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ي�سعى هذا التقرير اإىل ر�سد موؤ�سرات االأداء العام جلل�سات املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد 

العادي االأول للف�سل الت�سريعي اخلام�س وذلك من خالل االعتماد على منهاجية “ التو�سيف التاأ�سريي” 

التي تهدف اإىل االإملام باملعطيات الدقيقة حل�ساد املجل�س خالل دور االنعقاد امل�سار اإليه �سواء يف اجلانب 

الت�سريعي، اأو اجلانب الرقابي . فاإذا كانت جل�سات املجل�س خالل هذا الدور بلغت )14( جل�سة وبزمن 

70 �ساعة، و12دقيقة و17 ثانية (، فاإن هذه املنهاجية ت�سبط فعالية الزمن، وعدد اجلل�سات  قدره ) 

من خالل ر�سد االأفكار، والتفاعالت التي متت بني اأع�ساء املجل�س واحلكومة، واملخرجات التي انتهت اإليها 

خالل كل جل�سة على حدة. 

     وتت�سمن عنا�سر هذه املنهاجيه قيا�س موؤ�سرات الفاعلية للزمن امل�ستغرق يف جانبيه الت�سريعي والرقابي. 

واإبراز املوؤ�سرات املرتبطة باأطول م�سروعات القوانني زمنًا واأق�سرها يف املناق�سات، ون�سبة فعالية االأفكار 

يف كل م�سروع �سواء من حيث الوقت املتاح لهذه االأفكار يف اجلل�سة، اأو من حيث مدى تفاعل احلكومة مع 

مقرتحات االأع�ساء. وهذا املوؤ�سر يف نتائجه العامة يهدف اإىل تو�سيف اأنواع الكالم يف اجلل�سات الربملانية 

اإن�سائيا، اأم خربيا، اأم مكررًا، اأو ما يتعلق بااللتزام الالئحي اإزاءه  وذلك كله وفق  من حيث كونه كالما 

معايري علمية برملانية. اإال اأن هذه املحاولة االأوىل من هذا التقرير و اإن كان قد ركز على فكرة الكالم، ومدى 

ردود احلكومة على هذه االأفكار فاإنه ميثل بداية جيدة لتقارير قادمة �ست�سع يف اعتبارها العنا�سر االأخرى 

ملنهاجية التو�سيف التاأ�سريي لالأعمال الربملانية. 

  كما ت�سمن التقرير – كذلك - فعالية الزمن امل�ستغرق يف اجلل�سات بالن�سبة للمو�سوعات العامة واالأ�سئلة .    

 وقد اخذ التقرير بعن�سر “ موؤ�سر التوجهات “ الوارد يف هذه املنهاجية من خالل بحث االرتباط املو�سوعي 

بني االأعمال الت�سريعية والرقابية، ومدى انعكا�س هذه االأعمال ونتائجها على املخرجات والقرارات النهائية 

واالأ�سئلة خا�سًة يف  العامة  املو�سوعات  بني  مو�سوعي  ارتباط  وجود  املوؤ�سر  هذا  من  تبني  وقد   . للمجل�س 

الق�سايا االجتماعية . يف حني حتقق االرتباط واالن�سجام املو�سوعي بني االأعمال الت�سريعية والرقابية يف 

اجلانب االقت�سادي .

     كما و�سع هذا التقرير اأ�س�سًا عامة لنوعية الق�سايا التي ركز عليها املجل�س يف جل�ساته خالل دور االنعقاد 

االأول من حيث االأهمية الن�سبية لهذه الق�سايا ) تعليمية، �سحية، اقت�سادية، اجتماعية، اأمنية، بيئية ...... 

الخ  ( يف الزمن امل�ستغرق جلل�سات املجل�س باالإ�سافة اإىل اإبراز اأهم االأفكار واملقرتحات واملالحظات التي 

طرحها اأع�ساء املجل�س يف جل�ساتهم العامة اإزاء هذه الق�سايا .

 واأرفق هذا التقرير اأي�سًا جدواًل مباهية تو�سيات االأ�سئلة التي وافق عليها املجل�س خالل هذا الدور ليغطي 

اأحد اجلوانب الهامة ملنهاجية “ التو�سيف التاأ�سريي “ التي تبحث عن موؤ�سرات التو�سيات اأو القرارات من 

خالل معرفة االأ�سباب واملربرات التي اأدت ل�سدور مثل هذه املخرجات .

 واإذا كان هذا التقرير ميثل املحاولة العلمية االأوىل الرا�سدة لفعاليات جل�سات املجل�س اإال اأن النتائج العامة 

التي تو�سل اإليها هذا التقرير مل ت�ستخدم فيها اأدوات التحليل الربملاين كما هو متبع يف الدرا�سات الربملانية 

اأنه حماولة  على  التقرير  هذا  فهم  ي�ساء   ال  اأن  على  املجل�س  اأمانة  من  وذلك حر�سًا  املتعددة  مبناهجها 

واإمنا  التقرير.    هذا  نطاق  خارج  االأمر  فذلك  اأع�سائه،  الأداء  تقييم  اأو  املجل�س،  جل�سات  اأعمال  لتقييم 

�سيعمل التقرير يف مراحله القادمة على تعميق ا�ستخدام منهاجية اال�ستقراء التحليلي يف �ساأن اإبراز فعالية 

املخرجات النهائية للمجل�س وتاأثريها يف ال�سيا�سات احلكومية العامة.

الربملانية  الدرا�سات  التطور يف  املجل�س م�سايرة منها حلركة  اأمانة  تعده  اإمنا  التقارير  النوع من     وهذا 

املعا�سرة والتي تنت�سر يف العديد من برملانات الدول املتقدمة .

 ويف النهاية ناأمل اأن ميثل هذا اجلهد اإ�سافة حمايدة يف ا�ستقراء وتو�سيف موؤ�سرات االأداء العام جلل�سات 

املجل�س خالل دور االنعقاد العادي االأول من الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر 

واهلل املوفق، وهو يهدي اإىل �سواء ال�سبيل

                                                                                   د.حممد �سامل املزروعي

                   االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
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 بداأ املجل�س الوطني االحتادي ف�سله الت�سريعي اخلام�س ع�سر بتاريخ 19 ذي احلجة 1432هـ املوافق 

الوطني  املجل�س  بدعوة   2011 ل�سنة  رقم )102(  االحتادي  املر�سوم  على  بناء  نوفمرب2011م    15
االحتادي لالنعقاد، وذلك بعد انتهاء مدة الف�سل الت�سريعي الرابع ع�سر بتاريخ 2012/02/08م .

   واإعمااًل ملر�سومي ت�سكيل ودعوة املجل�س لالنعقاد رقمي )101- 102( ل�سنة )2011م (* ، فقد افتتح 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان – رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ دور االنعقاد العادي االأول من 

الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر بالنطق ال�سامي بح�سور اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى لالحتاد 

واأولياء العهود ونواب احلكام ومعايل الوزراء وكبار ال�سخ�سيات واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي والقن�سلي 

، وقد  ال�سيوف  االإعالم وال�سحافة وعدد من  وال�سرطة ورجال  امل�سلحة  القوات  ، وكبار رجال  الدولة  يف 

األقى �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة كلمة بهذه املنا�سبة*، وبعدها األقى رئي�س اجلل�سة “ اأكرب االأع�ساء �سنًا 

“ كلمة املجل�س الوطني ترحيبًا ب�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة مت ت�سليم خطاب االفتتاح - خطاب �ساحب 
لتوديع  اجلل�سة  رفع  ومت   ، االفتتاح  حفل  مرا�سم  وانتهت  تالوته  دون  املجل�س  – اإىل  الدولة  رئي�س  ال�سمو 

�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى لالحتاد مبثل ما ا�ستقبلوا به من حفاوة 

وترحيب .

  وقد عادت اجلل�سة مرة اأخرى لالنعقاد ال�ستكمال االإجراءات التنظيمية املتعلقة بت�سكيل اأجهزة املجل�س 

املختلفة ومناق�سة بنود جدول اأعمال اجلل�سة االإجرائية - االأوىل للمجل�س .

   وقد تراأ�س هذه اجلل�سة �سعادة / د.عبداهلل حمد ال�سام�سي اأكرب االأع�ساء �سنًا ب�سفة موؤقتة حلني انتخاب 

رئي�س املجل�س ، وقد �سارك يف هذه اجلل�سة )39( ع�سوًا واعتذر عن عدم ح�سورها �سعادة /غريب اأحمد 

ال�سريدي .

وبعد اأن اأدى اأع�ساء املجل�س اليمني الد�ستورية اأمام املجل�س كل عند �سماع ا�سمه مت انتخاب معايل / حممد 

االأول  النائب  مبن�سب  القبي�سي  عبداهلل  د.اأمل   / �سعادة  فازت  كما  بالتزكية،  للمجل�س  رئي�سًا  املر  اأحمد 

للرئي�س بالتزكية، وفاز �سعادة / د.عبداهلل حمد ال�سام�سي النائب الثاين للرئي�س باالأغلبية الن�سبية حيث 

ح�سل على )26( �سوتًا. كما فاز بالتزكية مبن�سبي مراقبي املجل�س كل من : �سعادة / م�سبح بالعجيد 

الكتبي و�سعـادة / حمد �سلطان الرحومي )هيئة مكتب املجل�س(*، وكذلك مت يف هذه اجلل�سة ت�سكيل اللجان 

الثمانية الدائمة للمجل�س* وجلنة الرد على خطاب االفتتاح*.

كما مت يف هذا الدور ت�سكيل جلنة روؤ�ساء اللجان كلجنة تنظيمية دائمة ت�ساف اإىل جلان املجل�س الدائمة*، 

باالإ�سافة اإىل ت�سكيل جلان موؤقته لدرا�سة بع�س املو�سوعات العامة و�سياغة تو�سيات حول بع�س االأ�سئلة*.

                  

- ح�ساد املجل�س خالل الدور االأول من الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر :

عقد املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي االأول من الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر)14( 

جل�سة م�ستغرقة زمنًا وقدره )70( �ساعة و)12( دقيقة و)17( ثانية، يف حني بلغ عدد املتحدثني فيها 

) 37 ( ع�سوًا.

اأواًل : اجلانب الت�سريعي يف هذه اجلل�سات:

، وب)3(  الدولة  لرئي�س  وبقرار )1(  االأعلى لالحتاد،  للمجل�س  قرار  بعدد )2(  املجل�س علمًا  اأحيط   -

اأحيط علمًا ب)5( قوانني �سدرت يف غياب املجل�س ، وب)7( مرا�سيم  ، كما  مرا�سيم احتادية �سدرت 

بقوانني ، وب)50( معاهدة واتفاقية اأبرمتها احلكومة.

- وقد ناق�س املجل�س التعديل الد�ستوري رقم ) 1 ( ل�سنة 2012 ووافق عليه بعد اإدخال تعديالت عليه.

- فيما يتعلق مب�سروعات القوانني فقد بلغ عدد م�سروعات القوانني التي وردت اإىل املجل�س عدد )19( 

م�سروع قانون، وافق املجل�س على طلب احلكومة ب�سحب عدد ) 3 ( منها، وناق�س ووافق على عدد) 13( 

م�سروعًا م�ستغرقة زمنًا وقدره ) 36( �ساعة و)19 ( دقيقة و)29 ( ثانية، بن�سبة متثل  ) %52.6( 

من اإجمايل زمن اجلل�سات، يف حني بلغ عدد مداخالت االأع�ساء فيها )1625 ( مداخلة، وقد كان م�سروع 

قانون احتادي يف �ساأن “ ال�سلطة الق�سائية االحتادية “ هو اأطول امل�سروعات زمنًا يف املناق�سة حيث بلغ 

زمن مناق�سته )6( �ساعات و)30( دقيقة ، يف حني كان م�سروع قانون احتادي يف �ساأن “ اإن�ساء حمكمة 

احتادية ابتدائية مبدينة دبا الفجرية باإمارة الفجرية “ هو اأق�سر امل�سروعات زمنًا يف املناق�سة حيث بلغ 

زمن مناق�سته )4( دقائق و )16( ثانية، وال زالت هناك )3( م�سروعات قوانني اأخرى اأمام املجل�س خالل 

الفرتة القادمة.

هيئة مكتب املجل�س مرفق رقم )3( يف التقرير

*ت�سكيل جلان املجل�س مرفق رقم )4( يف التقرير
* جلنة الرد على خطاب االفتتاح مرفق رقم )5( يف التقري

* جلنة روؤ�ساء اللجان مرفق رقم ) 6 ( يف التقرير
* اللجان املوؤقته التي مت ت�سكيلها لدرا�سة املو�سوعات العامة و�سياغة تو�سيات حول بع�س االأ�سئلة  املرفق رقم )7 ( يف التقرير

* اللجنة امل�سرتكه التي مت ت�سكيلها لدرا�سة م�سروع قانون يف �ساأن" اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 
التقرير يف   )8  ( رقم  م" مرفق   2010/12/31

ملخ�س متهيدي
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ثانيًا : اجلانب الرقابي يف هذه اجلل�سات :

- بلغ عدد املو�سوعات العامة التي انتهى املجل�س من مناق�ستها عدد )2 ( مو�سوعًا عامًا م�ستغرقة  زمنًا 

وقدره )8( �ساعات و)50( دقيقة و)27( ثانية بن�سبة متثل )12.6%( من اإجمايل زمن اجلل�سات، 

اأ�سدر ب�ساأنها عدد)2( تو�سية اإىل احلكومة يف حني بلغ عدد مداخالت االأع�ساء فيها )86( مداخلة، وقد 

كان مو�سوع عام  حول “ �سيا�سة وزارة ال�سوؤون االجتماعية حول مو�سوع ال�سمان االجتماعي” هو اأطول 

املو�سوعني زمنًا يف املناق�سة حيث بلغ زمن مناق�سته )4( �ساعات و)35( دقيقة و)37( ثانية، يف حني 

كان مو�سوع عام  حول “ م�سكالت البيئية يف الدولة “ هو االأق�سر زمنًا يف املناق�سة حيث بلغ زمن مناق�سته 

)4( �ساعات و)14( دقيقة و)50( ثانية، كما انتهت جلان من اإعداد تقارير لعدد )4( من املو�سوعات 

العامة واأ�سبحت جاهزة للعر�س عليه، كذلك ال زالت اأمام جلانه )13( مو�سوعًا عامًا للدرا�سة واإعداد 

تقارير ب�ساأنها باالإ�سافة اإىل )8( مو�سوعات عامة اأخرى يف انتظار رد جمل�س الوزراء على  طلب مناق�ستها.

- بلغ عدد االأ�سئلة التي انتهى املجل�س من مناق�ستها )43( �سوؤااًل  م�ستغرقة زمنًا وقدره )11( �ساعة 

و)44( دقيقة و)34( ثانية، بن�سبة متثل )16.7 %( من اإجمايل زمن اجلل�سات مت الرد على )41( 

�سوؤال حول”  اإىل احلكومة، وقد كان  �ساأن )11( منها تو�سيات  اأ�سدر يف   ، منها �سخ�سيًا و)3( كتابيًا 

االإلزامية يف حال حدوث ظروف  الدولة من ن�سبة احل�سور  العليا املواطنني خارج  الدرا�سات  اإعفاء طلبة 

طارئة يف الدول التي يدر�سون بها” هو اأطول االأ�سئلة زمنًا يف املناق�سة حيث بلغ زمن مناق�سته )38( دقيقة 

و)44( ثانية  يف حني  كان �سوؤال حول “افتتاح م�ست�سفى م�سايف اجلديد بكامل اأق�سامه وتخ�س�ساته” هو 

اأق�سر االأ�سئلة زمنًا يف املناق�سة حيث بلغ  زمن مناق�سته )3( دقائق و)22( ثانية ،كما اأنه ال زال اأمامه 

)18( �سوؤااًل ، بعد �سحب )12( �سوؤااًل تقدم به اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء .

 * املر�سوم االحتادي رقم )46( ل�سنة2012م، بف�س دور االنعقاد العادي االأول من الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر للمجل�س الوطني االحتادي مرفق رقم )  9( يف التقرير 

ثالثًا اأن�سطة اأخرى يف اجلل�سات :

- ناق�س املجل�س بع�س االأعمال املرتبطة ب�سوؤونه وانتهى الإقرارها وهي : )م�سروع ميزانية 

املجل�س الوطني االحتادي لل�سنة املالية 2013م ، احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي 

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2011/12/31م ، م�سروع نظام عمل هيئة مكتب املجل�س الوطني 

االحتادي، وم�سروع نظام عمل جلنة روؤ�ساء اللجان كلجنة تنظيمية دائمة (، وقد بلغ الزمن 

%( من اإجمايل زمن  امل�ستغرق ملناق�ستها )3( �ساعات و)13( دقيقة و)3( ثوان، بن�سبة متثل )4.6 

اجلل�سات .

- واأحيط علماً  ب)26( ر�سالة واردة من احلكومة ، وب)34( ر�سالة �سادرة اإليها ،كما ناق�س اأي�سا 

م�سروع الرد على خطاب االفتتاح وانتهى الإقرار هذا امل�سروع الوارد من اللجنة التي �سكلها املجل�س 

يف جل�سته االأوىل ومت رفعه اإىل مقام �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ، ووافق على )20( طلب متديد مقدم 

من جلانه يف �ساأن التمديد لها لدرا�سة املو�سوعات العامة التي اأحالها املجل�س اإليها الإعداد تقارير ب�ساأنها .

- وقد انتهى هذا الدور بتاريخ 2012/06/26م بناء على املر�سوم االحتادي رقم )46( ل�سنة 2012م 

االحتادي  الوطني  للمجل�س  ع�سر  اخلام�س  الت�سريعي  الف�سل  من  االأول  العادي*  االنعقاد  دور  بف�س 

بنهاية جل�سة يوم الثالثاء املوافقة لهذا التاريخ .

والتقرير املطروح يو�سح دور املجل�س يف اجلانبني الت�سريعي والرقابي وفق املناق�سات التي دارت يف اجلل�سات 

كاالآتي:
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اأواًل: فعالية الزمن امل�ستغرق للجل�سات ويت�سمن:

القوانني(: )م�سروعات  الت�سريعي  -اجلانب   1
وقدره  زمنًا  م�ستغرقة  م�سروعًا   )13  ( مناق�ستها   من  املجل�س  انتهى  التي  القوانني  م�سروعات  عدد  بلغ 

)36( �ساعة و)19 ( دقيقة و)29 ( ثانية، بن�سبة متثل )52.6%( من اإجمايل زمن اجلل�سات البالغ 

)70( �ساعة و)12( دقيقة و)17( ثانية، وقد كان م�سروع قانون احتادي يف �ساأن “ ال�سلطة الق�سائية 

و)30(  �ساعات   )6( مناق�سته  زمن  بلغ  حيث  املناق�سة  يف  زمنًا  امل�سروعات  اأطول  هو   “ االحتادية 

دقيقة، يف حني كان م�سروع قانون احتادي يف �ساأن “ اإن�ساء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة دبا 

الفجرية باإمارة الفجرية “ هو اأق�سر امل�سروعات زمنًا يف املناق�سة حيث بلغ زمن مناق�سته )4( دقائق 

و )16( ثانية، واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�ستغرق يف مناق�سة هذه امل�سروعات:
(أوًال)

مؤشرات فعالية جلسات المجلس
 في دور االنعقاد العادي ا�ول من

 الفصل التشريعي الخامس عشر
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 äÉWGÎ°TG Ióe ójó–

 ΩGó≤à°S’G ÖJÉµe ¢ü«NÎd
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.ó∏ÑdG ó«dÉ≤Jh
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 .πª©dG ÖMÉ°U

 ó≤Y øª°†J •hô°T áaÉ°VEG

 äGRÉLE’ÉH ≥∏©àJ πª©dG

 IÎah πeÉ©∏d É¡H ìƒª°ùŸG

.(7.Ω) áHôéàdG

ΩäÉYhô°ûe

 ÚfGƒ≤dG

øeR

á°ûbÉæŸG

‘

á°ù∏÷G

Oó©dG

‹ÉªLE’G

QÉµaCÓd

QÉµaC’Gáeƒµ◊G OQ

≥aGƒe

ÒZ 

≥aGƒe‹ÉªLEG ‹ÉªLEG

á«dÉ©a áÑ°ùf
¥ô¨à°ùŸG øeõdG 
´hô°ûe á°ûbÉæŸ

¿ƒfÉ≤dG

 ájò«ØæàdG áëFÓdG ™°†J ¿CG

 ÖJGhô∏d É«fódG Ohó◊ÉH k’hóL

 ¿CG ≈∏Y áæ¡e πc á©«ÑW Ö°ùM

.ÚeÉY πc áªFÉ≤dG √òg OóŒ

 iƒµ°T Ëó≤J ‘ ∫Éª©dG á«≤MCG

 º¡JÉjƒg ájô°S ≈∏Y ®ÉØ◊G ™e

.∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG øe

 πª©dG ÖMÉ°U π«é°ùJ

 πeÉ©dG AGOCG ∫ƒM ¬JÉ¶MÓe

 πeÉ©∏d º∏°ùJ ¬∏ªY IÎa ∫ÓN

.∂dP Ö∏W ≈àe IÈN IOÉ¡°ûc

 πeÉ©∏d øjô¡°T ôLCG ±ô°U

 ô¡°ûdG ôLC’ áaÉ°VE’ÉH ‘ƒàŸG

. kÓeÉc ¬«a ‘ƒJ …òdG

 ≥∏©àj πeÉ©dG ≈∏Y ΩGõàdG áaÉ°VEG

 ‘ IóYÉ°ùŸGh ¿ƒ©dG áÁó≤àH

 •GÎ°TG ¿hO ÇQGƒ£dG äÉbhCG

.‘É°VEG ôLCG

 ≥∏©àj πeÉ©dG ≈∏Y ΩGõàdG áaÉ°VEG

. ¬∏ªY ‘ áfÉeC’Gh ábódÉH

 äGòd áZÉ«°üdG Ò«¨J ”

 ‘ çóëà°ùŸG óæÑdG ‘ IôµØdG

 á∏eÉ©e ø°ùM " (4) IOÉŸG
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 á≤∏©àŸG íFGƒ∏dG ∂dP ‘

 ájQGOE’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdÉH
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 ¿ƒfÉb ´hô°ûe

 ‘ …OÉ–G

 á£∏°ùdG ¿CÉ°T

 á«FÉ°†≤dG

ájOÉ–’G

 (390)

á≤«bO

13

ΩäÉYhô°ûe

 ÚfGƒ≤dG

øeR

á°ûbÉæŸG

‘

á°ù∏÷G

Oó©dG

‹ÉªLE’G

QÉµaCÓd

QÉµaC’Gáeƒµ◊G OQ

≥aGƒe

ÒZ 

≥aGƒe‹ÉªLEG ‹ÉªLEG

á«dÉ©a áÑ°ùf
¥ô¨à°ùŸG øeõdG 
´hô°ûe á°ûbÉæŸ

¿ƒfÉ≤dG



دور االنعقاد العادي ا�ول - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2011-2012)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

27 26

وي�سمل: الرقابي  اجلانب   2-

املو�سوعات العامة:  1-

   بلغ عدد املو�سوعات العامة التي انتهى املجل�س من مناق�ستها عدد )2 ( مو�سوعًا عامًا م�ستغرقة  زمنًا 

وقدره )8( �ساعات و)50( دقيقة و)27( ثانية بن�سبة متثل )12.6 %( من اإجمايل زمن اجلل�سات   

“ �سيا�سة وزارة ال�سوؤون  البالغ )70( �ساعة و)12( دقيقة و)17( ثانية ،وقد كان مو�سوع عام  حول 

زمن  بلغ  حيث  املناق�سة  يف  زمنًا  املو�سوعني  اأطول  هو  االجتماعي”  ال�سمان  مو�سوع  حول  االجتماعية 

مناق�سته )4( �ساعات و)35( دقيقة و)37( ثانية، يف حني كان املو�سوع العام  حول “ م�سكالت البيئية 

“ هو االأق�سر زمنًا يف املناق�سة حيث بلغ زمن مناق�سته )4( �ساعات و)14( دقيقة و)50(  يف الدولة 

ثانية،واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�ستغرق يف مناق�سة هذه املو�سوعات:

 π«©ØJ ¢VÎ©J äÉjó–

 äÉ©jô°ûàdGh ÚfGƒ≤dG

áÄ«ÑdÉH á«æ©ŸG

 äÉLôfl ìƒ°Vh ΩóY

 ∫É› ‘ »ª∏©dG åëÑdG

 É¡àeAGƒe π«Ñ°S ‘ áÄ«ÑdG

äÉ«dÉµ°TE’Gh äÉjóëà∏d

 ôKG OhOôe ìƒ°Vh ΩóY

á«Ä«ÑdG á«YƒàdG äÓªM

 ¢VÎ©J äÉÑ≤YOƒLh

 ÚH ¿hÉ©àdG á«∏ªY

 äÉ°ù°SDƒeh IQGRƒdG

 ìô°üŸGh ÊóŸG ™ªàéŸG

 •É°ûædG á°SQÉªÃ É¡d

.»Ä«ÑdG

 äGô°TDƒe øe IOÉØà°S’G

 ‘ á«dhódG »Ä«ÑdG AGOC’G

 §£ÿGh èeGÈdG ™°Vh

 AGOC’G äGô°TDƒeh

 .á«é«JGÎ°SE’G

 »àdG áHÉbôdG ∞©°V

 ≈∏Y IQGRƒdG É¡°SQÉ“

 á«aƒ÷G √É«ŸG ΩGóîà°SG

 ÇQGƒ£dG §£N ÜÉ«Z

 ájôëÑdG ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM

 ‘ ábQÉ¨dG áæ«Ø°ùdG πãe

 .øjƒ«≤dG ΩCG

 (4)

 äÉYÉ°S

 (14)h

 á≤«bO

 (50)h

á«fÉK

äÓµ°ûŸG 

á«Ä«ÑdG 

‘ 

ádhódG

Ω´ƒ°VƒŸGQÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

≥aGƒe
ÒZ 

≥aGƒe
‹ÉªLEG

ÒZ 

í°VGh
‹ÉªLEG ‹ÉªLEG

á«dÉ©a áÑ°ùf 
øeõdG 

¥ô¨à°ùŸG 
á°ûbÉæŸ 
´ƒ°VƒŸG

øeR 

á°ûbÉæŸG 

‘ 

á°ù∏÷G

Oó©dG 

‹ÉªL’G 

QÉµaCÓd

1238%69.7

 Oƒ¡÷G ‘ âà°ûJ

 ôjhóJ IOÉYEÉH á°UÉÿG

.áYƒæàŸG äÉjÉØædG

 äGQOÉÑe OƒLh ΩóY

 É¡dÓN øe øµÁ áë°VGh

 »àdG á«dB’G ≈∏Y ±ƒbƒdG

 õjõ©J É¡«∏Y kAÉæH ºà«°S

 ÚH èeGÈdGh äÉcGô°ûdG

 á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG ádhódG

.á«æ©ŸG

 äÉfÉ«H IóYÉb OƒLh ΩóY

 ™«ªL …ƒ– á«ª°SQ

 áÄ«ÑdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG

 .ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y

 πYÉØdG ≥«°ùæàdG ÜÉ«Z

 äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ÚH

.»Ä«ÑdG ¿CÉ°ûdÉH á«æ©ŸG

 äÉLôfl ìƒ°Vh ΩóY

.ádhódG ‘ »Ä«ÑdG πª©dG

 áª¶fC’G π«©ØJ ∞©°V

 á≤∏©àŸG äGAGôLE’Gh

 ájôëÑdG áÄ«ÑdG ájÉªëH

 çOGƒ◊G äÉ«YGóJ øe

 áÄ«ÑdG ‘ çQGƒµdGh

.ádhódÉH ájôëÑdG

 á°UÉÿG á«dhódG ÒjÉ©ŸG

 øe ¢ü∏îàdG ΩÉ¶æH

 ™«ªL ‘ äÉjÉØædG

.ádhódG äGQÉeEG

 øY œÉf çƒ∏àdG

 ‘ äGôéØàŸG ΩGóîà°SG

 á«∏Ñ÷G ≥WÉæŸG

 ∫ÉªYC’ áaÉ°VE’ÉH

 É¡ÑMÉ°üj Éeh äGQÉ°ùµdG

 ≈∏Y √ÒKCÉJh QÉÑZ øe

.áeÉ©dG áë°üdG

 ÚH ≥«°ùæàdG ∞©°V

 á«Ä«ÑdG äÉ¡÷Gh IQGRƒdG

 áëaÉµÃ á«æ©ŸG á«∏ëŸG

 .ôë°üàdG

 IóYÉb OƒLh ΩóY

 áKófih áë°VGh äÉfÉ«H

 ‘ ôë°üàdG ∫ƒM

.ádhódG

Ω´ƒ°VƒŸGQÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

≥aGƒe
ÒZ 

≥aGƒe
‹ÉªLEG

ÒZ 

í°VGh
‹ÉªLEG ‹ÉªLEG

á«dÉ©a áÑ°ùf 
øeõdG 

¥ô¨à°ùŸG 
á°ûbÉæŸ 
´ƒ°VƒŸG

øeR 

á°ûbÉæŸG 

‘ 

á°ù∏÷G

Oó©dG 

‹ÉªL’G 

QÉµaCÓd
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 ™æ“ ÚfGƒb ÜÉ«Z

 QÉé°TC’G ™£b º¶æJh

 º«¶æJh Iôª©ŸG á«∏ëŸG

 øYh ôFÉ÷G »YôdG

 IQGOE’ ΩÉ¶f OƒLh

 ‘ á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸG

. ádhódG

 IQGRƒdG QhO ∞©°V

 ‘ á«≤«°ùæàdG É¡fÉ÷h

 äÉ¡L ™e ¿hÉ©àdG

 ‘ á«∏ëŸG ¢UÉ°üàN’G

 ™bGƒŸG á©HÉàeh §Ñ°V

 á°UÉÿG áØdÉîŸG

.äÉjÉØædG øe ¢ü∏îàdÉH

 ï°V  øY  áŒÉædG  äÉKƒ∏ŸG

 √É«e  øe  IÒÑc  äÉ«ªc

 √É«e  ‘  »ë°üdG  ±ô°üdG

 øe  Üô≤dÉHh  è«∏ÿG

 ÒKCÉJ  ióeh  ÅWGƒ°ûdG

 ájôëÑdG  IÉ«◊G  ≈∏Y  ∂dP

.ôëÑdG …OÉJôeh

 »∏©ØdG ≥«Ñ£àdG

 IQGRh á«é«JGÎ°S’

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y áÄ«ÑdG

 âeÉb »àdG äGAGôLE’G

 øe óë∏d IQGRƒdG É¡H

 äGó«ÑŸG ΩGóîà°SG

.ájô°û◊G

 äÉjÉØædG ≈∏YáHÉbôdG

 ‘ ≈eôJ »àdG á«Ñ£dG

 ¢†©H πÑb øe áeÉª≤dG

 ‘ Iô°ûàæŸG äGOÉ«©dG

.ádhódG

Ω´ƒ°VƒŸGQÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

≥aGƒe
ÒZ 

≥aGƒe
‹ÉªLEG

ÒZ 

í°VGh
‹ÉªLEG ‹ÉªLEG

á«dÉ©a áÑ°ùf 
øeõdG 

¥ô¨à°ùŸG 
á°ûbÉæŸ 
´ƒ°VƒŸG

øeR 

á°ûbÉæŸG 

‘ 

á°ù∏÷G

Oó©dG 

‹ÉªL’G 

QÉµaCÓd

  ¿Éª°†dG ¿ƒfÉb äÉjó–

.»YÉªàL’G

 äÉÄØdG π«©ØJ ΩóY

 ¿Éª°†∏d á≤ëà°ùŸG

.»YÉªàL’G

 Ωƒ¡Øe ≥«Ñ£J ÜÉ«Z

 »YÉªàL’G ¿Éª°†dG

.É«ŸÉY ¬«∏Y ±QÉ©àŸG

 äÉeóN ôjƒ£J ΩóY

 ‘ »YÉªàL’G ¿Éª°†dG

  ≥≤ëj ÉÃ IQGRƒdG

 ácGô°ûdG  Ωƒ¡Øe

 ∞∏àfl ÚH á«JÉ°ù°SDƒŸG

 á«eƒµ◊G  äÉYÉ£≤dG

¢UÉÿGh

 OGóYCG ¢VÉØîfG

.Ú«YÉªàL’G ÚãMÉÑdG

 ÖjQóàdG èeGôH ∞©°V

.»æ¡ŸG π«gCÉàdGh

 äGóYÉ°ùŸG ±É≤jEG

.á«YÉªàL’G

 ÚãMÉÑdG  ∫ƒª°T ΩóY

 øª°V πª©dG øY

 ≥ëà°ùJ »àdG ä’É◊G

 IóYÉ°ùŸG ÉHƒLh

.á«YÉªàL’G

  äGAGôLEG áHƒ©°U

 Ö∏W äÉfÉ«H åjó–

.IóYÉ°ùŸG

 ájô°ûÑdG äÉ«fÉµeE’G á∏b

 QGhOCÉH ΩÉ«≤∏d á«dÉŸGh

.ójóéàdGh á©HÉàŸG

 á£ÿG äÉLôfl ™°VGƒJ

 IQGRƒ∏d á«é«JGÎ°S’G

 2013-2011

 ÒjÉ©ŸG ÜÉ«Z

 ójó– ‘ áeóîà°ùŸG

 ¿Éª°†dG äÉÄa

.»YÉªàL’G

Ω´ƒ°VƒŸGQÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

≥aGƒe
ÒZ 

≥aGƒe
‹ÉªLEG

ÒZ 

í°VGh
‹ÉªLEG ‹ÉªLEG

á«dÉ©a áÑ°ùf 
øeõdG 

¥ô¨à°ùŸG 
á°ûbÉæŸ 
´ƒ°VƒŸG

øeR 

á°ûbÉæŸG 

‘ 

á°ù∏÷G

Oó©dG 

‹ÉªL’G 

QÉµaCÓd

(4)

 äÉYÉ°S 

 (35)h

 á≤«bO

 (37)h

á«fÉK

 IQGRh á°SÉ«°S

 ¿hDƒ°ûdG

 á«YÉªàL’G

 ´ƒ°Vƒe ∫ƒM

 ¿Éª°†dG

»YÉªàL’G

2215%66.7
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 ‘ IQGRƒdG Oƒ¡L ™°VGƒJ

øjó«Øà°ùŸG IôFGO á©°SƒJ

 .ájô¡°ûdG áfÉYE’G ≠dÉÑe

 .ádÉ£ÑdG á∏µ°ûe

 á©HÉàŸG á«dBG ™°VGƒJ

 á«ë°üdGh á«YÉªàL’G

 äÉÄØ∏d á«°ùØædGh

 ¿ƒfÉb â– ájƒ°†æŸG

.»YÉªàL’G ¿Éª°†dG

 äÉfÉ«H óYGƒb OƒLh ΩóY

 ácÎ°ûe πªY §£N h

 èeGôH OGóYEG øª°†àJ

 ≈∏Y πª©J á£°ûfCGh

 äÉÄa øe IOÉØà°S’G

 ¿Éª°†dG øe Ió«Øà°ùŸG

»YÉªàL’G

 á©°SƒJ ‘ IQGRƒdG Oƒ¡L

 øe øjó«Øà°ùŸG IôFGO

 ≈∏Y »YÉªàL’G ¿Éª°†dG

.IójóL äÉÄa º°†J ¿CG

 ¿Éª°†dG øe øjó«Øà°ùŸG

 øjQOÉ≤dGh »YÉªàL’G

 .πª©dG ≈∏Y

 Ωƒ°SôdG øe AÉØYE’G

.á«eƒµ◊G

 åjó–  äGAGôLEG

.IóYÉ°ùŸG Ö∏W äÉfÉ«H

Ω´ƒ°VƒŸGQÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

≥aGƒe
ÒZ 

≥aGƒe
‹ÉªLEG

ÒZ 

í°VGh
‹ÉªLEG ‹ÉªLEG

á«dÉ©a áÑ°ùf 
øeõdG 

¥ô¨à°ùŸG 
á°ûbÉæŸ 
´ƒ°VƒŸG

øeR 

á°ûbÉæŸG 

‘ 

á°ù∏÷G

Oó©dG 

‹ÉªL’G 

QÉµaCÓd

 ر�سم بياين بعدد االأفكار التي مت قبولها ورف�سها يف املو�سوعات العامة :

í°VGh ÒZ

8

5
6

9

8 8

≥aGƒe  ÒZ

á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ´ƒ°Vƒe

≥aGƒe

»YÉªàLE’G ¿Éª°†dG ´ƒ°Vƒe
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- االأ�سئلة :

بلغ عدد االأ�سئلة التي انتهى املجل�س من مناق�ستها )43( �سوؤااًل م�ستغرقة زمنًا وقدره )11( �ساعة و)44( 

دقيقة و)34( ثانية، بن�سبة متثل )16.7 %( من اإجمايل زمن اجلل�سات، وقد كان �سوؤال حول "اإعفاء 

طلبة الدرا�سات العليا املواطنني خارج الدولة من ن�سبة احل�سور االإلزامية يف حال حدوث ظروف طارئة يف 

الدول التي يدر�سون بها" هو اأطول االأ�سئلة زمنًا يف املناق�سة حيث بلغ زمن مناق�سته )38( دقيقة و)44( 

ثانية  يف حني  كان �سوؤال حول "افتتاح م�ست�سفى م�سايف اجلديد بكامل اأق�سامه وتخ�س�ساته" هو اأق�سر 

االأ�سئلة زمنًا يف املناق�سة حيث بلغ  زمن مناق�سته )3( دقائق و)22( ثانية ، واجلدول املرفق ميثل فعالية 

االأفكار واملالحظات  ال�سادة االأع�ساء بطرح بع�س  40 ( �سوؤااًل منها قام  امل�ستغرق يف مناق�سة )  الزمن 

حولها:

∫GDƒ°S 

AÉØ«à°SG"∫ƒM 

(3000) ≠∏Ñe 

Ò¶f ºgQO 

πc ΩGó≤à°SG 

πeÉY"

 " ∫ƒM ∫GDƒ°S
 ¿ƒfÉb QGó°UEG

 …OÉ–G
 º«¶æàd
 ÚeCÉàdG
 »ë°üdG
 πeÉ°ûdG

 " ÚæWGƒª∏d
 ¤EG ¬LƒŸG
 ôjRh ‹É©e

 ábÉãdG
 ÜÉÑ°ûdGh
 á«ªæJh

 ôjRh ™ªàéŸG
 áë°üdG
.áHÉfE’ÉH

(16) 

(8)h á≤«bO 

¿GƒK

»°üî°T OQ

OQ

 »°üî°T

 º«¶æàd á«dBG OƒLh ΩóY

.‘ô°üŸG ¿Éª°†dG

 ‘ô°üŸG ¿Éª°†dG AÉ¨dEG 

 IOÉØà°SG Ωó©d

 ≠dÉÑe øeôªãà°ùŸG

 »àdG ‘ô°üŸG ¿Éª°†dG

. IQGRƒ∏d É¡eó≤j

 ¿ƒfÉb QGó°UEG IQhô°V

 πeÉ°ûdG »ë°üdG ÚeCÉàdG

 .ÚæWGƒª∏d

2

11

2

%100

%50 -

-

Ω∫GDƒ°ùdGQÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

≥aGƒe
ÒZ 

≥aGƒe
‹ÉªLEG

á«dÉ©a áÑ°ùf 
øeõdG 

¥ô¨à°ùŸG 
á°ûbÉæŸ 
´ƒ°VƒŸG

øeR 

á°ûbÉæŸG 

‘ 

á°ù∏÷G

Oó©dG 

‹ÉªL’G 

QÉµaCÓd

1

2

 ÇQGƒW á£N OƒLh ΩóY

 çOGƒ◊G ™e πeÉ©à∏d

 πµ°ûH áFQÉ£dG ájôëÑdG

.…Qƒa

 (11)

 á≤«bO

 á«fÉKh

IóMGh

»°üî°T OQ

2

3

2

2

3

2

2

%100

%83.3

%75

%100

-

 É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G

  áæ«Ø°ùdG ¥ô¨d  IQGRƒdG

 á«∏µ°T äGAGôLEG »g

.§≤a

 äÉ©jô°ûàdG ÜÉ«Z

 ºgÉ°ùJ »àdG ájOÉ–’G

 ¢ü≤f á∏µ°ûe πM ‘

.´QGõŸG ‘ …ôdG √É«e

 ™jQÉ°ûe OƒLh ΩóY

 ¢ü≤f á¡LGƒŸ ájOÉ–G

 ´QGõŸG ‘ …ôdG √É«e

.ádhódÉH

 áÄ«g AÉ°ûfEG ΩóY 

  á∏≤à°ùe ájOÉ–G

 ∫ƒ∏M OÉéjEÉH á°ü°üîàe

 ¢ü≤f á∏µ°ûŸ πFGóHh

.ádhódG ‘  √É«ŸG

 ÜÓW OóY ¢VÉØîfG

 ÚbƒØàŸG  áeÉ©dG ájƒfÉãdG

 ≈∏Y ¿ƒ°ùaÉæàj øjòdG

 ó©H ¤hC’G õcGôŸG

 áKÓãdG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J

.á«°SGQO ∫ƒ°üa

äÉ°SGQódG ≈∏Y ´ÓWE’G

 »àdG äÉfÉ«Ñà°SE’Gh

 ¿CÉ°ûH IQGRƒdG É¡JóYCG

∫ƒ°üa áKÓãdG ΩÉ¶f

 ≥«Ñ£J ‘ A§H OƒLh

  AÉ°ûfEÉH ¢UÉÿG ¿ƒfÉ≤dG

 ßØMh ™ª÷ ácô°T

.á«fÉªàF’G äÉeƒ∏©ŸG

 É¡JòîJEG »àdG äGAGôLE’G

 …õcôŸG ±ô°üŸGh IQGRƒdG

 øe ácô°ûdG Úµ“ πLCG øe

É¡∏ªY AGOCG

Ω∫GDƒ°ùdGQÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

≥aGƒe
ÒZ 

≥aGƒe
‹ÉªLEG

á«dÉ©a áÑ°ùf 
øeõdG 

¥ô¨à°ùŸG 
á°ûbÉæŸ 
´ƒ°VƒŸG

øeR 

á°ûbÉæŸG 

‘ 

á°ù∏÷G

Oó©dG 

‹ÉªL’G 

QÉµaCÓd

 ∫ƒM ∫GDƒ°S

 ¥ôZ"
 áæ«Ø°S

 äÉÄe πª–

 øe ¿ÉæWC’G

 ∫õjódG

 ádÉÑb

 ΩCG ÅWGƒ°T

."øjƒ«≤dG

 ∫GDƒ°S

 ±ÉØL"∫ƒM

 øe ÒãµdG

 ´QGõe

 ‘ ÚæWGƒŸG

 á≤£æŸG

 á«bô°ûdG

 ≈£°SƒdGh

.ádhódG øe

 ∫ƒM ∫GDƒ°S

 QÉKB’G"
 øY áŒÉædG

 ΩÉ¶f ≥«Ñ£J

 áKÓãdG

 ∫ƒ°üa

 ≈∏Y á«°SGQO

 á«∏ª©dG

"á«ª«∏©àdG

 ∫GDƒ°S

 AÉ°ûfEG"∫ƒM

 ™ª÷ ácô°T

 ßØMh

 äÉeƒ∏©ŸG

"á«fÉªàF’G

 (17)

 á≤«bO

 (25)h

á«fÉK

 OQ

»°üî°T

 (13)

 á≤«bO

 (30)h

á«fÉK

»°üî°T OQ

 ≥FÉbO (9)

 (10)h

¿GƒK

»°üî°T OQ

3

4

5

6
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 É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G

 á©LGôŸ IQGRƒdG

 á«dÉŸG äÉ«MÓ°üdG

  äGQGRƒ∏d áMƒæªŸG

 ájOÉ–’G äÉ¡÷Gh

 íFGƒ∏dGh º¶æ∏d áØdÉîŸG

.á«dÉŸG

 IQGRƒ∏d ádhòÑŸG Oƒ¡÷G

 QGôµJ …OÉØàd

 äÉØdÉîŸGh äÉ¶MÓŸG

 äGQGRƒ∏d á«dÉŸG

. ájOÉ–’G

 πªY èeÉfôH OƒLh ΩóY

 ÖJÉµe ™e ∑Î°ûe

 »∏NGódG ≥«bóàdG

 ájOÉ–’G äGQGRƒ∏d

 áÄ«¡dG ÚH ≥«°ùæàdG

 AÉŸGh AÉHô¡µ∏d ájOÉ–’G

 ‘ á«∏ëŸG äÉÄ«¡dGh

 äÉeóN QÉ©°SCG ó«MƒJ

.AÉŸGh AÉHô¡µdG

 áØdÉfl OƒLh 

 øe (120)IOÉª∏d

 äócCG »àdGh Qƒà°SódG

 OÉ–’G OGôØfG ≈∏Y

 ‘ ò«ØæàdGh ™jô°ûàdÉH

 É¡æeh ájOÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdG

.AÉŸGh AÉHô¡µdG

 (12)

 á≤«bO

 (10)h

¿GƒK

»°üî°T OQ

 ≥FÉbO (7)

 (41)h

á«fÉK

»°üî°T OQ

3

2

3

3

1

2

%83.3

%75

%83.3

-

-

-

-
 QÉ©°SCG Ö°SÉæJ ΩóY

 ™e á«dhÎÑdG äÉ≤à°ûŸG

 πNódG …hP ÜÉë°UCG

.ádhódG ‘ OhóëŸG

 äÉ≤à°ûŸG QÉ©°SCG ´ÉØJQG

 ô°†«°S á«dhÎÑdG

 ‘ á«ªæàdG äÉYhô°ûÃ

.äGQÉeE’G AÉëfCG ∞∏àfl

 ‘É°üe OƒLh ΩóY

 ΩÉÿG §ØædG ôjôµàd

.ádhódÉH

-

-

Ω∫GDƒ°ùdGQÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

≥aGƒe
ÒZ 

≥aGƒe
‹ÉªLEG

á«dÉ©a áÑ°ùf 
øeõdG 

¥ô¨à°ùŸG 
á°ûbÉæŸ 
´ƒ°VƒŸG

øeR 

á°ûbÉæŸG 

‘ 

á°ù∏÷G

Oó©dG 

‹ÉªL’G 

QÉµaCÓd

 ∫GDƒ°S

¢üàNG"∫ƒM

 IQGRh ¢UG

 ‘ á«dÉŸG

 πµ«g ™°Vh

 ÖàµŸ

 ≥«bóàdG

 »∏NGódG

 ≥ah

 äÉ°SQÉªŸG

 §HGƒ°†dGh

."á«ŸÉ©dG

 ∫ƒM ∫GDƒ°S

 øjÉÑJ"
 IÒ©°ùJ

 AÉHô¡µdG

 ÚH AÉŸGh

 äGQÉeEG

"ádhódG

 ∫GDƒ°S

 ´ÉØJQG"∫ƒM

 QÉ©°SCG

 äÉ≤à°ûŸG

 ‘ á«dhÎÑdG

"ádhódG

 á≤«bO (16)

á«fÉK (43)h

»°üî°T OQ

7

8

9

 á°üàîŸG  á¡÷G

 »g ™∏°ùdG ≈∏Y áHÉbôdÉH

.OÉ°üàb’G IQGRh

 äÉ«MÓ°U í«°VƒJ ΩóY

 áHÉbôdG ¿CÉ°ûH IQGRƒdG

 πNóJ »àdG ™∏°ùdG ≈∏Y

.ádhódG òaÉæe ÈY

 ìÉààaG ‘ôNCÉàdG

 πeÉµH ‘É°ùe ≈Ø°ûà°ùe

 ¬JÉ°ü°üîJh ¬eÉ°ùbCG

.Iôe øe ÌcCG

 Òaƒàd  IQGRƒdG Oƒ¡L

 »Ñ£dGh »æØdG QOÉµdG

.≈Ø°ûà°ùª∏d …QGOE’Gh

 øe ójó©dG OƒLh

 á«°Sóæ¡dG äÉØdÉîŸG

 AÉæH á«∏ªY AÉæKCG

.≈Ø°ûà°ùŸG

 »YƒdG áÑ°ùf ™°VGƒJ

 ∫hóL ‘ ‘É≤ãdG

 ¢UÉÿG äGô°TDƒŸG

 á«é«JGÎ°S’G á£ÿÉH

 (%2)≠∏H å«M IQGRƒ∏d

.§≤a

 ôKCG ¢SÉ«bh º««≤J á«dBG

 É¡eó≤J »àdG èeGÈdG

.á«aÉ≤ãdG õcGôŸG

 ΩGhódG ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J 

 ‘ …ƒà°ûdGh »Ø«°üdG

ádhódG ¢SQGóe

 AGQBG òNC’ á°SGQO OGóYEG

 ¿CÉ°T ‘ QƒeC’G AÉ«dhCG

 ΩGhódG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J

 ‘ »Ø«°üdGh …ƒà°ûdG

.ádhódG ¢SQGóe

 ≥FÉbO(8)

á«fÉK(25)h

»HÉàc OQ

 (10)

 ≥FÉbO

 (15)h

á«fÉK

»°üî°T OQ

 (10)

 ≥FÉbO

¿GƒK (5)h

»°üî°T OQ

 (11)
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 IQÉ°Vh
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 ¤EG ¿É°ùfE’G

"ádhódG

 ∫ƒM ∫GDƒ°S

 ìÉààaG"
 ≈Ø°ûà°ùe

 ‘É°ùe

 ójó÷G
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 ¬eÉ°ùbCG

"¬JÉ°ü°üîJh

 ∫GDƒ°S

 á£N"∫ƒM
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 øe ójó©dG IÉYGôe ΩóY

 §HQ óæY äGQÉÑàY’G

 ¢TÉ©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

 ø°S Æƒ∏ÑH …óYÉ≤àdG

 AÉ¡àfÉH ¢ù«dh Ú°ùªÿG

 IOóëŸG áeóÿG Ióe

.kÉeÉY (20)

 ÚH ≥«°ùæJ OƒLh ΩóY

 ‘ äÉ©eÉ÷Gh IQGRƒdG

 ¢ü≤ædG ó°ùd ádhódG

 OGóYCG ‘ π°UÉ◊G

 QƒcòdG ÚæWGƒŸG Úª∏©ŸG

. º«∏©àdG ´É£b ‘

 äGQOÉÑŸG ™°VGƒJ

 áeó≤ŸG õaGƒ◊Gh

 ‘ QƒcòdG ÚæWGƒª∏d

º«∏©àdG ´É£b

 äÉWGÎ°TG Ö°SÉæJ  ΩóY

 ΩGõàdG ™e óYÉ≤àdG

 IÉ«M ÒaƒàH ádhódG

ÚæWGƒª∏d áÁôc

 äÉWGÎ°T’G áØdÉfl

 øe (20 ,14) ÚJOÉŸG

 å«M, ádhódGQƒà°SO

 ≈∏Y (14) IOÉŸG ¢üæJ

 ádGó©dGh,IGhÉ°ùŸG ¿CG

 DƒaÉµJh á«YÉªàLE’G

 ÚWGƒŸG ™«ª÷ ¢UôØdG

 ,™ªàéŸG äÉeÉYO øe

 ¢üæJ ∂dòch

 áÄ«¡J ≈∏Y (20)IOÉŸG

 ™°VƒH áªFÓŸG ±hô¶dG

 ¥ƒ≤M ¿ƒ°üJ äÉ©jô°ûJ

 ÜÉHQCG ídÉ°üeh ∫Éª©dG

 Aƒ°V ≈∏Y, πª©dG

 á«dÉª©dG äÉ©jô°ûàdG

.IQƒ£àŸG á«ŸÉ©dG
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 Ú°SQóŸG
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 ¢SQGóŸG

"á«eƒµ◊G

 ∫GDƒ°S

 §HQ"∫ƒM

 áeóÿG Ióe

 ø°ùH

"óYÉ≤àdG
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 áÑ°ùf ‘ ähÉØJ OƒLh

  á«æØdG IhÓ©dG IOÉjR

  âfÉc  å«M AÉÑWCÓd

 ÚæWGƒŸG AÉÑWCÓd

 ÚM ‘ (%100)

 øjóaGƒdG AÉÑWCÓd â¨∏H

.(%150)

 É«∏Y áÄ«g AÉ°ûfEG ΩóY

 ≈∏Y áHÉbô∏d á«Yô°T

.á«eÓ°SE’G ±QÉ°üŸG

 ≥«Ñ£J á«fÉµeEG ∫ƒM

 ‘ á«∏«∏dG äÉHhÉæŸG ΩÉ¶f

 á©HÉàdG á«ë°üdG õcGôŸG

.á«FÉædG ≥WÉæª∏d

 øe ójó©dG QGôµJ

 Ö£N ‘ äÉYƒ°VƒŸG

 É¡dÉªà°TG  ΩóYh á©ª÷G

 á÷É©Ÿ ∫ƒ∏M ≈∏Y

 . á«©ªàéŸG ÉjÉ°†≤dG

 (10)

 ≥FÉbO

 (42)h

á«fÉK

»°üî°T OQ

 (13)

 á≤«bO

 (41)h

á«fÉK
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¿GƒK (9)h
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 ∫ƒM ∫GDƒ°S

 »àdG  á«dB’G"
 ‘ â©ÑJG

 ≥«Ñ£J ¿CÉ°T

 IOÉjõdG

 IÒNC’G

"AÉÑWCÓd

 ∫GDƒ°S

 á«fÉµeEG"∫ƒM

 ΩÉ¶f ≥«Ñ£J

 äÉHhÉæŸG

 ‘ á«∏«∏dG

 õcGôŸG

 á«ë°üdG

 á©HÉàdG

 ≥WÉæª∏d

."á«FÉædG
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." kÉ«dhOh
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 ÉjÉ°†≤dG ìôW ΩóY

 á©ª÷G Ö£N ‘ á«æeC’G

 IQÉKEG ô£N í°VƒJ »àdG

 øY êhôÿGh áæàØdG

.ôeC’G ‹h áYÉW

 AÉ£NC’G øe ÒãµdG OƒLh

 äGOÉ¡°ûà°S’G ¿ƒàe ‘

 Ö£N ‘  IOQGƒdG

.á©ª÷G

 IÓ°U ó©H º«eÉ©J ìôW

 á£ÑJôe ÒZ á©ª÷G

 hCG á©ª÷G áÑ£îH

.IOÉÑ©dG

 øe ójó©dG ´ƒbh

 äGAGôLEG ‘ AÉ£NC’G

.ôØ°ùdG øe ™æŸG ôeGhCG

 ábÉ£H ≈∏Y OÉªàYG ΩóY

 ôeGhCG QGó°UEG ‘ ájƒ¡dG

.ôØ°ùdG øe ™æŸG

 ÚWƒJ ‘ IQGRƒdGOƒ¡L

 äGhÌdG ≥jƒ°ùJ áæ¡e

.ádhódG ‘ á«◊G á«FÉŸG

 ≥jƒ°ùJ äÉcô°T ÜÉ«Z

 øe ∑Éª°SCÓd á«æWh

 QÉµàMG ô°ùc πLCG

.IóaGƒdG ádÉª©dG

 ¿hõfl OƒLh ΩóY

 á«◊G á«FÉŸG IhÌ∏d

 äÉLÉ«àMG »Ñ∏j ádhódÉH

 ±hô¶dG ‘ ádhódG

.áFQÉ£dG

 ‘ á°Sƒæ©dG áÑ°ùf ójGõJ

 OóY ≠∏H å«M Éæ©ªà›

 ≥ah ádhódG ‘ ¢ùfGƒ©dG

 ƒëf á«FÉ°üMEG ôNBG

 .¢ùfÉY ∞dCG (175)

 á«æWh á£NOƒLh ΩóY

 ,ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y

 êGhõdG á«ªgCG ≈∏Y õcôJ

 ôjòëàdGh ,äÉæWGƒŸG øe

 øe êGhõdG äÉ©ÑJ øe

.äÉ«ÑæLCG

 ™æe"∫ƒM ∫GDƒ°S

 ÚæWGƒŸG ¢†©H

."ôØ°ùdG øe

 ∫GDƒ°S

 ÚWƒJ"∫ƒM

 ≥jƒ°ùJ áæ¡e

 á«FÉŸG äGhÌdG

."ádhódÉH á«◊G

 ∫ƒM ∫GDƒ°S

 áÑ°ùf  ´ÉØJQG"
 ‘ á°Sƒæ©dG

 ™ªà›

."äGQÉe’G

 (16)
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á«fÉK
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 iód á£N OƒLh ΩóY

 ≥jƒ°ùàd ¥hóæ°üdG

 QÉªãà°SGh ¬aGógCG

.¬dGƒeCG

 IOÉjõd áÄ«¡dG Oƒ¡L

 »JQGRh ‘ ÚWƒàdG Ö°ùf

 á«HÎdGh áë°üdG

.º«∏©àdGh

 øª°V áLQóŸG ∞FÉXƒdG

 äGQGRƒ∏d áeÉ©dG á«fGõ«ŸG

 äÉÄ«¡dG ™«ªLh

 ΩÉ©d á∏≤à°ùŸG ájOÉ–’G

.Ω2012
 IQGRh ÚH ≥«°ùæàdG ÜÉ«Z

 áÄ«¡dGh ‹É©dG º«∏©àdG

 äÉLôfl Ö°SÉæàJ »µd

 ™e ‹É©dG º«∏©àdG

 .πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe

 áÄ«¡dG ÚH ≥«°ùæàdG
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 êÉà–  IÒéØdG IQÉeEG

 ÒaƒJh ∫ÓMEGh áfÉ«°üd
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 ∫GDƒ°S
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 ∞«XƒJ"∫ƒM
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 áfÉ«°U"∫ƒM
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 …õcôŸG ±ô°üŸG Oƒ¡L

 IôgÉX øe ó◊G ‘

 øe á«°üî°ûdG ¢Vhô≤dG

.∑ƒæÑdG

 ∑ƒæÑdG ΩGõàdG  ΩóY

 ÚfGƒ≤dÉH á°Vô≤ŸG

 áª¶æŸG äÉ©jô°ûàdGh

.á«°üî°ûdG ¢Vhô≤∏d

 ±ô°üŸG ™°Vh ΩóY

  Ú©e ∞≤°S …õcôŸG

 óFGƒØdG áÑ°ùf â«Ñãàd

 ájQÉéàdG ¢Vhô≤dG ≈∏Y

.á«°üî°ûdGh

 …õcôŸG ±ô°üŸG Oƒ¡L

 ‹ÉŸG ´É£≤dG ™«é°ûàd

 ≈∏Y ádhódG ‘ ‘ô°üŸGh

 ‹ÉŸG ºYódG ÒaƒJ

 ÜÉë°UC’ Ö°SÉæŸG

  á«YÉæ°üdG ™jQÉ°ûŸG

.á«æWƒdG

 ¢ù∏› π«µ°ûJ ΩóY

 òæe áÄ«¡∏d ójóL IQGOEG

 ájƒ°†Y IÎa AÉ¡àfG

 ≥HÉ°ùdG IQGOE’G ¢ù∏›

 ïjQÉàH

.2009/02/01
 äGQGôbh äÉYÉªàLG

 AGQóe ™e ôjRƒdG ‹É©e

 á«fƒfÉb ÒZ ∑QÉª÷G

 øe IQOÉ°U ÒZ É¡fƒc

.á°üàîŸG á£∏°ùdG

 IOÉjõdG ∫ƒª°T ΩóY

 øjóYÉ≤àŸG äÉ°TÉ©e

 πÑb Ú«fóŸGh Újôµ°ù©dG

.Ω2008/01/01
 ¿CÉ°T ‘ á«dÉŸG IQGRh QhO

 º∏¶J á∏µ°ûe πM

 Újôµ°ù©dG øjóYÉ≤àŸG
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 ™jQÉ°ûŸGh
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 ∫GDƒ°S

 π«µ°ûJ"∫ƒM

 IQGOEG ¢ù∏›

 áÄ«¡dG

 ájOÉ–’G

."∑QÉªé∏d
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 %(80) ÒaƒJ ΩóY
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 øe …OÉ–’G »æWƒdG

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G πÑb

 áæ«©e  á«dBGOƒLh ΩóY

 äÉfÉ«ÑdÉH ¢ù∏éŸG ójhõàd

 áeRÓdG äÉeƒ∏©ŸGh
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 »ãëH õcôe OƒLh ΩóY

 ¢VGôeC’ ¢ü°üîàe
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 ¢VQÉ©àj ójó÷G ΩÉ¶ædG

 ‘ ÚWƒàdG á°SÉ«°S ™e

.áeƒµ◊G

 ¢ù∏› QGôb π«©ØJ IOÉYEG

 (  11 ) ºbQ AGQRƒdG

 Ω1974  áæ°ùd

  áaÉ°VEG ™e ,¬JÓjó©Jh

 äÓjó©àdG ¢†©H

.¬d áÑ°SÉæŸG

 Ú∏eÉ©dG Újôµ°ùYOƒLh

 áWô°ûdG äGOÉ«b ‘

 äGQÉ©°T ¿ƒ∏ªëj á«∏ëŸG

.á«∏NGódG IQGRh

 ‘ ¿ƒ∏eÉ©dG  ¿ƒjôµ°ù©dG

 á«∏ëŸG áWô°ûdG äGOÉ«b

 ΩÉ¶æd ¿ƒ©°†îj’

.…óYÉ≤J

  ßØM  á«fÉµeEG  .1
 ™«ªL áYÉÑ£dG ÖJÉµe

 ÚØXƒŸG äÉfÉ«H

 ΩóYh Úª«≤ŸGh

 QGô°VE’G ‘ É¡eGóîà°SG

.»æWƒdG øeC’ÉH

 …OÉ–G ¿ƒfÉb QGó°UEG

 IôgÉX á÷É©Ÿ

 äÉ«cƒ∏°ùdGh ΩÉ°ûàM’G

 äGOÉ©∏d á«aÉæŸG

 øjódGh ó«dÉ≤àdGh

. »eÓ°SE’G

 ÚWƒJ  ÜÉÑ°SCG  .2
 ÖJÉµe ‘ Ú∏eÉ©dG

.áYÉÑ£dG

 øe  ójó©dG  OƒLh  .3
 á«∏ªY ‘ AÉ£NC’G

 áeRÓdG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG

 äÉbÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

.ájƒ¡dG

 "∫ƒM  ∫GDƒ°S

 º°V

 Újôµ°ù©dG

 ‘ Ú∏eÉ©dG

 äGOÉ«b

 ¤EG áWô°ûdG

 IQGRh ∑Óe

" á«∏NGódG

 ∫ƒM ∫GDƒ°S

 OÉªàYG"
 áÄ«g

 äGQÉeE’G

 ≈∏Y ájƒ¡∏d

 ÖJÉµe

 áYÉÑW

"á°UÉN

 " ∫ƒM ∫GDƒ°S

 ΩÉ°ûàM’G

 ΩGÎMGh

 äGOÉ©dG

 ‘ ó«dÉ≤àdGh

 øcÉeC’G

" áeÉ©dG

 á≤«bO(14)

¿GƒK(8)h

»°üî°T OQ

 

 á≤«bO(29)

á«fÉK(21)h

»°üî°T OQ

 

 

 á≤«bO(14)

¿GƒK(8)h

»°üî°T OQ

2

3

1

35

36

37

-

-

%75

%88.7

%50

3

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Ω∫GDƒ°ùdGQÉµaC’G

áeƒµ◊G OQ

≥aGƒe
ÒZ 

≥aGƒe
‹ÉªLEG

á«dÉ©a áÑ°ùf 
øeõdG 

¥ô¨à°ùŸG 
á°ûbÉæŸ 
´ƒ°VƒŸG

øeR 

á°ûbÉæŸG 

‘ 

á°ù∏÷G

Oó©dG 

‹ÉªL’G 

QÉµaCÓd

 »àdG èeGÈdGh äÉ«dB’G

 áÑ∏£∏d IQGRƒdG É¡à©°Vh

 »£îàd Úã©àÑŸG

 º¡¡LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dG

.º¡à°SGQO AÉæKCG

 øe áÑ∏£dG AÉØYEG

 ‘ »eGõdE’G Qƒ°†◊G

 ¢†©H çhóM ∫ÉM

 á«æeC’G äÉHGô£°V’G

 çQGƒµdG hCG á«°SÉ«°ùdGh

 »àdG ∫hódG ‘ á«©«ÑW

.É¡«a ¿ƒ°SQój

 äGhÓ©dG º°V á«fÉµeEG

 »°SÉ°SC’G ÖJGôdG ¤EG

 ¿Éª°†d øWGƒŸG ∞Xƒª∏d

 ∫ÉM ‘ É¡æe ¬JOÉØà°SG

 ∫ÓN øe ¬àeóN AÉ¡àfG

.…óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG

 πÑb øjóYÉ≤àŸG »°VÉ≤J

 ≠dÉÑe Ω2008 ΩÉY

.Ió«gR

 " ∫ƒM ∫GDƒ°S

 áÑ∏W AÉØYEG

 äÉ°SGQódG

 É«∏©dG

 ÚæWGƒŸG

 ádhódG êQÉN

 áÑ°ùf øe

 Qƒ°†◊G

 ‘ á«eGõdE’G

 çhóM ∫ÉM

 áFQÉW ±hôX

 »àdG ∫hódG ‘

" É¡H ¿ƒ°SQój

 "∫ƒM ∫GDƒ°S

 äGhÓ©dG º°V

 IOÉjõdG ‘

 IÒNC’G

 ¤EG ÖJGhô∏d

 ÖJGôdG

 »°SÉ°SC’G

 ∞Xƒª∏d

"  øWGƒŸG

 ∫GDƒ°S

 IOÉjR"∫ƒM

 ÖJGhQ

 øe øjóYÉ≤àŸG

 ójôH

"äGQÉeE’G

 (38)

 á≤«bO

 (44)h

á«fÉK

»°üî°T OQ

 

 (14)

 á≤«bO

 (41)h

á«fÉK

»°üî°T OQ

 ≥FÉbO (8)

 (49)h

á«fÉK
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ر�سم بياين بعدد االأفكار التي مت قبولها ورف�سها يف االأ�سئلة :

É¡°†aQ ” »àdG QÉµaC’G OóY É¡dƒÑb ” »àdG QÉµaC’G OóY

41

43

ثانيًا: فعالية املو�سوعات )الرتابط املو�سوعي(:

القوانني(: )م�سروعات  الت�سريعي  اجلانب   1-

 

تناولت م�سروعات القوانني التي متت مناق�ستها ق�سايا متنوعة، واجلدول املرفق يو�سح هذه الق�سايا،ون�سبة 

كل نوع  من اأنواعها:

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf 

ÉjÉ°†≤dG √òg äÉYhô°ûe OóY 

ÚfGƒ≤dG á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

 ∫ÉØWC’G  ájÉYQ  ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  1-

.Ö°ùædG ‹ƒ¡›

 ≈∏Y  áHÉbôdG "  ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  1-

 áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸGh áª«≤dG äGP QÉéMC’G ‘ QÉŒ’G

."É¡¨eOh

 ΩÉµMCG  ¢†©H  πjó©àH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  3-

 ‘ (Ω2007) áæ°ùd (6) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG

."¬dÉªYCG º«¶æJh ÚeCÉàdG áÄ«g AÉ°ûfEG " ¿CÉ°T

 ΩÉeCG  IÈÿG"¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  4-

."ºcÉëŸG

 ÜÉ°ù◊G  OÉªàYG  ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  5-

 äÉ¡é∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh OÉ–Ód »eÉàÿG

 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á≤ë∏ŸGh á∏≤à°ùŸG

.Ω2010/10/31

 ¿ƒfÉb  ΩÉµMCG  ¢†©H  πjó©àH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  6-

 ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG á«fóŸG äGAGôLE’G

.Ω1992 áæ°ùd (11)

 ÜÉ°ù◊G  OÉªàYG  ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  7-

 á«dÉŸG áæ°ùdG øY …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éª∏d »eÉàÿG

Ω2009
 áYƒª›  AÉ°ûfEG  ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  8-

äGQÉeE’G ójôH

"á°ùaÉæŸG "  ¿CÉ°ûH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  2-

 áæ¡e  º«¶æJ "  ¿CÉ°ûH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  2-

."áªLÎdG

 áeóÿG  ∫ÉªY  ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  3-

IóYÉ°ùŸG

%  23.1

3

8

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG
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- ر�سم بياين بن�سب الق�سايا التي تناولتها م�سروعات القوانني:

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf 

ÉjÉ°†≤dG √òg äÉYhô°ûe OóY 

ÚfGƒ≤dG á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

%  7.7

%  7.7

%  100

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

iôNCG

´ƒªéŸG

 áªµfi  AÉ°ûfEG  ¿CÉ°ûH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  1-

. IÒéØdG IQÉeEÉH IÒéØdG ÉHO áæjóÃ á«FGóàHG ájOÉ–G

 á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  1-

ájOÉ–’G

1

1

13

%  0.0

%  10.0

%  20.0

%  30.0

%  40.0

%  50.0

%  60.0

%  70.0

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

iôNCG ÉjÉ°†b 

iôNCG ÉjÉ°†b 

وي�سمل: الرقابي  اجلانب   2-

- املو�سوعات العامة:

هذه  يو�سح  املرفق  واجلدول  الق�سايا،  من  نوعني  مناق�ستها  متت  التي  العامة  املو�سوعات  تناولت 

الق�سايا،ون�سبة كل نوع منها:

- ر�سم بياين بن�سب الق�سايا التي تناولتها املو�سوعات العامة:

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf 

ÉjÉ°†≤dG √òg äÉYhô°ûe OóY 

ÚfGƒ≤dG á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

 ∫ƒM á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh á°SÉ«°S "  ´ƒ°Vƒe

"»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ´ƒ°Vƒe

" ádhódG ‘ á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG " ´ƒ°Vƒe

%  50

%  50

%  100

1

1

2-

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

´ƒªéŸG

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dGá«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG40%

30%

20%

10%

5%

0%
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á∏Ä°SC’G äÉYƒ°Vƒe √òg ´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf

ÉjÉ°†≤dG

 ∫ƒ°üa  áKÓãdG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  øY  áŒÉædG  QÉKB’G.1
 .á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ≈∏Y á«°SGQO

 …ƒà°ûdGh  »Ø«°üdG  ΩGhódG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  á«fÉµeEG.2
 .äGQÉeE’G ¢SQGóe ‘

 .á«eƒµ◊G  ¢SQGóŸG  ‘  ÚæWGƒŸG  Ú°SQóŸG  ¢ü≤f.3
 êQÉN  ÚæWGƒŸG  É«∏©dG  äÉ°SGQódG  áÑ∏W  AÉØYEG.4

 çhóM ∫ÉM ‘ á«eGõdE’G Qƒ°†◊G áÑ°ùf øe ádhódG

 .É¡H ¿ƒ°SQój »àdG ∫hódG ‘ áFQÉW ±hôX

 »ë°üdG  ÚeCÉàdG  º«¶æàd  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  QGó°UEG.1
 áaÉ≤ãdG ôjRh ¤EG ¬LƒŸG ÚæWGƒª∏d πeÉ°ûdG

 .áHÉfE’ÉH áë°üdG ôjRh – ™ªàéŸG á«ªæJh ÜÉÑ°ûdGh

 »ë°üdG  ÚeCÉàdG  º«¶æàd  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  QGó°UEG.2
 ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ¤EG  ¬LƒŸG ÚæWGƒª∏d πeÉ°ûdG

 .á«dÉŸG

 ¬eÉ°ùbCG  πeÉµH  ójó÷G  ‘É°ùe  ≈Ø°ûà°ùe  ìÉààaG.3
 .¬JÉ°ü°üîJh

 õcGôŸG  ‘  á«∏«∏dG  äÉHhÉæŸG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  á«fÉµeEG.4
 .á«FÉædG ≥WÉæª∏d á©HÉàdG á«ë°üdG

 .ádhódÉH  ¿ÉWô°ùdG  ¢Vôe  QÉ°ûàfG.5
.RÉ«àe’G  AÉÑWC’  áMƒæªŸG  äGRÉ«àe’G.6

 ΩGó≤à°SG  Ò¶f  ºgQO  (3000)  ≠∏Ñe  AÉØ«à°SG.1
 . ΩÉY πc

 ±QÉ°üŸG  ≈∏Y  áHÉbô∏d  á«Yô°T  É«∏Y  áÄ«g  AÉ°ûfEG.2
 .á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ¤EG ¬LƒŸG á«eÓ°SE’G

 .á«fÉªàF’G  äÉeƒ∏©ŸG  ßØMh  ™ª÷  ácô°T  AÉ°ûfEG.3
 ÖàµŸ  πµ«g  ™°Vh  ‘  á«dÉŸG  IQGRh  ¢UÉ°üàNG.4

 äÉ°SQÉªŸG ≥ah äGQGRƒ∏d »∏NGódG ≥«bóàdG

 .á«ŸÉ©dG §HGƒ°†dGh

 .ádhódG  ‘  á«dhÎÑdG  äÉ≤à°ûŸG  QÉ©°SCG  ´ÉØJQG.5
 á£°SƒàŸG  ™jQÉ°ûŸGh  á«æWƒdG  áYÉæ°üdG  ™«é°ûJ  .6

 .ÚæWGƒª∏d IÒ¨°üdGh

 .∑QÉªé∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏›  π«µ°ûJ  .7

 äÉYƒ°Vƒe OóY

á∏Ä°SC’G
ÉjÉ°†≤dG ´ƒf

:  á∏Ä°SC’G  2-

 øe ´ƒf πc áÑ°ùfh ,ÉjÉ°†≤dG √òg í°Vƒj ≥aôŸG ∫hó÷Gh ,áYƒæàe ÉjÉ°†b É¡à°ûbÉæe â“ »àdG á∏Ä°SC’G âdhÉæJ 

:É¡YGƒfCG

%  9.1

%  13.6

%  18.2

4

6

7

á«ª«∏©J ÉjÉ°†b

á«ë°U ÉjÉ°†b

ájOÉ°üàbG ÉjÉ°†b

á∏Ä°SC’G äÉYƒ°Vƒe √òg ´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf

ÉjÉ°†≤dG

 ‘  ÚæWGƒª∏d  á«æµ°S  IóMh  ∞dCG  (40)  AÉ°ûfEG.1
 .ádhódG äGQÉeEG ∞∏àfl

 IQÉ°V  äÉéàæeh  ΩÓ°SEÓd  áÄ«°ùe  ™∏°S  ∫ƒNO.2
 .ádhódG ¤EG ¿É°ùfE’G áë°üH

 …òdG  ™bGƒdÉH  á©ª÷G  áÑ£N  äÉYƒ°Vƒe  §HQ.3
 . kÉ«dhOh kÉ«∏fi ¬°û«©f

 .óYÉ≤àdG  ø°ùH  áeóÿG  Ióe  §HQ.4
 .á«aÉ≤ãdG  õcGôŸG  èeGôH  ôjƒ£J  ‘  IQGRƒdG  á£N.5

 IOÉjõdG  ≥«Ñ£J  ¿CÉ°T  ‘  â©ÑJG  »àdG  á«dB’G.6
 .AÉÑWC’G ÖJGhôd IÒNC’G

 .äGQÉeE’G  ™ªà›  ‘  á°Sƒæ©dG  áÑ°ùf  ´ÉØJQG.7
 .êGhõdG  ¥hóæ°üd  á«dÉŸG  OQGƒŸG.8

 ‘  ó«dÉ≤àdGh  äGOÉ©dG  ΩGÎMGh  ΩÉ°ûàM’G  .9
 .áeÉ©dG øcÉeC’G

 áWô°ûdG  äGOÉ«b  ‘  Ú∏eÉ©dG  Újôµ°ù©dG  º°V  .10
 .á«∏NGódG IQGRh ∑Óe ¤EG

 ÖJGhô∏d  IÒNC’G  IOÉjõdG  ‘  äGhÓ©dG  º°V  .11
.øWGƒŸG ∞Xƒª∏d »°SÉ°SC’G ÖJGôdG ¤EG

 .ôØ°ùdG  øe  ÚæWGƒŸG  ¢†©H  ™æe.1
 áYÉÑW  ÖJÉµe  ≈∏Y  ájƒ¡∏d  äGQÉe’G  áÄ«g  OÉªàYG.2

 .á°UÉN

 ∫õjódG  øe  ¿ÉæWC’G  äÉÄe  πª–  áæ«Ø°S  ¥ôZ.1
 . øjƒ«≤dG ΩCG ÅWGƒ°T ádÉÑb

 á≤£æŸG  ‘  ÚæWGƒŸG  ´QGõe  øe  ÒãµdG  ±ÉØL.2
 .ádhódG øe ≈£°SƒdGh á«bô°ûdG

 äGQÉeEG  ÚH  AÉŸGh  AÉHô¡µdG  IÒ©°ùJ  øjÉÑJ.1
 .ádhódG

 ¿Éµ°SEÓd  ójGR  ï«°ûdG  èeÉfôH  ¢Vôb  áª«b  ™aQ.2
 .¬ëæŸ »æeõdG QÉWE’G πjó©Jh

 Iõ¡LC’G  ÒaƒJh  IÒéØdG  ‘  ¢SQGóŸG  áfÉ«°U.3
 .É¡«a á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d áeRÓdG

 äÉYƒ°Vƒe OóY

á∏Ä°SC’G
ÉjÉ°†≤dG ´ƒf

%  25

%  4.5

%  4.5

%  6.8

11

2

2

3

ÉjÉ°†b

á«YÉªàLG

á«æeCG ÉjÉ°†b

á«Ä«H ÉjÉ°†b

á«eóN ÉjÉ°†b
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á∏Ä°SC’G äÉYƒ°Vƒe √òg ´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf

ÉjÉ°†≤dG

.IÒéØdG  ÉHO  …OÉæd  »°VÉjQ  OÉà°SG  AÉ°ûfEG.1

 .á«◊G  á«FÉŸG  äGhÌdG  ≥jƒ°ùJ  áæ¡e  ÚWƒJ.1
 øY  Ú∏WÉ©dG  ÚæWGƒŸG  ÚéjôÿG  ∞«XƒJ.2

 .πª©dG

 .Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àŸG  ÖJGhQ  IOÉjR.1
 .äGQÉeE’G  ójôH  øe  øjóYÉ≤àŸG  ÖJGhQ  IOÉjR.2

 .∑ƒæÑdG  øe  ¢VGÎb’G  IôgÉX  øe  ó◊G  .1
 .ádhódG  ‘  ∑ƒæÑdG  ÚH  óFGƒØdG  áÑ°ùf  ójó–  .2

 »æWƒdG ¢ù∏éª∏d áHƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG ÒaƒJ ΩóY

. …OÉ–’G

 äÉYƒ°Vƒe OóY

á∏Ä°SC’G
ÉjÉ°†≤dG ´ƒf

%  2.3

%  4.5

%  4.5

%  4.5

%  2.3

%  100

1

2

2

2

1

43

á«àëàdG  á«æÑdG ÉjÉ°†b

ÚWƒàdG ÉjÉ°†b

äÉ°TÉ©ŸG ÉjÉ°†b

¢Vhô≤dG ÉjÉ°†b

iôNCG

´ƒªéŸG

ر�سم بياين بن�سب الق�سايا التي تناولتها  االأ�سئلة:
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يالحظ من اجلداول ال�سابقة االآتي:

الق�سايا  حلت  حيث  القوانني  م�سروعات  ناق�ستها  التي  الق�سايا  تنوعت  الت�سريعي  اجلانب  يف   1-

 ،)%23.1( بن�سبة  االقت�سادية  الق�سايا  تلتها   ،  )%61.5( بن�سبة  االأوىل  املرتبة  يف  االقت�سادية 

واأخريا الق�سايا اخلدمية والق�سايا االأخرى حيث بلغت ن�سبة كل منهما )%7.7(. 

التي  الق�سايا  جاءت  واالأ�سئلة  العامة  املو�سوعات  ي�سمل  والذي  الرقابي  اجلانب  يف   2-

تناولتها مو�سوعات كل منهما على النحو االآتي:

اأ- املو�سوعات العامة : ت�ساوت ن�سب الق�سايا التي تناولتها املو�سوعات العامة حيث كانت للق�سايا البيئية 

مناق�سة  من  اإال  ينته  مل  املجل�س  الأن  نظرًا   ،)%50( بن�سبة  االجتماعية  وللق�سايا   ،)%50( بن�سبة 

مو�سوعني عامني فقط هما مو�سوع امل�سكالت البيئية يف الدولة،ومو�سوع ال�سمان االجتماعي.
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(ثانيًا)
نشاط المجلس خالل الدور ا�ول 

في الجانب التشريعي 

ب- االأ�سئلة: ت�سدرت الق�سايا االجتماعية قائمة ق�سايا املو�سوعات التي تناولتها االأ�سئلة بن�سبة )%25( 

بن�سبة )13.6%(،وجاءت بعدها  ال�سحية  الق�سايا  ثم  بن�سبة )%18.2(  الق�سايا االقت�سادية  تليها 

الق�سايا اخلدمية بن�سبة )6.8%(، ثم الق�سايا االأمنية والق�سايا البيئية وق�سايا التوطني وق�سايا املعا�سات 

يف  االأخرى  والق�سايا  التحتية  البنية  ق�سايا  حلت  واأخريًا  منها،  لكل   )%4.5( بن�سبة  القرو�س  وق�سايا 

املرتبة االأخرية بن�سبة )2.3%( لكل منهما.  

االآتي:                                                                                    ن�ستنتج  ذكره  �سبق  ما  اإثر  وعلى   3-

اأ- هناك ارتباط مو�سوعي جزئي يف اجلانب الرقابي بني )املو�سوعات العامة واالأ�سئلة( 

حيث توافقت توجهات االأع�ساء يف املو�سوعات العامة واالأ�سئلة يف جانبني،اأولهما يف الق�سايا االجتماعية 

التي ت�سدرت  مو�سوعاتها قائمة مو�سوعات االأ�سئلة بعدد )11( �سوؤااًل وبن�سبة بلغت )25%( من جمموع 

ق�سايا االأ�سئلة يقابلها يف املو�سوعات العامة عدد )1( مو�سوع عام هو "ال�سمان االجتماعي"، كما اأن هذا 

االرتباط نراه اأي�سًا ولكن بن�سبة اأقل يف الق�سايا البيئية والتي بلغ عدد االأ�سئلة املتعلقة بها )2( �سوؤال فقط 

وبن�سبة بلغت )4.5%( من جمموع ق�سايا االأ�سئلة، يقابلها يف املو�سوعات العامة عدد )1( مو�سوع عام 

هو "امل�سكالت البيئية يف الدولة". 

الق�سايا  يف  يتمثل  والرقابي  الت�سريعي  اجلانبني  بني  جزئي  مو�سوعي  ارتباط  هناك  ب- 

االقت�سادية حيث اإن توجهات املجل�س قد توافقت مع توجهات احلكومة يف هذا النوع من الق�سايا فقد بلغ عدد 

م�سروعات القوانني التي تناولت ق�سايا اقت�سادية )8( م�سروعات قوانني وبن�سبة قد بلغت )%61.5( 

اقت�سادية  ق�سايا  تناولت  اأ�سئلة   )8( عدد  الرقابي  اجلانب  يف  يقابلها  امل�سروعات،  ق�سايا  جمموع  من 

وبن�سبة قد بلغت )18.2%( من جمموع ق�سايا مو�سوعات االأ�سئلة، وهناك ارتباط اآخر يتمثل يف الق�سايا 

االجتماعية حيث اإن عدد م�سروعات القوانني التي تناولت ق�سايا اجتماعية قد بلغ )3( م�سروعات وبن�سبة 

قد بلغت )23.1%( من جمموع ق�سايا م�سروعات القوانني يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد )1( مو�سوع 

عام  هو ال�سمان االجتماعي و)11( �سوؤااًل تناول ق�سايا اجتماعية وبن�سبة قد بلغت )25%( من جمموع 

ق�سايا االأ�سئلة، واالرتباط  االأخري يتمثل يف الق�سايا اخلدمية التي ا�ستحوذت على ما ن�سبته )%7.7(  

يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد )3( اأ�سئلة تناولت ق�سايا خدمية متثل ن�سبتها )6.8( من جمموع ق�سايا 

االأ�سئلة التي انتهى املجل�س من مناق�ستها.    
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: لالحتاد  االأعلى  املجل�س  قرارات   1-

- اأحيط املجل�س علمًا بقرارين للمجل�س االأعلى لالحتاد هما :

االأعلى  املجل�س  قرار  اأحكام  بع�س  بتعديل  2011م  ل�سنة   )1( رقم  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  قرار   1-

الوطني  املجل�س  يف  االإمارات  ممثلي  اختيار  طريقة  حتديد  �ساأن  يف  2006م  ل�سنة   )4( رقم  لالحتاد 

االحتادي .

دولة  رئي�س  نائب  انتخاب  اإعادة  �ساأن  يف  2011م  ل�سنة   )2( رقم  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  قرار   2-

االإمارات العربية املتحدة .

)ج1 املعقودة بتاريخ 2011/11/15م(

: الدولة  رئي�س  قرارات   2-

2011م بتعديل بع�س  -  اطلع املجل�س على قرار رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�سنة 

2006م ب�ساأن حتديد طريقة اختيار  اأحكام قرار رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�سنة 

ممثلي االإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي .

)ج1 املعقودة بتاريخ2011/11/15م(

: �سدرت  التي  االحتادية  املرا�سيم   3-

- اأحيط املجل�س علمًا باملرا�سيم االحتادية االآتية التي اأ�سدرتها احلكومة وهي :

. من�سبه  من  وزير  باإعفاء  2011م  ل�سنة   )89( رقم  احتادي  مر�سوم   1-

)ج2 املعقودة بتاريخ 2011/12/13م (

2011 بت�سكيل اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي لدور انعقاد  -2 مر�سوم احتادي رقم )101( ل�سنة 

الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر.

. لالنعقاد  االحتادي  الوطني  املجل�س  بدعوة   2011 ل�سنة   )102( رقم  احتادي  مر�سوم   3-

)ج4 املعقودة بتاريخ2012/01/17م(

: 2012م  لعام  د�ستوري  تعديل  م�سروع   4-

- وافق املجل�س على م�سروع تعديل د�ستوري لعام 2012م وارد من املجل�س االأعلى لالحتاد .

)ج13 املعقودة بتاريخ2012/06/19م (

القوانني: م�سروعات   5-

- بلغ عدد م�سروعات القوانني الواردة من احلكومة خالل دور االنعقاد العادي االأول من الف�سل الت�سريعي 

، كما وافق على  انتهى املجل�س من مناق�سة )13( م�سروع قانون   ، اخلام�س ع�سر )19( م�سروع قانون 

�سحب عدد )3( م�سروع قانون ، يف حني الزال هناك اأمامه )3( م�سروعات قوانني اأخرى للمناق�سة خالل 

الفرتة القادمة*، ويالحظ اأن الزمن االإجمايل ملناق�سة م�سروعات القوانني التي انتهى منها املجل�س قد بلغ  

)36( �ساعة و)19( دقيقة و)29( ثانية وبن�سبة بلغت )52.6 %( من جممل زمن اجلل�سات البالغ 

)70( �ساعة و)12( دقيقة و)17( ثانية. 

* بيان مب�سروعات قوانني الدور الثاين من الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر مرفق رقم )10( يف التقرير 
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ر�سم بياين ميثل الزمن امل�ستغرق ملناق�سة م�سروعات القوانني التي متت مناق�ستها :
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- وقد جاءت مناق�سة م�سروعات القوانني على النحو االآتي :

1- م�سروع قانون احتادي يف �ساأن رعاية االأطفال جمهويل الن�سب : يتكون م�سروع القانون من 
اإن�ساء دور رعاية  الن�سب من خالل  اإىل تنظيم رعاية االأطفال جمهويل  امل�سروع  ، ويهدف  )24( مادة 

وفقًا  لهم  والتعليمية  والرتفيهية  واالجتماعية  والنف�سية  ال�سحية  الرعاية  لتوفري  حا�سنة  اأ�سر  وتاأمني   ،

الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية،ومبادئ حقوق االإن�سان.ومبا يوؤدي اإىل اأن تكون هذه ال�سريحة اأفرادًا نافعني 

يف املجتمع.

- وقد كانت اأبرز املالحظات التي اأبداها االأع�ساء حول تقرير اللجنة يف �ساأن امل�سروع هي:

1- اال�ستف�سار عن عدم اأخذ اللجنة  براأي اجلمعيات اخلريية يف الدولة عند درا�سة م�سروع القانون،وذلك 
لكونها من اأكرث اجلهات الداعمة لفئة جمهويل الن�سب يف الدولة.

2- اال�ستف�سار عن دخول هذا القانون �سمن اخت�سا�سات احلكومة اأو الوزارة  يف حال اإ�سداره لكونه ال 
يدخل  �سمن االخت�سا�سات التي ينفرد بها االحتاد يف الت�سريع والتنفيذ كما ن�ست املادة )120( من 

بها  ينفرد  التي  االخت�سا�سات  اأي�سًا �سمن  يدخل  اأنه ال  كما  االخت�سا�سات،  الد�ستور على حتديد هذه 

االحتاد يف الت�سريع فقط دون التنفيذ كما ن�ست املادة )121( من الد�ستور على حتديدها.

3- اال�ستف�سار عن قدرة الوزارة مبواردها املالية والب�سرية احلالية على تطبيق هذا القانون.
 

- وقد جاء رد معايل/مرمي حممد الرومي-وزيرة ال�سوؤون االجتماعية على هذه املالحظات 

على النحو االآتي:

اأبوظبي،ودائرة  اإمارة  يف  االأ�سرية  للرعاية  زايد  دار  يف  امل�سوؤولني  براأي  اال�ستعانة   اأن  راأت  1-اللجنة 
اخلدمات االجتماعية باإمارة ال�سارقة كافية لكون هاتني اجلهتني من اأكرث اجلهات خربة  يف التعامل مع 

مو�سوع جمهويل الن�سب .

2- اإ�سدار هذا القانون يدخل �سمن اخت�سا�سات الوزارة لكونها اجلهة امل�سوؤولة عن الرعاية االجتماعية،وكل 
ما يتعلق بحقوق الطفل واالأ�سرة.

اأن هناك  القانون،كما  لتطبيق هذا  2012م  لعام  الوزارة  كافية يف ميزانية  مالية  3- مت حتديد موارد 
تعاون بني الوزارة واجلامعات ال�ستقطاب الكوادر الب�سرية املواطنة املتخ�س�سة واملهياأة  لتطبيقه.

- اأما ما يخ�س مالحظات ال�سادة االأع�ساء حول اجلدول املقارن مل�سروع القانون فقد كانت 

التعريفات  �ساأن  يف   )1( املادة  حول  طرحها  مت  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأبرز 

الواردة يف القانون فهي:

من  وردتا  كما  التعريفات  يف  املخت�سة(  )اجلهات  و  املعنية(  )اجلهات  لفظتا  تبقى  باأن   االقرتاح   -1
احلكومة وال تعرفا، الأنه  كما هو متعارف عليه يف القوانني االحتادية ال�سابقة اأن املق�سود باجلهات املعنية 

هي )اجلهات االحتادية(،اأما اجلهات املخت�سة فاملق�سود بها هي )اجلهات املحلية(. 

2- االقرتاح باأن تبقى لفظة )الدولة( معرفة كما وردت من احلكومة لكون اللجنة قد اأبقت على لفظتي 
الوزارة والوزير معرفتني بينما قامت بعدم تعريف الدولة تطبيقًا لعدم ذكر ا�سم ال�سيء املعرف يف م�سمون 

التعريف،وهذا االأمر فيه تناق�س.
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االقرتاح باأن يتم اإ�سافة تعريف احلا�سن وهو من يعهد اإليه ح�سانة جمهول الن�سب اإىل التعريفات   -3
الواردة يف القانون الأهمية هذا التعريف يف حتديد من ت�سند اإليه مهمة احل�سانة.

االقرتاح باأن يتم ا�ستبدال م�سطلح ) االأ�سرة الكافلة( اأو )االأ�سرة البديلة( ب )االأ�سرة احلا�سنة(     -4
الأن مدة احل�سانة كما هو من�سو�س عليه �سرعًا تكون لفرتة حمدودة من عمر الطفل ثم تنتهي.

- وقد جاءت ردود  معايل / مرمي الرومي - وزيرة ال�سوؤون االجتماعية على هذه االأفكار 

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

1- املوافقة على اإ�سافة تعريف )احلا�سن( اإىل التعريفات نظرًا الأهميته يف حتديد من ت�سند اإليه مهمة 
احل�سانة.

2- م�سطلح االأ�سرة احلا�سنة الوارد يف القانون م�سطلح دويل اال�ستخدام  لكون احل�سانة فيها �سمولية 
اأكرث من الكفالة فهي تقدم الرعاية واال�ستقرار النف�سي للطفل باالإ�سافة اإىل الدعم املادي.

- فيما كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )2( من القانون على النحو االآتي:

لورودها  القانون،نظرا  مل�سروع  اللجنة  ارتاأتها  التي  االأهداف  اإىل  العبارات  بع�س  باإ�سافة  االقرتاح   -1
كحقوق يف اتفاقية حقوق الطفل واملواثيق الدولية االأخرى،باالإ�سافة الأهميتها يف رعاية جمهويل الن�سب 

وهي على النحو االآتي:

- الهدف االأول: اإ�سافة كلمة )تطوير(،وا�ستبدال عبارة )توفري النمو والبقاء( بعبارة )توفري الرعاية 

ال�سحية واالجتماعية والرتفيهية والتعليمية لهم( ،وكذلك اإ�سافة عبارة )احلفاظ على م�سالح الطفل 

الف�سلى( لي�سبح الهدف كاالآتي:تنظيم رعاية جمهويل الن�سب يف الدولة من خالل اإن�ساء وتطوير دور 

وتاأمني اأ�سر حا�سنة لتوفري النمو والبقاء لهم،واحلفاظ على م�ساحلهم الف�سلى.

- الهدف الثاين: اإ�سافة عبارة )حمايتهم من التمييز العن�سري( اإىل عجز الهدف الثاين لي�سبح: كفالة 

حقوق جمهويل الن�سب،وحرياتهم املدنية ، وحماية حياتهم اخلا�سة،وحقهم يف االأمن ال�سخ�سي،وحمايتهم 

من التمييز العن�سري.

- الهدف الثالث:اإ�سافة عبارة )حماية جمهويل الن�سب من التعر�س( اإىل بداية الهدف ،وكذلك اإ�سافة  

كلمة )االإهمال( اإىل عجزه لي�سبح:حماية جمهويل الن�سب من التعر�س لالإ�ساءة اأو املعاملة الالاإن�سانية 

اأو االإهمال 

اإ�سافة  الهدف،وكذلك  بداية  اإىل  الالزمة(  املعي�سية  الظروف  )تاأمني  عبارة  الرابع:اإ�سافة  الهدف   -

عبارة )التن�سئة االجتماعية( اإىل عجزه لي�سبح:تهيئة وتاأمني الظروف املعي�سية الالزمة لنموهم الطبيعي 

وتن�سئتهم التن�سئة االإ�سالمية واالجتماعية الواجبة.

التعديالت  هذه  على  االجتماعية  ال�سوؤون  الرومي-وزيرة  مرمي  معايل/  رد  جاء  وقد   -

كاالآتي:

كافة  على  موافقتها  اإىل  باالإ�سافة  القانون  مل�سروع  اللجنة  ارتاأتها  التي  االأهداف  كافة  على  املوافقة   -

التعديالت واالإ�سافات التي اأدخلها ال�سادة االأع�ساء عليها نظرًا الأهميتها كحقوق للطفل جمهول الن�سب 

يف هذا القانون.  

ال�سادة  اأبداها  التي  االأفكار واالآراء واملالحظات  اأبرز  املادة )4( فقد كانت  - وبخ�سو�س 

االأع�ساء عليها هي:

ت�سليمه اإىل اأقرب مركز �سحي التي اأ�سافتها اللجنة اإىل البند )1( من  عبارة  باإبقاء  االقرتاح   1-

املادة والذي ين�س”على كل من يعرث على طفل جمهول الن�سب اأن يبلغ اأقرب مركز لل�سرطة، اأو ي�سلمه 

اإليه،اأو اإىل مركز �سحي ح�سب حالته ال�سحية........” وذلك الأهمية هذا االأمر يف احلفاظ على حياة 

الطفل،ولكونه كذلك يتفق مع هدف القانون الذي ي�سعى لتقدمي الرعاية ال�ساملة للطفل جمهول الن�سب.

البند )5( من  ن�س  كما  للطفل-  اختياره  يتم  الذي  الرباعي  باال�سم  يلحق  اأال  على �سرورة  التاأكيد   2-

املادة على ذلك- ا�سم قبيلة اأو عائلة معروفة يف املجتمع لكي ال يوؤدي هذا االأمر اإىل ت�سابه يف االأ�سماء 

مع اأ�سخا�س معروفني،وبالتايل اإىل وقوع اإ�سكاليات قد حتدث  .

مع  بالتن�سيق  الدار  تقوم  اأن  بخ�سو�س  اللجنة  ا�ستحدثته  الذي  البند )8(  اأهمية  اإىل عدم  االإ�سارة   3-

قانون  الأن  ممكنة،وذلك  فرتة  اأق�سر  يف  الن�سب  ملجهول  موؤقت  �سفر  جواز  با�ستخراج  الداخلية  وزارة 

اجلن�سية هو املخت�س وقد نظم هذا االأمر.   

- وقد كان رد معايل/مرمي الرومي- وزيرة ال�سوؤون االجتماعية على هذه االأفكار واالآراء 

واملالحظات كاالآتي:

- التاأكيد على �سرورة حذف التعديل الذي اأدخلته اللجنة يف �ساأن ت�سليم جمهول الن�سب اإىل اأقرب مركز 

اإذا وجده �سخ�س ما،وذلك الأن حذفها فيه حماية لهذا ال�سخ�س من امل�ساءلة القانونية يف حال  �سحي 

ح�سول اأي مكروه للطفل جمهول الن�سب.

اإ�سكاليات  اأي  حتدث  ال  حتى  التنفيذية  الالئحة  ل�سوابط  خا�سعًا  �سيكون  ا�سمًا  للطفل  الدار  اختيار   2-

حول هذا املو�سوع.

الأن  الن�سب،وذلك  ملجهول  �سفر  جواز  ا�ستخراج  �ساأن  يف  امل�ستحدث   )8( البند  حذف  مع  احلكومة   3-

الثبوتية للطفل ومن  االأوراق  ا�ستخراج كافة  الدار م�سوؤولة عن  اأن  اإىل  اأ�سار  الذي �سبقه قد  البند )7( 

�سمنها جواز ال�سفر.

- وبخ�سو�س املادة )6( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها  هي:

الن�سب  قبول جمهول  التي حتدد  ال�سروط  �ساأن  اللجنة  يف  األغتها  التي  املادة )6(  باإبقاء  املطالبة     1-

ال�سروط يف ن�س املادة خللوها منها،وذلك متا�سيًا مع  يف الدار نظرًا الأهميتها،مع �سرورة حتديد هذه 

املادة )9( التي مت فيها حتديد �سروط االأ�سرة احلا�سنة.

- وقد جاء رد معايل/مرمي الرومي- وزيرة ال�سوؤون االجتماعية يف �ساأن ذلك كاالآتي:

ال�سروط،الأن  عليها هذه  تنطبق  التي  �سيقيد احلاالت  الدار  الن�سب يف  لقبول جمهول  �سروط  -1 حتديد 

هناك بع�س احلاالت االإن�سانية امل�ستثناة من غري جمهويل الن�سب قد تو�سع يف الدار لفرتة موؤقتة نتيجة 

لظروف اأ�سرية اأو جمتمعية قد تعر�ست لها،فلذلك حتديد الالئحة التنفيذية لل�سروط هو االأف�سل لكونها 

�ست�ستوعب كل احلاالت التي ميكن اأن ي�سملها القانون .

- اأما املادة )7( التي ا�ستحدثتها اللجنة يف �ساأن  اخت�سا�سات االأ�سر احلا�سنة فقد كانت 

اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات حولها هي:

االإجراءات  اإنهاء  وتي�سري  وهو”متابعة  املو�سوعة  لالخت�سا�سات  جديد  اخت�سا�س  باإ�سافة  االقرتاح   -1
االأوراق  ا�ستكمال كافة  ال�سخ�س احلا�سن عملية  االأمر على  ي�سهل هذا  الن�سب” حتى  الر�سمية ملجهول 

املتعلقة مبحهول الن�سب يف حال رغبته بح�سانته.

مع  “اال�سرتاك  من  احلا�سنة  االأ�سر  جلنة  اخت�سا�سات  من  الرابع  االخت�سا�س  بتعديل  االقرتاح   -2
املعنية  اجلهات  مع  اال�سرتاك  اإىل”  االأ�سر.............”  لتوعية  الالزمة  الربامج  اإعداد  يف  الوزارة 
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واملخت�سة...................” حتى يكون جمال امل�ساركة اأو�سع.

- وقد كان رد معايل/مرمي الرومي-وزيرة ال�سوؤون االجتماعية على هذه االأفكار واالآراء 

واملالحظات هو:

الوزارة  مع  - طلب تعديل االخت�سا�س الرابع من اخت�سا�سات جلنة االأ�سر احلا�سنة من “اال�سرتاك 

يف اإعداد الربامج الالزمة لتوعية االأ�سر” اإىل “اال�سرتاك مع اجلهات يف اإعداد الربامج 

الالزمة لتوعية االأ�سر” وذلك حتى تكون امل�ساركة مطلقة دون تقييد.

- اأما ما يخ�س املادة )9( من م�سروع القانون فقد كانت اأبرز املالحظات حولها هي:

1- االقرتاح باأن يبقى م�سطلح ) اخللو من االأمرا�س ال�سارية ( يف �ساأن �سروط االأ�سرة احلا�سنة كما جاء 
من احلكومة لكونه م�سطلح طبي �سائع .

متعاطي  من  الزوجني  اأحد  يكون  ال  “اأن  وهو  احلا�سنة  االأ�سرة  �سروط  اإىل  �سرط  باإ�سافة  االقرتاح   -2
املخدرات والكحوليات” ويثبت ذلك من خالل تقرير طبي �سادر من جهة ر�سمية .

- وقد جاء رد  معايل / مرمي  الرومي – وزيرة ال�سوؤون االجتماعية على هذه املالحظات 

على النحو االآتي :

1- احلكومة تتفق مع اللجنة يف حذف م�سطلح ) االأمرا�س ال�سارية (  والتي تعني املنت�سرة مثل : ال�سغط 
وال�سكر مبعنى اأنها اأمرا�س غري معدية  وال �سرر منها على الطفل جمهول الن�سب .

2- باالإمكان اإ�سافة �سرط اأال يكون اأحد الزوجني يف االأ�سرة احلا�سنة من متعاطي املخدرات اأو الكحوليات 
اإىل الالئحة التنفيذية للقانون الأهمية هذا االأمر.

-  وفيما يتعلق باملادة )10( فقد كانت اأهم اال�ستف�سارات واالآراء التي اإبداوؤها حولها هي: 

ا املراأة االأرملة اأو  1- االقرتاح  باأن ال يقل عمر املراأة غري املتزوجة احلا�سنة للطفل عن )35( �سنة اأمًّ
املطلقة فيعترب �سن )30( منا�سب حل�سانتها طفل جمهول الن�سب .

2- اال�ستف�سار حول  اإمكانية ح�سانة العائلة االأجنبية لطفل جمهول الن�سب يف حال كانت غري م�سلمة .
االقرتاح باإ�سافة عبارة )مواطنة مقتدرة ماديًا و مقيمة يف الدولة ( اإىل �سروط املراأة احلا�سنة يف   -3

املادة .

- وقد جاء رد  معايل / مرمي الرومي – وزيرة ال�سوؤون االجتماعية على هذه املالحظات 

على النحو االآتي :

املراأة  �سروط  اإىل   ) الدولة  يف  ومقيمة  ماديًا  مقتدرة  )مواطنة  عبارة  اإ�سافة  على  احلكومة  موافقة   -1
احلا�سنة يف املادة .

- اأما اأبرز املالحظات واالأفكار التي اأبداها االأع�ساء حول املادة )11( فهي:

على  ين�س  والذي  املادة  من   )5( البند  على  اللجنة  اأدخلته  الذي  التعديل  على  باالإبقاء  املطالبة   1-

)االإف�ساح للمح�سون عن ن�سبه بالتن�سيق مع الوزارة وطبقًا لل�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية ( نظرًا 

الأهميته للمح�سون، مع �سرورة و�سع الوزارة - بالتن�سيق مع املخت�سني- اآليات حمددة ال توؤثر عليه �سلبًا 

من الناحية النف�سية يف حال االإف�ساح عن ن�سبه .

- وقد جاء رد  معايل / مرمي الرومي – وزيرة ال�سوؤون االجتماعية على هذه املالحظات 

واالأفكار على النحو االآتي :

الناحية  من  عليه  �سلبًا  يوؤثر  قد  االأمر  هذا  الأن  ن�سبه  عن  للمح�سون  االإف�ساح  عدم  ترى  الوزارة   1-

النف�سية .

- فيما كانت اأبرز املالحظات واالآراء التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء على )املادة 13( من هذا امل�سروع هي:

-1 املطالبة  باإلغاء البند )1( من املادة الذي ين�س على ) اإذا ثبت من واقع تقارير املتابعة الدورية اأن 

االأ�سرة احلا�سنة بحاجة اإىل م�ساعدة اأيا كانت ، فيتم اتخاذ القرار املنا�سب من الوزارة لبذل امل�ساعدة 

الالزمة، وذلك طوال مدة رعاية االأ�سرة احلا�سنة للمح�سون ( نظرًا الأن قانون ال�سمان االجتماعي ين�س 

على اإعطاء فئة جمهويل الن�سب امل�ساعدات االجتماعية يف االأ�سل .

 

- وقد جاء رد  معايل / مرمي  الرومي – وزيرة ال�سوؤون االجتماعية على هذه املالحظات 

واالآراء على النحو االآتي :

1- �سرورة االإبقاء على عبارة ) لبذل امل�ساعدة الالزمة ( يف البند )1( الأن الالئحة التنفيذية �ستحددها 
فهي قد تكون مادية اأو معنوية .

اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  اال�ستف�سارات  اأهم  كانت  فقد   )17( املادة  وبخ�سو�س   -

ال�سادة االأع�ساء حولها هي:

- اال�ستف�سار عن االأ�سباب التي تنهي  فرتة احل�سانة للطفل جمهول الن�سب.

- االقرتاح باأن يتم تف�سري املادة يف الالئحة التنفيذية من اأجل  تو�سيح جميع االأ�سباب التي توؤدي اإىل اإنهاء 

فرتة احل�سانة لفئة جمهويل الن�سب .

- اال�ستف�سار عن االإجراءات التي يتم اتخاذها يف حالة ثبوت بنوة جمهول الن�سب ورف�س تقبله من والده.

- وقد جاء رد معايل/ مرمي الرومي- وزيرة ال�سوؤون االجتماعية على هذه اال�ستف�سارات 

واملالحظات على النحو االآتي :

- املادة )17( مت�سلة باملادة )16( حيث اإنه  اإذا ثبت بنوة جمهول الن�سب ومت ت�سجيلها فيكون هذا �سبب 

الإزالة هذه احل�سانة.

- بالن�سبة النتهاء فرتة احل�سانة لفئة جمهويل الن�سب يف الدار فهي كاالآتي : تنتهي ح�سانة االأنثى  مبجرد 

الزواج،اأما الذكر فيبقى حلني بلوغه )21( �سنة وح�سولة على وظيفة متكنه من العي�س عي�سةً  كرمية.

- هناك قوانني اأخرى عاجلت  م�سكلة ثبوت بنوة جمهول الن�سب ورف�س والده تقبل ذلك،  كما ميكن  رعايته 

ال�سبب  الن�سب الأن  الرعاية االجتماعية ولكنه ال يدخل �سمن فئة جمهويل  اأي�سا من خالل موؤ�س�س�سات 

انتفى بثبوت بنوته .

 - اأما  املادة )18( )م�ستحدثة( فقد كانت  اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها 

ال�سادة االأع�ساء عليها هي:

- املطالبة  باإلغاء هذه املادة حيث اإنه قد متت االإ�سارة اإىل م�سمونها  يف اأكرث من مو�سع مب�سروع القانون.

ب�سكل  املجتمع   يف  م�ساركتهم   ل�سمان  وذلك  الن�سب  ملجهويل  عمل  فر�س  توفري  �سرورة  اإىل  التنويه    -

اإيجابي.

ال�سادة  ال�سوؤون االجتماعية على مالحظات  الرومي- وزيرة  رد معايل/مرمي  - وقد جاء 

االأع�ساء يف �ساأن هذه املادة على النحو االآتي:

اأخرى  جهات  تلزم  اأن  ت�ستطيع  ال  الوزارة  اإن  حيث  �سياغتها  اإعادة  مع  امل�ستحدثة  املادة  على  املوافقة   -
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بتوظيف جمهويل الن�سب واإمنا التن�سيق مع هذه اجلهات لتوفري فر�س العمل املنا�سبة لهم.

- فيما كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء على املادة)19( هي :

- التنويه اإىل �سرورة اإ�سافة فقرة يف املادة  تلزم باإجراء حتقيق للتاأكد من اأ�سباب وفاة املح�سون .

االأفكار  هذه  على  االجتماعية  ال�سوؤون  وزيرة  الرومي-  معايل/مرمي  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات على النحو االآتي:

- املوافقة على كافة التعديالت التي اأدخلتها اللجنة حيث اإنها �ست�ساهم يف حفظ حقوق جمهويل الن�سب.

- اإجراء التحقيق لوفاة املح�سون اأمر ملزم  لوزارة الداخلية وذلك وفقًا للقوانني املعمول بها يف الدولة.

- اأما املادة)20( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء عليها هي:

- املطالبة باإلغاء هذه املادة حيث اإنها ال ت�سجع االأ�سر على احت�سان فئة جمهويل الن�سب نظرًا ملا يرتتب على 

ح�سانته من عقوبات قانونية ، كما اأنها مل حتدد املواد التي يعاقب عليها القانون.

- التنويه اإىل اأن املادة اأعطت القا�سي ال�سلطة التقديرية يف حتديد العقوبة دون و�سع حد اأدنى .

االأفكار  هذه  على  االجتماعية  ال�سوؤون  وزيرة  الرومي-  مرمي   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات على النحو االآتي :

- �سرورة اإبقاء هذه املادة يف م�سروع القانون وذلك العتبارها اأ�سا�س لردع االأ�سرار التي يتعر�س لها الطفل 

جمهول الن�سب.

اأبداها ال�سادة  اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي  - وبخ�سو�س املادة )21( فقد كانت 

االأع�ساء عليها هي:

- االقرتاح باإلغاء املادة حيث مت ذكرها يف البند )1( من املادة )5( التي تن�س على “اإن�ساء دور بالتعاون 

مع اجلهات املعنية تتوىل رعاية جمهويل الن�سب والعناية بهم وتقدمي الرعاية ال�ساملة لهم”.

االأفكار  هذه  على  االجتماعية  ال�سوؤون  وزيرة  الرومي-  مرمي   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات على النحو االآتي :

- املوافقة على االقرتاح بحذف املادة ، مع التنويه باأن الغر�س منها هو تقدمي الرعاية ال�ساملة يف الدور من 

اخلدمات ال�سحية وغريها.

- فيما كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء على املادة )22( 

هي:

- االقرتاح بتحديد املدة التي �سيتم فيها اإ�سدار الالئحة التنفيذية.

- اال�ستف�سار عن اأ�سباب م�ساركة وزارة الداخلية يف اإعداد الالئحة التنفيذية حيث يعترب ذلك اخت�سا�س 

اأ�سيل لوزارة ال�سوؤون االجتماعية.

قبل  الن�سب  فئة جمهويل  برعاية  تقوم  التي  االأخرى  واجلهات  االأ�سر  مع  التعامل  كيفية  اال�ستف�سار عن   -

اإ�سدار القانون.

االأفكار  هذه  على  االجتماعية  ال�سوؤون  وزيرة  الرومي-  مرمي   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات على النحو االآتي:

- املوافقة على املقرتح بتحديد مدة �سنة الإ�سدار الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 

القانون.

تتعلق  التي  االأمور  يف  وخا�سة  الن�سب  جمهويل  فئة  منظومة  من  كجزء  الداخلية  وزارة  وجود  من  البد   -

باجلن�سية وحقوق املواطنة.

- االقرتاح ب�سياغة مادة لتعديل اأو�ساع اجلهات التي تقوم برعاية فئة جمهويل الن�سب خالل �سنتني من 

نفاذ القانون.

- اأما موقف املجل�س من م�سروع القانون فهو كاالآتي :

- وافق املجل�س على م�سروع القانون من حيث املبداأ.

- وافق املجل�س على ا�ستحداث مادة اإ�سافية متنح دور الرعاية واالأ�سر احلا�سنة مهلة ملدة عامني لتعديل 

اأو�ساعهما وفقًا لن�سو�س م�سروع القانون.

- وافق املجل�س على اإبقاء الفقرة)1( يف املادة )4( كما اأتت من احلكومة مع اإ�سافة عبارة “التبليغ اإىل 

اأقرب مركز لل�سرطة”.

- وافق املجل�س على املادة )7( التي ا�ستحدثتها اللجنة يف �ساأن اخت�سا�سات جلنة االأ�سر احلا�سنة .

- وافق املجل�س على حذف املادة )21( من م�سروع القانون كما اأتت من احلكومة.

االأع�ساء  ال�سادة  بع�س  واإبداء  املقارن  بعد تالوة اجلدول  القانون مبجموعه  املجل�س على م�سروع  وافق   -

مالحظاتهم عليه.

) ج3 املعقودة بتاريخ 2012/01/03م (

2- م�سروع قانون احتادي يف �ساأن” االجتار يف االأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها “ :
يتكون م�سروع القانون من )30( مادة ، ويهدف امل�سروع اإىل حتديد عيارات املعادن الثمينة وفق املقايي�س   

الدولية التي تت�سمن املعادن وامل�سغوالت الذهبية والف�سية والبالتينية ، اأما معايري الكرمية االأحجار ذات 

القيمة، و�سبه الكرمية، وجمموعة البالتني ف�سيتم حتديدها من خالل الالئحة التنفيذية .

-وفيما يخ�س مالحظات ال�سادة االأع�ساء حول اجلدول املقارن مل�سروع القانون فقد كانت 

التعريفات  �ساأن  يف   )1( املادة  حول  طرحها  مت  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأبرز 

الواردة يف القانون هي:

1-االقرتاح بحذف  كلمة )اخلا�سة ( من التعريف الوارد من احلكومة  يف �ساأن اجلهة املعتمدة وذلك حتى 
ال يكون هناك حتديد لهذه اجلهة .

2-هناك فرق بني م�سطلحي ) جهة م�سجلة وجهة معتمدة ( حيث توجد هناك بع�س املختربات املتخ�س�سة 
امل�سجلة لكنها غري معتمدة .

- وقد جاء رد معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

النحو  على  واالآراء  واملالحظات  االأفكار  هذه  على  واملقايي�س  للموا�سفات  االإمارات  هيئة 

االآتي:

-1 املوافقة على حذف كلمة ) اخلا�سة ( الواردة يف تعريف اجلهة املعتمدة حتى ال يكون هناك حتديد 

لهذه اجلهة بل  تكون  �ساملة للقطاعني احلكومي  واخلا�س .

املادة )2( من  االأع�ساء حول  ال�سادة  اأبداها  التي  واالآراء واملالحظات  االأفكار  اأبرز  اأما   -

القانون فهي: 
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1- االقرتاح باإ�سافة كلمة ) الهيئة ( اإىل العبارة التي اأدخلتها اللجنة على البند )ج( وهي ) ملجل�س الوزراء 
اإ�سافة عيارات اأخرى اإذا ا�ستدعت احلاجة اإىل ذلك ( فت�سبح ) ملجل�س الوزراء والهيئة  اإ�سافة عيارات 

اأخرى اإذا ا�ستدعت احلاجة اإىل ذلك ( حتى يكون هناك طابع موؤ�س�سي تنظيمي يف هذا املو�سوع .

-وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س على هذه املقرتح على النحو االآتي:

1-املوافقة على املقرتح وهو اإ�سافة كلمة )والهيئة ( على عبارة )ملجل�س الوزراء اإ�سافة عيارات اأخرى اإذا 
ا�ستدعت احلاجة اإىل ذلك ( لكون هذا االأمر متبع يف جميع الت�سريعات .

ال�سادة  اأبداها  التي  االأفكار واالآراء واملالحظات  اأبرز  املادة )3( فقد كانت  - وبخ�سو�س 

االأع�ساء عليها هي:

اأدخلته اللجنة على املادة الأن و�سف االأحجار  الكرمية ( يف التعديل الذي  1- االقرتاح بحذف كلمة ) 
بذات القيمة يغني عنها .

)�سبه الكرمية ( من ن�س املادة كما وردت من احلكومة ، الأنه مت تعريفها  عبارة  بحذف  االقرتاح   2-

بو�سفها بذات القيمة .

-وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

النحو  واالآراء على  االأفكار واملالحظات  واملقايي�س على هذه  للموا�سفات  االإمارات  هيئة 

االآتي:

الكرمية(   ( كلمة  اإ�سافة  يف  واملتمثل  املادة  على  اللجنة  اأدخلته  الذي  التعديل  حذف  على  املوافقة   1-

الأن االأحجار ذات القيمة تغني عنها فهي ت�سمل الكرمية و�سبه الكرمية .

لهذا  التنفيذية  الالئحة  )حتدد  لي�سبح  الن�س  من  الكرمية(  )�سبه  م�سطلح  حذف  على  املوافقة   2-

القانون االأحجار ذات القيمة وجمموعة البالتني وذلك طبقًا للمعايري الدولية ( .

- اأما املادة )4( فقد كانت اأهم املالحظات التي اأبديت حولها  هي:

1-اال�ستف�سار عن اإمكانية بيع مالك القطع االأثرية والتاريخية القدمية لها اإذا كانت غري مدموغة وذلك 
الأن هذه املادة كما هو وا�سح من ن�سها حتظر ذلك .

- وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س على هذه املالحظة على النحو االآتي:

1-القطع االأثرية والتاريخية امل�ستوردة لالقتناء ال�سخ�سي م�ستثناة من اأحكام الدمغ املن�سو�س عليها يف 
املادة )4( و�سياأتي ذكر ذلك الحقًا يف املادة )5( الواردة من احلكومة . 

- اأما ما يتعلق باملادة )5( التي ا�ستحدثتها اللجنة يف �ساأن ت�سدير اأو ا�سترياد فقد كانت 

اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات حولها هي:

1-ا�ستحداث هذه املادة اأمر �سروري لتنظيم عملية  اال�سترياد والت�سدير التي متثل اأحد املكونات االأ�سا�سية 
لالجتار يف االأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة.

2-االقرتاح باإبقاء هذه املادة نظرًا الأهميتها مع اإ�سافة عبارة بهدف االجتار بها لت�سبح” ال يجوز ت�سدير 
ت�سدير  اأو  ا�سترياد  لتحديد غر�س  بها.............”،وذلك  االجتار  بهدف  الثمينة  املعادن  ا�سترياد  اأو 

املعادن الثمينة واالأحجار ذات القيمة،هل هو لالقتناء ال�سخ�سي اأو للتجارة.

االأ�سواق  والتداول داخل  البيع  تناولت مو�سوع  بل  والت�سدير  اال�سترياد  تتناول مو�سوع  3-املادة )4( مل 
املحلية يف الدولة، فلذلك احلاجة لهذه املادة امل�ستحدثة اأمر �سروري.

- وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

النحو  على  واالآراء  واملالحظات  االأفكار  هذه  على  واملقايي�س  للموا�سفات  االإمارات  هيئة 

االآتي:

ما  تعالج  �سبقتها  التي   )4( رقم  املادة  الأن   )5( برقم  جديدة  مادة  ا�ستحداث  مع  لي�ست  احلكومة   1-

الت�سدير هو  اإعادة  اأو  بالت�سدير  يتعلق  ما  لكن  القيمة،  واالأحجار ذات  الثمينة  املعادن  ا�سترياد  يخ�س 

من اخت�سا�س املناطق احلرة يف كل الدول وال يخ�سع الأي قوانني كانت. 

�سرط  على  االإبقاء  مع  الدمغ  �سرط  بحذف  وذلك  اللجنة  قبل  امل�ستحدثة من  املادة  بتعديل  االقرتاح   2-

تناولته  والبيع فقد  اأما اال�سترياد  واالأحجار يف حال ت�سديرها   للمعادن  تعريف  اأو بطاقة  وجود �سهادة 

املادة )4( التي �سبقتها.

- وبخ�سو�س املادة )11( والتي اأ�سبح رقمها )7( بناء على تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز 

املقرتحات واالآراء حولها هي:

قد  لكونها  الثمني،   املعدن  بنوع  اخلا�س  ال�سعار  حتديد  التنفيذية  الالئحة  تت�سمن  باأن  االقرتاح   1-

حددت كل االأمور الواردة يف البنود االأخرى للمادة.

- وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س على هذا املقرتح على النحو االآتي:

احلال  هو  كما  الثمني  باملعدن  اخلا�س  ال�سعار  حتديد  فيها  �سيتم  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة   1-

باأنها حتدد اآلية و�سروط الدمغ،واإ�سدار �سهادات املعادن الثمينة واالأحجار ذات القيمة.

املادة  على  االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  كانت  فيما  	•
)10( والتي اأ�سبح رقمها )12( بعد تعديل اللجنة هي :

1- االقرتاح باإ�سافة عبارة ) حتدد الهيئة( للمادة لت�سبح ) ال يجوز ا�ستخدام مادة اللحام لغر�س زيادة 
وزن ال�سنف امل�سغول وحتدد الهيئة بقرار من الرئي�س بالتن�سيق مع ال�سلطة املخت�سة العيارات القانونية( 

.

- وقد كان رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة هيئة االإمارات 

للموا�سفات واملقايي�س على هذا املقرتح االآتي:

تو�سيات جمل�س  بناًء على  بل  فردي  ب�سكل  قراراته  باتخاذ  يقوم  ال  الهيئة  رئي�س  اأن  اإىل  التنويه  	•
االإدارة.

املادة )12(  االأع�ساء على  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  اأما  	•
والتي اأ�سبح رقمها )13( بعد تعديل اللجنة هي :

الالئحة  )حتدد  بعبارة  الثانية  الفقرة  يف  الرئي�س(  من  بقرار  )يحدد  عبارة  ا�ستبدال  على  1-التاأكيد 
وت�سجيل  العتماد  املطلوبة  ال�سروط  التنفيذية  الالئحة  )حتدد  كاالآتي:  املادة  ن�س  لي�سبح  التنفيذية( 

جهات الدمغ واجلهات املانحة ل�سهادات املعادن الثمينة اأو االأحجار ذات القيمة يف الدولة(.

- وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

النحو  على  واالآراء  واملالحظات  االأفكار  هذه  على  واملقايي�س  للموا�سفات  االإمارات  هيئة 

االآتي:
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1-االإ�سارة اإىل اأن ا�ستخدام عبارة يحدد بقرار من الرئي�س يف املادة ال تتعار�س مع ن�س القانون واإمنا تاأتي 
�سمن ال�سياغة القانونية، كما اأن ال�سروط واالإجراءات يتم اعتمادها وفق اآليات عمل حتددها الالئحة 

التنفيذية.

2-التنويه اإىل اإبقاء عبارة حتدد بقرار من الرئي�س وعدم تقييدها بالالئحة التنفيذية الأن اال�سرتاطات 
متغرية وتعتمد على تو�سيات من اللجان وجمل�س االإدارة .

اأهم  كانت  فقد  اللجنة  تعديل  بعد   )15( رقمها  اأ�سبح  والتي   )14( املادة  وبخ�سو�س   -

االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء عليها هي:

1-االقرتاح باإ�سافة كلمة الهيئة للمادة لت�سبح:) يحظر اإقامة معار�س لالأ�سناف امل�سغولة اأو االأحجار ذات 
القيمة دون ترخي�س من الهيئة وال�سلطة املخت�سة(.

-  وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س على هذا املقرتح على النحو االآتي:

اخت�سا�سات  ولي�س من  املحلية  ال�سلطات  اخت�سا�س  هو من  املعار�س  اإقامة  ترخي�س  اأن  اإىل  1-التنويه 
الهيئة.

- فيما كانت اأهم املقرتحات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء حول املادة )15( والتي 

اأ�سبح رقمها )16( بعد تعديل اللجنة هي :

1-االقرتاح باإ�سافة عبارة ) وفقًا لالئحة التنفيذية ( للفقرة الثانية من املادة لت�سبح:)تخت�س اجلهات 
املانحة لل�سهادات بتحديد نوع وموا�سفات االأحجار ذات القيمة وفقًا لالئحة التنفيذية(.

- وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س على هذا املقرتح كاالآتي:

ال�سهادات  منح  عند  لديها  املحددة  وال�سروط  املعايري  على  تعتمد   املانحة  اجلهة  اأن  اإىل  االإ�سارة   1-

،لذلك لي�س من ال�سرورة اإ�سافة عبارة وفقًا لالئحة التنفيذية.   

املادة  على  االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  اأما   -

)16( والتي اأ�سبح رقمها )17( بعد تعديل اللجنة هي :

ت�سكل  لت�سبح:  منها  االأوىل  للفقرة  واالخت�سا�س(  اخلربة  ذوي  من  )جلنة  عبارة  باإ�سافة  1-االقرتاح 
بقرار من جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح الرئي�س بالتن�سيق مع ال�سلطة املخت�سة جلنة من ذوي اخلربة 

واالخت�سا�س. 

الالئحة  التحديد يف  اإىل  االإ�سارة  يتم  اأن  اأو  املادة  اللجنة يف  اأع�ساء  اإىل �سرورة حتديد عدد  2-التنويه 
التنفيذية.

3-اال�ستف�سار عن اأ�س�س ونظام مكافاآت اأع�ساء اللجنة.

- وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

النحو  على  واالآراء  واملالحظات  االأفكار  هذه  على  واملقايي�س  للموا�سفات  االإمارات  هيئة 

االآتي:

من  بخربات  اال�ستعانة  للجنة  يت�سنى  حتى  متخ�س�سة  اللجنة  تكون  اأن  �سرطًا  لي�س  اأنه  اإىل  1-االإ�سارة 
التخ�س�سات االأخرى.

2-التاأكيد على اأن ت�سكيل نظام عمل اللجنة يتم اإقراره عن طريق جمل�س الوزراء.
- فيما كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )17( والتي اأ�سبح رقمها )18( بعد تعديل اللجنة على النحو االآتي : 

1-االقرتاح باإ�سافة عبارة )اأو اجلهة املانحة لل�سهادات( يف نهاية الفقرة الثالثة. 
2- اال�ستف�سار عن تنوع العقوبات وكيفية تطبيقها على املخالفني.

- وقد جاء رد معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

النحو  على  واالآراء  واملالحظات  االأفكار  هذه  على  واملقايي�س  للموا�سفات  االإمارات  هيئة 

االآتي:

اجلهة  اإ�سافة عبارة )  الثالثة وذلك بحذف عبارة )جهة الدمغ ( وعدم  •املوافقة على تعديل الفقرة   

املانحة لل�سهادات (.

•االإ�سارة اإىل اأن العقوبات االإدارية هي من اخت�سا�س اللجنة ، اأما العقوبات اجلنائية فهي من اخت�سا�س   

القا�سي.

- فيما كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )19( امل�ستحدثة يف القانون على النحو االآتي :

اللجنة  اإىل  املخالفات  كافة  الرئي�س  “يحيل  لتكون  امل�ستحدثة  املادة  هذا  �سياغة  باإعادة  املطالبة   1-

وت�سدر قراراته ب�ساأنها وفقًا لتو�سيات اللجنة”.

. اللجنة  من  امل�ستحدثة   )19( املادة  اإلغاء  على  املوافقه   2-

- وقد جاء رد معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

النحو  على  واالآراء  واملالحظات  االأفكار  هذه  على  واملقايي�س  للموا�سفات  االإمارات  هيئة 

االآتي:

-1 التنويه اإىل اأن املخالفات تاأتي عرب اللجان التنفيذية يف خمتلف االإمارات ويتم البت فيها عن طريق 

اللجنة حيث تقوم برفع تو�سياتها اإىل الرئي�س العتمادها مما يعطي مرونة يف اتخاذ القرار.

اللجنة. عمل  تعيق  قد  الأنها  امل�ستحدثة  املادة  هذه  اإلغاء  �سرورة   2-

اأهم  كانت  فقد  اللجنة  تعديل  بعد   )20( رقمها  اأ�سبح  والتي   )18( املادة  وبخ�سو�س   -

االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء عليها هي :

التظلم   ( عبارة  حذف  يف  واملتمثل  املادة  ن�س  على  اللجنة  اأدخلته  الذي  التعديل  باإبقاء  االقرتاح    1-

منه ( وا�ستبدالها بعبارة ) الطعن عليه (.

اأمام املحكمة( بعبارة )الطعن  التظلم  ا�ستبدال عبارة )  يتم  اأن  املادة على  باإعادة �سياغة  -2 االقرتاح 

اأمام الرئي�س( لكونها خمالفة اإدارية.

- وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

النحو  على  واالآراء  واملالحظات  االأفكار  هذه  على  واملقايي�س  للموا�سفات  االإمارات  هيئة 

االآتي:

التعديل املقرتح با�ستبدال عبارة )التظلم منه( بعبارة )الطعن عليه( يف املادة. •موافقة احلكومة على 
املحكمة. اأمام  بالطعن  الرئي�س  اأمام  الطعن  با�ستبدال  املادة  �سياغة  اإعادة  على  •املوافقة 
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املادة )19(  االأع�ساء على  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  •فيما كانت 
والتي اأ�سبح رقمها )21( بعد تعديل اللجنة هي :

1- اال�ستف�سار عن تدرج وت�سل�سل العقوبات وكيفية تطبيقها مع درجة اجلرم.
2- املطالبة بتحديد مدة العقوبة باحلب�س بحيث يكون لها حد اأدنى وحد اأعلى.

3-االقرتاح باإ�سافة عبارة )اأو املعادن الثمينة( للفقرة )6( لت�سبح: اأحدث يف االأحجار ذات القيمة اأو 
املعادن الثمينة تعدياًل اأو تغيريًا بعد اإ�سدار �سهادتها.

4- االقرتاح بحذف كلمة )كل من( يف بداية الفقرة ال�سابعة.

-وقد جاء رد معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

النحو  على  واالآراء  واملالحظات  االأفكار  هذه  على  واملقايي�س  للموا�سفات  االإمارات  هيئة 

االآتي:

اأو املخالفة وحتدد اللجنة هذا االأمر . -1 التاأكيد على اأن تطبيق درجة العقوبة ياأتي طبقا لدرجة اجلرم 

املحلية  اجلهات  اخت�سا�س  من  ذلك  الأن  الرابعة  الفقرة  من  )م�سجاًل(  كلمة  بحذف  املطالبة   2-

واخلارجية .

ال�سابعة. الفقرة  بداية  يف  من(  )كل  كلمة  حذف  على  املوافقة   3-

اأهم  اأ�سبح رقمها )22( بعد تعديل اللجنة فقد كانت  اأما ما يتعلق باملادة )20( والتي   -

املالحظات التي اأبديت حولها من قبل ال�سادة االأع�ساء هي :

متاثل  فيها  الواردة  املخالفة  نتيجة  الأن  املادة،  هذه  من   )3( الفقرة  حذف  �سرورة   على  التنويه   1-

خمالفة  على  خمتلفتني  عقوبتني  اإيقاع  اأن  يجوز  وال  املادة)19(  من   )7( الفقرة  يف  املخالفة  نتيجة 

واحدة ، الأن  الغ�س يف االأحجار الكرمية  ميكن اأن يكون ماديًا كالتزوير يف �سهاداتها باإعطاء امل�ستهلك 

بطاقات تعريف ملوا�سفات ال تنطبق على االأحجار الكرمية التي ا�سرتاها .

- وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س على هذه املالحظة على النحو االآتي:

املادة  من  الفقرة)7(  مع  دجمها  وعدم  املادة)20(   من   )3( الفقرة  اإبقاء  �سرورة  على  التاأكيد   1-

�سهادات  يف  بالتزوير  مرتبط  لكونه  ج�سيم  غري  الفقرة  هذه  يف  الوارد  املخالفة  حجم  اإن  حيث   )19(

املعادن اأو االأحجار ذات القيمة على خالف الفقرة )7( من املادة )9( التي يعاقب فيها من باع االأحجار 

وهو على علم مبا فيها من تغيري اأو تعديل   .

اأهم  كانت  فقد  اللجنة  تعديل  بعد   )29( رقمها  اأ�سبح  والتي  املادة)27(  وبخ�سو�س   -

االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء عليها كاالآتي:

ولي�ست  الر�سمية(  اجلريدة  يف  )ن�سره  تاريخ  من  القانون  عمل  مدة  لتكون  املادة  بتعديل   االقرتاح   1-

لتعديل  �سنة  مدة  القانون  الأحكام  اخلا�سعة  اجلهات  منح  ،لتفادي  به  العمل  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  مدة 

اأو�ساعها.

ملدة  يحتاج  القانون  هذا  تطبيق  اأن  ترى  القانون  م�سروع  تقرير  اأعدت  التي  اللجنة  اأن  اإىل  التنويه   2-

اأكرث من �سنة لتعديل اأو�ساع اخلا�سعني الأحكامه. 

- وقد جاء رد معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

النحو  على  واالآراء  واملالحظات  االأفكار  هذه  على  واملقايي�س  للموا�سفات  االإمارات  هيئة 

االآتي: 

-1 جميع القوانني والت�سريعات ت�سدر من تاريخ الن�سر وذلك من اأجل اإعطاء اخلا�سعني الأحكامها مدة 

كافية لتعديل اأو�ساعهم.

- فيما  كانت اأهم االآراء التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول املادة )28( والتي اأ�سبح رقمها 

)30( بعد تعديل اللجنة هي:

1-التاأكيد على �سرورة حتديد املدة التي �سيتم فيها اإ�سدار الالئحة التنفيذية للقانون ، حيث اإن هناك 
بع�س القوانني قد �سدرت، ومل يتم و�سع الئحة تنفيذية لها .

- وقد جاء رد  معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه – رئي�س جمل�س اإدارة 

هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س على  هذا املقرتح على النحو االآتي: 

اأحكام هذا  بتنفيذ  التنفيذية اخلا�سة  الالئحة  اأ�سهر الإ�سدار  �ستة  بتحديد مدة  املقرتح  1-املوافقة على 
القانون.

- موقف املجل�س:

- وافق املجل�س على م�سروع القانون من حيث املبداأ.

- وافق املجل�س على املادة )4( كما اأتت من احلكومة

- وافق املجل�س على املادة )5( امل�ستحدثة من اللجنة  بعد اإلغاء �سرط الدمغ مع االإبقاء على �سرط وجود 

�سهادة اأو بطاقة تعريف للمعادن واالأحجار ذات القيمة يف حال ت�سديرها فقط.

- وافق املجل�س على املادة )11( بعد ا�ستبدال عبارة )حتدد بقرار من الالئحة التنفيذية( بعبارة )حتدد 

بقرار من الرئي�س(.

- وافق املجل�س على حذف املادة )19( امل�ستحدثة من اللجنة.

- وافق املجل�س على حذف عبارة )كل من( من الفقرة )7(  يف املادة )19(

االأع�ساء  ال�سادة  بع�س  واإبداء  املقارن  بعد تالوة اجلدول  القانون مبجموعه  املجل�س على م�سروع  وافق   -

مالحظاتهم عليه

) ج4 املعقودة بتاريخ 2012/01/17م (

3- م�سروع قانون احتادي يف �ساأن “ تنظيم مهنة الرتجمة “ :  يتكون م�سروع القانون من )39( 
يتعلق  املرتجمني  لقيد  جدول  اإن�ساء  خالل  من  الرتجمة  مهنة  تنظيم  اإىل  امل�سروع  هذا  ويهدف   ، مادة 

مبزاولتهم ملهنة الرتجمة، وكذلك يعد من االأطر الت�سريعية ال�سرورية لتنظيم مهنة الرتجمة خا�سة يف 

اإطار النق�س احلاد يف اأعداد املرتجمني، وتزايد اأعداد ق�سايا اجلاليات غري الناطقة بالعربية، باالإ�سافة 

اإىل اأن هذا امل�سروع يتواءم مع التزامات الدولة يف منظمة اليون�سكو،والعديد من االتفاقيات وااللتزامات 

الدولية اخلا�سة بامللكية الفكرية، وامليثاق العربي حلقوق االإن�سان.

-  وقد  كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )1( من    م�سروع القانون على النحو االآتي:

1-االقرتاح با�ستبدال كلمة )�سوؤون( بكلمة )قيد( يف تعريف اللجنة.
2-االقرتاح با�ستبدال كلمة )ال�سجل( بكلمة )اجلدول( يف تعريف  اللجنة.

3-االقرتاح  بتغيري �سياغة تعريف املرتجم لي�سبح التعريف “ال�سخ�س املقيد باجلدول”.
4- االقرتاح باإ�سافة كلمة )املعتمد( على تعريف كلمة املرتجم املعرفة لت�سبح “املرتجم املعتمد”.

5- االقرتاح باإ�سافة كلمة الطبيعي للتعريف لت�سبح “ ال�سخ�س الطبيعي املقيد باجلدول”.
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ثم  املرتجم  ثم  اأواًل  تعريف اجلدول  و�سع  يتم  اأن  على  التعريفات  ت�سل�سل  النظر يف  باإعادة  االقرتاح   -6
الرتجمة.

“القيام     باإعادة �سياغة التعريف لي�سبح  باإ�سافة تعديل على تعريف مهنة الرتجمة وذلك  7- االقرتاح   

حل�ساب الغري وعلى وجه االعتياد مبزاولة اأعمال الرتجمة بتحويل الن�سو�س والكلمات واالأفكار واالإ�سارات 

من لغة الأخرى”. 

8- االقرتاح بحذف كلمة (االأفكار) من تعديل اللجنة على تعريف مهنة الرتجمة.

- وقد جاء رد معايل/ د. هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

1- االإ�سارة  اإىل اأن التعريف الوارد من احلكومة يف �ساأن تعريف املرتجم هو االأف�سل وذلك باعتبار القيد 
لل�سخ�س الطبيعي وكلمة ال�سخ�س اعتبارية.

2- املوافقة على تعديل ال�سياغة يف تعريف املرتجم باإ�سافة كلمة الطبيعي لت�سبح  “ ال�سخ�س الطبيعي 
املقيد باجلدول”.

3- املوافقة على اإعادة ترتيب التعريفات كما اقرتح االأع�ساء.
اأن الن�س الوارد من احلكومة يف �ساأن تعريف مهنة الرتجمة هو االأف�سل وذلك ال�ستمال  4- التنويه اإىل 

التعريف على لغة االإ�سارة. 

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

1- وافق املجل�س على تعديل اللجنة با�ستبدال كلمة )�سوؤون( ب )قيد( يف تعريف اللجنة.
2- وافق املجل�س على االقرتاح بتعديل �سياغة تعريف املرتجم فاأ�سبح تعريفه “ال�سخ�س الطبيعي املقيد 

باجلدول”.

3- وافق املجل�س على تعديل اللجنة يف �ساأن �سياغة تعريف مهنة الرتجمة.

- وبخ�سو�س  املادة )2( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب 

ال�سعادة االأع�ساء  حولها على النحو االآتي : 

اال�ستف�سار عن تعريف “ال�سلطة املخت�سة” .  -1
2- االإ�سارة اإىل و�سوح هذه املادة مبا فيها عبارة ال�سلطة املخت�سة لكونها قد حددت باالإمارة املعنية.

- وقد جاء رد معايل/ د. هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت كاالآتي: 

1- االإ�سارة اإىل اإمكانية اإ�سافة تعريف ال�سلطة املخت�سة اإذا ارتاأى املجل�س �سرورة لذلك.
ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

1- وافق املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة بدون تعديل.

االأع�ساء على  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  االأفكار واالآراء واملالحظات  اأهم  ـ  فيما كانت 

املادة )3( من القانون على النحو االآتي : 

1-اال�ستف�سار عن اأحقية االأ�سخا�س الذين رد اإليهم اعتبارهم يف ق�سايا واأحكام �سابقة يف العمل مبهنة 
الرتجمة.

2-االقرتاح  باإ�سافة �سرط اإجادة اللغة االإجنليزية اإىل جانب �سرط اإجادة املرتجم للغة العربية يف البند 
اللغة  اإىل  االإجنليزية  اللغة  من  الرتجمة  عملية  اأثناء  االأخطاء  من  الكثري  لوجود  نظرًا  املادة  من   )2(

العربية اأو العك�س.

3-االقرتاح بحذف كلمة )عال( من البند )3( وذلك لتخفيف ال�سروط وزيادة عدد املرتجمني .
4-�سرورة اأن تتوافر يف �سروط تقييد املرتجمني احل�سول على موؤهل معرتف به من جامعة معرتف بها.

االقرتاح باإ�سافة �سرط اأن يكون املوؤهل معرتف به من قبل وزارة التعليم العايل.  -5
االقرتاح باإ�سافة كلمة )موؤهل معتمد( للبند )3(  لكون ذلك �سيوؤدي اإىل ح�سن ال�سياغة.  -6

االقرتاح باإبقاء التعديل الذي اأدخلته اللجنة على البند )4( من املادة  يف �ساأن ا�ستثناء املواطن من   -7
�سروط  احل�سول على اخلربة يف حال رغبته يف العمل كمرتجم  وذلك من اأجل ت�سجيع املواطنني على 

العمل يف جمال الرتجمة.

- وقد جاء  رد معايل/ د. هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

التاأكيد على اأهمية مهنة الرتجمة بالن�سبة للعمل للق�سائي و�سرورة ا�سرتاط النزاهة التامة لل�سخ�س   -1
الذي يعمل يف هذه املهنة. 

املوافقة على حذف كلمة )عال( من البند )3(.  -2
التاأكيد على �سرورة اإبقاء املعاهد العليا يف البند )3( نظرًا لوجود بع�س املعاهد التجارية.    -3

املوافقة على التعديل الذي اأدخلته اللجنة على البند )4( من املادة.  -4
ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

1- وافق املجل�س على البند )1( كما جاء من احلكومة بدون تعديل.
وافق املجل�س على االقرتاح باإ�سافة كلمة )موؤهل معتمد( للبند )3(  -2

موافقة املجل�س  على التعديل الذي اأدخلته اللجنة على البند )4( من املادة.  -3
موافقة املجل�س على العبارة التي ا�ستحدثتها اللجنة يف البند )5( من املادة يف �ساأن حتديد الالئحة  -4

التنفيذية ال�سروط املنا�سبة لقيد مرتجمي لغة االإ�سارة،الأن طبيعة هذه اللغة تقت�سي ا�سرتاطات خا�سة   

تركت لالئحة التنفيذية تو�سيحها.

- اأما ما يتعلق باملادة )4( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حولها هي:

لقيد  �سجل  الوزارة  يف  لت�سبح”ين�ساأ  املادة  هذه  يف  ب)جدول(  )�سجل(  كلمة  با�ستبدال  االقرتاح   1-

املرتجمني.........”

- وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري-وزير العدل على هذه اال�ستف�سارات 

واملالحظات على النحو االآتي:

1- عدم املوافقة على ا�ستبدال كلمة )�سجل( ب)جدول( الأن طبيعة املعامالت يف الوزارة تقت�سي ا�ستخدام 
جدول  لكون لفظة ال�سجل اأكرث ا�ستعمااًل يف قانون ال�سركات التجارية.  

 - اأما موقف املجل�س بخ�سو�س هذه املادة فهو:

تعديل. دون  احلكومة  من  جاءت  كما  املادة  على  املجل�س  موافقة   1-

-  وبخ�سو�س املادة )5( فقد كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء 

حولها هي:

االقرتاح بعدم ذكر �سيغة الق�سم ب�سورة �سريحة يف هذا القانون بل االكتفاء بذكر وجوب اأن يق�سم   -1
املرتجم بعد قيده يف اجلدول اأمام اإحدى دوائر حمكمة اال�ستئناف ويرتك حتديد هذه ال�سيغة لالئحة 

التنفيذية لكون بع�س املرتجمني غري م�سلمني.

- اأما موقف املجل�س بخ�سو�س هذه املادة فهو:

موافقة املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل.  -1
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- فيما كانت اأهم االآراء واالأفكار واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول املادة )8( هي:

�سرورة  االإبقاء على البند )3( امل�ستحدث الذي اأدخلته اللجنة على املادة لتوفري �سمانات للرد على   -1
طلب القيد، وجعل ف�سل حمكمة اال�ستئناف باتًا.

- وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري-وزير العدل على هذه االآراء واالأفكار 

على النحو االآتي:

املوافقة على البند )3( امل�ستحدث من قبل اللجنة يف هذه املادة مع اخت�ساره لي�سبح كاالآتي”تبت   -1
رف�س  ملن  بالقرار،ويجوز  الطلب  مقدم  م�ستوفيًا،ويعلن  تقدميه  من  يومًا  �ستني  خالل  الطلب  يف  اللجنة 

طلبه اأن يطعن على القرار اأمام حمكمة اال�ستئناف املخت�سة خالل ثالثني يومًا من ا�ستالم االإعالن اأو من 

انق�ساء مدة البت يف الطلب دون رد،ويكون حكمها نهائيًا.

- اأما موقف املجل�س بخ�سو�س هذه املادة فهو:

-1 املوافقة على الن�س املقرتح من احلكومة مع ا�ستبدال لفظة )باتًا( املقرتحة من اللجنة ب )نهائيًا( 

الأن احلكم النهائي يجوز الطعن عليه اأمام حمكمة اأخرى.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول املادة ) 9  ( فقد كانت هي: 

حتديدها  الأن  احلكومة  من  جاءت  كما  �سنوات  ثالث  اجلدول  يف  املرتجم   قيد  مدة  ببقاء  االقرتاح   1-

ب�سنة واحدة كما عدلتها اللجنة ي�سكل عبئًا ماليًا واإداريًا على الوزارة.

ب�سنة  املرتجمني  قيد  مدة  حتديد  �ساأن  يف  املادة   على  اللجنة  اأدخلته  الذي  التعديل  باإبقاء  االقرتاح   2-

واحدة الأهمية ذلك يف حتديث بيانات املرتجمني ب�سورة دورية.

-  وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري-وزير العدل على هذه االآراء واالأفكار 

على النحو االآتي:

1- عدم املوافقة على التعديل الذي اأدخلته اللجنة على املادة يف �ساأن حتديد مدة قيد املرتجم ب�سنة واحدة  
الأن وجود الرقابة ال يرتبط  بتحديد مدة الرتخي�س اأهي �سنة  اأو ثالث �سنوات.

- اأما موقف املجل�س بخ�سو�س املادة فهو:

املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل.  -1
-  وفيما يتعلق باملادة ) 11  ( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء التي اأبداها االأع�ساء حولها هي: 

مهنة  ممار�سة  عن  بتوقفه  اللجنة  املرتجم  الإخطار  يومًا  ب)30(  الزمنية  املدة  بتحديد  االقرتاح   -1
الرتجمة اإذا كان لديه مانع،الرتباط عمله بق�سايا وم�سالح النا�س.

 - اأما موقف املجل�س بخ�سو�س املادة فهو:

املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل.  -1
- اأما اأهم االأفكار واالآراء التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول املادة ) 13  ( فقد كانت هي: 

1- االقرتاح باإ�سافة عبارة “واأن تكون ممهورة بتوقيع املرتجم وخامت املكتب” اإىل عجز البند )5( والذي 
اأ�سبح برقم )6( بعد تعديل اللجنة.

-  وقد جاء رد معايل/د.هادف بن جوعان الظاهري-وزير العدل على هذه االآراء واالأفكار 

على النحو االآتي:

.)6( البند  على  االأع�ساء  من  املقرتحة  االإ�سافة  على  املوافقة  عدم   1-

- اأما موقف املجل�س بخ�سو�س املادة فهو:

املوافقة على التعديل املقرتح الذي اأدخلته احلكومة على تعديل اللجنة يف البند )1( با�ستبدال عبارة   -1
يرتجمها” التي  املادة  “م�سمون  يرتجمه” ب  ما  “م�سمون 

املوافقة على البند )3( امل�ستحدث من اللجنة.  -2
املوافقة على البند )6( والذي اأ�سبح برقم )7( بعد ذلك كما عدلته اللجنة.  -3

هي: حولها  االأع�ساء  ال�سادة  اأبداها  التي  واالآراء  االأفكار  اأهم  كانت  فقد   )21( باملادة  يتعلق  •وفيما 
يف  التدرج  مت  قد  الأنه  املادة  من   )3( للبند   ) اأخرى  مرة  قيده  يعاد  ال  )اأن  عبارة  باإ�سافة  1-االقرتاح 

العقوبات.

2-االقرتاح باإ�سافة كلمة )نهائيًا( للبند )3( بداًل من )اأن ال يعاد قيده مرة اأخرى(.

االأفكار  هذه  على  العدل   وزير   – الظاهري  جوعان  د.هادف   / معايل  رد   جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

حالة  يف  للعقوبة  ت�سديد  ذلك  يف  الأن  املادة  من  للبند)3(  )نهائيًا(   كلمة  اإ�سافة  على  املوافقة   1-

ارتكاب املخالفة. 

- اأما موقف املجل�س بخ�سو�س املادة فهو :

اإ�سافة كلمة ) نهائيًا( للبند )3( لي�سبح )  1-موافقة  املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة مع 
�سطب القيد من اجلدول نهائيًا (.

املادة  على  االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  اأما   -

)30( فقد كانت هي:

االقرتاح باإبقاء ن�س البند )1( كما جاء من احلكومة .  -1
االقرتاح با�ستبدال لفظة ) اأجازه( بلفظة )�سمح له( يف البند )1( من املادة .  -2

االأفكار  هذه  على  العدل   وزير   – الظاهري  جوعان  هادف  /د.  معايل  رد   جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

1-املوافقة على التعديل الذي اأدخلته اللجنة على البند )1( من املادة.
2- املوافقة على تعديل املادة لت�سبح ) يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سني 
األف درهم وال تزيد عن مائة األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني ( الأن ذلك ينا�سب ما ورد  يف املادة 

)379( من قانون العقوبات لكون الت�سديد فيها مطلوب .

3- عدم املوافقة على حذف عبارة ) اإذا كان من �ساأن اأي من ذلك اإحلاق �سرر بالغري ( الأنها تنا�سب قانون 
العقوبات يف مادته )442( لكونها ال ت�سرتط ال�سرر باإتالف والن�س املقرتح يتناول جميع احلاالت وهو 

االأكرث دقة .

4-املوافقة على التعديل الذي اأدخلته اللجنة على البند )2( من املادة مع االقرتاح باإ�سافة عبارة  )من 
خالل ممار�سته الأعمال الرتجمة ( اإىل عجز املادة لت�سبح ) تعمد من خالل الرتجمة تغيري احلقيقة فيما 

اأف�سى �سرًا علمه به  من خالل ممار�سته  اأو  اإهمااًل ج�سيمًا يف الرتجمة  اأهمل  اأو  اأتلفه عمدًا  اأو  يرتجمه 

الأعمال املهنة (.

- اأما موقف املجل�س بخ�سو�س املادة فهو :

1-موافقة املجل�س على البند )1( كما جاء من احلكومة مع اإ�سافة )من( اإىل عجزه لي�سبح ) اأو من �سمح 
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له بذلك (.

2-موافقة املجل�س على العبارة التي ا�ستحدثتها  احلكومة على البند )2( من املادة .

- وبخ�سو�س املادة امل�ستحدثة من قبل اللجنة برقم )35( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء 

التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حولها هي :

1-اال�ستف�سار عن وجود مرتجمني مقيدين موؤهلني يف حماكم الدولة .
للمحكمة  يجوز   ، باملادة )7(  ورد  االإخالل مبا  مع عدم   ( لت�سبح  امل�ستحدثة  املادة  بتعديل  2-االقرتاح 
اأو النيابة العامة اال�ستعانة  باملرتجم غري املقيد باجلدول بعد حلفه اليمني يف حالة ال�سرورة وال�سماح 

بالرتجمة الغري املبا�سرة من واإىل اللغة العربية با�ستخدام اأكرث من مرتجم (

االأفكار  هذه  على  العدل   وزير   – الظاهري  جوعان  د.هادف   / معايل  رد   جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

1-املوافقة على املادة امل�ستحدثة مع تعديل مقرتح من احلكومة لن�سها لت�سبح ) يجوز للمحكمة اأو النيابة 
العامة اال�ستعانة  باملرتجم غري املقيد باجلدول بعد حلفه اليمني (

- اأما موقف املجل�س بخ�سو�س املادة فهو :

1- موافقة املجل�س على املادة امل�ستحدثة من اللجنة .

- وبخ�سو�س موقف املجل�س من م�سروع  قانون احتادي يف �ساأن “تنظيم مهنة الرتجمة” فهو 

كاالآتي : 

- وافق املجل�س على م�سروع القانون من حيث املبداأ .

- وافق املجل�س على م�سروع القانون يف جمموعه بعد تالوه اجلدول املقارن واإبداء بع�س ال�سادة االأع�ساء 

مالحظاتهم عليه .

) ج5 املعقودة بتاريخ 2012/02/07م (

-4 م�سروع قانون احتادي يف �ساأن “ املناف�سة “ : يتكون م�سروع القانون من )32( مادة ، ويهدف 

هذا امل�سروع اإىل حماية وتعزيز املناف�سة ومكافحة املمار�سات االحتكارية من خالل:

تنمية  امل�ستهلك وحتقيق  وم�سلحة  والتناف�سية،  الفاعلية،  تعزيز  اأجل  من  للمن�ساآت  بيئة حمفزة  توفري   -

م�ستدامة يف الدولة.

- املحافظة على �سوق تناف�سية حمكومة باآليات ال�سوق مبا يتفق مع مبداأ احلرية االقت�سادية  من خالل:

1- حظر االتفاقيات املقيدة.
حظر االأعمال والت�سرفات التي تق�سي اإىل اإ�ساءة ا�ستغالل لو�سع مهيمن .  -2

3- مراقبة عمليات الرتكز االقت�سادي ،وجتنب كل ما من �ساأنه االإخالل باملناف�سة اأو احلد منها اأو منعها.
- وبعد تالوة تقرير اللجنة حول م�سروع القانون كانت هناك اآراء ومالحظات من اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء 

على هذا  التقرير واأهمها :

- التنويه اإىل اأن م�سروع قانون املناف�سة يتعار�س مع قوانني اأخرى معمول بها يف الدولة كقانون الوكاالت 

االحتكارية يف حني  املمار�سات  ومكافحة  املناف�سة  تعزيز  اإىل  يهدف  املناف�سة  قانون  اإن  التجارية، حيث 

قانون الوكاالت التجارية يجيز االحتكار لبع�س ال�سلع .

االآراء  هذه  على  االقت�ساد-  وزير   - املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل/  رد  جاء  -وقد 

واملالحظات كاالآتي:

- التاأكيد على اأن وزارة االقت�ساد دائمًا تاأخذ بعني االعتبار مدى التجان�س بني م�سروعات القوانني ال�سادرة 

منها وفيما يتعلق بقانون الوكاالت التجارية فقد مت اإلغاء جزئي لوكاالت بع�س ال�سلع وتوجد خطة للتحول 

اإىل اإلغاء الوكاالت ب�سكل كامل.

- فيما كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

ديباجه م�سروع القانون على النحو االآتي:

- االقرتاح بتغري م�سمى القانون من “ قانون املناف�سة “ اإىل قانون “ حماية املناف�سة “ متا�سيًا مع اأهداف 

القانون الداعمة حلماية وتعزيز املناف�سة ومكافحة املمار�سات االحتكارية .

- االقرتاح بتغيري م�سمى القانون من )قانون املناف�سة( اإىل ) قانون تنظيم املناف�سة(.

- وقد جاء رد معايل / �سلطان بن �سعيد املن�سوري - وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت كاالآتي: 

- رف�س مقرتح  بع�س االأع�ساء بتغيري م�سمى القانون لي�سبح ) قانون حماية املناف�سة( وذلك الأن م�سطلح 

حماية هو م�سطلح غري م�ستخدم كثريًا على امل�ستوى الدويل. 

- املوافقة على مقرتح تغيري م�سمى القانون  لي�سبح ) قانون تنظيم املناف�سة(. 

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذا التعديل فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تغيري م�سمى القانون لي�سبح) قانون تنظيم املناف�سة(.

املادة )1(  على  االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  وبخ�سو�س   -

املتعلقة بالتعريفات الواردة يف م�سروع القانون هذا فهي :

- االقرتاح با�ستحداث تعريف لكلمة )املناف�سة( وهو مزاولة االأن�سطة االقت�سادية وفقًا الآليات ال�سوق دون 

تاأثري اأو تقييد لتلك االآليات حتى ال يكون لهذا االأمر اأي اآثار �سلبية على حركة التجارة والتنمية االقت�سادية .

- االقرتاح بتعديل تعريف )ال�سوق املعنية( وذلك باإ�سافة عبارة )واالختيار بني بدائلها (.

- االقرتاح باإ�سافة كلمة )الفعال( بعد كلمة التاأثري يف تعـريف الو�سع املهيمن.

- االقرتاح بتعديل تعريف اللجنة  لت�سبح جلنة تنظيم املناف�سة  متا�سيًا مع ت�سمية القانون امل�ستحدث.

- االقرتاح باإن�ساء جهاز م�ستقل ومرتبط مبجل�س الوزراء بداًل من تكوين جلنة تتبع وزارة االقت�ساد وذلك  

  طبقًا ملا هو �سائد يف معظم دول العامل.

- وقد جاء رد معايل/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري - وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت كاالآتي: 

- التحفظ على تعريف املناف�سة املقرتح لكونه �سي�سيق من تطبيق القانون كما اأن القوانني الدولية واخلليجية 

ال ت�ستمل على هذا التعريف .

- املوافقة على مقرتح تعريف ال�سوق املعنية وذلك با�ستبدال حرف )اأو( بـ )بالواو( لت�سبح العبارة املقرتحة 

) اأو االختيار بني بدائلها (.

- رف�س مقرتح اإ�سافة كلمة الفعال لتعريف الو�سع املهيمن لكونها غري �سرورية يف التعريف. 

- املوافقة على مقرتح اإن�ساء جهاز م�ستقل اإال اأن الوزارة   ترى ت�سكيل جلنة يف املرحلة احلالية ثم  اإجراء  

تعديل على القانون باإن�ساء جهاز م�ستقل يف مراحل الحقة.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على التعريف امل�ستحدث للمناف�سة.

- وافق املجل�س على مقرتح اإ�سافة عبارة )اأو االختيار بني بدائلها ( اإىل تعريف ال�سوق املعنية.

- وافق املجل�س على اإبقاء تعريف الو�سع املهيمن كما جاء من احلكومة دون اإ�سافة كلمة )فعال(.

- وافق املجل�س على راأي احلكومة يف االإبقاء على ت�سكيل جلنة يف املرحلة احلالية على اأن يتم اإن�ساء جهاز 

م�ستقل يف مراحل الحقة. 

اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على املادة )3(  ـ  

من م�سروع القانون  فهي : 
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- االقرتاح بحذف الفقرة الثانية من املادة )3( وذلك لتحقيق امل�ساواة املن�سو�س عليها بالد�ستور يف  �ساأن 

�سريان  اأحكام القانون على جميع القطاعات ، واالكتفاء ب�سلطة احلذف واالإ�سافة امل�سار اإليها يف املادة 

.)4(

- وقد جاء رد معايل / �سلطان بن �سعيد املن�سوري – وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

- املوافقة على حذف الفقرة الثانية من املادة )3(.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على حذف الفقرة الثانية من املادة )3(.

ـ وفيما يتعلق باملادة )4( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء 

حولها هي : 

- االقرتاح باإعادة النظر يف الفقرة االأوىل منها وذلك توافقًا مع حذف الفقرة الثانية من املادة )3(.

- االقرتاح بنقل الفقرة الثانية والثالثة اإىل امللحق مع اال�ستثناءات وذلك لتحقيق الرتابط املنطقي بني مواد 

القانون.

- االقرتاح باإ�سافة عبارة )ووفقًا لل�سوابط التي يحددها جمل�س الوزراء(  اإىل الفقرة الثانية.  

- االقرتاح باإ�سافة بند ثان للفقرة الثالثة وهو “ال�سناعات التي حتقق القيمة الوطنية امل�سافة”.

- وقد جاء رد معايل / �سلطان بن �سعيد املن�سوري  -وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

 - االإ�سارة اإىل اأن القطاعات واالأن�سطة واالأعمال املحددة يف امللحق تاأتي �سمن اخت�سا�س جمل�س الوزراء 

ولي�ست من اخت�سا�س وزارة االقت�ساد.

الفقرة  عجز  اإىل  الوزراء(  جمل�س  يحددها  التي  لل�سوابط  )ووفقًا  عبارة  اإ�سافة  مقرتح  على  املوافقة   -

الثانية. 

اإ�سافة عبارة )ال�سناعات التي حتقق القيمة الوطنية امل�سافة( كبند ثان للفقرة الثانية  - رف�س مقرتح 

لكونها �ستوؤثر على مكانة الدولة يف �ساأن االتفاقيات الدولية.    

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء الفقرتني الثانية والثالثة من املادة )4( كما جاءت من احلكومة وعدم ترحيلها 

اإىل امللحق.

- وافق املجل�س على  اإ�سافة عبارة )ووفقًا لل�سوابط التي يحددها جمل�س الوزراء( اإىل عجز الفقرة الثانية.

- وافق املجل�س على اإبقاء الفقرة الثالثة كما جاءت من احلكومة.

- اأما ما يخ�س املادة )5(  يف �ساأن املمار�سات املخلة باملناف�سة فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء 

التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حولها هي:

- االقرتاح باإ�سافة عبارة ) وعلى منع اأو عرقلة ممار�ستها لن�ساطها ( اإىل عجز الفقرة )ه( من البند االأول.

-  االقرتاح  بتعديل الفقرة )و( من البند االأول وذلك با�ستبدال كلمة )عن طريق( بكلمة )ومن ذلك(.

- االقرتاح  بتعديل  الفقرة )اأ( من البند الثاين وذلك باإ�سافة كلمة )ال�سلع( باعتبارها الغر�س الرئي�سي 

الذي تدور حوله املناف�سة.

- وقد جاء رد معايل / �سلطان بن �سعيد املن�سوري - وزير االقت�ساد-  على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

- املوافقة على  اإ�سافة عبارة )وعلى منع اأو عرقلة ممار�ستها لن�ساطها ( اإىل عجز الفقرة )ه(  من البند 

االأول.

-  املوافقة على  تعديل الفقرة )و( من البند االأول وذلك با�ستبدال كلمة )عن طريق( بكلمة )ومن ذلك(.

- رف�س اإ�سافة كلمة )ال�سلع( للفقرة االأوىل من البند الثاين لكونها وردت معرفة يف تعريف االأ�سواق .

- اأما موقف املجل�س بخ�سو�س هذه املادة فهو:

- وافق املجل�س على اإ�سافة عبارة )وعلى منع اأو عرقلة ممار�ستها لن�ساطها ( اإىل عجز الفقرة )ه( من 

البند االأول.

- وافق املجل�س على تعديل الفقرة )و( من البند االأول وذلك با�ستبدال كلمة )عن طريق( بكلمة )ومن 

ذلك(. 

- وافق املجل�س على اإبقاء الفقرة االأوىل من البند الثاين كما جاءت من احلكومة دون باإ�سافة كلمة )ال�سلع(.

- وفيما يتعلق باملادة )6(  يف �ساأن اإ�ساءة ا�ستغالل و�سع مهيمن فقد كانت اأهم املالحظات 

واالأفكار التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حولها هي:

-االقرتاح با�ستحداث فقرة )ح( يف الفقرة االأوىل من املادة على اأن يكون ن�سها هو ) ن�سر معلومات غري 

�سحيحة عن املنتجات اأو اأ�سعارها مع العلم بذلك( الأنها قد ت�سر باملناف�سة.

اأو زيادة  اأن يكون ن�سها هو )اإنقا�س  املادة على  الفقرة االأوىل من  با�ستحداث فقرة )ط( يف  -االقرتاح 

الكميات املتاحة من املنتج مبا يوؤدي اإىل افتعال عجز اأو وفرة غري حقيقية يف ال�سلعة( وذلك ا�ستنادًا اإىل 

االأ�س�س االقت�سادية يف �ساأن الو�سع املهيمن على ال�سوق.

- االقرتاح با�ستحداث بند)2( يف املادة  قيا�سًا على االتفاقات �سعيفة االأثر وحتقيقًا لالن�سجام الت�سريعي. 

 - وقد جاء رد معايل/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري - وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت 

كاالآتي:

 - رف�س الفقرة )ح( امل�ستحدثة كونها وردت يف قانون قمع الغ�س والتدلي�س.

 - رف�س الفقرة )ط( امل�ستحدثة كونها وردت يف الفقرة )و( من البند )1(  يف  املادة )5(.

 - املوافقة على البند )2( امل�ستحدث مع اإ�سافة تعديل على ال�سياغة بحيث ت�سبح )يتحقق الو�سع املهيمن 

امل�سار اإليه يف البند )1( من هذه املادة عند جتاوز ح�سة اأي من�ساأة الن�سبة التي يحددها جمل�س الوزراء 

من اإجمايل املعامالت يف ال�سوق املعنية. وملجل�س الوزراء – بناًء على اقرتاح الوزير- زيادة اأو اإنقا�س هذه 

الن�سبة وفق متطلبات الو�سع االقت�سادي(.

 - اأما موقف املجل�س بخ�سو�س هذه املادة فهو:

 - وافق املجل�س على كافة تعديالت ومالحظات ال�سادة االأع�ساء حول هذه املادة مع املوافقة على التعديل 

املقرتح من احلكومة باإعادة �سياغة البند )2(.

 - اأما اأهم االآراء واالأفكار واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول املادة )7( فهي:

- االقرتاح باإعادة �سياغة الفقرة )ج( من املادة بحيث يكون ن�سها ) اأن يتم اإخطار الوزارة مب�سروع اأي 

على  �سبق احل�سول  والتي  مهيمن  بو�سع  ال�سلة  ذات  املمار�سات  اأو  املقيدة  االتفاقات  على  يطراأ  تعديل 

ا�ستثناء ب�ساأنها خالل ثالثني يومًا من اإبرام امل�سروع( حتى ال تكون التعديالت منفذًا ملخالفة القانون.

- وقد جاء رد معايل / �سلطان بن �سعيد املن�سوري - وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

- املوافقة على تعديل الفقرة )ج( من املادة  دون حتديد مدة زمنية لال�ستثناء بحيث يكون ن�سها )اأن يتم 
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اإخطار الوزارة باأية تعديالت تطراأ على االتفاقات املقيدة اأو املمار�سات ذات ال�سلة بو�سع مهيمن والتي 

�سبق احل�سول على ا�ستثناء ب�ساأنها قبل تنفيذ هذه التعديالت(.

- اأما موقف املجل�س بخ�سو�س هذه املادة فهو:

- وافق املجل�س على تعديل اللجنة يف �ساأن الفقرة )ج( من املادة.

اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب  - وبخ�سو�س  املادة )8( فقد كانت 

ال�سعادة االأع�ساء  حولها على النحو االآتي :

“رف�سًا” وذلك الأن عدم �سدور  “قبواًل �سمنيًا” يف البند )1( وا�ستبدالها ب  - االقرتاح بحذف عبارة 

القرار من الوزير يدل على الرف�س ولي�س القبول.

- االقرتاح بحذف البند )2( من املادة لكون الوزير قد اأعطي مدة تقدرب )45( يومًا الإ�سدار قراره.

- االقرتاح بتحديد الوزير ملدة اال�ستثناء اأو االإعفاء الواردة يف البند )5( بخم�س �سنوات ويف حال زيادة هذه 

املدة يقوم جمل�س الوزراء بتحديدها بناء على ما يعر�سه الوزير،وذلك الأهمية ذلك يف و�سع التناف�سية 

العاملية. 

- وقد جاء رد معايل/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري - وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

اأدق يف  ذلك  املدة” الأن  هذه  “خالل  املدة” بعبارة  هذه  “بانق�ساء  عبارة  ا�ستبدال  يتم  باأن  االقرتاح   -

التعبري عن املعنى.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على حذف عنوان املادة  كما جاء يف تعديل اللجنة وذلك اكتفاء بو�سع عناوين للف�سول 

فقط.

- وافق املجل�س على مقرتح احلكومة با�ستبدال عبارة “بانق�ساء هذه املدة” بعبارة “خالل هذه املدة”.

- وافق املجل�س على بقاء البند )2( كما جاء من احلكومة دون حذف.

- وافق املجل�س على البند )5( كما عدلته اللجنة.

ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  كانت  فقد   )9( املادة  يخ�س  وفيما   -

االأع�ساء  حولها على النحو االآتي :

االإجمالية  احل�سة  �ساأن  يف   )1( البند  يف  اللجنة  حددتها  التي   )%40( ن�سبة  باإلغاء  -االقرتاح  

للمن�ساآت،وذلك الأن البند)2( من املادة قد اأعطى جمل�س الوزراء بناًء على مقرتح الوزير حتديد هذه 

الن�سبة .

- وقد جاء رد معايل/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري - وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

- التاأكيد على �سرورة اأن يقوم جمل�س الوزراء بتحديد هذه الن�سبة يف امل�ستقبل،وذلك لعدم وجود درا�سات 

اقت�سادية يف الوقت احلايل يتم من خاللها التعامل مع م�ساألة الرتكز االقت�سادي.

اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي: ـ  

- وافق املجل�س على البند )1( كما جاء من احلكومة.

- اأما املادة )12( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة 

االأع�ساء  حولها على النحو االآتي :

- االقرتاح باأن يتم و�سع املادة )7( الواردة يف هذا القانون بعد املادة )12( مراعاة للت�سل�سل املنطقي يف 

ترتيب املعاين لكون اإن�ساء اللجنة يكون يف االأول ثم يلي ذلك كل االأمور املتعلقة بها.

– وزير االقت�ساد على هذه التعديالت  - وقد جاء رد معايل/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري 

كاالآتي: 

- االقرتاح بتعديل ن�س املادة لي�سبح “تن�ساأ بقرار من جمل�س الوزراء جلنة ت�سمى جلنة تنظيم املناف�سة 

تكون برئا�سة وكيل وزارة االقت�ساد،وي�سدر بت�سكيلها، وحتديد نظام عملها،ومدة الع�سوية فيها،ومكافاآت 

اأع�سائها قرار من جمل�س الوزراء”وذلك متا�سيًا مع املر�سوم بقانون احتادي رقم )5( ل�سنة 2011م 

يف  بقانون  تن�ساأ  التي  اللجان  اأو  اإدارات  جمال�س  وتنظيم  ت�سكيل  �سالحية  الوزراء  جمل�س  اأعطى  الذي 

املوؤ�س�سات االحتادية. 

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

.)12( املادة  �ساأن  يف  احلكومة  من  املقرتحة  اجلديدة  ال�سياغة  على  املجل�س  وافق   1-

- وفيما يتعلق  باملادة )13( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب 

ال�سعادة االأع�ساء  حولها على النحو االآتي :

- االقرتاح بحذف البند )4( من املادة كما عدلته اللجنة

- املطالبة باالإبقاء على البند )5( من املادة كما عدلته اللجنة.

- املطالبة باالإبقاء على البند )6( من املادة كما عدلته اللجنة.

- وقد جاء رد معايل/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري – وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

- املطالبة باإلغاء تعديل اللجنة ب�ساأن البند )4( من املادة،وذلك الأن جمل�س الوزراء هو من ميلك �سالحية 

و�سع نظام عمل اللجنة،متا�سيًا مع املر�سوم بقانون احتادي رقم )5( ل�سنة 2011م.

- التحفظ على التعديل الذي اأدخلته اللجنة على البندين )5،6( لكونهما يلزمان الوزير باتخاذ قراره بناًء 

على تو�سيات اللجنة.

ـ   اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على حذف البند )4( من املادة. 

- وافق املجل�س على االإبقاء على البندين )5،6( كما جاءا من احلكومة.

ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  كانت  فقد   )14( املادة  وبخ�سو�س    -

االأع�ساء  حولها على النحو االآتي :

والتو�سيات  بالقرارات  التوعية  �ساأن  اللجنة برقم )10( يف  امل�ستحدث من قبل  البند  بتغيري  - االقرتاح 

“اتخاذ االإجراءات والتدابري  املتخذة يف جمال املناف�سة لكي ال يكون مقيدًا بل عامًا  على النحو االآتي: 

الالزمة بالتوعية لن�سر ثقافة املناف�سة والتوعية مببادئ ال�سوق احلرة”.

- االقرتاح  با�ستبدال عبارة” حتال اإليها من جمل�س الوزراء” بعبارة” حتال اإليها من الوزير” يف البند 

)12( من املادة.

- وقد جاء رد معايل/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري - وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

- املوافقة على ال�سيغة املقرتحة اجلديدة يف �ساأن البند )10( امل�ستحدث من اللجنة.
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- املوافقة على مقرتح ا�ستبدال عبارة” حتال اإليها من جمل�س الوزراء” بعبارة” حتال اإليها من الوزير” 

يف البند )12( من املادة. 

ـ   اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

-  وافق املجل�س على ال�سيغة اجلدية املقرتحة يف �ساأن البند )10(

-  وافق املجل�س على ا�ستبدال عبارة” حتال اإليها من جمل�س الوزراء” بعبارة” حتال اإليها من الوزير” يف 

البند )12( من املادة.

- اأما ما يتعلق  باملادتني )21( و)22( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب 

ال�سعادة االأع�ساء  حولهما على النحو االآتي :

- املطالبة بتغليظ العقوبات ملخالفي قانون تنظيم املناف�سة بحيث ت�سل اإىل اإغالق املن�ساأة يف حال تكرار 

املخالفة وتكون الغرامات ع�سرة اأ�سعاف ما هو مقرتح يف القانون .

تق�سي  اأن  باالإدانة  احلكم  عند  للمحكمة  يجوز   ( تكون  بحيث    )21( املادة  �سياغة  باإعادة  االقرتاح   -

اأ�سهر وال تزيد على �ستة اأ�سهر( اأي تكون العقوبة مادية ، وكذلك  باإغالق املن�ساأة ملدة ال تقل عن ثالثة 

اإغالق املن�ساأة ملدة ثالثة اأ�سهر وال تزيد عن �ستة اأ�سهر، ويكون ن�س املادة )22(  هو )يف حالة العود تغلق 

املن�ساأة ومينع من مزاولة املهنة( .

اأن تق�سي  باالإدانة  - االقرتاح با�ستبدال املادة )22( حمل املادة )21( لتكون ) للمحكمة عند احلكم 

باإغالق املن�ساأة ملدة ال تقل عن ثالثة اأ�سهر وال تزيد على �ستة اأ�سهر كما لها اأن تق�سي بن�سر منطوق حكمها 

املادة  ن�س  تغري  مع  املخالف(  نفقة  االأقل على  يوميتني حمليتني على  اأكرث يف �سحيفتني  اأو  واحدة  مرة 

)22( لتكون )ت�ساعف العقوبات املقررة للجرائم املن�سو�س عليها يف هذا القانون يف حال العود باإغالق 

املن�ساأة ومينع من مزاولة املهنة ( .

الن�ساط  مزاولة  من  املدير  ومنع  املن�ساأة  غلق  للمحكمة   ( لت�سبح   )22( املادة  ن�س  بتغري  االقرتاح   -

وم�سادرة املواد حمل املخالفة دون االإخالل بحقوق غري ح�سن النية ( .

املادة )22( كما جاءت من  وبقاء  تعديل  بدون  املادة )21( كما جاءت من احلكومة  ببقاء  - االقرتاح 

اللجنة الأنها تخدم القانون .

- وقد جاء رد معايل/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري - وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

باإبقاء املادة )21( كما جاءت من احلكومة )ت�ساعف العقوبات املقررة للجرائم املن�سو�س  - املطالبة 

عليها يف هذا القانون يف حال العود( الأنها ت�سمل جميع العقوبات .

- التنويه اإىل اأن اإغالق املن�ساة ب�سفة دائمة له تاأثري على النمو االقت�سادي ، واإغالق املن�ساأة ب�سكل موؤقت 

اأ�سهر يعترب فرتة كافية للعقوبة ،وكذلك يف حالة العود تغلق املن�ساأة من �ستة  اأ�سهر اإىل �ستة  ملدة ثالثة 

اأ�سهر اإىل �سنة .

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة )21( كما جاءت من احلكومة .

- وافق املجل�س على املادة )22( كما جاءت من اللجنة .

اأهم  كانت  اأحكام عامة وختامية فقد  التا�سع حول  الف�سل  املادة )25( يف  - وبخ�سو�س  

النحو  على  حولها  االأع�ساء   ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار 

االآتي :

-1 اال�ستف�سار عن كيفية حماية الوزارة كل من قدم معلومات ت�ساعد يف الك�سف عما يخل باأحكام هذا 

القانون.

- وقد جاء رد معايل/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري - وزير االقت�ساد- على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

يقدمون  من  هوية  عن  االإف�ساح  بعدم   ( الوزارة  قيام  �ساأن  يف  امل�ستحدثة  املادة  على  احلكومة  حتفظ   -

معلومات ت�ساعد يف الك�سف عما يخل باأحكام هذا القانون ( .

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإلغاء املادة امل�ستحدثة .

بالقطاعات  االأع�ساء حول ملحق  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  االأفكار واالآراء واملالحظات  اأهم   اأما    -

واالأن�سطة واالأعمال امل�ستثناة من تطبيق اأحكام هذا القانون فقد كانت على النحو االآتي :

- اال�ستف�سار عن عدم  ا�ستثناء قطاع ال�سناعات احلربية والع�سكرية من تطبيق اأحكام هذا القانون .

- وقد جاء رد معايل/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري - وزير االقت�ساد -على هذه التعديالت كاالآتي: 

- التنويه اإىل اأن ال�سناعات احلربية والع�سكرية هي �سناعات خا�سة تخ�سع للعالقات ال�سيا�سية بني الدول.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على امللحق كما جاء من احلكومة .

- وبخ�سو�س موقف املجل�س من م�سروع قانون احتادي يف �ساأن “املناف�سة” فهو كاالآتي :

- وافق املجل�س على م�سروع القانون من حيث املبداأ

االأع�ساء  ال�سادة  واإبداء  املقارن  اجلدول  تالوة  بعد  جمموعه  يف  القانون  م�سروع  على  املجل�س  وافق   -

مالحظاتهم عليه.

) ج6 املعقودة بتاريخ 2012/02/21م (

اأمام املحاكم” : يتكون م�سروع القانون من )36( مادة،  “ اخلربة  -5 م�سروع قانون احتادي يف �ساأن  

مزاولة  ق�سر  خالل  من  الدولة  يف  الق�ساء  جهات  اأمام  اخلربة  مهنة  تنظيم  اإىل  امل�سروع  هذا  ويهدف 

املهنة على املقيدين يف اجلدول من اخلرباء، وي�ستثنى من هذا ال�سرط من يتم االتفاق عليهم من قبل 

اخل�سوم وتقر املحكمة اتفاقهم وغريهم من املخت�سني الذين ترى جهات الق�ساء اال�ستعانة بهم. 

- وفيما يخ�س مالحظات ال�سادة االأع�ساء حول اجلدول املقارن مل�سروع القانون فقد كانت 

اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول ديباجة م�سروع القانون هي:

- االقرتاح بتغري م�سمى القانون من قانون “ اخلربة اأمام املحاكم “ اإىل قانون “ تنظيم مهنة اخلربة 

اأمام اجلهات الق�سائية “.

- االقرتاح بتغيري م�سمى القانون من قانون )اخلربة اأمام املحاكم( اإىل قانون )اال�ستعانة باخلرباء اأمام 

اجلهات الق�سائية(. 

- االقرتاح باإ�سافة القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1980 يف �ساأن تنظيم عالقات العمل اإىل ديباجة 

امل�سروع نظرًا الرتباطه بالقانون .

- وقد جاء رد معايل/ د. هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت 

كاالآتي: 
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- املوافقة على مقرتح تغيري م�سمى القانون من “ قانون اخلربة اأمام املحاكم “ اإىل قانون “ تنظيم مهنة 

اخلربة اأمام اجلهات الق�سائية “.

- املوافقة على مقرتح اإ�سافة قانون تنظيم عالقات العمل اإىل ديباجة امل�سروع .

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذا التعديل فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح تغيري م�سمى القانون من “ قانون اخلربة اأمام املحاكم “ اإىل قانون “ تنظيم مهنة 

اخلربة اأمام اجلهات الق�سائية “.

- املوافقة على مقرتح اإ�سافة قانون تنظيم عالقات العمل اإىل ديباجة امل�سروع .

- وبخ�سو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )1( من م�سروع القانون فهي :

كاالآتي:  التعريف  ليكون  اللجنة  ا�ستحدثته  الذي  اخلربة  مهنة  تعريف  اإىل  عبارة  با�ستحداث  االقرتاح   -

)عمل فني ميار�سه اأ�سخا�س تلجاأ اإليهم اجلهات الق�سائية الإبداء الراأي يف اأمر ي�ستلزم معرفة فنية(.

- االقرتاح بحذف عبارة )بت�سكيل جمل�س التاأديب( من تعريف حمكمة اال�ستئناف املخت�سة.

- وقد جاء رد معايل/ د. هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

- االقرتاح باإ�سافة تعديل على تعريف مهنة اخلربة املقرتح ليكون كاالآتي : )هي مهنة ميار�سها اأ�سخا�س 

بناء على تكليف اجلهات الق�سائية لتقدمي راأيهم الفني اأو العلمي عند االقت�ساء ح�سب تخ�س�س كل منهم 

وفقًا الأحكام هذا القانون(.

- االإ�سارة اإىل اأن حمكمة اال�ستئناف تخت�س بت�سكيل جمل�س التاأديب. 

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذا التعديل فقد كان كاالآتي:

اأ�سخا�س  ميار�سه  فني  عمل  )هي  لي�سبح  اخلربة  مهنة  تعريف  �ساأن  يف  املقرتح  التعديل  على  •املوافقة 
تخ�س�س  ح�سب  االقت�ساء  عند  العلمي  اأو  الفني  تقريرهم  لتقدمي  الق�سائية  اجلهات  تكليف  على  بناء 

كل منهم وفقًا الأحكام هذا القانون(.

املخت�سة. اال�ستئناف  حمكمة  تعريف  من  التاأديب(  جمل�س  )بت�سكيل  عبارة  حذف  على  •املوافقة 
- اأما حتذف اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على املادة )2( من 

م�سروع القانون فهي :

- االقرتاح بحذف كلمة )وذلك( من البند )1( .

- االقرتاح باإ�سافة عبارة )مبا ال يتعار�س مع هذا القانون( اإىل عجز البند )2( من املادة .

- االقرتاح باأن تقوم اجلهات الق�سائية على م�ستوى الدولة بتحديد النظم والقواعد الالزمة ملزاولة مهنة 

الرتجمة

- وقد جاء رد معايل/ د. هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على حذف كلمة )وذلك( من البند )1( .

- املوافقة على مقرتح اإ�سافة عبارة )مبا ال يتعار�س مع هذا القانون( اإىل عجز البند )2( من املادة .

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على حذف كلمة )وذلك( من البند )1( .

- املوافقة على مقرتح اإ�سافة عبارة )مبا ال يتعار�س مع هذا القانون( اإىل عجز البند )2( من املادة .

ـ وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )3( من م�سروع القانون  فهي : 

- املطالبة با�ستثناء من �سبق عليه احلكم ق�سائيًا ومت رد اعتباره اإليه من عدم القيد يف جدول قيد اخلرباء 

بالوزارة .

- االقرتاح باإ�سافة تعديل على البند )2( ليكون ) اأن يكون حا�ساًل على موؤهل علمي من اإحدى اجلامعات 

اأو املعاهد املعرتف بها يف جمال تخ�س�سه(.

- االقرتاح بتعديل �سياغة البند )3( لي�سبح )اأال تقل خربته بعد التخرج عن )7( �سنوات للمواطن، يف 

جمال اخلربة املطلوب القيد بها، وعن )15( خم�سة ع�سر �سنة لغري املواطن يف جمال اخلربة املطلوب 

القيد بها.

- االقرتاح با�ستثناء بع�س التخ�س�سات اجلديدة من �سرط احل�سول على اخلربة للقيد يف جدول اخلرباء 

بعد  �سنوات  بها هي )10(  القيد  املطلوب  للمواطن يف جمال اخلربة  تكون مدة اخلربة  باأن  - االقرتاح 

التخرج الأهمية ذلك عند العمل كخبري.

- االقرتاح باإبقاء التعديل الذي اأدخلته اللجنة على البند )3( من املادة وهو اأن تكون مدة اخلربة للمواطن 

يف جمال اخلربة املطلوب القيد بها هي )7( �سنوات بعد التخرج، ولي�س )15( عامًا كما جاء يف ن�س 

احلكومة من اأجل ت�سجيع املواطنني عل االنخراط يف مهنة الرتجمة.

لكون  املادة  من   )5( البند  يف  “االإجراءات”  حمل  التخ�س�سية”  با�ستبدال”االختبارات  االقرتاح   -

االإجراءات اأمور روتينية  ال حتقق الغر�س املطلوب ك�سرط من �سروط قيد اخلرباء.

- االقرتاح باإبقاء البند )5( من املادة كما جاء من احلكومة لكون االختبارات هي االأدق يف تقييد اخلبري 

يف جدول الوزارة.

- وقد جاء رد معايل/ د. هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت كاالآتي: 

العبارة )اأو  العليا ( لت�سبح  اإ�سافة كلمة )  البند )2( مع اقرتاح  املوافقة على املقرتح املقدم بتعديل   -

املعاهد العليا املعرتف بها( .

- االقرتاح باأن تكون مدة اخلربة للمواطن هي )10( �سنوات يف البند )3( من املادة مع اإبقاء العبارة 

االآتية يف اآخر البند وهي:”على اأن تكون ال�سنوات اخلم�س االأخرية يف جمال اخلربة املطلوب القيد بها.

- املوافقة على التعديل الذي اأدخلته اللجنة على البند )5( من املادة.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح املقدم بتعديل البند )2( لي�سبح )اأن يكون حا�ساًل على موؤهل جامعي معتمد من 

اإحدى اجلامعات اأو املعاهد العليا املعرتف بها يف جمال تخ�س�سه(.

- وافق املجل�س على تعديل اللجنة يف �ساأن البند )3( من املادة. 

- وافق املجل�س على تعديل اللجنة يف �ساأن البند )5( من املادة.

اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  كانت  فقد   )5،6( املادتني  يخ�س  ما  اأما   -

ال�سعادة االأع�ساء حولهما هي :

ولي�س  االبتدائية  املحاكم  دوائر  اإحدى  اأمام  اجلدول  يف  قيده  بعد  اخلبري  حلف  يكون  باأن  االقرتاح   -

اال�ستئناف،وذلك ت�سهياًل على اخلبري يف �سرعة االنتهاء من اإجراءات القيد.

- االقرتاح باإعادة ترتيب املواد على اأن تكون املادة )5( حمل املادة )6(، واملادة )6( حمل املادة )5( 

مراعاة لت�سل�سل اإجراءات قيد اخلرباء يف هذا القانون.

- وقد جاء رد معايل/ د. هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

- احلكومة  ترى اأن يكون احللف اأمام دائرة من دوائر حماكم اال�ستئناف الأهمية هذا االأمر،فالطعن يف 
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القرارات،واملجال�س التاأديبية التي ت�سكل هي من اخت�سا�س هذه املحاكم.

- املوافقة على اإعادة ترتيب املواد على اأن تكون املادة )5( حمل املادة )6(، واملادة )6( حمل املادة )5(.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإعادة ترتيب املواد على اأن تكون املادة )5( حمل املادة )6(، واملادة )6( حمل املادة 

)5( يف هذا القانون.

- وافق املجل�س على البند )3( امل�ستحدث من قبل اللجنة يف املادة )6( والتي اأ�سبحت املادة )5( بعد 

اإعادة ترتيب املواد.

- اأما املادة )10( امل�ستحدثة من اللجنة فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي 

اأبداها ال�سعادة االأع�ساء حولها هي :

- االقرتاح با�ستثناء  اخلبري املواطن  مبزاولة مهنة اخلربة من خالل مكتب مرخ�س كما ورد ذلك يف البند 

)1( من املادة ،وذلك ت�سهياًل على املواطنني يف هذا اجلانب.

- االقرتاح بحذف هذه املادة امل�ستحدثة لكونها �ست�سبب الكثري من االإ�سكاليات يف هذا القانون.

- االقرتاح باإبقاء هذه املادة امل�ستحدثة نظرًا الأهميتها يف تنظيم عمل اخلرباء. 

- وقد جاء رد معايل/ د. هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على هذه املادة امل�ستحدثة من اللجنة.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة )10( امل�ستحدثة من اللجنة .

- وبخ�سو�س املادة )10( التي اأ�سبح رقمها )11( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأهم االأفكار 

واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حولها هي : 

- االقرتاح با�ستحداث بند جديد يف هذه املادة وهو” اأال يكون اخلبري الذي ي�ستعان به للبت يف ق�سية من 

ت�سارب م�سالح يف هذا  يكون هناك  ال  وذلك كي  نف�س جمال اخلربة  الق�سايا �ساحب عمل خا�س يف 

املو�سوع”.

بيان  يف  االأف�سل  هي  التنفيذية  الالئحة  الأن  املادة،  هذه  يف  امل�ستحدث   )10( البند  بحذف  االقرتاح   -

�سروط حتديث املهارات وتطويرها  بالن�سبة للخرباء.

- وقد جاء رد معايل/ د. هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

- االقرتاح باإبقاء البند )10( امل�ستحدث يف هذه املادة الأهميته مع اإ�سافة عبارة “على النحو الذي حتدده 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون”. 

- املوافقة على البنود امل�ستحدثة من قبل اللجنة يف هذه املادة.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

االأمانة  للم�ست�سارين يف  املجال  ترك  املادة،مع  على  اللجنة  اأدخلتها  التي  التعديالت  على  املجل�س  وافق   -

العامة الإعادة ترتيبها .

والتي  املادة )14(  على  االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  اأما   -

اأ�سبح رقمها )15( بعد تعديل اللجنة هي :

- االقرتاح بعدم حذف عجز املادة الأن فيه �سمانًا حلفظ حقوق اخلرباء عند التظلم والطعن يف قرارات 

اللجنة .

- االقرتاح باإخطار اللجنة اخلبري واجلهة التابع لها بالرد على ال�سكوى املقدمة �سده خالل )30( يومًا 

بداًل من )15( يومًا الأن ق�سايا اخلرباء معقدة وحتتاج اإىل وقت كاٍف .

- املطالبة باالإبقاء على  مدة )15( يومًا يف �ساأن رد اخلبري على ال�سكوى املقدمة �سده لكونها مدة كافية  

للرد .

- وقد جاء رد  معايل / هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل .على هذا املقرتح كاالآتي:

- املطالبة باالإبقاء على عجز املادة �سمانًا حلفظ حقوق اخلرباء عند التظلم والطعن يف قرارات اللجنة، 

كما اأن التظلم نظام عاملي وفيه نوع من ال�سفافية واال�ستقاللية .

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذا التعديل فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تعديل اللجنة مع حذف عجز املادة .

املادة  على  االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  اأما   -

)27( والتي اأ�سبح رقمها )28( بعد تعديل اللجنة هي :

- املطالبة باإعادة النظر يف عقوبة غرامة اخلبري لتتنا�سب مع مقدار ال�سرر الواقع اأو املخالفة التي ت�سدر 

من اخلبري .

- االقرتاح بو�سع عقوبات للمواد امل�ستحدثة يف املادة )10( متا�سيًا مع العقوبات الواردة يف املادة )27( 

املن�سو�س عليها يف  �ساأن خمالفة اخلبري لاللتزامات  اللجنة يف  تعديل  بعد  اأ�سبح رقمها )28(  والتي 

البنود )4،3،2،1( من املادة )10( من هذا القانون .

- وقد جاء رد  معايل / هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذا املقرتح كاالآتي:

- املوافقة على التعديل املقرتح من اللجنة يف �ساأن و�سع العقوبات للبنود امل�ستحدثة يف املادة )10( 

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذا التعديل فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة )27( والتي اأ�سبحت )28( كما جاءت من احلكومة بعد اإ�سافة بندين اآخرين 

البنود  املن�سو�س عليها يف  االلتزامات  اأحد  �ساأن خمالفة اخلبري  البنود اخلا�سة يف  اإىل  برقم )5،6( 

)4،3،2،1( من املادة )10( من هذا القانون .

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على املادة )31( 

والتي اأ�سبح رقمها )32( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االقرتاح بتحديد اأتعاب اخلرباء اإذا مت اال�ستعانة بهم يف الق�سايا اجلزائية الأن فيها مبالغة .

- وقد جاء رد  معايل / هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل على هذا املقرتح كاالآتي:

- املطالبة برتك حتديد اأتعاب اخلرباء لل�سلطة التقديرية الق�سائية لكونها اأقدر على حتديد حجم العمل 

الذي يقوم به اخلبري واملدة الالزمة الإجنازه .

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة )31( والتي اأ�سبحت )32( كما عدلتها اللجنة .

- وبخ�سو�س موقف املجل�س من م�سروع قانون احتادي يف �ساأن “ اخلربة اأمام املحاكم “ فهو 

كاالآتي :

- وافق املجل�س على م�سروع القانون من حيث املبداأ

االأع�ساء  ال�سادة  واإبداء  املقارن  اجلدول  تالوة  بعد  جمموعه  يف  القانون  م�سروع  على  املجل�س  وافق   -
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مالحظاتهم عليه.

) ج7 املعقودة بتاريخ 2012/03/13م (

للجهات  اخلتامية  واحل�سابات  لالحتاد  اخلتامي  احل�ساب  اعتماد  �ساأن  يف  احتادي  قانون  م�سروع   6-

امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2010/12/31م وكانت اأهم اال�ستف�سارات واملالحظات 

التي طرحت من قبل ال�سادة االأع�ساء حول كاالآتي :

- هناك العديد من املالحظات التي تتكرر ب�سكل �سنوي يف تقارير ديوان املحا�سبة دون اأن تقوم وزارة املالية 

مبعاجلتها.

- املطالبة بعدم اإلزام املجل�س باملوافقة املبدئية على م�سروع احل�ساب اخلتامي ،الأن هذه املوافقة البد اأن 

تكون بعد اأخذ املالحظات العامة على امل�سروع كما ن�ست املادة )87( من الد�ستور على ذلك .

- مطالبة ديوان املحا�سبة بتغيري �سكل احل�ساب اخلتامي وفقًا للقوائم املعتمدة دوليًا وذلك ليتنا�سب مع 

ميزانية الربامج واالأداء التي تطبقها الوزارات .

- اال�ستف�سار عن املعوقات التي تواجه الديوان للقيام مبهامه الرقابية على الوجه االأمثل .

- اال�ستف�سار عن وجود تن�سيق بني ديوان املحا�سبة ومكاتب التدقيق الداخلي التابعة لوزارة املالية .

- االإ�سارة اإىل اأن هناك �سوء تقدير يف حتديد ميزانيات بع�س اجلهات حيث اإنها يف بع�س االأحيان التتنا�سب 

مع اخلطط اال�سرتاتيجية املو�سوعة .

- االإ�سارة اإىل عدم وجود منهجية قام الديوان بو�سعها كي تتالءم مع التغريات احلا�سلة يف احلكومة.

-  اال�ستف�سار عن عدم قيام الديوان بدوره الرقابي ، واإ�سناد هذا االأمر اإىل �سركات خا�سة تدفع لها اأموال 

طائلة ، مع وجود كفاءات مواطنة ت�ستطيع القيام بهذا االأمر .

- اال�ستف�سار عن تقييم ديوان املحا�سبة للمخالفات التي ير�سدها للوزارات والهيئات االحتادية هل هي يف 

زيادة اأم تناق�س خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية .

- اال�ستف�سار عن عدم تعاون وزارة املالية مع ديوان املحا�سبة يف عدم توفري البيانات وامل�ستندات املطلوبة 

عملية  قبل  املالية  احل�سابات  على  والتدقيق  بالرقابة  معنية  جهه  املالية  وزارة  اأن  رغم  التدقيق  لغر�س 

ال�سرف وبعدها .

- خمالفة وزارة املالية للد�ستور نتيجة لتاأخر ميزانية 2010 ثالثة �سهور فقد قامت باخل�سم املبا�سر دون 

وجود اأداة قانونية وعدم �سدور مر�سوم باالعتمادات ال�سهرية طبقًا للمادة )123( من الد�ستور.

- اال�ستف�سار عن عدم تفعيل قطاع التدقيق الداخلي يف الوزارات وعدم وجود ربط بني التدقيق الداخلي 

وديوان املحا�سبة.

اأف�سل خم�س  �سمن  لتكون  الدولة  وا�سرتاتيجية   روؤية  لتحقيق  املالية  وزارة  �سعي  مدى  اال�ستف�سار عن   -

حكومات يف العامل وذلك يف ظل وجود الكثري من املخالفات. 

اخلتامي  احل�ساب  اعتماد  �ساأن  يف  احتادي  قانون  م�سروع  رف�س  يف  احلق  االحتادي  الوطني  للمجل�س   -

لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2010/12/31م 

،كاأي م�سروع قانون وذلك ا�ستنادًا اإىل املادة )110( من الد�ستور التي تن�س على اأنه اإذا رف�س املجل�س 

الوطني االحتادي م�سروع القانون،فاإن لرئي�س االحتاد اأو املجل�س االأعلى اأن يعيده اإىل املجل�س مرة  اأخرى”.

- التاأكيد على �سرورة و�سع حلول للمالحظات املتكررة يف ديوان املحا�سبة ب�سكل �سنوي يف �ساأن التجاوزات 

املالية يف عملية ال�سرف لدى بع�س الوزارات والهيئات االحتادية. 

- التاأكيد على اأحقية املجل�س يف رف�س م�سروع قانون امليزانية االحتادية وقانون احل�ساب اخلتامي اأو التعديل 

عليهما كذلك .

- اال�ستف�سار عن وجود )39( خمالفة ت�سمل )11( وزارة مل تتم تغطيتها وت�سمينها يف م�سروع قانون 

احل�ساب اخلتامي.

- الت�ساوؤل عن كيفية التعامل مع املبالغ الفائ�سة من ميزانيات بع�س اجلهات احلكومية . 

- اال�ستفهام حول عدم دقة التقديرات التي يتم و�سعها مليزانية الهيئات واملوؤ�س�سات االحتادية رغم مرور 

)40( �سنة على قيام الدولة وتطور اآلية اإعداد امليزانية وفق القانون.

- اال�ستف�سار عن حتديد اإطار زمني حمدد حلل ومعاجلة التغطيات القانونية ملخالفات اجلهات واملوؤ�س�سات 

احلكومية الواردة يف تقارير ديوان املحا�سبة وتفادي الوقوع فيها م�ستقباًل.

التجاوزات  على حل  يعمل  2012م  من  اعتبارًا  ال�سفرية  امليزانية  مع  يتوافق  تقرير  بتقدمي  املطالبة   -

واملخالفات والتغطيات. 

- اال�ستفهام عن اإمكانية وجود جهات حكومية م�ستثناة من نظام امليزانية ال�سفرية. 

- املطالبة بتقدمي تقرير يو�سح الفرق بني امليزانية ال�سفرية وامليزانية املعتادة املتبعة �سابقًا يف الوزارات 

وكيفية اإعدادها.

- وقد جاء موقف احلكومة يف الرد على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كالتايل :

- املطالبة باملوافقة املبدئية على امل�سروع ثم اإبداء املالحظات عليه .

- توجه احلكومة هو ن�س املادة)102( من الالئحة الداخلية للمجل�س باأن م�سروع احل�ساب اخلتامي هو 

م�سروع قانون يبدي املجل�س الوطني مالحظاته عليه فقط كما هو احلال يف م�سروع قانون امليزانية العامة 

لالحتاد .

- الد�ستور اأفرد املادة )135( للح�ساب اخلتامي والتي تن�س على اأن املجل�س يناق�س احل�ساب اخلتامي 

لالحتاد ويبدي مالحظاته فقط، وهذا االأمر ال يعترب م�سادرة حلق ت�سويت االأع�ساء واإمنا من اأجل اأن 

تكون املمار�سة متوافقة مع الد�ستور.

- ديوان املحا�سبة ال يتدخل بال�سيا�سات التي ت�سعها احلكومة ورقابة الديوان هي رقابة الحقه تنطلق من 

واقع امل�ستندات واحل�سابات وال�سجالت املالية لكل اجلهات االحتادية من اأجل تقييم طرق واأ�ساليب �سرف 

املال العام .

- دعم جمل�س الوزارء واملجل�س الوزاري للخدمات لديوان املحا�سبة للقيام مبهامه يف احلفاظ على املال 

العام .

�سركة  مثل  املحا�سبي  للتدقيق  اخلا�سة  ال�سركات  مع  �سراكة  عقد  اإىل  الداخلية  اجلهات  بع�س  توجه   - 

) االت�ساالت ( . 

واللوائح  القانون  املحا�سبة واجلهات االحتادية مقننة ح�سب  ديوان  العالقة بني  اأن طبيعة  اإىل  االإ�سارة   -

الداخلية اخلا�س بديوان املحا�سبة.

- التنويه اإىل اأن عدم تعاون اإحدى اجلهات اخلا�سعة لرقابة ديوان املحا�سبة مع الديوان ال يعني اأن جميع 

االأجهزة واجلهات غري متعاونة مع الديوان .

- االإ�سارة اإىل اأن جميع التجاوزات التي ترتقي اإىل خمالفات مالية ت�سدى لها ديوان املحا�سبة ومت التحقيق 

فيها واإحالتها اإىل اجلهات املخت�سة.

- االإ�سارة اإىل اأن ديوان املحا�سبة يعتمد خطط طويلة املدى يف جلب وتوطني خريجي اجلامعات واإعدادهم 

للعمل الرقابي يف الديوان .

- االإ�سارة اإىل اأن اإمكانيات وموارد احلكومة االحتادية حمدودة لذا يتم و�سع ميزانية متوازنة ح�سب ن�س 

القانون.

- التاأكيد على �سدور مر�سوم بقانون احتادي رقم )8( ل�سنة )2011م ( بنقل م�سوؤولية التدقيق والرقابة 
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الداخلية اإىل مكاتب معايل الوزراء للقيام بهذا الدور.

ومت  الداخلي  التدقيق  معايري  باإعداد  الوزراء  جمل�س  قبل  من  املالية  وزارة  تكليف  مت  اأنه  اإىل  االإ�سارة   -

رفع م�سودة املعايري لديوان املحا�سبة الإبداء وجهة النظر فيها ومن ثم رفعها ملجل�س الوزراء ليتم اإ�سدار 

القرارب�ساأنها .

- مت ت�سكيل جلنة من خم�سة وزراء يف )2011م( عملت على اإيجاد اآلية للتعاون بني وزارة املالية وديوان 

املحا�سبة.   

- التنوية اإىل وجود فرق بني التجاوز يف عملية ال�سرف للبنود املخ�س�سة يف امليزانية وبني املخالفة.

- اأوجد جمل�س الوزراء اآلية حمددة يف التعامل مع مالحظات ديوان املحا�سبة من خالل اإ�سفاء ال�سرعية 

على بع�س التجاوزات واملخالفات التي تقوم بها الوزارات والهيئات االحتادية .

- االإ�سارة اإىل اأن عملية الت�سويت على م�سروع قانون احل�ساب اخلتامي بالرف�س اأو املوافقة غري �سحيحة 

طبقًا لالأعراف الربملانية والن�سو�س الد�ستورية.

القادمة،الأن  ال�سنة  تتم معاجلتها يف  بل  تقارير ديوان املحا�سبة ال ترتك  التي ترد يف  املالية  - املخالفات 

احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية التي متت فيها هذه املخالفة يكون قد اأغلق بنهاية هذه ال�سنة.

- االقرتاح باإعادة م�سروع قانون احل�ساب اخلتامي اإىل اللجنة املخت�سة مرة اأخرى  ملزيد من الدرا�سة.

- املجل�س لي�س له حق يف رف�س م�سروع قانون امليزانية وقانون احل�ساب اخلتامي اأو التعديل عليهما، ا�ستنادًا 

ملا جاء يف املادة )90( من الد�ستور ويف الالئحة الداخلية للمجل�س يف املواد )89( و )110( و )135(.

وزارة  اإىل  ميزانياتها  الفائ�س من  بتحويل  قوانينها  ت�سمح  ال  بع�س اجلهات احلكومية  اأن  اإىل  االإ�سارة   -

املالية وحتتاج اإىل موافقة جمل�س الوزراء يف هذا االأمر .

- مت ا�ستحداث م�سروع قانون جديد ب�ساأن املوارد املالية التي حتول اإىل اخلزانة العامة وقد وافق جمل�س 

الوزراء على حتويله اإىل اللجنة الفنية للت�سريعات.

- التنويه اإىل �سدور مر�سوم بقانون ل�سنة 2008 لقواعد امليزانية والذي ن�س على اإلزام جميع اجلهات 

احلكومية بتحويل الفائ�س من ميزانياتها اإىل وزارة املالية.

- االإ�سارة اإىل اأن دور وزارة املالية يتمثل يف رفع التقارير الدورية يف �ساأن �سرف وتوزيع ميزانية كل جهة 

حكومية على الربامج و االأن�سطة بينما الرقابة على الربامج واالأن�سطة تتم عن طريق وزارة �سوؤون جمل�س 

الوزارء.

- االإ�سارة اإىل اأن املخالفات التي تتم تغطيتها بقانون هي التي ال ميكن حلها وت�سحيح و�سعها، بينما التي 

مل تتم تغطيتها فحلها وارد. 

- التنوية اإىل اأن تغيري �سكل تقرير ديوان املحا�سبة مبا يتنا�سب مع امليزانية ال�سفرية �سيعمل على تو�سيح 

ن�سبة ال�سرف على الربامج واالأن�سطة وتو�سيح املخالفات ولكن لن يعمل على عالج املخالفات واإلغائها. 

- هناك معرفة تامة من الوزارات يف كيفية التعامل مع امليزانية ال�سفرية حيث مت تدريب قرابة )2000( 

�سخ�س يف الوزارات واجلهات االحتادية على كيفية تطبيقها .

- توجد بع�س اجلهات التي ت�ستثنى من امليزانية ال�سفرية وذلك بحكم القانون.

- وبخ�سو�س موقف املجل�س من م�سروع قانون احتادي يف �ساأن “ اعتماد احل�ساب اخلتامي 

يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  وامللحقة  امل�ستقلة  للجهات  اخلتامية  واحل�سابات  لالحتاد 

كاالآتي: “ فهو  2010/12/31م 
- وافق املجل�س على م�سروع القانون من حيث املبداأ .

- وافق املجل�س على م�سروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن دون اإبداء ال�سادة االأع�ساء اأي 

مالحظات عليه.

- وافق املجل�س على م�سروع القانون يف جمموعة مع اإ�سافة احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي 

عن ال�سنة املالية 2010 م اإىل املادة الثانية من م�سروع القانون.

) ج8 املعقودة بتاريخ2012/03/27 م() ج11 املعقودة بتاريخ 2012/05/22م (

7- م�سروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )6( ل�سنة 2007م 
يف �ساأن اإن�ساء هيئة التاأمني وتنظيم اأعماله.  

-  وافق املجل�س على م�سروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )6( ل�سنة 2007م 

يف �ساأن “ اإن�ساء هيئة التاأمني وتنظيم اأعماله” .

) ج8 املعقودة بتاريخ2012/03/27 م (

8- م�سروع قانون احتادي يف �ساأن اعتماد احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي عن 
ال�سنة املالية 2009 م.

- وافق املجل�س على م�سروع قانون احتادي يف �ساأن “ اعتماد احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتادي 

عن ال�سنة املالية 2009 م” 

) ج8 املعقودة بتاريخ 2012/03/27 م (

9- م�سروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )11( ل�سنة 1992م 
يف �ساأن االإجراءات املدنية ال�سادر بالقانون االحتادي رقم )11( ل�سنة 1992م:

يهدف م�سروع القانون اإىل اإن�ساء جلان لف�س املنازعات الناجتة عن عقود التطوير العقاري اأو املتعلقة بها 

يف كل اإمارة مبا ي�سهم يف اإيجاد حلول تت�سم بال�سرعة والفعالية.

“مادة   )1( املادة  حول  االأع�ساء  ال�سادة  اأبداها  مت  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأبرز  كانت  وقد   -

م�ستحدثة” من م�سروع القانون هي:

العقاري”  “التطوير  تعريف  مفهوم  على  القانون   هذا  يف  التعريفات  مادة  ا�ستمال  عن  اال�ستف�سار   1-

نظرًا الأهميته يف معرفة كافة االأحكام التي �سترتتب على الق�سايا املتعلقة به بعد ذلك.

عن  الناجتة  املنازعات  لف�س  ت�سكيلها  �سيتم  التي  اللجان  يف  ق�ساة  ثالثة  وجود  اأهمية  على  التاأكيد   2-

عقود التطوير العقاري نظرًا لت�سعب الق�سايا يف هذه املنازعات وحاجتها اإىل خربة اأكرث من قا�س للبت 

فيها. 

مع  العقاري  التطوير  عقود  عن  الناجتة  املنازعات  ف�س  جلان  يف  واحد  قا�س  وجود  اأن  اإىل  االإ�سارة   3-

جمموعة من اخلرباء هو االأف�سل الأن وجود اكرث من قا�س يف اللجنة قد يعرقل عملها يف هذا النوع من 

الق�سايا التي حتتاج اإىل �سرعة للبت فيها.

-4 الت�ساوؤل عن االآثار التي �سترتتب يف حال موافقة املجل�س على حذف اللجنة عبارة )املتعلقة بها( يف 

هذه املادة الأنها ت�سري ظاهريًا يف املعنى اإىل وجود ق�سايا ذات �سلة غري مبا�سرة بق�سايا عقود التطوير 

العقاري حتتاج هي كذلك اإىل اإن�ساء جلان لف�س املنازعات الناجتة عنها.

عقود  عن  الناجتة  املنازعات  لف�س  اإمارة  كل  يف  اإن�ساوؤها  �سيتم  اأكرث  اأو  جلنة  وجود  عن  اال�ستف�سار   5-

التطوير العقاري.

املنازعات  لف�س  ت�سكليها  �سيتم  التي  اللجان  يف  خبريين  من  بداًل  خرباء  ثالثة  باإ�سافة  االقرتاح   6-

لتنوع الق�سايا املتعلقة بعقود التطوير العقاري والتي حتتاج يف بع�س االأحيان اإىل اأكرث من خبري خمت�س 

ال�ست�سارته فيها.
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-7 االإ�سارة اإىل �سرورة اإبقاء البند )2( من املادة يف �ساأن ت�سكيل جلان فرعية للنظر يف بع�س املنازعات 

املطروحة،وعدم  الق�سايا  يف  البت  �سرعة  يف  الأهميتها  الرئي�سية  اللجنة  من  اإليها  حتال  التي  والق�سايا 

تاأخري م�سالح االأفراد.

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )27( املادة  مع  املادة  من   )2( البند  تعار�س  مدى  عن  اال�ستفهام   8-

الذي ين�س على اأن اال�ستئناف يف الق�سايا  يكون اأمام املحاكم اال�ستئنافية ولي�س جلان يتم ت�سكيلها.

اإىل عدم وجود تعار�س بني املادة )27( من قانون االإجراءات املدنية وبني البند )2( من  -9 االإ�سارة 

املادة حيث اإن اللجان اال�ستئنافية التي �سيتم اإن�ساوؤها هي جلان منبثقة من حماكم اال�ستئناف  لالإ�سراع 

يف اإنهاء اإجراءات التقا�سي.

- وقد جاء رد معايل / د. هادف بن جوعان الظاهري - وزير العدل- على هذه املالحظات 

واال�ستف�سارات على النحو االآتي:

املحلية” الأن  الق�سائية  اجلهة  “رئي�س  باالإمارة” بعبارة  املعنية  “اجلهة  عبارة  با�ستبدال  االقرتاح   1-

بع�س االإمارات ال توجد بها جهة ق�سائية احتادية

العقاري  التطوير  الناجتة عن عقود  املنازعات  اإن�ساوؤها لف�س  �سيتم   التي  اللجان  تتكون  اأن  -2 االقرتاح 

من قا�س واحد باالإ�سافة ملجموعة من اخلرباء يكون راأيهم ا�ست�ساريًا يف الق�سايا التي �سيتم البت فيها.

-3 املوافقة على حذف عبارة )املتعلقة بها( من املادة كما ارتاأت اللجنة  الأنها ال ت�سيف جديدًا مل�سمون 

الن�س.

لذلك. احلاجة  ا�ستدعت  اإذا  املنازعات  لف�س  جلنة  من  اأكرث  ت�سكيل  يتم  قد  اأنه  اإىل  التنويه   4-

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

اللجنة. عدلته  كما   املادة  من   )1( البند  على  املجل�س  وافق   1-

اللجنة. من  جاء  كما   )2( البند  حذف  على  املجل�س  وافق   2-

اللجنة. عدلته  كما   )3( البند  على  املجل�س  وافق   3-

تعديله.  مع   )2( البند  اإىل    )4( البند  نقل  على  املجل�س  وافق   4-

املادة.   هذه  من   )4( البند  لت�سبح   )2( املادة  نقل  على  املجل�س  وافق   5-

القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  احتادي  قانون  م�سروع   من  املجل�س  موقف  وبخ�سو�س   -

االحتادي رقم )11( ل�سنة 1992م يف �ساأن االإجراءات املدنية ال�سادر بالقانون االحتادي 

رقم )11( ل�سنة 1992م فهو كاالآتي: 

- وافق املجل�س على م�سروع القانون من حيث املبداأ .

- وافق املجل�س على م�سروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن واإبداء بع�س ال�سادة االأع�ساء 

مالحظاتهم عليه. 

- وافق املجل�س على م�سروع القانون يف جمموعه .

) ج11 املعقودة بتاريخ 2012/05/22 م (

اإن�ساء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة دبا الفجرية باإمارة الفجرية: -10 م�سروع قانون احتادي ب�ساأن 

- وافق املجل�س على م�سروع قانون احتادي يف �ساأن “ م�سروع قانون احتادي ب�ساأن اإن�ساء حمكمة احتادية 

ابتدائية مبدينة دبا الفجرية باإمارة الفجرية “.

) ج11 املعقودة بتاريخ 2012/05/22م (

-11 م�سروع قانون احتادي يف �ساأن عمال  اخلدمة امل�ساندة : يتكون م�سروع القانون من )40( مادة، 

وعالقة  وجهة  من  االأعمال  باأ�سحاب  امل�ساعدة  اخلدمة  عمال  عالقة  تنظيم  اإىل  امل�سروع  هذا  ويهدف 

هاتني الفئتني مبكاتب التو�سط، من خالل حتديد املهن التي ت�سري عليها اأحكام م�سروع القانون وو�سع 

التزامات على هذه االأطراف وحتديد عالقاتها يف �سوء التفا�سيل الواردة يف امل�سروع. 

- وبخ�سو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )1( من م�سروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�سافة تعديل على تعريف العامل ليكون كاالآتي :) ال�سخ�س الطبيعي الذي يوؤدي خدمة م�ساعدة 

مقابل اأجر �سامل وذلك حتت اإدارة واإ�سراف وتوجيه �ساحب العمل(.

 - االقرتاح باإ�سافة كلمة طبيعي اإىل تعريف �ساحب العمل الوارد من احلكومة لي�سبح كاالآتي: )كل �سخ�س 

طبيعي ي�ستخدم عاماًل(.

- االقرتاح باإ�سافة تعديل على تعريف �ساحب العمل ليكون كاالآتي: )كل �سخ�س طبيعي ي�ستخدم عاماًل 

الأداء اأعمال اخلدمة امل�ساعدة(.

- االقرتاح بحذف كلمة الطبيعي من تعريف االأ�سرة واالكتفاء باإ�سافتها اإىل تعريف �ساحب العمل.

- االقرتاح بحذف عبارة  )يف مكان العمل ( من تعريف االأ�سرة.

لدور  املبا�سر  املعنى  لتحقيق  وذلك  الو�سيط  اال�ستقدام  مبكتب  تعريف مكتب  با�ستبدال ن�س  االقرتاح   -

املكاتب يف اإ�ستقدام العمال.

- االقرتاح باإ�سافة كلمة )من الوزارة( يف نهاية تعريف عقد العمل لتو�سيح امل�سوؤول عن اعتماد النموذج 

واتفاقًا مع البند )1( من املادة )5(.

اللجنة  التعديل املقرتح من  اإ�سافة  باإبقاء تعريف اجلهة ال�سحية كما جاء من احلكومة دون  - االقرتاح 

باإ�سافة عبارة )من اأي منهما( يف نهاية التعريف.

- االقرتاح بحذف تعريف اجلهات املعنية من م�سروع القانون لعدم ورود عبارة اجلهات املعنية بامل�سروع.

- وقد جاء رد الفريق / �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء - 

وزير الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على التعديل املقرتح بتعديل تعريف العامل.

- املوافقة على مقرتح اإ�سافة تعديل على تعريف �ساحب العمل ليكون كاالآتي: )كل �سخ�س طبيعي ي�ستخدم 

عاماًل الأداء اأعمال اخلدمة امل�ساعدة(.

-  املوافقة على التعديل املقرتح بحذف كلمة الطبيعي من تعريف االأ�سرة.

- املوافقة على مقرتح حذف عبارة )يف مكان العمل( من تعريف االأ�سرة.

- املوافقة على مقرتح ا�ستبدال ن�س تعريف مكتب اال�ستقدام مبكتب الو�سيط وا�ستبدالها اأينما وردت  يف 

القانون.

- املوافقة على مقرتح اإ�سافة كلمة )من الوزارة( يف نهاية تعريف عقد العمل.

- املوافقة على اإبقاء تعريف اجلهة ال�سحية كما جاء من احلكومة دون تعديل.

- املوافقة على مقرتح حذف تعريف اجلهات املعنية من م�سروع القانون.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذا التعديل فقد كان كاالآتي:

املوافقة على التعديل املقرتح يف �ساأن تعريف العامل لي�سبح ) ال�سخ�س الطبيعي الذي يوؤدي خدمة م�ساعدة 

مقابل اأجر �سامل وذلك حتت اإدارة واإ�سراف وتوجيه �ساحب العمل(.

- املوافقة على مقرتح اإ�سافة تعديل على تعريف �ساحب العمل ليكون كاالآتي: )كل �سخ�س طبيعي ي�ستخدم 

عاماًل الأداء اأعمال اخلدمة امل�ساعدة(.

-  املوافقة على التعديل املقرتح بحذف كلمة الطبيعي من تعريف االأ�سرة.



دور االنعقاد العادي ا�ول - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2011-2012)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

95 94

- املوافقة على مقرتح  حذف عبارة )يف مكان العمل( من تعريف االأ�سرة.

- املوافقة على مقرتح ا�ستبدال ن�س تعريف مكتب اال�ستقدام  بتعريف مكتب الو�سيط .

- املوافقة على مقرتح اإ�سافة كلمة )من الوزارة( يف نهاية تعريف عقد العمل .

- املوافقة على اإبقاء تعريف اجلهة ال�سحية كما جاء من احلكومة دون تعديل.

- املوافقة على مقرتح  حذف تعريف اجلهات املعنية من م�سروع القانون.

املادة  على  االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  اأما   -

)2( من م�سروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�سافة تعديل على البند )1( لي�سبح )ت�سري اأحكام هذا القانون على ا�ستقدام وت�سغيل العمال 

املبينة منهم باجلدول امللحق به واالأطراف ذات العالقة، وملجل�س الوزراء بناء على عر�س الوزير اإجراء اأي 

تعديل على م�سميات املهن الواردة بهذا اجلدول(

- االقرتاح بحذف البند )ب( لعدم و�سوح معناه.

- وقد جاء رد الفريق / �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزارء - 

وزير الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على مقرتح تعديل البند )1( .

- املوافقة على حذف البند )ب(.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح تعديل البند )1( .

- املوافقة على حذف البند )ب(.

ـ وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على املادة )3( من 

م�سروع القانون  فهي : 

- االقرتاح باإ�سافة تعديل على البند )1( ليكون ) ال يجوز الأي �سخ�س طبيعي اأو معنوي ا�ستقدام العمال 

ما مل يكن مرخ�سًا له وفق اأحكام هذا القانون. ويكون الرتخي�س ملدة �سنة قابلة للتجديد (.

- االقرتاح بحذف عبارة ويكون للرتخي�س ملدة �سنة قابلة للتجديد من البند )1( على اأن يتم حتديد مدة 

الرتخي�س يف الالئحة التنفيذية للقانون. 

- اال�ستف�سار عن اجلهة املنوطة بالرتخي�س ملكاتب ا�ستقدام العمالة  اأهي اجلهات املحلية اأم وزارة الداخلية.

- ا�ستحداث بند جديد ين�س على )وي�سرتط ملنح الرتخي�س توافر مدير مواطن ح�سن ال�سرية وال�سلوك، 

مع تقدمي �سمان بنكي على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون(. 

القانونية  ال�سروط  البند وهي) مع مراعات  اآخر  باإ�سافة عبارة يف  البند )2( وذلك  بتعديل  - االقرتاح 

الالزمة لرتخي�س كل مهنة – اإن وجدت. ويف جميع االأحوال يحظر ا�ستقدام اأو ت�سغيل عامل تقل �سنه عن 

ثمانية ع�سر �سنة ميالدية(. 

- وقد جاء رد الفريق / �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزارء- 

وزير الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على مقرتح تعديل البند )2(.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح  تعديل البند )1( مع االإبقاء على كلمة )اأو ت�سغيلهم( الواردة من احلكومة. 

- املوافقة على حذف عبارة ويكون الرتخي�س ملدة �سنة قابلة للتجديد يف البند )1(.

- املوافقة على مقرتح تعديل البند )2(.

- اأما ما يخ�س املادة )4( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سعادة 

االأع�ساء حولها هي :

- االقرتاح باإ�سافة تعديل على البند )1( على اأن ي�سبح كاالآتي: )عدم ا�ستقدام العمال من دولهم اإال بعد 

اإعالمهم بنوع العمل وطبيعته ومقدار االأجر ال�سامل وتوافر مايثبت لياقتهم وحالتهم ال�سحية والنف�سية 

كل  طبيعة  تراعى  اأن  على  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي  ال�سروط  من  وغريها  واملهنية 

مهنة(.

اأن تكون  - االقرتاح باإ�سافة تعديل على البند )3( امل�ستحدث وذلك باإ�سافة كلمة ) على االأكرث ( على 

كاالآتي : )اإجراء الفحو�سات الطبية الالزمة للعامل خالل ثالثني يومًا على االأكرث على دخوله الدولة(.

- االقرتاح با�ستبدال كلمة عامل بعمال اأينما وردت يف القانون وذلك لل�سياغة القانونية.

- وقد جاء رد الفريق / �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزارء - 

وزير الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي:

- االقرتاح با�ستبدال عبارة )هروب العامل( يف الفقرة )د( امل�ستحدثة  بعبارة )ترك العمل(.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح تعديل البند رقم )1(.

- املوافقة على مقرتح تعديل البند )3( امل�ستحدث.

- املوافقة على مقرتح  ا�ستبدال عبارة )هروب العامل( يف الفقرة )د( امل�ستحدثة  بعبارة )ترك العمل(.

- املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة عامل بعمال اأينما وردت  يف القانون وذلك لل�سياغة القانونية.

ال�سعادة  اأبداها  التي  اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات  املادة )5( فقد كانت  - وبخ�سو�س 

االأع�ساء حولها هي :

- االقرتاح باإ�سافة تعديل على الفقرة )ج( لت�سبح ) االلتزامات املالية الالزمة النتقال العامل من بلده اإىل 

الدولة، مقابل اخلدمات امل�ستحقة للمكتب وغريها وللوزارة املوافقة على تعديل احلكومة(.

- وقد جاء رد الفريق / �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزارء - 

وزير الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي:

- االقرتاح باإ�سافة تعديل على الفقرة )ج( لت�سبح ) االلتزامات املالية الالزمة النتقال العامل من بلده اإىل 

الدولة، مقابل اخلدمات امل�ستحقة للمكتب وغريها وللوزير اأو من يفو�سه املوافقة على تعديل احلكومة(.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح اإ�سافة تعديل على الفقرة )ج( )لت�سبح  االلتزامات املالية الالزمة النتقال العامل 

من بلده اإىل الدولة، مقابل اخلدمات امل�ستحقة للمكتب وغريها وللوزير اأو من يفو�سه املوافقة على تعديل 

احلكومة(

- فيما كانت اأبرز االآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول املادة )13( من م�سروع القانون 

هي:

العامل وفق ما تقت�سيه  اإجازة  العمل احلق يف حتديد مدة  القانون تعطي �ساحب  املادة )7( من هذا   -

طبيعة العمل، وذلك من خالل العقد الذي يربمه مع العامل.
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- وقد جاء رد الفريق/ �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء- 

وزير الداخلية- على هذه االآراء واملالحظات على النحو االآتي:

- االإجازات التي مت حتديدها يف هذا القانون ماأخوذة  من احلقوق التي مت و�سعها للعمال يف قانون العمل.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على هذه املادة كما جاءت من اللجنة.

من   )15( املادة  حول  االأع�ساء  ال�سادة  اأبداها  مت  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  وبخ�سو�س   -

م�سروع القانون فهي:

- االقرتاح بتعديل عجز البند ال�ساد�س من املادة  لي�سبح “ ت�سغيل العامل لديه واأال ي�سغله لدى الغري اإال 

وفقًا لالئحة التنفيذية لهذا القانون”.

- وقد جاء رد الفريق/ �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء- 

وزير الداخلية- على هذه االأفكار واملالحظات على النحو االآتي:

ال�سروط  وفق  اإال  الغري  لدى  العامل  ت�سغيل  لي�سبح”عدم  املادة  من   )6( البند  ن�س  بتعديل  االقرتاح   -

واالأو�ساع املقررة يف الالئحة التنفيذية” .

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على البند )6( من املادة كما عدلته احلكومة.

- وافق املجل�س على التعديالت الواردة من اللجنة بالن�سبة لبقية بنود املادة.

اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول املادة )19( من  اأبرز االأفكار االآراء واملالحظات التي  اأما   -

م�سروع القانون هي:

- االقرتاح بحذف عبارة “وخا�سة ما يتعلق منها ب�سروط العمل واالأجور” من عجز البند االأول من املادة، 

الأن الالئحة التنفيذية هي التي �ستحدد هذا االأمر.

- وقد جاء رد الفريق/ �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء- 

وزير الداخلية- على هذه االأفكار و االآراء واملالحظات على النحو االآتي:

- موافقة احلكومة على مقرتح  حذف عبارة “وخا�سة ما يتعلق منها ب�سروط العمل واالأجور” من عجز 

البند االأول من املادة.

 ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- موافقة املجل�س على االقرتاح بحذف عبارة “وخا�سة ما يتعلق منها ب�سروط العمل واالأجور” من عجز 

البند االأول من املادة.

- وفيما يتعلق باملادة )22( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة 

االأع�ساء حولها تتمثل يف :

- االقرتاح باإبقاء ن�س البند )ب( من الفقرة )1( من املادة كما جاء من احلكومة. 

- االقرتاح باإ�سافة كلمة )الورثة( اإىل عجز البند )ج( من الفقرة )1( من املادة لي�سبح )اإال مبوافقة 

الورثة اأو الوزارة(.

- االقرتاح باإبقاء ن�س البند )ج( من الفقرة )1( كما جاء من احلكومة.

- االقرتاح  باإبقاء ن�س البند )و ( من الفقرة )1( كما جاء من احلكومة مراعاة لبع�س احلاالت االإن�سانية.

- االإ�سارة اإىل اأن البند امل�ستحدث)ح( من الفقرة )1( يخالف ما جاء يف قانون العمل  حيث اإن االأخري 

ين�س على اأن العامل )7( اأيام متوا�سلة، اأو )21( متقطعة يكون ف�سله بدون اإنذار اأو نهاية خدمة.

- وقد جاء رد الفريق/�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء- 

وزير الداخلية- على هذه االأفكار و االآراء واملالحظات على النحو االآتي:

- االقرتاح باإ�سافة عبارة )وال ي�ستمر اإال مبوافقة الوزارة( اإىل عجز البند )ج( من الفقرة )1( من املادة.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء ن�س البند )ب(  من الفقرة )1( كما جاء من احلكومة.

- وافق املجل�س على اإبقاء  ن�س البند )و ( من الفقرة )1 ( كما جاء من احلكومة.

- وبخ�سو�س املادة )27( والتي اأ�سبحت برقم )29( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء 

واملالحظات حولها هي: 

- االقرتاح باإ�سافة عبارة) اإبعاد االأجنبي( اإىل عجز البند )3( منها.

- االقرتاح باإ�سافة عبارة ) احلرمان من العودة( اإىل عجز البند )3 ( منها.

 - وقد جاء رد الفريق/ �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء- وزير الداخلية- 

على هذه االأفكار و االآراء واملالحظات على النحو االآتي:

- موافقة احلكومة على اإ�سافة عبارة) اإبعاد االأجنبي( اإىل عجز البند )3( من املادة.

- االإ�سارة اإىل اأن احلرمان اإجراء اإداري، واالإبعاد يقت�سي احلرمان دون التطرق اإليه.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء ن�س البند )3( من املادة كما جاء من اللجنة.

- وفيما يتعلق باملادة )32( والتي اأ�سبحت برقم )34( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأهم 

االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- االقرتاح باأن تكون املدة التي تعطى للمكاتب العاملة يف جمال اال�ستقدام لت�سوية اأو�ساعها وفق اأحكام هذا 

القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا له هي )6(  اأ�سهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولي�س �سنة، 

لكون هذا القانون �سيعمل به بعد �سهرين من تاريخ ن�سره.

- وقد جاء رد  الفريق/ �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء- 

وزير الداخلية- على هذه االأفكار و االآراء واملالحظات على النحو االآتي:

- موافقة احلكومة على حتديد مدة )6( اأ�سهر تعطى للمكاتب العاملة يف جمال اال�ستقدام لت�سوية اأو�ساعها 

وفق اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا له.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على مقرتح اأن تكون الفرتة  املحددة هي )6( اأ�سهر ولي�س �سنة.

 - وبخ�سو�س موقف املجل�س من م�سروع  قانون احتادي يف �ساأن عمال اخلدمة امل�ساندة فهو كاالآتي: 

- وافق املجل�س على م�سروع القانون من حيث املبداأ .

- وافق املجل�س على م�سروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن واإبداء بع�س ال�سادة االأع�ساء 
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مالحظاتهم عليه. 

- وافق املجل�س على م�سروع القانون يف جمموعه .

) ج12 املعقودة بتاريخ 2012/05/12م (

من  القانون  م�سروع  يتكون   : االإمارات  بريد  جمموعة  اإن�ساء  �ساأن  يف  احتادي  قانون  م�سروع   12-

(41( مادة ، ويهدف امل�سروع اإىل خف�س التكاليف وحتقيق اأق�سى حد من التن�سيق بني موؤ�س�سة بريد 

االإمارات وموؤ�س�سة االإمارات للخدمات الربيدية )اإمبو�ست( من خالل ال�سكل القانوين باإن�ساء جمموعة 

بريد االإمارات لتحل حمل جمموعة بريد االإمارات القاب�سة ودمج الوحدتني الت�سغيليتني )بريد االإمارات 

�سي�سبح  ثم  ومن  واحد،  قانوين  بكيان  املجموعة  يف  اإبو�ست(  الربيدية  للخدمات  االإمارات  – موؤ�س�سة 
ملوجموعة ميزانية واحدة عو�سًا عن متتع كل واحدة مبيزانية م�ستقلة.

- وبعد تالوة تقرير اللجنة حول م�سروع القانون كانت هناك اآراء ومالحظات من اأ�سحاب 

ال�سعادة االأع�ساء على هذا  التقرير اأهمها :

- اال�ستف�سار عن الهدف الرئي�سي من اإ�سدار م�سروع قانون اإن�ساء جمموعة بريد االإمارات.

 

- وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�سوؤون املالية – رئي�س جمل�س 

اإدارة جمموعة بريد االإمارات على هذه املالحظات على النحو االآتي:

- االإ�سارة اإىل اأن اإ�سدار م�سروع قانون اإن�ساء جمموعة بريد االإمارات ياأتي نتيجة للتغريات والتطورات التي 

اأوجدتها االأزمة املالية العاملية، بهدف تخفيف التكاليف واالرتقاء باخلدمات الربيدية. 

- اأما ما يخ�س مالحظات ال�سادة االأع�ساء حول اجلدول املقارن مل�سروع القانون فقد كانت اأبرز االأفكار 

واالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول املادة )1( يف �ساأن التعريفات الواردة يف القانون فهي :

باأكرث من  باإ�سافة عبارة )اأوت�ساهم فيها  الوحدة وذلك  اإ�سافة تعديل على تعريف  يتم  باأن  -1 االقرتاح 

التعريف.   اآخر  يف  املال(  راأ�س  50% من 
–  رئي�س جمل�س  - وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�سوؤون املالية 

اإدارة جمموعة بريد االإمارات  على هذه املالحظات واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االقرتاح باأن يتم اإ�سافة تعديل على تعريف الوحدة التابعة املعدل من اللجنة وذلك باإ�سافة عبارة )اأو 

ت�سيطر عليها( يف اآخر التعريف.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذا التعديل فقد كان كاالآتي:

اأو ت�سيطر عليها(  50% من راأ�س املال  باأكرث من  اإ�سافة عبارة )اأو ت�ساهم فيها  •املوافقة على مقرتح 
اإىل تعريف  الوحدة التابعة .

- اأما املادة )3( فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء عليها هي:

الثانية. الفقرة  اآخر  يف  الت�سغيلية  بكلمة  التابعة  كلمة  با�ستبدال  االقرتاح   1-

ا�سم   باإ�سافة  وذلك  الثالثة  الفقرة  يف  للقانون(  )وفقًا  عبارة  على  تعديل  باإ�سافة  االقرتاح   2-

االإ�سارة)هذا( لت�سبح )وفقًا لهذا القانون( .

–  رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة  - وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�سوؤون املالية 

بريد االإمارات على هذه املالحظات واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على مقرتح ا�ستبدال كلمة التابعة بكلمة الت�سغيلية يف اآخر الفقرة الثانية.

- التنويه اإىل عدم اإ�سافة ا�سم االإ�سارة )هذا( لعبارة )وفقًا للقانون( حتى تكون اأ�سمل.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذا التعديل فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح  ا�ستبدال كلمة التابعة بكلمة الت�سغيلية يف اآخر الفقرة الثانية.

- وبخ�سو�س املادة )6( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها  هي:

املالية  الو�ساطة  اأعمال  بـ )عبارة  الفقرة )د(  املالية( يف  با�ستبدال عبارة )اأعمال اخلدمات  - االقرتاح 

والنقدية( وذلك الأن اأعمال الو�ساطة لي�ست من اخت�سا�س اخلدمات الربيدية.

- اال�ستف�سار عن اخلدمات واالأن�سطة الواردة يف الفقرة )هـ( واملتعلقة بخدمات النقل والتخزين واالإمداد 

ومدى تنا�سبها مع خدمات الربيد.   

- االقرتاح باإ�سافة كلمة )الربيدية( للفقرة )هـ( لت�سبح )خدمات النقل والتخزين واالإمداد الربيدية( 

لتحديدها �سمن خدمات الربيد.

- االقرتاح بحذف كلمة املهجن من تعريف خدمات الربيد يف الفقرة )و(.

- االقرتاح بتعديل البند )5( وذلك بحذف عبارة )وا�ستعمالها وا�ستغاللها جتاريًا اإما مبا�سرة اأو بوا�سطة 

وحداتها التابعة( على اأن ت�سبح )متلكها لالأرا�سي واملباين الالزمة ملمار�سة عملها �سمن اخت�سا�سها(. 

- وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�سوؤون املالية – رئي�س جمل�س 

اإدارة جمموعة بريد االإمارات على هذه املالحظات واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االإ�سارة اإىل اأن الفقرة )د( تقوم على اأن جملة اأعمال الو�ساطة املالية والنقدية ونقل وحتويل االأموال تدور 

كلها حول معان حمددة وحتت رقابة وقوانني البنك املركزي.

- التنويه اإىل اأن االأن�سطة الواردة يف الفقرة )هـ( واملتعلقة بخدمات النقل والتخزين واالإمداد تاأتي �سمن 

االخت�سا�سات والتو�سعات التي تقدمها اخلدمات الربيدية على م�ستوى العامل. 

- املوافقة على مقرتح حذف كلمة املهجن من تعريف خدمات الربيد يف الفقرة )و(.

- االقرتاح بنقل الفقرة )و( يف �ساأن تعريف خدمات الربيد اإىل املادة رقم )1( اخلا�سة بالتعريفات.

- االإ�سارة  اإىل اأن املمار�سات الواردة يف البند )5( تقع �سمن االخت�سا�سات اال�ستثمارية ملجموعة الربيد.

ـ اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذا التعديل فقد كان كاالآتي :

- املوافقة على مقرتح حذف كلمة املهجن من تعريف خدمات الربيد يف الفقرة )و(.

رقم )1( اخلا�سة  املادة  اإىل  الربيد  بتعريف خدمات  الفقرة )و( اخلا�سة   نقل  املوافقة على مقرتح   -

بالتعريفات.

- االإبقاء على الفقرة )هـ( كما جاءت من احلكومة.

- االإبقاء على البند )5( كما جاء من احلكومة.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على املادة  )7 ( من م�سروع 

القانون فهي :

- التنويه اإىل �سرورة اإ�سافة كلمة )الربيدية( بعد كلمة )البعائث( لكي يكون هناك توافق مع ما ا�ستحدثته 

اللجنة يف مادة التعريفات بخ�سو�س تعريفها ملفهوم البعائث الربيدية.

- االقرتاح با�ستبدال عبارة )وفقًا لل�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون( بعبارة )وفقًا 

لل�سروط التي يحددها املجل�س( الواردة يف عجز املادة لكي تت�سق مع ما ورد يف املادة )39( بهذا ال�ساأن.

التي تواجه موؤ�س�سة االإمارات للربيد ملمار�ستها اخت�سا�س منح موؤ�س�سات  - اال�ستف�سار حول االإ�سكاليات 

و�سركات القطاع اخلا�س تراخي�س نقل الوثائق وامل�ستندات باأنواعها الداخلية والدولية.
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- اال�ستف�سار عن �سرورة احل�سول على ترخي�س يف حال رغبة ال�سخ�س مبمار�سة ن�ساط بيع و�سراء طوابع 

الربيد.

املالية- رئي�س جمل�س  لل�سوؤون  الدولة  - وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير - وزير 

اإدارة جمموعة بريد االإمارات على هذه  االأفكار واالآراء واملالحظات كاالآتي:

- موافقة احلكومة على اإ�سافة كلمة )الربيدية( بعد كلمة  )البعائث( يف ن�س املادة.

- �سروط التعاقد ومنح الرتاخي�س باعتبارها اأمور جتارية االأف�سل اأن ي�سع �سروطها جمل�س االإدارة ولي�س 

الالئحة التنفيذية للقانون.

و�سركات  موؤ�س�سات  منح  الخت�سا�س  ممار�ستها  �ساأن  يف  عوائق  اأي  تواجه  ال  للربيد  االإمارات  موؤ�س�سة   -

القطاع اخلا�س تراخي�س نقل الوثائق وامل�ستندات باأنواعها الداخلية والدولية.

- التاأكيد على وجوب احل�سول على ترخي�س يف حال ممار�سة ن�ساط بيع و�سراء طوابع الربيد.

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإ�سافة  كلمة )الربيدية( بعد كلمة )البعائث( يف ن�س املادة.

- وافق املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة.

- وبخ�سو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )8( من م�سروع القانون فهي :

- االقرتاح با�ستبدال عبارة )بالتن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املخت�سة االأخرى( بعبارة )بالتن�سيق 

والتعاون مع وزارة اخلارجية والوزارات واجلهات املخت�سة االأخرى(.

– وزير الدولة لل�سوؤون املالية- رئي�س جمل�س  - وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير 

اإدارة  جمموعة بريد االإمارات على هذه  االأفكار واالآراء واملالحظات كاالآتي:

- عدم املوافقة على حذف )وزارة اخلارجية( من ن�س املادة الأن كل الربوتوكوالت الدولية يجب اأن توافق 

عليها وزارة اخلارجية فهذا عرف دويل �سائد،وعمل موؤ�س�سة االإمارات للربيد مرتبط دوليًا  بدور وجهود 

هذه الوزارة.

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة كما جاءت من احلكومة.

االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  االأفكار واالآراء واملالحظات  باأهم  يتعلق  - وفيما   

على املادة  )9 ( من م�سروع القانون فهي :

- التاأكيد على االلتزام يف ت�سكيل جمل�س اإدارة املجموعة بقرار جمل�س الوزراء رقم )29( ل�سنة 2011م  

يف �ساأن نظام حوكمة االإدارة يف الهيئات واملوؤ�س�سات وال�سركات الربحية وغري الربحية اململوكة للحكومة 

االحتادية،وي�سبح على اإثر ذلك الن�س املقرتح للمادة على النحو االآتي : )يتوىل اإدارة املجموعة جمل�س 

يتم اختيار رئي�سه واأع�سائه بقرار من جمل�س الوزراء ال يقل عن )7( اأع�ساء وال يزيد عن )9( اأع�ساء، 

مدة  وتكون  تنفيذيني،  اأع�ساء،واأع�ساء غري  اأدنى )3(  بحد  م�ستقلني  اأع�ساء  بينهم  يكون من  اأن  على 

الع�سوية باملجموعة )3( �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأخرى مماثلة........(

   

– وزير الدولة لل�سوؤون املالية- رئي�س جمل�س  - وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير 

اإدارة   جمموعة بريد االإمارات على هذه  االأفكار واالآراء واملالحظات كاالآتي:

-  ال يوجد هناك ت�سارب بني ما ورد يف ن�س املادة وبني قرار جمل�س الوزراء رقم )29( ل�سنة 2011م  

الأن جمل�س االإدارة بطبيعة احلال �سي�سكل و�سيتم حتديد اأع�سائه بقرار من جمل�س الوزراء.

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على املادة كما جاءت من اللجنة بدون تعديل.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )10 ( من م�سروع القانون فهي :

- التنويه يف البند )2( باأن يعتمد وي�سدر جمل�س الوزراء الهيكل التنظيمي للمجموعة ولي�س جمل�س اإدارة 

اأ�سوة مبا هو معمول به يف كل موؤ�س�سات وهيئات الدولة،لكون هذا االأمر وارد يف قرار جمل�س  املجموعة 

الوزراء رقم )29( ل�سنة 2011م يف �ساأن حوكمة االإدارة يف املوؤ�س�سات والهيئات الربحية وغري الربحية 

اململوكة للحكومة االحتادية.

– وزير الدولة لل�سوؤون املالية- رئي�س جمل�س  - وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير 

اإدارة  جمموعة بريد االإمارات على هذه  االأفكار واالآراء واملالحظات كاالآتي:

-  حتويل بع�س املوؤ�س�سات كما هو احلال يف موؤ�س�سة بريد االإمارات اإىل �سركات م�ساهمة عامة يتطلب مرونة 

يف تغيري هياكلها التنظيمية من جمال�س اإداراتها مبا يتنا�سب مع الو�سع االقت�سادي اأو التجاري.

- موافقة احلكومة على دمج البندين )2،3( يف بند واحد.

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

-  وافق املجل�س على البند )2( من املادة كما جاء من احلكومة.

- وافق املجل�س على بقية بنود املادة كما جاءت من اللجنة.

املادة   على  االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  اأما   -

)14 ( من م�سروع القانون فهي :

التدقيق  مدققي  خالل  من  يتم  االإدارة  جمل�س  اإىل  املجموعة  ح�سابات  تقرير  رفع  اأن  اإىل  االإ�سارة   -

الداخلي،ولي�س الرئي�س التنفيذي للمجموعة لكون ذلك يتعار�س مع نظام احلوكمة. 

– وزير الدولة لل�سوؤون املالية- رئي�س جمل�س  - وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير 

اإدارة جمموعة بريد االإمارات على هذه  االأفكار واالآراء واملالحظات كاالآتي:

حول  والتو�سيات  باملالحظات  متعلق  تقرير  هو  رفعه  الداخلي  التدقيق  يتوىل  الذي  املرفوع   التقرير   -

احل�سابات ولي�س تقرير احل�ساب اخلتامي للمجموعة.

- االقرتاح بحذف البند )12( واإعادة �سياغته مع املادة )21( من هذا امل�سروع.

- االقرتاح بحذف البند )14( امل�ستحدث من اللجنة.

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على حذف البند )12( من املادة واإعادة ترتيب البنود مرة اأخرى.

- املوافقة على حذف البند )14( امل�ستحدث من اللجنة.

 - وبخ�سو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )25 ( من م�سروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�سافة تعريف “ال�سلطات املعنية” اإىل مادة التعريفات.

– وزير الدولة لل�سوؤون املالية- رئي�س جمل�س  - وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير 

اإدارة  جمموعة بريد االإمارات على هذه  االأفكار واالآراء واملالحظات كاالآتي:
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- ال�سلطات املعنية الواردة يف ن�س املادة هي ال�سلطات االحتادية اأو املحلية يف االإمارة التي ت�ستطيع توفري 

االأرا�سي الالزمة ملوؤ�س�سة بريد االإمارات كي تقدم خدماتها.

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة  على حذف )ال�سلطات املعنية( من عجز املادة وا�ستبدالها ) بال�سلطات االحتادية واملحلية(.

- املوافقة على املادة التي ا�ستحدثتها اللجنة بعد املادة )25( يف هذا امل�سروع.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )35 ( من م�سروع القانون فهي :

الب�سرية  املوارد  ونظم  )قوانني  بعبارة  االحتادي(  الب�سرية  املوارد  )قانون  عبارة  با�ستبدال  االقرتاح   -

املعمول بها يف احلكومة( .

– وزير الدولة لل�سوؤون املالية- رئي�س جمل�س  - وقد جاء رد معايل/عبيد حميد الطاير 

اإدارة جمموعة بريد االإمارات على هذه  االأفكار واالآراء واملالحظات كاالآتي:

- موافقة احلكومة على اقرتاح ا�ستبدال عبارة )قانون املوارد الب�سرية االحتادي( بعبارة )قوانني ونظم 

املوارد الب�سرية املعمول بها يف احلكومة( .

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على ا�ستبدال عبارة )قانون املوارد الب�سرية االحتادي( بعبارة )قوانني ونظم املوارد الب�سرية 

املعمول بها يف احلكومة( .

 - وبخ�سو�س موقف املجل�س من م�سروع  قانون احتادي يف �ساأن اإن�ساء موؤ�س�سة بريد االإمارات فهو كاالآتي: 

- وافق املجل�س على م�سروع القانون من حيث املبداأ .

- وافق املجل�س على م�سروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن واإبداء بع�س ال�سادة االأع�ساء 

مالحظاتهم عليه. 

) ج13 املعقودة بتاريخ 2012/06/19 (

 “ االحتادية  الق�سائية  “ ال�سلطة  �ساأن  يف  احتادي  قانون  م�سروع   13-

- وافق املجل�س على م�سروع قانون “ال�سلطة الق�سائية “ يف جل�سة �سرية .

)ج14 املعقودة بتاريخ 2012/06/26م (

: املجل�س  غياب  يف  �سدرت  التي  االحتادية  القوانني   6-

- اأحيط املجل�س علمًا  بالقوانني االحتادية االآتية التي �سدرت يف غيابه وهي : 

املحا�سبة. ديوان  تنظيم  اإعادة  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )8( رقم  االحتادي  القانون   1-

دبا  مبدينة  ابتدائية  احتادية  حمكمة  اإن�ساء  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )10( رقم  االحتادي  القانون   2-

احل�سن باإمارة ال�سارقة.

)ج1 املعقودة بتاريخ 2011/11/15م(

م   2009 ل�سنة   )13( رقم  االحتادي  القانون  باإلغاء  2011م  ل�سنة   )11( رقم  احتادي  قانون   3-

يف �ساأن اإن�ساء الهيئة االحتادية لل�سحة . 

وميزانيات  لالحتاد  العامة  امليزانية  ربط  �ساأن  يف  م   2011 ل�سنة   )12( رقم  احتادي  قانون   4-

اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2012م . 

العامة لالحتاد  للميزانية  اإ�سايف  اعتماد  تقرير  �ساأن  2011م يف  ل�سنة  رقم )13(  قانون احتادي   5-

وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2011م .

)ج6 املعقودة بتاريخ2012/02/21م(

املرا�سيم بقوانني التي �سدرت :  7-

- اأحيط املجل�س علمًا باملرا�سيم بقوانني التي اأ�سدرتها احلكومة وهي :

الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  اإن�ساء  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )2( رقم  احتادي  بقانون  مر�سوم   1-

واالأزمات والكوارث . 

العامة  للميزانية  اإ�سايف  اعتماد  تقرير  �ساأن  يف   2011 ل�سنة   )4( رقم  احتادي  بقانون  مر�سوم   2-

لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية 2011م .

واالأمناء  االإدارات  جمال�س  تنظيم  �ساأن  يف  2011م  ل�سنة   )5( رقم  احتادي  بقانون  املر�سوم   3-

واللجان يف احلكومة االحتادية .

 )ج1 املعقودة بتاريخ 2011/11/15م(

 . للتنمية  االإمارات  م�سرف  اإن�ساء  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )7( رقم  احتادي  بقانون  مر�سوم   4-

واحل�ساب  العامة  امليزانية  اإعداد  قواعد  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )8( رقم  احتادي  بقانون  مر�سوم   5-

اخلتامي.

بقانون  املر�سوم  اأحكام  بع�س  تعديل  �ساأن  يف   2011 ل�سنة   )9( رقم  احتادي  بقانون  مر�سوم   6-

احتادي رقم )11( ل�سنة 2008م ب�ساأن املوارد الب�سرية يف احلكومة االحتادية . 

)ج3 املعقودة بتاريخ2012/01/03م(

اإن�ساء الهيئة العامة الأمن املنافذ واحلدود  2011 يف �ساأن  -7 مر�سوم بقانون احتادي رقم )6( ل�سنة 

واملناطق احلرة.

 )ج8 املعقودة بتاريخ2012/03/27م(

: احلكومة  اأبرمتها  التي  واملعاهدات  االتفاقيات   8-

- بلغ عدد االتفاقيات واملعاهدات التي اطلع عليها املجل�س )50( اتفاقية ومعاهدة واجلدول االآتي يو�سح 

اأهم الق�سايا التي تناولتها هذه املعاهدات واالتفاقيات:
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á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dGOóY 
äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJ’G

äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJE’G

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG19

 ¿hÉ©J  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (8)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  1-

 .ÉHƒc áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH »æah …QÉŒh …OÉ°üàbG

 ádhódG  ÚH   á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (13)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  2-

 »Ñjô°†dG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°ûH ájOÉ–’G É«fÉŸCG ájQƒ¡ªLh

(2011/11/15/01ê) .πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH ≥∏©àj ÉÃ

 áeƒµM  ÚH   á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (14)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe3-

 ¿hÉ©àdG ∫ƒM á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G áeƒµMh ádhódG

 (2011/11/15/01ê) .»côª÷G

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (32)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe4-

 ≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G Öæéàd É«LQƒL áeƒµMh ádhódG

(2011/11/15/01ê) .∫ÉŸG ¢SCGQ ìÉHQCGh πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dÉH

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (33)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe5-

 Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G Öæéàd ájQÉØ«dƒÑdG Ójhõæa ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(2011/11/15/01ê) .∫ÉŸG ¢SCGQh πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG

 ájQÉWE’G  á«bÉØJ’G  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (46)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  6-

 ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ÚH »æØdGh …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d

(2011/11/15/01ê) .Éjõ«dÉeh á«Hô©dG è«∏ÿG

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (66)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  7-

 ≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G Öæéàd GóædôjG áeƒµMh ádhódG

(2011/11/15/01ê) .∫ÉŸG ¢SCGQ ìÉHQCGh πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (67)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe8-

 Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°T ‘ ∫É¨JÈdG ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(2011/11/15/01ê) .πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG

 ¿hÉ©àdG  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (92)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  9-

 .¿Éé«HQPCG ájQƒ¡ªLh ádhódG ÚH á«côª÷G πFÉ°ùŸG ‘ ∫OÉÑàŸG …QGOE’G

(2011/12/13-2ê)

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dGOóY 
äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJ’G

äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJE’G

 á«bÉØJ’G  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  Ω  2011  áæ°ùd  (115)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  10-

.¿ÉªY áæ£∏°S áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH »FÉHô¡µdG §Hô∏d á«FÉæãdG

(Ω2012/02/7-5ê) 

 π≤ædG  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  Ω2011  áæ°ùd  (121)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  11-

(Ω2012/02/21-6ê) .á«Hô©dG ∫hódG ÚH ™FÉ°†Ñ∏d §FÉ°SƒdG Oó©àe

 ¿CÉ°ûH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2012  áæ°ùd  (16)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  12-

 ‘ äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFGh QÉªãà°S’G ÚeCÉàd á«eÓ°S’G á°ù°SDƒŸG Öàµe π«¨°ûJh íàa

(Ω2012/05/10-8ê) .ádhódG

 ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2012  áæ°ùd  (17)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  13-

 ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G Öæéàd á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM

(Ω2012/05/10-8ê) .πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG Üô¡àdG

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2012  áæ°ùd  (18)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  14-

 .QÉªãà°SÓd ádOÉÑàŸG ájÉª◊Gh ™«é°ûà∏d á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(Ω2012/05/10-8ê)

 ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2012  áæ°ùd  (29)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  15-

 .äGQÉªãà°S’G ™«é°ûJh ájÉªM ¿CÉ°ûH É«fƒà°SG ájQƒ¡ªLh ádhódG

(Ω2012/05/10-8ê)

 ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2012  áæ°ùd  (30)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  16-

 ÉªÑ«Ñjô°†dG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°ûH É«fƒà°SG ájQƒ¡ªLh ádhódG

(Ω2012/05/10-8ê) .πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH ≥∏©àj

 ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  Ω  2012  áæ°ùd  (34)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  17-

 .äGQÉªãà°S’G ™«é°ûJh ájÉªM ¿CÉ°ûH IQƒaÉ¨æ°S ájQƒ¡ªLh ádhódG

(Ω2012/06/12-12ê)

 ádhódG  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  Ω  2012  áæ°ùd  (35)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  18-

 .πNódG ≈∏Y áÑjô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°ûH …ô°ùjƒ°ùdG OÉ–’Gh

(Ω2012/06/12ê)

 ¿ƒYÉàdG  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2012  áæ°ùd  (45)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe.19
(Ω2012/06/26-14ê) .hô¨«æ«àfƒe áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH …OÉ°üàb’G
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á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dGOóY 
äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJ’G

äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJE’G

 ∫É›  ‘  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2010  áæ°ùd  (101)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  1-

.¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH »æeC’G ¿hÉ©àdG

(Ω2011/11/15-1ê)

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2010  áæ°ùd  (102)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  2-

 á≤Ñ°ùŸG ∫ƒNódG IÒ°TCÉJ øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ¿CÉ°ûH ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(Ω2011/11/15-1ê) .á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL »∏eÉ◊

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (7)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  3-

 á≤Ñ°ùŸG ∫ƒNódG IÒ°TCÉJ øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ¿CÉ°ûH ¢UÈb ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

 (Ω2011/11/15-1ê) .áª¡ŸGh á°UÉÿGh á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL »∏eÉ◊

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (47)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  4-

(Ω2011/11/15-1ê) .…ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH π°û«°S áeƒµMh ádhódG

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (48)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  5-

 ∫ƒNódG IÒ°TCÉJ øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ¿CÉ°ûH á«cGÎ°T’G ΩÉæà«a ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(Ω2011/11/15-1ê) .á«ª°SôdG / á°UÉÿGh á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL »∏eÉ◊

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (60)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  6-

 .ájô°ùdG äÉeƒ∏©ª∏d ácÎ°ûŸG ájÉª◊G ¿CÉ°ûH ájOÉ–’G É«°ShQ ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(Ω2011/11/15-1ê)

 ¿CÉ°ûH  Úà«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (68)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  7-

 .äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ºFGôL áëaÉµeh ,ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµe

  (Ω2011/11/15-1ê)

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (69)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  8-

 »∏eÉ◊ ∫ƒNódG IÒ°TCÉJ øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ¿CÉ°ûH ájOÉ–’G É«°ShQ áeƒµMh ádhódG

(Ω2011/11/15-1ê) .á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2012  áæ°ùd  (27)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  9-

 .´ÉaódG ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH á«°ùfôØdG ájQƒ¡ª÷G áeƒµMh ádhódG

(Ω2012/05/10-8ê)

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2012  áæ°ùd  (28)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  10-

 á≤Ñ°ùŸG ∫ƒNódG IÒ°TCÉJ øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ¿CÉ°ûH É«°ù«fhófCG ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(Ω2012/05/10-8ê) .áeóÿGh á°UÉÿGh á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL »∏eÉ◊

10 á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dGOóY 
äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJ’G

äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJE’G

 ÚH  ∞«°†ŸG  ó∏ÑdG  ¥ÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (9)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  1-

.IOóéàŸG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒ∏d ájÒ°†ëàdG áæé∏dGh ádhódG áeƒµM

(Ω2011/12/15-01ê) 

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (34)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  2-

 ‘ ¿hÉ©àdG ∫ƒM á«dÉª°ûdG GóædôjEGh »ª¶©dG É«fÉ£jÈd IóëàŸG áµ∏ªŸG áeƒµMh ádhódG

(Ω2011/15/11-1ê) .ájhƒædG ábÉ£∏d á«ª∏°ùdG äÉeGóîà°S’G ∫É›

 πjó©J  ∫ƒcƒJhôH  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  Ω  2012  áæ°ùd(32)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  3-

 .1997 ájhƒædG QGô°VC’G øY á«fóŸG á«dhDƒ°ùŸG ¿CÉ°ûH Éæ««a á«bÉØJG

(Ω2012/06/12/12-12ê)

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2010  áæ°ùd  (103)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  1-

(Ω2011/11/15-1ê) .á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG áeƒµMh ádhódG

 á«Hô©dG  á«bÉØJ’G  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2010  áæ°ùd  (104)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  2-

(Ω2011/11/15-1ê) . »Hô©dG ‘É≤ãdG êÉàfE’G ∫É≤àfG Ò°ù«àd

 á«bÉØJG  ¤EG  ádhódG  ΩÉª°†fG  ¿CÉ°ûH   2010  áæ°ùd  (105)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  3-

(Ω2011/11/15-1ê) .‘É≤ãdG ÒÑ©àdG ∫Éµ°TCG ´ƒæJ õjõ©Jh ájÉªM

 π≤ædG  äÉeóN á«bÉØJG  ≈∏Y ≥jó°üàdÉH  2010  áæ°ùd  (106) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 4-

(Ω2011/11/15-1ê) .¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH …ƒ÷G

 π≤ædG äÉeóN á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2010 áæ°ùd (107) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe 5- 

 Éª¡«ª«∏bEG ÚH ájƒ÷G äÉeóÿG ¿CÉ°T ‘ ¿Éà°ùfÉªcôJ áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH …ƒ÷G

(Ω2011/11/15-1ê) . Éª¡FGQh Éª«ah

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2010  áæ°ùd  (108)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  6-

 ó©H øY QÉ©°ûà°SÓd »FÉ°†ØdG ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG áeƒµMh ádhódG

 (Ω2011/11/15-1ê) .

 ∂µ°ùdG  ¥ÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (15)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  7-

(Ω2011/11/15-1ê) .»Hô©dG ¥ô°ûŸG ‘ á«dhódG ájójó◊G

 á«dhódG  ¥ô£dG  ¥ÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (16)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  8-

(Ω2011/11/15-1ê) .»Hô©dG ¥ô°ûŸG ‘

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (59)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  9-

 ÚH …ƒ÷G π≤ædG äÉeóN ¿CÉ°ûH á«fÉàjQƒŸG á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G áeƒµMh ádhódG

(Ω2011/11/15-1ê) .Éª¡FGQh Éª«ah Éª¡«ª«∏bEG

18

3 á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

iôNCG ÉjÉ°†b

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (61)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  10-

 Éª«ah Éª¡«ª«∏bEG ÚH ájƒ÷G äÉeóÿG ¿CÉ°ûH ∫É¨JÈdG ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(2011/11/15-01ê) .Éª¡FGQh

 áeƒµM  ÚH  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2011  áæ°ùd  (62)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  11-

 .Éª¡FGQh Éª«ah Éª¡«ª«∏bEG ÚH …ƒ÷G π≤ædG äÉeóN ¿CÉ°T ‘ »∏«°ûJ áeƒµMh ádhódG

(2011/11/15-01ê)

 á«bÉØJ’G  ¤EG  ádhódG  ΩÉª°†fG  ¿CÉ°ûH  2011  áæ°ùd  (91)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  12-

(2011/12/13-02ê) .É¡JÉfÉ°üMh á°ü°üîàŸG ä’ÉcƒdG äGRÉ«àeÉH á≤∏©àŸG
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 äÉeóN á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2011 áæ°ùd (120) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe  13- 

 (2012/02/21-06ê) .ájOÉ–’G É«°ShQ áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH …ƒ÷G π≤ædG

 á«bÉØJG  ¤EG  ádhódG  ΩÉª°†fG  ¿CÉ°ûH  2011  áæ°ùd  (105)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  14-

(2012/02/07-05) .IóëàŸG ·C’G áÄ«¡d äÉfÉ°ü◊Gh ÉjGõŸG

 áæ÷  AÉ°ûfEG  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2012  áæ°ùd  (15)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  15-

 .∫É¨æ°ùdG ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH ¿hÉ©à∏d ácÎ°ûe

(2012-5-10-08 ê)

 ójÈdG  OÉ–G  ≥FÉKh  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2012  áæ°ùd  (21)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  16-

 .Ω2008 ¿hô°û©dGh ™HGôdG ∞«æL ô“Dƒe äGQGôb ¿CÉ°ûH »ŸÉ©dG

(2012-5-10-08 ê)

 ∫ƒcƒJhÈdG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  Ω  2012  áæ°ùd  (33)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  17-

.Ω 1988 ΩÉ©d ¢ùjQÉH á«bÉØJGh Éæ««a á«bÉØJG ≥«Ñ£J ¿CÉ°ûH ∑Î°ûŸG

(2012-6-12-12ê) 

 äÉ«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdG  ¿CÉ°T  ‘  Ω  2012  áæ°ùd  (36)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  18-

.á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷Gh ádhódG ÚH

(2012/06/12-12ê) 

´ƒªéŸG50

 á«bÉØJ’G  ¤EG  ádhódG  ΩÉª°†fG  ¿CÉ°ûH  2011  áæ°ùd  (91)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  12-

(2011/12/13-02ê) .É¡JÉfÉ°üMh á°ü°üîàŸG ä’ÉcƒdG äGRÉ«àeÉH á≤∏©àŸG
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القضايا اإلقتصادية
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القضايا اإلقتصادية

القضايا األمنية

القضايا األمنية

القضايا األخرى

القضايا األخرى

3

القضايا البيئية

القضايا البيئية

- ر�سم بياين ميثل الق�سايا التي تناولتها املعاهدات واالتفاقيات التي مت االطالع عليها :

(ثالثًا)
نشاط المجلس خالل الدور 

ا�ول في الجانب الرقابي
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: العامة  املو�سوعات   1-

- موؤ�سرات عامة حول مناق�سة املو�سوعات العامة :

بلغ عدد املو�سوعات العامة التي تبناها االأع�ساء خالل دور االنعقاد العادي االأول من الف�سل الت�سريعي 

واأ�سدر   ، عامًا  مو�سوعًا   )2( عدد  مناق�سة  من  املجل�س  انتهى   ، عامًا  مو�سوعًا   )27( ع�سر  اخلام�س 

بلغ  املو�سوعات قد  ال�ساعات املخ�س�سة ملناق�سة هذه  اأن عدد  *،ويالحظ  اإىل احلكومة   ب�ساأنهما تو�سيتني 

مناق�سات  زمن  جممل  من   )%12.6( بلغت  وبن�سبة  ثانية  و)27(  دقيقة  و)50(  �ساعات   )  8  (

اجلل�سات البالغ  )70( �ساعة و)12( دقيقة و)17( ثانية ، كما وافق املجل�س على تاأجيل مناق�سة عدد 

)1( مو�سوعًا عامًا اإىل جل�سات قادمة*، وانتهت اللجان كذلك من اإعداد تقارير ب�ساأن عدد )3( مو�سوعًا 

عامًا واأ�سبحت جاهزة للعر�س على املجل�س* ، والزال هناك اأمامها )13( مو�سوعًا عامًا قيد الدرا�سة *، 

و) 8 ( مو�سوعات عامة اأخرى مت اإر�سالها ملجل�س الوزراء لطلب املوافقة على مناق�ستها* .

 *  ر�سائل تو�سيات املجل�س يف �ساأن املو�سوعات العامة اإىل احلكومة مرفق رقم )11( يف التقرير.

 * وافق املجل�س على تاأجيل مناق�سة مو�سوع »�سيا�سة وزارة الداخلية » الذي مت طرحه يف اجلل�سة الثالثة ع�سرة املعقودة بتاريخ 2012/6/12م اإىل 

جل�سة قادمة.

 * جدول باملو�سوعات  العامة التي انتهت اللجان من اإعداد تقارير ب�ساأنها واأ�سبحت جاهزة للعر�س على املجل�س مرفق )12( يف التقرير  .

 * جدول باملو�سوعات العامة التي ال زالت اأمام اللجان مرفق رقم )13( يف التقرير .

 * جدول باملو�سوعات العامة التي اأر�سلت اإىل جمل�س الوزراء لطلب املوافقة على مناق�ستها مرفق رقم )14( يف التقرير .

- ق�سايا املو�سوعات العامة :

جدول ميثل ق�سايا املو�سوعات العامة والزمن امل�ستغرق ملناق�سة كل مو�سوع عام :

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dGäÉYƒ°VƒŸG
áeÉ©dG

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG

ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

 IQGRh á°SÉ«°S "  ´ƒ°Vƒe

 ∫ƒM á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG

 ¿Éª°†dG ´ƒ°Vƒe

"»YÉªàL’G

 äÓµ°ûŸG " ´ƒ°Vƒe

" ádhódG ‘ á«Ä«ÑdG

á«Ä«H ÉjÉ°†b

´ƒªéŸG

á«YÉªàLG ÉjÉ°†b1

1

2

%  6.5

%  6

%12.6

á°ûbÉæe áÑ°ùf 

äÉYƒ°VƒŸG ÉjÉ°†b 

øeõdG øe áeÉ©dG 

äÉ°ù∏é∏d »∏µdG

 (35)h äÉYÉ°S (4)

á«fÉK (37)h á≤«bO

 (14)h äÉYÉ°S ( 4)

á«fÉK (50)h á≤«bO

 (50)h äÉYÉ°S (8)

á«fÉK (27)h á≤«bO
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- وقد جاءت مناق�سة املو�سوعات العامة على النحو االآتي :

التي  واالأفكار  اال�ستف�سارات  اأهم  كانت  “ وقد  الدولة  يف  البيئية  “ امل�سكالت  مو�سوع   1-

طرحت من قبل ال�سادة االأع�ساء فيه هي :

- اال�ستف�سار عن اجلهود التي قامت بها الوزارة للقيام بدورها يف حماية الرثوتني الزراعية واحليوانية كما 

ن�ست املادة )121( من الد�ستور على ذلك  . 

- االإ�سارة اإىل عدم ارتقاء اجلهود املبذولة  يف حماية البيئة مب�ستوى دولة االمارات يف االأداء البيئي عامليًا.

- اال�ستف�سار عن اأ�سباب  �سعف التن�سيق بني الوزارة واجلهات املحلية املخت�سة بال�سوؤون البيئية يف الدولة.

- اال�ستف�سار عن �سبب عدم تعاون الوزارة يف توفري املعلومات التي طلبتها اللجنة املخت�سة  بدرا�سة ومناق�سة 

مو�سوع امل�سكالت البيئية يف الدولة.

-  اال�ستف�سار عن املوؤ�سرات التي حتدد مكانة دولة االمارات عامليًا يف الت�سنيفات الدولية  اخلا�سة باالأداء 

البيئي.

- اال�ستف�سار عن اخلطط التي ت�سعها وزارة البيئة لالرتقاء باالأداء البيئي واملكانة التي ت�سبو للو�سول اإليها 

عامليًا. 

حال  الطارئة  البحرية  احلوادث  مع  البيئة  وزارة  بها  تتعامل  ا�سرتاتيجية  خطة  وجود  عن  اال�ستف�سار   -

وقوعها.

- اال�ستف�سار عن املدة الزمنية التي حتتاجها وزارة البيئة النت�سال ناقلة النفط الغارقة رغم مرور اأربعة 

اأ�سهر على غرقها.

% 6.6

% 6.5

%6

%6.5

% 6.4

% 6.3

% 6.2

% 6.1

% 6.0

% 5.8

% 5.7
موضوع الضمان اإلجتماعيموضوع املشكالت البيئية

موضوع الضمان اإلجتماعي

موضوع املشكالت البيئية

املوارد يف  الرقابة على هذه  املائية الإحكام  املوارد  القانون اخلا�س بحماية  - اال�ستف�سار عن عدم تفعيل 

الدولة.

- اال�ستف�سار عن عدم وجود قوانني متنع وتنظم قطع االأ�سجار املحلية املعمرة وتنظيم الرعي اجلائر وعن 

وجود نظام الإدارة املحميات الطبيعية يف الدولة .

- اال�ستف�سار عن وجود ت�سريعات واأنظمة ت�سبط ا�ستخدام املياه اجلوفية املاحلة يف الري والزراعة وحتديد 

جماالت واأماكن ا�ستخدامها.

وذلك  اخل�سراء  االأحزمة  خالل  من  املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ا�ستخدام  عدم  عن  اال�ستف�سار   -

لتحقيق اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الت�سحر. 

التاأكيد على �سرورة ربطها  الت�سحر،مع  بيانات خا�سة مب�سكلة  لقاعدة  الوزارة  اإن�ساء  اال�ستف�سار عن   -

بقاعدة البيانات الوطنية على م�ستوى الدولة.

- اال�ستف�سار عن اإجراءات وبرامج العمل التي قامت بها وزارة البيئة من اأجل الت�سدي لالأمرا�س واالآفات 

الزراعية وخا�سة العابرة للحدود منها. 

- اال�ستف�سار عن دور الوزارة وجلانها التن�سيقية يف التعاون مع جهات االخت�سا�س املحلية يف �سبط ومتابعة 

املواقع املخالفة اخلا�سة بالتخل�س من النفايات.                                                                

النفايات يف  مكبات  البيئة حول  وزارة  بها  قامت  التي  الدرا�سة  تو�سيات  تطبيق   اال�ستف�سار عن مدى   -

الدولة.  

- اال�ستف�سار عن اخلطوات العملية التي قامت بها وزارة البيئة لتو�سيح اأهمية اإن�ساء وحدات �سكنية بعيدًا 

عن الك�سارات وامل�سانع خلطورة هذا االأمر على �سحة االإن�سان.

بال�ساأن  املعنية  املحلية  اجلهات  مع  التن�سيق  البيئة يف  وزارة  تواجهها  التي  االإ�سكاليات  عن  اال�ستف�سار   -

البيئي يف الدولة 

- اال�ستف�سار عن االأنظمة التي يتم من خاللها القيام مبراقبة عمل الك�سارات.

- املطالبة  ب�سرورة اإلزام امل�سانع  بتطبيق كافة املعايري واالأنظمة اخلا�سة بحماية البيئة.

من  تخل�سها  �ساأن  يف  والناقالت  ال�سفن  على  الرقابة  يف  الوزراة  تتبعها  التي  االآليات  عن  اال�ستف�سار   -

خملفات الزيوت وامللوثات باالإ�سافة ملياه التوازن وخملفاتها.

- املطالبة بزيادة االهتمام باملحميات الطبيعية املوجودة يف الدولة.

- اال�ستف�سار عن تاأخر حتديث الوزارة للبيانات واالإح�سائيات البيئية يف الدولة بعد موافقة جمل�س الوزراء  

على اإن�ساء قاعدة بيانات احتادية خا�سة بال�ساأن البيئي.

- اال�ستف�سار عن النتائج التي حتققت يف �ساأن التن�سيق بني وزارة البيئة  ووزارة الرتبية والتعليم فيما يتعلق 

باملناهج التعليمية وت�سمينها مكونات بيئية تركز على توعية الطالب باأهمية احلفاظ على البيئة.

- اال�ستف�سار عن احللول املقرتحة واخلطط امل�ستقبلية التي و�سعتها وزارة البيئة حلل م�سكلة �سح املياه يف 

املناطق الو�سطى من الدولة.

- اال�ستف�سار عن االأ�سرار التي ت�سببت بها ال�سدود يف ق�سائها على الكثري من االأ�سجار والغطاء النباتي.

- اال�ستف�سار عن ال�سيا�سة االإعالمية التي تتبعها وزارة البيئة لتحقيق االأهداف البيئية يف الدولة.
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- اال�ستف�سار عن التلوث الذي ت�سببه خملفات مزارع االأ�سماك يف البحر وتاأثريتر�سباتها على االأ�سماك.

- اال�ستف�سار عن امللوثات الناجتة عن �سخ كميات كبرية من مياه ال�سرف ال�سحي يف مياه اخلليج وبالقرب 

من ال�سواطئ ومدى تاأثري ذلك على احلياة البحرية ومرتادي البحر.

- اال�ستف�سار عن االإجراءات التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق مبو�سوع االإعالم البيئي.

- اال�ستف�سار عن دور الوزارة يف مراقبة الهواء يف املناطق ال�سكنية القريبة من املناطق ال�سناعية احلرة 

نظرًا لتاأثرها مبا يحويه الهواء من ملوثات توؤثر على �سحة ال�سكان.

الناجت عن  الهواء  تلوث  م�سكلة  واملياه يف احلد من  البيئة  وزارة  بها  تقوم  التي  اال�ستف�سار عن اجلهود   -

ا�ستخدام مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل.

اأبحاث  بتنفيذ  تقوم  اأبحاث  ومراكز  خمتربات  اإن�ساء  يف  الوزارة  به  قامت  الذي  الدور  عن  اال�ستف�سار   -

ودرا�سات تطبيقية ت�ساهم يف حتقيق اأهداف وجهود الوزارة يف حماية البيئة.

من  للحد  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  بتعيني  اخلا�س  القانون  تطبيق  يف  الوزارة  دور  عن  اال�ستف�سار   -

املخالفات التي تلحق اأ�سرارًا بالبيئة.  

- اال�ستف�سار عن دور وزارة البيئة يف حماية البيئة بالرغم من تعطيل قانون حماية البيئة رقم )24( ل�سنة 

�سدوره.  على  �سنة   )13( مرور  رغم  1999م 
- االإ�سارة اإىل اأن اأحد االأ�سباب التي توؤدي اإىل عدم قدرة الوزارة على حتقيق اأهدافها وتنفيذ مبادراتها 

يرجع اإىل عدم  تعيني وكيل وزارة لها منذ  عام 2005م.

- االإ�سارة اإىل عدم تفعيل خطة الطوارئ  الوطنية حلماية البيئة البحرية وو�سع االآليات لتنفيذها وذلك 

رغم مرور )13( �سنة على اإحاالتها اإىل جمل�س الوزراء.

- اال�ستف�سار عن مدى التطبيق الفعلي ال�سرتاتيجية وزارة البيئة على اأر�س الواقع.

- اال�ستف�سار عن العائد االإيجابي الذي حتقق من االتفاقيات التي اأبرمتها وزارة البيئة يف �ساأن تنمية البيئة. 

- اال�ستف�سار عن عدم االأخذ بالتو�سيات التي �سدرت من املجل�س الوطني االحتادي ال�سابق يف �ساأن وزارة 

البيئة لغاية االآن. 

- اال�ستف�سار عن ال�سعوبات والتحديات التي تواجه وزارة البيئة واملياه حتى يتمكن املجل�س الوطني االحتادي 

من تقدمي الدعم الالزم للوزارة.

- اال�ستف�سار عن مدى تطبيق وزارة البيئة واملياه ملبداأ ال�سفافية يف التعامل مع املجتمع مبختلف جماالته.

واأرقام  الإح�سائيات  تقدميها  يف  وامل�سداقية  ال�سفافية  مببداأي  الوزارة  التزام  مدى  عن  اال�ستف�سار   -

بخ�سو�س الو�سع البيئي يف الدولة.

- االإ�سارة اإىل و�سول دولة االإمارات لن�سبة )10.7( يف الب�سمة البيئية لال�ستهالك على م�ستوى العامل  

االأمر الذي يتطلب قيام الوزارة بجهود الإيجاد حلول لهذا االأمر.

- اال�ستف�سار عن  جهود الوزارة يف حتقيق مبادرة )االقت�ساد االأخ�سر لتحقيق التنمية امل�ستدامة( التي  

اأطلقها �ساحب ال�سمو/ ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم- رئي�س جمل�س الوزراء- حاكم دبي للحفاظ على 

البيئة.

- اال�ستف�سار عن االإجراءات التي قامت بها  الوزارة  للحد من املخاطر الناجتة عن االعتماد على حمطات 

حتلية املياه يف احل�سول على املياه ال�ساحلة لل�سرب.

التنمية  اآلية  اعتماد موا�سفات  الطاقة يف  ووزارة  واملياه  البيئة  وزارة  التعاون بني  اأوجه  اال�ستف�سار عن   -

النظيفة )برتوكول كيوتو( يف جمال معاجلة النفايات.

من  التقليل  �ساأنها  من  التي  واملبادرات  االآليات  قيا�س  يف  الوزارة  �ستتبعها  التي  االآلية  عن  اال�ستف�سار   -

االأ�سرار البيئية.

- اال�ستف�سار عن اأهم م�سكلة بيئية تواجه الدولة يف الوقت احلايل اأو امل�ستقبل القريب واالإجراءات املتخذة 

كحلول لهذه امل�سكلة.

- اال�ستف�سار عن اجلهود التي تقوم بها الوزارة بالتن�سيق مع زارة التعليم العايل واجلامعات الوطنية ل�سد 

يف  الوزارة  حتتاجها  التي  البيئية  التخ�س�سات  يف  املواطنة  الب�سرية  الكوادر  من  الوظيفية  االحتياجات 

الوقت احلايل وم�ستقباًل .

البيئية و�سرورة  باأهم امل�سكالت  التاأكيد على �سرورة توعية كافة �سرائح املجتمع وعلى راأ�سهم الطلبة   -

احلفاظ على املوارد البيئية يف الدولة.

- التاأكيد على �سرورة قيام الوزارة باإيجاد حلول عاجلة مل�سكلة الك�سارات التي تعاين منها بع�س مناطق 

الدولة ملا لها من اآثار �سلبية على البيئة وعلى �سحة االإن�سان.

- اال�ستف�سار عن االإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من ا�ستخدام املبيدات احل�سرية ملا لها من اآثار 

�سلبية على �سحة االإن�سان.

- اال�ستف�سار عن جهود الوزارة يف ت�سجيع القطاع اخلا�س لال�ستثمار يف اإعادة تدوير النفايات  ومعاجلة 

مياه ال�سرف ال�سحي.

- اال�ستف�سار عن وجود تعاون بني وزارتي البيئة وال�سحة يف الرقابة على النفايات الطبية التي ترمى يف 

القمامة من قبل بع�س العيادات املنت�سرة يف الدولة.

- وقد جاء رد معايل/ د.را�سد اأحمد بن فهد–وزير البيئة واملياه على هذه اال�ستف�سارات 

واالأفكار كاالآتي:

- تقع دولة االإمارات يف املرتبة )77(  من بني )152( دولة يف الت�سنيف العاملي حلماية البيئة، وذلك 

ا�ستنادًا للجهود املبذولة يف املجال البيئي.

- وزارة البيئة كانت متعاونة مع اللجنة املخت�سة بدرا�سة مو�سوع امل�سكالت البيئية يف الدولة ،وذلك من 

خالل ح�سور ممثليها الجتماعات هذه اللجنة والرد على ا�ستف�سارات اأع�سائها مع االكتفاء  بهذا االأمر 

دون احلاجة الإر�سال ردود مكتوبة للمجل�س.

- التاأكيد على وجود خطة  طوارئ م�سرتكة مع الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات للتعامل مع احلوادث 

البحرية اإال اأنها مل تقر من احلكومة حتى االآن.

- �سعوبة و�سع مدة زمنية النت�سال الباخرة الغارقة، لكون هذا االأمر مرتبط با�ستقرار االأحوال املناخية يف 
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البحر. 

- الزراعة تعترب اأحد م�سببات تدهور ومتلح االأرا�سي من خالل ا�ستنزاف املياه اجلوفية نتيجة قلة �سقوط 

االأمطار.

-  حتديث قواعد البيانات واخلطط اال�سرتاتيجية املتعلقة بالبيئة يتم القيام به بني فرتة واأخرى.

- وزارة البيئة واملياه قامت بدرا�سة م�سرتكة بالتعاون مع مركز الزراعة امللحية وهي ب�سدد اإ�سدار  القرارات 

التنظيمية لتحلية املياه املاحلة بناًء على النتائج التي مت التو�سل اإليها يف هذه الدرا�سة.

- قدمت الوزارة  بالتعاون مع وزارة االأ�سغال درا�سة م�سرتكة حول التخل�س من النفايات وقد القت موافقة 

من جمل�س الوزراء.

- اإ�سدار جمل�س الوزراء لنظام خا�س وا�سرتاطات بخ�سو�س ت�سغيل الك�سارات،وذلك بالتن�سيق بني وزارتي 

البيئة واالأ�سغال واجلهات املحلية املعنية.

املعنية  بالتن�سيق مع اجلهات  الوزارة  الك�سارات وامل�سانع نظام متكامل مت و�سعه من قبل  اإدارة  - نظام 

بتطبيق قانون حماية البيئة.

- جميع الناقالت البحرية يف منطقة اخلليج التوجد فيها م�سكلة مياه التوازن وكلها تخ�سع لرقابة الهيئة 

الوطنية للموا�سالت.

- تبحث وزارة البيئة مع الهيئة الوطنية للموا�سالت تطوير منظومة املراقبة اجلوية للمياه البحرية للدولة.

اإىل  من )%6(  الدولة  املحميات يف  ن�سبة  رفع  على  املحلية  ال�سلطات  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة  تعمل   -

.)%10(

- توجد يف الوزارة اإدارة خمت�سة  باإعداد قواعد البيانات واالإح�ساءات املتعلقة بالبيئة ،ويتم حتديثها بني 

فرتة واأخرى.

- تتعاون وزارة البيئة مع وزارة الرتبية والتعليم يف ت�سمني املناهج  كل ما يتعلق باملكونات البيئية لتوعية 

الن�سء باأهمية احلفاظ على البيئة.

- تعترب العوامل املناخية املتمثلة يف قلة �سقوط االأمطار وكذلك قلة خمزون املياه اجلوفية ال�سبب يف �سح 

املياه.

لتحديد  املحلية  اجلهات  مع  الت�ساور  بعد  وذلك  املياه  ولتخزين  ال�سكنية  املناطق  ال�سدود حلماية  تن�ساأ   -

املكان االأن�سب الإن�سائها.

يتعلق  ما  كل  ن�سر  على  حري�سة  وهي  االحتادية  باحلكومة  مرتبطة  اإعالمية  ا�سرتاتيجية  تتبع  الوزارة   -

بالبيئة من اأن�سطة ودرا�سات واأبحاث لو�سائل االإعالم املختلفة.

- املناطق ال�سناعية احلرة تتم مراقبة الهواء فيها من خالل حمطات الر�سد التي تر�سد قراءات الهواء 

املوجودة يف هذه املناطق.

العايل وذلك ال�ستحداث  التعليم  بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة  2008 قامت  واملياه يف  البيئة  - وزارة 

برنامج الطب البيطري وذلك بال�سراكة مع جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يف هذا املجال.

- الوزارة تعمل على حتديث القوانني املتعلقة بالبيئة وذلك لوجود ق�سور يف موادها.

- قامت الوزارة بالعديد من االجتماعات مع اجلهات املعنية يف �ساأن خطة الطوارئ الوطنية للبيئة البحرية 

اإال اأنها مل تكتمل حتى االآن.

- الوزارة ت�سعى  دائمًا اإىل تقدم الدولة يف املوؤ�سرات واملقاي�س�س العاملية اخلا�سة بال�ساأن البيئي.

-  الوزارة  حري�سة على مواكبة التطورات العاملية من خالل اإبرام االتفاقيات الدولية التي ت�سهم يف ارتفاع 

موؤ�سر الدولة بيئيًا. 

الوزارة   وكيل  من�سب  ل�سغل  املوؤهلة  الب�سرية  الكوادر  توفر  عدم  من  حاليًا  واملياه  البيئة  وزارة  تعاين   -

باالإ�سافة لبع�س الوظائف االإدارية الهامة.

من  االإمارات  دولة  اال�ستهالك،وتعترب  لنمط  مقيا�س  هي  واإمنا  للتلوث  مقيا�سًا  لي�ست  البيئية  الب�سمة   -

الدول ال�سباقة الإطالقها يف عام 2007م،علمًا باأن اآخر اإح�سائية يف الدولة توؤكد اأن ن�سبة )80%( من 

اال�ستهالك م�سدره الكربون باعتباره امل�سدر االأ�سا�سي الإنتاج الطاقة بو�سائلها املختلفة. 

�سنوي،من خالل  ب�سكل  البيئية  الب�سمة  للتقليل من  ا�سرتاتيجيتها  الوزارة يف  �سيا�سات و�سعتها  - هناك 

تر�سيد ا�ستهالك الطاقة.

- كل حمطات حتلية املياه يف الدولة تلتزم بالت�سريف االآمن لكافة املواد الكيميائية التي ت�ستخدم يف تنظيف 

حمطات التحلية، حتى ال تت�سبب يف اأي م�سكالت بيئية.

- هناك درا�سات جدوى تقوم بها الوزارة لقيا�س االأثر البيئي للمبادرات وامل�سروعات الكبرية التي تنفذها 

للحفاظ على البيئة.

- اأهم امل�سكالت البيئية التي تواجهها الدولة هي كيفية التعامل مع االأنواع املختلفة للنفايات الناجتة عن 

اال�ستهالك العايل.

- خلق ثقافة بني اأفراد املجتمع باأهمية احلفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية اأمر هام يحتاج اإىل ت�سافر 

جهود خمتلف املوؤ�س�سات املجتمعية لتنفيذه.

- الوزارة بالتعاون مع اجلهات  املحلية البمخت�سة حري�سة على تطبيق قرار جمل�س الوزراء املوقر يف �ساأن 

ا�ستخدام وتداول مبيدات ال�سحة العامة.

-  هناك تعاقد مع اإحدى ال�سركات العاملة يف اإمارة ال�سارقة ملعاجلة النفايات الطبية يف االإمارات ال�سمالية.

) ج9 املعقودة بتاريخ2012/04/10م (

-2 مو�سوع “ �سيا�سة وزارة ال�سوؤون االجتماعية حول ال�سمان االجتماعي “ وقد كانت اأهم اال�ستف�سارات 

واالأفكارواملالحظات التي طرحت من قبل ال�سادة االأع�ساء فيه هي :

- اال�ستف�سار عن وجود تعريف ملفهوم ال�سمان االجتماعي .

- اال�ستف�سار عن تقييم الوزارة لقانون الت�سريعات املنظمة لل�سمان االجتماعي املعمول به ،ومدى قدرته 

على التعامل مع التطورات االقت�سادية واالجتماعية للفئات امل�ستفيدة من ال�سمان االجتماعي .

- اال�ستفهام عن مدى توجه الوزارة لتعديل القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة )2001م( يف �ساأن ال�سمان 

االجتماعي ، وما هي اجلوانب التي  �ستقوم الوزارة بتعديلها يف م�سروع القانون اجلديد .

- اال�ستف�سار عن مدى توافق ا�سم قانون ال�سمان االجتماعي مع م�سمون القانون .
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- التاأكيد على �سرورة حر�س الوزارة على اتباع املمار�سات العاملية يف جمال ال�سمان االجتماعي واحلماية 

االجتماعية من حيث تو�سعة دائرة امل�ستفيدين ونوعية اخلدمات املقدمة .

- اال�ستفهام عن قطع امل�ساعدات االجتماعية يف حال لدى املواطن دخل اآخر .

- اال�ستف�سار عن املعوقات التي تواجه الوزارة يف تطبيق ال�سمان االجتماعي .

- اال�ستف�سار عن قيام  الوزارة باإيجاد فر�س عمل للخريجني للباحثني عن عمل . 

- اال�ستفهام عن خطة الوزارة يف �سم الباحثني عن عمل اإىل الفئات التي حت�سل على ال�سمان االجتماعي.

- اال�ستف�سار عن اآليات التن�سيق التي حتققت بني الهيئة االحتادية واجلهات احلكومية واخلا�سة يف اإطار 

تنمية وتدريب الفئات امل�ستفيدة من ال�سمان االجتماعي .

- اال�ستفهام عن خطط الوزارة يف تعزيز العالقات مع املوؤ�س�سات احلكومية واالحتادية والقطاع اخلا�س من 

خالل اإ�سراكهم يف عملية التنمية االجتماعية بح�سب مفهوم ال�سمان االجتماعي .

- اال�ستف�سار عن ال�سعوبات التي تواجه الوزارة يف �سبيل تطوير عملية التن�سيق بينها وبني خمتلف اجلهات، 

وماهي احللول ملواجهة هذه التحديات .

- اال�ستفهام عن اأ�سباب غياب مبادرات وا�سحة يف خطة الوزارة يف �ساأن اإيجاد اآليات تن�سيق م�سرتكة بني 

الوزارة واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة لتعزيز مفهوم امل�ساركة املجتمعية .

- الت�ساوؤل عن  جوانب التن�سيق بني الوزارة وبني خمتلف القطاعات احلكومية واخلا�سة يف �سبيل اإن�ساء 

امل�ساريع التنموية يف �سبيل ا�ستحداث فر�س عمل جديدة للفئات امل�ستفيدة من ال�سمان االجتماعي .

- اال�ستف�سار عن اأوجه ال�سراكة الفاعلة بني الوزارة وبني القطاع احلكومي واخلا�س .

- الت�ساوؤل عن املبلغ امل�سروف من �سندوق امل�سوؤولية االجتماعية لتمويل امل�ساريع التنموية واالجتماعية ، 

وماهي اجلهات امل�ساهمة يف هذا ال�سندوق .

- اال�ستفهام عن ن�سبة ر�سا املجتمع عن اأن�سطة وبرامج الوزارة يف �ساأن م�ستحقي ال�سمان االجتماعي.

- املطالبة ب�سمول الباحثني عن عمل �سمن احلاالت التي ت�ستحق وجوبًا امل�ساعدات االجتماعية .

- اال�ستفهام عن خطة الوزارة االإعالمية الإبراز املبادرات التي تقوم بها يف املجتمع .

- اال�ستفهام عن وجود تن�سيق بني الوزارة ووزارة ال�سحة يدعم الفئات امل�ستحقة لل�سمان االجتماعي.

- اال�ستف�سار عن ا�ستبعاد بع�س الفئات كالطلبة املتزوجني وجمهويل الوالدين واملواطنة املتزوجة باأجنبي، 

واملطلقة دون �سن الـ )35( من مكرمة رئي�س الدولة التي ن�ست على زيادة قيمة امل�ساعدات االجتماعية 

بن�سبة )%20(.

- الت�ساوؤل عن دور معايل وزيرة ال�سوؤون االجتماعية حول ماجاء يف املادة رقم )5( من قانون ال�سمان 

االجتماعي والتي تعطي الوزير حق اقرتاح زيادة قيمة امل�ساعدات.

- اال�ستفهام عن عدد امل�ستفيدين من ال�سمان االجتماعي والذين مت توفري فر�س عمل لهم بح�سب درجة 

االإعاقة .

- اال�ستف�سار عن اأوجة التن�سيق بني وزارة ال�سوؤون االجتماعية وخمتلف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف 

�سبيل دمج فئة املعاقني يف املجتمع وتوفري فر�س عمل منا�سبة لهم.

- الت�ساوؤل عن ال�سعوبات التي تواجه وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف �سبيل توظيف فئة املعاقني.

- اال�ستفهام عن طرق التوا�سل والتعرف على بع�س الفئات كاالأميني وامل�سنني واالأ�سر املتعففة  وامل�ستحقني 

للم�ساعدة ممن الميكنهم التوا�سل مع الوزارة.

- اال�ستف�سارعن خطة الوزارة يف زيادة اأعداد الباحثني االجتماعيني مبا يتنا�سب مع اأعداد احلاالت التي 

تتعامل مع وزارة ال�سوؤون االجتماعية.

- الت�ساوؤل عن تفعيل وزارة ال�سوؤون االجتماعية للفئات الواردة يف املادة )4( من القانون االحتادي رقم 

)2( ل�سنة 2001 يف �ساأن ال�سمان االجتماعي.

- اال�ستفهام عن اأحقية املواطنني يف احل�سول على امل�ساعدات االجتماعية لكونها حق اأ�سيل لهم

- اال�ستف�سار عن دعم فئات ذوي االحتياجات اخلا�سة ومدى اأحقيتهم يف ا�ستمرار ح�سولهم على امل�ساعدة 

االجتماعية يف حالة ح�سولهم على وظيفة.

- الت�ساوؤل عن مدى دعم وزارة ال�سوؤون االجتماعية للفئات امل�ساعدة للفئات امل�ستحقة للم�ساعدة االجتماعية 

كفئة كبار ال�سن.

- اال�ستفهام عن دور وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف دعم الفئات امل�ستحقة للم�ساعدات االجتماعية متا�سيًا 

مع الدعم املقدم من احلكومة املحلية لفئة ال�سمان االجتماعي يف بع�س االإمارات.

�سرف  ال�ستمرار  العمل  اأو  الزواج  حالة  كاإثبات  ال�سن  كبار  من  الثبوتية  االأوراق  طلب  عن  اال�ستف�سار   -

امل�ساعدات االجتماعية لهم.  

الرعاية  من  التحول  يف  احلكومة  ال�سرتاتيجية  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  تطبيق  مدى  عن  الت�ساوؤل   -

االجتماعية اإىل التنمية االجتماعية.

ال�سوؤون  القيا�س واالأهداف  يف اخلطة االإ�سرتاجية لوزارة  - االإ�سارة اإىل عدم وجود توافق بني موؤ�سرات 

االجتماعية لعام )2013-2011(. 

- اال�ستف�سار عن وجود درا�سات حول مدى ر�سا امل�ستفيدين من خدمات ال�سمان االجتماعي التي تقدمها 

الوزارة.

- التنوية  اإىل  اأن اإيقاف الوزارة للم�ساعدات االجتماعية يف حال عدم التاأخري يف جتديد امل�ستندات املطلوبة 

اليحقق الطماأنية وال�سمان للم�ستفيدين  .

لعام  مبادراتها  �سمن  اأطلقته  الذي  االإلكرتوين  )نرتابط(  مل�سروع  الوزارة  اإجناز  ن�سبة  اال�ستفهام عن   -

)2010-2008م( والذي يهدف اإىل اإن�ساء بوابة اإلكرتونية موحدة جلميع اخلدمات االجتماعية.

اإىل ق�سمني  العاجزين �سحيًا  لت�سنيف فئة  الوزارة  ا�ستندت عليها  التي  القانونية  االأ�س�س  الت�ساوؤل عن   -

عجز �سحي كلي وعجز �سحي جزئي.

- االقرتاح بتخ�سي�س مندوب  يقوم بتخلي�س معامالت فئة كبار ال�سن يف �ساأن جتديد امل�ستندات املطلوبة 

ال�ستحقاق امل�ساعدة االجتماعية.

- اال�ستف�سار عن اأ�سباب اتخاذ معيار ال�سن واحلالة االجتماعية لالأب يف حتديد قيمة امل�ساعدة االجتماعية 

لفئة املطلقات املواطنات.
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- ا لتنويه اإىل وجود بع�س فئات متلقي امل�ساعدات االجتماعية تقيم خارج الدولة.

- الت�ساوؤل عن وجود تعاون قائم بني الوزارة والهيئة االحتادية للكهرباء واملاء لتفادي اإيقاف خدمة الكهرباء 

واملاء يف حال تعرث متلقي امل�ساعدات االجتماعية عن �سداد ر�سومها.

- اال�ستف�سار عن مبادرات الوزارة يف تدريب وت�سغيل بع�س فئات متلقي امل�ساعدات االجتماعية .

- اال�ستفهام عن قدرة ميزانية الوزارة على تنفيذ جميع اأهدافها اال�سرتاتيجية التي و�سعتها .

- اال�ستف�سار عن الفئات املقرتح اإ�سافتها اإىل قانون ال�سمان االجتماعي بعد تعديله.

- االإ�سارة اإىل اأن هناك اختالفًا يف  متو�سط عدد احلاالت التي ي�سرف عليها الباحثون االجتماعيون املعنيون 

بدرا�سة حاالت الفئات املحتاجة للم�ساعدات االجتماعية من اإمارة الأخرى يف الدولة.

- اال�ستف�سار عن اإمكانية �سم اأطفال التوحد اإىل الفئات املقرتح اإ�سافتها اإىل قانون ال�سمان االجتماعي 

لدعم ويل االأمر يف حتمل تكاليف تعليم طفله امل�ساب بالتوحد.  

- وقد جاء رد معايل/ مرمي حممد خلفان الرومي – وزيرة ال�سوؤون االجتماعية على هذه 

اال�ستف�سارات واالأفكار واملالحظات كاالآتي:

-  قيام الوزارة بعمل درا�سات مقارنة بني قوانني دول جمل�س التعاون وقوانني الدول االأخرى يف �ساأن ال�سمان 

اأف�سل القوانني املطبقة لكونه ي�ستمل على )19( فئة يتم  اأن القانون االإماراتي هو  االجتماعي فوجدت 

منحها امل�ساعدات االجتماعية يف حني بقية القوانني هي االأقل .

-مفهوم م�سطلح ال�سمان االجتماعي هو الداللة على امل�ساعدات االجتماعية وهو نظام حماية اجتماعية 

متكامل يتكون من منظومة متداخلة تت�سمن برامج االإ�سكان ، امل�ساعدات االجتماعية ، اخلدمات ال�سحية 

والتعليم واملعا�سات التقاعدية واالأجور وغريها .

- الوزارة �ستقوم  بتعديل قانون ال�سمان االجتماعي ليتوافق مع م�سمونه .

- الوزارة �ستقوم بتعديل القانون من خالل و�سع اأهداف وا�سحة تتوافق مع ال�سيا�سة التي طلبتها احلكومة 

�سمن ا�سرتاجتيتها االحتادية . 

- الوزارة �ست�سع مالحظات اللجنة بعني االعتبار مبا يتوافق مع ال�سيا�سة العامة للحكومة وهو االنتقال من 

جمال احلماية االجتماعية اإىل جمال التنمية االجتماعية .

- قيام الوزارة باإ�سافة  فئات جديدة عند تعديل القانون وهي غري م�سمولة يف هذا القانون وهي ما بني 

)4-3( فئات .

- مفهوم ال�سمان االجتماعي وا�سع وت�سرتك يف تطبيقه عدة جهات اأخرى مع الوزارة ، وتخت�س الوزارة 

بامل�ساعدات االجتماعية .

-  ال تقوم الوزارة بقطع امل�ساعدة االجتماعية عمن لديه دخل واإمنا تخ�سم منه امل�ساعدة املفرت�سة له  حيث 

تق�سم على مبلغ دخله وت�سرف له بعد ذلك الفرق واإذا كان املبلغ يفوق �سعفي امل�ساعدات االجتماعية 

فكون هذا ال�سخ�س غري م�سمول بال�سمان االجتماعي .

- قيام الوزارة بربنامج توعية خمتلفة على مدار العام يف مراكز التنمية االجتماعية وال�سمان االجتماعي 

للتن�سيق مع ال�سركاء ذات العالقة الإعطاء االأولوية يف احل�سول على اخلدمات للفئات امل�ستحقة لل�سمان 

االجتماعي .

قيامه  خالل  من  بدعمها  االجتماعية  امل�سوؤولية  �سندوق  يقوم  حيث  املنتجة  االأ�سر  بدعم  الوزارة  قيام   -

بربامج تدريب واإقامة معار�س لت�سويق منتجات هذه االأ�سر .

تاأهيل  الوزارة  اخت�سا�سات  من  اأن  على  ين�س  كان  )2001م(  عام  قبل  االجتماعي  ال�سمان  قانون   -

القانون  تعديل  بعد  اأما  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  ت�سمى  كانت  الأنها  الباحثني عن عمل  وتدريب 

هيئة  وهي  الب�سرية  املوارد  تنمية  هيئة  وتاأ�سي�س  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  عن  العمل  وزارة  بانف�سال 

احتادية انتقلت اإليها مهمة تدريب وتاأهيل الباحثني عن عمل .

ال�سمان  خدمات  من  امل�ستفدين  وغري  امل�ستفدين  من  معاق  لكل  معاق  بطاقة  باإ�سدار  الوزارة  قيام   -

االجتماعي فيها مزايا عديدة ، كذلك تقوم بعقد ور�س تدريبة لتدريبهم على احلرف التقليدية والرتاثية 

للحفاظ عليها .

- اإطالق الوزارة ثمانية اأهداف يف خطتها اال�سرتاتيجية من �سمنها خم�سة اأهداف مرتبطة ب�سكل مبا�سر 

مب�ستحقي ال�سمان االجتماعي .

امل�ساعدات  بتقدمي  تخت�س  خدماتها  اأغلب  اإن  حيث  للوزارة  الفقري  العمود  هو  االجتماعي  ال�سمان   -

االجتماعية ب�سكل مبا�سر من خالل �سداد ر�سوم الكهرباء واملاء للفئات امل�ستحقة لل�سمان االجتماعي يف 

االإمارات التي متدها الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء باخلدمة، كما اأن هناك وحدة رعاية �سحية متنقلة 

تقوم بتقدمي الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن .

- حر�س الوزارة على تاأهيل وتدريب امل�ستفدين وامل�سجلني يف قواعد ال�سمان االجتماعي عن طريق عقد 

�سراكات مع العديد من القطاعات اخلا�سة اأو الدوائر املحلية التي تقوم بتنظيم الربامج التدريبية الالزمة 

التي توؤهلهم للعمل .

مو�سوع  يخ�س  فيما  واخلا�سة  واالأهلية  احلكومية  القطاعات  مع  �سراكات  عقد  على  حري�سة  الوزارة   -

جهات  بني  ما  تتوزع  جهة    )69( مع  احلايل  الوقت  يف  �سراكات  لديها  االجتماعي،فالوزارة  ال�سمان 

احتادية وحملية وخا�سة واأهلية.

وعددهم  ا�سرتاتيجيني  �سركاء   ،)7( وعددهم  رئي�سيني  �سركاء  اإىل  ال�سركاء  بت�سنيف  قامت  الوزارة   -

ال�سركاء  هوؤالء  يقوم  بحيث  داعمني وعددهم )24(،  م�ساندين وعددهم )30(،�سركاء  )8(،�سركاء 

بتقدمي خدماتهم لدعم الفئات امل�ستحقة للم�ساعدات االجتماعية يف املجتمع.

لل�سمان  داعمة  لديها  داخلية  جلان   )6( بت�سكيل  الوزارة  قامت  احلايل  يناير  �سهر  من  ابتداًء   -

امل�ستحقة  للفئات  جمانًا  تقدم  وخدمات  وتخفي�سات  اإعفاءات  على  للح�سول  تعمل  االجتماعي،وهي 

للم�ساعدات االجتماعية. 

- يف ا�ستطالع للراأي  مت اإجراوؤه يف عام 2009م تبني اأن ن�سبة ر�سا املجتمع عن اأن�سطة وبرامج الوزارة 

ن�سبة  تفوق  الن�سب  اإىل )85.7%(،وكل هذه  2011م و�سل  يعادل )93%( ويف عام  ما  اإىل  و�سل 

امل�ستهدف الذي و�سعه جمل�س الوزراء ملا ميكن حتقيقه.
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- الالئحة الداخلية لقانون ال�سمان االجتماعي والقرارات ال�سادرة من جمل�س الوزراء  باالإ�سافة اإىل بحث 

احلالة االجتماعية املجردة كل هذه االأمور تنظم عملية �سرف امل�ساعدات االجتماعية للم�ستفيدين منها.

- الوزارة و�سعت خطة اإعالمية ممنهجة للمرحلة القادمة الإبراز املبادرات واجلهود واالأن�سطة التي تقوم 

بتفيذها يف املجتمع ، حيث اإنه يتم حاليًا اإن�ساء وحدة اإعالمية مرتبطة مبكتب الوزير مبا�سرة .

- هناك تن�سيق بني الوزارة ووزارة ال�سحة بخ�سو�س دعم الوزارة للفئات امل�ستحقة لل�سمان االجتماعي 

زائر  طبيب  به  ويعمل  عام  مل�ست�سفى  مال�سقًا  يكون  للوزارة  تابع  للمعاقني  مركز  كل  املثال  �سبيل  فعلى 

وممر�سة ثابتة لتقدمي الرعاية ال�سحية للمعاقني . 

- وزارة ال�سوؤون االجتماعية مل ت�ستبعد اأي فئات من  مكرمة رئي�س الدولة واإمنا زيادة امل�ساعدات بن�سبة 

)20%( جاءت حمددة للفئات الدائمة ولي�س للفئات املوؤقتة واأن هذه الزيادة مل تدخل يف موازنة الوزارة 

بل تاأتي �سهريًا من وزراة املالية لهذه الفئات.

- قيام وزارة ال�سوؤون االجتماعية بتقدمي �سبع درا�سات حول زيادة امل�ساعدات االجتماعية ومدى كفايتها 

بالن�سبة مل�ستحقيها وبناًء عليها متت زيادة امل�ساعدات ثالث مرات اأولها )75%( ثم )50%( واأخريًا 

.)%20(

- اإطالق وزارة ال�سوؤون االجتماعية العديد من املبادرات ب�ساأن توظيف املعاقني كما قامت بتقدمي خم�س 

مبا  عقليًا  املعاقني  من   )100( توظيف  مت  وقد  العمل،  �سوق  يف  وتواجدهم  بتدريبهم  خا�سة  درا�سات 

 ، ودو   ، كات�ساالت  �سمعيًا يف عدة جهات  املعاقني  العديد من  توظيف  العقلية ومت  يتنا�سب مع قدراتهم 

واإينوك البرتولية.

- ال�سعوبات التي تواجه الوزارة تكمن يف تعيني بع�س فئات املعاقني عقليًا من خالل توفري وظائف ب�سيطة  

تراعي قدراتهم واإعاقتهم العقلية.

- قيام وزارة ال�سوؤون االجتماعية بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية باإطالق مبادرات خا�سة بدمج املعاقني 

 ) للجميع  املدر�سة   ( ومبادرة  للمعاقني  عمل  فر�س  لتوفري   ) الدمج  ثم  الدمج   ( مبادرة  �سمنها  ومن 

بال�سراكة مع وزارة الرتبية والتعليم.  

- وزارة ال�سوؤون االجتماعية على اأمت اال�ستعداد لتلقي اأي حاالت عن طريق اأي جهة ممن ي�سعب عليهم 

التقدم لطلب امل�ساعدات االجتماعية.

- يبلغ عدد الباحثني التابعني لوزارة ال�سوؤون )96( باحثًا مقابل )83،970( األف م�ستفيد من امل�ساعدات 

االجتماعية مما ي�سكل �سغطًا على الباحثني و�ست�سعى الوزارة لزيادة اأعدادهم يف حال توفر �سواغر ح�سب 

ميزانية الوزارة .

- ال تعترب امل�ساعدات االجتماعية حق اأ�سيل اأو مكت�سب للمواطنني بل تخ�سع لقوانني و�سروط ا�ستحقاق تلك 

امل�ساعدات.

- هناك اأولوية يف تقدمي امل�ساعدات االجتماعية للمواطنني وال توجد هناك فئات مل تفعل يف قانون ال�سمان 

االجتماعي.

تعزيز  �سمن  وذلك  امل�سنني  لفئة  واملحت�سنني  امل�ساعدين  االأ�سخا�س  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  ت�سجع   -

مبادئ التكافل االجتماعي وناأمل اأن يتم �سم هذه الفئة �سمن الفئات امل�ستحقة للم�ساعدات االجتماعية.

�سواًء  االجتماعي  ال�سمان  لفئات  املحلية  املقدم من احلكومات  الدعم  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  توؤيد   -

ب�سكل نقدي اأو ب�سكل خدمات مع اإمكانية رفع مقرتح لباقي احلكومات املحلية من اأجل تكامل اخلدمات 

مع احلكومات االحتادية.

- جلوء وزارة ال�سوؤون االجتماعية لعقد �سراكات مع بع�س اجلهات كجامعة ال�سارقة ومركز االإح�ساء من 

اأجل ا�ستخدام البحث العلمي يف درا�سات ال�سمان االجتماعي يف الدولة.

- عدم قيام وزارة ال�سوؤون االجتماعية بطلب اأوراق ثبوتية دورية من كبار ال�سن الإثبات احلالة االجتماعية 

والوظيفية وذلك بناًء على توجيهات احلكومة الر�سيدة.

- قامت وزارة ال�سوؤون االجتماعية باإعطاء االأولوية ل�سغار ال�سن والقادرين على العمل يف الفئة العمرية من 

)18 30-( �سنة لالنتقال بهم اإىل التنمية االجتماعية وذلك باإخ�ساعهم للعديد من الربامج والدورات 

التدريبية واإطالق بع�س املبادرات كاالأ�سر املنتجة و العمل حياة.

- املجل�س الوزاري للخدمات حدد)8( ا�سرتاتيجيات حتقق اخت�سا�سات  وزارة ال�سوؤون االإجتماعية بناًء 

على درا�سات علمية اعتمدها جمل�س الوزراء من قبل بيوت خربة متخ�س�سة.

اأمر �سروري ال�ستمرار تقدمي امل�ساعدات االجتماعية  - جتديد امل�ستندات املطلوبة خالل الفرتة املحددة 

لكونها ترتبط اإلكرتونيًا مع وزارة املالية من اأجل حفظ وحماية املال العام.

- هناك تفعيل مل�سروع )نرتابط( على موقع الوزارة ولكن من خالل الدخول برقم تعريف �سري من اأجل 

ا�ستقطاب اأكرب قدر ممكن من اجلمهور لتطوير النظام.

- ت�سنيف الوزارة للعجز ال�سحي يتم من خالل التقارير الطبية التي يتم اعتمادها من قبل وزارة ال�سحة.

- الوزارة ال تقوم باإلغاء امل�ساعدة االجتماعية من امل�ستفيد يف حال التاأخر عن جتديد امل�ستندات واإمنا تقوم  

بتجميدها حلني ا�ستكمال امل�ستفيد جميع امل�ستندات املطلوبة.

-هناك موظف متخ�س�س يف جميع مكاتب الوزارة يقوم بالتوا�سل مع اجلهات املعنية التي اليوجد ربط 

اإلكرتوين معها ال�ستيفاء بع�س امل�ستندات املطلوبة لبع�س فئات م�ستحقي امل�ساعدات االجتماعية.

ال�سن بحيث ميكن  وعلى  ماليًا   كان مقتدرًا  اإذا  العائل  تقا�س على معيار  املطلقات  لفئة  املالية  القدرة   -

تدريب املطلقة دون �سن )35( عامًا واإحلاقها باإحدى جهات العمل.

- من ال�سروط االأ�سا�سية لال�ستفادة من ال�سمان االجتماعي اأن يكون امل�ستفيد مقيمًا داخل الدولة.

- قيام الوزارة بتخ�سي�س مبلغ مايل منف�سل �سهريًا يقدم كدعم ال�ستهالك الكهرباء واملاء لفئة م�ستحقي 

امل�ساعدات االجتماعية الذين يقطنون مبنازل منف�سلة عن ذويهم .

- اإجمايل ميزانية الوزارة هي )2( مليار و)595(مليون و)268( األف درهم ، ت�ستحوذ امل�ساعدات على 

)92(% من ميزانيتها، كما يتم تنفيذ بع�س اأهداف الوزارة من م�سادر متويليه اأخرى.

- الفئات املقرتح اإ�سافتها لقانون ال�سمان االجتماعي هي: اأ�سرة الغائب،اأ�سرة املفقود، لكون هذه االأ�سر 

لي�س لها م�سدر دخل اأو معيل،باالإ�سافة اإىل املتعايف من االإدمان لعدم اإمكانية ح�سوله على عمل ب�سهولة.

بدرا�سة حاالت  املعنيون  االجتماعيون  الباحثون  عليها  ي�سرف  التي  متو�سط عدد احلاالت  التفاوت يف    -
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الفئات املحتاجة للم�ساعدات االجتماعية من منطقة الأخرى يف الدولة يرجع اإىل اختالف عدد احلاالت 

امل�سجلة من اإمارة اإىل اأخرى.

- طفل التوحد من الفئات التي ت�ستحق امل�ساعدة االجتماعية اإذا مل يكن لديه عائل مقتدر فقط لكونه من 

فئة املعاقني.

) اجلل�سة العا�سرة املعقودة بتاريخ 2012/05/08م (

: االأ�سئلة   2-

- موؤ�سرات عامة حول مناق�سة االأ�سئلة :

بلغ عدد االأ�سئلة التي وجهت اإىل الوزراء خالل دور االنعقاد العادي االأول من الف�سل الت�سريعي اخلام�س 

ع�سر )73( �سوؤااًل ، اأدرج )50( منها يف جدول اأعمال جل�سات املجل�س ، متت االإجابة على )39( منها 

�سخ�سيًا ، و)4( كتابيًا فبذلك يكون جمموع االأ�سئلة التي انتهى منها املجل�س )43( �سوؤااًل م�ستغرقة زمنًا 

اجلل�سات  زمن  قد بلغ ) 11( �ساعة و)44( دقيقة و )34( ثانية وبن�سبة بلغت ) 19% ( من جممل 

 تو�سيات اإىل احلكومة* 
ً
البالغ ) 70 ( �ساعة و)12( دقيقة و)17( ثانية، اأ�سدر ب�ساأن )11( �سوؤاالأ

وال�سوؤون االجتماعية  ال�سوؤون ال�سحية والعمل  اإىل جلنة  �ساأن �سوؤالني  اإحالة تو�سية يف  ، كما وافق على 

وال�سناعية  ل�سياغتهما وعر�سهما عليه بعد ذلك*، وبهذا الزال  املالية واالقت�سادية  ال�سوؤون  ، وجلنة 

اأمام املجل�س )18( �سوؤااًل خالل الفرتة القادمة * بعد �سحب )12( �سوؤااًل تقدم به اأ�سحاب ال�سعادة 

االأع�ساء* .

* ر�سائل  تو�سيات املجل�س يف �ساأن االأ�سئلة مرفق رقم )15( يف التقرير.
* وافق املجل�س على حتويل تو�سية �سوؤال  » االمتيازات املمنوحة الأطباء االمتياز » املقدم من �سعادة / د. �سيخة العوي�س  اإىل جلنة ال�سوؤون 
رواتب  زيادة    « �سوؤال  وتو�سية   ، 2012/06/12م  بتاريخ  املعقودة  ع�سرة  الثانية  اجلل�سة  يف  االجتماعية  وال�سوؤون  والعمل  ال�سحية 

املتقاعدين من بريد االإمارات » املقدم من �سعادة /د. عبداهلل حمد ال�سام�سي  اإىل جلنة ال�سوؤون  املالية واالقت�سادية وال�سناعية يف اجلل�سة 

الثالثة ع�سرة املعقودة بتاريخ 2012/06/19م .

* جدول باالأ�سئلة التي ال زالت اأمام املجل�س مرفق رقم )16( يف التقرير.
* جدول باالأ�سئلة التي مت �سحبها مرفق رقم )17( يف التقرير .

- جدول يو�سح مو�سوعات االأ�سئلة والق�سايا التي تناولتها :
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- ر�سم بياين تو�سيحي لبيان ن�سبة الوقت امل�ستغرق ملو�سوعات االأ�سئلة ون�سبة مو�سوعات 

االأ�سئلة:

وقد جاءت مناق�سة االأ�سئلة على النحو االآتي :

-1 �سوؤال حول«ا�ستيفاء مبلغ )3000( درهم نظري ا�ستقدام كل عامل« واملقدم من �سعادة 

اأو�سح  والذي  العمل،  وزير   - غبا�س  /�سقر  معايل  اإىل  هويدن  بن  حممد  �سامل  الع�سو/ 

يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- نظاما ) حماية االأجور( و) ال�سمان امل�سريف ( اللذان تطبقهما الوزارة مكمالن لبع�سهما وال ي�سكالن 

املن�ساآت  التزام  اآلية ملراقبة مدى  االأجور نظام رقابي ووقائي، ويعترب  اإن  نظام حماية   ازدواجية حيث 

ب�سداد اأجور العمال يف مواعيدها ، وكذلك و�سيلة اآمنة ال�ستالمها،بينما ال�سمان امل�سريف نظام وقائي 

جرى تقديره لغاية حمددة وهي �سمان التزام �ساحب العمل مبا  هو من�سو�س عليه يف املادة )131( 

اإىل  العامل  عودة  كنفقات  وتعديالته   1980م  ل�سنة  رقم )8(  االحتادي  العمل  قانون  مكرر)1( من 

اجلهة التي ا�ستقدم منها اأو املبالغ التي يقرها �ساحب العمل اأمام دائرة العمل املخت�سة با�ستحقاق العامل 

لها.

للمن�ساآت  امل�سريف  ال�سمان  تقدمي  ا�ستثنى  2010م   ل�سنة   )26( رقم  املوقر  الوزراء  جمل�س  قرار   -

لل�سمان  اأق�سى  حد  هناك  وكذلك  التوطني،  بن�سب  امللتزمة  املن�ساآت  وهي  االأوىل  الفئة  �سمن  امل�سنفة 

ح�سب ت�سنيف املن�ساآت.

ا�ستفاد منها )7000( عامل يعملون يف  الوزارة �سرفت �سمانات م�سرفية بنحو)25(مليون درهم   -

)25( من�ساأة .

- بلغت قيمة ال�سمانات امل�سرفية التي مت ا�سرتدادها بحكم ق�سائي )55(مليون درهم ا�ستفاد منها نحو 

)5500(عامل يعملون يف )2000( من�ساأة.

- ال ميكن للوزارة اال�ستفادة باأي حال من االأحوال من مبلغ ال�سمان امل�سريف حيث هناك فتوى �سادرة من 

دائرة الفتوى والت�سريع  تلزم الوزارة باملطالبة بال�سمان دون اال�ستفادة منه .

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - التنويه اىل اأن مبالغ ال�سمان امل�سريف التي يقدمها امل�ستثمر  مبالغ راكدة اليتم اال�ستفادة منها لفرتات 

طويلة.

اىل  االأجور  حتويل  نظام  وجود  ظل  يف  امل�سريف  ال�سمان  لتنظيم  جديدة  اآلية  وجود  عن  اال�ستف�سار   -

امل�سارف.

- املطالبة باإلغاء ال�سمان امل�سريف،اأو اال�ستفادة منه يف امل�سروعات االجتماعية التي تخدم املجتمع.

رد �سخ�سي وتو�سية )ج3 املعقودة بتاريخ 2012/01/03(  

 « للمواطنني  ال�سامل  ال�سحي  التاأمني  لتنظيم  احتادي  قانون  اإ�سدار   « حول  �سوؤال   2-

حممد  عبدالرحمن   / معايل  اإىل  االأعما�س  عبداهلل  اأحمد   / الع�سو  �سعادة  من  واملقدم 

العوي�س – وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع – وزير ال�سحة باالإنابة والذي اأو�سح 

يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

-اأن اجلهة املعنية باإ�سدار قانون الـتاأمني ال�سحي ال�سامل هي وزارة املالية وذلك وفقًا لقرار جمل�س الوزراء 

رقم )258( ل�سنة )2009م( .
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ال�سامل  ال�سحي  التاأمني  قانون  اإ�سدار  االإ�سراع يف  تعقيبه على �سرورة  الع�سو يف  �سعادة  اأكد  - يف حني 

للمواطنني يف ظل وجود قرارين  يف عامي(2000م و2009م ( بخ�سو�س هذا ال�ساأن.

- �سخ�سي )ج3 املعقودة بتاريخ 2012/01/03(

-3 �سوؤال حول »غرق �سفينة حتمل مئات االأطنان من الديزل قبالة �سواطئ اأم القيوين« 

فهد-  بن  اأحمد  معايل/د.را�سد  اإىل  الرحومي  اأحمد  الع�سو/حمد  �سعادة  من  املقدم 

وزير البيئة واملياه،والذي اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه على :

- تعاقد الوزارة بتاريخ 2011/01/09م مع �سركة متخ�س�سة النت�سال ال�سفينة ، و�سيتم االنتهاء من 

انت�سالها خالل اأ�سبوعني من بدء العمل .

- هناك تعاون بني الوزارة واجلهات املعنية وهيئة الطوارئ واالأزمات والكوارث لو�سع خطة طوارئ ملواجهة 

امل�سكالت البيئية  البحرية الطارئة .

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

الطارئة  البحرية  احلوادث  تلك  مع  للتعامل  الوزارة  قبل  من  معدة  وجود خطة طوارئ  اال�ستف�سار عن   -

لتفادي اآثارها اخلطرية .

�سكلية دون وجود حل  اإجراءات  ال�سفينة  هي  لغرق  الوزارة   اتخذتها  التي  االإجراءات  اأن  اإىل  االإ�سارة   -

جذري للم�سكلة.

-  املطالبة بو�سع خطة واآلية التعامل ب�سكل فوري مع مثل هذه احلوادث دون انتظار حكم �سادر من الق�ساء 

ب�ساأنها .

واآلية عمل وا�سحة من خالل  ال�سوؤال ن�سها » و�سع خطة  - وقد وافق املجل�س على تبني تو�سية يف �ساأن 

والكوارث  واالأزمات  الطوارئ  الإدارة  الوطنية  والهيئة  املعنية  واملحلية  االحتادية  اجلهات  بني  التن�سيق 

للتعامل ب�سكل فوري مع ال�سفن الغارقة يف املياه االإقليمية للدولة »

- �سخ�سي )ج4 املعقودة بتاريخ  2012/01/03(

من  والو�سطى  ال�سرقية  املنطقة  يف  املواطنني  مزارع  من  الكثري  حول«جفاف  �سوؤال   4-

اأحمد  د.را�سد   / معايل   اإىل  الكتبي  بالعجيد  الع�سو/م�سبح  �سعادة  من  املقدم  الدولة« 

بن فهد- وزير البيئة واملياه ، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

اإىل  التحول  الدولة منها  املائي يف  االأمن  لتعزيز  الوزارة   التي  اتخذتها  االإجراءات  العديد  من  - هناك 

اأمناط  زراعية  جديدة خلف�س ا�ستهالك املياه  كالتحول اإىل الزراعة املائية وزراعة االأعالف والنباتات 

املتحملة للملوحة.

- ال يوجد توجه من قبل احلكومة حاليًا  ل�سخ املياه املحالة للمزارع حيث تبلغ تكلفتها اأكرث من )11( 

درهم للمرت املكعب الواحد .

ري احلدائق  ال�ستخدامها يف  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ملعاجلة  الإن�ساء حمطات  الوزارة  توجه من  - هناك 

والغابات .

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

اإيجاد حلول مل�سكالت نق�س مياه  اإ�سدار الت�سريعات االحتادية  التي �ست�ساهم يف   - �سرورة االإ�سراع يف 

الري يف املزارع وخا�سة يف املنطقة ال�سرقية والو�سطى يف االإمارات ال�سمالية من الدولة.

- املطالبة بوجود م�ساريع احتادية ملواجهة نق�س مياه الري يف املزارع بالدولة نظرًا الأن هذه امل�سكلة مت�س 

�سريحة وا�سعة من املواطنني .

- االقرتاح بت�سكيل هيئة احتادية م�ستقلة  متخ�س�سة باإيجاد حلول وبدائل مل�سكلة نق�س املياه  يف الدولة.

�سخ�سي )ج4 املعقودة بتاريخ  2012/01/17م(

�سعادة  من  »املقدم  للمواطنني  ال�سامل  ال�سحي  التاأمني  لتنظيم  احتادي  قانون  اإ�سدار   « �سوؤال حول   5-

الع�سو / اأحمد عبداهلل االأعما�س اإىل معايل / عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�سوؤون املالية والذي 

اأجاب عنه برد كتابي اأكد فيه على: .

- اأن وزارة املالية انتهت من اإعداد م�سروع القانون ورفعه للمجل�س الوزراء ،فوافق املجل�س على اإحالته اإىل 

اللجنة الفنية للت�سريعات يف وزارة العدل ، واالآن جاري العمل على اإجناز كافة مواد القانون بالتعاون بني 

اللجنة وفريق عمل امل�سروع،وقد اكتفى �سعادة الع�سو مقدم بالرد الكتابي وطلب من املجل�س تبني تو�سية 

حول مو�سوع ال�سوؤال.

-  وقد وافق املجل�س على تبني تو�سية يف �ساأن ال�سوؤال ن�سها » �سرورة االإ�سراع يف اتخاذ االإجراءات الالزمة 

الإ�سدار قانون احتادي يف �ساأن تنظيم التاأمني ال�سحي ال�سامل للمواطنني«

كتابي وتو�سية )ج4 املعقودة بتاريخ 2012/01/17م(

العملية  على  درا�سية  ف�سول  الثالثة  نظام  تطبيق  عن  الناجتة  »االآثار  حول  �سوؤال   6-

معايل/حميد  اإىل  العامري  حم  بن  �سامل  الع�سو/د.حممد  �سعادة  من  املقدم  التعليمية« 

حممد القطامي- وزير الرتبية والتعليم،والذي اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه على :

- التاأكيد على اأن نظام الثالثة ف�سول درا�سية له اآثار ايجابية على  العملية التعليمية من خالل تخفي�س 

ال�سغوط النف�سية على الطلبة،وتنفيذ املنهاج ب�سكل متكامل. 

- طرح الوزارة ال�ستبيان على املوقع االإلكرتوين اخلا�س بها الأخذ راأي امليدان الرتبوي يف هذا النظام، وقد 

جاءت النتائج ب�ساأنه اإيجابية ،حيث اإن )62%( من امل�ساركني باال�ستبيان اأيدوا تطبيق النظام،و)%7( 

كانوا حمايدين و)31%( من امل�ساركني باال�ستبيان اعرت�سوا على تطبيق نظام الثالث ف�سول اإال بعد 

اإجراء العديد من الدرا�سات.

- مل يتم تطبيق نظام الثالثة ف�سول درا�سية اإال بعد عمل درا�سة متكاملة فيما يتعلق بتطبيق املنهاج واإعادة 

هيكلة التقومي حيث اأدخل نظام التقومي امل�ستمر يف كل مراحل التعليم.

تتعلق  التي  اال�ستبيانات  ونتائج  الدرا�سات  بكافة  االحتادي  الوطني  املجل�س  بتزويد  الوزارة  تقوم  �سوف   -

ب�ساأن نظام الثالثة ف�سول درا�سية خالل الفرتة املقبلة .

- التاأكيد على اأن نظام الثالثة ف�سول درا�سية اأوجد بيئة تناف�سية بني الطالب ، واملوؤ�سرات والدرا�سات 

توؤكد على اأن معدالت النجاح  يف ارتفاع م�ستمر.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- املطالبة باالطالع على الدرا�سات واال�ستبيانات التي اأعدتها الوزارة ب�ساأن نظام الثالثة ف�سول درا�سية.
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- اال�ستف�سار عن اأ�سباب انخفا�س عدد طالب الثانوية العامة  املتفوقني الذين يتناف�سون على املراكز االأوىل 

العلمي )157( طالب وطالبة  الق�سم  الثالثة ف�سول درا�سية، حيث كان عدد طالب  بعد تطبيق نظام 

وبعد تطبيق النظام اأ�سبحوا )13( طالب وطالبة، وكذلك الق�سم االأدبي كان عدد الطالب االأوائل فيه 

)26( طالب وطالبه وبعد تطبيق النظام اأ�سبحوا )10( طالب فقط.

�سخ�سي )ج5 املعقودة بتاريخ 2012/02/07م(

7- �سوؤال حول«اإن�ساء �سركة جلمع وحفظ املعلومات االئتمانية« املقدم من �سعادة الع�سو/
يف  اأو�سح  والذي   ، املالية  وزير  الطاير-  حميد  عبيد   / معايل   اإىل  النعيمي  عي�سى  علي 

معر�س اإجابته عنه االآتي:

- هناك العديد  من االإجراءات التي  اتخذتها احلكومة بعد اإ�سدار القانون ،حيث قامت باإعداد الالئحة 

التنفيذية بالت�ساور مع اجلهات املعنية من اأجل اأن تتما�سى مع مواد القانون ، وكذلك  مت تخ�سي�س راأ�س 

مال مدفوع لها يف ميزانية عام 2012م.

- اأقر جمل�س الوزراء املوقر خالل اجتماعه االأخري ت�سكيل جمل�س االإدارة ل�سركة املعلومات االئتمانية.

املعلومات  وحفظ  بجمع  اخلا�سة  ال�سركة  اأعمال  الإطالق  اأ�سهر   )6( عن  تقل  ال  مدة  حتتاج  الوزارة   -

االئتمانية.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - التنويه اإىل وجود بطء يف تطبيق القانون اخلا�س باإن�ساء  �سركة جلمع وحفظ املعلومات االئتمانية.

- اال�ستف�سار عن االإجراءات التي �ستتخذها الوزارة وامل�سرف املركزي من اأجل متكني ال�سركة من اأداء 

عملها على الوجه االأمثل .

�سخ�سي )ج5 املعقودة بتاريخ 2012/02/07م(

وفق  الداخلي  التدقيق  ملكتب  هيكل  و�سع  يف  املالية  وزارة  حول«اخت�سا�س  �سوؤال   -8
املمار�سات وال�سوابط العاملية« املقدم من �سعادة الع�سو/علي عي�سى النعيمي اإىل معايل  / 

عبيد حميد الطاير- وزير املالية ، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

من  جزء  هي  االحتادية  للوزارات  الداخلي  التدقيق  مكاتب  �ساأن  يف  الوزارة  بها  تقوم  التي  االجراءات   -

العامة  امليزانية  اإعداد  قواعد  ب�ساأن   2011 ل�سنة  رقم)8(  احتادي  بقانون  املر�سوم  من  املادة)30( 

واحل�ساب اخلتامي.

اإىل �سند ال�سرف دون  االإ�سارة  للوزارات االحتادية  يقت�سر على  الداخلي  اأن دور املدقق  التاأكيد على   -

اأو عدمها يف عملية ال�سرف ، وذلك وفقًا لل�سالحيات الالمركزية التي منحت للوزارات  اأخذ املوافقة 

االحتادية.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - اال�ستف�سار عن االإجراءات التي اتخذتها الوزارة ملراجعة ال�سالحيات املالية املمنوحة للوزارات  واجلهات 

االحتادية املخالفة للنظم واللوائح املالية.

- اال�ستف�سار عن اخلطوات التي �ستقوم بها الوزارة لتفادي تكرار املالحظات واملخالفات املالية للوزارات 

االحتادية  من اأجل تفادي اإهدار املال العام.

- اال�ستف�سار عن وجود برنامج عمل م�سرتك مع مكاتب التدقيق الداخلي للوزارات االحتادية من اأجل توعية 

العاملني بالوزارات ب�سرورة التعاون التام  مع ديوان املحا�سبة.

�سخ�سي )ج5 املعقودة بتاريخ 2012/02/07م(

 « اإمارات الدولة  األف وحدة �سكنية للمواطنني يف خمتلف  اإن�ساء )40(   « 9- �سوؤال حول 
بن  ال�سيخ / حمدان  اإىل معايل  الزعابي  الع�سو/ عبدالعزيز عبداهلل  �سعادة  املقدم من 

مبارك اآل نهيان – وزير االأ�سغال العامة ، وقد اأجاب عنه برد كتابي اأكد فيه على:

الذي  ال�سكني  التمويل  �سوابط  بع�س  لتعديل  املركزي  امل�سرف  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  الوزارة  -قيام 

يقدمه القطاع امل�سريف بالدولة مما �سيرتتب عليه توفري الدعم الالزم الإ�سدار قرارات م�ساعدات �سكنية 

اإتاحة االإمكانية للح�سول على مبلغ اإ�سايف على  للمواطنني تربو على )10،000( م�ساعدة �سنويًا مع 

قر�س امل�ساعدة ال�سكنية ب�سروط مي�سرة جدًا و�ستنفذ هذه املبادرة بوقت قريب .

- يف حني اأكد �سعادة الع�سو يف تعقيبه على قبوله الرد الكتابي مع التحفظ مطالبًا اال�ستعجال يف مناق�سة  

مو�سوع » �سيا�سة برنامج زايد لالإ�سكان » .

كتابي )ج5 املعقودة بتاريخ 2012/02/07م(

10- �سوؤال حول »تباين ت�سعرية الكهرباء واملاء بني اإمارات الدولة« املقدم من �سعادة الع�سو/
اأحمد حممد ال�سام�سي اإىل معايل/حممد بن ظاعن الهاملي- وزير الطاقة- والذي اأكد 

معاليه يف معر�س اإجابته عنه على اأن :

- هناك قرار وزاري بتحديد �سعر الكيلوواط للكهرباء ب)7.5( فل�س ، لكن هناك بع�س اجلهات املحلية 

تقدمه ب�سعر اأقل من ذلك.

اختالف  اإىل  واملاء  الكهرباء  خدمات  بتقدمي  املعنية  اجلهات  بني  والتكلفة  �سعرالوقود  تباين  �ساهم   -

الت�سعرية بني اإمارات الدولة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- اال�ستف�سار عن التباين يف ت�سعرية الكهرباء واملاء بني اإمارات الدولة.

ال�سوؤون  يف  والتنفيذ  بالت�سريع  االحتاد  انفراد  على  اأكدت  الد�ستور  من  املادة)120(  اأن  اإىل  التنويه   -

ال�سيادية ومنها الكهرباء واملاء.

- �سرورة التن�سيق بني الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء والهيئات املحلية يف توحيد اأ�سعار خدمات الكهرباء 

واملاء وذلك من اأجل حتقيق مبداأ العدالة االجتماعية الذي اأكد عليه الد�ستور يف املادة )14( .

تكلفة  املواطنني يف  امل�ساواة بني  » حتقيق  ن�سها  ال�سوؤال  �ساأن  تو�سية يف  تبني  املجل�س على  وافق  وقد    -

تو�سيل وا�ستهالك خدمتي الكهرباء واملاء مل�ساكن املواطنني يف كافة اإمارات الدولة ».

�سخ�سي وتو�سية )ج6 املعقودة بتاريخ2012/02/07م(

الع�سو/ �سعادة  من  املقدم  الدولة«  يف  البرتولية  امل�ستقات  اأ�سعار  حول«ارتفاع  �سوؤال   -11
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اأحمد علي الزعابي اإىل معايل  حممد بن ظاعن الهاملي- وزير الطاقة، والذي اأو�سح يف 

معر�س اإجابته عنه االآتي:

- ارتفاع اأ�سعار امل�ستقات البرتولية بالدولة مرتبط باالأ�سعار العاملية ،بينما اأ�سعار امل�ستقات البرتولية يف 

الدول املجاورة منخف�سة لوجود دعم حكومي لهذه امل�ستقات .

، وت�سبب يف خ�سارة  ال�سراء  ال�سعر يقل عن تكلفة  الدولة وهذا  البنزين يف  - احلكومة حددت �سقف بيع 

�سركات التوزيع اأكرث من )8.5( مليار درهم خالل عام )2011م( .

- هناك درا�سة توؤكد باأن تكلفة الطاقة يف جميع اخلدمات هي بني )10%( و)%15(.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل اأن اأ�سعار امل�ستقات البرتولية ال تتنا�سب مع اأ�سحاب ذوي الدخل املحدود يف الدولة.

- االإ�سارة اإىل اأن هذا االرتفاع �سي�ساهم يف االإ�سرار مب�سروعات التنمية يف خمتلف اأنحاء االإمارات.

- املطالبة  باإن�ساء م�سايف لتكرير النفط اخلام من اأجل حتقيق االكتفاء الذاتي يف امل�ستقات البرتولية

-  وقد وافق املجل�س على ت�سكيل جلنة موؤقتة تتكون من بع�س اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء االآتية اأ�سماوؤهم 

لدرا�سة املو�سوع ورفع تو�سية يف �ساأن �سوؤال حول »ارتفاع اأ�سعار امل�ستقات البرتولية يف الدولة« املقدم من 

�سعادة الع�سو/اأحمد علي الزعابي اإىل معايل  حممد بن ظاعن الهاملي- وزير الطاقة:

الرحومي اأحمد  حمد   / �سعادة   2- الزعابي            علي  اأحمد  �سعادة/   1-

ال�سماحي �سيف  /�سلطان  �سعادة   4- البحر           جمعة  د.منى   / �سعادة   3-

القبي�سي بطي  /حممد  �سعادة   6- غليطة         بن  اأحمد  مروان   / �سعادة   5-

�سخ�سي وتو�سية )ج6 املعقودة بتاريخ 2012/02/07م(

-12 �سوؤال حول«دخول �سلع م�سيئة لالإ�سالم و�سارة ب�سحة االإن�سان اإىل الدولة« املقدم من 

املن�سوري-  �سعيد  �سلطان  املهند�س  معايل  اإىل  العامري  م�سلم  بن  الع�سو/د.حممد  �سعادة 

وزير االقت�ساد، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- لي�س من اخت�سا�س وزارة االقت�ساد الرقابة على دخول ال�سلع عرب منافذ الدولة حيث اإن هناك جهات 

احتادية وحملية معنية بالرقابة على تلك ال�سلع.

- القانون االحتادي رقم )110( ل�سنة )2007م( وتعديالته يف �ساأن ال�سلع اخلا�سعة لرقابة اال�سترياد 

والت�سدير ين�س على اأن هيئة املوا�سفات واملقايي�س هي اجلهة املعنية بالرقابة على ال�سلع ولي�ست وزارة 

االقت�ساد .

- ال يوجد ممثل لوزارة االقت�ساد يف منافذ الدولة ،واإمنا اخت�سا�س الوزارة يبداأ بعد دخول ال�سلع وذلك 

بح�سر ال�سلع امل�سرة بال�سحة  واتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة ل�سبطها. 

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

الراأي  اإىل  باال�ستناد  ال�سلع هي وزارة االقت�ساد وذلك  بالرقابة على  اأن اجلهة  املخت�سة  التاأكيد على   -

القانوين لالإدارة الت�سريعية واملتمثل يف االآتي :

1- يرتاأ�س معايل  وزير االقت�ساد جلنة حماية امل�ستهلك، ومن �سمن اخت�سا�ساتها ر�سم ال�سيا�سة العامة 
حلماية امل�ستهلك واحلفاظ على �سحته و�سالمته.

2- هناك اإدارة خمت�سة يف وزارة االقت�ساد تقوم بتنفيذ ال�سيا�سة العامة حلماية امل�ستهلك.
3- يحدد معايل وزير االقت�ساد ال�سبطية الق�سائية التي ي�سدر بها قرار من معايل وزير العدل.

4- القانون االحتادي رقم )110( ل�سنة )2007م( وتعديالته يف �ساأن ال�سلع اخلا�سعة لرقابة اال�سترياد 
اأن هيئة املوا�سفات واملقايي�س هي اجلهة املعنية بالرقابة على ال�سلع ولي�ست وزارة  والت�سدير ن�س على 

االقت�ساد .

- مطالبة الوزارة بتحديد  وتو�سيح �سالحياتها ب�ساأن الرقابة على ال�سلع التي تدخل عرب منافذ الدولة.

-  وقد وافق املجل�س على تبني تو�سية يف �ساأن ال�سوؤال ن�سها  » ت�سديد الرقابة على منافذ الدولة ملنع دخول 

ال�سلع واملنتجات امل�سيئة لالإ�سالم وال�سارة ب�سحة االإن�سان،وتفعيل دور اجلهات التي تناط بها امل�سوؤولية 

الالزمة التي حتول دون تداول هذه ال�سلع واملنتجات«.

بتاريخ  املعقودة  )ج12  وتو�سية  كتابي   ، 2012/02/07م(  بتاريخ  املعقودة  )ج6  �سخ�سي 

2012/12/06م( 
الزمني  االإطار  وتعديل  لالإ�سكان  زايد  ال�سيخ  برنامج  قر�س  قيمة  رفع   « حول  �سوؤال   -13
ملنحه » املقدم من �سعادة الع�سو علي عي�سى النعيمي اإىل معايل / ال�سيخ حمدان بن مبارك 

اآل نهيان – وزير االأ�سغال العامة – رئي�س جمل�س اإدارة برنامج  زايد لالإ�سكان وقد اأجاب 

عنه برد كتابي اأو�سح فيه : 

بع�س  ا�ستثناء  االإدارة  ملجل�س  ويجوز  الوزراء  بقرار من جمل�س  املالية  امل�ساعدة  �سقف  يتم حتديد  باأنه   -

احلاالت من ال�سقف الذي مت  حتديده وفقًا لل�سوابط التي ت�سعها الالئحة التنفيذية.

- يف حني اأكد �سعادة الع�سو على �سرورة �سم ال�سوؤال اإىل مو�سوع » �سيا�سة برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان« 

نظرًا الأهميته ، مع مطالبة جلنة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف واملرافق العامة التي تقوم بدرا�سة املو�سوع 

باإ�سافة حمورين اآخرين اإىل حماور املو�سوع هما : حتديد اإطار زمني ملنح القر�س اأو امل�ساعدة املالية ، 

�سروط مقدمي الطلب للربنامج .

كتابي )ج7 املعقودة بتاريخ 2012/03/13م(

اأق�سامه وتخ�س�ساته« املقدم من  14- �سوؤال حول »افتتاح م�ست�سفى م�سايف اجلديد بكامل 
وزير  العوي�س-  حممد  معايل/عبدالرحمن  اإىل  ال�سريقي  حممد  الع�سو/را�سد  �سعادة 

معر�س  يف  معاليه  اأكد  باالإنابة،والذي  ال�سحة  املجتمع-وزير  وتنمية  وال�سباب  الثقافة 

اإجابته عنه على :

- يجري حاليًا ت�سغيل امل�ست�سفى على ثالث مراحل هي :

1- املرحلة االأوىل بتاريخ 2010/06/29 والتي مت فيها افتتاح العيادات اخلارجية التي تخدم تخ�س�س 
الرعاية ال�سحية االأولية مبنطقة م�سايف واملناطق املجاورة . 
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وتعيني  توفري  بعد  للم�ست�سفى  التخ�س�سية  اخلارجية  العيادات  ت�سغيل  فيها  مت  وقد  الثانية  املرحلة   -2
الكادرالوظيفي التخ�س�سي وي�سمل )110( وظائف من االأطباء والفنيني، وتوفري املعدات الطبية.

3- املرحلة الثالثة واالأخرية والتي ت�سمل االأق�سام الداخلية للم�ست�سفى والعمليات وق�سم الوالدة والطوارئ ، 
ويجري حاليًا جتهيز املعدات الطبية واالأنظمة الكهربائية واالإلكرتونية وتوفري الكادر الطبي والفني الالزم 

الفتتاحها . 

- تقدمي جميع اخلدمات التخ�س�سية املوجودة  يف امل�ست�سفى �سيتم خالل الربع االأخري من هذا العام.

يف  الع�سو  �سعادة  عليها  اأكد  التي  واالأفكار  واملالحظات  اال�ستف�سارات  اأهم  كانت  حني  يف   -

تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

اأق�سامه  بكامل  م�سايف  م�ست�سفى  افتتاح  تاأجيل  اإىل  اأدت  التي  وال�سعوبات  العوائق  عن  اال�ستف�سار   -

وتخ�س�ساته اأكرث من مرة.

- اال�ستف�سار عن االإجراءات التي قامت بها الوزارة  لتوفري الكادر الفني والطبي واالإداري للم�ست�سفى حتى 

يتمكن من اأداء غر�سة وتقدمي جميع اخلدمات التخ�س�سية للمراجعني.

وجود حمرقة  مثل عدم  امل�ست�سفى  بناء  عملية  اأثناء  الهند�سية  املخالفات  من  العديد  وجود  اإىل  -التنويه 

للنفايات الطبية، وعدم توفر �سرف �سحي للم�ست�سفى.

-املطالبة بتعجيل افتتاح م�ست�سفى م�سايف بكامل اأق�سامه وتخ�س�ساته خالل الن�سف االأول من هذا العام.

�سخ�سي )ج7 املعقودة بتاريخ 2012/03/13(

15- حول«خطة الوزارة يف تطويربرامج املراكز الثقافية« املقدم من �سعادة الع�سو/مروان 
اأحمد بن غليطة اإىل معايل/عبدالرحمن حممد العوي�س- وزير الثقافة وال�سباب وتنمية 

املجتمع ، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- تتلخ�س حماورخطة الوزارة لتطوير برامج املراكزالثقافية يف االآتي:

1- مراجعة وتقييم م�ستوى فعالية برامج عام2011م.
2- حتديث احتياجات الفئات امل�ستفيدة من عمل الربامج الثقافية.

3- تاأهيل املوارد الب�سرية يف املراكز الثقافية على �سيا�سة اجلودة يف خدمة العمالء.
4-التن�سيق مع وزارة االأ�سغال العامة الإحالل بع�س املراكز الثقافية واإن�ساء مراكز ثقافية اأخرى

5-اإطالق الربامج التوجهية الكت�ساف املوهوبني ورعاية املبدعني يف املراكز الثقافية.
6-الرتويج لفعاليات املراكز الثقافية وقيا�س ومراجعة م�ستوى اخلدمة املقدمة يف املراكز الثقافية.

- وفقًا الآخراإح�سائية للموؤ�سر الثقايف  لعام)2010-2011( كان هناك منو اأكرث من امل�ستهدف املطلوب.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل 

الوزير هي: 

 - التنويه اىل اأن ن�سبة الوعي الثقايف يف جدول املوؤ�سرات اخلا�س باخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة قد بلغت 

)2%( فقط.

- اال�ستف�سار عن اآلية تقييم الربامج التي تقدمها املراكز الثقافية وكيفية قيا�س اأثرها على املجتمع.

�سخ�سي )ج7 املعقودة بتاريخ 2012/03/13م(

16- �سوؤال حول«اإمكانية تطبيق نظام الدوام ال�سيفي وال�ستوي يف مدار�س الدولة« املقدم 
من �سعادة الع�سو/ �سيخة عي�سى العري اإىل معايل  / حميد حممد القطامي- وزير الرتبية 

والتعليم ، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

قليلة  الدولة  يف  وال�ستوي  ال�سيفي  التوقيت  فروق  تباين  باأن  اأكدت  النظام  لهذا  �سابقة  درا�سة  هناك   -

والحتتاج اىل تطبيق توقيتني �سيفي و�ستوي .

- تطبيق التوقيت ال�سيفي وال�ستوي �سترتتب عليه م�سكالت الأولياء اأمور الطالب ب�سبب عدم متكنهم من 

تو�سيل اأبنائهم اإىل املدار�س يف الوقت املحدد وذلك لتعار�س هذا التوقيت مع اأوقات الدوام الر�سمي .

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - املطالبة باإعادة النظر يف اإمكانية تطبيق التوقيت ال�سيف وال�ستوي يف مدار�س الدولة وخا�سة بعد اإطالة 

اليوم الدرا�سي. 

- املطالبة باإعداد درا�سة الأخذ اآراء اأولياء االأمور يف �ساأن تطبيق نظام الدوام ال�ستوي وال�سيفي يف مدار�س 

الدولة.

�سخ�سي )ج7 املعقودة بتاريخ 2012/03/13م(

17- �سوؤال حول »نق�س املدر�سني املواطنني يف املدار�س احلكومية« املقدم من �سعادة الع�سو/
والتعليم  الرتبية  وزير  القطامي-  حممد  حميد   / معايل   اإىل  الكتبي  بالعجيد  م�سبح 

،والذي اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه االآتي :

- الوزارة اتخذت العديد من الو�سائل لتعزيزن�سبة املواطنني يف قطاع التعليم منها تاأنيث الهيئات التدري�سية 

حتى ال�سف اخلام�س .

- الزيادة االأخرية يف رواتب املعلمني �ست�ساهم يف اإقبال املواطنني الذكور على االلتحاق مبهنة  التدري�س .

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- اال�ستف�سار عن مبادرات الوزارة يف ا�ستقطاب  املواطنني الذكور لاللتحاق بقطاع التعليم.

- التنويه اإىل اأن احلوافز املقدمة للمواطنني الذكور يف قطاع التعليم غريجمزية وت�ساهم يف عدم اإقبالهم 

على العمل مبهنة التدري�س.

- اال�ستف�سار عن وجود تن�سيق بني الوزارة واجلامعات يف الدولة ل�سد النق�س احلا�سل يف اأعداد املعلمني 

املواطنني الذكور يف قطاع التعليم .

- املطالبة بتبني الوزارة لعدد من خريجي الثانوية العامة وتاأهيلهم لاللتحاق مبهنة التدري�س.

�سخ�سي )ج7 املعقودة بتاريخ 2012/03/13م(

18- �سوؤال حول«ربط مدة اخلدمة ب�سن التقاعد« املقدم من �سعادة الع�سو/د.عبدالرحيم 
عبداللطيف ال�ساهني اىل معايل/عبيد حميد الطاير- وزير الدولة لل�سوؤون املالية- نائب 

يف  اأو�سح  والذي   ، االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
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معر�س اإجابته عنه االآتي:

املبالغ  بتوفري  الهيئة  متطلبات  مع  االأمر  يتما�سى هذا  كي  التقاعد  اإىل  اال�سرتاطات  تلك  اأدخل  امل�سرع   -

املالية الالزمة ل�سمان ا�ستمرارية عمل الهيئة لفرتات طويلة.

- التعديالت التي اأجريت على ا�سرتاطات التقاعد جاءت ل�سالح املواطنني وتوفري حياة كرمية للمتقاعد. 

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - التو�سيح باأن امل�سرع مل يراع العديد من االعتبارات عند ربط احل�سول على املعا�س التقاعدي ببلوغ �سن 

اخلم�سني ولي�س بانتهاء مدة اخلدمة املحددة )20( عامًا منها :

1- االآثار االإجتماعية على املواطنني.
2- عدم االإخالل باحلقوق املكت�سبة للمواطنني. 
3- عدم النظر اىل املو�سوع ب�سكل مادي بحت.

- التنويه اإىل عدم  تنا�سب ا�سرتاطات التقاعد مع التزام الدولة بتوفري حياة كرمية للمواطنني كما ن�ست 

روؤية االإمارات لعام )2012م( على ذلك .

- التنويه اإىل اأن تلك اال�سرتاطات تخالف املادتني )14، 20( من د�ستورالدولة ،حيث تن�س املادة )14( 

على اأن امل�ساواة،والعدالة االإجتماعية وتكافوؤ الفر�س جلميع املواطني من دعامات املجتمع، وكذلك تن�س 

العمل  اأرباب  وم�سالح  العمال  ت�سون حقوق  ت�سريعات  بو�سع  املالئمة  الظروف  تهيئة  املادة)20( على 

،على �سوء الت�سريعات العمالية العاملية املتطورة.

- التنويه اإىل اأن تلك اال�سرتاطات مل تراع ظروف املراأة العاملة والتي ت�سكل ما ن�سبته )66%( من القطاع 

احلكومي.

-  وقد وافق املجل�س على تبني تو�سية يف �ساأن ال�سوؤال ن�سها » ربط  احل�سول على املعا�س التقاعدي للموؤمن 

عليهم املنتهية خدماتهم باال�ستقالة وذلك بانتهاء مدة اخلدمة املحددة يف قانون املعا�سات والتاأمينات 

االجتماعية رقم )7( ل�سنة 1999م وتعديالته البالغة )20( عامًا،وعدم ربطه ببلوغ �سن اخلم�سني،من 

اأجل حلفظ حقوق املوظف املواطن،وتوفري احلياة الكرمية له،كما كفلهما له الد�ستور ون�ست عليهما روؤية 

االإمارات لعام 2021م ».

�سخ�سي وتو�سية )ج8 املعقودة بتاريخ 2012/03/27(

من  املقدم  االإ�سالمية«  امل�سارف  على  للرقابة  �سرعية  عليا  هيئة  حول«اإن�ساء  �سوؤال   -19
�سعادة الع�سو/علي عي�سى النعيمي اإىل معايل/عبيد حميد الطاير- وزير الدولة لل�سوؤون 

املالية ، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على �سرورة تفعيل املادة)5( من القانون االحتادي رقم)6( ل�سنة 1985م يف �ساأن امل�سارف 

االإ�سالمية، يف ظل اختالف تباين وممار�سات البنوك واملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية .

- يجرى حاليًا اإعداد م�سروع قانون يتعلق بجميع االأمور املالية  ومنها ما يخ�س امل�سارف االإ�سالمية و�سيتم 

االنتهاء منه قريبًا.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - مطالبة امل�سرف املركزي االإ�سراع يف اإن�ساء هيئة عليا �سرعية للرقابة على امل�سارف االإ�سالمية.

- اال�ستف�سار عن اأ�سباب التاأخري يف اإن�ساء هيئة عليا �سرعية للرقابة على امل�سارف االإ�سالمية على الرغم 

من �سدورقانون احتادي رقم )6( ل�سنة )1985م( يف �ساأن ذلك .

– وزير �سوؤون جمل�س الوزراء وطلب  - �سبق اأن وجه هذا ال�سوؤال اإىل معايل / حممد عبداهلل القرقاوي 

حتويل هذا ال�سوؤال اإىل وزارة املالية على اعتبار اأنها �ساحبة االخت�سا�س، وبالفعل مت توجيهه اإىل وزارة 

املالية واأجاب عليه وزير الدولة لل�سوؤون املالية يف ج8 بتاريخ 2012/03/27م.

�سخ�سي )ج8 املعقودة بتاريخ 2012/03/27(

املقدم  لالأطباء«  االأخرية  الزيادة  تطبيق  �ساأن  يف  اتبعت  التي  »االآلية  حول  �سوؤال   20-

الثقافة  العوي�س-وزير  اإىل معايل/عبدالرحمن  القبي�سي  من �سعادة الع�سو/حممد بطي 

اإجابته  معر�س  يف  معاليه  اأكد  باالإنابة،والذي  ال�سحة  وزير  املجتمع-  وتنمية  وال�سباب 

عنه على :

التي  التنفيذ  الآلية  وفقًا  ال�سحة  وزارة  يف  العاملني  جلميع  االأخرية  الزيادة  تطبيق  مت  اأنه  على  -التاأكيد 

و�سعتها وزارة املالية.

- التاأكيد على اأنه لي�س من �سالحية وزارة ال�سحة زيادة الرواتب اأوتغيريها واإمنا هناك جهات معنية بتلك 

الزيادات وكيفية تطبيقها. 

- رواتب جميع االأطباء املواطنني يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة ، تفوق رواتب االأطباء الوافدين، بعد الزيادة 

االأخرية يف الرواتب مبعدالت و�سلت اىل )10000( درهم.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- اال�ستف�سار عن اأ�سباب التفاوت يف ن�سبة زيادة العالوة الفنية  لالأطباء حيث  كانت  لالأطباء املواطنني 

)100%( يف حني بلغت لالأطباء الوافدين )%150(.

�سخ�سي )ج9 املعقودة بتاريخ 2012/10/04(

التابعة  ال�سحية  املراكز  يف  الليلية  املناوبات  نظام  تطبيق  حول«اإمكانية  �سوؤال   21-

معايل/ اىل  ركا�س  بن  ح�سن  الع�سو/عبيد  �سعادة  من  املقدم  النائية«  للمناطق 

 ، باالإنابة  ال�سحة  وزير  املجتمع-  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  العوي�س-وزير  عبدالرحمن 

والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- اعتماد وزارة ال�سحة يف حتديد مواعيد عمل املراكز ال�سحية التابعة للوزارة على ثالثة حماور اأ�سا�سية 

هي:

اأ-الكثافة ال�سكانية التي يغطيها املركز ال�سحي.

ب-قرب املراكز ال�سحية من امل�ست�سفيات.

ج-ا�سرتاتيجية الرعاية ال�سحية االأولية املعتمدة من منظمة ال�سحة العاملية.
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وفقًا  الطوارئ واجلراحة وذلك  ت�سمل حاالت  ال�سحية ال  املراكز  املقدمة يف  اأن اخلدمات  اإىل  -االإ�سارة 

للمعايري ال�سحية العاملية.

للمناطق  التابعة  ال�سحية  املراكز  يف  املقبلة  املرحلة  خالل  العمل  �ساعات   بزيادة  فعلية  درا�سة  -هناك 

النائية،وذلك بتمديد �ساعات العمل فيها اإىل ال�ساعة )10( م�ساًء.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - اال�ستف�سار عن اإمكانية تطبيق نظام املناوبات الليلية يف املراكز ال�سحية التابعة للمناطق النائية.

�سخ�سي )ج9املعقودة بتاريخ  2012/10/04(

ودوليًا«  حمليًا  نعي�سه  الذي  بالواقع  اجلمعة  خطبة  مو�سوعات  »ربط  حول  �سوؤال   22-

قرقا�س  حممد  معايل/د.اأنور  اإىل  ال�سام�سي  جمعة  الع�سو/�سلطان  �سعادة  من  املقدم 

م�سلم  �سعادة/حمدان  اأجاب  عنه  االحتادي،وقد  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  -وزير 

املزروعي –رئي�س الهيئة العامة لالأوقاف والذي اأكد يف معر�س اإجابته على :

اإ�سالمية  - اإن الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف تويل خطبة اجلمعة اأهمية كبرية كونها �سعرية 

تنمي الوعي الديني لدى اأفراد املجتمع.

- يتم اعتماد خطبة اجلمعة من قبل جلنة متخ�س�سة مكونة من ت�سعة اأع�ساء يراأ�سها �سعادة مدير عام 

الهيئة. 

- يتم اعتماد خطبة اجلمعة وفق خطة �سنوية يراعى يف اختيار مو�سوعاتها ما يلي:

املتحدة. العربية  االإمارات  دولة  حكومة  ا�سرتاتيجية  1.تعزيز 
والعاملية. والوطنية  الدينية  واملنا�سبات  االأحداث  مع  2.التفاعل 

الدولة. يف  والهيئات  املجتمعية  واملوؤ�س�سات  الوزارات  احتياجات  مع  3.التفاعل 
واخلطباء. والوعاظ  اجلمهور  ومقرتحات  املجتمع  احتياجات  4.ر�سد 

-هناك رابط خم�س�س يف املوقع االإلكرتوين الر�سمي للهيئة الإبداء املالحظات من قبل اجلمهور واال�ستفادة 

من هذه املالحظات بعد ذلك يف تطوير خطب اجلمعة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل تكرار العديد من املو�سوعات يف خطب اجلمعة وعدم  ا�ستمالها على حلول ملعاجلة الق�سايا 

املجتمعية . 

-االإ�سارة اىل وجود الكثري من االأخطاء يف متون اال�ست�سهادات الواردة  يف خطب اجلمعة التي تعدها اللجنة 

املخت�سة .

-التاأكيد على �سرورة طرح الق�سايا االأمنية يف خطب اجلمعة التي تو�سح خطر اإثارة الفتنة واخلروج عن 

طاعة ويل االأمر.

اأ�سا�سًا لي�ست مرتبطة بخطبة  اأن التعاميم التي يتم طرحها بعد �سالة  اجلمعة والتي هي  اإىل  -االإ�سارة 

اجلمعة اأو العبادة منهي عنها �سرعُا الن�سغال امل�سلني بالعبادة يف ذلك الوقت.

-هناك �سعف يف املادة التي يلقيها خطباء اجلمعة كونهم جمرد قراء للخطبة ومل ي�ساهموا يف اإعدادها.

-املطالبة بدعاء جامع الإ�سالح اأحوال امل�سلمني والتخفيف من معاناتهم ومراعاة م�ساعر امل�سلني. 

�سخ�سي )ج9 املعقودة بتاريخ  2012/04/10م(

-23 �سوؤال حول«منع بع�س املواطنني من ال�سفر« املقدم من �سعادة الع�سو/م�سبح بالعجيد 

معر�س  يف  اأو�سح  والذي  العدل  الظاهري-وزير  جوعان  بن  معايل/د.هادف  اإىل  الكتبي 

اإجابته عنه االآتي:

331( من   ، 330 - ي�سدر ق�ساة املحاكم االحتادية اأوامر املنع من ال�سفر ا�ستنادًا اإىل املواد)329، 

القانون االحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 يف �ساأن قانون االإجراءات املدنية وتعديالته.

-هناك اإجراءات اتخذتها دائرة التفتي�س الق�سائي بوزراة العدل واملحاكم االحتادية لتاليف اأي �سرر قد يقع 

بحق اأ�سخا�س غري معنيني بالق�سايا املعرو�سة اأمام املحاكم وهي:

اأ-يقدم �ساحب الدعوى �سورة من جواز �سفر املدين املطلوب منعه من ال�سفر وترفق املحكمة �سورة اجلواز 

مع اأمر املنع من ال�سفر اإىل وزارة الداخلية لتنفيذ ذلك.

ب- يف حالة �سداد املبلغ لدى ال�سرطة اأو تقدمي كفالة م�سرفية به اأو كفيل مقتدر يقبله الدائن يتم اإلغاء 

التعميم مبنعه من ال�سفر.

ج- الميكن تنفيذ اأمر املنع من ال�سفر واإدراجه يف النظام االإلكرتوين لدى دوائر ال�سرطة واملنافذ احلدودية 

اإال اإذا كان االأمر مرفقًا به �سورة من جواز ال�سفراأو بطاقة الهوية وذلك لتفادي الت�سابه باالأ�سماء.

-املوافقة على اعتماد بطاقة الهوية كمرجع الإ�سدار اأوامر املنع من ال�سفر.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 -التنويه اإىل وقوع العديد من االأخطاء يف اإجراءات اأوامر املنع من ال�سفر والذي عر�س الكثري من املواطنني 

واملقيمني للحب�س والغرامات املالية ب�سبب وجود ت�سابه باالأ�سماء.

-املطالبة باأن يكون االعتماد على بطاقة الهوية يف اإ�سدار اأوامر املنع من ال�سفر لتفادي وقوع �سرر على 

اأ�سخا�س غري معنيني  بالق�سايا املعرو�سة اأمام املحاكم.

�سخ�سي )ج9 املعقودة بتاريخ 2012/04/10م(

�سعادة  من  املقدم  بالدولة«  احلية  املائية  الرثوات  ت�سويق  مهنة  حول«توطني  �سوؤال   -24
البيئة  وزير  فهد-  بن  اأحمد  الدكتور/را�سد  معايل  اىل  الرحومي  اأحمد  الع�سو/حمد 

واملياه ، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- هناك توا�سل بني الوزارة واجلهات املعنية من اأجل حتقيق التوطني يف كافة اأ�سواق االأ�سماك بالدولة.

- يوجد حاليًا يف اأ�سواق االأ�سماك املحلية )28( دالاًل مواطنًا ،وبع�س االأ�سواق يف الدولة مت االنتهاء من 

توطني مهنة الدالل بها مثل �سوق االأ�سماك باإمارة اأبوظبي .

التن�سيق مع  املواطنني من خالل  لل�سيادين  املادي  العائد  لتعزيز  واملياه  البيئة  وزارة  �سعي  -التاأكيد على 

اجلهات املحلية املخت�سة يف هذا ال�ساأن.
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- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- اال�ستف�سار عن دور الوزارة يف توطني مهنة ت�سويق الرثوات املائية احلية يف الدولة.

-املطالبة بوجود �سركات ت�سويق وطنية لالأ�سماك من اأجل ك�سر احتكار العمالة الوافدة لتلك املهنة اأ�سوة 

باملزارعني املواطنني.

-التنويه اإىل عدم وجود خمزون للرثوة املائية احلية بالدولة يلبي احتياجات الدولة يف الظروف الطارئة.

�سخ�سي )ج9 املعقودة بتاريخ 2012/04/10م(

-25 �سوؤال حول »ارتفاع ن�سبة العنو�سة يف جمتمع االمارات« املقدم من �سعادة الع�سو/م�سبح بالعجيد 

والتي  الزواج،  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  –وزيرةدولة-  ال�سام�سي  �سامل  معايل/د.ميثاء  اإىل  الكتبي 

اأو�سحت يف معر�س اإجابتها عنه االآتي:

- عدم وجود اإح�سائيات ر�سمية موثقة حتدد ن�سبة العنو�سة يف جمتمع دولة االإمارات العربية املتحدة.

تكاليف  وارتفاع  املهور  بظاهرة غالء  االإماراتيات  زواج  �سن  تاأخر  ارتباط ظاهرة  اأثبتت  درا�سة  - هناك 

الزواج حيث كانت ن�سبة االرتباط بينهما )%78( .

- الي�ستطيع �سندوق الزواج اأن يقدم حلواًل لظاهرة م�سكلة العنو�سة مبفرده واإمنا البد اأن يكون هناك تعاون 

مع العديد من اجلهات املخت�سة يف هذا اجلانب .

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: 

- التنويه اإىل تزايد ن�سبة العنو�سة يف جمتمعنا حيث بلغ عدد العوان�س يف الدولة وفق اآخر اإح�سائية نحو 

)175( األف عان�س. 

-  �سرورة و�سع خطة وطنية على م�ستوى الدولة، تركز على اأهمية الزواج من املواطنات، والتحذير من 

تبعات الزواج من اأجنبيات واأثرهذا الزواج يف االإخالل بالرتكيبة ال�سكانية .

�سخ�سي )ج11 املعقودة بتاريخ 2012/04/10م(

عي�سى  الع�سو/علي  �سعادة  من  املقدم  الزواج«  ل�سندوق  املالية  حول«املوارد  �سوؤال   26-

اإدارة �سندوق  –وزيرةدولة- رئي�س جمل�س  ال�سام�سي  النعيمي اىل معايل/د.ميثاء �سامل 

الزواج ، والتي اأو�سحت يف معر�س اإجابتها عنه االآتي:

ال�سندوق  ،واليعاين  الدولة  ميزانية  من  هي   لل�سندوق  املالية  املوارد  - التو�سيح على اأن )95(% من 

من اأي عجز مايل يف الوقت احلايل .

- التاأكيد على اأن الدعم املايل املقدم للمقبلني على الزواج يكون مقدمًا من احلكومة، ولي�س منحًا اأوهبات  

مقدمة من قبل رجال اأعمال اأو م�سادر اأخرى.

- االإيرادات اخلارجية التي يتم حت�سيلها من قبل املوؤ�س�س�سات االجتماعية يتم �سرفها يف الربامج واالأن�سطة 

التوعوية للمقبلني على الزواج فقط.

- ال�سندوق لديه خطة �سنوية للتوا�سل مع ال�سركات واملوؤ�س�س�سات املحلية الداعمة له.

تعقيبه على رد معايل  الع�سو يف  �سعادة  اأكد عليها  التي  واالأفكارواالآراء  اأهم املالحظات  - يف حني كانت 

الوزير هي: 

 - اال�ستف�سار عن وجود خطة لدى ال�سندوق لت�سويق اأهدافه لدى القطاع اخلا�س ورجال االأعمال من اأجل 

زيادة اإيراداته املالية.

- مطالبة ال�سندوق  بو�سع خطة عمل واأهداف حمددة ال�ستثمار اأمواله.

- وقد وافق املجل�س على تبني تو�سية يف �ساأن ال�سوؤال ن�سها » �سرورة قيام ال�سندوق ببذل املزيد من اجلهود 

لزيادة موارده، وتنويع م�سادر اإيراداته ل�سمان توفرها من اأجل دعم اأن�سطته وبراجمه من خالل تفعيل 

البندين الثاين والثالث من املادة )11( من القانون االحتادي رقم )47( ل�سنة 1992م وتعديالته يف 

�ساأن اإن�ساء �سندوق الزواج ».

�سخ�سي وتو�سية )ج11 املعقودة بتاريخ 2012/05/22م(

�سعادة  من  املقدم  العمل«  عن  العاطلني  املواطنني  اخلريجني  حول«توظيف  �سوؤال   27-

الرتبية  وزير  القطامي-  حممد  حميد  معايل/  اإىل  اخلاطري  نا�سر  الع�سو/�سعيد 

والتعليم-رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية ، والذي اأو�سح 

يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

اأكرث من )94%( يف  االإدارية  الوظائف  التوطني يف  ن�سبة  اإىل جتاوز  ت�سري  البيانات  اأن  على  التاأكيد   -

الوزارات واجلهات االحتادية ، بينما ن�سبة التوطني يف الوظائف الطبية والفنية التتجاوز )%20(.

- هناك خطة وطنية للتوطني خالل ال�سنوات الثالث القادمة مت اعتمادها من قبل احلكومة.

- بلغت ن�سبة التوطني يف الوزارات والهيئات االحتادية )%53(.

- قيام الهيئة بو�سع موؤ�سرات للوزارات والهيئات االحتادية من اأجل اإحالل بع�س الوظائف وتوطينها خالل 

ال)5( �سنوات القادمة.

اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد  اأهم املالحظات واالأفكارواال�ستف�سارات التي  - يف حني كانت 

معايل الوزير هي: 

 - الت�ساوؤل عن االإجراءات التي اتخذتها الهيئة لزيادة ن�سب التوطني يف وزارتي ال�سحة والرتبية والتعليم.

- اال�ستف�سار عن عدد الوظائف املدرجة �سمن امليزانية العامة للوزارات وجميع الهيئات االحتادية امل�ستقلة 

لعام 2012م.

- اال�ستفهام عن وجود تن�سيق بني وزارة التعليم العايل والهيئة لكي تتنا�سب خمرجات التعليم العايل مع 

متطلبات �سوق العمل.

- اال�ستف�سار عن وجود تن�سيق بني الهيئة والوزارات والهيئات االحتادية امل�ستقلة من اأجل توفري فر�س عمل 

للمواطنني.

�سخ�سي )ج11 املعقودة بتاريخ 2012/05/22م(

للعملية  الالزمة  وتوفرياالأجهزة  الفجرية  اإمارة  يف  املدار�س  حول«�سيانة  �سوؤال   28-

حميد  معايل/  اإىل  ال�سريدي  اأحمد  الع�سو/غريب  �سعادة  من  املقدم   « فيها  التعليمية 

حممد القطامي- وزير الرتبية والتعليم ، والذي اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه على :
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- الوزارة حر�ست خالل الفرتة ال�سابقة على تهيئة البيئة التعليمية املنا�سبة يف املدار�س من خالل اتخاذ 

وت�سييد  للمدار�س،  الكهربائية  ال�سبكة  املدر�سي،وحتديث  التكييف  �سيانة  منها  االإجراءات  من  العديد 

م�ساعد لذوي االحتياجات اخلا�سة الدار�سني يف املدار�س احلكومية .

اأنه مت ا�ستالم مدر�سة  - هناك )3( مدار�س يف منطقة الفجرية التعليمية �سيتم اإحاللها،باالإ�سافة اإىل 

حديثة بالتعاون مع وزارة االأ�سغال العامة.

منطقة  مدير  مع  بالتن�سيق  الفجرية  اإمارة  مدار�س  جلميع  ال�سرورية  االحتياجات  جميع  ح�سر  �سيتم   -

الفجرية التعليمية يف هذا اجلانب.

رد  على  تعقيبه  الع�سو يف  �سعادة  عليها  اأكد  التي  واال�ستف�سارات  واالأفكار  املالحظات  اأهم  كانت  يف حني 

معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل وجود بع�س املدار�س يف اإمارة الفجرية  حتتاج ل�سيانة واإحالل للمبنى وتوفري االأجهزة الالزمة 

للعملية التعليمية فيها .

�سخ�سي )ج11 املعقودة بتاريخ2012/05/22م(

الع�سو/ �سعادة  من  املقدم  البنوك«  من  االقرتا�س  ظاهرة  من  حول«احلد  �سوؤال   29-

املالية  لل�سوؤون  الدولة  الطاير- وزير  اإىل معايل/عبيد حميد  االأعما�س  اأحمد عبداهلل 

، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على اأن امل�سرف املركزي يقوم حاليًا بدرا�سة مبادرة جمتمعية لتثقيف العائلة االإماراتية بعادة 

االدخار والتقليل من القرو�س امل�سرفية.

- يجرى امل�سرف حاليًا درا�سة تعديل قانون العمل امل�سريف بالتعاون مع وزارة املالية بهدف و�سع �سوابط 

وت�سريعات حلماية املقرت�سني.

اأو جزءات تتعلق بعدم التزام البنوك بالت�سريعات والقوانني املنظمة لالقرتا�س  - التوجد حاليًا عقوبات 

منها.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - الت�ساوؤل عن دور امل�سرف املركزي يف احلد من ظاهرة القرو�س ال�سخ�سية من البنوك.

والتي ال  ال�سخ�سية  للقرو�س  والت�سريعات املنظمة  بالقوانني  البنوك املقر�سة  التزام  اإىل عدم   التنويه   -

ت�سمح با�ستقطاع اأكرث من ربع الراتب ال�سهري للمقرت�س.

- وقد وافق املجل�س على تبني تو�سية يف �ساأن ال�سوؤال ن�سها » �سرورة اإلزام امل�سرف املركزي جميع البنوك 

العاملة يف الدولة بااللتزام بعقود القرو�س ال�سخ�سية ،وذلك بعدم ال�سماح با�ستقطاع اأكرث من )%25( 

من الراتب االأ�سا�سي للمقرت�س اأو املعا�س التقاعدي اخلا�س به ».

�سخ�سي وتو�سية )ج11 املعقودة بتاريخ 2012/05/22م(

-30 �سوؤال حول«حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة« املقدم من �سعادة الع�سو/

 ، املالية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  الطاير-  حميد  معايل/عبيد  اإىل  القبي�سي  بطي  حممد 

والذي اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه على :

- ال يتدخل امل�سرف املركزي يف حتديد اأ�سعارالفوائد التي ن�ساأت مبوجب عقود ثنائية بني البنك واملقرت�س.

-التنويه اإىل اأن التدخل املبا�سر للم�سرف املركزي �سيرتتب عليه عدم قيام البنوك باإقرا�س بع�س الفئات 

يف حال حاجتها لذلك .

- يف حني كانت اأهم اال�ستف�سارات التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - اال�ستف�سار عن اإمكانية و�سع امل�سرف املركزي �سقف معني  لتثبيت ن�سبة الفوائد على القرو�س التجارية 

وال�سخ�سية.

- وقد وافق املجل�س على ت�سكيل جلنة موؤقتة تتكون من بع�س اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء االآتية اأ�سماوؤهم 

لدرا�سة املو�سوع ورفع تو�سية يف �ساأن �سوؤال حول » حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة » املقدم من 

�سعادة الع�سو/ حممد بطي القبي�سي اإىل معايل / عبيد حميد الطاير – وزير الدولة ل�سوؤون املالية وهم :

القبي�سي  بطي  حممد   / �سعادة   2- النعيمي                      عي�سى  علي   / �سعادة   1-

ال�سام�سي  رحمة  حممد  اأحمد   / �سعادة   4- الزعابي               عبداهلل  عبدالعزيز   / �سعادة   3-

الرحومي  اأحمد  حمد   / �سعادة   5-

�سخ�سي وتو�سية )ج11 املعقودة بتاريخ 2012/05/22م(

من  املقدم  للمواطنني«  وال�سغرية  املتو�سطة  وامل�ساريع  الوطنية  ال�سناعة  حول«ت�سجيع  �سوؤال   31-

�سعادة الع�سو/علي عي�سى النعيمي اإىل معايل/عبيد حميد الطاير- وزير الدولة لل�سوؤون املالية ، والذي 

اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على اأن توفريالتمويل الالزم لدعم وت�سجيع ال�سناعات وامل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية للمواطنني 

لي�س من اخت�سا�س وزارة املالية .

- التنويه اإىل وجود مبادرة من احلكومة يف �ساأن اإن�ساء م�سرف االإمارات للتنمية والذي يهدف اإىل ت�سجيع 

امل�ساريع ال�سناعية ال�سغرية واملتو�سطة وتاأمني ال�سيولة يف حال وجود درا�سة جدوى اقت�سادية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل 

الوزير هي: 

 - مطالبة امل�سرف املركزي بت�سجيع القطاع املايل وامل�سريف يف الدولة على توفري الدعم املايل املنا�سب 

الأ�سحاب امل�ساريع ال�سناعية  الوطنية وعدم املبالغة يف طلب ال�سمانات اأو زيادة ن�سبة الفائدة.

�سخ�سي )ج11 املعقودة بتاريخ 2012/05/22م(

�سعادة  من  املقدم  للجمارك«  االحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  حول«ت�سكيل  �سوؤال   -32
وزير  الطاير-  حميد  معايل/عبيد  اإىل  ال�ساهني  عبداللطيف  الع�سو/د.عبدالرحيم 

الدولة لل�سوؤون املالية ، والذي اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه على :

- ت�سكيل جمل�س االإدارة �سيتم بعد االنتهاء من تعديل القانون االحتادي رقم )1( ل�سنة 2003م يف �ساأن 

اإن�ساء الهيئة االحتادية للجمارك مبا فيها املادة)7( اخلا�سة بت�سكيل جمل�س االإدارة.

- مل يتم اتخاذ اأي قرار يف �ساأن �سيا�سة الهيئة االحتادية للجمارك دون اأخذ املوافقة من جمل�س الوزراء 

املوقر.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 
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انتهاء فرتة ع�سوية جمل�س  للهيئة منذ  اإدارة جديد  التاأخري يف ت�سكيل جمل�س  اأ�سباب   - اال�ستف�سار عن 

االإدارة ال�سابق بتاريخ 2009/02/01م.

- التنويه اإىل اأن التاأخري يف ت�سكيل جمل�س االإدارة عطل م�سالح الهيئة كونه ال�سلطة املخت�سة قانونًا يف 

اإ�سدار بع�س  القرارات التي ت�سمن �سري العمل.

- التو�سيح باأن اجتماعات وقرارات معايل الوزير مع مدراء اجلمارك غري قانونية كونها غري �سادرة من 

ال�سلطة املخت�سة وهي جمل�س االإدارة.

�سخ�سي )ج11 املعقودة بتاريخ 2012/05/22م(

حمد  الع�سو/د.عبداهلل  �سعادة  من  املقدم  الع�سكريني«  املتقاعدين  رواتب  حول«زيادة  �سوؤال   33-

ال�سام�سي اإىل معايل/عبيد حميد الطاير- وزير الدولة لل�سوؤون املالية ، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته 

عنه االآتي:

- اإن املرا�سيم والقرارات ال�سامية ال�سادرة ب�ساأن زيادة الرواتب تقوم وزارة املالية بتنفيذ ما جاء فيها دون 

اأي تاأخري.

- هناك جهات خمت�سة تنظر يف تظلم الع�سكريني املتقاعدين وي�سدر قرار بهذا ال�ساأن منها.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

2008/01/01م مل ت�سملهم زيادة)70(%  اأن الع�سكريني واملدنيني املتقاعدين قبل  اإىل   - التنويه 

على راتب املعا�س التقاعدي.

- الت�ساوؤل عن اأ�سباب عدم �سمول الزيادة معا�سات املتقاعدين الع�سكريني واملدنيني قبل 2008/01/01م

تاريخ  قبل  الع�سكريني  املتقاعدين  تظلم  م�سكلة  حل  �ساأن  يف  املالية  وزارة  دور  عن  اال�ستف�سار   -

املذكور. التاريخ  بعد  املتقاعدين  زمالئهم  مع  م�ساواتهم  وعدم  2008/01/01م 
تاريخ  قبل  الع�سكريني  املتقاعدين  رواتب  زيادة  لدرا�سة  م�سكلة  جلنة  وجود  عن  اال�ستف�سار   -

2008/01/01م

�سخ�سي )ج11 املعقودة بتاريخ 2012/05/22م(

من  املقدم   « االحتادي  الوطني  للمجل�س  املطلوبة  البيانات  توفري  عدم   « حول  �سوؤال   -34
الدولة  –وزير  قرقا�س  حممد  معايل/د.اأنور  اإىل  الرحومي  اأحمد  الع�سو/حمد  �سعادة 

ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي،والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- مطالبة االأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي باإخطار وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

باأي تاأخري يف توفريالبيانات املطلوبة للمجل�س الوطني االحتادي من قبل اجلهات املعنية .

- املطالبة بتفعيل االآلية ال�سابقة املتفق عليها خالل الف�سل الت�سريعي الرابع ع�سر  يف اإخطار وزارةالدولة 

ل�سوؤون املجل�س الوطني عن التاأخر يف تزويد املجل�س بالبيانات واملعلومات التي يطلبها من اجلهات املعنية.

اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل  - يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي 

الوزير هي: 

- التنويه اىل عدم توفري )80(% من املعلومات والبيانات التي يطلبها املجل�س الوطني االحتادي من قبل 

اجلهات املعنية االأمر الذي قد يت�سبب يف تاأخري برامج املجل�س الت�سريعية والرقابية.

-  �سرورة وجود اآلية  معينة لتزويد املجل�س بالبيانات واملعلومات الالزمة لت�سهيل عمله.

�سخ�سي )ج12 املعقودة بتاريخ 2012/06/12م(

اأحمد  الع�سو/غريب  �سعادة  من  املقدم   « الفجرية  دبا  لنادي  ريا�سي  ا�ستاد  اإن�ساء  حول«  �سوؤال   35-

يف  اأو�سح  والذي   ، املجتمع  وتنمية  الثقافة  العوي�س-وزير  حممد  معايل/عبدالرحمن  اىل  ال�سريدي 

معر�س اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على اأن الهيئة العامة لقطاع ال�سباب والريا�سة و�سعت يف ا�سرتاتيجيتها اأهمية كبرية يف ا�ستكمال 

البنية التحتية لقطاعي ال�سباب والريا�سة وهناك )14( م�سروع �سمن خطة الوزارة للعام املقبل.

-هناك العديد من امل�سروعات التي مت رفعها اإىل وزارة االأ�سغال ال�ستكمال البنى التحتية واإجراء �سيانة 

�ساملة لبع�س املوؤ�س�سات الريا�سية ومن �سمنها نادي دبا الفجرية الريا�سي.

-التاأكيد على اأنه يف عام 2009م مت تخ�سي�س  بند ال�سيانة املخ�س�س لهيئة ال�سباب والريا�سة  لنادي 

دبا الفجرية الريا�سي ، لكنه مت رف�سه من قبل م�سوؤويل النادي رغبة منهم باإن�ساء نادي ريا�سي جديد.

اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه  اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي  - يف حني كانت 

على رد معايل الوزير هي: 

- املدرجات احلالية لنادي دبا الفجرية  م�سنوعة من حديد ومتهالكة ويف حال حدوث حادث تكون النتائج 

كارثية االأمر الذي يتطلب اإن�ساء ا�ستاد جديد يراعي تو�سعة املدرجات. 

مقعدًا   )1200( بتخ�سي�س   2009 عام  يف  ال�سيانه  اإجرائها  اأثناء  الوزارة  ا�سرتاط  اإىل  التنويه   -

للمدرج وهذا العدد غري كاف واإمنا البد من زيادة املقاعد لت�سل اإىل )5000( مقعد ، ومل يتم رف�س 

ال�سيانة من قبل م�سوؤويل النادي.

�سخ�سي )ج12 املعقودة بتاريخ2012/06/12م(

الرحومي  اأحمد  الع�سو/حمد  �سعادة  من  الدولة«املقدم  يف  ال�سرطان  مر�س  انت�سار   « حول  �سوؤال   36-

والذي  باالإنابه،  ال�سحة  – وزير  املجتمع  وتنمية  الثقافة  العوي�س-وزير  اىل معايل/عبدالرحمن حممد 

اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه على :

- التنويه اإىل اأن مر�س ال�سرطان هو امل�سبب الثالث للوفيات يف الدولة.

- االإ�سارة اإىل ت�سكيل جلنة وطنية عليا ملكافحة االأمرا�س غري معدية ومنها مر�س ال�سرطان .

- هناك خطة ا�سرتاتيجية ملكافحة مر�س ال�سرطان ومن اأهم مالحمها االآتي:

التوعية. حمالت  خالل  من  ال�سرطان  مر�س  من  االأولية  -1الوقاية 

. ال�سرطان  مر�س  عن  املبكر  الك�سف  خالل  من  الثانوية  -2الوقاية 



دور االنعقاد العادي ا�ول - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2011-2012)م تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي دور االنعقاد العادي الثاني - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2011-2012)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

149 148

باخلارج. اأو  بالدولة  متخ�س�سة  مراكز  خالل  من  ال�سرطان  ملر�س  الفعال  -3العالج 

االإ�سعاعي. اأو  الكيميائي  العالج  بعد  املر�س  اأو  باالأمل  -4التحكم 

م�سببات  اأهم  على  للوقوف  املخت�سة  اجلهات  من  العديد  مع  بالتعاون   املر�س  حول  ببحوث  -5القيام 

املر�س وكيفية الوقاية منه.

- مت االنتهاء من بناء م�ست�سفى خليفة التخ�س�سي لعالج مر�س ال�سرطان يف االإمارات ال�سمالية.

- هناك اتفاقية مت اإبرامها مع اجلهات املخت�سة  من اأجل اإن�ساء �سجل واحد متخ�س�س ملر�س ال�سرطان 

من االأجل الو�سول مل�سبباته واحل�سول على ن�سب �سحيحه للم�سابني به. 

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على 

رد معايل الوزير هي: 

 - االإ�سارة اإىل ت�سدر امل�سابني مبر�س ال�سرطان املرتبة االأول للعالج يف اخلارج.

-  اال�ستف�سار عن عدم وجود مركز متخ�س�س لر�سد حاالت االإ�سابة مبر�س ال�سرطان يف الدولة  .

-  الت�ساوؤل  عن  اأ�سباب ارتفاع ن�سبة االأطفال امل�سابني مبر�س ال�سرطان بالدولة.

- املطالبة بوجود مركز بحثي متخ�س�س الأمرا�س ال�سرطان ملعرفة م�سبباته وو�سع اأ�ساليب العالج املنا�سب 

لهذا املر�س.

- وقد وافق املجل�س على تبني تو�سية يف �ساأن ال�سوؤال ن�سها  »اإن�ساء مركز وطني الأبحاث مر�س ال�سرطان 

املر�س  بهذا  االإ�سابة  لر�سد جميع حاالت  الالزمة،  واخلربات  بالكفاءات  وتزويده  الدولة،  م�ستوى  على 

ملكافحته  املنا�سبة  التوعية  وبرامج  احللول  النت�ساره،وو�سع  احلقيقية  االأ�سباب  معرفة  بهدف  وحتليلها، 

والتقليل من معدالت االإ�سابة به«.

�سخ�سي وتو�سية )ج12 املعقودة بتاريخ 2012/06/12م(

37- �سوؤال حول » االمتيازات املمنوحة الأطباء االمتياز » املقدم من �سعادة الع�سو/ د.�سيخة 
علي العوي�س اإىل معايل / عبدالرحمن حممد العوي�س-وزير الثقافة وتنمية املجتمع – 

وزير ال�سحة باالإنابة ، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

تاأهيل خريجي الطب املواطنني خالل فرتة االمتياز بناء على قرار جمل�س  الوزارة نظام يكفل  - و�سعت 

الوزراء رقم)16( ل�سنة 2012م.

- قامت الوزارة بتعميم املعايري اخلا�سة بتحويل امل�ست�سفيات العالجية اإىل تعليمية على امل�ست�سفيات اخلا�سة 

التابعة لوزارة ال�سحة من اأجل توفري فر�سة لدى طبيب االمتياز الختيار املكان املنا�سب له للتدريب.

القطاعات  معظم  يف  مطبق  نظام  هو  الدولة  يف  االمتياز  اأطباء  على  يطبق  الذي  النظام  اإىل  االإ�سارة   -

ال�سحية املحلية والعاملية.

-  يف حال توفر وظيفة �ساغرة  الأطباء االمتياز بعد اجتيازهم ال�سنه املطلوبة  فال مانع من تعيينهم �سمن 

كادر وزارة ال�سحة.  

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكدت عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل 

الوزير هي: 

 - التنويه اإىل اأن  القرار ال�سابق  ملجل�س الوزراء رقم ) 11  ( ل�سنة  1974م وتعديالته  ن�ست الفقرة 

)5( من املادة )2( منه على تعيني االأطباء املواطنني خالل برنامج)االمتياز( مب�سمى )طبيب امتياز( 

وت�سرف له العالوة الفنية .

- االإ�سارة اإىل اأن  النظام اجلديد لنظام اأطباء االأمتياز اليلزم الوزارة بتعيينهم يف امل�ست�سفيات التابعة لها  

بعد انتهاء فرتة التدريب ، على خالف القرار ال�سابق الذي يلزم تعيينهم كطبيب مبتدئ.

- اال�ستف�سار عن عدم احت�ساب مدة �سرف املكافاأة باأثر رجعي ملن التحقوا ب�سنة التدريب الأطباء االمتياز 

قبل �سهر يناير عام 2012.

- التنويه اإىل اأن النظام اجلديد يتعار�س مع �سيا�سة التوطني يف احلكومة حيث اإن القطاع ال�سحي يحتل 

عن  الطبية  التخ�س�سات  يف  الن�سبة  هذه  تزيد  وال   %)35( بن�سبة  التوطني  ن�سبة  يف  االأخري  املركز 

.%)21(

-املطالبة  باإعادة تفعيل قرار جمل�س الوزراء رقم ) 11  ( ل�سنة  1974م وتعديالته، مع اإ�سافة  بع�س 

التعديالت املنا�سبة له.

- وقد وافق املجل�س على تبني تو�سية يف �ساأن ال�سوؤال، و اإحالة التو�سية اإىل جلنة ال�سوؤون ال�سحية والعمل 

وال�سوؤون االجتماعية

�سخ�سي )ج12 املعقودة بتاريخ2012/06/12م(

38- �سوؤال  حول« �سم الع�سكريني العاملني يف قيادات ال�سرطة اإىل مالك وزارة الداخلية » 
املقدم من �سعادة الع�سو/اأحمد حممد  رحمة ال�سام�سي اإىل الفريق / �سمو ال�سيخ �سيف بن 

زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية ، والذي اأكد �سموه يف معر�س 

اإجابته عنه على :

- هناك خطة لتحويل بع�س الع�سكريني العاملني يف قيادات ال�سرطة املحلية اإىل مالك وزارة الداخلية.

للتو�سع  املحلي نظرًا  العاملني حتت املالك  الع�سكريني  بع�س  اأوجدت  االإمارات  املحليات يف  بع�س  -هناك 

االقت�سادي التي ت�سهده االإمارة

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على 

رد معايل الوزير هي: 

 -التنويه اإىل اأن الع�سكريني العاملني يف قيادات ال�سرطة املحلية يحملون �سعارات وزارة الداخلية ويقومون 

بنف�س مهام الع�سكريني املنت�سبني ملالك وزارة الداخلية.

-االإ�سارة اإىل اأن الع�سكريني  العاملني يف قيادات ال�سرطة املحلية اليخ�سعون لنظام تقاعدي.

�سخ�سي )ج12 املعقودة بتاريخ 2012/06/12م(

�سعادة  من  املقدم    « خا�سة  طباعة  مكاتب  على  للهوية  االإمارات  هيئة  اعتماد   « حول  �سوؤال   39-

– نائب  الع�سو/د.عبدالرحيم عبداللطيف ال�ساهني اإىل الفريق / �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 

رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية ، والذي اأكد �سموه يف معر�س اإجابته عنه على :

اال�ستعانة  الهوية متت  بطاقة  واملقيمني يف  املواطنني  ت�سجيل جميع  واالنتهاء من  امل�سروع  الأهمية  نظرًا   -
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مبكاتب طباعة خا�سة الإجنازه باأ�سرع وقت ممكن .

اإي�سال اخلدمة الأكرب �سريحة من  - قامت الهيئة بالرتخي�س الأكرث من )1500( مكتب طباعة بهدف 

ال�سكان.

البيانات يف نظام  للتاأكد من �سرية  االأمنية  العاملية  املعايري  اأف�سل  للهوية بتطبيق  االإمارات  تلتزم هيئة   -

ال�سجل ال�سكاين .

مكاتب  ومنها  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  التوطني  خطط  تنفيذ  على  احلكومة  حر�س  على  التاأكيد   -

الطباعة.

- جتاوز عدد مدققي البيانات يف الهيئة )300( موظف مواطف بن�سبة توطني)100(%.

االأيزو )27001( يف احلفاظ على  �سهادة  التي ح�سلت على  العامل  الوحيدة يف  الهيئة اجلهة  تعترب   -

املعلومات.

اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل  - يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي 

الوزير هي: 

بيانات  ويقومون بطباعة  جميع  املواطنني  الطباعة من غري  العاملني يف مكاتب  اأغلب  اأن  اإىل  التنويه   -  

االأفراد للح�سول على بطاقة الهوية دون اإ�سراف من اجلهة املخت�سة باإ�سدار بطاقة الهوية.

اأجنبية   اإمكانية حفظ مكاتب الطباعة جميع بيانات املواطنني واملقيمني وبيعها جلهات  - اال�ستف�سار عن 

وا�ستخدامها يف اإ�سرار االأمن الوطني.

- اال�ستفهام عن اأ�سباب عدم توطني العاملني يف مكاتب الطباعة.

حوايل  باإرجاع  الهيئة  قامت  حيث  البيانات  اإدخال  عملية  يف  االأخطاء  من  العديد  وجود  اإىل  االإ�سارة   -

)3000( معاملة اإىل مكاتب الطباعة.  

�سخ�سي )ج12 املعقودة بتاريخ 2012/06/12م(

من  املقدم   « العامة  االأماكن  يف  والتقاليد  العادات  واحرتام  االحت�سام   « حول  �سوؤال   -40
العوي�س-وزير  حممد  معايل/عبدالرحمن  اىل  الرحومي  اأحمد  الع�سو/حمد  �سعادة 

الثقافة وتنمية املجتمع ، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- هناك العديد من مبادرات التوعية التي توالها املجل�س الوطني لل�سياحة واالآثار من اأجل احلفاظ على 

العادات والتقاليد والعمل على التعريف بها لالرتقاء بالقطاع ال�سياحي يف الدولة.

- قام املجل�س بت�سكيل فريق عمل مكون من الهيئات ال�سياحية املحلية خالل عام 2011 ملناق�سة اأف�سل 

ال�سبل للتوعية ال�سياحية ،ومت اإ�سدار ن�سرة توعوية مب�سمى«حياكم« لزيادة الوعي لدى املقيمني وال�سياح 

بالعادات والتقاليد  وجتنب ال�سلوكيات املمنوعة بالدولة.

- التاأكيد على اأن توعية اجلاليات االأجنبية وال�سياح بعادات وتقاليد الدولة وال�سلوكيات املحظورة  م�سوؤولية 

م�سرتكة مع اجلهات املخت�سة  واليتعدى دور املجل�س �سوى التن�سيق مع تلك اجلهات.

- اجلهة  املعنية  باإ�سدار قانون احتادي  يف �ساأن االحت�سام هو جمل�س الوزراء املوقر ولي�س جمل�س ال�سياحة 

واالآثار.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على 

رد معايل الوزير هي: 

- املطالبة بتطبيق احلد االأدنى لالحت�سام واحرتام العادات والتقاليد يف االأماكن العامة بالدولة.

- �سرورة اإ�سدار قانون احتادي ملعاجلة ظاهرة االحت�سام وال�سلوكيات املنافية للعادات والتقاليد والدين 

االإ�سالمي .

االحت�سام يف  �ساأن  احتادي يف  قانون  اإ�سدار   « ن�سها  ال�سوؤال  �ساأن  تو�سية يف  بتبني  املجل�س  وافق  وقد   -

لالأفعال  املنا�سبة   العقوبات  و�سع  مع  االأماكن،  هذه  االأفراد يف  بيان حرية  اإىل  يهدف  العامة،  االأماكن 

وال�سلوكيات  املخالفة التي ترتكب فيها،وذلك للمحافظة على قيم وعادات جمتمع االإمارات ». 

�سخ�سي وتو�سية )ج12 املعقودة بتاريخ 2012/06/12م(

االإلزامية  احل�سور  ن�سبة  من  الدولة  خارج  املواطنني  العليا  الدرا�سات  طلبة  اإعفاء   « حول  �سوؤال   41-

يف حال حدوث ظروف طارئة يف الدول التي يدر�سون بها » املقدم من �سعادة الع�سو/ م�سبح بالعجيد 

الكتبي اإىل معايل / ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان – وزير التعليم العايل والبحث العلمي،والذي اأكد 

معاليه يف معر�س اإجابته عنه على :

- التاأكيد على اأن اجلامعات املعرتف بها تطلب حد اأدنى حل�سور الطالب اأثناء درا�سته من اأجل االعتماد 

االأكادميي للدرجات العلمية. 

-  ت�سرتط الوزارة من اأجل االعرتاف  بالدرجات العلمية التي يح�سل عليها الطالب من جامعات خارج 

الدولة اأن ال تقل ن�سبة ح�سور الطالب امللتحق بربامج الدرا�سات العليا عن ثلث احل�سور االإلزامي الذي 

حتدده اجلامعة للح�سول على الدرجة العلمية.

- الوزارة ت�ستثني حاليًا بع�س احلاالت من ن�سبة احل�سور االإلزامية كالطالب الذي يدر�س يف دولة تعاين من 

عدم ا�ستقرار �سيا�سي اأو ظروف طارئة ،ويتم درا�سة كل حالة  على حده.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- الت�ساوؤل عن االآليات والربامج التي و�سعتها الوزارة للطلبة املبتعثني لتخطي العقبات التي تواجههم اأثناء 

درا�ستهم.

- اال�ستف�سار عن االإجراءات التي تقوم بها الوزارة حلماية الطلبة املبتعثني من بع�س االأمرا�س املعدية.

-اال�ستف�سار عن اإمكانية اإعفاء الطلبة من احل�سور االإلزامي يف حال حدوث بع�س اال�سطرابات االأمنية 

وال�سيا�سية اأو الكوارث طبيعية يف الدول التي يدر�سون فيها.

�سخ�سي )ج13 املعقودة بتاريخ 2012/06/19م(

 « املواطن   للموظف  االأ�سا�سي  الراتب  اإىل  للرواتب  االأخرية  الزيادة  العالوات يف  �سوؤال حول« �سم   42-

املقدم من �سعادة الع�سو/حممد بطي القبي�سي اإىل معايل  / عبيد حميد الطاير- وزير الدولة لل�سوؤون 

املالية ، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- العالوة التكميلية التي متت  اإ�سافتها اإىل رواتب موظفي احلكومة االحتادية يف عام 2008 ومت �سمها 

بعد �سنتني اإىل الراتب االأ�سا�سي للموظف املواطن كلفت احلكومة )13( مليار و )900( مليون درهم.
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-احلكومة رفعت احلد االأدنى للرواتب اإىل)6( اآالف عام 2008، ويف عام 2012 رفعت احلد االأدنى 

اإىل )10( اآالف درهم، لرفع م�ستوى املعي�سة للمواطنني.

- العالوة التكميلية التي اأ�سيفت لبدل االنتقال للموظف املواطن اعتبارًا من بداية عام 2012م ، التوجد 

لها اأي خم�س�سات يف ميزانية احلكومة االحتادية كي ت�ساف اإىل الراتب االأ�سا�سي.

- لي�ست هناك نية لدى احلكومة حاليًا للقيام بدرا�سة اإكتوارية الإ�سافة العالوة التكميلية التي اأ�سيفت لبدل 

االنتقال اإىل الراتب االأ�سا�سي.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - اال�ستف�سار عن اإمكانية �سم هذه العالوات اإىل الراتب االأ�سا�سي للموظف املواطن ل�سمان ا�ستفادته منها 

يف حال انتهاء خدمته من خالل املعا�س التقاعدي.

-التنويه اإىل اأن  اإ�سافة العالوة التكميلية اإىل الراتب االأ�سا�سي قد ي�ساهم يف تقاعد املوظف املواطن مبكرًا 

،وبالتايل تتوافر فر�س للمواطنني العاطلني عن العمل.

�سخ�سي )ج13 املعقودة بتاريخ 2012/06/19م(

-43 �سوؤال حول«زيادة رواتب املتقاعدين من بريد االإمارات« املقدم من �سعادة الع�سو/د.عبداهلل حمد 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  املالية-  لل�سوؤون  الدولة  وزير  الطاير-  حميد  عبيد   / معايل   اإىل  ال�سام�سي 

الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات االجتماعية ، والذي اأو�سح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- اليوجد �سندوق تقاعدي خا�س ملتقاعدي بريد االإمارات ،واإمنا ينطبق عليهم ماهو معمول به يف الهيئة 

العامة للمعا�سات والتاأمينات االجتماعية.

- املتقاعد قبل عام 2010م يختلف عن املتقاعد بعد التاريخ املذكور واإمنا يتم �سرف املعا�س التقاعدي له 

وفقًا للقانون املعمول به يف الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات االجتماعية.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - التنويه اإىل اأن املتقاعدين قبل عام 2008  يتقا�سون مبالغ زهيدة على خالف زمالئهم املتقاعدين بعد 

التاريخ املذكور.

املالية  ال�سوؤون  اإىل جلنة جلنة  التو�سية  اإحالة  و  ال�سوؤال،  �ساأن  تو�سية يف  تبني  على  املجل�س  وافق  وقد   -

واالقت�سادية وال�سناعية  لدرا�سة املو�سوع و�سياغة التو�سية املنا�سبة ِب�ساأنه.

�سخ�سي )ج13 املعقودة بتاريخ2012/06/19م(

- ر�سم بياين تو�سيحي باالأ�سئلة التي مت الرد عليها �سخ�سيًا وكتابيًا :
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 , á«é«∏ÿG ∫hódÉH áfQÉ≤e √QÉ©°SCG ójóëàd »eƒµ◊G ºYódG

 ÉjQƒ°S  ó©H  )  »Hô©dG  ⁄É©dG  ‘  ∫hO  áKÓK  ≈∏YCG  ÚH  ƒ¡a

 ‘  øjõæÑdG  ™jRƒJ  äÉcô°T  √ÉŒG  ó©H  á°UÉNh  ,   (¢ùfƒJh

 ô¡°T øe kAGóàHG á«∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ‘ √QÉ©°SCG ôjô– ¤EG ádhódG

 ∞«dÉµJ  ‘ IOÉjR   ¬«∏Y  ÖJÎ«°S   …òdGh  ,Ω2010  πjôHEG

 óM  ≈∏Y  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  áaÉc  iód  á«°û«©ŸG  IÉ«◊G

.AGƒ°S

 QÉ©°SCG ´ÉØJQG"∫ƒM ∫GDƒ°S -

 ."ádhódG ‘ á«dhÎÑdG äÉ≤à°ûŸG

 äÉ≤à°ûª∏d »eƒµ◊G ºYódG IOÉjR -

 áÑjôb ÉgQÉ©°SCG íÑ°üJ å«ëH á«dhÎÑdG

 ÉeEG ∂dPh ádhGóàŸG á«é«∏ÿG QÉ©°SC’G øe

 ô°TÉÑe …ó≤f ºYO ÒaƒJ ∫ÓN øe

 k ÉeÉY k É«dÉe kÉªYO hCG ,ÚæWGƒª∏d

.á«dhÎÑdG äÉ≤à°ûª∏d

 ∫ÓN øe áë°VGh πªY á«dBGh á£N ™°Vh -

 á«∏ëŸGh ájOÉ–’G äÉ¡÷G ÚH ≥«°ùæàdG

 ÇQGƒ£dG IQGOE’ á«æWƒdG áÄ«¡dGh á«æ©ŸG

 ™e …Qƒa πµ°ûH πeÉ©à∏d çQGƒµdGh äÉeRC’Gh

.ádhó∏d á«ª«∏bE’G √É«ŸG ‘ ábQÉ¨dG øØ°ùdG

- جدول مباهية تو�سيات االأ�سئلة التي وافق عليها املجل�س خالل هذا الدور:

5

6

7

∫GDƒ°ùdG Ωá«°UƒàdGá«°UƒàdG á«gÉe

 äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ŸG ¿ƒfÉb ‘ óYÉ≤àdG äÉWGÎ°TG -

 º¡«∏Y øeDƒª∏d …óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG ±ô°U õ«éj’ á«YÉªàL’G

 º¡àeóN Ióe âfÉc GPEG ’EG ádÉ≤à°S’ÉH º¡JÉeóN á«¡àæŸG

 kÉeÉY (50) ø°S Gƒ¨∏H ób GƒfÉch πbC’G ≈∏Y kÉeÉY(20)

 øe (20 ,14) ÚJOÉŸG  ∞dÉîJ äÉWGÎ°T’G ∂∏Jh

 ¿CG ≈∏Y (14) IOÉŸG ¢üæJ å«M,ádhódGQƒà°SO

 ™«ª÷ ¢UôØdG DƒaÉµJh á«YÉªàL’G ádGó©dGh,IGhÉ°ùŸG

 (20)IOÉŸG ¢üæJ ∂dòch ,™ªàéŸG äÉeÉYO øe ÚæWGƒŸG

 ¥ƒ≤M ¿ƒ°üJ äÉ©jô°ûJ ™°VƒH áªFÓŸG ±hô¶dG áÄ«¡J ≈∏Y

 äÉ©jô°ûàdG Aƒ°V ≈∏Y, πª©dG ÜÉHQCG ídÉ°üeh ∫Éª©dG

.IQƒ£àŸG á«ŸÉ©dG á«dÉª©dG

 ‘ Ω1992 áæ°ùd (47) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG OóM -

 πjƒªàd á°ù«FQ OQGƒe áKÓK êGhõdG ¥hóæ°U AÉ°ûfEG ¿CÉ°T

 ádhódG á«fGõ«e ‘ ¥hóæ°ü∏d ¢ü°üîj Ée :»g ¥hóæ°üdG

 QÉªãà°SG óFGƒYh ,kÉjƒæ°S ºgQO ¿ƒ«∏e (50) øY π≤j ’ ÉÃ

 »àdG á«æ«©dGh á«dÉŸG ÉjÉ°UƒdGh äÉÑ¡dGh äÉYÈàdG h ¬dGƒeCG

 á«dÉŸG OQGƒŸG øe %(95) ¿CG ’EG , ¥hóæ°üdG ¤EG OôJ

 Ö∏£àj …òdG ôeC’G , ádhódG á«fGõ«e øe  »g ¥hóæ°ü∏d

 ÖfÉéH äGOGôjE’G QOÉ°üe ™jƒæàd IójóL äGQOÉÑe OÉéjEG

 ájQGôªà°SG ¿Éª°†d êGhõdG ¥hóæ°üd »eƒµ◊G ºYódG

.äÉÑ∏£dG ºcGôJ …OÉØJh êGhõdG ¥hóæ°üd á«dÉŸG OQGƒŸG

 äÉ©jô°ûàdGh ÚfGƒ≤dÉH á°Vô≤ŸG ∑ƒæÑdG ΩGõàdG  ΩóY-

 ÌcCG ´É£≤à°SÉH íª°ùJ ’ »àdGh á«°üî°ûdG ¢Vhô≤∏d áª¶æŸG

 äÉHƒ≤Y óLƒJ’ å«M, ¢VÎ≤ª∏d …ô¡°ûdG ÖJGôdG ™HQ øe

 ÚfGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdÉH º¡eGõàdG Ωó©H ≥∏©àJ äGAõL hCG

.É¡æe ¢VGÎbÓd áª¶æŸG

 áeóÿG Ióe §HQ"∫ƒM ∫GDƒ°S -

."óYÉ≤àdG ø°ùH

 á«dÉŸG OQGƒŸG"∫ƒM ∫GDƒ°S -

."êGhõdG ¥hóæ°üd

 IôgÉX øe ó◊G"∫ƒM ∫GDƒ°S -

."∑ƒæÑdG øe ¢VGÎb’G

 ójõŸG ∫òÑH ¥hóæ°üdG ΩÉ«b IQhô°V -

 ™jƒæJh ,√OQGƒe IOÉjõd Oƒ¡÷G øe

 øe ÉgôaƒJ ¿Éª°†d ¬JGOGôjEG QOÉ°üe

 ∫ÓN øe ¬›GôHh ¬à£°ûfCG ºYO πLCG

 IOÉŸG øe ådÉãdGh ÊÉãdG øjóæÑdG π«©ØJ

 ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG øe (11)

 ‘ ¬JÓjó©Jh Ω1992 áæ°ùd (47)

.êGhõdG ¥hóæ°U AÉ°ûfEG ¿CÉ°T

 …õcôŸG ±ô°üŸG ΩGõdEG IQhô°V -

 ádhódG ‘ á∏eÉ©dG ∑ƒæÑdG ™«ªL

 á«°üî°ûdG ¢Vhô≤dG Oƒ≤©H ΩGõàd’ÉH

 ÌcCG ´É£≤à°SÉH ìÉª°ùdG Ωó©H ∂dPh,

 »°SÉ°SC’G ÖJGôdG øe (25%) øe

 ¢UÉÿG …óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG hCG ¢VÎ≤ª∏d

.¬H

 …óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G  §HQ -

 º¡JÉeóN á«¡àæŸG º¡«∏Y øeDƒª∏d

 áeóÿG Ióe AÉ¡àfÉH ∂dPh ádÉ≤à°S’ÉH

 äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ŸG ¿ƒfÉb ‘ IOóëŸG

 Ω1999 áæ°ùd (7) ºbQ á«YÉªàL’G

 ¬£HQ ΩóYh,kÉeÉY (20) á¨dÉÑdG ¬JÓjó©Jh

 ¥ƒ≤M ßØM πLCG øe,Ú°ùªÿG ø°S Æƒ∏ÑH

 áÁôµdG IÉ«◊G ÒaƒJh,øWGƒŸG ∞XƒŸG

 Éª¡«∏Y â°üfh Qƒà°SódG ¬d Éª¡∏Øc Éªc,¬d

. Ω2021 ΩÉ©d äGQÉeE’G ájDhQ
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8

9

10

11

∫GDƒ°ùdG Ωá«°UƒàdGá«°UƒàdG á«gÉe

 ¢ûeÉg hCG  óFGƒØdG  áÑ°ùf  ójóëàH  ádhódG  ‘ ∑ƒæÑdG  Ωƒ≤J  -

 ’ å«M óFGƒØdG áÑ°ùf â«Ñãàd Ú©e ∞≤°S OƒLh ¿hO íHôdG

 »àdG  óFGƒØdGQÉ©°SCG  ójó–  ‘  …õcôŸG  ±ô°üŸG  πNóàj

.¢VÎ≤ŸGh ∂æÑdG ÚH á«FÉæK Oƒ≤Y ÖLƒÃ äCÉ°ûf

 áÑ°ùf ójó–"∫ƒM ∫GDƒ°S -

."ádhódG ‘ ∑ƒæÑdG ÚH óFGƒØdG

 ¢Vôe QÉ°ûàfG " ∫ƒM ∫GDƒ°S -

."ádhódG ‘ ¿ÉWô°ùdG

 áÄ«°ùe ™∏°S ∫ƒNO "∫ƒM ∫GDƒ°S -

 ¿É°ùfE’G áë°üH IQÉ°Vh ΩÓ°SEÓd

."ádhódG ¤EG

 ΩÉ°ûàM’G " ∫ƒM ∫GDƒ°S -

 ‘ ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG ΩGÎMGh

." áeÉ©dG øcÉeC’G

 ¢Vôe  çÉëHC’  »æWh  õcôe  AÉ°ûfEG  -

 √ójhõJh  ,ádhódG  iƒà°ùe ≈∏Y ¿ÉWô°ùdG

 ó°Uôd  ,áeRÓdG  äGÈÿGh  äGAÉØµdÉH

 ¢VôŸG  Gò¡H  áHÉ°UE’G  ä’ÉM  ™«ªL

 ÜÉÑ°SC’G  áaô©e  ±ó¡H  ,É¡∏«∏–h

 ∫ƒ∏◊G  ™°Vhh,√QÉ°ûàf’  á«≤«≤◊G

 ¬àëaÉµŸ  áÑ°SÉæŸG  á«YƒàdG  èeGôHh

.¬H áHÉ°UE’G ä’ó©e øe π«∏≤àdGh

 ™æŸ  ádhódG  òaÉæe  ≈∏Y  áHÉbôdG  ójó°ûJ-

 ΩÓ°SEÓd  áÄ«°ùŸG  äÉéàæŸGh  ™∏°ùdG  ∫ƒNO

 QhO  π«©ØJh,¿É°ùfE’G  áë°üH  IQÉ°†dGh

 áeRÓdG á«dhDƒ°ùŸG É¡H •ÉæJ »àdG äÉ¡÷G

 ™∏°ùdG  √òg  ∫hGóJ  ¿hO  ∫ƒ–  »àdG

.äÉéàæŸGh

 ΩÉ°ûàM’G ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb QGó°UEG -

 ájôM ¿É«H ¤EG ±ó¡j ,áeÉ©dG øcÉeC’G ‘

 ™°Vh  ™e  ,øcÉeC’G  √òg  ‘  OGôaC’G

  äÉ«cƒ∏°ùdGh  ∫É©aCÓd   áÑ°SÉæŸG  äÉHƒ≤©dG

 ∂dPh,É¡«a  ÖµJôJ  »àdG  áØdÉîŸG

 ™ªà›  äGOÉYh  º«b  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d

.äGQÉeE’G

 IQGRh  ¤ƒàJ  »àdG  ÚfGƒ≤dG  øª°V  ¿ƒfÉb  OƒLh  ΩóY-

 áHÉbôdG  á«∏ª©H IQGRƒdG  ΩÉ«b ≈∏Y ¢üæj  Égò«ØæJ OÉ°üàb’G

 πã‡ óLƒj’ ¬fCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH , ¿ÉjOCÓd áÄ«°ùŸG ™∏°ùdG ≈∏Y

 IQGRƒdG ¢UÉ°üàNG É‰EGh, ádhódG òaÉæe ‘ OÉ°üàb’G IQGRƒd

  áë°üdÉH Iô°†ŸG ™∏°ùdG ô°üëH ∂dPh ™∏°ùdG ∫ƒNO ó©H CGóÑj

. É¡£Ñ°†d áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh

 øcÉeC’G  ‘  ºgóLGƒJ  AÉæKCG  ÖfÉLC’G  ¢†©H  ΩGÎMG  ΩóY-

 ™ªàéª∏d  á¶aÉëŸG  ó«dÉ≤àdGh  äGOÉ©∏d  ádhódÉH  áeÉ©dG

 óLƒj’ å«M ,¢ùÑ∏ŸG hCG ±ô°üàdG á«MÉf øe AGƒ°S »JGQÉeE’G

 á«aÉæŸG äÉ«cƒ∏°ùdGh ΩÉ°ûàM’G IôgÉX  èdÉ©j …OÉ–G ¿ƒfÉb

. »eÓ°SE’G øjódGh ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©∏d

 ¿ÉWô°ùdG ¢VGôeC’ ¢ü°üîàe »ãëH õcôe OƒLh ΩóY -

 Gò¡d  áÑ°SÉæŸG  êÓ©dG  Ö«dÉ°SCG  ™°Vhh  ¬JÉÑÑ°ùe  áaô©Ÿ

 ¢VôÃ ÚHÉ°üŸG äÉ«ah áÑ°ùf  ´ÉØJQG  ‘ ºgÉ°S ,  ¢VôŸG

 â∏àMG  ¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe  äÉ«ah  ¿EG  å«M,  ¿ÉWô°ùdG

 áÑ°ùæH  ÚæWGƒŸG  ÚH  IÉaƒdG  ÜÉÑ°SC’  á«fÉãdG  áÑJôŸG

.%(11)

  ™°VƒH  …õcôŸG  ±ô°üŸG  ΩÉ«b  IQhô°V  -

  íHôdG ¢ûeÉg hCG IóFÉØdG QÉ©°SC’ áÑ°SÉæe á«dBG

 ájQÉéàdGh  á«°üî°ûdG  äÓjƒªàdGh  ¢Vhô≤∏d

 QÉKB’G  øe  óë∏d  á«fÉªàF’G  äÉbÉ£ÑdGh

 ≈∏Y  kÉXÉØM  h  ,ÚæWGƒŸG  ≈∏Y  á«Ñ∏°ùdG

 äGÒ¨àª∏d  kÉ≤ah  »æWƒdG  OÉ°üàb’G

.ájOÉ°üàb’G

: املجل�س  اأ�سدرها  التي  البيانات   3-

-1بيان �سادر يف �ساأن زيارة رئي�س اجلمهورية االإيرانية االإ�سالمية جلزيرة اأبومو�سى االإماراتية املحتلة *

لعام  مايو  �سهر  من  ال�ساد�س  )اليوم  امل�سلحة  القوات  لتوحيد   )36( الذكرى  مبنا�سبة  �سادر  -2بيان 

امل�سلحة(*  القوات  توحيد  يوم   1976
)اأحيط املجل�س علمًا بها يف اجلل�سة ) 10 ( املعقودة بتارخ 08 / 05 / 2012م(

* ن�س بيان املجل�س يف �ساأن زيارة رئي�س اجلمهورية االإيرانية االإ�سالمية جلزيرة اأبومو�سى االإماراتية املحتلة ، و ن�س بيان املجل�س  مبنا�سبة 
الذكرى )36( لتوحيد القوات امل�سلحة )اليوم ال�ساد�س من �سهر مايو لعام 1976 يوم توحيد القوات امل�سلحة( مرفق رقم )18( 

(رابعًا)
أنشطة أخرى في جلسات المجلس 
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اأعمال مرتبطة ب�سوؤون ا ملجل�س :

- ناق�س املجل�س بع�س االأعمال املرتبطة ب�سوؤونة وقد بلغ الزمن امل�ستغرق ملناق�ستها ) 3 ( �ساعات و)13( 

و)12(  �ساعة  البالغ )70(  اجلل�سات  زمن  %( من جممل  بلغت )4.6  وبن�سبة  ثوان،  و)3(  دقيقة 

دقيقة و)17( ثانية واجلدول املرفق ميثل مو�سوعاتها وزمن كل منها على النحو االآتي :

´ƒ°VƒŸG Ω

1

4

3

2

á°ûbÉæª∏d ¥ô¨à°ùŸG øeõdG

…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG Öàµe áÄ«g πªY ΩÉ¶f ´hô°ûe

.áªFGO á«ª«¶æJ áæé∏c ¿Éé∏dG AÉ°SDhQ áæ÷ πªY ΩÉ¶f ´hô°ûe

Ω2013 á«dÉŸG áæ°ù∏d …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG á«fGõ«e ´hô°ûe

á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éª∏d »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G

 ·2011/12/31 ‘ 

´ƒªéŸG

á«fÉK (32) h á≤«bO (99)

¿GƒK (3) h á≤«bO (47)

á«fÉK (58) h á≤«bO (43)

á«fÉK (30) h ¿Éà≤«bO

¿GƒK (3)h á≤«bO (13)h äÉYÉ°S (3)

áÑ°ùædG%  4.6

- وقد جاءت مناق�ستها على النحو االآتي :

االحتادي*: الوطني  املجل�س  مكتب  هيئة  عمل  نظام  م�سروع   1-

االأفكار  اأبرز  النظام   فقد كانت  االأع�ساء حول م�سروع  ال�سادة  - وفيما يخ�س مالحظات 

واالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول املادة )3( يف �ساأن اخت�سا�سات هيئة املكتب هي:

- املطالبة بتو�سيح اخت�سا�س هيئة املكتب بخ�سو�س املوافقة على م�سروع خطة املجل�س الرقابية.

الداخلية  لالئحة  املادة)28(  من  )ج(  الفقرة  مع  تتعار�س  املادة  من  الفقرة)10(  اأن  اإىل  التنويه   -

للمجل�س الوطني االحتادي، حيث اإن املوافقة على م�سروعي املجل�س واحل�ساب اخلتامي اخت�سا�س اأ�سيل 

للمجل�س ولي�س لهيئة املكتب.

اخلتامي  واحل�ساب  املجل�س  ميزانية  م�سروعي  يخ�س  فيما   )10( الفقرة  نهاية  بتعديل  االقرتاح   -

لتكون)وعر�سهما على املجل�س الإقرارهما( وذلك من اأجل اإزالة التعار�س مع املادة )28( من الالئحة 

الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي .

- التنويه اإىل اأن الفقرة)14( تتعار�س مع املادة )40( من الالئحة الداخلية والتي تن�س على اأن املجل�س 

�ساحب االخت�سا�س بت�سكيل جلان دائمة اأخرى اأو موؤقتة ولي�س هيئة مكتب املجل�س.

الوطني  املجل�س  مكتب  لهيئة  ولي�س  للمجل�س  اأ�سيل  حق  الأنهما  الفقرتني)14و15(  بحذف  االقرتاح   -

االحتادي.

- وقد كان رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كاالآتي:

-1 م�سروع خطة املجل�س الرقابية هو تنظيم عمل املجل�س عند مناق�سته للمو�سوعات العامة التي تبنتها 

اللجان  وفق خطة  زمنية خالل الدور اأو الف�سل الت�سريعي.

،الأن  باخلطاأ  و�سعها  مت  حيث  العاجلة  امل�سائل  جلنة  تخ�س  والتي   )7( الفقرة  حذف  اإىل  التنويه   2-

روؤ�ساء  من  تتكون  العا�سر،وهي  الت�سريعي  الف�سل  خالل  �سابق  قرار  لها  يوجد  العاجلة  امل�سائل  جلنة 

اللجان من اأجل م�ساعدة هيئة املكتب على معرفة كل ما يطراأ يف عمل اللجان .

اإقرار  اإن  -3عدم وجود تعار�س يف الفقرة)10( مع الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي حيث 

م�سروعي ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتامي  حق اأ�سيل للمجل�س ولي�س لهيئة مكتب  املجل�س.

اأو موؤقتة يتم درا�ستها  اأنه عند اقرتاح املجل�س ت�سكيل جلان دائمة جديدة  -5 تف�سري الفقرة )14( هو 

من قبل هيئة املكتب  من الناحية القانونية  ثم يتم اإعداد تقرير ب�ساأن ذلك  يرفع اإىل املجل�س من اأجل 

املوافقة عليه.

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة كان كاالآتي:

 - وافق املجل�س على حذف الفقرة)7(.

- وافق املجل�س على حذف الفقرة)14(.

* نظام عمل هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي يف �سيغته النهائية مرفق رقم )19( يف التقرير 
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- وافق املجل�س على حذف الفقرة)15(.

املادة )4( من  االأع�ساء حول  ال�سادة  اأبداها  التي  واالآراء واملالحظات  االأفكار  اأبرز  اأما   -

م�سروع النظام فهي :

-1 اال�ستف�سار عن الفرق بني الفقرة)1( التي تخ�س و�سع جدول اأعمال اجتماعات الهيئة ، والفقرة)6( 

اخلا�سة باإعداد جدول اأعمال جل�سات املجل�س.

االجتماع    اأعمال  باإعداد  م�سروع جدول  العام  االأمني  اخت�سا�س  �ساأن  املادة )5( يف  اأن  اإىل  التنويه   2-

تتعار�س مع الفقرة )1( يف اخت�سا�سات رئي�س هيئة املكتب.

-3 االقرتاح بحذف الفقرة )6( الأن اإعداد جدول اأعمال اجلل�سة حق اأ�سيل للرئي�س وفقًا للمادة)62( 

من الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.

ميزانية  الرئي�س  اإعداد  وهي  املكتب  هيئة  رئي�س  اخت�سا�سات  اإىل  جديدة  فقرة  باإ�سافة  -4االقرتاح 

املجل�س واحل�ساب اخلتامي .

 - وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو االآتي:

يف  املكتب  هيئة  رئي�س  واخت�سا�س   )5( املادة  يف  العام  االأمني  اخت�سا�س  بني  تعار�س  يوجد  ال   1-

الفقرة )1( ، حيث اإن االأمني العام يعد م�سروع جدول اأعمال االجتماع للرئي�س فقط ولي�س لهيئة مكتب 

املجل�س، والذي هو حق اأ�سيل للرئي�س.

-2املوافقة على املقرتح باإ�سافة بند جديد ميكن الرئي�س من اإعداد ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتامي.

- وبخ�سو�س موقف املجل�س يف هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على حذف الفقرة)6( من املادة)4(.

- املوافقة على املقرتح باإ�سافة فقرة جديدة يف �ساأن اإعداد الرئي�س ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتامي.

- اأما ما يتعلق باملادة )5( فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة 

االأع�ساء عليها هي:

- املطالبة بحذف الفقرة)1( من املادة )5( حيث ال توجد مادة يف الالئحة الداخلية تن�س على اأن يعد 

االأمني العام م�سروع  جدول االأعمال .

- التنويه اإىل اأن الفقرة)4( اأعطت االأمني العام  توقيع حما�سر االجتماعات اإىل جانب رئي�س هيئة املكتب 

بوجود املقرر الذي له االأف�سلية يف توقيع املحا�سر بجانب الرئي�س.

- وقد جاء رد  هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو االآتي:

- بخ�سو�س الفقرة)1( االأمني العام يعد م�سروع جدول االأعمال فقط ، و�ساحب القرار هو رئي�س املجل�س.

- يعترب توقيع االأمني العام بجانب الرئي�س يف حما�سر اجتماعات هيئة املكتب ممار�سه متبعة منذ بداية 

املجل�س ،وكذلك االأمني العام يوقع على امل�سبطة بجانب رئي�س املجل�س الوطني االحتادي.

- فيما كان موقف املجل�س يف هذه املادة على النحو االآتي:

- املوافقة على حذف الفقرة)1( من املادة )5(.

- اأما املادة )10( فقد كانت اأهم  االأفكار واملالحظات التي اأبديت حولها  هي:

تعذر ح�سور  املكتب يف حال  اجتماع هيئة  تراأ�س  املجل�س  من  رئي�س  نائب  بند ميكن  باإ�سافة  االقرتاح   -

الرئي�س لالجتماع.

- وقد جاء رد  هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو االآتي:

اأو  اخت�سا�ساته  بجميع  للقيام  لنائبه  الرئي�س  تفوي�س  وهي  االإ�سكالية  هذه  عاجلت  الداخلية  الالئحة   -

بع�سها يف حال غيابه.

- وبخ�سو�س املادة )13( فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء عليها 

هي:

- التنويه اإىل اأن هذه املادة خمالفة للمادة)84( من الد�ستور حيث ال ميلك املجل�س احلق يف تغيري النائبني 

االأول اأو الثاين يف حال تغيبهما بدون عذر عن ح�سور اجتماعات هيئة املكتب .

- االإ�سارة اإىل اأنه ال ي�سرتط  ا�ستبعاد النائب اأواأحد اأع�ساء هيئة املكتب يف حال عدم ح�سورهم اجتماعات 

هيئة املكتب.

- وقد كان رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كاالآتي:

- التنويه اإىل اأن املادتني)22( و)23( من الالئحة الداخلية للمجل�س  عاجلتا مو�سوع تخلف الع�سو عن 

ح�سور اجلل�سات واجتماعات اللجان بدون عذر  من خالل اإجراءات حمددة تنتهي باعتبار الع�سو م�ستقيال 

باأغلبية اأع�ساء املجل�س، وال تنطبق هذه االإجراءات على اأع�ساء هيئة املكتب يف حال عدم ح�سورهم بدون 

عذر واإمنا االكتفاء باإخطار املجل�س بذلك .

- اأما موقف املجل�س يف هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- موافقة املجل�س على حذف املادة)13(.

- اأما املادة )16( فقد كانت اأبرز املقرتحات واالآراء حولها هي:

- االقرتاح بتعديل املادة وذلك باإ�سافة عبارة)ثلث االأع�ساء( من اأجل منح االأع�ساء �سالحية تعديل نظام 

عمل هيئة املكتب.

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على اإعادة �سياغة املادة وذلك بناًء على املقرتح املقدم من �سعادة االأع�ساء.

الوطني  املجل�س  مكتب  هيئة  عمل  “نظام  م�سروع  من  املجل�س  موقف  -وبخ�سو�س  

االحتادي”فقد جاء على النحو االآتي :

- وافق املجل�س على م�سروع النظام من حيث املبداأ.

- وافق املجل�س على م�سروع النظام يف جمموعه بعد تالوة مواده  واإبداء بع�س ال�سادة االأع�ساء مالحظاتهم 

عليها .



دور االنعقاد العادي ا�ول - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2011-2012)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

163 162

)ج5 املعقودة بتاريخ 2012/02/07م(

:  * اللجان  روؤ�ساء  جلنة  عمل  نظام  م�سروع   2-

- وفيما يخ�س مالحظات ال�سادة االأع�ساء حول م�سروع النظام   فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات 

التي مت طرحها حول املادة )4( يف �ساأن اخت�سا�س اللجنة هي:

- التنويه اإىل اأن اإعداد م�سروع خطة املجل�س الرقابية والت�سريعية اخت�سا�س اأ�سيل لهيئة املكتب ولي�س من 

اخت�سا�س اللجان.

- االقرتاح بتعديل بداية الفقرة)4( من املادة ليكون اخت�سا�س جلنة روؤ�ساء اللجان هو متابعة وتن�سيق 

خطة املجل�س الرقابية والت�سريعية ولي�س اإعداد م�سروع اخلطة .

- اال�ستف�سار عن وجود تعار�س بني عمل اللجنة و اإدارة اللجان يف االأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي.

- اال�ستف�سار عن وجود اآلية معينة متكن اأع�ساء اللجان من االطالع على عمل اللجنة.

- وقد كان رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كاالآتي:

- عدم وجود تعار�س بني اخت�سا�سات هذه اللجنة واخت�سا�سات هيئة املكتب الأن هدف الفقرة )4( هو 

ت�سهيل عمل هيئة املكتب ، واأن تكون خطة عملها منبثقة من اأعمال اللجان ،لتفادي اأي تاأخري قد يحدث يف 

درا�سة م�سروعات القوانني واملو�سوعات العامة التي اأمام املجل�س .

- هناك تن�سيق  مبا�سر مع اإدارة اللجان الإعداد اخلطة الرقابية والت�سريعية للمجل�س وذلك من اأجل تفادي 

تعار�س عمل اللجان مع جلنة روؤ�ساء اللجان.

- يكون اطالع االأع�ساء على عمل جلنة روؤ�ساء اللجان من خالل رئي�س اللجنة والذي يعتربممثاًل للجنة 

وينوب عنها يف اتخاذ القرارات ويقوم كذلك باإخطارهم بها .

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي : 

 - وافق املجل�س على مقرتح اإعادة �سياغة بداية  الفقرة)4( ليكون  اخت�سا�س اللجنة “تن�سيق ومتابعة 

م�سروع خطة املجل�س الرقابية والت�سريعية وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ساأنها .

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة كان كاالآتي:

 - وافق املجل�س على حذف الفقرة)7(.

- وافق املجل�س على حذف الفقرة)14(.

- وافق املجل�س على حذف الفقرة)15(.

املادة )4( من  االأع�ساء حول  ال�سادة  اأبداها  التي  واالآراء واملالحظات  االأفكار  اأبرز  اأما   -

م�سروع النظام فهي :

-1 اال�ستف�سار عن الفرق بني الفقرة)1( التي تخ�س و�سع جدول اأعمال اجتماعات الهيئة ، والفقرة)6( 

اخلا�سة باإعداد جدول اأعمال جل�سات املجل�س.

االجتماع    اأعمال  باإعداد  م�سروع جدول  العام  االأمني  اخت�سا�س  �ساأن  املادة )5( يف  اأن  اإىل  التنويه   2-

تتعار�س مع الفقرة )1( يف اخت�سا�سات رئي�س هيئة املكتب.

-3 االقرتاح بحذف الفقرة )6( الأن اإعداد جدول اأعمال اجلل�سة حق اأ�سيل للرئي�س وفقًا للمادة)62( 

من الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.

ميزانية  الرئي�س  اإعداد  وهي  املكتب  هيئة  رئي�س  اخت�سا�سات  اإىل  جديدة  فقرة  باإ�سافة  -4االقرتاح 

املجل�س واحل�ساب اخلتامي .

 - وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو االآتي:

يف  املكتب  هيئة  رئي�س  واخت�سا�س   )5( املادة  يف  العام  االأمني  اخت�سا�س  بني  تعار�س  يوجد  ال   1-

الفقرة )1( ، حيث اإن االأمني العام يعد م�سروع جدول اأعمال االجتماع للرئي�س فقط ولي�س لهيئة مكتب 

املجل�س، والذي هو حق اأ�سيل للرئي�س.

-2املوافقة على املقرتح باإ�سافة بند جديد ميكن الرئي�س من اإعداد ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتامي.

- وبخ�سو�س موقف املجل�س يف هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على حذف الفقرة)6( من املادة)4(.

- املوافقة على املقرتح باإ�سافة فقرة جديدة يف �ساأن اإعداد الرئي�س ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتامي.

- اأما ما يتعلق باملادة )5( فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة 

االأع�ساء عليها هي:

- املطالبة بحذف الفقرة)1( من املادة )5( حيث ال توجد مادة يف الالئحة الداخلية تن�س على اأن يعد 

االأمني العام م�سروع  جدول االأعمال .

- التنويه اإىل اأن الفقرة)4( اأعطت االأمني العام  توقيع حما�سر االجتماعات اإىل جانب رئي�س هيئة املكتب 

بوجود املقرر الذي له االأف�سلية يف توقيع املحا�سر بجانب الرئي�س.

- وقد جاء رد  هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو االآتي:

- بخ�سو�س الفقرة)1( االأمني العام يعد م�سروع جدول االأعمال فقط ، و�ساحب القرار هو رئي�س املجل�س.

- يعترب توقيع االأمني العام بجانب الرئي�س يف حما�سر اجتماعات هيئة املكتب ممار�سه متبعة منذ بداية 
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املجل�س ،وكذلك االأمني العام يوقع على امل�سبطة بجانب رئي�س املجل�س الوطني االحتادي.

- فيما كان موقف املجل�س يف هذه املادة على النحو االآتي:

- املوافقة على حذف الفقرة)1( من املادة )5(.

- اأما املادة )10( فقد كانت اأهم  االأفكار واملالحظات التي اأبديت حولها  هي:

تعذر ح�سور  املكتب يف حال  اجتماع هيئة  تراأ�س  املجل�س  من  رئي�س  نائب  بند ميكن  باإ�سافة  االقرتاح   -

الرئي�س لالجتماع.

- وقد جاء رد  هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو االآتي:

اأو  اخت�سا�ساته  بجميع  للقيام  لنائبه  الرئي�س  تفوي�س  وهي  االإ�سكالية  هذه  عاجلت  الداخلية  الالئحة   -

بع�سها يف حال غيابه.

- وبخ�سو�س املادة )13( فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء عليها 

هي:

- التنويه اإىل اأن هذه املادة خمالفة للمادة)84( من الد�ستور حيث ال ميلك املجل�س احلق يف تغيري النائبني 

االأول اأو الثاين يف حال تغيبهما بدون عذر عن ح�سور اجتماعات هيئة املكتب .

- االإ�سارة اإىل اأنه ال ي�سرتط  ا�ستبعاد النائب اأواأحد اأع�ساء هيئة املكتب يف حال عدم ح�سورهم اجتماعات 

هيئة املكتب.

- وقد كان رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كاالآتي:

- التنويه اإىل اأن املادتني)22( و)23( من الالئحة الداخلية للمجل�س  عاجلتا مو�سوع تخلف الع�سو عن 

ح�سور اجلل�سات واجتماعات اللجان بدون عذر  من خالل اإجراءات حمددة تنتهي باعتبار الع�سو م�ستقيال 

باأغلبية اأع�ساء املجل�س، وال تنطبق هذه االإجراءات على اأع�ساء هيئة املكتب يف حال عدم ح�سورهم بدون 

عذر واإمنا االكتفاء باإخطار املجل�س بذلك .

- اأما موقف املجل�س يف هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- موافقة املجل�س على حذف املادة)13(.

- اأما املادة )16( فقد كانت اأبرز املقرتحات واالآراء حولها هي:

- االقرتاح بتعديل املادة وذلك باإ�سافة عبارة)ثلث االأع�ساء( من اأجل منح االأع�ساء �سالحية تعديل نظام 

عمل هيئة املكتب.

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على اإعادة �سياغة املادة وذلك بناًء على املقرتح املقدم من �سعادة االأع�ساء.

الوطني  املجل�س  مكتب  هيئة  عمل  “نظام  م�سروع  من  املجل�س  موقف  وبخ�سو�س   -

االحتادي”فقد جاء على النحو االآتي :

- وافق املجل�س على م�سروع النظام من حيث املبداأ.

- وافق املجل�س على م�سروع النظام يف جمموعه بعد تالوة مواده  واإبداء بع�س ال�سادة االأع�ساء مالحظاتهم 

عليها .

)ج5 املعقودة بتاريخ2012/02/07م(

2- م�سروع نظام عمل جلنة روؤ�ساء اللجان * :
- وفيما يخ�س مالحظات ال�سادة االأع�ساء حول م�سروع النظام   فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات 

التي مت طرحها حول املادة )4( يف �ساأن اخت�سا�س اللجنة هي:

- التنويه اإىل اأن اإعداد م�سروع خطة املجل�س الرقابية والت�سريعية اخت�سا�س اأ�سيل لهيئة املكتب ولي�س من 

اخت�سا�س اللجان.

- االقرتاح بتعديل بداية الفقرة)4( من املادة ليكون اخت�سا�س جلنة روؤ�ساء اللجان هو متابعة وتن�سيق 

خطة املجل�س الرقابية والت�سريعية ولي�س اإعداد م�سروع اخلطة .

- اال�ستف�سار عن وجود تعار�س بني عمل اللجنة و اإدارة اللجان يف االأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي.

- اال�ستف�سار عن وجود اآلية معينة متكن اأع�ساء اللجان من االطالع على عمل اللجنة.

- وقد كان رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات كاالآتي:

- عدم وجود تعار�س بني اخت�سا�سات هذه اللجنة واخت�سا�سات هيئة املكتب الأن هدف الفقرة )4( هو 

ت�سهيل عمل هيئة املكتب ، واأن تكون خطة عملها منبثقة من اأعمال اللجان ،لتفادي اأي تاأخري قد يحدث يف 

درا�سة م�سروعات القوانني واملو�سوعات العامة التي اأمام املجل�س .

- هناك تن�سيق  مبا�سر مع اإدارة اللجان الإعداد اخلطة الرقابية والت�سريعية للمجل�س وذلك من اأجل تفادي 

تعار�س عمل اللجان مع جلنة روؤ�ساء اللجان.

- يكون اطالع االأع�ساء على عمل جلنة روؤ�ساء اللجان من خالل رئي�س اللجنة والذي يعتربممثاًل للجنة 

وينوب عنها يف اتخاذ القرارات ويقوم كذلك باإخطارهم بها .

- اأما موقف املجل�س ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي : 

 - وافق املجل�س على مقرتح اإعادة �سياغة بداية  الفقرة)4( ليكون  اخت�سا�س اللجنة “تن�سيق ومتابعة 

م�سروع خطة املجل�س الرقابية والت�سريعية وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ساأنها .

والزيارات  الندوات،  عقد  ب�ساأن  لتكون”التن�سيق  الفقرة)5(  �سياغة  اإعادة  مقرتح  على  املجل�س  وافق   -

امليدانية للجان املجل�س، وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ساأنها”..

- وافق املجل�س على حذف الفقرة)15(

* م�سروع نظام عمل جلنة روؤ�ساء اللجان يف �سيغته النهائية مرفق رقم )20( يف التقرير 
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- اأما اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول املادة )8( من م�سروع النظام 

فهي :

- االقرتاح باأن يكون اجتماع جلنة روؤ�ساء اللجان ب�سكل �سهري ولي�س كل �سهرين وذلك من اأجل االإ�سراع يف 

البت يف كافة امل�سكالت املتعلقة باللجان .

 - وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو االآتي:

-  ميكن للجنة روؤ�ساء اللجان عقد اجتماع خالل كل �سهر اإذا كانت هناك �سرورة ملحة لذلك.

- وبخ�سو�س موقف املجل�س يف هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على اإبقاء املادة كما جاءت من هيئة املكتب.

-  وبخ�سو�س  موقف املجل�س من م�سروع نظام عمل” جلنة روؤ�ساء اللجان “فقد جاء على النحو االآتي:

- وافق املجل�س على م�سروع النظام من حيث املبداأ.

- وافق املجل�س على م�سروع النظام يف جمموعه بعد تالوة مواده  واإبداء بع�س ال�سادة االأع�ساء مالحظاتهم 

عليها .

)ج8 املعقودة بتاريخ 2012/03/27م(

 : 2013م  املالية  لل�سنة  االحتادي  الوطني  املجل�س  ميزانية  م�سروع   3-

اأ�سحاب  يقوم  اأن  على  اعتماداتها  اإجمايل  وعلى  2013م  املالية  لل�سنة  ميزانيته   على  املجل�س  وافق   -

ال�سعادة االأع�ساء مبوافاة هيئة مكتب املجل�س مبالحظاتهم حول الربامج واالأهداف اخلا�سة بها .

) ج10 املعقودة بتاريخ 2012/05/08م(

: 31/12/2011م  يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  االحتادي  الوطني  للمجل�س  اخلتامي  احل�ساب   4-

يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  االحتادي  الوطني  للمجل�س  اخلتامي  احل�ساب  اعتماد  على  املجل�س  -وافق 

. 2011/12/31م 
)ج11 املعقودة بتاريخ 2012/05/22م(

 : احلكومة  من  الواردة  الر�سائل   2-

- اأحيط املجل�س علمًا بعدد ) 26 ( ر�سالة واردة من احلكومة وهي على النحو االآتي :

1- ر�سالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س ـ وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي  ب�ساأن 
تو�سيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ساأن مو�سوع “ �سيا�سة وزارة املالية “ . 

2- ر�سالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س ـ وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي  ب�ساأن 
تو�سيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ساأن مو�سوع �سيا�سة  “ الهيئة العامة للطريان املدين “ . 

3- ر�سالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س ـ وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي  ب�ساأن 
تو�سيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ساأن مو�سوع �سيا�سة “ موارد املياه يف الدولة “ .

)ج1 املعقودة بتاريخ 2012/11/15م(

4- ر�سالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س  ـ وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي  ب�ساأن 

مناق�سة املو�سوعات العامة  يف الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر واملوؤجل مناق�ستها من الف�سل الت�سريعي 

الرابع ع�سر للمجل�س الوطني االحتادي .

)ج4 املعقودة بتاريخ2012/01/17م(

ر�سالة واردة من احلكومة يف �ساأن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة ال�سوؤون   -5
االجتماعية يف �ساأن ال�سمان االجتماعي”.    

املجل�س  “ �سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة  على  الوزراء  جمل�س  موافقة  �ساأن  يف  احلكومة  من  واردة  ر�سالة   6-

الوطني لالإعالم يف �ساأن تعزيز الت�سريعات االإعالمية يف الدولة “.

)ج5 املعقودة بتاريخ2012/02/07م(

الهيئة  “ �سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة  على  الوزراء  جمل�س  موافقة   �ساأن  يف  احلكومة  من  واردة  ر�سالة   -7
االحتادية للكهرباء واملاء “.

8- ر�سالة  واردة  من احلكومة يف �ساأن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة ال�سحة 
يف �ساأن تنمية قطاع ال�سحة يف الدولة “.

9- ر�سالة  واردة  من احلكومة يف �ساأن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�سة مو�سوع “�سيا�سة هيئة تنمية 
وتوظيف املوارد الب�سرية الوطنية”.

طلب  �سياغة  اإعادة  ب�ساأن  االحتادي  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  معايل/وزير  من  واردة  ر�سالة   10-

املجل�س الوطني االحتادي املوافقة على مناق�سة مو�سوع “�سيا�سة الهيئة الوطنية للبحث العلمي” لي�سبح 

مناق�سة مو�سوع”�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي”.

)ج6 املعقودة بتاريخ2012/02/21م(

“ �سيا�سة برنامج  الوزراء على مناق�سة مو�سوع  �ساأن موافقة جمل�س  -11 ر�سالة واردة من احلكومة يف 

ال�سيخ زايد لالإ�سكان “.

وزارة  “ �سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة  على  الوزراء  موافقة جمل�س  �ساأن  واردة من احلكومة يف  ر�سالة    12-

االأ�سغال العامة يف �ساأن بناء امل�ساكن ال�سعبية و�سق الطرق االحتادية و�سيانتها وحت�سينها “.

املرا�سيم  “ ن�سر  �ساأن  العدل يف  – وزير  الظاهري  -13 ر�سالة واردة من معايل / د.هادف بن جوعان 

بقوانني والت�سريعات االأخرى يف اجلريدة الر�سمية “ .

)ج7 املعقودة بتاريخ2012/03/13م(

وزارة  “ �سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة  على  الوزراء  موافقة  جمل�س  �ساأن  واردة من احلكومة يف  ر�سالة   14-

البيئة واملياه يف �ساأن حماية الرتبة والغطاء النباتي “.

15- ر�سالة  واردة  من احلكومة يف �ساأن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة املجل�س 
االحتادي للرتكيبة ال�سكانية “.

)ج8 املعقودة بتاريخ2012/03/27م(

ـ وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي   اأنور حممد قرقا�س    . 16- ر�سالة واردة من معايل / د 
القوانني واملرا�سيم االحتادية  اإر�سال  تاأخر  الوطني االحتادي حول  الوارد من املجل�س  ب�ساأن اال�ستي�ساح 
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ال�سادرة يف غيابه . 

ـ وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي   اأنور حممد قرقا�س    . 17- ر�سالة واردة من معايل / د 
ب�ساأن تو�سيات املجل�س الوطني االحتادي حول مو�سوع  “ �سيا�سة هيئة االإمارات للهوية” .

18- ر�سالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س ـ  وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي  ب�ساأن 
“التوطني يف القطاع احلكومي  قرار جمل�س الوزراء بتحديد اجلهة التي �سيناق�س معها املجل�س مو�سوع 

واخلا�س”.

19-  ر�سالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س  ـ وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي  يف  
�ساأن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال 

البحث العلمي”. 

20- ر�سالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س  ـ وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي    يف  
�ساأن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة العمل يف �سبط �سوق العمل “

“ �سيا�سة وزارة الدولة ل�سوؤون   21- ر�سالة واردة يف  �ساأن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�سة مو�سوع 
املجل�س الوطني االحتادي “

 )ج10 املعقودة بتاريخ2012/05/08م(

ـ وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي   اأنور حممد قرقا�س    . -22 ر�سالة واردة من معايل / د 

ب�ساأن قرار جمل�س الوزراء حول تو�سيات املجل�س الوطني االحتادي يف �ساأن مو�سوع “ا�سرتاتيجية توفري 

االأمن الغذائي.  “

 )ج11 املعقودة بتاريخ2012/05/22م(

23- ر�سالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س ـ  وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ساأن 
تو�سيات املجل�س الوطني يف �ساأن مو�سوع “ �سيا�سة الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية “.

24- ر�سالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س ـ  وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ساأن 
متابعة تو�سيات املجل�س الوطني االحتادي ال�سادرة يف الف�سل الت�سريعي الرابع ع�سر.

25- ر�سالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س ـ  وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�ساأن 
قرار جمل�س الوزراء ب�ساأن تو�سيات مو�سوع “ �سيا�سة هيئة االإمارات للهوية “.

26- ر�سالة واردة يف �ساأن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة م�سرف االإمارات العربية 
املتحدة املركزي “.

)ج12 املعقودة بتاريخ2012/06/12م(

وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه قد ورت ر�سالتني من احلكومة بتاريخ 16/ 02/ 2012م بطلب �سحب كل من 

م�سروعي قانوين “ اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن 

ال�سنة املالية املنتهية يف 13 / 12 / 2010 و “ اعتماد احل�ساب اخلتامي للمجل�س الوطني االحتاي عن 

ال�سنتني املاليتني 2009 و 2010م”.

3- الر�سائل ال�سادرة اإىل احلكومة :
- اأحيط املجل�س علمًا بعدد )34( ر�سالة �سادرة للحكومة وهي على النحو االآتي : 

1- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف �ساأن ال�سمان 
االجتماعي “ . 

�ساأن  العلمي يف  للبحث  الوطنية  الهيئة  “ �سيا�سة  املوافقة على مناق�سة مو�سوع  2- ر�سالة �سادرة بطلب 
ا�سرتاتيجية الهيئة “ .

3- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة املجل�س الوطني لالإعالم يف �ساأن تعزيز 
الت�سريعات االإعالمية “ . 

4- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة ال�سحة يف �ساأن تنمية قطاع ال�سحة 
يف الدولة “ . 

)ج4 املعقودة بتاريخ2012/01/17م(

التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  “ �سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة  على  املوافقة  بطلب  �سادرة  ر�سالة   -5
العايل يف �ساأن املعلمني واأع�ساء هيئة التدري�س “ . 

6- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة االأ�سغال العامة يف �ساأن بناء امل�ساكن 
ال�سعبية و�سق الطرق االحتادية و�سيانتها وحت�سينها “ .

7- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة برنامج زايد لالإ�سكان “ . 
8- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء”   

9- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية “ . 
10- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ساأن حماية الرتبة 

والغطاء النباتي “ .  

)ج5 املعقودة بتاريخ2012/02/07م(

“ �سيا�سة وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني  11- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع 
االحتادي “ . 

12- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة العمل يف �ساأن �سبط �سوق العمل 
. “

)ج6 املعقودة بتاريخ2012/02/21م(

13- ر�سالة �سادرة ب�ساأن “ القوانني االحتادية ال�سادرة يف غياب املجل�س واملرا�سيم بقوانني” 
)ج7 املعقودة بتاريخ2012/03/13م(

“ واإمكانية مناق�سته .  “ التوطني يف القطاعني احلكومي واخلا�س  -14 ر�سالة �سادرة يف �ساأن مو�سوع 

)ج9 املعقودة بتاريخ2012/04/10م(

املتحدة  العربية  االإمارات  م�سرف  “ �سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة  على  املوافقة  بطلب  �سادرة  ر�سالة   -15
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املركزي “ . 

الب�سرية  للموارد  االحتادية  الهيئة  �سيا�سة   “ مو�سوع  مناق�سة  على  املوافقة  بطلب  �سادرة  ر�سالة   -16
احلكومية “ . 

17- ر�سالة �سادرة ب�ساأن متابعة تو�سيات املجل�س الوطني االحتادي ال�سادرة يف الف�سل الت�سريعي الرابع 
ع�سر “ . 

 )ج10 املعقودة بتاريخ2012/05/08م(

18- ر�سالة �سادرة ب�ساأن تو�سيات مو�سوع “ �سيا�سة هيئة االإمارات للهوية “ . 
19- ر�سالة �سادرة ب�ساأن طلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة احلكومة يف زيادة اأعداد املواطنني  “.

)ج11 املعقودة بتاريخ2012/05/22م(

20- ر�سالة �سادرة ب�ساأن تو�سيات مو�سوع “ امل�سكالت البيئية يف الدولة “.
21- ر�سالة �سادرة ب�ساأن تو�سيات مو�سوع “�سيا�سة وزارة ال�سئون االجتماعية يف �ساأن ال�سمان االجتماعي “.
22- ر�سالة �سادرة ب�ساأن تو�سية املجل�س يف �ساأن ال�سوؤال حول “ ارتفاع اأ�سعار امل�ستقات البرتولية يف الدولة “ . 

23- ر�سالة �سادرة ب�ساأن تو�سية املجل�س يف �ساأن �سوؤال “املوارد املالية ل�سندوق الزواج “.
24- ر�سالة �سادرة ب�ساأن تو�سية املجل�س يف �ساأن �سوؤال “احلد من االقرتا�س من البنوك”

25- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع” �سيا�سة هيئة و�سوق االإمارات لالأوراق املالية وال�سلع “. 
26- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “�سيا�سة املركز الوطني لالإح�ساء “.

27- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف 
�ساأن اأع�ساء هيئة  التدري�س”.

28- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ساأن املعلمني”.

29- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع �سيا�سة جمل�س الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
)ج12 املعقودة بتاريخ2012/06/12م(

30- ر�سالة �سادرة ب�ساأن تو�سية املجل�س يف �ساأن ال�سوؤال حول “ دخول �سلع م�سيئة لالإ�سالم و�سارة ب�سحة 
االإن�سان اإىل الدولة “ . 

31- ر�سالة �سادرة ب�ساأن تو�سية املجل�س يف �ساأن ال�سوؤال حول “ االحت�سام واحرتام العادات والتقاليد يف 
االأماكن العامة  “ . 

32- ر�سالة �سادرة ب�ساأن تو�سية املجل�س يف �ساأن ال�سوؤال حول “ حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة “ . 
33- ر�سالة �سادرة ب�ساأن تو�سية املجل�س يف �ساأن ال�سوؤال حول “ انت�سار مر�س ال�سرطان يف الدولة “.

34- ر�سالة �سادرة بطلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “�سيا�سة الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأقاف “.
)ج13 املعقودة بتاريخ2012/06/19م(

: االفتتاح  خطاب  على  الرد  م�سروع   4-

- ناق�س املجل�س “م�سروع الرد على خطاب االفتتاح” والذي ت�سمن الكثري من اجلوانب التي تهم الوطن 

واملواطنني اأهمها:

1- االإ�سادة بالتوجيهات الر�سيدة والدعم  الالحمدود للمجل�س من قبل القيادة احلكيمة  التي ت�سعى لتعزيز 
مكانة املجل�س كاأحد االأركان االأ�سا�سية التي ترتكز عليها الدولة.

2- تاأييد املجل�س لروؤية القيادة احلكيمة يف التدرج  املنتظم خلطوات م�سرية التمكني.
يف   اخللل  على  لل�سيطرة  و�سوابط  اإجراءات  واتخاذ  الالزمة  الت�سريعات  و�سع  �سرورة  على  التاأكيد   -3

الرتكيبة ال�سكانية .

4- االإ�سادة مبكرمة القيادة احلكيمة املتزامنة مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني االأربعني والتي من �ساأنها 
تعزيز اال�ستقرار والعي�س الكرمي للمواطنني.

باأن تعمل احلكومة على و�سع نظام متكامل لل�سمان االجتماعي يلبي متطلبات احلياة  5- تطلع املجل�س 
املعي�سية للمواطنني حا�سرًا وم�ستقباًل.

خمتلف  يف  امل�سرتك  العربي  والعمل  الت�سامن  لتعزيز  الرامية  وجهودها  الدولة  ب�سيا�سة  االإ�سادة   -6
امليادين،وتاأييد كافة اجلهود حلل خمتلف الق�سايا العربية. 

7- التاأكيد على دعم املجل�س لتوجهات ال�سيا�سة اخلارجية للدولة التي ترتكز على منطلقات ثابتة عمادها 
االعتدال واالنفتاح وتدعيم مبادئ احلوار والتفاهم، واحرتام القوانني واملواثيق الدولية. 

والدولية  االإقليمية  الربملانية  واملحافل  املوؤمترات   الفعالة يف خمتلف  املجل�س  م�ساركات  على  التاأكيد   8-

وطرح مبادراته التي تلقى ترحيبا حيال خمتلف الق�سايا التي تدرج على اأجندتها.

بع�س  االأع�ساء  ال�سادة  اأبدى  اأن  بعد  االفتتاح  خطاب  على  الرد  م�سروع  اإقرار  اإىل  املجل�س  انتهى  وقد   -

التعديالت عليه.

)ج2 املعقودة بتاريخ2012/12/13م(

5- طلبات التمديد للجان :
بع�س  ملناق�سة  لها   التمديد  بخ�سو�س  اللجان  من  وارد  ( طلب متديد   20  ( عدد  على  املجل�س  وافق   -

اإليها من املجل�س الإعداد تقاريرها، وذلك ح�سب املادة )51( من الالئحة  املو�سوعات العامة واملحالة 

الداخلية :

1- طلب جلنة ال�سوؤون الداخلية والدفاع التمديد لها ملناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة الداخلية “.
2- طلب جلنة �سوؤون الرتبية والتعليم وال�سباب واالإعالم والثقافة التمديد لها ملناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة 

املجل�س الوطني لالإعالم يف �ساأن تعزيز الت�سريعات االإعالمية يف الدولة “. 

3- طلب جلنة ال�سوؤون ال�سحية والعمل وال�سوؤون االإجتماعية التمديد لها ملناق�سة مو�سوع “�سيا�سة وزارة 
ال�سحة يف �ساأن تنمية قطاع ال�سحة يف الدولة “ . 

4- طلب جلنة ال�سوؤون ا ل�سحية والعمل وال�سوؤون االجتماعية التمديد لها ملناق�سة مو�سوع “�سيا�سة هيئة 
تنمية وتوظيف املوارد الب�سرية الوطنية “ . 

)ج9 املعقودة بتاريخ2012/04/10م(

5- طلب جلنة ال�سوؤون الداخلية والدفاع التمديد لها ملناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة الداخلية “.
6- طلب جلنة ال�سوؤون ال�سحية والعمل وال�سوؤون االجتماعية التمديد لها ملناق�سة مو�سوع “�سيا�سة هيئة 

تنمية وتوظيف املوارد الب�سرية الوطنية “ .

7- طلب جلنة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف واملرافق العامة التمديد لها ملناق�سة مو�سوع “�سيا�سة وزارة 
االأ�سغال العامة يف �ساأن بناء امل�ساكن ال�سعبية و�سق الطرق االحتادية و�سيانتها وحت�سينها “ .
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-8 طلب جلنة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف واملرافق العامة التمديد لها ملناق�سة مو�سوع “برنامج ال�سيخ 

زايد لالإ�سكان “ . 

-9 طلب جلنة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف واملرافق العامة التمديد لها ملناق�سة مو�سوع “�سيا�سة الهيئة 

االحتادية للكهرباء واملاء “ .

ال�سمكية  والرثوة  والزراعة  املعدنية  والرثوة  والبرتول  والتخطيط  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  طلب   10-

التمديد لها ملناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ساأن الرتبة والغطاء النباتي “ . 

وزارة  “ �سيا�سة  مو�سوع  ملناق�سة  لها  التمديد  وال�سناعية  واالقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  جلنة  طلب   11-

االقت�ساد “ . 

مو�سوع  ملناق�سة  لها  التمديد  والثقافة  واالإعالم  وال�سباب  والتعليم  الرتبية  �سوؤون  جلنة  طلب   12-

الدولة” . يف  االإعالمية  الت�سريعات  تعزيز  �ساأن  يف  لالإعالم  الوطني  املجل�س  “�سيا�سة 

)ج 10 املعقودة بتاريخ 2012/05/08م(

االحتادي  املجل�س  �سيا�سة   “ مو�سوع  ملناق�سة  لها  التمديد  والدفاع  الداخلية  ال�سوؤون  جلنة  طلب   13-

للرتكيبة ال�سكانية “.

“�سيا�سة  مو�سوع  ملناق�سة  لها  التمديد  العامة  واملرافق  واالأوقاف  االإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة  طلب   14-

برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان “ . 

“�سيا�سة  مو�سوع  ملناق�سة  لها  التمديد  االجتماعية  وال�سوؤون  والعمل  ال�سحية  ال�سوؤون  جلنة  طلب   15-

هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�سرية الوطنية “ .

“�سيا�سة  مو�سوع  ملناق�سة  لها  التمديد  العامة  واملرافق  واالأوقاف  االإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة  طلب   16-

وزارة االأ�سغال العامة يف �ساأن بناء امل�ساكن ال�سعبية و�سق الطرق االحتادية و�سيانتها وحت�سينها “ .

وزارة  “ �سيا�سة  مو�سوع  ملناق�سة  لها  التمديد  وال�سناعية  واالقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  جلنة  طلب   17-

االقت�ساد “ . 

ال�سمكية  والرثوة  والزراعة  املعدنية  والرثوة  والبرتول  والتخطيط  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  طلب   18-

التمديد لها ملناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ساأن الرتبة والغطاء النباتي “ . 

مو�سوع  ملناق�سة  لها  التمديد  والثقافة  واالإعالم  وال�سباب  والتعليم  الرتبية  �سوؤون  جلنة  طلب   19-

. “ العلمي  البحث  جمال  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  “�سيا�سة 
“�سيا�سة  مو�سوع  ملناق�سة  لها  التمديد  االجتماعية  وال�سوؤون  والعمل  ال�سحية  ال�سوؤون  جلنة  طلب   20-

وزارة العمل يف �سبط �سوق العمل “.

)ج12 املعقودة بتاريخ19/ 6 /2012م(
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المرفق األول

مر�سوم احتادي رقم )102( ل�سنة 2011

بت�سكيل اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي

لدور انعقاد الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان           رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة، 

بعد االطالع على الد�ستور،

وعلى قرار املجل�س االأعلى لالحتاد رقم )4( ل�سنة 2006، يف �ساأن حتديد طريقة اختيار ممثلي االإمارات 

يف املجل�س الوطني االحتادي وتعديالته ،

وبناء على موافقة جمل�س الوزراء ، 

ر�سمنا مبا هو اآت:

املادة االأوىل

ل املجل�س الوطني االحتادي لدور انعقاد الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر من ال�سادة االأع�ساء التالية     ُي�سكَّ

اأ�سماوؤهم بعد:

اإمارة اأبوظبي:

�سعادة / اأحمد حممد �سهيل باحلطم العامري

�سعادة / اأمـــل عبداهلل جمعة كــرم القبي�سـي

�سعادة / خليفــــــــة نا�ســـــــر ال�سويـــــــــدي

�سعادة / �سامل حممد حمد بالركا�س العامري

�سعادة / �سلطان را�ســـد �سعيـــد الظاهــــــري

�سعادة / حممد بطي �سالــم مو�ســـى القبي�ســي

�سعادة / حممد م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامري

�سعادة / نــــورة حممــــد هــــــــالل الكعبــــــي

اإمارة دبي:

�سعادة / اأحمـــــــد عبــــــدامللك اأهـلـــــي 

�سعادة / اأحمـــــد عبيـــــــد املن�ســـــوري

�سعادة / حمـد اأحمد �سلطان عبيد الرحومي

�سعادة / ر�ساد حممـد حممد �سريـف بوخـ�س

معايل / عفـــــراء را�ســـــد الب�سطـــــي

معايل / حممـــــــد اأحمـــــــــد املـــــــــر

�سعادة / مروان اأحمد علي خليفة بن غليطة

�سعادة / منـــــى جمعــــــة البحــــــــــر

اإمارة ال�سارقة: 

ا�سعادة / اأحمــــد علــــي مفتـــاح الزعابـــــي 

�سعادة / اأحمــــد حممــــــد را�ســـد اجلــروان 

�سعادة / �سيخــــة علــــي �سالــــم العويــــــ�س 

�سعادة / �سالـم حممـد علي �سعيــــد هويــــدن 

�سعادة / م�سبح �سعيد علي حارب بالعجيد الكتبي 

�سعادة / يعقوب علـــي �سعيد خلف النقبــي 

اإمارة راأ�س اخليمة:

�سعادة / را�سد حممد خلفان ال�سريقي املحرزي

�سعادة / اأحمـــد عبداهلل علي االأعمــــا�س

�سعادة / �سعيد نا�سر حممد عبيد اخلاطـري  

�سعادة / في�ســـل عبداهلل احمد الطنيجـــــي

�سعادة / د. عبدالرحيم عبداللطيف عبداهلل ال�ساهني احلرمي

�سعادة / عبدالعزيز عبداهلل �سامل الزعابي

اإمارة عجمان:

�سعادة / احمـــد حممد رحمـــة ال�سام�ســــي

�سعادة / �سلطان جمعة علي �سلطان  ال�سام�سي 

�سعادة / عبــداهلل حمـــد را�ســــد ال�سام�ســــــي

�سعادة / علي عي�سى خلفان ال�ساقو�س النعيمـي
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اإمارة اأم القيوين:

�سعادة / حميــد حممـد علـــي بن �سالــــــم 

�سعادة / �سيخة عي�سى غامن عي�سى العــري

�سعادة / عبيد ح�سن حميد خلفان ركـــا�س

�سعادة / علـــي جا�ســــم اأحمــــد جا�ســــم 

اإمارة الفجرية:

�سعادة / حممــــد �سعيـــد حممـــد الرقبانــي

�سعادة / �سلطـــان �سيف �سلطـــان �سعيـد ال�سماحي 

�سعادة / عائ�ســــــة اأحمــــــد حممـــــد اليماحـــــــي 

�سعادة / غريب اأحمد غريب هوي�سل ال�سريدي 

املادة الثانية

على اجلهات املعنية تنفيذ هذا املر�سوم، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

الر�سمية.

خليفة بن زايد بن �سلطان اآل نهيان        

                     رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة 

رئي�س جمل�س الوزراء

�سدر عنا يف ق�سر الرئا�سة باأبوظبي:

بتاريــخ: 14 ذي احلجة /1432هـ

املوافــق: 10 نوفمرب 2011م
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مر�سوم احتادي رقم )102( ل�سنة 2011م 

بدعوة املجل�س الوطني االحتادي لالنعقاد

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان                 رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة،

بعد االإطالع على الد�ستور،

وبناء على موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا مبا هو اآت:

املادة االأوىل

   ُيدعى املجل�س الوطني االحتادي اإىل االنعقاد يف دوره العادي االأول من الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر،  

�سباح يوم الثالثاء 19 ذي احلجة 1432 هـ املوافق 15 من نوفمرب 2011م .

املادة الثانية

    على اجلهات املعنية تنفيذ هذا املر�سوم، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

               خليفة بن زايد بن �سلطان اآل نهيان 

                      رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة 

 

�سدر عنا يف ق�سر الرئا�سة باأبوظبي:

 بتاريخ: 14 ذي احلجة /1432هـ 

 املوافق: 10 نوفمرب/2011م 

المرفق الثاني

كلمة �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة اإىل اأع�ساء املجل�س الوطني 

مبنا�سبة افتتاح دور االنعقاد االأول للف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر 

للمجل�س الوطني االحتادي

ال�سيدات وال�سادة  اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي املوقر،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

يف هذا اليوم الذي نفتتح فيه دور االنعقاد االأول للف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر للمجل�س الوطني االحتادي، 

وهو اأكرب متثياًل، واأعظم قدرًة على اأداء وظائفه، نهنئكم مبا نلتم من ثقة ال�سعب وتاأييد القيادة، ونذكركم 

وعبء  عظيمة،  واأمانٌة  م�سوؤوليٌة،  اإنها  اجتماعيًة،  وجاهًة  اأو  امتيازًا  لي�ست  الوطني  املجل�س  ع�سوية  باأن 

ثقيل، وتكليف وطني، فمن و�سعوا الثقة فيكم، واأنابوكم تر�سيحًا وتعيينًا ينظرون اإليكم، وينتظرون منكم، 

فكونوا بقدر الثقة، اأخل�سوا ونا�سحوا، التزموا م�سلحة الوطن و�سالح املواطنني، ويف احلق �سنكون معكم، 

م�ساندين ومعا�سدين، وموؤيدين.

اإن انعقادكم اليوم هو تتويج موفٌق للمرحلة الثانية يف م�سارنا املتدرج نحو تعميق ثقافة امل�ساركة وتطوير 

ممار�ساتها، وهو خيار اتخذناه بكامل االإرادة الوطنية، و�سنم�سي به اإىل منتهاه بكل العزم تلبية لطموحات 

بالعي�س فيه، واالنتماء له،  بنائه، وي�سونون مكت�سباته، ويفتخرون  يت�ساركون  اأبناء �سعبنا وبناته يف وطن 

فالتمكني هو روح االحتاد، ورهانه الكبري.

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء املجل�س الوطني،

لقد خطت دولتنا خطوات م�سهودة يف املجاالت كافة، وباتت منوذجًا ُيحتذى يف االإجناز واإدارة التحديات، 

وذلك بف�سل والء اأبنائها وبناتها وجهودهم املخل�سة، وفعالية موؤ�س�ساتها ونظمها وقوانينها، ور�سد �سيا�ساتها 

الداخلية واخلارجية، مما ر�سخ من مكانتنا بني االأمم، واأعلى من �ساأن دولتنا بني الدول.

ويف كل هذا كان ملجل�سكم املوقر الدور املقدر، ونحن على كامل الر�سا مبا حقق من ك�سب خالل االأربعة 

واأ�سهم  ومر�سدًا،  م�ساندًا  التنفيذي  اجلهاز  مع  فّعال  وتعاون  تام،  تنا�سق  يف  عمل  املا�سية.  ف�ساًل  ع�سر 

مب�سوؤوليٍة يف بناء دولِة القانون واملوؤ�س�سات، وتوطيد نهج ال�سورى، وتعزيز ممار�سات امل�ساءلة وال�سفافية، 

وتكري�س قيم الوالء واالنتماء والتالحم الوطني، وننتظر منه اليوم، يف ف�سله اخلام�س ع�سر وجودًا اأكرث 

ي�ستمد  اأ�سيل،  وطني  لنظام متثيلي  تدرجًا  التاأ�سي�س  تاأثريًا يف  اأعظم  وم�ساركًة  النا�س،  ي�ست�سعره  فعالية 

وقيم  ال�سورى  نهج  وُير�سخ  والثقايف،  االجتماعي  ن�سيجنا  وتقاليدنا ومكونات  وعاداتنا  قيمنا  عنا�سره من 

امل�ساركة، ويعزز خ�سو�سية جتربتنا يف متيزها وتفردها، وتعبريها عن جمتمعنا املتحرِك بعزم وتطّلع نحو 

م�ستقبل اأ�سدق وعدًا واأكرب اأماًل. 
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اأبنائي وبناتي

كل  للوطن يف  بثقٍة، ممثلني  الوطنية  م�سوؤولياتكم  اأداء  ت�سرعون يف  واأنتم  وال�سداد،  بالتوفيق  لكم  الدعاء 

مكوناته و�سرائحه وتطلعاته، مدافعني عن الدولة، م�ساركني يف بناء �سورتها احل�سارية، متم�سكني بالقيم 

االأ�سيلة والثوابت الوطنية النبيلة، مواكبني الع�سر يف روحه ومناهجه وتقنياته، راعني لالإبداع والتجديد، 

م�ساهمني يف جهود الدولة لتمكني املواطن من لعب دوٍر اأكرث اإيجابية وفاعلية يف املجتمع واحلياة العامة.

وفقكم اهلل، و�سدد خطاكم، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

خليفة بن زايد اآل نهيان         

              رئي�س الدولة

                                                                      اأبوظبي يف 15 نوفمرب 2011 م

                                                                        املوافـق: 19 ذو احلجة 1432هـ

المرفق الثالث

هيئة املكتب

1.رئيـــــ�س املجلـــــ�س  :   معايل / حممـــــد اأحمــــــد املـــــــــر .
اأمل عبداهلل القبي�سي . :   �سعادة  / الدكتورة  2.النائب االأول للرئي�س  

3.النائب الثاين للرئي�س  :   �سعادة / الدكتور عبداهلل حمد ال�سام�سي .
4.مراقــــب املجلــــ�س  :   �سعادة / حمــــد اأحمــــــد الرحومـــــي .

5.مراقـــب املجلـــــ�س  :   �سعادة / م�سبــــــح �سعيــــد الكتبــــــي 
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جلنة ال�سوؤون الداخلية والدفاع

ال�سام�سـي.         )رئي�سًا(         1( �سعادة / د. عبـداهلل حمد 
)مقررًا(             . النقبــي  علــــي  يعقـــوب   / �سعادة   )2

اخلاطـري. نا�ســر  �سعيد   / �سعادة   )3
البحــــر. جمعــة  منـى  د.   / �سعادة   )4

ال�سام�سي.     رحمة  حممد  اأحمد   / �سعادة   )5
ركـا�س. بن  ح�سـن  عبيـد   / �سعادة   )6

القبي�ســي. عبـداهلل  اأمل  د.   / �سعادة   )7

جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية    

        

)رئي�سًا(    الزعابـــي.            علــي  اأحمــد   / �سعادة   )1
)مقررًا(    الكتبـــي.           �سعيــد  م�سبــح   / �سعادة   )2

ال�ساهني. عبداللطيف  عبدالرحيم  د.   / �سعادة   )3
غليطة.  بن  اأحمـد  مـروان   / �سعادة   )4

القبي�ســـي. بطــي  حممــد   / �سعادة   )5
العامري. حم  بن  م�سلـم  حممد  د.   / �سعادة   )6

ال�سام�سي. جمعـة  �سلطـان   / �سعادة   )7

جلنة ال�سوؤون املالية واالقت�سادية وال�سناعية

الظاهـــري.    )رئي�سًا(  را�ســــد  �سلطــان   / �سعادة   )1
)مقررًا( النعيمـــــي.    عي�ســــى  علــي   / �سعادة   )2

غليطـــة.  بن  اأحمــد  مـروان   / �سعادة   )3
االأعمـــــا�س.  عبـداهلل  اأحمـــد   / �سعادة   )4

الرقبانــــي. �سعيـــــد  حممــد   / �سعادة   )5
الزعابــي.       عبـداهلل  العزيز  عبــد   / �سعادة   )6

 . العامري  باحلطم  حممد  اأحمد   / �سعادة   )7

جلنة �سوؤون الرتبية والتعليم وال�سباب واالإعالم 

والثقافة

)رئي�سًا(        البحــــر.        جمعـة  منـى  د.   / �سعادة   )1
العــــري.        )مقررًا(        عي�ســى  �سيخــة   / �سعادة   )2

هويـــــدن. حممــد  �سالــم   / �سعادة   )3
بوخـــ�س. حممــــد  ر�سـاد   / �سعادة   )4

اجلــروان. حممــد  اأحمــد   / �سعادة   )5
اليماحي. حممد  اأحمد  عائ�سة   / �سعادة   )6

الكعبـــــي. حممـــد  نــــورة   / �سعادة   )7

ت�سكيل جلان املجل�س 

المرفق الرابع

جلنة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف واملرافق العامة

1( �سعادة / اأحمـد عـبداهلل االأعمــــا�س.     )رئي�سًا(    
2( �سعادة / ر�سـاد حممــد بوخــــــ�س.     )مقررًا (   

3( �سعادة / �سلطـان �سيـف ال�سماحــي.
4( �سعادة / عائ�سة اأحمد حممد اليماحي .

5( �سعادة / اأحمـد �سيـف اجلـــــروان.
6( �سعادة / حميــد حممد بن �سالـــــم.         

7( �سعادة / عبدالعزيز عبداهلل الزعابي.

جلنة فح�س الطعون وال�سكاوى

)رئي�سًا(      ال�سويـدي.     نا�سـر  خليفـة   / �سعادة   )1
)مقررًا(      الب�سطــي.     را�سـد  عفـراء   / �سعادة   )2

الطنيجي. عبـداهلل  في�سـل   / �سعادة   )3
النعيمــي. عي�سـى  علــي   / �سعادة   )4

الرقبانــي. �سعيـد  حممـد   / �سعادة   )5
اأحمــــد.   جا�ســم  علــــي   / �سعادة   )6
املن�سوري. عبيد  اأحمـد   / �سعادة   )7

جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية    

جلنة ال�سوؤون ال�سحية والعمل وال�سوؤون االجتماعية

)رئي�سًا(     العامري.    ركا�س  حممد  �سامل   / �سعادة   )1
)مقررًا(    ال�سماحــــــي.    �سيـف  �سلطـان   / �سعادة   )2

الطنيجـــــي. عبداهلل  في�ســل   / �سعادة   )3
هويــــدن. حممـــــد  �سالــــم   / �سعادة   )4

ال�سام�سي.         رحمة  حممد  اأحمد   / �سعادة   )5
العويــــ�س. علـــــي  �سيخــــــة   / �سعادة   )6

العـــــــري. عي�ســــى  �سيخــــة   / �سعادة   )7

والبرتول  والتخطيط  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة 

والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية      

  

)رئي�سًا(        ال�سريقـي.    حممـد  را�ســد   / �سعادة   )1
)مقررًا( الرحومـي.     اأحمــد  حمـد   / �سعادة   )2

املن�سـوري. عبيد  احمـد   / �سعادة   )3
اأهلـــي. عبدامللك  اأحمـد   / �سعادة   )4
الب�سطـي. را�ســد  عفـراء   / �سعادة   )5

�سالــم. بن  حممـد  حميـد   / �سعـادة   )6
ال�سريدي. اأحمد  غريب   / �سعادة   )7
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المرفق الخامس

جلنة الرد على خطاب االفتتاح

. الكتبـــي  �سعيــد  م�سبـح   / 1.�سعادة 
. اجلــروان  حممد  اأحمــد   / 2.�سعادة 
. ال�سماحي  �سيف  �سلطان   / 3.�سعادة 
. ال�سريقــي  حممد  را�سد   / 4.�سعادة 
. العامـــري  حممـد  �سامل   / 5.�سعادة 

. الزعابـــي  علـي  اأحمد   / 6.�سعادة 
. هويــدن  حممـــد  �سالــم   / 7.�سعادة 
ال�سام�سي.  جمعة  �سلطان   / 8.�سعادة 

المرفق السادس

ت�سكيل جلنة روؤ�ساء اللجان كلجنة تنظيمية دائمة 

- جلنة روؤ�ساء اللجان : 

)مقررًا(   الزعابـــي.   علــي  اأحمــد   2- )رئي�سًا(            ال�سام�سـي.    حمـد  عبـداهلل  د.   / �سعادة   1-

البحــر.   جمعـة  منـى  د.   / �سعادة   4- البحــر.                             جمعـة  منـى  د.   / �سعادة   3-

االأعمـا�س.      عـبداهلل  اأحمـد   / �سعادة  العامري.                     -6  ركا�س  �سامل حممـد   / �سعادة   5-

ال�سريقي.    حممـد  را�ســد   / �سعادة   8- ال�سويـدي.                            نا�سـر  خليفـة   / �سعادة   7-
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اللجان املوؤقتة التي مت ت�سكيلها لدرا�سة املو�سوعات العامة و�سياغة تو�سيات حول بع�س 

االأ�سئلة 

اأواًل: اللجان املوؤقتة التي وافق املجل�س على ت�سكيلها لدرا�سة املو�سوعات العامة :

واخلا�س   احلكومي  القطاع  يف  التوطني  مو�سوع  لدرا�سة  املوؤقتة  اللجنة   1-

) ج1 املعقودة بتاريخ 2011/11/15م (

. بوخ�س  حممد  ر�ساد   / �سعادة   1-

. الرحومي  �سلطان  حمد   / �سعادة   2-

. اجلروان  حممد  اأحمد   / �سعادة   3-

. ال�سريقي  حممد  را�سد   / �سعادة   4-

. الكتبي  �سعيد  م�سبح   / �سعادة   5-

 -6 �سعادة /  اأحمد عبيد املن�سوري .

ال�ساهني. عبداللطيف  د.عبدالرحيم   / �سعادة   7-

االحتادي الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  " �سيا�سة  مو�سوع  لدرا�سة  املوؤقتة  اللجنة   2-

) 2012/05/08م  بتاريخ  املعقودة  " )ج10 
ال�ساهني.           عبداللطيف  الرحيم  عبد  د.   / �سعادة   1-

ال�سريقي. حممد  را�سد   / �سعادة   2-

القبي�سي. عبداهلل  اأمل  د.   / �سعادة   3-

املن�سوري.                عبيد  اأحمد   / �سعادة   4-

ال�سام�سي. رحمة  اأحمد   / �سعادة   5-

احلكومية الب�سرية  للموارد  االحتادية  الهيئة  "�سيا�سة  مو�سوع  لدرا�سة  املوؤقتة  اللجنة   3-

 " )ج13 املعقودة بتاريخ 2012/06/19م (

ال�سام�سي.             رحمة  حممد  اأحمد   / �سعادة   1-

ال�ساهني. عبداللطيف  عبدالرحيم  د.   / �سعادة   2-

الب�سطي.               را�سد  عفراء   / �سعادة   3-

ال�سريقي.  حممد  را�سد   / �سعادة   4-

. غليطة  بن  اأحمد  مروان   / �سعادة   5-

المرفق السابع

ثانيًا :اللجان املوؤقتة التي وافق املجل�س على ت�سكيلها ل�سياغة تو�سيات حول بع�س االأ�سئلة:

-1  ت�سكيل جلنة ل�سياغة تو�سية يف �ساأن �سوؤال حول " ارتفاع اأ�سعار امل�ستقات البرتولية":

ع�سر  اخلام�س  الت�سريعي  الف�سل  االأول يف  العادي  االنعقاد  دور  من  ال�ساد�سة  جل�سته  املجل�س يف  وافق   -

املعقودة بتاريخ 2012/02/21م على ت�سكيل جلنة موؤقتة تتكون من بع�س اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء 

البرتولية يف  امل�ستقات  اأ�سعار  "ارتفاع  �سوؤال حول  �ساأن  تو�سية يف  املو�سوع ورفع  لدرا�سة  اأ�سماوؤهم  االآتية 

الدولة" املقدم من �سعادة الع�سو/اأحمد علي الزعابي اإىل معايل  حممد بن ظاعن الهاملي- وزير الطاقة :

الزعابي.     علي  اأحمد   / �سعادة   1-

 -2 �سعادة / حمد اأحمد الرحومي.

البحر. جمعة  د.منى   / �سعادة   3-

 -4 �سعادة / �سلطان �سيف ال�سماحي.

غليطة. بن  اأحمد  مروان   / �سعادة   5-

 -6 �سعادة / حممد بطي القبي�سي. 

"حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك  -2 ت�سكيل جلنة موؤقتة ل�سياغة تو�سية حول �سوؤال 

يف الدولة"

2012/05/22م على ت�سكيل جلنة موؤقتة  - وافق املجل�س يف اجلل�سة احلادية ع�سرة املعقودة بتاريخ 

تتكون من بع�س اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء االآتية اأ�سماوؤهم لدرا�سة املو�سوع ورفع تو�سية يف �ساأن �سوؤال 

حول " حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة " املقدم من �سعادة الع�سو/ حممد بطي القبي�سي اإىل 

معايل / عبيد حميد الطاير - وزير الدولة ل�سوؤون املالية وهم :

1- �سعادة / علي عي�سى النعيمي.
2- �سعادة / حممد بطي القبي�سي. 

3- �سعادة / عبدالعزيز عبداهلل الزعابي.
4- �سعادة / اأحمد حممد رحمة ال�سام�سي. 

5- �سعادة / حمد اأحمد الرحومي .
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المرفق الثامن

ت�سكيل جلنة م�سرتكة لدرا�سة م�سروع قانون يف �ساأن" اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد 

واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 

م"  2010/10/31

وافق املجل�س يف اجلل�سة الثامنة املعقودة بتاريخ 2012/03/23م على اإعادة م�سروع قانون احتادي يف 

" �ساأن اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة وامللحقة عن ال�سنة املالية 
املنتهية يف 2010/12/13 م " اإىل جلنة م�سرتكة من جلنتي ال�سوؤون املالية واالقت�سادية وال�سناعية  

وال�سوؤون الت�سريعية والقانونية ملزيد من الدرا�سة واإعادته مرة اأخرى اإىل املجل�س ملناق�سته.

المرفق التاسع

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مر�سوم احتادي رقم )46( ل�سنة 2012م

بف�س دور االنعقاد االأول من الف�سل

الت�سريعي اخلام�س ع�سر للمجل�س الوطني االحتادي

رئي�س دولة االمارات العربية املتحدة ،  نحن خليفة بن زايد اآل نهيان    

بعد االطالع على الد�ستور ، 

وبناء على ما عر�سه رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ، وموافقة جمل�س الوزراء ، 

ر�سمنا مبا هو اآت : 

املادة االأوىل

ُيف�س دور االنعقاد االأول من الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر للمجل�س الوطني االحتادي بنهاية جل�سة يوم 

الثالثاء 6 �سعبان �سنة 1433هـ املوافق 26 يونيو �سنة 2012م . 

املادة الثانية

على رئي�س املجل�س الوطني االحتادي تنفيذ هذا املر�سوم ، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية . 

                  خليفة بن زايد اآل نهيان 

          رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة 

�سدر عنا يف ق�سر الرئا�سة باأبوظبي : 

بتاريخ : 23 جمادى االآخرة 1433هـ 

املوافق : 14 مايو 2012م 
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المرفق العاشر
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المرفق الحادي عشر

ر�سائل تو�سيات املجل�س يف �ساأن املو�سوعات العامة 

الدولة". يف  البيئية  " امل�سكالت  مو�سوع  تو�سيات  �ساأن  يف  ر�سالة   1-

" �سيا�سة وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف �ساأن ال�سمان االجتماعي" . -2 ر�سالة يف �ساأن تو�سيات مو�سوع 

معايل االأخ / الدكتور اأنور حممد قرقا�س                                   املوقر 

                      وزير الدرلة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...وبعد،

                                    املو�سوع :تو�سية مو�سوع "امل�سكالت البيئية يف الدولة"

     يرجى االإحاطة باأن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�س بجل�سته التا�سعة من دور االنعقاد العادي االأول 

يف الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر املعقودة يوم الثالثاء2012/04/10م مو�سوع "امل�سكالت البيئية 

يف الدولة" بح�سور معايل /د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه ، ويف نهاية مناق�سة املو�سوع وافق 

املجل�س على اإحالة تو�سياته للجنة ال�سوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة 

ال�سمكية الإعادة  �سياغتها.

ويف جل�سته احلادية ع�سرة من دورانعقاده العادي االأول يف الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر املعقودة بتاريخ 

2012/05/22م اطلع املجل�س على التو�سيات اخلا�سة باملو�سوع وانتهى اإىل اإ�سدار التو�سيات االآتية : 
-6تعديل القانون االحتادي رقم ) 24 ( ل�سنة 1999 يف �ساأن حماية البيئة وتنميتها واالأنظمة التابعة 

له، ليتواكب مع املتغريات البيئية التي ت�سهدها الدولة خا�سًة يف اإطار االآتي:

املناخي. والتغري  بالت�سحر  اخلا�سة  الدولية  باالتفاقيات  االإمارات  دولة  -1التزامات 

البيئي. ال�ساأن  يف  موحدة  بيانات  قواعد  واإن�ساء  متخ�س�سة  بحثية  مراكز  اإن�ساء  -2دعم 

املخت�سة. اجلهات  اإىل  االإمارات  دولة  يف  البيئي  الو�سع  عن  الدورية  التقارير  -3رفع 

-7و�سع خطط اإ�سرتاتيجية للتعامل مع الكوارث واحلوادث البيئية بجميع م�ستوياتها وما ينجم عنها من 

تداعيات على البيئة ، بحيث تت�سمن اخلطط االآتية:

البيئية. والكوارث  الطوارئ  الإدارة  نظام  وتاأ�سي�س  البحرية،  والكوارث  احلوادث  مع  التعامل  -1اأولويات 

الإدارة  الوطنية  الهيئة  مع  خا�سًة  البحرية  والكوارث  احلوادث  مع  للتعامل  الالزمة  التن�سيق  -2اآليات 

الطوارئ واالأزمات والكوارث.

البحرية. والكوارث  احلوادث  مع  للتعامل  الالزمة  التقنية  واالإمكانيات  املالية  -3االعتمادات 
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اجلهات  مع  واملياه  البيئة  وزارة  تدار�سته  الذي  النفايات  تدوير  اإعادة  م�سروع  تنفيذ  يف  -8البدء 

اآثار  من  امل�سروع  هذا  �سيحققه  ملا  وذلك   ، ال�ساأن  هذا  يف  املواطنة  الكوادر  وتدريب  املعنية  اال�ست�سارية 

ايجابية يف التخل�س من النفايات بطريقة علمية حتقق التنمية امل�ستدامة.

واالنبعاثات. للغبار  املولدة  وامل�سانع  واملقالع  واملحاجر  الك�سارات  على  الرقابة  -9ت�سديد 

املعلومات  جميع  تت�سمن  بحيث  الدولة  يف  البيئي  الن�ساط  حول  ومعلومات  بيانات  قاعدة  -10اإن�ساء 

املعنية  املحلية  واجلهات  احلكومية  اجلهات  من  ال�سادرة  ال�سنوية  والتقارير  والدرا�سات  واالإح�سائيات 

ومراكز  العلمية  االأبحاث  خم�س�سات  وزيادة  الدولة،  يف  واملوؤ�س�سات  لالأفراد  واإتاحتها  البيئي  بال�ساأن 

الدرا�سات املعنية بالن�ساط البيئي.

-11متكني الوزارة من ممار�سة اخت�سا�سها على النحو الذي يكفل لها الدور الريادي يف اإدارة ال�سوؤون 

املحلية  ال�سلطات  مع  للتعاون  وخطط  عمل  برامج  وو�سع  �سراكات  اإقامة  خالل  من   ، الدولة  يف  البيئية 

وجمعيات النفع العام واأجهزة االإعالم.

12-و�سع نظام عمل اللجنة الوطنية للتن�سيق البيئي واللجان املرتبطة بها، بحيث يحدد النظام االآتي:
1-اآلية لتوثيق خمرجات اأعمال اللجنة. 

2-و�سع خطة ا�سرتاتيجية وبرامج عمل �سنوية.
3-اآلية عمل ملتابعة القرارات ال�سادرة من اللجنة ورفع تقارير دورية.

4-ربط خمرجات اللجنة مع قاعدة البيانات البيئية املوحدة حال املوافقة عليها.
13-اعتماد موؤ�سرات لقيا�س االأداء واملخرجات املتوقعة من برامج التوعية والتن�سيق مع الربامج املحلية 

والدولية وحتديد مهددات االأمن البيئي.

برجاء التف�سل بعر�س التو�سية على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن.

                                  وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

                                                                               

                                                                               حممـد اأحـمـد الـمـر

                                                                    رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

معايل االأخ / الدكتور اأنور حممد قرقا�س                                   املوقر 

                      وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...وبعد،

املو�سوع :تو�سية مو�سوع " �سيا�سة وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف �ساأن ال�سمان االجتماعي"

   يرجى االإحاطة باأن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�س بجل�سته العا�سرة يف دور االنعقاد العادي االأول 

وزارة  "�سيا�سة  2012/05/08م مو�سوع  الثالثاء  يوم  املعقودة  الت�سريعي اخلام�س ع�سر  الف�سل  من 

ال�سوؤون االجتماعية يف �ساأن ال�سمان االجتماعي " بح�سور معايل /مرمي حممد الرومي - وزيرة ال�سوؤون 

االجتماعية ، ويف نهاية مناق�سة املو�سوع وافق املجل�س على اإحالة تو�سياته للجنة ال�سوؤون ال�سحية والعمل و 

ال�سوؤون االجتماعية الإعادة  �سياغتها.

املعقودة  الت�سريعي اخلام�س ع�سر  الف�سل  االأول يف  العادي  انعقاده    ويف جل�سته احلادية ع�سرة من دور 

بتاريخ 2012/05/08م اطلع املجل�س على التو�سيات اخلا�سة باملو�سوع وانتهى اإىل اإ�سدار التو�سيات 

االآتية : 

االآتي: يحقق  بحيث  االجتماعي  ال�سمان  �ساأن  يف   2001 ل�سنة   )2  ( رقم  االحتادي  القانون  1.تعديل 
ولي�س  االجتماعية  امل�ساعدة  وجوبا  ت�ستحق  التي  احلاالت  �سمن  من  العمل  عن  الباحث  حالة  -1اإ�سافة 

بتوظيف  املعنية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  مع  بال�سراكة  امل�ساعدة  �سرف  قواعد  وو�سع  ا�ستثنائية  كحالة 

املواطنني.

عاما   35 حتت  املطلقة  و  املتزوج  والطالب  املتزوجة  غري  البنت  من  لكل  االجتماعية  امل�ساعدة  -2منح 

للطلبات  التاأجيل  اأو  املنح  قرار  اإ�سدار  يف  االأولوية  مبعيار  االأخذ  اال�ستحقاق،وعدم  �سروط  توافرت  اإذا 

املرفوعة للجنة امل�ساعدات االجتماعية ،واإمنا يتم اال�ستناد على معيار البحث االجتماعي للحالة.

الدولة. يف  االجتماعية  التطورات  و  االقت�سادية  التغريات  مع  االجتماعية  امل�ساعدة  -3ربط 

االجتماعية  امل�ساعدة  قيمة  حتديد  �ساأن  يف   2009 ل�سنة   )  25  ( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  2.تعديل 
بحيث يعامل باقي اأفراد االأ�سرة املعاملة املالية للفرد الثاين دون متييز.

جميع  على   )%02( بن�سبة  االجتماعية  امل�ساعدات  قيمة  بزيادة  الدولة  رئي�س  ملكرمة  �سامل  3.تنفيذ 
الفئات امل�ستفيدة من ال�سمان االجتماعي.

للحد  وذلك  االجتماعية  للم�ساعدة  امل�ستحقة  الفئات  لتحديد  ووا�سحة  دقيقة  و�سوابط  معايري  4.و�سع 
من جتاوز فئات على ح�ساب فئات اأخرى ، وبحث حاالت االأ�سر املتعففة .

تت�سمن  بحيث  الوزارة  قبل  من  االجتماعي  ال�سمان  من  للم�ستفيدين  املقدمة  اخلدمات  دائرة  5.تو�سيع 
فعالية  مدى  حول  دوري  تقييم  اإجراء  �سرورة  مع  احلكومية  الدوائر  يف  الر�سوم  بع�س  من  اإعفاءهم 

اخلدمات املقدمة من قبل الوزارة يف حت�سني اأو�ساع امل�ستفيدين منها،ومدى ر�سا امل�ستفيدين عن اإجراءات 

اأخذ الوزارة مبفهوم ال�سمان االجتماعي املتعارف عليه عامليا واال�ستفادة من االأنظمة  الوزارة، و�سرورة 

املوجودة يف الدول املتقدمة.
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عن  الباحثني  وتعيني  بتوظيف  املعنية  واجلهات  الوزارة  بني  م�سرتكة  ومعلومات  بيانات  قاعدة  6.اإن�ساء 
ال�سادرة  ال�سنوية  والتقارير  والدرا�سات  واالإح�سائيات  املعلومات  جميع  تت�سمن  الدولة،بحيث  يف  العمل 

العمل" كباحثني  "الباحثني عن  فئة  من  واال�ستفادة   ، الدولة  املعنية يف  واجلهات  من اجلهات احلكومية 

ويكلفون مبهام مقابل ما يح�سلون عليه من م�ساعدة اإىل اأن يتم ح�سولهم على عمل باالإ�سافة اإىل ا�ستقطاب 

املتميزين منهم كباحثني يف الوزارة.

خدمات  تطوير  و  دعم  �سبيل  يف  القطاعات  خمتلف  بني  املوؤ�س�ساتية  ال�سراكة  مفهوم  من  7.اال�ستفادة 
والقادرين  االجتماعية  امل�ساعدة  من  امل�ستفيدين  من  الكفاءات  وا�ستثمار  الوزارة  يف  االجتماعي  ال�سمان 

على العمل من خالل اإن�ساء امل�ساريع التنموية ال�ستحداث فر�س عمل جديدة للفئات امل�ستفيدة من ال�سمان 

االجتماعي وقادرة على العمل.

لتطوير  الالزمة  التدريبية  الفر�س  واإتاحة   اأعدادهم   زيادة  و  االجتماعيني  الباحثني  وتنمية  8.تاأهيل 
معارفهم وقدراتهم للم�ساركة يف جمال اإعداد ال�سيا�سات االجتماعية املتعلقة بال�سمان االجتماعي.

برجاء التف�سل بعر�س التو�سية على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن.

                                 وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

                                                                                حممـد اأحـمـد الـمـر

                                                                       رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

المرفق الثاني عشر

´ƒ°VƒŸGádÉME’G ïjQÉJ áæé∏dG Ω

1

2

3

4

äÉ¶MÓe

á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

´ÉaódGh.

Ω2012/05/31

Ω2012/06/6

Ω2012/06/26

Ω2012/06/26

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’Gh 

á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh

 á«HÎdG ¿hDƒ°T áæ÷

 ÜÉÑ°ûdGh º«∏©àdGh

. áaÉ≤ãdGh ΩÓYE’Gh

´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe π«LCÉJ ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh 

‘ ¬MôW ” …òdG " á«∏NGódG IQGRh á°SÉ«°S" 

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG Iô°ûY áãdÉãdG á°ù∏÷G

áeOÉb  á°ù∏L  ¤EG  Ω2012/06/12
á«∏NGódG IQGRh á°SÉ«°S

áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S 

äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ª∏d 

á«YÉªàL’G 

ájOÉ–’G áÄ«¡dG á°SÉ«°S 

AÉŸGh AÉHô¡µ∏d 

»æWƒdG ¢ù∏éŸG á°SÉ«°S 

õjõ©J ¿CÉ°T ‘ ΩÓYEÓd 

‘ á«eÓYE’G äÉ©jô°ûàdG 

ádhódG

جدول باملو�سوعات العامة التي انتهت اللجان من اإعداد تقاريرها واأ�سبحت جاهزة 

للعر�س على املجل�س
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المرفق الثالث عشر

´ƒ°VƒŸGádÉME’G ïjQÉJ áæé∏dG Ω

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

. á«YÉæ°üdGh

 ÜÉë°UCG ¢†©H øe áfƒµe áàbDƒe áæ÷

 .AÉ°†YC’G IOÉ©°ùdG

 ¿hDƒ°ûdGh πª©dGh á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

.á«YÉªàL’G

 ¿hDƒ°ûdGh πª©dGh á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

 .á«YÉªàL’G

 ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷

.áeÉ©dG ≥aGôŸGh

 ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷

 .áeÉ©dG ≥aGôŸGh

 ‘ ¿Éé∏dG ¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh

.Ω2012/02/21 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG á°SOÉ°ùdG á°ù∏÷G

 ‘ ¿Éé∏dG ¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh

.Ω2012/03/13 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG á©HÉ°ùdG á°ù∏÷G

 á°ù∏÷G ‘ ¿Éé∏dG ¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh

 .Ω2011/11/15 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG ¤hC’G

á«∏NGódG IQGRh á°SÉ«°S

 ´É£≤dG ‘ ÚWƒàdG

.¢UÉÿGh »eƒµ◊G

 ‘ áë°üdG IQGRh á°SÉ«°S

 ‘ áë°üdG ´É£b á«ªæJ ¿CÉ°T

.ádhódG

 ∞«XƒJh á«ªæJ áÄ«g á°SÉ«°S

.á«æWƒdG ájô°ûÑdG OQGƒŸG

 ójGR ï«°ûdG èeÉfôH á°SÉ«°S

.¿Éµ°SEÓd

 ∫É¨°TC’G IQGRh á°SÉ«°S

 øcÉ°ùŸG AÉæH ¿CÉ°T ‘ áeÉ©dG

 ¥ô£dG ≥°Th á«Ñ©°ûdG

 É¡àfÉ«°Uh ájOÉ–’G

.É¡æ«°ù–h

 §«£îàdGh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

 áYGQõdGh á«fó©ŸG IhÌdGh ∫hÎÑdGh

.á«µª°ùdG IhÌdGh

.´ÉaódGh á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

 ÜÉÑ°ûdGh º«∏©àdGh á«HÎdG ¿hDƒ°T áæ÷

.áaÉ≤ãdGh ΩÓYE’Gh

 ‘ ¿Éé∏dG ¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh

.Ω2012/03/27 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG áæeÉãdG á°ù∏÷G

 ‘ ¿Éé∏dG ¤EG äÉYƒ°VƒŸG √òg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh

.Ω2012/05/08 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG Iô°TÉ©dG á°ù∏÷G

 á°ù∏÷G ‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh

.Ω2012/06/12 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG Iô°ûY á«fÉãdG

 á°ù∏÷G ‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh

.Ω2012/06/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG Iô°ûY áãdÉãdG

 √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh á°SÉ«°S

 áHÎdG ájÉªM ¿CÉ°T ‘

.»JÉÑædG AÉ£¨dGh

 …OÉ–’G ¢ù∏éŸG á°SÉ«°S

 .á«fÉµ°ùdG áÑ«cÎ∏d

 ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S

 ∫É› ‘ »ª∏©dG åëÑdGh

.»ª∏©dG åëÑdG

 ‘ πª©dG IQGRh á°SÉ«°S

.πª©dG ¥ƒ°S §Ñ°V

  ¿hDƒ°ûd ádhódG IQGRh á°SÉ«°S

.…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG

 äGQÉeE’G ±ô°üe á°SÉ«°S

.…õcôŸG IóëàŸG á«Hô©dG

 ájOÉ–’G áÄ«¡dG á°SÉ«°S
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المرفق  الرابع عشر
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ر�سائل تو�سيات املجل�س يف �ساأن االأ�سئلة

اأم  �سواطىء  قبالة  الديزل  من  االأطنان  مئات  حتمل  �سفينة  " غرق  �سوؤال  تو�سية  �ساأن  يف  ر�سالة   1-

القيوين ".

للمواطنني  ال�سامل  ال�سحي  التاأمني  لتنظيم  احتادي  قانون  "اإ�سدار  �سوؤال  تو�سية  �ساأن  يف  ر�سالة   2-

."
الدولة". اإمارات  بني  واملاء  الكهرباء  ت�سعرية  " تباين  �سوؤال  تو�سية  �ساأن  يف  ر�سالة   3-

." التقاعد  ب�سن  اخلدمة  مدة  "ربط  �سوؤال  تو�سية  �ساأن  يف  ر�سالة   4-

الدولة".  يف  البرتولية  امل�ستقات  اأ�سعار  "ارتفاع  �سوؤال  تو�سية  �ساأن  يف  ر�سالة   5-

الزواج". ل�سندوق  املالية  " املوارد  �سوؤال  تو�سية  �ساأن  يف  ر�سالة    6-

." البنوك  من  االقرتا�س  من  "احلد  �سوؤال  تو�سية  �ساأن  يف  ر�سالة   7-

." الدولة  اإىل  االإن�سان  ب�سحة  و�سارة  لالإ�سالم  م�سيئة  �سلع  "دخول  �سوؤال  تو�سية  �ساأن  يف  ر�سالة   8-

العامة". االأماكن  يف  والتقاليد  العادات  واحرتام  " االحت�سام  �سوؤال  تو�سية  �ساأن  يف  ر�سالة   9-

." الدولة  يف  البنوك  بني  الفوائد  ن�سبة  " حتديد  �سوؤال  تو�سية  �ساأن  يف  ر�سالة   10-

." لة  الدو  يف  ال�سرطان  مر�س  "انت�سار  �سوؤال  تو�سية  �ساأن  يف  ر�سالة   11-

المرفق  الخامس عشر

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

املو�سوع : تو�سية املجل�س يف �ساأن �سوؤال "غرق �سفينة حتمل مئات االأطنان من الديزل قبالة 

�سواطىء اأم القيوين"

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الرابعة يف دور انعقاده العادي االأول من الف�سل الت�سريعي   

اخلام�س ع�سر املعقودة يوم الثالثاء 2012/01/17م على تبني تو�سية  ملجل�س الوزراء املوقر بنــاًء 

– وزير البيئــــة وامليـاه على ال�ســــوؤال املقـــدم مـن �سعادة  اأحمد بن فهــــد  على رد معالـــي / د. را�سد 

الع�ســـو / حمد اأحمد الرحومي حول ) غرق �سفينة حتمل مئات االأطنان من الديزل قبالـة �سواطــئ اأم 

القيوين ( وفقًا لل�سيغة التالية " و�سع خطة واآلية عمل وا�سحة من خالل التن�سيق بني اجلهات االحتادية 

ال�سفن  مع  فوري  ب�سكل  للتعامل  والكوارث  واالأزمات  الطوارئ  الإدارة  الوطنية  والهيئة  املعنية  واملحلية 

الغارقة يف املياه االإقليمية للدولة " .

برجاء عر�س التو�سية على جمل�س الوزراء املوقر

حممد اأحمد املر         

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي        

*مرفق تو�سيات املجل�س.
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املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

التاأمني                              لتنظيم  احتادي  قانون  اإ�سدار   " �سوؤال  �ساأن  يف  املجل�س  تو�سية   : املو�سوع   

ال�سحي ال�سامل للمواطنني "

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الرابعة يف دور انعقاده العادي االأول من الف�سل الت�سريعي   

اخلام�س ع�سر املعقودة يوم الثالثاء 2012/01/17م على تبني تو�سية  ملجل�س الوزراء املوقر وذلك 

ب�سرورة االإ�سراع يف اتخاذ االإجراءات الالزمة الإ�سدار قانون احتادي يف �ساأن تنظيم التاأمني ال�سحي 

ال�سامل للمواطنني . 

برجاء عر�س التو�سية على جمل�س الوزراء املوقر

حممد اأحمد املر         

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي        

*مرفق تو�سيات املجل�س.

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

      املو�سوع : تو�سية املجل�س ب�ساأن �سوؤال " تباين ت�سعرية   الكهرباء واملاء بني اإمارات الدولة "

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته ال�ساد�سة يف دور االنعقاد العادي االأول من الف�سل الت�سريعي   

اخلام�س ع�سر املعقودة يوم الثالثاء 2012/02/21م على تبني تو�سية بناء على رد معايل / حممد 

بن ظاعن الهاملي – وزير الطاقة – رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء حول ال�سوؤال 

املقدم من �سعادة الع�سو / اأحمد حممد رحمة ال�سام�سي يف �ساأن " تباين ت�سعرية الكهرباء واملاء بني 

اإمارات الدولة " وفقا لل�سيغة التالية : 

حتقيق امل�ساواة بني املواطنني يف تكلفة تو�سيل وا�ستهالك خدمتي الكهرباء واملياه مل�ساكن املواطنني يف   

كافة اإمارات الدولة ، وت�سكيل جلنة احتادية لتنفيذ ذلك " .

برجاء عر�س التو�سية على جمل�س الوزراء املوقر .

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،

حممد اأحمد املر         

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي        

*مرفق تو�سيات املجل�س.
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املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

املو�سوع : تو�سية  يف �ساأن �سوؤال "ربط مدة اخلدمة ب�سن التقاعد"

الت�سريعي  الف�سل  من  االأول  العادي  االنعقاد  دور  يف  الثامنة  جل�سته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

27/3/2012م على تبني تو�سية بناء على رد معايل / عبيد  اخلام�س ع�سر املعقودة يوم الثالثاء 

للمعا�سات  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب    – املالية  لل�سوؤون  الدولة  وزير   - الطاير  حميد 

"  ربط  والتاأمينات االجتماعية على ال�سوؤال املقدم من �سعادة الع�سو/ د.عبدالرحيم ال�ساهني  يف �ساأن 

مدة اخلدمة ب�سن التقاعد " وفقا لل�سيغة االآتية: 

باال�ستقالة  خدماتهم  املنتهية  عليهم  للموؤمن  التقاعدي  املعا�س  على  احل�سول  ربط    "
رقم  االجتماعية  والتاأمينات  املعا�سات  قانون  يف  املحددة  اخلدمة  مدة  بانتهاء  وذلك 

اخلم�سني،  �سن  ببلوغ  ربطه  عامًا،وعدم   )20( البالغة  وتعديالته  1999م  ل�سنة   )7(

وذلك حلفظ حقوق املوظف املواطن،وتوفري احلياة الكرمية له،كما كفلهما له الد�ستور 

ون�ست عليهما روؤية االإمارات لعام 2021م " .

برجاء عر�س التو�سية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

حممد اأحمد املر         

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي        

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

                   املو�سوع :تو�سية �سوؤال عن "ارتفاع اأ�سعار امل�ستقات البرتولية يف الدولة"

ناق�س املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته ال�ساد�سة من دور االنعقاد العادي االأول يف الف�سل الت�سريعي   

اخلام�س ع�سر املعقودة يوم الثالثاء 2012/02/21 م ال�سوؤال املقدم من �سعادة الع�سو/ اأحمد علي 

تو�سية  ل�سياغة  موؤقتة  اإىل جلنة  الدولة"واأحاله  البرتولية يف  امل�ستقات  اأ�سعار  "ارتفاع  الزعابي حول 

حوله بناء على  رد  معـايل /حممد بن ظاعن الهاملي - وزير الطاقة وتقرير اللجنة املوؤقتة ،وقد وافق 

وفقًا  التو�سية  على  م    22/05/2012 الثالثاء  يوم  املعقودة  ع�سرة  احلادية  اجلل�سة  يف  املجل�س 

لل�سيغة االآتية:

االأ�سعار  من  قريبة  اأ�سعارها  ت�سبح  بحيث  البرتولية  للم�ستقات  احلكومي  الدعم  "زيادة 
اخلليجية املتداولة".

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،

حممد اأحمد املر         

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي        

*مرفق تو�سيات املجل�س.
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املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

املو�سوع : تو�سية  يف �ساأن �سوؤال "املوارد املالية ل�سندوق الزواج"

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته احلادية ع�سرة من دور االنعقاد العادي االأول يف الف�سل الت�سريعي 

اخلام�س ع�سر املعقودة يوم الثالثاء 2012/05/22م على تبني تو�سية بناء على رد معايل/الدكتورة 

–  رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق الزواج - على ال�سوؤال املقدم من  ميثاء را�سد ال�سام�سي – وزيرة دولة 

"  املوارد املالية ل�سندوق الزواج " وفقا لل�سيغة االآتية:  �سعادة الع�سو/ علي عي�سى النعيمي يف �ساأن 

" �سرورة قيام ال�سندوق ببذل املزيد من اجلهود لزيادة موارده ، وتنويع م�سادر اإيراداته 
الثاين  البندين  تفعيل  خالل  من  وبراجمه  اأن�سطته  دعم  اأجل  من  توفرها  ل�سمان 

والثالث من املادة )11( من القانون االحتادي رقم )47( ل�سنة 1992م وتعديالته يف 

�ساأن اإن�ساء �سندوق الزواج  " .

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،

حممد اأحمد املر         

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي        

المرفق الخامس عشر

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

املو�سوع : تو�سية  يف �ساأن �سوؤال "احلد من االقرتا�س من البنوك"    

الف�سل  يف  االأول  العادي  االنعقاد  دور  من  ع�سرة  الثانية  جل�سته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق   

الرد  على  بناء  تو�سية  تبني  على  12/6/2012م  الثالثاء  يوم  املعقودة  ع�سر  اخلام�س  الت�سريعي 

الكتابي من  معايل/�سلطان بن �سعيد املن�سوري – وزير االقت�ساد – على ال�سوؤال املقدم من �سعادة 

"  دخول �سلع م�سيئة لالإ�سالم و�سارة ب�سحة االإن�سان  الع�سو/ د. حممد م�سلم بن حم العامري يف �ساأن 

اإىل الدولة" وفقا لل�سيغة االآتية: 

برجاء عر�س التو�سية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

حممد اأحمد املر         

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي        
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املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

املو�سوع : تو�سية  يف �ساأن �سوؤال " االحت�سام واحرتام العادات والتقاليد يف االأماكن العامة" 

الف�سل  يف  االأول  العادي  االنعقاد  دور  من  ع�سرة  الثانية  جل�سته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

الت�سريعي اخلام�س ع�سر املعقودة يوم الثالثاء 12/6/2012م على تبني تو�سية بناء على رد معايل/

–  على ال�سوؤال املقدم من �سعادة  عبدالرحمن حممد العوي�س – وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع 

"  االحت�سام واحرتام العادات والتقاليد يف االأماكن العامة" وفقا  الع�سو/ حمد اأحمد الرحومي يف �ساأن 

لل�سيغة االآتية: 

حرية  بيان  اإىل  يهدف  العامة،  االأماكن  يف  االحت�سام  �ساأن  يف  احتادي  قانون  اإ�سدار   "
املخالفة  وال�سلوكيات   لالأفعال  املنا�سبة   العقوبات  و�سع  مع  االأماكن،  هذه  يف  االأفراد 

التي ترتكب فيها،وذلك للمحافظة على قيم وعادات جمتمع االإمارات "

برجاء عر�س التو�سية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

حممد اأحمد املر         

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي        

ملو�سوع :تو�سية يف �ساأن �سوؤال "حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة"

ناق�س املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته احلادية ع�سرة من دور االنعقاد العادي االأول يف الف�سل الت�سريعي 

اخلام�س ع�سر املعقودة يوم الثالثاء 2012/05/22م ال�سوؤال املقدم من �سعادة الع�سو/ حممد بطي 

القبي�سي حول "حتديد ن�سبة الفوائد بني البنوك يف الدولة"واأحاله اإىل جلنة موؤقتة ل�سياغة تو�سية حوله 

بناء على  رد  معـايل /عبيد حميد الطاير - وزير املالية وتقرير اللجنة املوؤقتة ،وقد وافق املجل�س يف اجلل�سة 

الثانية ع�سرة املعقودة يوم الثالثاء 2012/06/12 م  على التو�سية وفقًا لل�سيغة االآتية:”

الربح  هام�س  اأو  الفائدة  الأ�سعار  منا�سبة  اآلية  بو�سع  املركزي  امل�سرف  قيام  "�سرورة 
االآثار  من  للحد  االئتمانية  والبطاقات  والتجارية  ال�سخ�سية  والتمويالت  للقرو�س 

ال�سلبية على املواطنني، وحفاظًا على االقت�ساد الوطني وفقًا للمتغريات االقت�سادية" .

برجاء عر�س التو�سية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

 

                                                                                   حممد اأحمد املر

             رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد ،،
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املو�سوع : تو�سية  يف �ساأن �سوؤال " انت�سار مر�س ال�سرطان يف الدولة"

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الثانية ع�سرة من دور االنعقاد العادي االأول يف الف�سل الت�سريعي 

اخلام�س ع�سر املعقودة يوم الثالثاء 2012/06/12م على تبني تو�سية بناء على رد معايل/عبدالرحمن 

–  وزير ال�سحة باالإنابة- على ال�سوؤال املقدم من  حممد العوي�س – وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع 

"  انت�سار مر�س ال�سرطان يف الدولة" وفقا لل�سيغة االآتية:  �سعادة الع�سو/ حمد اأحمد الرحومي يف �ساأن 

بالكفاءات  وتزويده  الدولة،  م�ستوى  على  ال�سرطان  مر�س  الأبحاث  وطني  مركز  "اإن�ساء   

معرفة  بهدف  وحتليلها،  املر�س  بهذا  االإ�سابة  حاالت  جميع  لر�سد  الالزمة،  واخلربات 

االأ�سباب احلقيقية النت�ساره،وو�سع احللول وبرامج التوعية املنا�سبة ملكافحته والتقليل من 

معدالت االإ�سابة به"

برجاء عر�س التو�سية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

 

                                                                                   حممد اأحمد املر

             رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد ،،

المرفق السادس عشر
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جدول باالأ�سئلة التي الزالت اأمام املجل�س
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جدول باالأ�سئلة التي مت �سحبها خالل الدور االأول من الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر

االإيرانية  اجلمهورية  رئي�س  زيارة  �ساأن  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  عن  �سادر  بيان   1-

االإ�سالمية جلزيرة اأبومو�سى االإماراتية املحتلة.

امل�سلحة  القوات  لتوحيد  الذكرى)36(  مبنا�سبة  االحتادي  الوطني  املجل�س  بيان   2-

)اليوم ال�ساد�س من �سهر مايو لعام 1976يوم توحيد القوات امل�سلحة (.

البيانات التي اأ�سدرها املجل�س

المرفق  الثامن عشر
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ُيعرب املجل�س الوطني االحتادي عن عميق ا�ستنكاره واإدانته للزيارة التي قام بها الرئي�س االإيراين حممود 

اأحمدي جناد جلزيرة اأبو مو�سى االإماراتية التي حتتلها اإيران مع جزيرتي طنب الكربى وطنب ال�سغرى 

وخطابه اال�ستفزازي بهذا ال�ساأن.

ويوؤكد املجل�س الوطني االحتادي اأن هذه الزيارة تعترب انتهاكًا �سارخا ل�سيادة االإمارات العربية املتحدة على 

ُتبذل الإيجاد ت�سوية �سلمية الإنهاء االحتالل االإيراين للجزر  اأرا�سيها ونق�سًا لكل اجلهود واملحاوالت التي 

ملحكمة  اللجوء  اأو  املبا�سرة  املفاو�سات  مو�سى عرب  واأبو  ال�سغرى  وطنب  الكربى  الثالث طنب  االإماراتية 

العدل الدولية.

اإن املجل�س الوطني االحتادي اإذ ي�ستهجن قيام الرئي�س االإيراين بهذه الزيارة وخطابه اال�ستفزازي يف هذا 

التوقيت، فاإنه يوؤكد خمالفتها ملا مت االتفاق عليه بني دولة االإمارات العربية املتحدة واإيران لتجنب الت�سعيد 

ب�ساأن هذه الق�سية لتهيئة االأجواء للتو�سل اإىل حل يعزز االأمن واال�ستقرار يف املنطقة ويعزز عالقات ح�سن 

اإيران اإىل الكف عن مثل هذه اخلطوات اال�ستفزازية وتبني مواقف بناءة تعزز  اجلوار بني دولها، ويدعو 

التي  الثالث  االإماراتية  لق�سية اجلزر  عادل  اإىل حل  التو�سل  وت�ساعد يف  املنطقة  و�سعوب  دول  بني  الثقة 

حتتلها اإيران منذ عام 1971.

بيان �سادر عن املجل�س الوطني االحتادي

يف �ساأن زيارة رئي�س اجلمهورية االإيرانية االإ�سالمية جلزيرة اأبومو�سى االإماراتية املحتلة 

يحتفل وطننا العزيز اليوم بالذكرى ال�ساد�سة والثالثني لتوحيد القوات امل�سلحة ، يوم �سدور القرار احلكيم 

يف ال�ساد�س من مايو عام 1976 بتوحيد القوات امل�سلحة لدولة االإمارات العربية املتحدة حتت راية االحتاد  

حلماية اإجنازات وطننا العزيز ب�سواعد عامرة باالإميان م�ستعدة دائمًا للدفاع عن تراب وطننا الغايل.

اإن ذكرى توحيد القوات امل�سلحة مُتثل تعبريًا عن عمق االإميان بتجربة الوحدة وامل�سري امل�سرتك، وبداية 

ملرحلة من العمل اجلاد واملخطط من اأجل بناء قوات م�سلحة اإماراتية فاعلة وقادرة على �سيانة اأمن الوطن 

لها  ُيوفر  الداعمة مل�سرية احتادنا  القرارات  اأهم  القرار دومًا واحدًا من  وحماية مكت�سباته. و�سيظل هذا 

ب�سكل  بنائها  ، وتفعيل  الع�سكري  التكنولوجية يف املجال  الثورة  الع�سر ومواكبة  اإمكانية مواجهة حتديات 

م�ستمر ال ينقطع حتى تكون القدرات الع�سكرية الب�سرية واالآلية درعًا يحمي اأمن وا�ستقرار دولتنا.

 لقد اأثبتت القوات امل�سلحة االإماراتية جدارتها وحرفيتها العالية يف العديد من املهمات التي قامت بها �سواء 

يف م�ساعدة االأ�سقاء اأو حفظ ال�سالم واالأمن الدوليني وامل�ساعدة يف مناطق الكوارث والنزاعات يف العديد 

من مناطق العامل ، وقدمت �سورة م�سرفة لالإن�سان االإماراتي والعربي �سهد بها اجلميع.

اإّن حر�س قيادتنا الر�سيدة على تطوير وحتديث قواتنا امل�سلحة وجتهيزها ينبع من االإ�سرار على حماية 

الوطن ومكت�سباته ، وحفاظًا على اأمنه وا�ستقراره ، ولتكون �سندًا لالأ�سّقاء وعونًا لالأمة ، وجت�سيدًا للمبادئ 

ال�سلمية الثابتة والرا�سخة لدولة االإمارات العربية املتحدة.

واملجل�س الوطني االحتادي اإذ ُيعرّب عن اعتزازه العميق بقرار توحيد القوات امل�سلحة ، يتقدم باأ�سمى اآيات 

التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان - رئي�س الدولة القائد 

االأعلى للقوات امل�سلحة "يحفظه اهلل" ، ُم�سيدًا بروؤيته احلكيمة وحر�سه الدائم على ازدهار وتقدم الوطن 

واحلفاظ على منجزاته ، كما يتوّجه بالتهنئة اإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، واإىل اإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س 

االأعلى حكام االإمارات ، كما يتوّجه بالتهنئة اإىل الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان - ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ، واإىل جميع اأبنائنا البوا�سل من منت�سبي القوات امل�سلحة ، واإىل 

�سعبنا الكرمي بهذه الذكرى الغالية على قلوب اجلميع.

بيان املجل�س الوطني االإحتادي 

مبنا�سبة الذكرى)36( لتوحيد القوات امل�سلحة

) اليوم ال�ساد�س من �سهر مايو لعام 1976  يوم توحيد القوات امل�سلحة ( 
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بعد االطالع على 

الد�ستور،

-والالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي ال�سادرة باملر�سوم االحتادي رقم 97 ل�سنة 1977،

-وقرار هيئة مكتب املجل�س ب�ساأن باملوافقة على م�سروع نظام عمل هيئة مكتب املجل�س بتاريخ 22 يناير  

،2012  

بجل�سته  املجل�س  باملوافقة على م�سروع نظام عمل هيئة مكتب  الوطني االحتادي  املجل�س  وبناء على قرار 

املعقودة بتاريخ 7 فرباير 2012،

قررنا  اإ�سدار نظام عمل هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي املرفق، والعمل به اعتبارا 

من تاريخ موافقة املجل�س.

                                                               حممد اأحمد املر

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي      

�سدر بتاريخ  7 فرباير 2012      

نظـــام عمـــل هيئـــة مكـــتب

املجلـــ�س الوطنـــي االحتـــادي
) تـعـاريـف(

هيئة مكتب املجل�س الوطني االحتادي. الهـيئـة: 

رئيـ�س املجلــــ�س الوطني االحتـــادي. رئي�س الهيئة: 

ع�سو هيئة مكتب املجل�س الوطني االإحتادي. ع�سو الهيئة: 

املادة الثانية

هيئة مكتب املجل�س هي الهيئة الد�ستورية املنوط بها توجيه، و�سمان قيام اأع�ساء املجل�س باخت�سا�ساتهم 

ح�سب مواد الد�ستور والالئحة على اأكمل وجه ، وتطوير ال�ساأن العام للمجل�س.

املادة الثالثة

) اخت�سا�سات هيئة املكتب ( 

تخت�س الهيئة باالآتي:

العتمادها. املجل�س  اإىل  ورفعها  الرقابية  املجل�س  خطة  م�سروع  على  1.املوافقة 
مرحلية. ت�سريعية  خطط  لبناء  احلكومة  مع  الالزمة  واللقاءات  االت�ساالت  2.اإجراء 

املجل�س  واأعمال  اجلل�سات،  اأعمال  جدول  يخ�س  فيما  املجل�س  لرئي�س  وامل�سورة  الراأي  3.تقدمي 
   االأخرى.

�ساأنها. يف  الداخلية  الالئحة  يف  الواردة  ال�سروط  بتطبيق  االلتزام  من  والتاأكد  االأ�سئلة  4.مراجعة 
للمجل�س. عنها  دورية  تقارير  وتقدمي  املجل�س،  تو�سيات  تنفيذ  5.متابعة 

اجلمعية  من  واعتمادها  اخلارجية،  امل�ساركات  حيال  الربملانية  ال�سعبة  عمل  خطة  على  6.املوافقة 
العمومية لل�سعبة.

املجل�س. من  اعتمادها  قبل  املجل�س  الأعمال  التطويرية  العمل  نظم  م�سروعات  على  7.املوافقة 
احلكومة،  مع  املجل�س  واأعمال  اجتماعات  يخ�س  ما  كل  يف  الالزمة  التن�سيق  خطط  واعتماد  8.املوافقة، 
اخلطط  بهذه  املجل�س  واإخطار  االأخرى  املعنية  اجلهات  وكل  العام،  النفع  وجمعيات  االإعالم،  وو�سائل 

ونتائج التن�سيق.

الإقرارهما. املجل�س  على  وعر�سهما  اخلتامي،  وح�سابه  املجل�س  ميزانية  م�سروعي  9.درا�سة 
اجلل�سات. م�سابط  م�سمون  على  اعرتا�سات  من  املجل�س  يحيله  فيما  10.الف�سل 

الت�سريعي. اأوالف�سل  االنعقاد  دور  نهاية  عليها حتى  الت�سديق  يتم  التي مل  امل�سابط  على  11.الت�سديق 
يف  بتقرير  املجل�س  وموافاة  املوؤقتة  واللجان  الدائمة،  اللجان  اخت�سا�سات  بني  التعار�س  يف  12.الف�سل 

هذا ال�ساأن.

املجل�س. للجان  امليدانية  والزيارات  الندوات  عقد  اقرتاحات  على  13.املوافقة 
14.تقدمي تقارير دورية اإىل املجل�س عن انتظام اجتماعات اللجان واحل�سور يف خمتلف اأجهزة املجل�س.

املادة االأوىل
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املجل�س  اإىل  واإحالتها  الت�سريعي  الف�سل  ونهاية  االنعقاد،  دور  نهاية  يف  اللجان  تقارير  15.درا�سة 
العتمادها.

العتمادها.  املجل�س  على  وعر�سها  املجل�س،  وجلان  جل�سات  اأداء  موؤ�سرات  16.اقرتاح 
حيالها. يلزم  ما  واتخاذ  وجلانه،  املجل�س  جلل�سات  العام  االأداء  موؤ�سرات  17.درا�سة 

18.االإطالع على التقارير النهائية الدورية الأعمال االأمانة العامة يف نهاية كل دور انعقاد ب�ساأن ممار�سة 
املجل�س الخت�سا�ساته الد�ستورية. 

19.اختيار جهة اإيداع االعتمادات املالية املخ�س�سة للمجل�س، وممار�سة ال�سالحيات املقررة يف ال�سوؤون 
املالية للمجل�س وفق اأحكام املادة ) 132 ( من الالئحة.

ب�سفة  االنعقاد  اأدوار  بني  فيما  الرئي�س  طلب  على  – بناًء  االإدارية  املجل�س  اخت�سا�سات  20.ممار�سة 
موؤقتة اإىل حني اجتماع املجل�س.

فوقها. وما  الثانية  احللقة  اإىل  بالن�سبة  العامة  االأمانة  وظائف  يف  التعيني  على  21.املوافقة 
اأكمل وجه بناء على  22.اتخاذ ما يلزم من قرارات لتمكني االأمانة العامة ودعمها للقيام باأعمالها على 

اقرتاح من االأمني العام.

املادة الرابعة

) اخت�سا�سات رئي�س هيئة املكتب ( 

يخت�س رئي�س الهيئة باالآتي:

الهيئة. اجتماعات  اأعمال  جدول  1.و�سع 
ورئا�ستها.  ، الهيئة  الجتماعات  2.الدعوة 

االجتماع. اأعمال  جدول  يف  بعينها  مو�سوعات  الإدراج  واملجل�س  الهيئة  اأع�ساء  اقرتاحات  3.تلقي 
عليها. املوافقة  بعد  الهيئة  اجتماعات  حما�سر  على  4.الت�سديق 

ذلك. يف  يراه  من  تفوي�س  اأو  املجل�س،  على  الهيئة  وقرارات  تقارير  5.عر�س 
املدرجة  املو�سوعات  جتاه  الالزم  واتخاذ  الهيئة  اأعمال  يف  الفعالة  امل�ساركة  من  الهيئة  اأع�ساء  6.متكني 

على جدول اأعمالها.

7.�سمان تزويد اأع�ساء الهيئة بكافة املعلومات ال�سرورية التي ت�ساعد الهيئة على اتخاذ قراراتها ب�سكل 
فعال و�سليم.

الهيئة. اأعمال  عن  للمجل�س  انعقاد  دور  كل  نهاية  يف  دوري  تقرير  8.تقدمي 
كل  يف  املناق�سة  باب  اإقفال  واإعالن  االجتماع،  اأعمال  واإنهاء  النقا�س،  واإدارة  االجتماعات،  9.افتتاح 

مو�سوع وارد على جدول االأعمال، وطرح االقرتاحات الأخذ الراأي عليها.

المرفق التاسع عشر

املادة اخلام�سة

)اإخت�سا�سات االأمني العام(

يح�سر االأمني العام للمجل�س اجتماعات هيئة املكتب ويتوىل املهام التالية:

االأعمال. جدول  بنود  �ساأن  يف  امل�سورة  وتقدمي  الهيئة  الجتماعات  الفني  1.االإعداد 
2.القيام بالتن�سيق واالإعداد جلميع التقارير واملقرتحات والقرارات الالزمة، الجتماعات الهيئة، وتزويد 
قبل  لهم   واإر�سالها  الهيئة  اجتماع  مناق�ستها يف  �سيتم  التي  والبيانات  والوثائق  باملعلومات  الهيئة  اأع�ساء 

االجتماعات ب ) 48 �ساعة ( على االأقل بعد موافقة الرئي�س.

الهيئة. رئي�س  جانب  اإىل  وتوقيعها  قراراتها،  وتدوين  الهيئة،  اجتماعات  حما�سر  3.اإعداد 
للمجل�س. العامة  اجلل�سات  على  الهيئة  تقارير  لعر�س  الرئي�س  توجيهات  4.تنفيذ 

مل  التي  ال�سابقة  االجتماعات  يف  عليه  االتفاق  مت  وما  القرارات  حيال  الهيئة  اإىل  دوري  تقرير  5.تقدمي 
يتم تنفيذها، ومتابعة تنفيذها بناًء على توجيهات الهيئة.

وتقاريرها. الهيئة  وقرارات  حما�سر  6.حفظ 
رئي�سها. توجيهات  اأو   ، توجيهاتها  وح�سب  الهيئة  عن  نيابة  واملكاتبات  املرا�سالت  باإعداد  7.القيام 

العالقة. ذات  اجلهات  من  ذلك  وغري  املجل�س،  وجلان  احلكومية،  باجلهات  8.االت�سال 
رئي�سها. اأو  الهيئة،  من  اأخرى  تكليفات  9.اأية 

املادة ال�ساد�سة

) التزامات ع�سو هيئة املكتب ( 

يلتزم ع�سو الهيئة باالآتي:

الهيئة. اجتماعات  1(ح�سور 
الهيئة. رئي�س  منه  يطلبه  تكليف  اأي  لتنفيذ  الالزمة  العناية  وبذل  الفريق  بروح  2(العمل 

الهيئة. اخت�سا�سات  حدود  يف  املجل�س  اأعمال  لتطوير  الالزمة  االقرتاحات  3(تقدمي 
4(املحافظة على �سرية معلومات االجتماعات، واحلر�س على توجيه قرارات وتقارير الهيئة اإىل امل�سلحة 

العامة للمجل�س.

املادة ال�سابعة

)املتحدث الر�سمي لهيئة املكتب(

رئي�س الهيئة هو املتحدث الر�سمي با�سم الهيئة .

املادة الثامنة

جتتمع الهيئة دوريًا يف االأ�سبوع االأخري من كل �سهر ميالدي اأثناء اأدوار االنعقاد، ولها اأن تعقد اجتماعات 

اأخرى بناًء على طلب الرئي�س، اأو اأغلبية اأع�ساء الهيئة. 
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املادة التا�سعة

) اإقرار جدول اأعمال هيئة املكتب (

تقر الهيئة يف بداية كل اجتماع جدول اأعمالها . ويف حال اعرتا�س ع�سو على جدول االأعمال، اأو مو�سوع 

بعينه يثبت هذا االعرتا�س يف حم�سر االجتماع.

املادة العا�سرة

) ن�ساب االجتماعات والقرارات(

يكون اجتماع الهيئة �سحيحًا بح�سور اأغلبية اأع�سائها، �سريطة اأ ن يكون من بينهم الرئي�س. وت�سدر قرارات 

الهيئة باالأغلبية املطلقة الأع�سائها، وعند ت�ساوي االأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.

املادة احلادية ع�سرة

) تقارير هيئة املكتب (

تعر�س الهيئة تقاريرًا دورية الجتماعاتها على املجل�س على اأن تت�سمن هذه التقارير:

-و�سفًا للمو�سوعات اأو الق�سايا املتعلقة ب�سوؤون املجل�س.

-نتائج املناق�سات يف هذه املو�سوعات.

-القرارات املقرتحة من الهيئة يف �ساأن هذه املو�سوعات.

املادة الثانية ع�سرة

للرئي�س اأن يطلب من اأحد اأع�ساء الهيئة القيام بدور املقرر يف عر�س تقاريرها اأمام املجل�س، وتوزع التقارير 

املقدمة يف مثل هذه امل�سائل على اأع�ساء املجل�س قبل اجلل�سة بوقت كاف.

املادة الثالثة ع�سرة

) التن�سيق مع احلكومة ( 

تعمل الهيئة على عقد اجتماعات دورية مع احلكومة للتن�سيق معها يف كل ما يخ�س اأعمال املجل�س. وتقدم 

تقريرًا عن ذلك للمجل�س.

املادة الرابعة ع�سرة

) املوافقة على النظام(

يعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخ اإقراره من املجل�س باالأغلبية املطلقة لالأع�ساء احلا�سرين.

املادة اخلام�سة ع�سرة

) تعديل النظام(

يعدل هذا النظام بناًء على اقرتاح يقدمه الرئي�س ، اأو اثنني من اأع�ساء هيئة املكتب ، اأو ثلث اأع�ساء املجل�س 

على االأقل ، ويقره املجل�س وفق اأحكام املادة ال�سابقة.

م�سروع نظام عمل" جلنة روؤ�ساء اللجان " كلجنة دائمة

 بعد االطالع على

-الد�ستور

-والالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي ال�سادرة باملر�سوم االحتادي رقم ) 97 ( ل�سنة 1977م.

-وقرار هيئة مكتب املجل�س ب�ساأن املوافقة على م�سروع اإن�ساء جلنة دائمة يف املجل�س ت�سمى "جلنة روؤ�ساء 

"  بتاريخ  15 / 03 / 2012م اللجان 

" كلجنة  " جلنة روؤ�ساء اللجان  اإن�ساء  -وبناًء على قرار املجل�س الوطني االحتادي باملوافقة على م�سروع 

دائمة بجل�سته املعقودة بتاريخ  27 / 03 / 2012م

-قررنا اإ�سدار نظام عمل " جلنة روؤ�ساء اللجان " املرفق، والعمل به اعتبارًا من اليوم التايل ملوافقة املجل�س 

عليه.

املادة االأوىل

تن�ساأ جلنة دائمة باملجل�س ت�سمى " جلنة روؤ�ساء اللجان " .

املادة الثانية

بها،  العمل  اإ�سكاالت  وتدار�س  املجل�س،  جلان  اأعمال  بني  والتكامل  التعاون  لتحقيق  اللجنة  اإن�ساء  يهدف 

وتقدمي املقرتحات الالزمة لتطويرها.

املادة الثالثة

ت�سكل اللجنة يف بداية كل دور انعقاد �سنوي عادي من روؤ�ساء اللجان الدائمة.

املادة الرابعة

تخت�س اللجنة باالآتي:

مع  يتعار�س  اأال  �سريطة  اللجان  يخ�س  فيما  رئي�سه  اأو  املكتب،  هيئة  من  اإليها  يحال  ما  -1درا�سة 

اخت�سا�سات اللجان النوعية وفق الالئحة .

-2درا�سة امل�سكالت الرئي�سية والق�سايا التي توؤثر يف اأعمال اللجان ، وتقدمي تقارير يف �ساأنها اإىل هيئة 

مكتب املجل�س.

-3درا�سة تطوير وحت�سني نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة املكتب بتقرير يف �ساأنها للعر�س على املجل�س.

االإخطارات  وكذلك  �ساأنها،  يف  تقرير  يف  املكتب  هيئة  وموافاة  الرقابية  املجل�س  خطة  م�سروع  -4اإعداد 

اإىل  ب�ساأنها  تقارير  وتقدمي  اإليها  املحالة  العامة  واملو�سوعات  القوانني  م�سروعات  درا�سة  عند  الزمنية 

الهيئة.

المرفق العشرون
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بتقرير يف  املكتب  هيئة  وموافاة  املجل�س،  للجان  امليدانية  والزيارات  الندوات،  عقد  اقرتاحات  -5درا�سة 

�ساأنها.

املادة اخلام�سة

غياب  حالة  ويف  املطلقة.  باالأغلبية  لها  اجتماع  اأول  يف  ومقررًا  رئي�سًا،  اأع�سائها  بني  من  اللجنة  تنتخب 

الرئي�س، ينوب عنه املقرر يف �سالحياته.

ويتوىل رئي�س املجل�س دعوة اللجنة اإىل االجتماع االأول اإىل حني انتخاب رئي�سها.

املادة ال�ساد�سة

يخت�س رئي�س اللجنة:

-و�سع م�سروع جدول اأعمال اللجنة.

-اإدارة املناق�سات يف االجتماعات.

-اإعالن قرارات وتو�سيات اللجنة.

-اإعالن انتهاء االجتماعات.

-عر�س تقارير اللجنة اأمام هيئة املكتب.

املادة ال�سابعة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناًء على دعوة من رئي�سها، اأو اإذا طلب ذلك اأغلبية اأع�سائها. وتكون دعوة اللجنة 

قبل موعد انعقادها بيومني على االأقل، وير�سل الرئي�س لالأع�ساء جدول اأعمال االجتماع.

املادة الثامنة

تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل �سهرين على االأقل خالل دور االنعقاد. ويجور لرئي�س اللجنة دعوتها 

الجتماع غري عادي. وال يكون اجتماع اللجنة �سحيحًا اإال بح�سور اأغلبية اأع�سائها.

املادة التا�سعة

يرجح اجلانب  االأ�سوات  ت�ساوي  الأ�سوات احلا�سرين، ويف حالة  املطلقة  باالأغلبية  اللجنة  قرارات  ت�سدر 

الذي منه رئي�س اللجنة.

املادة العا�سرة

اأ�سابيع من  اأو من هيئة املكتب خالل ثالثة  اإليها، من الرئي�س  تقدم اللجنة تقريرًا عن كل مو�سوع يحال 

تاريخ االإحالة . على اأن يبني التقرير نتائج مداوالتها وتو�سياتها .

املادة احلادية ع�سرة

بناًء على طلب هيئة املكتب تعقد اللجنة اجتماعات دورية معها للتن�سيق فيما يخ�س اأعمال اللجان.

املادة الثانية ع�سرة

تتوىل االأمانة العامة االإعداد الفني واالإداري الالزم الجتماعات اللجنة.

املادة الثالثة ع�سرة

يلغى قرار املجل�س رقم )       ( ل�سنة 1996م وتعديالته يف �ساأن اإن�ساء جلنة امل�سائل العاجلة.

املادة الرابعة ع�سرة

يعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخ اليوم التايل الإقراره من املجل�س باالأغلبية املطلقة لالأع�ساء احلا�سرين.

املادة اخلام�سة ع�سرة

يعدل هذا النظام بناًء على اقرتاح يقدمه اأغلبية اأع�ساء اللجنة، اأو ثلث اأع�ساء املجل�س على االأقل، ويقره 

املجل�س وفق اأحكام املادة ال�سابقة.
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