�س 
اأحكام القانون الحتادي رقم ) 19 ( ل�ضنة 1995 ب�ضاأن 
الأو�ضمـــة وامليداليـــات وال�ضـــارات بـــوزارة الداخلية من 

حيث املبداأ، ثم املوافقة عليه يف  جمموعه.

2009الـرابـعـةالـثـالـث  /  01  /  20
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املوافقـــة علـــى م�ضـــروع قانـــون احتـــادي ب�ضـــاأن تنظيم 
الأن�ضطـــة الإعالمية من حيث املبداأ ثم متت تالوة مواد 
م�ضـــروع القانـــون مادة. مـــادة، ثــــم موافقــــة املجل�س على 

م�ضروع القانون يف  جمموعه.

2009الـرابـعـةالـثـالـث  /  01  /  20

التعديـــل  م�ضـــروع  علـــى  بالإجمـــاع  املجل�ـــس  موافقـــة 
الد�ضتـــوري رقـــم )1( ل�ضنـــة 2009م من حيـــث املبداأ، 
وموافقـــة املجل�ـــس بالإجماع على مواد م�ضـــروع التعديل 
الد�ضتـــوري مادة. مـــادة ثم املوافقة بالإجمـــاع باملناداة 

بال�ضم على م�ضروع التعديل الد�ضتوري يف  جمموعه.

2009اخلام�ضةالـثـالـث  /  01  /  27

موافقـــة املجل�ـــس على م�ضـــروع  قانون احتـــادي يف �ضاأن 
مكافحـــة التبغ  من حيث املبـــداأ ،وموافقته على م�ضروع 
بع�ـــس  اأدخـــل  اأن  بعـــد  النهائيـــة  القانـــون يف �ضيغتـــه 

التعديالت على بع�س مواده.

2009الـ�ضـاد�ضـةالـثـالـث  /  02  /  10

موافقـــة املجل�ـــس علـــى م�ضـــروع قانـــون احتـــادي ب�ضاأن 
املدخـــالت واملنتجـــات الع�ضويـــة، من حيث املبـــداأ ، ثم 
املوافقـــة على م�ضروع القانون يف جمموعـــه بعد اأن اأدخل 

تعديالت على بع�س مواده.

10 / 02 / 2009الـ�ضـاد�ضـةالـثـالـث

موافقـــة املجل�ـــس علـــى م�ضـــروع قانون احتـــادي بتعديل 
م�ضـــروع قانـــون احتادي بتعديـــل بع�س اأحـــكام القانون 
الحتـــادي رقـــم ) 23 ( ل�ضنـــة 2005 يف �ضـــاأن قواعـــد 
اإعـــداد امليزانية واحل�ضاب اخلتامي من حيث املبداأ، ثم 
املوافقة عليه  يف جمموعـــه دون اإعادة تالوة مواده مرة 

اأخرى يف �ضيغتها النهائية.

2009الـ�ضـابعـةالـثـالـث  /  03  /  10

املوافقة على م�ضروع  قانون احتادي ب�ضاأن رواتب رئي�س 
جمل�ـــس الـــوزراء ونائبه والـــوزراء من حيث املبـــداأ، ثم 
املوافقـــة على م�ضـــروع القانون يف جمموعـــه دون تالوة 

مواده مرة اأخرى يف �ضيغتها النهائية.

2009الـ�ضـابعـةالـثـالـث  /  03  /  10

موافقـــة املجل�ـــس على م�ضـــروع  قانـــون احتـــادي ب�ضاأن 
املعلومـــات الئتمانية   من حيث املبـــداأ ثم املوافقة على 
مواد م�ضـــروع القانون مادة. مادة ثـــم يف جمموعه دون 
تالوة مواده مرة اأخـــرى يف �ضيغتـــها النهــــــائية بعد اأن 

اأدخـــــــــل عليها بع�س التعديالت.

2009الـ�ضـابعـةالـثـالـث  /  03  /  10
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موافقـــة املجل�ـــس علـــى » م�ضـــروع قانون احتـــادي ب�ضاأن 
برنامج ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان « من حيث املبداأ، وموافقته 
على م�ضروع القانون يف �ضيغته النهائية بعد اإدخال بع�س 

التعديالت على بع�س مواده دون اإعادة تالوته.

03 / 2009الـثـامنـةالـثـالـث  /  24

موافقة املجل�س على » م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن تعديل 
القانـــون الحتادي رقم )1( ل�ضنة 2003م باإن�ضاء الهيئة 
الحتاديـــة للجمـــارك مـــن حيـــث املبـــداأ؛ وموافقته على 

م�ضروع القانون يف �ضيغته النهائية دون اإعادة تالوته.

2009الـثـامنـةالـثـالـث  /  03  /  24

موافقـــة املجل�س علـــى » م�ضروع قانون احتـــادي بتعديل 
بع�ـــس اأحكام القانون الحتادي رقم ) 4( ل�ضنة 2000م 
يف �ضاأن هيئة �ضوق الإمارات لالأوراق املالية وال�ضلع « من 
حيث املبـــداأ؛ وموافقته على م�ضـــروع القانون يف �ضيغته 

النهائية دون اإعادة تالوته.

2009الـثـامنـةالـثـالـث  /  03  /  24

موافقـــة املجل�ـــس على حتفظـــات �ضاحب ال�ضمـــو رئي�س 
الدولـــة على بع�س التعديالت التـــي اأدخلها املجل�س على 
» م�ضـــروع قانـــون احتادي ب�ضـــاأن اإن�ضـــاء املركز الوطني 
لالإح�ضـــاء«. يف جمملها دون اإعادة تالوة ن�ضي املادتني 

مرة اأخرى يف �ضيغتهما النهائية.

2009الـثـامنـةالـثـالـث  /  03  /  24

موافقـــة املجل�س على »م�ضروع قانـــون احتادي رقم )  ( 
ل�ضنة 2009م ب�ضاأن اإلغـــاء القانون الحتادي رقم ) 7 ( 
ل�ضنة 1993م باإن�ضـــاء الهيئة الحتادية للبيئة« من حيث 

املبداأ ووافق على م�ضروع القانون يف جمموعه .

04 / 2009الـتـا�ضـعـةالـثـالـث  /  07

موافقـــة املجل�س علـــى » م�ضروع القانـــون املحافظة على 
الـــروة املائية للدولـــة « من حيث املبـــداأ، وموافقته على 
م�ضروع القانون يف �ضيغته النهائية بعد اأن عّدل املجل�س 

�ضياغة املادة الثانية من م�ضروع القانون.

2009الـتـا�ضـعـةالـثـالـث  /  04  /  07

موافقـــة املجل�س علـــى » م�ضـــروع احتادي ب�ضـــاأن تعديل 
بع�ـــس اأحـــكام القانـــون الحتـــادي رقـــم ) 40 ( ل�ضنـــة 
2006م ب�ضاأن حظر ا�ضتحداث واإنتاج وتخزين الأ�ضلحة 
الكيمائية« من حيث املبداأ ، ثم املوافقة على مواد م�ضروع 
القانون مادة. مادة. بعد اإجراء بع�س التعديالت عليها، 
ثـــم املوافقة على م�ضروع القانون يف جمموعه دون تالوة 

مواده مرة اأخرى يف �ضيغتها النهائية .

2009الـعـا�ضـرةالـثـالـث  /  04  /  21
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موافقة املجل�س على » م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن الأو�ضمة 
وامليداليات وال�ضارات الع�ضكرية « من حيث املبداأ، ومن ثم 
متت املوافقة على م�ضروع القانون يف جمموعه دون اإعادة 

تالوة مواده مرة اأخرى يف �ضيغتها النهائية.

04 / 2009الـعـا�ضـرةالـثـالـث  /  21

موافقـــة املجل�ـــس على حتفظـــات �ضاحب ال�ضمـــو رئي�س 
الدولـــة حول التعديالت التي اأدخلهــــــا املجلــــــــــ�س علــى 
» م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن الهيئة الحتادية لل�ضحة«.

الثانية الـثـالـث
ع�ضرة

2009  /  05  /  19

موافقة املجل�س على » م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن كفالة 
الودائـــع لدى البنوك« من حيث املبــــداأ يف جمموعه دون 

اإعادة تالوة مواده مرة اأخرى.
الثانية الـثـالـث

ع�ضرة
2009  /  05  /  19

موافقـــة املجل�ـــس علـــى »م�ضروع قانـــون احتـــادي ب�ضاأن 
تنظيم قيـــد املواليد والوفيات« يف �ضيغتـــه النهائية بعد 

اإدخال بع�س التعديالت عليه.
الثالثة الـثـالـث

ع�ضرة
2009  /  06  /  02

موافقة املجل�س علــــى م�ضروع احل�ضاب اخلتامي للمجل�س 
عن ال�ضــــــــــنة املاليــــــــة املنتهيـــــــــــة يف 2008/12/31م .

الثالثة الـثـالـث
ع�ضرة

2009  /  06  /  02

موافقـــة املجل�س علـــى م�ضروع امليزانيـــة للمجل�س لل�ضنة 
املالية 2010.

الثالثة الـثـالـث
ع�ضرة

2009  /  06  /  02

موافقة املجل�س على م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن تعديل 
بع�ـــس اأحـــكام القانـــون الحتـــادي رقـــم ) 47 ( ل�ضنـــة 
1992م باإن�ضـــاء �ضندوق الزواج  مـــن حيث املبداأ ثم يف 

�ضيغته النهائية بعد اإدخال بع�س التعديالت عليه .

الرابعة الـثـالـث
ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17

موافقـــة املجل�س علـــى » م�ضـــروع قانون احتـــادي ب�ضاأن 
واحل�ضابـــات  لالحتـــاد  اخلتامـــي  احل�ضـــاب  اعتمـــاد 
اخلتاميـــة للجهـــات امل�ضتقلة وامللحقة عـــن ال�ضنة املالية 
املنتهيـــة يف 31 / 12 /2007م«، من حيـــث املبداأ ثم يف 
�ضيغتـــه النهائيـــة بعد ت�ضحيـــح اخلطاأ الـــوارد يف مبلغ 
الفائ�س عن تنفيذ امليزانيـــة العامة لالإحتاد عن ال�ضنة 

املالية 2007 .

الرابعة الـثـالـث
ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقـــة املجل�س علـــى »م�ضروع  قانون احتـــادي يف �ضاأن 
الدين العام«، من حيث املبداأ ثم يف �ضيغته النهائية بعد 

اإدخال بع�س التعديالت على بع�س مواده .
الرابعة الـثـالـث

ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17

موافقـــة املجل�ـــس على تقريـــر جلنة ال�ضـــوؤون اخلارجية 
والتخطيـــط والبرتول والروة املعدنية والزراعة والروة 
ال�ضمكيـــة يف �ضاأن حتفظات �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 
»حفظه اهلل« حـــول التعديالت التي اأدخلها املجل�س على 
م�ضـــروع قانون احتـــادي ب�ضاأن اإلغـــاء القانون الحتادي 
رقـــم ) 7 ( ل�ضنـــة 1993م باإن�ضــــــــاء الهيئـــة الحتادية 

للبيئة وتعديالته.

الرابعة الـثـالـث
ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009 / 06  /  17

موافقـــة املجل�ـــس على حتفظـــات �ضاحب ال�ضمـــو رئي�س 
الدول حول التعديالت التي اأدخلها املجل�س على م�ضروع 

قانون احتادي ب�ضاأن التعبئة العامة.
الرابعة الـثـالـث

ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17

موافقة املجل�س على »م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن كفالة 
الأدوات املاليـــة«، من حيـــث املبداأ ثـــم يف م�ضروعه بعد 

اإدخال بع�س التعديالت عليه.
اخلام�ضة الـثـالـث

ع�ضرة
2009  /  06  /  30

موافقـــة املجل�س علـــى »م�ضروع قانون احتـــادي يف �ضاأن 
الإيـــرادات العامة للدولة« مـــن حيث املبداأ ثم يف �ضيغته 
النهائية بعد اإدخال بع�س التعديالت على بع�س مواده.

اخلام�ضة الـثـالـث
ع�ضرة

2009  /  06  /  30



دور النعقاد العادي الرابـــع
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س على م�ضروع  قانون احتادي بتعديل بع�س 
1981م  ل�ضنة   )  18  ( رقم  الحتادي  القانون  اأحكام 
ب�ضاأن تنظيم الوكالت التجارية والقوانني املعدلة له من 
حيث املبداأ، ثم موافقته على م�ضروع القانون يف �ضيغته 
النهائية بعد اإدخال بع�س التعديالت على بع�س مواده .

2009الـثـالـثـةالـرابـع  /  11/  17

موافقة املجل�س على م�ضروع قانون احتادي بتعديل بع�س 
اأحكام القانون الحتادي رقم ) 7 ( ل�ضنة 1972م ب�ضاأن 
الر�ضمي،  وخامتها  املتحدة  العربية  الإمارات  �ضعار 
يف  القانون  م�ضروع  على  موافقته  ثم  املبداأ،  حيث  من 
جمموعه بعد اإدخال بع�س التعديالت على بع�س مواده 
دون اإعادة تالوتها مرة اأخرى يف �ضيغتها النهائية فيما 
مرة  وتليت  �ضياغتها  تعديل  مت  التي   )3( املادة  عدا 

اأخرى ووافق عليها املجل�س.

2009الـرابـعـةالـرابـع  /  12  /  08

�ضاأن  يف  احتادي  قانون  م�ضروع  على  املجل�س  موافقة 
واحل�ضابات  لالحتاد  اخلتامي  احل�ضاب  اعتماد 
اخلتامية للجهات امل�ضتقلة عن ال�ضنة املالية املنتهـــية يف 
2008م من حيث املبداأ ثم يف �ضيغته النهائية   / 12  / 31

واجلداول املرافقة له مع املوافقة على مالحظات اللجنة 
ب�ضاأن م�ضروع القانون.

الـخـامـ�ضـةالـرابـع

2009  /  12  /  22

2009  /  12  /  23

موافقة املجل�س على م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن ربط 
امل�ضتقلة  اجلهات  وميزانيات  لالحتاد  العامة  امليزانية 
ثم  املبداأ  حيث  من   2010 املالية  ال�ضنة  عن  امللحقة 
كافة  على  وافق  كما  مواده  تالوة  دون  جمموعه  يف 

مالحظات اللجنة التي اأدخلتها على م�ضروع القانون.

الـخـامـ�ضـةالـرابـع
2009  /  12  /  22

2009  /  12  /  23

�ضاأن  يف  احتادي  قانون  م�ضروع  على  املجل�س  موافقة 
حماية ال�ضبكة العامة للهيئة الحتادية للكهرباء واملاء، 
يف  القانون  م�ضروع  على  واملوافقة  املبداأ  حيث  من 

جمموعة بعد اإدخال بع�س التعديالت على مواده  .

2010الـ�ضـاد�ضـةالـرابـع  /  01  /  05



77قــــرارات املجـــــل�س

الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

الواردة من قبل �ضاحب  التحفظات  املوافقة على  متت 
ال�ضمو رئي�س الدولة » حفظه اهلل « على بع�س التعديالت 
التي اأدخلها املجل�س على م�ضروع قانون احتادي بتعديل 
بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم ) 7 ( ل�ضنة 1972م 
ب�ضاأن �ضعار الإمارات العربية املتحدة وخامتها الر�ضمي 

دون اإحالتها للجنة املخت�ضة.

2010الـ�ضـابعـةالـرابـع  /  01  /  19

بتعديل  احتادي  قانون  م�ضروع  على   املجل�س  موافقة 
ل�ضنة   )  29  ( رقم  الحتادي  القانون  اأحكام  بع�س 
الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  العامة  الهيئة  باإن�ضاء  1999م 
م�ضروع  على  موافقته  ثم   ، املبداأ  حيث  من  والأوقاف 

القانون يف جمموعه .

04 / 2010الـعـا�ضرةالـرابـع  /  20

الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  حتفظات  على  املوافقة 
املجل�س  اأدخلها  التي  التعديالت  حول  اهلل«  »حفظه 
اأحكام  بع�س  بتعديل  احتادي  م�ضروع  على  الوطني 
باإن�ضاء  1992م  ل�ضنة   )  47  ( رقم  الحتادي  القانون 
واملواد  اللجنة  تقرير  تالوة  بدون  الزواج  �ضنـدوق 

الواردة فيه .

احلادية الـرابـع
ع�ضرة

2010  /  06  /  01

�ضاحب  من  الواردة  التحفظات  على  املجل�س  موافقة 
ال�ضمو رئي�س الدولة »حفظه اهلل« على بع�س التعديالت 
التي اأدخلها املجل�س على »م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن 

املعلومات الئتمانية وذلك يف جل�ضة �ضرية «. 

احلادية الـرابـع
ع�ضرة

2010  /  06  /  01

عن  للمجل�س  اخلتامي  احل�ضاب  على  املجل�س  موافقة 
2009 بعد اأن اأبدى اأ�ضحاب   /12 ال�ضنة املنتهية يف 31/ 

ال�ضعادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليه .
الرابعة الـرابـع

ع�ضرة
2010  /  06  /  29

موافقة املجل�س على امليزانية التقديرية للمجل�س لل�ضنة 
واحد  كرقم  اعتماداتها  اإجمايل  وعلى  2011م  املالية 

بعد اأن عدل عن اعتمادها كميزانية �ضفرية .
الرابعة الـرابـع

ع�ضرة
2010 / 06  /  29





دور النعقاد العادي اخلام�س
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الـتـاريــــخالـجـلـ�ضـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقـــة املجل�ـــس على م�ضـــروع قانون احتـــادي يف �ضاأن 
النقل الربي والطرق مـــن حيث املبداأ ويف جمموعه بعد 

اأن اأدخل عليه بع�س التعديالت.
12 / 2010الـرابـعـةالـخـامـ�س  /  14

موافقـــة املجل�ـــس على م�ضـــروع قانون احتـــادي يف �ضاأن 
الديـــن العام من حيث املبداأ ويف جمموعه بعد اأن اأدخل 

عليه بع�س التعديالت.
2010الـخـامـ�ضـةالـخـامـ�س  /  12  /  28

موافقة املجل�س على م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن ربط 
امليزانيـــة العامة لالحتاد وميزانيـــات اجلهات امل�ضتقلة 
امللحقـــة عن ال�ضنـــة املالية 2011م من حيـــث املبداأ ويف 

جمموعه واجلداول املرافقة له.

2010الـخـامـ�ضـةالـخـامـ�س  /  12  /  28

موافقـــة املجل�ـــس علـــى م�ضـــروع قانون احتـــادي بتعديل 
بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )16( ل�ضنة 1980م 
باإن�ضـــاء موؤ�ض�ضة الإمارات للبرتول مـــن حيث املبداأ ويف 

جمموعه بعد اأن اأدخل عليه بع�س التعديالت.

2011الـ�ضـاد�ضـةالـخـامـ�س  /  01  /  11

موافقة املجل�س على م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن تعديل 
القانـــون الحتـــادي رقـــم )24( ل�ضنـــة 2006م يف �ضاأن 
حمايـــة امل�ضتهلك من حيث املبـــداأ ويف جمموعه بعد اأن 

اأدخل عليه بع�س التعديالت.

2011الـ�ضـاد�ضـةالـخـامـ�س  /  01  /  11

موافقـــة املجل�ـــس علـــى م�ضـــروع قانـــون احتـــادي ب�ضاأن 
اإلغاء القانون الحتـــادي رقم )3( ل�ضنة 1982م باإن�ضاء 
الهيئـــة العامة للمعلومات وتعديالته من حيث املبداأ ويف 

جمموعه بعد اأن اأدخل عليه بع�س التعديالت.

2011الـ�ضـاد�ضـةالـخـامـ�س  /  01  /  11

موافقـــة املجل�س على م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن النقل 
البحري من حيث املبداأ ويف جمموعه بعد اأن اأدخل عليه 

بع�س التعديالت.
2011الـ�ضـابـعـةالـخـامـ�س  /  01  /  25

موافقـــة املجل�ـــس علـــى م�ضروع قانـــون رقـــم )  ( ل�ضنة 
2010م بتعديـــل بع�ـــس اأحـــكام القانون الحتـــادي رقم 
)21( ل�ضنـــة 1995م يف �ضـــاأن ال�ضري واملـــرور من حيث 
املبداأ ويف جمموعه بعد اأن اأدخل عليه بع�س التعديالت.

2011الـثـامـنـةالـخـامـ�س  /  02  /  08



ب - القرارات املو�ضوعية 

الرقابية
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س على مناق�ضة الرد على خطاب الفتتاح 
مالحظاتهم  وجمع  املالحظات،  لإبداء  فقرة  فقرة. 
واإدخالها يف م�ضروع الرد من قبل جلنة الرد واعتماده.

2007الـثـانـيـةالأول  /  03  /  06

موافقة املجل�س على التو�ضيات الواردة يف تقرير جلنة 
والثقافة  والإعالم  وال�ضباب  والتعليم  الرتبية  �ضوؤون 
ب�ضاأن مو�ضوع » �ضيا�ضية وزارة الرتبية والتعلـــــيم«، بعد 

اإدخال التعديالت على بع�س بنودها .

2007الـتـا�ضـعـةالأول  /  06  /  19



دور النعقاد العادي الثاين
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س على »م�ضروع الرد على خطاب الفتتاح  يف 
الفقرات املقرتحة من  اإ�ضافة بع�س  النهائية بعد  �ضيغته 

قبل اأ�ضحاب ال�ضعادة الأع�ضاء«  خالل اجلل�ضة ال�ضرية.
2008الـرابـعـةالـثـانـي  /  01  /  15

موافقة املجل�س على تو�ضيات اللجنة حــــول مو�ضـــــــوع 
» الهيئة العامة للمعا�ضات والتاأمينـــات الجتماعيــــــــة « 
يف �ضيغتها النهائية بعد اإ�ضافة بع�س التعديالت عليها 

من قبل اأ�ضحاب ال�ضعادة الأع�ضاء.

2008الـرابـعـةالـثـانـي  /  01  /  15

تقرير  يف  الواردة  التو�ضيات  على   املجل�س  موافقة 
جلنة ال�ضئون املالية وال�ضناعية حول مو�ضوع » تنظيم 
ودعم القطاع ال�ضناعي يف الدولة « بعد اأن اأدخل بع�س 

التعديالت عليها .

2008الـخـامـ�ضـةالـثـانـي  /  01  /  29

موافقة املجل�س على التو�ضيات الواردة يف تقرير جلنة 
مو�ضوع  حول  الجتماعية  وال�ضوؤون  ال�ضحية  ال�ضوؤون 
اإدخــــال  بعد   » ال�ضحــــــة  لوزارة  العامة  ال�ضيا�ضــــة   «

تعديالت عليها.

2008الـ�ضـاد�ضـةالـثـانـي  /  02  /  11

موافقة املجل�س على التو�ضيات الواردة يف تقرير جلنة 
والثقافة  والإعالم  وال�ضباب  العايل  والتعليم  الرتبية 
العلمي«  والبحث  التعليم  وزارة  �ضيا�ضة   « مو�ضوع  حول 

بعد اإدخال بع�س التعديالت عليها.

26 / 02 / 2008الـ�ضـابـعـةالـثـانـي

موافقة املجل�س على التو�ضية الواردة يف تقرير اللجنة 
اأدخل  اأن  بعد   » البيئي  التلوث   « مو�ضوع  حول  املوؤقتة 
اأ�ضحـــــــــاب  ارتــــــــاآها  التي  التعديــــــالت  بع�س  عليها 

ال�ضعادة الأع�ضاء.

2008الـعـا�ضـرةالـثـانـي  /  04  /  08

تقرير  يف  الواردة  التو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
اأن  بعد   » ال�ضخ�ضية  »القرو�س  ملو�ضوع  املوؤقتة  اللجنة 
اأدخل بع�س التعديـــــــــــالت التي ارتاآهــــــــا اأ�ضحـــــــــاب 

ال�ضعادة الأع�ضاء.

احلادية الـثـانـي
ع�ضرة

2008  /  04  /22

موافقة املجل�س على التو�ضيات الواردة يف تقرير جلنة 
ال�ضوؤون الداخلية والدفاع يف �ضاأن » تو�ضيات مو�ضـــــوع 

�ضيــــــا�ضة وزارة الداخلية« دون تالوته.
الثانية الـثـانـي

ع�ضرة
2008  /  05  /  06
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جلنة  تقرير  يف  الواردة  تو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
�ضاأن  يف  العامة  واملرافق  والأوقاف  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون 
» مو�ضوع �ضيا�ضة برنامج زايد لالإ�ضكان« بعد اأن اأبدى 

عليها مالحظاته وتعديالته عليها.

الرابعة الـثـانـي
ع�ضرة

2008  /  06  /  17

موافقة املجل�س على التو�ضيات الواردة يف تقرير جلنة 
حول  العامة  واملرافق  والأوقاف  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون 
الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  العامة  الهيئة  »�ضيا�ضة  مو�ضوع 
والأوقاف« بعد اإدخال مالحظات واقرتاحات الأع�ضاء.

الرابعة الـثـانـي
ع�ضرة

2008  /  06  /  17
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اللجنة  من  الواردة  التو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
واأنظمة  قرارات  تاأثريات   « مو�ضوعي:  �ضاأن  يف  املوؤقتة 
دولة  يف  الوافدة  العمالة   « و   » اجلديدة  العمل  وزارة 
الإمــــــــارات العربـــــــــــــية املتحـــــــــــدة« بعد اإدخال بع�س 

التعديالت عليها. 

الـثـالـثـةالـثـالث
2008  /  12  /  30

2008  /  12  /  31

موافقة املجل�س على م�ضروع الرد على خطاب الفتتاح 
الـثـالـثـةالـثـالثبعد اإدخال بع�س التعديالت عليه.

2008  /  12  /  30

2008  /  12  /  31

جلنة  من  الواردة  التو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
�ضاأن  يف  العامة  واملرافق  والأوقاف  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون 

مو�ضوع »�ضيا�ضة وزارة الأ�ضغال العامة«.
2009الـ�ضـاد�ضـةالـثـالث  /  02  /  10

موافقة املجل�س على التو�ضيات الواردة من جلنة ال�ضوؤون 
ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون الجتماعية حــــول مو�ضـــــوع 
» �ضندوق الزواج « بعد اإدخال التعديالت الالزمة عليها 

دون اإعادة تالوتها.

2009الـثـامـنةالـثـالث  /  03  /  24

جلنة  من  الواردة  التو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
حول  الجتماعية  وال�ضوؤون  والعمل  ال�ضحية  ال�ضوؤون 

مو�ضوع »�ضيا�ضة وزارة ال�ضوؤون الجتماعية«. 
الثانية الـثـالـث

ع�ضرة
2009/  05  /  19

املالية  ال�ضوؤون  جلنة  تو�ضية  على  املجل�س  موافقة 
والقت�ضادية و ال�ضناعية  حول مو�ضوع »تفاقم ظاهرة 
البند  حذف  بعد  وذلك  تالوتها  دون  الأ�ضعار«  ارتفاع 

ال�ضاد�س منها متا�ضيًا مع �ضيا�ضة دولة الإمارات.

الثالثة الـثـالـث
ع�ضرة

2009/  06  /  02

موافقة املجل�س على التو�ضيات الواردة يف تقرير جلنة 
�ضوؤون الرتبية والتعليم وال�ضباب والإعالم والثقافة حول 
مو�ضوع »�ضيا�ضة وزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع 
– قطاعي الثقافة الريا�ضة وال�ضباب « بعد اإدخال بع�س 

التعديالت على بع�س بنودها.

اخلام�ضة الـثـالـث
ع�ضرة

2009  /  06  /  30
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موافقة املجل�س على م�ضروع الرد على خطاب الفتــــتاح 
يف �ضيغـــــته النهـــــــائية بعد اإدخـــــال بع�س التعديالت.

17 / 11 / 2009الـثـالـثـةالـرابـع

املوافقة على التو�ضيات الواردة يف تقرير اللجنة املوؤقتة 
حول مو�ضوع » �ضيا�ضة وزارة الرتبية والتعليم بعد اإدخال 

بع�س التعديالت عليها وفق ما دار يف اجلل�ضة « .
17 / 11 / 2009الـثـالـثـةالـرابـع

اللجنة  من  الواردة  التو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
الروة  وتنمية  حماية  �ضيا�ضة   « مو�ضوع  ب�ضاأن  املوؤقتة 
عليــــها  التعـــــــــديــــــالت  بع�س  اإدخال  بعد   » ال�ضمكية 

من قـــــبل اأ�ضحـــــــاب ال�ضعادة الأع�ضاء.

الـخـامـ�ضـةالـرابـع
2009 / 12 / 22

2009 / 12 / 23

جلنة  من  الواردة  التو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
ال�ضئون الت�ضريعية والقانونـــــــــية يف �ضـــــــاأن مو�ضــــــــوع 

» �ضيا�ضة وزارة العدل «.
02 / 03 / 2010الـثـامـنـةالـرابـع

جلنة  من  الواردة  التو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
�ضاأن  يف  العامة  واملرافق  والأوقاف  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون 

مو�ضوع » هيئة تنظيم الت�ضالت «.
23 / 03 / 2010الـتـا�ضـعـةالـرابـع

موافقة املجل�س على التو�ضيات  الواردة من  جلنة �ضوؤون 
�ضاأن  يف  والثقافة  والإعالم  وال�ضباب  والتعليم  الرتبية 

مو�ضوع » �ضيا�ضة احلكـــومة يف قطاع الإعالم «.
23 / 03 / 2010الـتـا�ضـعـةالـرابـع

موافقة املجل�س على التو�ضيات الواردة يف تقرير جلنة  
ال�ضوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والروة املعدنية 
�ضيا�ضة   « مو�ضوع  ب�ضاأن  ال�ضمكية    والروة  والزراعة 

وزارة اخلارجية « بعد اإدخال تعديالت عليه

20 / 04 / 2010الـعـا�ضـرةالـرابـع

جلنة   من  الواردة  التو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
ال�ضوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والروة املعدنية 
»�ضيا�ضة  مو�ضوع  �ضاأن  يف  ال�ضمكية  والروة  والزراعة 

وزارة اخلارجية « بعد اإدخال بع�س التعديالت عليها.

احلادية الـرابـع
01 / 06 / 2010ع�ضرة
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تقرير  يف  الواردة  العبارة  حذف  على  املجل�س  موافقة 
�ضاأن  املالية والقت�ضادية وال�ضناعية يف  ال�ضوؤون  جلنة 
العبارة  يف  واملتمثل   » املالية  وزارة  �ضيا�ضة   « مو�ضوع 
التالية » وحّمل م�ضوؤلو وزارة املالية وزارة �ضوؤون جمل�س 
بني  الخت�ضا�ضات  تداخل  �ضاأن  يف  امل�ضوؤولية  الوزراء 
املالية  « يف اجلزء اخلا�س برد ممثلي وزارة  الوزارات 

ب�ضاأن اخلطة ال�ضرتاتيجية.

الثانية الـرابـع
15 / 06 / 2010ع�ضرة

ال�ضوؤون  جلنة  من  الواردة  التو�ضيات  على  املوافقة 
املعدنية  والروة  والبرتول  والتخطيط  اخلارجية 
�ضيــــــا�ضة  �ضاأن مو�ضوع  ال�ضمكية  يف  والزراعة والروة 

هيئة الإمارات للهـــــــويــــة دون تالوتها .

الثانية الـرابـع
15 / 06 / 2010ع�ضرة

موافقة املجل�س على اقرتاح �ضعادة الع�ضو مقدم �ضـوؤال 
ت�ضجيل  �ضالحيات  بنقل   » الطبية  الأدوية  ت�ضجيل   «
وزارة  اإلى  ال�ضحــــــة  وزارة  من  البيطريـــــــــة  الأدوية 

البيئــة واملياه .

الثالثة الـرابـع
22 / 06 / 2010ع�ضرة

املوافقة على التو�ضيات الواردة يف تقرير جلنة ال�ضوؤون 
ال�ضحية والعمل وال�ضوؤون الجتماعية اخلا�ضة مبو�ضوع 
اإدخال بع�س التعديالت  « بعد  » �ضيا�ضة وزارة ال�ضحة 

عليها من قبل اأ�ضحاب ال�ضعادة الأع�ضاء.

الثالثة الـرابـع
22 / 06 / 2010ع�ضرة

وزارة  �ضيا�ضة   « مو�ضوع  تو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
املالية  ال�ضوؤون  جلنة  تقرير  يف  وردت  كما  املالية«  

والقت�ضادية وال�ضناعية .
الثالثة الـرابـع

22 / 06 / 2010ع�ضرة

ب�ضوؤال  املتعلقتني  الو�ضيتني  دمج  على  املجل�س  موافقة 
للم�ضاعدات  امل�ضتحقني  بيانات  حتديث  اإجراءات   «
امل�ضاعدات  مقدار  مراجعة  ومقرتح   «  » الجتماعية 

الجتماعية« يف تو�ضية واحدة ت�ضدر عن املجل�س .

الثالثة الـرابـع
22 / 06 / 2010ع�ضرة
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�ضاأن  يف  للتو�ضية  املقرتح  الن�س  على  املجل�س  موافقة 
�ضوؤال حول » ارتفاع اأ�ضعار ال�ضلع واخلدمات الناجت عن 

زيادة �ضعر البرتول « .
الرابعة الـرابـع

29 / 06 / 2010ع�ضرة

جلنة   تقرير  يف  الواردة  التو�ضية  على  املجل�س  موافقة 
ال�ضوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والروة املعدنية 
�ضيا�ضة   « مو�ضوع  �ضاأن  يف  ال�ضمكية  والروة  والزراعة 

الهيئة العامة للطريان املدين «  يف �ضيغتها النهائية.

الرابعة الـرابـع
29 / 06 / 2010ع�ضرة

موافقة املجل�س على التو�ضية املقرتحة �ضاأن ال�ضوؤال املوجه 
الرابعة الـرابـعلوزير الأ�ضغال العامة حول » عدد طلبات الإ�ضكان «.

29 / 06 / 2010ع�ضرة
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موافقة املجل�س على رفع تو�ضية يف �ضاأن ال�ضوؤال املقدم 
من �ضعادة الع�ضو/خالد بن زايد حول »احلد من تفاقم 

ظاهرة ارتفاع الأ�ضعار«.
2010الـثـانـيـةالـخـامـ�س  /  11  /  02

موافقة املجل�س على التو�ضيات الواردة يف تقرير جلنة 
والثقافة«  والإعالم  وال�ضباب  والتعليم  الرتبية  »�ضوؤون 

حول مو�ضوع »�ضيا�ضة كليات التقنية العليا«.
2010الـثـانـيـةالـخـامـ�س  /  11  /  02

خطاب  على  الرد  م�ضروع  اإقرار  على  املجل�س  موافقة 
باأية  العامة  الأمانة  موافاة  تتم  اأن  على  الفتتاح 

مالحظات من الناحية اللغوية.
2010الـثـالـثـةالـخـامـ�س  /  11  /  09

ال�ضوؤال  �ضاأن  يف  تو�ضية  رفع  على  املجل�س  موافقة 
املقدم من �ضعادة/حمد حارث املدفع حول » احلد من 
بت�ضويق  لها  املرخ�س  غري  اجلهات  بع�س  ممار�ضات 

منتجاتها الزراعية «

2010الـرابـعـةالـخـامـ�س  /  12  /  14

املياه  »موارد  مو�ضوع  تو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
ال�ضــــوؤون   « جلنة  تقرير  يف  وردت  كما  الدولة«  يف 
اخلارجيــــــــة والتخطــــيط والبتــــرول والروة ال�ضمكية«.

14 / 12 / 2010الـرابـعـةالـخـامـ�س

موافقة املجل�س على رفع تو�ضية يف �ضاأن ال�ضوؤال املقدم 
»ال�ضوابط  حول  الزعابي  عبداهلل  حممد  �ضعادة/  من 

املحا�ضبية واملالية ل�ضرف اأموال الوقف«.
2011الـ�ضـاد�ضـةالـخـامـ�س  /  01  /  11

موافقة املجل�س على رفع تو�ضية يف �ضاأن ال�ضوؤال املقدم 
اإجراءات  املدفع حول«  الع�ضو/حمد حارث  �ضعادة  من 

تنفيذ تو�ضيات مو�ضوع تفاقم ظاهرة ارتفاع الأ�ضعار«
2011الـ�ضـاد�ضـةالـخـامـ�س  /  01  /  11

الهيئة  »�ضيا�ضة  مو�ضوع  تو�ضيات  على  املجل�س  موافقة 
الحتادية للموارد الب�ضرية احلكومية« بعد اإدخال بع�س 

التعديالت عليها وحذف البند ال�ضاد�س منها.
2011الـ�ضـابـعـةالـخـامـ�س  /  01  /  25

موافقة املجل�س على رفع تو�ضيات مو�ضوع »ا�ضرتاتيجية 
توفري الأمن الغذائي«  الواردة يف تقرير جلنة » ال�ضوؤون 
املعدنية  والروة  والبرتول  والتخطيط  اخلارجية 
بعد  الوزراء  جمل�س  اإلى  ال�ضمكية«  والروة  والزراعة 
اأبداها  التي  واملقرتحات  التو�ضيات  خمتلف  ت�ضمينها 

بع�س اأ�ضحاب ال�ضعادة الأع�ضاء.

08 / 02 / 2011الـثـامـنـةالـخـامـ�س
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املجل�س  نظم  وتطوير  ملراجعة  موؤقتة  جلنة  ت�ضكيل   
واأمانته العامة على اأن تنهي اللجنة درا�ضتها بعد �ضهر، 
وهم  املجل�س  اأع�ضاء  من  عدد  لع�ضويتها  انظم  وقد 

كالتايل:

�ضعادة / د. عبـــدالرحـيم عبداللطيف ال�ضاهني.. 1
�ضعادة / اأحمد حممد نا�ضر اخلاطـــري.. 2
�ضعادة / خليفـة عبــــداللـه بن هويــدن الكتبي. . 3
�ضعادة / د. عائ�ضة حممد خلفان الرومــي.. 4
�ضعادة / �ضلـطـان �ضـقـر ال�ضـويـدي.. 5
�ضعادة / عبداهلل نا�ضر حويليل املن�ضـوري.. 6
�ضعادة / د. عبيد علي بن بطي املهيــري.. 7
�ضعادة / يو�ضـــف علـــي فا�ضـــل بن فا�ضل.. 8

2007الأولـــىالأول  /  02  /  12

بديوان  املتعلقة  التقارير  اإحالة  على  املجل�س  موافقة 
اأ�ضحاب  على  وتوزيعها  املخت�ضة  اللجنة  اإلى  املحا�ضبة 
اأحمد  �ضعادة  من  اقرتاح  على  بناًء  الأع�ضاء  ال�ضعادة 

�ضبيب الظاهري.

/2007الـثـانـيـةالأول  03  /  06

�ضرورة ح�ضور الوزير املخت�س اجلل�ضة عند مناق�ضــــــة 
2007الـرابـعـةالأولاأي مو�ضــــــوع عـــــــــام اأو م�ضــــــــروع قانون يتعلق به.  /  04  /  10

الت�ضريعية  ال�ضوؤون  جلنة  تقرير  على  املجل�س  موافقة 
ال�ضعبة  نظام  م�ضروع  تعديل   « �ضاأن  يف  والقانونية 
بع�س  اإدخال  بعد  النهائية  �ضيغته  يف   » الربملانية 

التعديالت على بع�س مواده *. 

/2007الـثـامـنـةالأول  06  /  05

على  املرا�ضالت  جميع  تتم  اأن  على  املجل�س  موافقة 
الأخرى  الجتماعات  وكل  واللجان  اجلل�ضات  م�ضتوى 
الورقية.  املرا�ضالت  عن  عو�ضًا  الإلكرتوين  بالربيد 

وذلك يف جل�ضة مغلقة .

الـعـا�ضـرةالأول
 2007  /  07  /  03
2007  /  07  /  04

* ن�س القرار �ضفحة 167
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

باإحالة  الرئي�س  معايل  تخويل  على  املجل�س  موافقة 
اللجان  اإلى  املجل�س  اإلى  ترد  التي  القوانني  م�ضروعات 
املخت�ضة مبا�ضرة دون الرجوع اإلى املجل�س وذلك ك�ضبا 

للوقت ب�سرط اإخبار املجل�س باأ�سباب الإحالة.

2007الأولـىالـثـانـي  /  11  /  19

موافقة املجل�س على طلب �ضعادة اأحمد �ضعيد الظنحاين 
م�ضبق  ب�ضكل  مناق�ضتها  املراد  املو�ضوعات  حول عر�س 
تبنيهــــــــا  يف  يرغــــــــب  مــن  ليتمكن  املجل�س  على 

والن�ضمـــــام لها من ت�ضجيل ا�ضمه.

2007الأولـىالـثـانـي  /  11  /  19

التاأكيد على تطبيق ن�ضو�س الد�ضتور، والالئحة الداخلية 
للمجل�س ول�ضيما ما ورد يف الف�ضل الثاين – نظام العمل 
يف اجلل�ضات – وهي املواد التي تنظم عمله يف اجلل�ضات 
ذات  امل�ضائل  وجميع  وحدودها  املناق�ضة  طريقة  وحتدد 
 ،)23  ،22  ،21( ال�ضـــــــــاأن.املــواد  هـــــذا  يف  العالقة 

واملواد )78-65(.

2008الـ�ضـاد�ضـةالـثـانـي  /  02  /  11

عدم  يف  الرغبة  عند  املجل�س  رئي�س  مــن  ال�ضتئذان 
ا�ضتخدام  طريق  عــن  اأو  بالكتابة  اجلل�ضات  ح�ضور 

النموذج املعد على املوقع.
2008الـ�ضـاد�ضـةالـثـانـي  /  02  /  11

انتهائها، ويف حالة  احلر�س على ح�ضور اجلل�ضة حتى 
ــك يف  ذل ويــوثــق  الرئي�س  مــن  يــكــون  ال�ــضــتــئــذان  طلب 

امل�ضبطة ) وقت ال�ضتئذان(.
2008الـ�ضـاد�ضـةالـثـانـي  /  02  /  11

واللجان  املجل�س   اجتماعات  ح�ضور  على  احلــر�ــس 
و�ضتقوم  اللجان  لجتماعات  حمـــددة  اأيـــام  وحتــديــد 
مع  فيه  وتتوا�ضل  بالأيام  جدول  باإعداد  العامة  الأمانة 

روؤ�ضاء اللجان.

2008الـ�ضـاد�ضـةالـثـانـي  /  02  /  11

امل�ضائل  يف  الأع�ضاء  بني  امل�ضاورات  تتم  اأن  �ــضــرورة 
املطروحة اأمام املجل�س خارج القاعة كي ل توؤثر �ضلبيًا 

على �ضري النقا�س فيها.  
2008الـ�ضـاد�ضـةالـثـانـي  /  02  /  11

حــــالة  ويف  للجل�ضة،  كموعد  الثالثاء  بيوم  اللــتــزام 
02 / 2008الـ�ضـاد�ضـةالـثـانـيم�ضـــــــادفة ذلك يوم عطلة يتم تقدمي موعد اجلل�ضة.  /  11
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

ت�ضتمر  ل  بحيث  اجلل�ضة  من  لالنتهاء  مواقيت  حتديد 
بعد ال�ضــــــــــاعة اخلــــام�ضة م�ضـــــــــــــاًء اإل يف حـــــــــالت 

ال�ضرورة الق�ضوى.
2008الـ�ضـاد�ضـةالـثـانـي  /  02  /  11

جزئيـــــات  خــــــــالل  مـن  العامة  املو�ضوعات  �ضياغة 
الذي  الأمر  عامة  ك�ضيا�ضات  ولي�س  اأكر(  حتديد  )اأي 
بتو�ضيات  ويخــــــرج  اجلل�ضات،  يف  النقا�س  يــخــدم 

حمددة وعملية.

2008الـ�ضـاد�ضـةالـثـانـي  /  02  /  11

2008الـ�ضـاد�ضـةالـثـانـيالإ�ضراع يف اإطالق منتدى املجل�س.  /  02  /  11

موافقة املجل�س بالأغلبية على مو�ضوع »الإطار اخلا�س 
اخلام�ضة الـثـانــيمبكاتب املجل�س يف اإمارات الدولة « *. 

ع�ضرة
2008  /  07  /  01

* ن�س القرار �ضفحة 148
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س على اعتماد ما جاء يف  التقرير الوارد 
م�ضروع   « حول  الربملانية  لل�ضعبة  التنفيذية  اللجنة  من 
النظام الداخلي للجان ال�ضداقة الربملانية«  بعد اإبداء 

اأ�ضحاب ال�ضعادة الأع�ضاء مالحظاتهم عليه *.

10 / 03 / 2009الـ�ضـابـعـةالـثـالـث

املحا�ضبة  ديوان  ممثل  دعوة  على  املجل�س  موافقة 
اأية  مناق�ضة  حني  وجلانه  املجل�س  اجتماعات  حل�ضور 

م�ضروعات قوانني ب�ضاأن احل�ضابات اخلتامية.
الثالثة الـثـالـث

ع�ضرة
2009  /  06  /  02

موافقة املجل�س على البدء يف ا�ضتخدام نظام الت�ضـــويت 
الرابعة الـثـالـثالإلكتـــــــروين بدءًا من اجلل�ضـــــــة القادمة.

ع�ضرة

2009  /  06  /  16

2009  /  06  /  17

اإحالة  املجل�س  رئي�س  معايل  تفوي�س  على  املوافقة 
موافقة  بعد  اللجان  اإلى  مبا�ضرة  العامة  املو�ضوعات 
عطلة  خالل  بدرا�ضتها  لتقوم  عليها  الوزراء  جمل�س 
دور  يف  للمنــــاق�ضـــــــة  جاهـــــــــزة  تكون  بحيث  املجــل�س 

النعقاد القادم .

اخلام�ضة الـثـالـث
ع�ضرة

2009  /  06  /  30

* ن�س القرار �ضفحة 174
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س على عدم اإقرار م�ضروع نظام اللجان 
الربملانية امليدانية للمجل�س الوطني الحتادي الوارد 

من هيئة مكتب املجل�س.
2009الـرابـعـةالـرابــع  /  12  /  08

موافقة املجل�س على اعتماد الآلية املتبعة حاليًا يف رفـع 
الثالثة الـرابــعتو�ضــــيـــــــاته باعتــــــــبارها متثــــــل الأ�ضلوب ال�ضحيح.

ع�ضرة
2010  /  06  /  22

امليزانية  م�ضروع  اإعداد  على  بالإجماع  املجل�س  موافقة 
بالأ�ضلوب الذي كانت تعد يف ال�ضنوات ال�ضـــــابقـــــــة بدًل 

من امل�ضــــــــروع املرفــــــــــــــوع كميزانية �ضفرية .
الرابعة الـرابــع

ع�ضرة
2010  /  06  /  29

قرر املجل�س تعديل الكادر الوظيفي ملوظفي الأمانة العامة 
الرابعة الـرابــعمبا يحقق الزيادة يف الرواتب وال�ضتقرار الوظيفي.

ع�ضرة
2010  /  06  /  29

ال�ضابق  قراره  يف  النظر  اإعادة  على  املجل�س  موافقة 
ب�ضاأن اللجان امليدانية وذلك باإعادة امل�ضروع اإلى جلنة 
مرة  درا�ضتها  لإعادة  والقانونية  الت�ضريعية  ال�ضوؤون 

اأخرى متهيدًا لعر�ضها على املجل�س.

الرابعة الـرابــع
ع�ضرة

2010  /  06  /  29
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الـتـاريــــخالـجـلـ�شـةالـــدورالـــــقـــــــرار

موافقة املجل�س على بقاء ميزانيته كما هي دون خف�ضها 
)% 2010الأولــىالـخـامـ�سبن�ضبة )5   /  10  /  21

اللجان  نــظــام  مــ�ــضــروع  نــظــام  عــلــى  املجل�س  مــوافــقــة 
11 / 2010الـثـانـيـةالـخـامـ�سالربملانية للمجل�س الوطني الحتادي *.  /  02

كرقم  واإدراجها  ميزانيته  خف�س  على  املجل�س  موافقة 
واحد يف امليزانية العامة لالحتاد بعد تخفي�ضها بن�ضبة 
%( اأ�ضوة بالتخفي�س الذي جرى بالن�ضبة مليزانيات   5(
اجلهــــــات  وميزانيــــــات  الحتــــــادية  الـــــوزارات 

امل�ضتقــــــلة التابعة لها.

2010الـخـامـ�ضـةالـخـامـ�س  /  12  /  28

* ن�س القرار �ضفحة 137
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الـخامتــة
اتخذها  التي  القرارات  لطبيعة  ونوعيًا  كميًا  الأ�ضا�ضية  النتائج  اخلامتة  هذه  تتناول 
املجل�س يف اأدوار انعقاده اخلم�ضة خالل الف�ضل الت�ضريعي الرابع ع�ضر و�ضوف تعتمد هذه 

النتائج ب�ضفة اأ�ضا�ضية على اجلدول التايل )جدول البيان الرئي�ضي ( :

جدول بالقرارات التي اتخذت يف جل�ضات املجل�س
خالل الف�ضل الرابع ع�ضر

دور النعقاد
نوع القرار

املجموع
مو�ضوعي ت�ضريعيمو�ضوعي رقابيبرملايناإجرائي

50521774الأول
% 16.44% 17.24% 4.44% 19.54% 15.91

85121018125الثاين
% 27.96% 41.37% 22.22% 20.68% 26.88

944733138الثالث
% 30.92% 13.79% 15.55% 37.93% 29.67

555171188الرابع
% 18.09% 17.24% 37.77% 12.64% 18.92

2039840اخلام�س
% 6.57% 10.34% 20% 9.19% 8.60

304294587465املجموع
% 65.37% 6.23% 9.67% 18.70% 100

اأوًل : من حيث الكم :
465 ( قرارًا توزعت على  اتخذ املجل�س خالل الف�ضل الت�ضريعي  الرابع ع�ضر عدد ) 
اأدوار انعقاد كانت اأكربها من حيث العدد يف دور النعقاد العادي الثالث وبعدد  خم�ضة 
و�ضــل اإلى) 138 ( قرارًا وبن�ضبة و�ضلت اإلى )29.67 %( من جممل ما اتخذ من قرارات، 
تالها دور النعقاد العادي الثاين وبعدد قرارات بلغ ) 125 ( قرارًا وبن�ضـــــــبـة و�ضـــــــلت اإلى 
) 26.88 % ( من جممل القرارات، ثم دور النعقاد العادي الرابع وبعدد قرارات و�ضل اإلــــــى 

) 88 ( قرارًا وبن�ضبة ت�ضل اإلى ) 18.92 %( من جممل القرارات، ثم دور النعقاد العادي 

الأول وبعدد و�ضل اإلى ) 74 ( قرارًا وبن�ضبة ت�ضل اإلى ) 15.91 %( من جممل القرارات، 
واأقلها من حيث العدد يف دور النعقاد العادي اخلام�س وبعدد ) 40 ( قرارًا وبن�ضبة ت�ضل اإلى 
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) 8.60 % ( من جممل القرارات . ويدل ذلك على الآتي:-

اأكرب عدد من . 1 اأكرب عدد من القرارات نظرًا لأن هذا الدور �ضهد  �ضجل دور النعقاد العادي الثالث 
م�ضروعات القوانني تلقاها املجل�س من احلكومة مما جعل املجل�س ي�ضــــدر ) 33 ( قرارًا مو�ضوعيًا 

ت�ضريعيًا واأكرب عدد يف القرارات الإجرائية ) 94 ( قرارًا.
�ضجل دور النعقاد العادي اخلام�س اأقل اأدوار املجل�س يف عدد القرارات التي مت اتخاذها نظرًا اإلى . 2

النعقاد  باأدوار  مقارنة  قلياًل  كان  القوانني  م�ضروعات  عدد  واأن  الدور  مدة  ق�ضر 
الأخرى حيث بلغت ) 8 ( قرارات وبلغ عدد القرارات الإجرائية )20 ( قرارًا.

ثانياً : من حيث النوع :
اإجرائية ومو�ضوعية وبرملانية، وكل منهم  اإلى قرارات  تنق�ضم قرارات املجل�س نوعيًا 
ميثل اأهمية خا�ضة يف اأعمال املجل�س حيث اأن القرارات الإجرائية تعك�س ح�ضن �ضري اأعمال 
املجل�س، ومتثل القرارات املو�ضوعية ح�ضن اأداء املجل�س لوظائفه الت�ضريعية والرقابية، اأما 
القرارات الربملانية فتربز اأهميتها يف �ضمان املجل�س لتاأدية اأف�ضل اأداء ممكن لوظائفه 

من خالل تطوير اآليات عمله الربملانية.
اإزاء ذلك جند اأن :

قرارات . 1  )304( اإلى  و�ضل  بعدد  الأكرب  احليز  احتلت  قد  الإجرائية  القرارات  اإن 
وبن�ضبة و�ضلت اإلى )65.37 %( من جمموع القرارات. وقد �ضجل دور النعقاد العادي 
الثالث اأكرب عدد من القرارات الإجرائية بعدد و�ضل اإلى )94( قرارًا ون�ضبة ) 30.92 
% ( من جممل القرارات الإجرائية، كما �ضجل دور النعقاد العادي اخلام�س اأقل 
وبن�ضبة  20 ( قرارًا   ( فيه حيث �ضجل عدد  ال�ضادرة  الإجرائية  القرارات  عدد يف 
)6.57 %( من جممل القرارات الإجرائية، اأما دور النعقاد العادي الثاين فقد جاء 
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يف املرتبة الثانية من حيث عدد القرارات الإجرائية ال�ضادرة فيه بعدد )85 ( قرارًا 
الرابع  العادي  النعقاد  دور  يليه  الإجرائية،  القرارات  %( من جممل   27.96( وبن�ضبة 
بعدد )55( قرارًا وبن�ضبة و�ضلت اإلى )18.09 %( من جممل القرارات الإجرائية، يليه 
دور النعقاد الأول بعدد )50 ( قرارًا وبن�ضبة ) 16.44 % ( من جممل القرارات الإجرائية. 

وبن�ضبة . 2 قرارًا   )87( اإلى  و�ضلت  فقد  الت�ضريعية  املو�ضوعية  القرارات  �ضاأن  اأما يف 
ت�ضل اإلى )18.70 %( من جمموع القرارات. وقد �ضجل دور النعقاد العادي الثالث 
اأكرب عدد من القرارات الإجرائية بعدد و�ضل اإلى )33( قرارًا ون�ضبة ) 37.93 % ( من 
جممل القرارات املو�ضوعية الت�ضريعية، كما �ضجل دور النعقاد العادي اخلام�س اأقل 
عدد يف املو�ضوعية الت�ضريعية ال�ضادرة فيه حيث �ضجل عدد ) 8 ( قرارات وبن�ضبة 
العادي  النعقاد  دور  اأما  الت�ضريعية،  املو�ضوعية  القرارات  جممل  من   )%  9.19(

الت�ضريعية  القرارات املو�ضوعية  الثانية من حيث عدد  الثاين فقد جاء يف املرتبة 
ال�ضادرة فيه بعدد )18 ( قرارًا وبن�ضبة )20.68 %( من جممل القرارات املو�ضوعية 
اإلى  و�ضلت  وبن�ضبة  قرارًا   )17( بعدد  الأول  العادي  النعقاد  دور  يليه  الت�ضريعية، 
العادي  النعقاد  يليه دور  الت�ضريعية،  املو�ضوعية  القرارات  %( من جممل   19.54(

القرارات  جممل  من   )  %  12.64  ( اإلى  و�ضلت  وبن�ضبة  قرارًا   )  11  ( بعدد  الرابع 
املو�ضوعية الت�ضريعية.
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اأما يف املرتبة الثالثة فقد جاءت القرارات املو�ضوعية الرقابية وبعدد )45( قرارًا 3. 
وبن�ضبة و�ضلت اإلى )9.67 %(. وقد �ضجل دور النعقاد العادي الرابع اأكرب عدد من 
%( من   37.77  ( ون�ضبة  )17( قرارًا  اإلى  بعدد و�ضل  الرقابية  املو�ضوعية  القرارات 
اأقل  الأول  العادي  النعقاد  دور  �ضجل  كما  الرقابية،  املو�ضوعية  القرارات  جممل 
قرار   )2  ( عدد  �ضجل  حيث  فيه  ال�ضادرة  الرقابية  املو�ضوعية  القرارات  يف  عدد 
وبن�ضبة)4.44 %( من جممل القرارات املو�ضوعية الرقابية، اأما دور النعقاد العادي 
الرقابية  املو�ضوعية  القرارات  عدد  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف  جاء  فقد  الثاين 
ال�ضادرة فيه بعدد )10 ( قرارات وبن�ضبة ) 22.22 %( من جممل القرارات املو�ضوعية 
الرقابية، يليه دور النعقاد العادي اخلام�س بعدد ) 9 ( قرارات وبن�ضبة و�ضلت اإلى 
) 20 % ( من جممل القرارات املو�ضوعية الرقابية، يليه دور النعقاد العادي الثالث 

بعدد )7( قرارات وبن�ضبة و�ضلت اإلى )15.55 % ( من جممل القرارات املو�ضوعية 
الرقابية.
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وجاءت القرارات الربملانية يف املرتبة الأخرية وبعدد )29( قرارًا وبن�ضبة ت�ضكل)6.23 %( 4. 
من جممل القرارات. وقد �ضجل دور النعقاد العادي الثاين اأكرب عدد من القرارات 
القرارات  جممل  من   )  %  41.37  ( ون�ضبة  قرارًا   )12( اإلى  و�ضل  بعدد  الربملانية 
ال�ضادرة  الربملانية  القرارات  من  عدد  اأقل  اخلام�س  الدور  �ضجل  كما  الربملانية، 
( من جممل القرارات   %  10.3  ( 3 ( قرارات بن�ضبة ت�ضكل   ( فيه حيث �ضجل عدد 
 ) 5  ( الرابع( حيث �ضجال عدد  و  الأول  العاديني )  يليه دوري النعقاد  الربملانية، 
قرارات وبن�ضبة ) 17.24 % ( لكل منهما من جممل القرارات الربملانية، يليهما دور 
النعقاد العادي الثالث بعدد )4( قرارات وبن�ضبة و�ضلت اإلى )13.79 %( من جممل 

القرارات الربملانية. 
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وتدل هذه الن�شب على الآتي:

 .1 )  %  65.37  ( وبلغت  املجل�س  قرارات  من  الأكرب  احليز  الإجرائية  القرارات  احتلت 
الت�ضريعية نظرًا ملكانة  القرارات، وهذا يعد طبيعيًا يف عمل املجال�س  من جمموع 
القرارات الإجرائية وقدرتها يف ا�ضتكمال املجل�س خلطواته الأ�ضا�ضية كما اأوردها 
املو�ضوعية  قراراته  اإ�ضدار  مبا�ضرة  من  يتمكن  الداخلية حتى  والالئحة  الد�ضتور 
) الت�ضريعية – الرقابية (. كما تدل هذه الن�ضبة العالية من القرارات الإجرائية 
على مدى التزام املجل�س باأحكام لوائحه الربملانية التي تف�ضل الإجراءات الواجب 

اتخاذها حتى ينتهي املجل�س من مبا�ضرة اخت�ضا�ضاته الد�ضتورية.
الثانية بعدد 2.  – رقابية ( فقد احتلت املكانة  القرارات املو�ضوعية ) ت�ضريعية  اأما 

و�ضل اإلى ) 132 ( قرارًا مو�ضوعيًا مما يوؤكد على حر�س املجل�س الرئي�ضي يف تاأدية 
وظائفه الد�ضتورية ت�ضريعيًا ورقابيًا، كما تدل هذه الن�ضبة على اإثارة املجل�س للعديد 
من الق�ضايا الوطنية التي ارتبطت بال�ضاأن العام وتلقيه لعدد وا�ضع من م�ضروعات 
خطط  يف  وفعالية  بتاأثري  امل�ضاهمة  يف  املجل�س  دور  حقيقة  يكر�س  مما  القوانني 

التنمية الوطنية وما يتعلق بال�ضاأن العام.
القرارات 3.  من  اأعلى  بن�ضبة  جاءت  الت�ضريعية  املو�ضوعية  القرارات  اأن  يالحظ 

%( اأما الثانيـــة فقد  املو�ضوعية الرقابية حيث �ضجلت الأولى ما ن�ضبتــــــــــه )18.70 
%( وهذا يدل على زيادة الن�ساط الت�سريعي للمجل�س عن الن�ساط  �ضجــــلت ) 9.67 
ارتبطت  التي  الداخلية  العتبارات  العديد من  اإلى  يكون مرد ذلك  الرقابي، وقد 
الدولة  وخطط  العاملية،  املالية  الأزمة  وتداعيات  القت�ضادية  التنمية  بظروف  
الجتماعية والقت�ضادية لتنفيذ ال�ضرتاتيجية ال�ضاملة التي اأعلنت عنها احلكومة 
يف عام 2007م مما تتطلب حتديث البنية الت�ضريعية للعديد من القوانني القائمة اأو 

ا�ضتحداث قوانني جديدة تواجه متطلبات هذه املرحلة.
%(  فن�ضتدل منه على التفاعل 4.  اأما يف ال�ضاأن الرقابي الذي �ضجل ما ن�ضبته ) 9.67 

املبا�ضر بني اأع�ضاء املجل�س وق�ضايا واهتمامات املواطنني العامة خا�ضة مما يعطي 
دللة اأنه على الرغم من جهد احلكومة املوؤثر يف حتديث البنية الت�ضريعية اإل اأن 
املجل�س مل يتوان اأن يقوم بجهد موازي موؤثر يف �ضاأن املو�ضوعات العامة والتي ركز 
يف اأغلب تو�ضياته على حتديث البنية الت�ضريعية  للعديد من امل�ضائل وامل�ضكالت التي 
اأحاطت بهذه املو�ضوعات العامة وهذا يف حد ذاته ميثل تناف�س احلكومة واملجل�س 

يف اإثراء احلفاظ على ال�ضالح العام ومبا يحقق رغبات املواطنني.
اأما ب�ضاأن القرارات الربملانية الدالة على مدى اهتمام الربملان مبراجعة وتطوير 5. 
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اأن  فاإننا نالحظ  والرقابية  الت�ضريعية  تاأدية لأدواره  اأف�ضل  اآليات عمله مبا يحقق 
انعقاده  اأدوار  على  موزعة  برملانيًا  قرارًا  اإلى)29(  و�ضل  قد  القرارات  هذه  عدد 
% ( من جممل القرارات وهذه الن�ضبة التي اإن  اخلم�س وبن�ضبة و�ضلت اإلى ) 6.23 
اأمعنا النظر يف مدلولتها �ضنجد اأنها تدل مدى حر�س املجل�س على ت�ضيري �ضوؤونه 
ومراجعة اآلياته مبا يتفق اأوًل مع لئحته الداخلية ويدفع يف ذات الوقت باأدائه على 

امل�ضتويني الت�ضريعي والرقابي.
من  الأقل  احليز  متثل  الت�ضريعية  املجال�س  كل  يف  الربملانية  القرارات  اأن  ويالحظ 
اللوائح  خالل  من  تنتظم   - الأ�ضا�س  يف   - الربملانات  اأعمال  لأن  قراراته  جممل 
الربملانية، ومن ثم فاإنها لي�ضت بحاجة اإلى مثل هذه القرارات الربملانية اإل يف حالة 
بروز م�ضتجدات جديدة للعمل الربملاين يف جل�ضة املجل�س العامة ومل تراعها الالئحة 
فيلجاأ الربملان اإلى اإ�ضدار القرارات الربملانية ملواجهة هذه امل�ضتجدات، اأو اأنه يثبت 
اآليات عمله، فيلجاأ للتغلب على مثل هذه العوائق من  للربملان اأن لئحته تعيق بع�س 

خالل القرارات الربملانية.
واملجل�س الوطني الحتادي يف ذلك �ضاأنه �ضاأن املجال�س الأخرى يف اأن ت�ضكل قراراته 

%( من جممل القرارات. الربملانية حوايل ) 6.23 
املجل�س ما ميثل  اأ�ضدر  الثاين فقط  العادي  النعقاد  اأنه يف دور  اأي�ضًا  ومن املالحظ 
%( من جممل قراراته الربملانية وبعدد و�ضل اإلى ) 12 ( قرارًا. كما �ضجل دور   41.37(
%( وبعدد  النعقاد العادي اخلام�س اأقل عدد من القرارات الربملانية بن�ضبة )10.34 
و�ضل اإلى ) 3 ( قرارات فقط. وقد يربر هذه الن�ضبة اأن اأع�ضاء املجل�س يف دور النعقاد 
الأول كانوا ومازالوا يتلم�ضون خطاهم يف تطبيق، وتعميق مفاهيم لئحة املجل�س، اأو 

التاأكد من طبيعة العوائق التي تعرت�س عملهم الربملاين يف دور النعقاد الأول.
لذا بداأت احلما�ضة والرغبة تتزايد يف دور النعقاد الثاين الذي بدا فيه وا�ضحًا مدى 
اإ�ضرار الأع�ضاء يف مواجهة اأي م�ضتجدات برملانية، اأو التخفيف من اآثار اأي عوائق 

برملانية من خالل قراراتهم.
الثالث  النعقاد  دور  يف  الربملانية  اأعمالهم  تطوير  يف  قراراتهم  الأع�ضاء  وا�ضتكمل 
والرابع ولكن بن�ضبة اأقل بعدما مت التاأكد باأن غالبية م�ضتجدات العمل الربملاين، اأو 

العوائق الربملانية مت مواجهتها  يف دور النعقاد الثاين.





قـرارات املجل�س الوطني 
الحتادي التنظيمية 

 التي مت اإقرارها يف الف�ضل 
الت�ضريعي الرابع ع�ضر





نظام اللجان الربملانية امليدانية
للمجل�س الوطني الحتادي

اأوًل:
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املذكرة التف�ضريية لنظام اللجان
الربملانية امليدانية للمجل�س الوطني الحتادي

تنت�ضر اللجان الربملانية امليدانية يف العديد من برملانات العامل . وهي تختلف يف خ�ضائ�ضها 
واأغرا�ضها ح�ضب الغاية منها . وغالبية برملانات العامل تعترب اأن اللجان الربملانية امليدانية 
و�ضيلة رقابية و تنعتها يف لوائحها الداخلية بلجان التحقيـق الربملانـي ، اأو جلان تق�ضي احلقائق 
الربملانية حيث اأن الربملان يف هذه احلالة ين�ضب نف�ضه قا�ضيًا وي�ضدر قرارات ملزمة لل�ضلطة 
التنفيذية . وبع�س برملانات العامل تقوم بالت�ضاور وتبادل الراأي مع ال�ضلطة التنفيذية قبل 
اإ�ضدار قرارات جلان التحقيق اأو تق�ضي احلقائق الربملانية . وهذا النوع من اللجان يتم الن�س 
عليه يف الد�ضاتري ، اأو اللوائح الداخلية للربملانات التي حتــــر�س على تنظــــيم كل اإجـــراءات 

العمل يف هذه اللجان . 
اأما النوع الثاين من اللجان امليدانية فهي التي تن�ضاأ اإزاء تعذر ح�ضول اللجان على البيانات 
واملعلومات والوثائق مكتبيًا مما يحول دون متكينها من درا�ضة ما هو حمال اإليها من املجل�س على 
اأ�ض�س مو�ضوعية �ضليمة ، اأو تن�ضاأ لدرا�ضة اأمر عام له اأهمية خا�ضة يقدرها املجل�س وتدخل يف 
نطاق اخت�ضا�ضاته الت�ضريعية والرقابية، اأو درا�ضة اأحوال املوؤ�ض�ضات العامة ميدانيًا حتى يطمئن 
راأي اللجنة اإلى ما اأبداه ممثلو احلكومة من بيانات ومعلومات مكتبية اأمام اللجنة . ول يعد هذا 
النوع من اللجان قائمًا بذاته، اأو منف�ضاًل عن جلان املجل�س الدائمة واملوؤقتة اأ�ضا�ضًا بدرا�ضة 
املو�ضـــوع املعني للجنة امليدانية، وذلك على عكــــــــ�س ما هو قائــــــم يف جلــــــان التحقـــــــيق اأو 

تق�ضي احلقائق الربملانية . 
 وقد درجت الأعراف والقواعد الربملانيــــــة على اإحاطة اللجان امليدانيــــــة بعـــــدد من 

اخل�ضائ�س الأ�ضا�ضية مثل :

ال�شتقاللية ملا كانت اللجان امليدانية جزءاً من املجل�س )ال�شلطة الت�شريعية( . 1
فاإن ما ينطبق على املجل�س من خ�شائ�س ال�شتقاللية فهو ممتد باأثره اإلى 
اللجان امليدانية، ومن اأهم مظاهر ا�شتقاللية عمل اللجان امليدانية ما يلي : 

ل يجـــوز اأن يتحمـــل تكاليـــف عملهـــا وانتقالتها اإي طـــرف من اأطـــراف ال�ضلطة أ. 
التنفيذيـــة، اأو الهيئات املحليـــة، اأو الأ�ضخا�س، اأو القطــــاع اخلا�س. واإمنا يتحمل 

املجل�س نفقات اأعمال هذه اللجان. 
ل يجـــوز لأي ع�ضـــو يف جلنة ميدانية قبول اأية هدايـــا اأو مكافاآت، اأو عطايا عينية ب. 

اأو ماليـــة من اأي جهـــة كانت اأثناء مدة املهمـــة الربملانية امليدانيـــة. وي�ضتمر هذا 
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املنـــع حتـــى ينتهي املجل�س من تقريـــر اللجنة امليدانية. اأما اإذا ثبـــت اأن ع�ضوًا ما 
اأو جمموعـــة من اأع�ضاء اللجـــان امليدانية تبنوا راأيًا معينـــًا يف تقريرها بناء على 
الوعـــد باملكافـــاأة اأو الهدايا بعد انتهاء املجل�س من مناق�ضـــة التقرير فاإن خمتلف 
النظـــم الربملانية اأعطت املجل�س احلق يف اإعادة مناق�ضة تقرير اللجنة، اأو ت�ضكيل 
جلنـــة ميدانية اأخرى حتى واأن اتخذ املجل�س قراراتـــه يف التقرير ال�ضابق للجنة. 
كمـــا اتفقت النظم الربملانية يف توقيع جـــزاءات برملانية على الع�ضو، اأو جمموعة 

الأع�ضاء الذين ح�ضلوا على الوعد باملكافاأة. 
ل يجـــوز لأع�ضـــاء اللجنة اإبالغ اأو حـــد اأي م�ضوؤول حكومي مـــن اأي جهة كانت، اأو ج. 

قطـــاع خا�ـــس، اأو اأ�ضخا�س، اأو و�ضائل الإعـــالم باأيـــة اأوراق، اأو حما�ضر اأو نتائج 
اأعمـــال، اأو بالقـــرارات يفكر فيها اأع�ضـــاء اللجان امليدانيـــة، اأو بال�ضهادات التي 
ا�ضتمعت اإليها اللجنة، اأو بتقرير اللجنة امليدانية اإل بعد الرجوع اإلى املجل�س الذي 
قد يوافق على اإمداد جهة ما ببع�س نتائج اأعمال اللجنة اإذا راأى اأن من �ضاأن ذلك 

ا�ضتجالء املزيد من حقائق املو�ضوع املعني به للجنة امليدانية . 
اتفقـــت النظـــم الربملانية على اأنه ل يجوز لأي ع�ضـــو يف اللجنة امليدانية اأن تكون د. 

لـــه م�ضلحة - اأيا كانت طبيعتهـــا مبا�ضره اأو غري مبا�ضره -  مع اجلهة امل�ضتهدفة 
بالزيـــارة امليدانيـــة، فـــال يجوز لأع�ضـــاء منطقة مـــا اأن يكونوا اأع�ضـــاء يف جلنة 
ميدانيـــة تتوجـــه اإلى تلك املنطقة لغر�ـــس ما، لأن اأع�ضاء هـــذه املنطقة قد تكون 
لديهـــم ارتباطات اأو تداخالت مع خمتلف اجلهات املعنية يف منطقتهم مما يوؤثر 
علـــى حيادية اأعمال اللجان الربملانية امليدانية، ولكن بع�س اللوائح اأو نظم العمل 
الربملاين جتيز لهوؤلء الأع�ضاء من منطقة ما - م�ضتهدفه بالزيارة امليدانية -  اأن 
يكونـــوا مرافقني لأع�ضاء اللجنة امليدانية الأ�ضليـــة �ضريطة اإل يتدخلوا يف اأعمال 
اللجنـــة �ضواء بالتاأثري اليجابـــي اأو ال�ضلبي، كما اأنه لي�ـــس للمرافقني اأن ي�ضاركوا 
يف اجتماعـــات اللجنة، ولكن ميكن للجنة امليدانية ال�ضتئنا�س براأي زمالئهم من 
اأع�ضـــاء املنطقة امل�ضتهدفة بالزيارة امليدانية اإذا راأت اللجنة لذلك حماًل لذلك، 
كالعتداد ب�ضهاداتهم يف تقريرها. وتنطبق ذات القواعد على الع�ضو الذي يعمل 
يف مرفق ما فلي�س له اأن يكون من اأع�ضاء اللجنة امليدانية املعنية بعمل ميداين ما 

جتاه هذا املرفق. ولكنه قد يكون مرافقًا للجنة . 
كما اتفقت الأعراف الربملانية على اأنه ل يجوز اإن�ضاء جلان ميدانيه لغر�س اللقاء  هـ. 
بالـــوزراء، اأو امل�ضئولـــني احلكوميني حيث اأن هذه اللقـــاءات يتم عقدها للجنة يف 
داخل مقر املجل�س، واأن هناك حالت حمددة ميكن للجنة امليدانية اأن تعقد فيها 
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لقاءاتهـــا مع الوزراء اأو امل�ضوؤولني احلكوميني مثل : اإذا ما ا�ضتمعت اللجنة ابتداًء 
اإلـــى راأي الوزراء اأو امل�ضئولني احلكوميني يف مقر اجتماعاتها بداخل املجل�س، ثم 
دعـــا هوؤلء امل�ضئولني احلكوميني اأع�ضاء اللجنة اإلى زيارتهم لالطالع على املزيد 
من املعلومات والبيانات التي يتعــــذر نقلها اإلى داخــــــل مقر اللجنة، اأو الطــــــالع 

ميدانيًا على اأحوال موؤ�ض�ضاتهم، اأو وزارتهم . 
مرافقة الوزراء اأو امل�ضئولني احلكوميني لالطالع ميدانيًا على بع�س امل�ضائل - 

واملو�ضوعات التي اأثارتها اللجنة مكتبيًاً معهم . 
اأثناء بحث اأمر عام له اأهمية خا�ضة يتعذر معه اأن يرتك الوزراء اأو امل�ضئولني - 

احلكوميني مواقعهم امليدانية، فيمكن للجنة امليدانية اأن تلتقي بهم يف هذه 
املواقع . 

التاأقيت : . 2

اأجله . فتنتفي  اأن�ضئت من  اللجان امليدانية جلان موؤقتة تنتهي بانتهاء الغر�س الذي 
احلاجة اإليها مع معيار حتقيق النتيجة املطلوبة. ول يعني مبداأ  التاأقيت للجان امليدانية 
اأن تكون حمددة بتاريخ معني، ولكنها مرهونة بالنتهاء من اأعمالها. اإل اأن الأعراف 
 . اأعمالها  لالنتهاء من  معنيًا  وقتًا  اللجان  لهذه  يحدد  اأن  للمجل�س  اأتاحت  الربملانية 
فاإذا مل تنهيه اللجان من عملها امليداين الذي حدده املجل�س، فاإن من حق اللجان اأن 
تطلب  اأجال جديدًا �ضريطة اأن يقدم رئي�س اللجنة امليدانية اإلى املجل�س تقريرًا يعر�س 
فيه ال�ضعوبات والعراقيل التي واجهت عمل اللجان والتي ا�ضتدعت عدم النتهاء من 
منح  على  يوافق  اأن  له  املعوقات جاز  بهذه  املجل�س  اأقتنع  واإذا   . اأعمالها  اأو  تقريرها 
اأن  اإذا قدر املجل�س  اأن يدخل تعدياًل على عمل اللجنة  اأجل جديد لها، كما يجوز له 
هذه ال�ضعوبات والعراقيل �ضت�ضتمر اأي�ضًا حتى يف ظل هذا الأجل اجلديد، كما يجوز 
يعـــــدل  اأن  اأو  الأولى،  اللجنة  مهمـــــة  باإمتام  جديــــــدة  جلنة  اإلى  يعهد  اأن  للمجل�س 

رئا�ضة اللجنة امليدانية .

معيار النتيجة :. 3

اتفقت الأعراف الربملانية على اأهمية هذا املعيار كاأ�ضا�س لعمل اللجان امليدانية وهو 
املمكن  من  كان  ما  امليدانية  اللجنة  اإليها  �ضتنتهي  التي  وال�ضتخال�ضات  النتائج  اأن 
حتقيقها والو�ضول اإليها اإذا با�ضرت اللجنة عملها مكتبيًا . اأو بعبارة اأخرى فاإنه اإذا 
كانت النتائج وال�ضتخال�ضات ميكن اأن ت�ضل اإليها اللجنة يف ظل اجتماعاتها العادية 
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املكتبية فاإنه ينتفي بداأ عمل اللجان امليدانية . فمثاًل اإذا كان الهدف من اأعمال اللجان 
والبيانات  املعلومات  بع�س  على  منهم  والطالع  حكوميني  مب�ضوؤولني  اللقاء  امليدانية 
فاإنه من الأولى للجنة اأن ت�ضتدعي هوؤلء امل�ضوؤولني اإلى مقرها يف الربملان ، وحت�ضل 

منهم على النتائج املطلوبة . 

وحر�ضًا من املجل�س على تفعيل دور جلانه الربملانية واإعطاء اأعمالها الزخم الالزم 
�ضيما يف اإطار التفاعل ميدانيًا مع املو�ضوعات والق�ضايا املحال اإليها من املجل�س، فقد 
 – – املرافق  الوطني الحتادي  للمجل�س  امليدانية  الربملانية  اللجان  نظام  اإعداد  مت 

ويهدف هذا النظام اإلى :
التوا�ضل مع املعنيني من املواطنني واملوؤ�ض�ضات الحتادية ب�ضاأن ما يحيله املجل�س من - 

اأعمال اإلى جلانه . 
بلـــورة نتائج ميدانية للق�ضايا واملو�ضوعات حمـــل الدرا�ضة والبحث يف جلان املجل�س - 

حتـــى يتحقـــق الغر�س مـــن ا�ضتجـــالء كل احلقائق املرتبطـــة بدرا�ضة هـــذه الق�ضايا 
واملو�ضوعات . 

عدم اإغفال التاأثريات امليدانية الواقعية امل�ضاحبة لتطورات درا�ضة ما هو حمال اإلى - 
اللجان من اأعمال . 

انفتــــــاح املجل�س على بيئته الوطنية ملزيد مـــن التوا�ضـــــــــل والتدقيـــق يف نتـــــائـــــــج - 
اأعماله الربملانية . 

اإزاء ذلك فقد ا�شتمل م�شروع النظام – املرافق – على الآتي: 

حق القرتاح للجانه الدائمة واملوؤقتة يف ت�ضكيل جلان ميدانية بعد موافقة املجل�س . - 
حتديـــد اأغرا�س هذه اللجـــان يف اإطار تعذرها يف احل�ضول علـــى البيانات واملعلومات - 

والوثائـــق مكتبيًا ، وكذلـــك درا�ضة اأحوال املوؤ�ض�ضات الحتاديـــة ، بالإ�ضافة لبحث اأمر 
عـــام لـــه اأهمية خا�ضة علـــى اأن يكون ذلـــك كله يف نطـــاق الخت�ضا�ضـــات الد�ضتورية 

والالئحية للمجل�س .
حتديـــد اخت�ضا�ضات هذه اللجـــان امليدانية يف اإطـــار جمع البيانـــات واملعلومات التي - 

ت�ضهـــم بطريقـــة فعالـــة يف ا�ضتكمال اأوجه النق�ـــس والق�ضور يف املو�ضوعات حمـــل الدرا�ضة ، 
وا�ضتي�ضـــاح حقائق ال�ضيا�ضـــة العامة للجهـــات الحتادية ، وال�ضتمـــاع اإلى اقرتاحات 

املواطنني واملعنيني . 
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 ل يقل عدد اأع�ضاء كل جلنة ميدانية عن ثالثة اأع�ضاء حر�ضًا على حيادية اأعمالها . - 
احلـــق لكل ع�ضو يف املجل�ـــس اإبداء راأيه كتابـــة اإلى اللجنة امليدانيـــة يف املو�ضوع الذي - 

تبحثه ، واإعطاء ذات احلق لكل من له م�ضلحة من املواطنني اأو الهيئات . 
ن�ضر مواعيد اأعمال هذه اللجان يف و�ضائل الإعالم . - 
عـــدم قيام اأع�ضاء اللجان امليدانية باأعمال تعد تدخاًل يف اأعمال ال�ضلطتني التنفيذية، - 

والق�ضائية، وعدم قبولهم لأية هدايا اأو مكافاآت، اأو عطايا عينية، اأو مالية، بالإ�ضافة 
اإلـــى عدم قبولهـــم لأن يتحمل اأي طرف خـــارج املجل�س لتكاليف اأعمـــال هذه اللجان، 
وانتقالتهم،  اأو اإبالغ اأي م�ضوؤول حكومي احتادي، اأو حملى، اأو قطاع خا�س، اأو �ضخ�س 

اأو و�ضائل الإعالم باأية اأوراق، اأو حما�ضر اأو نتائج، اأو تقرير اللجنة امليدانية .
قيـــام اللجـــان امليدانية بتقـــدمي تقريرها اإلى املجل�ـــس خالل ثالثة اأ�ضابيـــع من اإحالة - 

املو�ضوع اإليها . 
اأن تكـــون خماطبـــة الوزارات والهيئـــات واملوؤ�ض�ضات العامة للجـــان امليدانية من خالل - 

رئي�س املجل�س وفقًا لأحكام لئحة املجل�س . 
حتمل املجل�س نفقات اأعمال اللجان امليدانية . - 



127قــــرارات املجـــــل�س

نظام اللجان الربملانية امليدانية للمجل�س الوطني الحتادي

املجل�س الوطني الحتادي ،

بعد الطالع على الد�ضتور ، وعلى الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني الحتادي ،

اإ�ضدار  تقرر   ، الحتادي  الوطني  املجل�س  وموافقة   ، املكتب  هيئة  موافقة  على  وبناًء 
نظام اللجان الربملانية امليدانية للمجل�س الوطني الحتادي الآتي :

املادة الأولى

تعريفات

املجلـــ�س :املجل�س الوطني الحتادي .

اللجــــان الدائمــــة :هي جلان املجل�ـــس امل�ضار اإليها يف املادة )39( مـــن الالئحة الداخلية 
للمجل�س وغريها من اللجان الدائمة التي قد تت�ضكل تبعًا للمادة )40( من تلك الالئحة .

اللجــــان املوؤقتــــة :هي اللجان التي ي�ضكلها املجل�ـــس لدرا�ضة مو�ضوعات حمددة وامل�ضار 
اإليها يف املادة )40( من الالئحة الداخلية للمجل�س .

اللجان امليدانية : هي جلان ميدانية برملانية موؤقتة ت�ضتكمل عنا�ضر الدرا�ضة والبحث 
ميدانيًا للمو�ضوعات املحالة اإليها .

املادة الثانية

للجـــان املجل�س الدائمة اأو املوؤقتة ت�ضكيل جلـــان ميدانية ل�ضتيفاء الدرا�ضة والبحث يف 
املو�ضوعات املحالة اإليها من املجل�س .

املادة الثالثة
ت�ضكل اللجان امليدانية لالأغرا�س الآتية :

احل�ضول على البيانات واملعلومات والوثائق التي متكن اللجان الدائمة واملوؤقتة من . 1
تكوين راأيها يف املو�ضوعات املحالة اإليها على اأ�ض�س واقعية .

اأن يكون ذلك يف نطـــــاق الخت�ضا�س . 2 درا�ضــــة اأحوال اجلهات الحتـــــادية �ضريطة 
الرقابي للمجل�س .

بحث اأمر عام له اأهمية خا�ضة تقدرها اللجان ويدخل يف نطاق اخت�ضا�ضاتها.. 3
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املادة الرابعة

تخت�س اللجان الربملانية بالآتي :

جمع البيانات واملعلومات والوثائق التي ت�ضهم يف ا�ضتكمال اأوجه النق�س والق�ضور يف . 1
املو�ضوع حمل الدرا�ضة .

ا�ضتي�ضاح حقائق ال�ضيا�ضة العامة للجهات الحتادية يف خمتلف اخت�ضا�ضاتها .. 2
ال�ضتمـــاع اإلـــى اقرتاحـــات املواطنـــني واملعنيـــني واآراء ال�ضخ�ضيـــات ذوي اخلـــربة . 3

والتخ�ض�س وتبادل الراأي معهم .

املادة اخلام�ضة

ت�ضكل كل جلنة ميدانية من عدد من الأع�ضاء ل يقل عن ثالثة اأع�ضاء ، وتنتخب كل 
جلنة من بني اأع�ضائها رئي�ضًا لها ومقررًا .

املادة ال�ضاد�ضة

ل يجوز للع�ضو اأن ي�ضارك يف اأكر من جلنتني ميدانيتني يف وقت واحد .

املادة ال�ضابعة

يخت�س رئي�س اللجنة امليدانية بالآتي :

اقرتاح جدول اأعمال اللجنة .. 1
الدعوة اإلى عقد اجتماعاتها .. 2
اإدارة اجتماعات اللجنة .. 3

وت�ضـــدر اللجنة امليـــــدانية  قراراتهـــــا بالأغلبيــــة ، ويف حالــــة الت�ضـــــاوي يرجــــــح اجلـــانب 
الذي منه الرئي�س .

املادة الثامنة

للجان امليدانية ن�ضر مواعيد اأعمالها يف و�ضائل الإعالم وتنعقد اجتماعاتها علنية ما 
مل تقرر اللجنة غري ذلك .

وللجنة اأن تدعو حل�ضور اجتماعاتها العلنية كل من :
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ممثلو احلكومة املعنيني .. 1
الأ�ضخا�س املعنوية .. 2
الفنيون واملتخ�ض�ضون .. 3
ممثلو و�ضائل الإعالم .. 4

املادة التا�ضعة

يحظر على اللجان امليدانية ما يلي :

التدخل يف اأي عمل من اأعمال ال�ضلطتني الق�ضائية والتنفيذية .. 1
قبول اأي هدايا اأو مكافاآت اأو عطايا عينية اأو مالية من الغري اأثناء اأداء مهمتها .. 2
قبول اأن يتحمل غري املجل�س تكاليف عملها وانتقالتها وكل ما يلزم من نفقات لإجناز . 3

تلك الأعمال.
اجلهات . 4 من  اأي  مع  اللجنة  يف  ع�ضو  لأي  مبا�ضرة  غري  اأو  مبا�ضرة  م�ضلحة  وجود 

امل�ضتهدفة يف الزيارة امليدانية .

املادة العا�ضرة

اللجنة  اأعمال  تف�ضياًل  فيه  يدون  امليدانية حم�ضر  للجنة  اأو عمل  اجتماع  لكل  يحرر 
واإجراءاتها والقرارات التي انتهت اإليها .

املادة احلادية ع�ضرة

والهيئات  وامل�ضالح  الوزارات  خماطبة  املجل�س  رئي�س  من  تطلب  اأن  امليدانية  للجان 
واملوؤ�ض�ضات العامة لتح�ضل على البيانات وامل�ضتندات والوثائق الالزمة لدرا�ضة مو�ضوع 

معني يف حالة تعذر ح�ضولها على املعلومات الكافية ل�ضتيفاء عملها .

املادة الثانية ع�ضرة

للجان امليدانية اأن توا�ضل عملها فيما بني اأدوار النعقاد وت�ضقط اأعمالها التي مل يبت 
فيها املجل�س مع نهاية الف�ضل الت�ضريعي .
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املادة الثالثة ع�ضرة

للمجل�س  الداخلية  الالئحة  من  الرابع  الباب  من  الثاين  الف�ضل  اأحكام  مراعاة  مع 
اإذا  اأع�ضائها  اإقامة  نفقات  يتحمل  كما   ، امليدانية  اللجان  اأعمال  نفقات  املجل�س  يتحمل 

ا�ضتدعت الظروف ذلك .

املادة الرابعة ع�ضرة

للمجل�س تعديل هذا النظام باأغلبية جميع اأع�ضائه بناًء على اقرتاح كتابي مقدم من 
هيئة مكتب املجل�س اأو ثلث اأع�ضاء املجل�س .

2010 –  11 – �ضدر بتاريخ  02 
جل�ضة املجل�س الثانية من دور النعقاد العادي اخلام�س يف الف�ضل الت�ضريعي الرابع ع�ضر



 نظام مكاتب املجل�س الوطني الحتادي
 فــي اإمــارات الـدولـة

ثانيًا:



قــــرارات املجـــــل�س 132

مذكرة الإطار حول مكاتب املجل�س الوطني الحتادي
يف اإمارات الدولة

مقدمـة

اإدراكًا ملتطلبات تطوير دور املجل�س الوطني الحتادي، ومبا يعزز اإ�ضهاماته واإجنازاته 
على ال�ضعيد الوطني.

وتعميقًا ملقت�ضيات روؤية وفكر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان - رئي�س 
الدولـة  رئي�س  نائب    - مكتوم  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  واأخيه �ضاحب  الدولة، 
الوطني  املجل�س  دور  اآفاق  تر�ضيخ  على  القائمة  الوزراء  جمل�س  رئي�س   - دبي  حاكم   -
الحتادي باعتباره �ضلطة داعمة، وم�ضاندة للحكـــــومة، وخمتلف موؤ�ض�ضـــــــات الدولة يف 

م�ضرية التنميــــــــة ال�ضيــــا�ضيــــــة والقت�ضادية والجتماعية. 
فاإنه يف اإطار ال�ضتجابة لهذه املقت�ضيـات، وتوافقًا مع مراحل الإ�ضالح ال�ضيا�ضي الهامة 
التي ت�ضـــهدهـــــا الدولة ، فاإن املجـــــــل�س الوطــــــــني الحتادي لتفعيل اأدواره �ضيــــــــما يف 

تعـــــــزيز التو�ضــــل مع املواطنني 
قرر اإن�ضاء مكاتب املجل�س الوطني الحتادي يف خمتلف اإمارات الدولة . 

هذه  واخت�ضا�ضات  واأهداف  الحتادي،  الوطني  للمجل�س  مكاتب  اإطار  ولتو�ضيح 
املكاتب، فاإن هيئة مكتب املجل�س ارتاأت اإعداد هذه املذكرة لإحاطة اأع�ضاء املجل�س ببع�س 

التف�ضيالت ال�ضرورية يف هذا ال�ضاأن . 

اأوًل : فل�ضفة وفكرة مكاتب الربملانات يف اخلربة املقارنة الدولية  

مرت فكرة اإن�ضاء املكاتب يف اخلربة املقارنة الدولية باأربع مراحل اأ�ضا�ضية

املرحلة الأولى :

التا�ضع ع�ضر يف العديد من برملانات الدول  ن�ضاأت فكرة مكاتب الربملانات يف القرن 
النتخابية  الدوائر  يف  الناخبني  مع  النواب  لقاءات  بداخلها  ينتظم  اأن  بهدف  الأوروبية 
وكانت الفل�ضفة الأ�ضا�ضية التي حكمت اإن�ضاء هذه املكاتب هو تفعيل الدور التمثيلي لع�ضو 
الربملان بحيث اأن ل يرتبط هذا الدور فقط باإجراء النتخابات، واختيار الناخبني ملمثليهم 
املواطنني  من  نهائي  �ضك  على  ح�ضلوا  كاأنهم  النواب  يجعل  مما   . الربملان  داخل  يف 
باملوافقة على كل اآرائهم واأفكارهم يف قيامهم باأدوارهم الت�ضريعية والرقابية . فقد يوافق 
اإرادة الناخبني. ومن ثم فاإن الوظيفة الأ�ضا�ضية الأولى  النائب على قانون ما رغمًا عن 
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التي ارتبطت بعمل هذه املكاتب يف بدايات ن�ضاأتها هو امتداد ال�ضفة التمثيلية ، ومتكني 
الناخبني من مراجعة نائبهم، اأو نوابهم،  يف الأفكار والآراء واملقرتحات التي يبدونها يف 
داخل الربملان. ولذا فاإن احد اأغرا�س هذه املكاتب  كان حتقيق ما يطــلق عليه مفهـــوم 
» الرقابية ال�ضعبية املمتدة » فاأعمال النواب تكون حمل رقابة دائمة من الناخبني الذين 
يلتقون ب�ضفة دورية بنوابهم يف هذه املكاتب، مما يتيح مراجعة الأفكار والآراء املبداة من 

الع�ضو يف الربملان والوقوف على م�ضتجدات اأفكار واآراء الناخبني.
 ون�ضاأت نظرية اأخرى توؤ�ضـــــــــل عمــــــــل هذه املكاتب قال بها اخلبـــــــــري البـــــــــرملاين 
» ويهورت ماثيو « ا�ضتندت اإلى فكرة » الوكالة الربملانية « التي مبقت�ضاها اأن النائب يعمل 

وكياًل عن الناخبني . 
ميكن  فال   ، وكيلهم  والآخر  احلني  بني  يراجعوا  اأن   ) الناخبني   ( املوكلني  حق  ومن 
لهذا الوكيل اأن يح�ضل على وثيقة الرباءة لكل الأعمال الت�ضريعية والرقابية التي �ضيقوم 
الوكيل  اأعمال  على  احلكم  تاأجيل  يتم  اأن  ماثيو  ويرف�س  املوكل.  اإرادة  اأو  علم،  دون  بها 
حتى يحني موعد النتخابات اجلديدة لأن ذلك يعني اأن هناك الكثري من الأعمال ذات 
اآثارها  واأن  فعلي،  واقع  ذات  اأ�ضبحت  قد  – تكون  القوانني  خا�ضة   - اخلطرة  الطبيعة 

ال�ضلبية تغلغلت اإلى احلد الذي جعل املوكلون يعانون من اأعمال وكيلهم . 
بنوابهم يف  اللقاء  املواطنني  الكثري من  على  ي�ضعب  الأحيان  الكثري من  كان يف  وملا 
لقاءات دورية منتظمـة، ويف ذات الإطار فانه ي�ضعب على النواب التوا�ضل مع اأكرب عدد 
اإن�ضاء  اإلى  الربملانات  الكثري من  فلجاأت  منتظمة  دورية  لقاءات  ناخبيهم يف  ممكن من 
اأن النواب قد ي�ضتقرون �ضكنيًا يف  مكاتب يف خمتلف التق�ضيمات الإدارية للدولة خا�ضة 

مناطق بعيده عن الكثري من الناخبني .
اأن بع�س النواب يف الكثري من البلدان الأوروبية والوليات املتحدة  وعلى الرغم من 
الأمريكية اأن�ضاأوا مكاتبًا تتبعهم فنيًا واإداريًا ومن ثم ترتبط باأ�ضمائهم اإل اأن هذه املكاتب 

توؤدي اأدوارًا م�ضابهة واأحيانًا متماثلة مع اأدوار مكاتب  الربملان . 

 املرحلة الثانية

من تطور اأعمال هذه املكاتب والتي �ضهدتها بدايات القرن الع�ضرين خا�ضة يف اأمريكا 
الق�ضايا،  اأو  القوانني،  يف  الناخبني  واآراء  واأفكار،  ملقرتحات،  املكاتب  تلقي  يف  متثلت 
ما  باإعداد  املكاتب  هذه  يف  الفنية  الأطقم  وتقوم   . الربملان  يناق�ضهـا  التي  واملو�ضوعات 
يطلق عليه ا�ضتمارة املواطنني التي يتم فيها ت�ضنيف الآراء والأفكار املوؤيدة، واملعرت�ضة 



قــــرارات املجـــــل�س 134

والتي تطالب باإدخال تعديالت، اأو تلك التي تقدم اأفكارًا ومقرتحات جديدة. 
وقد تطورت هذه الوظيفة يف الوقت احلايل اإلى �ضروع الأطقم الفنية يف املكاتب باإعداد 

ما يطلق عليه ا�ضتطالعات الراأي الت�ضريعية اخلا�ضة بالقوانني.
التي تكون حمط نظر  العامة اخلا�ضة بالق�ضايا، واملو�ضوعات  الراأي   وا�ضتطالعات 

الربملان . 

اأما املرحلة الثالثة

 من تطور عمل هذه املكاتب على ال�ضعيد الدويل ) دون تفرقة بني مكاتب الأع�ضاء، 
اأنه  حيث  الربملانية  امللتقيات  اأو  املنتديات  عليه  يطلق  ما  تنظيم  هو  الربملان(  ومكاتب 
عندما برزت �ضعوبات يف اللقاءات املنفردة للنواب مع مواطنيهم فكانت فكرة امللتقيات 
ويتحدد  الناخبني،  لأكرب عدد ممكن من  املكاتب  الدعوة من  توجيه  يتم  وفيها  املجمعة 
اأو املو�ضوع حمل النقا�س والدرا�ضة، كما اأنه يف هذه املنتديات  يف الدعوة ا�ضم القانون، 
واللقاءات يعر�س النائب، اأو النواب ما مت اإجنازه يف الربملان، والآراء التي اأدلوا بها يف 
�ضاأن القوانني واملو�ضوعات، واأن�ضطتهم امل�ضتقبلية التي ينوون القيام بها، ويتم ا�ضتعرا�س 
الع�ضو  الأهلية مما يجعل  اأو اجلمعيات  الناخبني،  املعنيني من  الآراء خا�ضة مع  وتبادل 

يذهب اإلى الربملان متح�ضنًا باأفكار واآراء ناخبيه. 

اأما املرحلة الرابعة

يف تطور اأعمال هذه املكاتب وهي ذات ال�ضفة الغالبة يف العديد من دول العامل هو ما 
اأدوارهم  اأداء  اأو النواب لتمكينهم من  يتعلق بتقدمي امل�ضاعدة الفنية والإدارية للنائب ، 
يتولى  الذي   « الربملاين  امل�ضاعد   « مفهوم  حاليًا  ينت�ضر  فاإنه  ولذا  والرقابية.  الت�ضريعية 
التح�ضري والإعداد لكل ما ميكن اأن يطرحه الع�ضو من اآراء واأفكار، ومقرتحات �ضواء يف 
اللجان، اأو اجلل�ضات العامة. وامل�ضاعد الربملاين  يعمل يف اإطار حلقة عمل وثيقة مع بقية 
موظفي املكتب الذين ي�ضنفون له العديد من الأفكار واملقرتحات واملطالب التي يتلقاها 
معلوماتي  واإدراك  خربة  من  لدية  مبا  الربملاين  امل�ضاعد  فيقوم  املواطنني  من  املكتب 
بت�ضنيف مطالب واأفكار املواطنني يف اإطار ما يطلق عليه » الدرا�ضة الربملانية لتكاليف 
ومـــــزايا اأفكـــــار املواطنــني حـــــول ....... » ويتـــــم اإعــــداد هذه الدرا�ضـــــــة يف اإطــــــار 

اعتبارين اأ�ضا�ضيني : 
اأولهمـا امل�ضلحة املجتمعيـة العامة حتى يتم اإزالة الت�ضارب بني الأفكار واملقرتحات 

املحلية، وبني الأفكار واملقرتحات التي ميكن اأن حتقق ال�ضالح العام. 
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العامة  امليزانية  مع  ومقرتحاتهم  املواطنني،  مطالب  بني  التوافق  مدى  وثانيهما 
للدولة. وقد اجته اأع�ضاء الكوجنر�س الأمريكي اإلى فكرة اإن�ضاء املكاتب املتخ�ض�ضة التي 
مبقت�ضاها يكون لكل ع�ضو فى الكوجنر�س عددا من امل�ضاعدين الربملانيني بالإ�ضافة اإلى 
الأطقم الإدارية والفنية الأخرى، وتكون مهامهم الأ�ضا�ضية اإجراء الت�ضالت واللقاءات 
بني نائب الكوجنر�س، والناخبني، يف حني يكون مهمة امل�ضاعدين الربملانيني بلورة الأفكار 
واملقرتحات املحلية يف اإطار احتادي يعزز من الدولة الحتادية الأمريكية ومبا يوؤدي اإلى 
ال�ضيا�ضة  اأن ين�ضاأ بني عمل املكتب املحلي وبني  الت�ضارب الذي ميكن  اأو  التعار�س  اإزالة 

الحتادية للدولة . 
اأما يف الدول الأوروبية فاإنه نظرًا لقوة موؤ�ض�ضات املجتمع املدين فاإنه يت�ضكل يف الكثري 
من الأحيان خاليا عمل بني هذه املنظمات املدنية، وبني الأطقم الفنية يف هذه املكاتب 
من اأجل بلورة اأفكار واأطروحات معنية حتى يتبناها الع�ضو يف مناق�ضاته يف داخل الربملان 
ا�ضتخــــدامه  اإطــــــــــــار  اأو يف  القوانني،  اإطار  كان ذلك يف  �ضواء  الربملانية  اللجان  اأو يف 

لالأدوات الرقابية.
 وقد اأثبتت العديد من الدرا�ضات الربملانية املتخ�ض�ضة مثل درا�ضة اخلبري الأمريكي 
دورًا  لعبت  الربملان  لأع�ضاء  اأو  للربملانات،  الإدارية  الأقاليم  مكاتب  اأن   « هيل�س  اأولى   «
�ضواء يف  الربملانية  املناق�ضات  الربملانات خا�ضة يف �ضقل  اأعمال  فعالية  زيادة  هامًا يف  
الأفكار  من  الكثري  الأع�ضاء  خلفية  اإلى  اأ�ضافت  لأنها  نظرًا  العامة  اجلل�ضات  اأو  اللجان 
بني  املتبادلة  الثقة  من  نوعا  املكاتب  اأ�ضفت هذه  كما  للمواطنني.  واملطالب  واملقرتحات 
الناخبني واأع�ضائهم حيث اأن فر�ضة اللقاءات والت�ضالت التي تتم من خالل املكتب بني 
الناخبني والأع�ساء اأدت اإلى جدية عمل الأع�ساء وحتم�سهم لالنخراط ب�سكل اأف�سل يف 
اأراء  القدرة على تقييم  الناخبني لديهم  . كما جعلت  للمواطنني  اليومية  م�ضاكل احلياة 

نائبهم ومراجعته يف بع�س الأحيان، اأو مطالبته باأداء اأف�ضل . 
للق�ضايا  امل�ضاكل واحللول  اأعمالها ب�ضبغ  تتاأثر يف  املكاتب  اأن هذه  الرغم من  وعلى 
والقوانني ب�ضبغات حملية خا�ضة بالتق�ضيم الإداري الذي يقع فيه اأعمال املكتب، اإل اأن 
ال�ضد  العامة ( ظلت هي حائط  الأمانات  الربملـان)  املركزية يف داخل  الفنية  الأجهزة 
الأ�ضا�ضي لتحقيق م�ضلحة الدولة بكاملها فتخ�ضع كل اأعمال املكاتب للمراجعة، والتدقيق 
بالتزاماتهم  النواب  اأن  كما  الربملان.  داخل  يف  املركزية  الفنية  الأجهزة  من  والفح�س 
والأفكار املحلية  الآراء  بان�ضهار  يقبلوا  اأن  اأ�ضا�ضية يف  املو�ضوعية تكون عليهم م�ضوؤولية 
يف اإطار الأفكار واملقرتحات العامة املطروحة من هذه الأجهزة الفنية املركزية، لأن ذلك 

ميثل حاًل و�ضطًا بني جمموعات متباينة واأحيانًا مت�ضاربة بني العديد من هذه املكاتب. 
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وعلى وجه العموم فاإن تطور العمل يف هذه املكاتب وفق اخلربة الربملانية الدولية ظل 
مرتبطًا: 

يف -  اأع�ضاء  اأو  جلنة،  اأع�ضاء  كانوا  �ضواء  جمموعهم  يف  لالأع�ضاء  يقدم  ما  باأن 
اجلل�ضة العامة يكون من اخت�ضا�س الأمانة العامة . 

واأن ما يقدم لالأع�ضاء ب�ضفاتهم الفردية اأو الإقليمية يقدم من خالل املكاتب. - 
وا�ضتنادًا اإلى ذلك كان من الطبيعي اأن تكون هناك حلقات اإدارية متدرجة ومتكاملة 
تتيح التوا�ضل املبا�ضر بني املكاتب املحلية، والأمانة العامة. حيث اأنه بدون هذه احللقات 
املحلي  الولء  ولءين  �ضيتنازعه  الربملان  ع�ضو  فاإن  املكاتب  عمل  ل�ضري  املنظمة  الإدارية 
مبا يقدمه املكتب له من اأفكار ومقرتحات حملية، وولء قومي عند ا�ضطدام هذه الأفكار 
املحلية مع اأفكار زمالئه، اأو مقدرات احلكومة، الأمر الذي قد يوؤدي اإلى تعطيل ال�ضالح 
العام . خا�ضة اأن النظرية الفقهية الد�ضتورية ا�ضتقرت منذ اأمد بعيد على اأن النائب ل 
ميثل اإقليمه الإداري فح�ضب، اأو جمموعة الناخبني الذين انتخبوه، واإمنا ميثل الوطن اأو 
الأمة يف جمموعها مما جعل اأولويات العتبار للم�ضلحة العامة جتب كل اعتبار للم�ضالح 
ال�ضيقة املنح�ضرة يف الأقاليم الإدارية املحدودة بنطاقها اجلغرايف، ونطاقها امل�ضلحي. 
املجل�س  اأن ع�ضو  للمجل�س يف  ولئحة   الدولة  د�ضتور  به  اأخذ  الذي  التوجه  وهو ذات 
الوطني الحتادي ينوب عن �ضعب الحتاد جميعه ، ولي�س فقط عن الإمارة التي ميثلها 

داخل املجل�س.    

دور هذه املكاتب اأثناء العمليات النتخابية 

ا�شتقرت اخلربة الدولية على : 
اإذا كانـــت هـــذه املكاتـــب تابعة اإداريـــًا وفنيًا للربملـــان كموؤ�ض�ضة فاإن هـــذه املكاتب يتم 	•

اإغالقهـــا نهائيًا طيلـــة مدة النتخابات حتـــى ل ي�ضتغل اأحد الأع�ضـــاء هذه املكاتب يف 
حملته النتخابية اأو تثور اأي �ضبهة باأن هذه املكاتب تدعم مر�ضحًا على ح�ضاب اآخر . 

اإمـــا اإذا كانـــت هذه املكاتب تابعة لالأع�ضاء يف داخل الإقليـــم ، اأو لع�ضو فاإنه يكون من 	•
اخت�ضا�س هذه املكاتب دعم الأع�ضاء يف حمالتهم النتخابية . 

ثانيًا: فكرة واأهداف مكاتب املجل�س الوطني الحتادي: 

ملا كانت فكرة اإن�ضاء مكاتب للمجل�س الوطني الحتادي يف اإمارات الدولة تعد وليدة، 
مراعاة  تقت�ضي  اأغرا�ضها  وحتقيق  جناحها  فاإن  واملحلية.  الحتادية  بيئتها  يف  وجديدة 
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الأبعاد التدريجية لخت�ضا�ضات، ومهام هذه املكاتب.
والخت�ضا�ضات  املهام  اأنواع من  ثالثة  لنا  تقدم  الدوليـة  املقارنة  كانت اخلربة  واإذا 

وهى كما يلى:-
الأولى: مهام تعزيز التوا�شل املبا�شر بني اأع�شاء املجل�س، واملواطنني يف كل اإمارة. 

الثانية : مهام اإدارية مل�شاعدة اأع�شاء املجل�س يف اأدوارهم الربملانية .

الثالثة : مهام فنية لتمكني اأع�شاء املجل�س من اأداء وظائفهم الت�شريعية والرقابية.

فاإن هيئة مكتب املجل�س واإن كانت ترى اأن املكاتب �ضت�ضطلع بالخت�ضا�ضات الثالثة 
امل�ضار اإليها اآنفًا، اإل اأنه من ال�ضروري اإعطاء اأولويات لخت�ضا�ضات ومهام كل مرحلة واأن 

ل تكون على ح�ضاب الأخرى ويف اإطار زمني متدرج.

وذلك وفق الآتي:

املرحلة الأولى من عمل هذه املكاتب: . 1

الأولوية الأولى: الأ�ضا�ضية يف هذه املرحلة  �ضتكون ملهمة تعزيز التوا�ضل املبا�ضر بني 
اأع�ضاء املجل�س يف كل اإمارة ، واملواطنني يف ذات الإمارة. ومعدل الجناز امل�ضتهدف ي�ضل 

% بالن�ضبة لأداء املكاتب لهذه املهمة يف مرحلتها الأولى.  اإلى اأكر من 80 

ا�ضتنادًا اإلى عدد من احلقائق اأبرزها:-

لوحـــظ اأن الكثري مـــن املواطنني يف خمتلف اإمارات الدولة يعـــريون اهتماما حمدودًا أ. 
لأن�ضطة املجل�س، ومناق�ضاته واأدواره الت�ضريعية والرقابية، كما اأن بع�ضًا من املواطنني 
يحمل اعتقادات واإرها�ضات �ضلبية عن دور واأداء املجل�س مما ي�ضتوجب اأن تعمل هذه 
املكاتـــب ومـــن خالل اأع�ضائها، واأطقمهـــا على اإزالة تلك املعتقـــدات ال�ضلبية عن دور 
املجل�ـــس، والتعريف باأن�ضطتـــه، واأدواره الهامة خا�ضة يف ظل مـــا ميكن اأن تنجم عنه 

مرحلة التطور ال�ضيا�ضي املقبلة يف اإطار دعم دور املجل�س .
لوحـــظ اأن التغطية الإعالمية لأعمال املجل�ـــس لي�ضت بذات القدر الكايف واملتوافق مع ب. 

حجم اجلهد املبذول من اأع�ضاء املجل�س يف اإجناز اأعمالهم الت�ضريعية والرقابية، ولذا 
فاإنه من املهم اأن يكون كل مكتب مبثابة نافذة يف الإمارة املعنية ميكن اأن ي�ضتخدمها 
املجل�ـــس لالإعـــالم عن اأن�ضطتـــه، وجل�ضاته، وخمتلـــف اأعماله خا�ضـــة اأن املجل�س من 
اأكـــر املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية التي يف حاجة ما�ضـــة لأن تعلم عن نف�ضها نظرًا لطبيعتها 
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التمثيلية، ولت�ضالها املبا�ضر مع املواطنني.
 ومن ثم فاإنه قد يتوفر يف هذه املكاتب تقارير دورية عن جل�ضات املجل�س، واأن�ضطته، 
واأعماله ، ويتم اإتاحة هذه التقارير للمواطنني اإما للح�ضول عليها من املكتب اأو اأن يقوم 
الأخرى  الآليات  من  العديد  تتوفر  للمواطنني.وقد  بتو�ضيلها  الأع�ضاء  مب�ضاعدة  املكتب 

املعينة على الإعالم عن ن�ساط واأداء املجل�س.

بع�س اأن�ضطة مكاتب املجل�س يف اإطار مهمة تعزيز التوا�ضل مع املواطنني:

تلقي �ضكاوى املواطنني، ومقرتحاتهم ، واأفكارهم واإبالغ املواطنني بالردود عليها.	•
التح�ضري والإعداد لرتتيب اللقاءات وامللتقيات بني اأع�ضاء الإمارة واملواطنني، على اأن 	•

ي�ضهم الأع�ضاء باأنف�ضهم يف اإجناح هذه اللقاءات.
تنظيـــم الفعاليات الربملانية املتنوعة التي ميكن عقدها يف دوائرهم كحلقات نقا�س اأو 	•

ندوات اأو موؤمترات حيال الق�ضايا واملو�ضوعات والقوانني حمل نظر املجل�س.

اأما الأولوية الثانية:  ف�ضتكون » لالأعمال واملهام الإدارية » والتي  قد 
تتعدد اأن�ضطة املكاتب ب�ضاأنها يف الإطار الآتي ) معدلت الإجناز امل�ضتهدفة 

% فاأكرث( :   50

متابعة اأعمال الع�ضو ، اأو الأع�ضاء يف داخل املجل�س . . 1
امل�ضاهمة يف عقد الفعاليات الربملانية بالتح�ضري والإعداد ) موؤمترات – ندوات – . 2

حلقات نقا�ضية (. 
تنظيم لقاءات الأع�ضاء مع املواطنني اإذا كان لهذه اللقاءات ال�ضفة الربملانية . . 3
تلقى املرا�ضالت، واملكاتبات، واإبالغها للع�ضو . . 4
التح�ضري والإعداد للقاءات بني الأع�ضاء وبع�ضهم اإذا كان هدف اللقاءات مناق�ضة . 5

�ضاأن برملاين .اإما اإذا كانت اللقاءات لغري ال�ضوؤون الربملانية، فاإنها تكون خارج نطاق 
اأعمال املكتب. 

توثيق عالقات التعاون بني الأع�ضاء والهيئات واملوؤ�ض�ضات املحلية يف الإمارة واإمداد . 6
عمل،  وخطط  و�ضيا�ضات،  قرارات،  من  املحلية  الأو�ضاع  م�ضتجدات  بكل  الأع�ضاء 

وروؤى م�ضتقبلية.
تلقي الدعوات من خمتلف املوؤ�ض�ضات والهيئات الحتادية واملحلية املوجهة لأع�ضاء . 7
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الإمارة، واإبالغهم بها، واإجراء الت�ضالت التنظيمية لذلك. 
اإبالغ املواطنني بالردود على مقرتحاتهم و�ضكاواهم، ومتطلباتهم . . 8
اإعداد �ضجالت اأعمال منتظمة لكل اأعمال املكتب . . 9

كانت  اإذا  الربملاين  ال�ضاأن  يخ�س  ما  كل  باأن  الدولية  املقارنة  اخلربة  ا�ضتقرت  وقد 
له متطلبات اإدارية فاإن هذا يكون من اخت�ضا�س عمل املكتب ، واأن كل ما يتعلق ب�ضوؤون 

الع�ضو الأخرى غري الربملانية فاإن هذا يكون من خارج اخت�ضا�س عمل املكتب.

والأولوية الثالثة �ضتكون » للمهام الفنية » التي �ضتتمثل يف :

امل�ضاعدة الفنية يف �ضياغة الأ�ضئلة واملو�ضوعات العامة.. 1
اخلا�ضة . 2 واملعلومات  والبيانات  والتف�ضريية،  التو�ضيحية،  الربملانية  الأوراق  اإعداد 

بالأ�ضئلة التي يطرحها اأحد اأع�ضاء الإمارة.
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) معدلت الإجناز امل�ضتهدفة للمهام الفنية 40 % فاأكرث(

املرحلة الثانية من عمل هذه املكاتب:. 2

والتي من املتوقع اأن تبداأ بعد ثالث �ضنوات من بداية افتتاحها فاإن هذه املكاتب �ضتزيد 
من قدراتها الإدارية والفنية مبـا ميكنها من تقدمي خدمات ودعم فني اأف�ضل اأداًء ومتيزًا 

عن املرحلة الأولى.
وذلك لالأ�ضباب الآتية:

املكاتب . 1 بهذه  العاملة  والفنية  الإدارية  الأطقم  ل�ضتكمال  الثانية  املرحلة  يف  ال�ضعي 
باأعدادها،  حمدودة  �ضتكون  الأطقم  هذه  فاإن  الأولى  املرحلة  اإطار  يف  اأنه  حيث 

وقدراتها الفنية.
على مدار املرحلة الأولى فاإن الأمانة العامة �ضتلتزم بربنامج تدريبي متدرج يهدف  . 2

اإلى اإعداد كوادر مدربة ومهيئة لتقدمي امل�ضاعدات الفنية الالزمة لأع�ضاء املجل�س.
الباحثني  تعيني  النتهاء من  فور  الربنامج  البدء يف هذا  العامة يف  الأمانة  و�ضت�ضرع 
وال�ضفهية  التحريرية  لالختبارات  اجتيازهم  بعد  املكاتب  هذه  فـي  العاملني  والإداريني 

املعدة لهذا الغر�س.

ومن ثم فان املرحلة الثانية من امل�ضتهدف لها حتقيق الآتي :- 

زيادة معدلت الإجنــــــــــاز امل�ضتهدفة من مهـــــــــام تعزيز التوا�ضــل مع املواطنني لت�ضل - 
. % اإلى 90 

% فاأكر .-  زيادة معدلت الإجناز امل�ضتهدفة للمهام الإدارية لت�ضل اإلى 70 
فاأكر .-   % زيادة معدلت الإجناز امل�ضتهدفة للمهام الفنية لت�ضل اإلى 60 

ولعل ابرز املهام الفنية اجلديدة يف املرحلة الثانية من عمل هذه املكاتب، بالإ�ضافة الى 
مهام املرحلة الأولى �ضتتمثل يف:-

اإمارة . 1 كل  لأع�ضاء  العامة  باملو�ضوعات  اخلا�ضة  الأ�ضا�ضية  البيانات  اأوراق  اإعداد 
لدعمهم فنيًا يف مناق�ضات اللجان املعنية.

اإعداد اأوراق املعلومات العامة حيال اأي مو�ضوع ، اأو ق�ضية يطلبها ع�ضو، اأو اأع�ضاء . 2
الإمارة لدعم عملهم الفني يف املجل�س.
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املرحلة الثالثة من عمل هذه املكاتب:. 3

التي من املتوقع اأن تكون بعد )6( �ضنوات من بدء اأعمال هذه املكاتب، فاإن الطموح 
�ضيمتد اإلى تكوين كوادر فنية يف هذه املكاتب يقومون بدور امل�ضاعد الربملاين ، على غرار 

العديد من برملانات الدول املتقدمة. بحيث يكون هذا امل�ضاعد الربملاين م�ضوؤوًل عن 
اإعداد »حقيبة الع�ضو الفنية« لكل اأعماله الربملانية �ضواء يف اللجان، اأو اجلل�ضات العامة.

جدول معدلت الإجناز امل�ضتهدفة
يف املراحل الثالث لتطور اأعمال املكاتب

املراحل / املهام
مهام تعزيز 
التوا�ضل مع 

املواطنني

مهام اإدارية 
مل�ضاعدة الأع�ضاء 

برملانيا

مهام فنية لتمكني  
دور الأع�ضاء 

برملانيا

املرحلة الأولى

) من �ضنة اإلى 3 �ضنوات (
% % فاأكر80  % فاأكر50   40

املرحلة الثانية

) من 3 �ضنوات اإلى 6 �ضنوات (
% % فاأكر90   60 % فاأكر70 

املرحلة الثالثة

)من 6 اإلى 9 �ضنوات (
% % فاأكر100 100%   90

قواعد اأ�ضا�ضية ينبغي مراعاتها يف عمل هذه املكاتب
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اأو مرا�ضالت مع . 1 املكاتب،  اإجراء مكاتبات ر�ضمية من خالل هذه  ل يحق لالأع�ضاء 
امل�ضاكل يف عالقة  العديد من  اإثارة  اإلى  يوؤدي ذلك  الر�ضمية حتى ل  الدولة  جهات 
تتم  واملرا�ضالت  املكاتبات  هذه  فمثل  الأخرى،   الدولة  واأجهزة  مبوؤ�ض�ضات  املجل�س 
من خالل رئي�س املجل�س الذي ميثل املجل�س يف ات�ضالته بالهيئات الأخرى، ويتحدث 

با�ضمه وفق اأحكام املادة )28( من لئحة املجل�س .

من . 2 �ضان  يف  للتحدث  املكاتـــــــب  هذه  يف  �ضحفية  موؤمترات  عقد  لالأع�ضاء  يحق  ل 
�ضوؤون املجل�س.

ل يحق لالأع�ضاء تنظيم، اأو ترتيب اأي لقاءات، اأو ات�ضالت من خالل هذه املكاتب مع . 3
املواطنني، اأو اأية جهات احتادية اأو حملية اإذا كانت خارج ال�ضاأن الربملاين .

لن يلتزم العاملون يف هذه املكاتب بتقدمي اأي نوع من امل�ضاعدات اأو الدعم الإداري . 4
لالأع�ضاء يف الأمور وامل�ضائل ال�ضخ�ضية ، اأو املتعلقة بعمله ، ومهنته يف خارج الربملان.

لن تعمل هذه املكاتب مع الأجهزة واملوؤ�ض�ضات املحلية.كما اأن الأع�ضاء يف اإماراتهم . 5
�ضتكون عليهم م�ضوؤولية اأ�ضا�ضية يف عدم الزج بهذه املكاتب يف اأية اأعمال حملية يف 
داخل الإمارة حتى ل يوؤدي ذلك اإلى ت�ضادم بني املجل�س الوطني الحتادي ب�ضفته 
موؤ�ض�ضة احتادية د�ضتورية، وبني اجلهات واملوؤ�ض�ضات املحلية . وما قد ينتج عن ذلك 

من اإعاقة عمل هذه املكاتب يف داخل البيئة املحلية.

اإن كل اأعمال هذه املكاتب �ضتخ�ضع لالإ�ضراف الفني ) الإعداد- املراجعة- التدقيق-. 6
الفح�س( من الأمانة العامة للمجل�س �ضمانًا حل�ضول الأع�ضاء بقدر الإمكان على 
مرادهم الفني من عمل هذه املكاتب. ويف ذات الإطار فاإن الإ�ضراف الإداري لهذه 

املكاتب �ضيخ�ضع لالأمني العام للمجل�س.

لن يتم عقد اأية اجتماعات للجان الدائمة اأو املوؤقتة يف هذه املكاتب، و�ضيتم اللتزام . 7
بعقد اجتماعات اللجان يف مقرات الأمانة العامة للمجلـ�س ) دبي – اأبوظبي ( .
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الهيكلية الإدارية لكل مكتب

�ضتكون الهيكلية الهرمية الإدارية لكل مكتب وفق التدرج التايل

هيئة مكتب املجل�س )تلقي التقارير الدورية من الأمني العام عن عمل هذه املكاتب(. 1

 

الأمني العام للمجل�س )الإ�ضراف الفني والإداري(. 2

الأمناء العامون امل�ضاعدون ) مهام، اأو تكليفات يخولها لهم الأمني العام(. 3

مدير املكتب )الإ�ضراف اليومي على اأعمال املكتب، واإجراء وتلقي الت�ضالت من الغري(. 4

باحثون فنيون )الأعمال الفنية(. 5

اإداريون )الأعمال الإدارية(. 6
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اأهداف مكاتب املجل�س الوطني الحتادي :

تنظيم الفعاليات الربملانية �ضواء للمجل�س اأو لأع�ضاء الإمارة اإزاء خمتلف ق�ضايا . 1
العمل الوطني يف الإمارة.

امل�ضاهمة يف عقد اللقاءات املبا�ضرة، واملنتديات بني اأع�ضاء كل اإمارة، ومواطنيهم . 2
لتبادل الراأي والت�ضاور حيال املمار�ضات الت�ضريعية والرقابية مبا يحقق م�ضالح 

املواطنني العامة.
التي�ضري على املواطنني يف تقدمي �ضكاواهم ومطالباتهم من خمتلف املوؤ�ض�ضات . 3

والهيئات الحتادية، وتلقي الردود عليها.
التعريف مب�ضاهمات واإجنازات املجل�س يف مواجهة خمتلف امل�ضكالت والق�ضايا . 4

الوطنية.
تقدمي امل�ضاعدة الفنية والإدارية لأع�ضاء املجل�س يف كل اإمارة متكينًا لتاأدية . 5

اأدوارهم الربملانية.
تعزيز التوا�ضل املبا�ضر بني اأع�ضاء املجل�س، واملواطنني يف كل اإمارة.. 6
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النظام الداخلي لعمل مكاتب املجل�س الوطني الحتادي

املجل�س الوطني الحتادي،،،

بعد الطالع

على الد�ضتور، 

وعلى الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني الحتادي،

وعلى مذكرة الإطار لعمل مكاتب املجل�س الوطني الحتادي يف اإمارات الدولة،

وبناء على ما اأرتاآه املجل�س الوطني الحتادي:

يف  الدولة  ومواطني  الحتادي،  الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  بني  املبا�ضر  التوا�ضل  تعزيز  يف 
خمتلف الإمارات مبا يحقق تر�ضيخ دور اأع�ضاء املجل�س،  واإدراكًا ملتطلبات تطوير اأعمال 

املجل�س الوطني الحتادي مبا يوؤكد على فعاليته يف التنمية املجتمعية 

قـــــــــــرر:

املادة الأولى

ين�ضىء مكتب اأو اأكر للمجل�س الوطني الحتادي يف كل اإمارة بدولة الإمارات العربية 
املتحدة ي�ضمى مكتب املجل�س الوطني الحتادي .

املادة الثانية

يهدف مكتب املجل�س الوطني الحتادي يف كل اإمارة اإلى حتقيق الآتي : 

تعزيز التوا�ضل املبا�ضر بني اأع�ضاء املجل�س، واملواطنني يف كل اإمارة .. 1
تقدمي امل�ضاعدة الفنية والإدارية لأع�ضاء املجل�س يف كل اإمارة متكينًا لتاأدية . 2

اأدوارهم الربملانية . 
التعريف مب�ضاهمات واإجنازات املجل�س، يف مناق�ضة خمتلف امل�ضكالت الوطنية. . 3
التي�ضري على املواطنني يف تقدمي �ضكاواهم، ومطالباتهم من خمتلف املوؤ�ض�ضات . 4

والهيئــات الحتادية، وتلقي الردود عليها. 
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عقد اللقاءات املبا�ضرة بني اأع�ضاء كل اإمارة ومواطنيهم لتبادل الراأي والت�ضاور . 5
حيال املمار�ضات الت�ضريعية والرقابية مبا يحقق م�ضالح املواطنني العامة. 

تنظيم الفعاليات الربملانية �ضواء للمجل�س، اأو اأع�ضاء الإمارة اإزاء خمتلف ق�ضايا . 6
العمل الوطني يف الإمارة. 

املادة الثالثة

يخت�س مكتب املجل�س الوطني الحتادي يف كل اإمارة بالآتي : 

تنظيم عقد لقاءات دورية بني املواطنني، واأع�ضاء كل اإمارة ، وبع�ضهم ، والإعداد . 1
الفني، والتجهيز الإداري ملثل هذه اللقاءات والت�ضالت . 

تلقي مقرتحات، و�ضكاوى، ومطالبات املواطنني يف كل اإمارة ، واإعداد �ضجالت عمل . 2
منتظمة لكل ما يتلقاه املكتب من املواطنني . 

اإبالغ املواطنني بالردود على مقرتحاتهم ، و�ضكاواهم ، ومتطلباتهم ، واإعداد . 3
�ضجالت عمل منتظمة لهذه الردود .

اإعداد الأوراق الربملانية التو�ضيحية ، والتف�ضريية ، والبيانات واملعلومات اخلا�ضة . 4
بالأ�ضئلة التي يطرحها اأحد اأع�ضاء الإمارة . 

اإعداد اأوراق البيانات الأ�ضا�ضية اخلا�ضة باملو�ضوعات العامة لأع�ضاء كل اإمارة . 5
لدعمهم فنيًا يف مناق�ضات اللجان املعنية . 

اإعداد اأوراق املعلومات العامة حيال اأي مو�ضوع اأو ق�ضية يطلبها ع�ضو ، اأو اأع�ضاء . 6
الإمارة لدعم عملهم الفني يف املجل�س.

توثيق عالقات التعاون بني املجل�س الوطني الحتادي، والهيئات واملوؤ�ض�ضات املحلية، . 7
واإمداد الأع�ضاء بكل م�ضتجدات الأو�ضاع املحلية من قرارات ، و�ضيا�ضات ، وخطط 

عمل ، وروؤى م�ضتقبلية . 
الإ�ضراف الفني والإداري للفعاليات الربملانية : . 8

اإذا كان �ضيعقدها املجل�س يف داخل الإمارة .أ. 
اإذا كان �ضيعقدها اأع�ضاء الإمارة .ب. 

تلقي الدعوات من خمتلف املوؤ�ض�ضات والهيئات الحتادية ، واملحلية املوجهة لأع�ضاء . 3
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الإمارة، واإبالغهم بها، واإجراء الت�ضالت التنظيمية لذلك . 

تلقي مرا�ضالت ومكاتبات الأع�ضاء، واإجراء الت�ضالت الإدارية والتنظيمية لذلك . . 4

اأية مهام اأخرى يخوله، اأو يكلفه اإياها الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي ومن . 5
ينوب عنه. 

املادة الرابعة

 ، الحتادي  الوطني  للمجل�س  العام  لالأمني  املكاتب  لهذه  والإدارية  الفنية  التبعية 
�ضاأن  يف  للمجل�س  الداخلية  الالئحة  من  الرابع  الباب  اأحكام  بها  العاملني  على  وي�ضري 

الأمانة العامة للمجل�س و�ضوؤونه املالية . 

املادة اخلام�ضة

ي�ضع الأمني العام اأنظمة العمل الالزمة لت�ضيري اأعمال هذه املكاتب.

املادة ال�ضاد�ضة

عن  املجل�س  مكتب  لهيئة  اأخرى  دورية  وتقارير  �ضنويًا،  تقريرًا  العام  الأمني  يقدم 
ن�ساط، واإجنازات، ومتطلبات عمل وتطوير هذه املكاتب ولهيئة املكتب اأن تقر، اأو تعدل ما 

تراه لزمًا يف هذا التقرير .

املادة ال�ضابعة

اأعمال مكاتب  ب�ضاأن  يراه لزمًا  ما  اتخاذ  الوطني الحتادي  للمجل�س  العام  لالأمني 
اأول  يف  املجل�س  مكتب  هيئة  يخطر  اأن  على  املجل�س،  فيها  يتعطل  التي  املدد  يف  املجل�س 

اجتماع له بعد ت�ضكيله مبا اتخذه من اإجراءات وقرارات.

املادة الثامنة

ميزانية مكاتب املجل�س الوطني الحتادي جزء من ميزانية املجل�س ، وي�ضري عليها 
كل الأحكام الواردة يف الف�ضل الثاين من الباب الرابع يف الالئحة الداخلية للمجل�س . 
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املادة التا�ضعة

الحتادي  الوطني  املجل�س  من  عليه  للموافقة  التايل  اليوم  من  النظام  بهذا  يعمل 
باأغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين .

املادة العا�ضرة

يعدل هذا النظام بناء على اقرتاح من هيئة مكتب املجل�س .

�ضدر بتاريخ 01 – 07 – 2008
الت�ضريعي  الف�ضل  يف  الثاين  العادي  النعقاد  دور  من  ع�ضرة  اخلام�ضة  املجلــــ�س  جل�ضة 

الرابع ع�ضر.



نظام متثيل ال�ضعبة الربملانية

ثالثًا:
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نظام متثيل ال�ضعبة الربملانية

مادة )1(

املجل�س  اأع�ضاء  جميع  من  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  الربملانية  ال�ضعبة  ت�ضكل 
الوطني الحتادي .

مادة )2(

الربملانية  الحتادات  كاجتماعات  املختلفة  الربملانية  الأن�ضطة  يف  ال�ضعبة  ت�ضارك 
الدولية والعربية والإ�ضالمية، والربملان العربي النتقايل، واحلوارات والندوات الربملانية، 
املنبثقة عن تلك الحتادات  الدائمة، واللقاءات الربملانية  اللجان الربملانية  واجتماعات 

واملنتديات .

مادة )3(

تنتخب ال�ضعبة من بني اأع�ضائها وملدة ف�ضل ت�ضريعي �ضبعة اأع�ضاء وذلك بالأغلبية . 1
الن�ضبية فاإذا ت�ضاوى اأكر من ع�ضو يف عدد الأ�ضوات يتم الختيار بينهم بالقرعة ، 
ويطلق عليهم م�ضمى اأع�ضاء جمال�س الحتادات ، وذلك لتمثيل ال�ضعبة على النحو 

التايل :
ثالثة اأع�ضاء  لالحتاد الربملاين الدويل اأحدهم على الأقل من الن�ضاء  .- 
ع�ضوان لالحتاد الربملاين العربي .- 
ع�ضوان لحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف املوؤمتر الإ�ضالمي .- 

تنتخب ال�ضعبة ت�ضعة اأع�ضاء لذات املدة وبذات الإجراءات الواردة بالبند ال�ضابق ، . 2
يطلق عليهم اأع�ضاء املوؤمترات وذلك لتمثيل ال�ضعبة على النحو التايل :

ثالثة اأع�ضاء للموؤمتر ال�ضنوي الأول لالحتاد الربملاين الدويل.- 
ثالثة اأع�ضاء ملوؤمتر الحتاد الربملاين العربي.- 
ثالثة اأع�ضاء ملوؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة املوؤمتر  الإ�ضالمي .- 

تنتخب ال�ضعبة اأربعة اأع�ضاء حل�ضور اجتماعات الربملان العربي النتقايل لذات . 3
املدة وبذات الإجراءات الواردة بالبند ال�ضابق . 
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مادة )4(

 ل يجوز لع�ضو ال�ضعبة اأن يجمع بني ع�ضوية جمل�س الحتاد وع�ضوية املوؤمتر ول اأن يعدد 
اأي منهما . 

وينطبق ما تقدم على ع�ضوية الربملان العربي النتقايل. 

مادة )5(

الحتاد الربملاين الدويل

ي�ضكل وفد ال�ضعبة لالجتماع ال�ضنوي الأول لالحتاد الربملاين الدويل والذي ي�ضمل . 1
موؤمتر وجمل�س الحتاد مما يلي :

رئي�س ال�ضعبة الربملانية اأو من ينوب عنه .- 
اأع�ضاء املجل�س الثالثة لالحتاد الربملاين الدويل .- 
اأع�ضاء املوؤمتر الثالثة  لالحتاد الربملاين الدويل .- 

ي�ضكل وفد ال�ضعبة لالجتماع ال�ضنوي الثاين لالحتاد الربملاين الدولــي والذي ي�ضمل . 2
موؤمتر وجمل�س الحتاد مما يلي :

رئي�س ال�ضعبة الربملانية اأو من ينوب عنه .- 
اأع�ضاء املجل�س الثالثة لالحتاد الربملاين الدويل .- 

مادة ) 6(

الحتاد الربملاين العربي

ي�ضكل وفد ال�ضعبة لجتماعات الحتاد الربملاين العربي  مما يلي :

بالن�ضبة لجتماعات موؤمتر الحتاد :. 1
رئي�س ال�ضعبة الربملانية اأو من ينوب عنه .- 
ع�ضوا جمل�س الحتاد الربملاين العربي  .- 
اأع�ضاء املوؤمتر الثالثة لالحتاد الربملاين العربي .- 

بالن�ضبة لجتماعات جمل�س الحتاد :. 2
رئي�س ال�ضعبة الربملانية اأو من ينوب عنه .- 
ع�ضوا جمل�س الحتاد الربملاين العربي  .- 

البند  يف  مقرر  هو  ملا  تبعا  الوفد  ي�ضكل  معًا  الحتاد  وجمل�س  موؤمتر  انعقاد  حالة  ويف 
رقــم  )1( من هذه املادة.
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مادة )7(

احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة املوؤمتر الإ�شالمي

ي�ضكل وفد ال�ضعبة اإلى اجتماعات احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة املوؤمتر 
الإ�ضالمي مما يلي :

بالن�ضبة لجتماعات موؤمتر الحتاد :. 1
رئي�س ال�ضعبة الربملانية اأو من ينوب عنه .- 
ع�ضوا جمل�س احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة املوؤمتر الإ�ضالمي .- 
اأع�ضاء املوؤمتر الثالثة لحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة املوؤمتر الإ�ضالمي .- 

بالن�ضبة لجتماعات جمل�س الحتاد :. 2
رئي�س ال�ضعبة الربملانية اأو من ينوب عنه .- 
ع�ضوا جمل�س احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة املوؤمتر الإ�ضالمي .- 

ويف حالة انعقاد موؤمتر وجمل�س الحتاد معًا ي�ضكل الوفد تبعا ملا هو مقرر يف البند رقم 
)1( من هذه املادة .

مادة )8(

الربملان العربي النتقايل

الربملان  ح�ضور  النتقايل  العربي  الربملان  لع�ضوية  املنتخبني  الأربعة  الأع�ضاء  على 
واجتماعاته وي�ضدر رئي�س ال�ضعبة الربملانية قرارات اإفادهم لتلك الجتماعات .

مادة )9(

موؤمترات  اأن�ضطة  يف  ال�ضعبة  وفد  اأع�ضاء  الحتاد  باقي  جمل�س  اأع�ضاء  ي�ضارك 
الحتادات وجلانها يف حالة عدم اأوقات تلك الأن�ضطة مع اجتماعات جمل�س الحتاد.

مادة )10(

امل�شاركات الربملانية

يتكون  وفد ال�ضعبة يف امل�ضاركات الأخرى غري امل�ضار اإليها باملواد ال�ضابقة ، كالندوات الربملانية 
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واجتماعات اللجان والأن�ضطة واللجان الربملانية املنبثقة عن الحتادات الربملانية واحلوارات 
الربملانية ، من ع�ضوين  يختارهما رئي�س ال�ضعبة الربملانية بناًء على تر�ضيح اللجنة التنفيذية .

مادة )11(

الزيارات الربملانية

يخت�س رئي�س ال�ضعبة الربملانية بت�ضكيل الوفد الذي ميثل ال�ضعبة يف الزيارات الربملانية .

مادة )12(

العتذار عن عدم امل�شاركة

اإذا اعتذر ع�ضو - اأو اأكر-  عن عدم امل�ضاركة ، اختار رئي�س ال�ضعبة الربملانية من يحل حمله .

ول ي�ضري هذا احلكم على اأع�ضاء الربملان العربي النتقايل .  

مادة )13(

تقارير امل�شاركات

على اأع�ضاء الوفود امل�ضاركة تقدمي تقارير عن �ضري الأعمال اإلى رئي�س الوفد متهيدًا 
لإعداد تقرير نهائي بالتعاون مع الأمانة العامة ، ويعر�س التقرير على اللجنة التنفيذية 
لعتماده ويخطر به اأع�ضاء ال�ضعبة الربملانية خالل �ضهر على الأكر من انتهاء امل�ضاركة  .
واإذا مل تكن امل�ضاركة بوفد ، تعني على الع�ضو اأو الأع�ضاء امل�ضاركني تقدمي تقرير عن 
امل�ضاركة اإلى رئي�س ال�ضعبة الربملانية خالل اأ�ضبوعني على الأكر من انتهاء كل م�ضاركة 
متهيدًا لعر�ضه على اللجنة التنفيذية لعتماده ثم اإطالع اأع�ضاء ال�ضعبة الربملانية عليه .

مادة )14(

ذوي  اأكر  من  اأو  ع�ضو  ال�ضعبة  وفد  اإلى  ي�ضم  اأن  الربملانية  ال�ضعبـة  لرئي�س  يجوز 
الخت�ضا�س ، كما يجوز له �ضم ذوي الخت�ضا�س يف املو�ضوعات املطروحة على جدول 

اأعمال امل�ضاركة من خارج املجل�س ويحدد قرار الإيفاد طريقة املعاملة.
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مادة )15(

يجتمع الوفد الذي يتم اختياره قبل امل�ضاركة بثالثني يومًا وح�ضب احلاجة ملناق�ضة بنود 
جدول الأعمال وحتديد املهام والأهداف .

مادة )16(

يعمل بهذا النظام من تاريخ موافقة اجلمعية العمومية لل�ضعبة الربملانية عليه .

�ضدر بتاريخ 05 – 06  - 2007

جل�ضة املجل�س الثامنة من دور النعقاد العادي الأول يف الف�ضل الت�ضريعي الرابع ع�ضر



النظام الداخلي للجان ال�ضداقـة 
لدولـة الإمـارات العـربية املتحـدة

رابعًا:
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مذكرة تعريفية بلجان ال�ضداقة الربملانية

ما هي جلنة ال�شداقة؟

عالقة  وتقوية  زيادة  على  تعمل  اأع�ضائه،  من  الربملان  يوؤلفها  برملانية  جمموعة  هي 
ذلك الربملان  بالربملانات الأخرى، �ضعيًا لتوثيق روابط التعاون بني الربملانيني يف جميع 

املجالت. 
اأهمية جلان ال�شداقة:

املجل�س  تعزيز  فاإن  العامل  م�ضتوى  على  املجال�س  تلعبها  التي  الأدوار  لأهمية  نظرًا 
الإمارات  دولة  بني  العالقات  تعزيز  يعني  النيابية  باملجال�س  لعالقته  الحتادي  الوطني 
العربية املتحدة وباقي الدول وتنميتها مما ينعك�س بالإيجاب على الق�ضايا التي يطرحها 

املجل�س يف املحافل الإقليمية والدولية، والتي تتطلب التن�ضيق لها م�ضبقا وب�ضكل جيد. 
اأهداف املجل�س من اإقامة جلان لل�شداقة مع املجال�س الأخرى:

�ضعيًا لتعريف املجال�س النيابية الأخرى ب�ضفتها ممثلة ل�ضعوبها بق�ضية اجلزر . 1
الإماراتية الثالث املحتلة )طنب الكربى وطنب ال�ضغرى واأبومو�ضى(، وم�ضاعي 
الدولة احلثيثة حلل هذه الق�ضية بالطرق ال�ضلمية والرف�س الإيراين املتكرر لها. 

توثيق روابط ال�ضداقة والتعاون بني املجل�س الوطني الحتادي وباقي املجال�س . 2
النيابية. 

ال�ضتفادة من خربات املجال�س الأخرى يف احلياة النيابية وتطوير ممار�ضتها. . 3
تعريف الدول الأخرى بدولة الإمارات العربية املتحدة وما و�ضلت اإليه من تطور. . 4
اإيجاد عالقة مع ال�ضخ�ضيات املوؤثرة يف الحتادات الإقليمية والدولية لال�ضتفادة . 5

منهم يف املجالت التي حتتاج اإليها ال�ضعبة الربملانية يف م�ضاركاتها وللتاأثري على 
القرارات والبيانات يف �ضالح الق�ضايا التي تطرحها ال�ضعبة. 

لقد تبنت ال�ضعبة الربملانية )املجل�س( الق�ضايا الوطنية والقومية، ولعل من اأهمها 
ق�ضية جزر الإمارات املحتلة، ولإجناح �ضعي ال�ضعبة يف احل�ضول على التاأييد وامل�ضاندة 
من قبل ال�ضخ�ضيات وال�ضعب الربملانية امل�ضاركة يف اللقاءات الربملانية، فاإنه من املهم 
ت�ضكيل جلان �ضداقة  الو�ضائل  الدعم، ومن هذه  ال�ضبل للح�ضول على هذا  انتهاج كافة 

خا�ضة مع ال�ضعب ذات التاأثري والفاعلية على م�ضتوى الحتادات الربملانية. 



157قــــرارات املجـــــل�س

العادلة يف جزرها،  الإمارات  ق�ضية  ال�ضعبة جتاه  نظر  وجهة  �ضرح  الأهمية  اإن من 
والعمل على هذه ال�ضاكلة لن يتاأتى اإل من خالل اللقاءات املتكررة والزيارات املتبادلة، 
واإيجاد الأ�ضدقاء الذين يتبنون وجهة النظر املطلوب اإي�ضالها للدفاع عنها، وخلق تيارات 
ت�ضكيل  يبدو  لذا  وامل�ضرتكة،  الثنائية  اللقاءات  يف  اأو  الربملانية  �ضعبها  يف  �ضواء  م�ضاندة 

جلان ال�ضداقة مهم، وعلى هذا املنوال اجتهت الكثري من ال�ضعب الربملانية. 
�ضيا�ضتها  وحتظى  الدول،  من  كبري  بعدد  ترتبط  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة 
اخلارجية بكثري من الحرتام، وينعك�س ذلك يف التقدير اخلا�س الذي حتظى به قيادتها 
وهذا مما  والإن�ضانية،  العاملية  الق�ضايا  من  الكثري  ومواقفها جتاه  اخلارجية  و�ضيا�ضتها 

يعمل على اإجناح الق�ضايا املتبناة والتي حتظى بالهتمام الكايف من التو�ضيح . 
واجلدير بالذكر اأن التطرق ملو�ضوع جلان ال�ضداقة كان لأول مرة يف الجتماع الثاين 
للجنة التنفيذية من الف�ضل الت�ضريعي الثاين ع�ضر من دور النعقاد الثاين الذي عقد يوم 
الأربعاء املوافق 2001/5/16م حيث مت عر�س طلب كل من ال�ضعب الربملانية الأذربيجانية 

والفنزويلية والإيطالية لت�ضكيل جلان ال�ضداقة.
وعليه طلبت اللجنة التنفيذية اإعداد ت�ضور كامل حول جلان ال�ضداقة م�ضتمال على 
التكاليف املادية على اأن يتم ت�ضكيل اللجان مع الدول ذات التاأثري ليمكن ال�ضتفادة منها.
وعند عر�س الت�ضور اخلا�س بلجان ال�ضداقة يف الجتماع الثالث  للجنة التنفيذية من 
الف�ضل الثاين ع�ضر من دور النعقاد الثاين والذي عقد يوم ال�ضبت املوافق 2001/8/18م 
راأت اللجنة اإحالة الت�ضور اإلى الجتماع القادم لها ، ومل يعر�س مو�ضوع جلان ال�ضداقة 

خالل الف�ضل الت�ضريعي الثالث ع�ضر.
وقد عر�س م�ضروع النظام الداخلي للجان ال�ضداقة على اللجنة التنفيذية جمددا 
يف الدور الثالث من الف�ضل الت�ضريعي الرابع ع�ضر وانتهت اإلى امل�ضروع املرفق للنظر فيه 

من قبل ال�ضعبة الربملانية لقراره.
ولقد تقدمت العديد من بع�س الدول اخلليجية والعربية والدولية بطلب ت�ضكيل جلان 
�ضداقة مع املجل�س الوطني الحتادي بعد اأن قامت هذه الدول بهذا الإجراء من ناحيتها.

النظام الداخلي للجان ال�شداقـة الربملـانية لدولـة الإمـارات العـربية املتحـدة

بعد الإطالع على الد�ضتور،
لل�ضعبة  الداخلي  النظام  الحتادي،وعلى  الوطني  للمجل�س  الداخلية  الالئحة  وعلى 

الربملانية لدولة الإمارات العربية املتحدة،

وبناء على ما عر�ضته اللجنة التنفيذية لل�ضعبة الربملانية ،وموافقة ال�ضعبة الربملانية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة ،
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اأ�ضدرنا النظام التايل:

مادة )1(

تعاريف:

يف تطبيق اأحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها:
املجل�س: املجل�س الوطني الحتادي.

ال�شعبة : ال�ضعبة الربملانية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة : دولة الإمارات العربية املتحدة .

جلان ال�شداقة الأخرى : جلان ال�ضداقة املن�ضاأة بالربملانات الأخرى.
مادة )2(

العامل من  الوطني الحتادي مع خمتلف برملانات  للمجل�س  ت�ضكل جلان �ضداقة برملانية 
بني اأع�ضاء ال�ضعبة . 

مادة )3(

تخت�س جلان ال�ضداقة الربملانية لل�ضعبة بالآتي : 

التعبري عن امل�ضالح الربملانية امل�ضرتكة بني دولة الإمارات العربية املتحدة وغريها . 1
من دول العامل ، و�ضياغتها . 

توطيد عالقات التعاون الربملاين الثنائي للمجل�س مع خمتلف برملانات العامل يف . 2
جمالت العمل الربملاين با�ضتخدام الأ�ضاليب املنا�ضبة ومنها : 

تبادل الزيارات الربملانية . أ. 
تبـــادل الدرا�ضات واملعلومات الربملانية لالطـــالع املتبادل وال�ضتفادة من التجارب ب. 

الربملانية املختلفة . 
التن�ضيـــق الربملـــاين يف خمتلف املوؤمتـــرات، والندوات، وكافة املنتديـــات الربملانية ج. 

الإقليمية والدولية . 
تنظيـــم منتديـــات برملانيـــة م�ضرتكة مثل موؤمتـــرات، اأو ندوات، اأو حلقـــات نقا�ضية  د. 

اأو ور�ـــس عمـــل، يف مو�ضوعات برملانيـــة ذات اهتمام م�ضرتك بـــني جلان ال�ضداقة 
الربملانية الإماراتية، وجلان ال�ضداقة الأخرى . 

دول . 3 من  وغريها  الدولة  بني  الثنائية  العالقات  يف  ينجم  توتر  اأي  حل  يف  امل�ضاهمة 
العامل كامل�ضكالت الطارئة اأو التباين يف وجهات النظر حيال بع�س الق�ضايا القليمية 
والدولية، وذلك من خالل التن�ضيق مع جلان ال�ضداقة الربملانية الأخرى لإجـــــراء 
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الت�ضالت وترتيب الجتماعات واللقاءات الالزمة مع امل�ضئــــــولني املعنيني يف دولها. 
التعبري عن وجهة نظر الدولةيف املحافل الإقليمية والدولية ب�ضاأن خمتلف الق�ضايا.. 4
والجتماعي . 5 والثقايف  والقت�ضادي  وال�ضيا�ضي  الربملاين  التعاون  جمالت  زيادة 

بني الدولة وغريها من دول العامل ،من خالل طرح ذلك على جداول اعمال جلان 
ال�ضداقة الربملانية امل�ضرتكة ، وتبني الآليات الالزمة لتفعيل جمالت التعاون. 

امل�ضاهمة يف تبني جلان ال�ضداقة الأخرى لالتفاقيات املعنية بتنمية وتطوير العالقات . 6
بني الدولة والدول التي تنتمي اإليها تلك اللجان .

امل�ضاهمة يف حل م�ضاكل مواطني الدولة باأرا�ضي الدول ذات جلان ال�ضداقة الربملانية . 7
امل�ضرتكة، والرعايا الأجانب لهذه الدول على اأر�س الدولة. 

مادة )4(

ت�ضكل جلان ال�ضداقة الربملانية على اأ�ضا�س اإقليمي من جمموعات عمل حمددة ، وت�ضم 
كل جمموعة عددًا من اأع�ضاء ال�ضعبة ل يقل عن )6( اأع�ضاء  كما يلي: 

جلنة �ضداقة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي. - 
جلنة �ضداقة مع الدول العربية .- 
جلنة �ضداقة مع الدول الآ�ضيوية وا�ضرتاليا.- 
جلنة �ضداقة مع الدول الأوروبية.- 
جلنة �ضداقة مع الدول الإفريقية .- 
جلنة �ضداقة مع دول اأمريكا الالتينية واأمريكا ال�ضمالية.- 

مادة )5(

ل يجوز لع�ضو جلنة ال�ضداقة اأن يجمع بني ع�ضوية اأكر من جلنة �ضداقة واحدة اإل اإذا 
راأت اللجنة التنفيذية لل�ضعبة الربملانية خالف ذلك لعتبارات عملية تقدرها.

مادة )6(

يراعى يف الرت�ضيح والنتخاب للجنة ال�ضداقة قدر الإمكان: 
تخ�ض�س وخربة الع�ضو.	•
مدى دراية وخربة الع�ضو بدول جلان ال�ضداقة. 	•
رغبة وقدرة الع�ضو على الإ�ضهام يف حتقيق هدف جلان ال�ضداقة .	•
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مادة )7(

تنتخب ال�ضعبة اأع�ضاء جلان ال�ضداقة يف بداية كل ف�ضل ت�ضريعي، ويكون النتخاب بالأغلبية 
الن�ضبية،  فاإذا ت�ضاوى اأكر من ع�ضو يف عدد الأ�ضوات يتم الختيار بينهم بالقرعة، وتنتخب كل 
جلنة �ضداقة يف اأول اجتماع لها رئي�ضًا، ونائبا للرئي�س واأمينًا لل�ضر بالأغلبية الن�ضبية لأع�ضاء اللجنة. 

مادة )8(

تنظم اللقاءات بني جمال�س جلان ال�ضداقة بالتناوب على اأن يتحمل كل جمل�س تكاليف وفده .
مادة )9(

على كل جلنة �ضداقة تقدمي تقرير اإلى اللجنة التنفيذية لل�ضعبة الربملانية يف مدة ل جتاوز 
اأ�سبوعني من تاريخ انتهاء اأي ن�ساط اأو فعالية لها. 
مادة )10(

يرتاأ�س رئي�س ال�سعبة اأي ن�ساط اأو فعالية للجنة ال�سداقة يف داخل الدولة اأو خارجها اإذا 
�ضارك اأو ح�ضر هذا الن�ساط اأو الفعالية. 

مادة )11(

املقررة  الأحكام  لكل  وتخ�ضع  ال�ضعبة،  ميزانية  من  جزء  هي  ال�ضداقة  جلان  ميزانية 
مليزانية ال�ضعبة يف النظام الداخلي لتمثيل ال�ضعبة الربملانية . 

مادة )12(

الأوراق،  اإعـداد  وعلى  ال�ضداقة  جلان  اأعمال  على  اإداريًا  لل�ضعبة  العام  الأمني  ي�ضرف 
والدرا�ضات، واملعلومات التي يتطلبها عملها . 

مادة )13(

يجوز تعديل هذا النظام بقرار من ال�ضعبة بناء على اقرتاح من اللجنة التنفيذية لل�ضعبة اأو 
ثلث  اأع�ضاء ال�ضعبة ، على اأن ي�ضدر قرار ال�ضعبة بتعديل النظام باأغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين.

�ضدر بتاريخ: 10 / 03 / 2009

جل�ضة املجل�س ال�ضابعة من دور النعقاد العادي الثالث  يف الف�ضل الت�ضريعي الرابع ع�ضر





املجل�س الوطني الحتادي

اإذا كانت هناك اأية مالحظات اأو ا�ضتف�ضارات خا�ضة بهذا الدليل ميكن مراجعة
الأمانة العامة يف املجل�س الوطني الحتادي على العنوان التايل:

الأمانة العامة - اأبوظبي
  00971  2 00971        فاك�س: 6812846   2 هاتف: 6812000 

�س.ب : 836 اأبوظبي
members_affairs@almajles.gov.ae :الربيد اللكرتوين

الأمانة العامة - دبي
هاتف : 3244400 4 00971     فاك�س :  3242332 4 00971 

�س.ب : 47 دبي


