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ملخ�ص متهيدي

اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  من  الثاين  العادي  انعقاده  دور  يف  اجتماعاته  االحتادي  الوطني  املجل�س  بداأ 

ع�شر بجل�شته االفتتاحية- االأوىل  التي عقدت يوم الثالثاء ال�شاعة )1:00( ظهرًا بتاريخ 21 ذي احلجة 

1433هـ املوافق 6 نوفمرب2012م م بناء على املر�شوم االحتادي رقم )97( ل�شنة 2012م ال�شادر 
من ح�شرة �شاحب ال�شمو/ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان- رئي�س الدولة - بدعوة املجل�س اإىل االنعقاد* 

جمل�س  رئي�س  الدولة-  رئي�س  نائب  مكتوم-  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شمو/ال�شيخ  �شاحب  بح�شور  وذلك 

الوزراء- حاكم دبي- حفل افتتاح هذا الدور، حيث افتتح اجلل�شة بالنطق ال�شامي* ثم تلي بعدها املر�شوم 

االحتادي رقم )97( ل�شنة 2012م  بدعوة املجل�س اإىل االنعقاد، واألقى بعد ذلك معايل/حممد اأحمد 

املر - رئي�س املجل�س- كلمة ترحيبية* ب�شاحب ال�شمو، ثم األقى �شاحب ال�شمو- نائب رئي�س الدولة- رئي�س 

جمل�س الوزراء- حاكم دبي- خطاب االفتتاح*،وبذلك انتهت مرا�شم حفل افتتاح الدور الثاين من الف�شل 

الت�شريعي اخلام�س ع�شر حيث كانت ال�شاعة )  1:35  ( ورفعت اجلل�شة لتوديع �شاحب ال�شمو.

 - ثم عقد املجل�س جل�شته  االإجرائية - االأوىل يف دور انعقاده العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س 

االحتادي،  الوطني  املجل�س  املر– رئي�س  اأحمد  حممد   / معايل  برئا�شة  ظهرًا،   )2:15( ال�شاعة  ع�شر 

وقد �شارك يف هذه اجلل�شة )39( ع�شوًا واعتذر عن عدم ح�شورها �شعادة / د.اأمل عبداهلل القبي�شي، 

حيث انتخب املجل�س فيها مراقبيه،  وقد فاز بالتزكية مبن�شبي مراقبي املجل�س كل من : �شعادة / م�شبح 

بالعجيد الكتبي و�شعـادة / حمد �شلطان الرحومي*، كما مت يف هذه اجلل�شة ت�شكيل اللجان الثمانية الدائمة 

للمجل�س• وجلنة الرد على خطاب االفتتاح*

ال�شريقي من جلنة  را�شد   / �شعادة  ان�شحب  2012م   -12-11 بتاريخ  املعقودة  الثالثة  - ويف اجلل�شة 

فح�س الطعون وال�شكاوى وحل حمله �شعادة / اأحمد عبدامللك اأهلي، كما مت تاأجيل الطلب املقدم من �شعادة 

/اأحمد عبداهلل االأعما�س باالن�شحاب من جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية وال�شناعية، والطلب املقدم من 

�شعادة/د.عبدالرحيم ال�شاهني باالن�شحاب من جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية يف اجلل�شة ذاتها اإىل 

اجلل�شة القادمة، لكن مل يتم البت يف الطلبني االأخريين حتى نهاية الدور.

* املر�شوم االحتادي رقم )97( ل�شنة 2012م بدعوة املجل�س لالنعقاد مرفق رقم )1( يف التقرير
* النطق ال�شامي مرفق رقم )2( يف التقرير

* كلمة معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مرفق رقم )3( يف التقرير
* خطاب االفتتاح مرفق رقم )4( يف التقرير 

* هيئة مكتب املجل�س مرفق رقم )5( يف التقرير
* ت�شكيل جلان املجل�س مرفق رقم )6( يف التقرير 

* جلنة الرد على خطاب االفتتاح مرفق رقم )7( يف التقرير

اعتمد هذا التقرير ب�شفة اأ�شا�شية على موؤ�شرات االأداء العام للجل�شة واإبراز االأن�شطة الت�شريعية والرقابية 

التي دارت يف جل�شات املجل�س على مدى دور االنعقاد العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر،وهو 

يهدف اإىل اإبراز دالالت اأ�شا�شية ترتبط باأعمال اجلل�شات هي:

موؤ�شرات  وفق  االأعمال  هذه  من  املتح�شل  والعائد  اجلل�شات،  اأعمال  يف  املنجز  بالزمن  يرتبط  ما   1-

الن�شبة الزمنية.

اأو رقابية، كما يو�شح  ت�شريعية  �شواء كانت  املجل�س  النوعية جلل�شات  االأعمال  -2 دالالت ترتبط بطبيعة 

واأعمال املجل�س كما �شتت�شح  واأنواع  القطاعات،  العديد من  اأن هناك ترابطًا مو�شوعيًا بني  التقرير  هذا 

تفا�شيلها الحقًا.

وهو يربز كذلك اأهم االأفكار واالآراء واملقرتحات التي تقدم بها �شعادة اأع�شاء املجل�س يف خمتلف االأعمال 

الت�شريعية والرقابية، ومدى تاأثري هذه االأفكار واملقرتحات على ال�شيا�شات احلكومية العامة.

ونود اأن ن�شري هنا اإىل اأن هذا التقرير ال ميكن االعتداد به باأي حال من االأحوال يف تقييم اأداء املجل�س، 

اأو تقييم اأداء اأع�شائه، واإمنا هو حماولة علمية مت االعتماد فيها وفق املنهج اال�شتقرائي التحليلي الأعمال 

النوع من هذه  املتقدمة، ومثل هذا  الدول  برملانات  يتم تطبيقه يف عدد من  الربملانية ووفق ما  اجلل�شات 

املعايري  نتائج حول درا�شة  يعقبه من  اأن  الربملانات احلديثة، وما ميكن  التطور يف  ي�شاير حركة  التقارير 

والتوجهات.

ويف النهاية ناأمل اأن ميثل هذا اجلهد اإ�شافة حمايدة لنتائج اأعمال املجل�س خالل هذا الدور.   

واهلل املوفق ،،،

اإدارة اجلل�سات
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كذلك يف اجلل�شة الثالثة ع�شرة املعقودة بتاريخ2013/05/21م ان�شحب �شعادة /اأحمد حممد اجلروان 

من جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم وال�شباب واالإعالم والثقافة وحل حمله �شعادة/ �شعيد نا�شر اخلاطري. 

  وقد مت يف هذا الدور اأي�شًا ت�شكيل جلنة روؤ�شاء اللجان باعتبارها جلنة تنظيمية اأ�شيفت اإىل جلان املجل�س 

اللجنة  ت�شكيل  اأي�شًا  ومت  ع�شر*،  اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  من  االأول  العادي  دوراالنعقاد  يف  الدائمة 

الدائمة حلقوق االإن�شان، وكذلك مت ت�شكيل جلنة للتن�شيق بني ما بني املجل�س واحلكومة )وزارة اخلارجية( 

وافق  التي  العامة  املو�شوعات  بع�س  لدرا�شة  موؤقتة  جلان  ت�شكيل  اإىل  باالإ�شافة  معني،  حمور  يف  للتن�شيق 

جمل�س الوزراء على مناق�شتها* 

ح�ساد املجل�ص خالل الدور الثاين من الف�سل الت�سريعي اخلام�ص ع�سر :

عقد املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر)17( 

جل�شة م�شتغرقة زمنًا وقدره )103( �شاعات و)38( دقيقة و)15( ثانية، يف حني بلغ عدد املتحدثني 

فيها ) 39 ( ع�شوًا.

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

اأحيط املجل�س علمًا بعدد )2( مرا�شيم احتادية �شدرت ، كما اأحيط علمًا بعدد )5( مرا�شيم بقوانني، 

وبعدد )19( معاهدة واتفاقية اأبرمتها احلكومة.

الدور عدد)14(  هذا  خالل  احلكومة  من  املجل�س  اإىل  ورد  فقد  القوانني  يتعلق مب�سروعات  ما  اأما 

متبقية  قوانني  م�شروعات   )3( عدد  االأول  العادي  االنعقاد  دور  من  املجل�س  لدى  وكان  قانون،  م�شروع 

هي:)م�شروع قانون احتادي يف �شاأن ال�شركات، م�شروع قانون احتادي يف �شاأن الكاتب العدل، م�شروع قانون 

احتادي يف �شاأن ال�شحة احليوانية(،وبذلك كان جمموع م�شروعات القوانني التي اأمام املجل�س عدد )17( 

11( م�شروع قانون منها م�شتغرقًا يف ذلك زمنًا وقدره  م�شروع قانون، انتهى املجل�س من مناق�شة عدد) 

)49( �شاعة و)32( دقيقة و)39( ثانية، بن�شبة متثل )47.8%( من اإجمايل زمن اجلل�شات البالغ  

)103( �شاعات و)38( دقيقة و)15( ثانية ، يف حني بلغ عدد مداخالت االأع�شاء فيها )1829 ( 

مداخلة من اإجمايل عدد املداخالت البالغ )2305( مداخلة بن�شبة بلغت )79.3%(، وقد كان م�شروع 

قانون احتادي يف �شاأن “ ال�شركات “ هو اأطول امل�شروعات زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته )22( 

�شاعة و)31( دقيقة و)26( ثانية بن�شبة بلغت )21.7%( من اإجمايل الزمن الكلي للجل�شات، يف حني 

 2004 2 ( ل�سنة  اأحكام املر�سوم االحتادي رقم )  كان م�شروع قانون اإحتادي “ بتعديل بع�ص 

ب�ساأن هيئة االإمارات للهوية” هو اأق�شر امل�شروعات زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته  دقيقة 

واحدة و)5( ثوان ، وال زال هناك عدد )6( م�شروعات قوانني اأخرى اأمام املجل�س خالل الفرتة القادمة، 

منها عدد )2( م�شروع قانون انتهت اللجان من تقريريهما واأ�شبحا جاهزين للعر�س على املجل�س، يف حني 

ال زال هناك عدد )4( م�شروعات قوانني اأمام اللجان قيد الدرا�شة.

ثانيًا : اجلانب الرقابي يف هذه اجلل�سات :

اأ- املو�سوعات العامة:

كان لدى املجل�ص عدد )32( مو�سوعًا عامًا مطروحًا خالل هذا الدور منها  عدد)17( مو�شوعًا 

عامًا كان متبقيًا من الدور االأول ، و عدد )15( مو�شوعًا عامًا طرح اأثناء هذا الدور،انتهى املجل�س من 

دقيقة  و)43(  �شاعة   )28( وقدره  زمنًا  ذلك  يف  م�شتغرقًا  منها،  عامة  مو�شوعًات   )7( عدد  مناق�شة 

البالغ )103( �شاعات و)38( دقيقة  اإجمايل زمن اجلل�شات  %( من   27.7 بن�شبة متثل )  وثانيتان 

االأع�شاء  مداخالت  عدد  بلغ  حني  ،يف  احلكومة  اإىل  تو�شيات  عدد)7(  ب�شاأنها  اأ�شدر  ثانية  و)15( 

فيها )476( مداخلة، وقد كان مو�شوع عام  حول “ �شيا�شة وزارة االأ�شغال العامة يف �شاأن بناء امل�شاكن 

ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و �شيانتها و حت�شينها “ هو اأطول املو�شوعات زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن 

مناق�شته )4( �شاعات و)54( دقيقة وثانية واحدة، يف حني كان مو�شوع عام  حول “ �شيا�شة وزارة البيئة 

واملياه يف �شان حماية الرتبة والغطاء النباتي” هو االأق�شر زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته �شاعتان 

و)43( دقيقة و)48( ثانية ، وبذلك بقي اأمام املجل�س عدد )25( مو�شوعًا خالل الفرتة القادمة، حيث 

انتهت جلانه من اإعداد تقارير لعدد )7( من املو�شوعات العامة واأ�شبحت جاهزة للعر�س عليه، يف حني 

الزال اأمامها عدد )11( مو�شوعًا عامًا قيد الدرا�شة باالإ�شافة اإىل )7( مو�شوعات عامة اأخرى يف انتظار 

رد جمل�س الوزراء على  طلب مناق�شتها.

ب- االأ�سئلة:

كان اأمام املجل�ص عدد )88( �سوؤااًل منها عدد )16( �شوؤااًل متبقيًا من دور االنعقاد العادي االأول، 

منها  �شوؤااًل  مناق�شة عدد )49(  انتهى من  الدور،  االأع�شاء خالل هذا  ال�شادة  بهم  تقدم  وعدد )72( 

م�شتغرقًا يف ذلك  زمنًا وقدره )15( �شاعة و)37( دقيقة و )46( ثانية وبن�شبة بلغت )15.1 %(  من 

* اللجان املوؤقتة التي مت ت�شكيلها لدرا�شة املو�شوعات العامة مرفق رقم )9( يف التقرير.* جلنة روؤ�شاء اللجان مرفق رقم )8( يف التقرير
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واالأن�سطة  والرقابي  الت�سريعي  اجلانب  من  كل  ملناق�سة  امل�ستغرق  الزمن  ميثل  بياين  ر�سم 

االأخرى  للجل�سات 

  

والتقرير املطروح يو�شح دور املجل�س يف اجلانبني الت�شريعيوالرقابي وفق املناق�شات التي دارت يف 

 اجلل�شات كاالآتي:

البالغ )103( �شاعات و)38( دقيقة و)15( ثانية مت الرد على )46( منها  اإجمايل زمن اجلل�شات 

“ارتفاع  اإىل احلكومة، وقد كان �شوؤال حول  اأ�شدر يف �شاأن )7( منها تو�شيات   ، �شخ�شيًا و)3( كتابيًا 

بلغ زمن مناق�شته  املناق�شة حيث  االأ�شئلة زمنًا يف  اأطول  الدولة” هو  االإ�شابة مبتالزمة داون يف  معدالت 

)49( دقيقة و)5( ثوان ،  يف حني  كان �شوؤال حول “ الرقابة على ن�شاط اجلمعيات التعاونية “ هو اأق�شر 

االأ�شئلة زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ  زمن مناق�شته دقيقتان و)36( ثانية ، كما الزال  اأمامه )27( �شوؤااًل 

من هذه االأ�شئلة ، بعد �شحب )12( �شوؤااًل من قبل مقدميها من ال�شادة االأع�شاء.

ج- البيانات ال�سادرة عن املجل�ص :

- اأ�شدر املجل�س خالل هذا الدور )6( بيانات �شياأتي ذكرها بالتف�شيل �شمن �شياق هذا التقرير.

ثالثًا اأن�سطة اأخرى يف اجلل�سات :

ناق�ص املجل�ص بع�ص االأعمال املرتبطة ب�سوؤونه وانتهى الإقرارها وهي: )اخلطة االإعالمية 

للتن�سيق  املوؤقتة  اللجنة  2014م، تقرير  لعام  للمجل�ص  العامة  امليزانية  للمجل�ص، م�سروع 

العامة،  املو�سوعات  �ساأن  املكتب يف  واردة من هيئة  ،مذكرة  ووزارة اخلارجية  املجل�ص  بني 

التقارير الواردة من اللجان خالل دور االنعقاد العادي الثاين من الف�سل الت�سريعي اخلام�ص 

ع�سر، تقرير وارد من هيئة املكتب يف �ساأن اأعمالها عن الدور الثاين من الف�سل الت�سريعي 

اخلام�ص ع�سر،مذكرة واردة من هيئة املكتب يف �ساأن اآلية متابعة تو�سيات املجل�ص الوطني 

االحتادي، م�سروع احل�ساب اخلتامي للمجل�ص الوطني االحتادي عن ال�سنة املالية املنتهية 

يف 2012/12/31م (، وقد بلغ الزمن امل�شتغرق ملناق�شتها )8( �شاعات و)34( دقيقة و)31( ثانية، 

بن�شبة متثل )8.3 %( من اإجمايل زمن اجلل�شات البالغ )103( �شاعات و)38( دقيقة و)15( ثانية  .

�شادرة      ر�شالة  وب)21(   ، احلكومة  من  واردة  ر�شالة  ب)15(  الدور  هذا  خالل  علمًا  املجل�س  واأحيط 

الوارد من  امل�شروع  وانتهى الإقرار هذا  اأي�سا م�سروع الرد على خطاب االفتتاح  ،كما ناق�ص  اإليها 

اللجنة التي �شكلها املجل�س يف جل�شته االأوىل ومت رفعه اإىل مقام �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة.

ل�شنة   )67( رقم  االحتادي  املر�شوم  على  بناء  2013/06/25م  بتاريخ  الدور  هذا  انتهى  وقد   -

بف�ص دور االنعقاد العادي الثاين* من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني  2013م، 
االحتادي بنهاية جل�شة يوم الثالثاء املوافقة لهذا التاريخ .

 * املر�شوم االحتادي رقم )67( ل�شنة 2013م، بف�س دور االنعقاد العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي مرفق رقم )  10( يف التقرير 
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(أوًال)
مؤشرات فعالية جلسات المجلس

 في دور االنعقاد العادي الثاني من 
الفصل التشريعي الخامس عشر

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

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

زمنًا  11( م�شروعًا م�شتغرقًا يف ذلك   ( املجل�س من مناق�شتها  انتهى  التي  القوانني  بلغ عدد م�شروعات 

وقدره )49( �شاعة و)32( دقيقة و)39( ثانية ، وبن�شبة بلغت )%47.8( من جممل زمن اجلل�شات 

البالغ )103( �شاعات و)38( دقيقة و)15( ثانية، وقد كان م�شروع قانون احتادي يف �شاأن » ال�شركات 

» هو اأطول امل�شروعات زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته )22( �شاعة و)31( دقيقة و)26( ثانية 

وبن�شبة بلغت )%21.7( من جممل زمن اجلل�شات، يف حني كان م�شروع قانون احتادي« بتعديل بع�س 

اأحكام املر�شوم االحتادي رقم )2( ل�شنة 2004 ب�شاأن هيئة االإمارات للهوية« هو اأق�شر امل�شروعات زمنًا 

يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته دقيقة واحدة و)5( ثوان ، واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�شتغرق 

يف مناق�شة هذه امل�شروعات :
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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

 ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ¥É£f πjó©J

.§≤a ájQÉéàdG äÉcô°ûdG πª°û«d

 ‘ OQGƒdG AÉæãà°S’G ±òM

.á«æWƒdG áªgÉ°ùŸG áÑ°ùf

 ¿ÉeôëH ≥∏©àj •ô°T áaÉ°VEG

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ∂jô°ûdG

 .ácô°ûdG ‘ áàHÉK IóFÉa

 áMƒª°ùŸG IÎØdG ójó“

.ácô°ûdG ´É°VhCG í«ë°üàd

 êPƒ‰ QGó°UEÉH áÄ«¡dG ΩGõdEG

 ΩÉ¶ædGh ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y

.ácô°û∏d »°SÉ°SC’G

 áeƒµë∏d áMÉàŸG áÑ°ùædG πjó©J

 äGQGOEG ¢ùdÉ› ájƒ°†Y ‘

.äÉcô°ûdG

 ºàj ¿CG óH’ äÉ≤Ø°üdG º««≤J

 iód óªà©e º«≤e πÑb øe

.áÄ«¡dG

 ƒ°†Y QÉÑàYG ºàj »àdG ä’É◊G

.É¡«a kÓ«≤à°ùe IQGOE’G ¢ù∏›

 ¤EG ídÉ°üŸG ¢VQÉ©J áaÉ°VEG

 ≥bóe ôjô≤J äÓªà°ûe

.ácô°ûdG äÉHÉ°ùM

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

 ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ¥É£f πjó©J

.§≤a ájQÉéàdG äÉcô°ûdG πª°û«d
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 ≥bóe ôjô≤J äÓªà°ûe

.ácô°ûdG äÉHÉ°ùM

 " ™°Vhh á«YÉæ°üdG AÉ¨dEG

.É¡æY kÉ°VƒY " ájôµØdG

 πHÉ≤ŸG ¿CÉ°ûH óæÑdG ±òM

 ¬«∏Y π°üë«°S …òdG

 ‘ ÚªgÉ°ùŸGh AÉcô°ûdG

.á›óæŸG äÉcô°ûdG

 á«°UƒdÉH º¡°SC’G ∫É≤àfG AÉ¨dEG

 ób ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CG å«M

 º¡°SC’G ∫É≤àfG RGƒL ≈∏Y ¢üf

.á«°UƒdG ºµëH

 kÉ≤bóe »Ø°üŸG πªY Ióe ó««≤J

 äGƒæ°S ¢ùªÿG ∫ÓN ácô°û∏d

.Ú«©àdG ≈∏Y á≤HÉ°ùdG

 ¿CÉ°ûH 11 ÜÉÑdG πjó©J

 É¡«a Rƒéj »àdG ºFGô÷G

.ájQƒà°SO ÜÉÑ°SC’ ídÉ°üàdG

 QGôµJ ádÉM ‘ áHƒ≤Y çGóëà°SG

 øe áæ°S ∫ÓN áÁô÷G

 ¤EG IOƒ©dG hCG É¡«∏Y ídÉ°üàdG

.áÁô÷G

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

 ∫ƒ– π¡°ùJ IOÉe çGóëà°SG

 áªgÉ°ùŸG ácô°T ¤EG ácô°T …CG

.áeÉ©dG

 QGó°UEG Ióe ¢UÉ≤fEG

.äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJ IOÉ¡°T

 ácô°ûH ¢UÉÿG º«¶æàdG AÉ¨dEG

.∑Î°ûŸG QÉªãà°S’G

 äÉHÉ°ùM ≥«bóJ Ióe Ò«¨J

.á«dÉŸG áæ°ùdG

 …OÉ–’G  ¿ƒfÉ≤dG  áaÉ°VEG

 1993  áæ°ùd  (15)  ºbQ

 áYGQRh  π≤f  º«¶æJ  ¿CÉ°T  ‘

 ÚfGƒ≤dGh  ájô°ûÑdG  AÉ°†YC’G

 â“  óbh  .  ¬d  ádó©ŸG

 áÁôéH  É¡àbÓ©d  É¡àaÉ°VEG

 ô°ûÑdÉH  QÉŒ’G  ºFGôL  øe

 hCG  AÉ°†YC’G  ∫É°üÄà°SG  »gh

 »àdGh  ájô°ûÑdG  áé°ùfC’G

 (1)  IOÉŸG  ‘  äOQh

.(1)Qôµe

 ¿ÉàYÉ°S

 (37)h

 á≤«bO

 (37)h

á«fÉK

 ´hô°ûe

 ¿ƒfÉb

 …OÉ–G

 πjó©J ¿CÉ°ûH

 ΩÉµMCG ¢†©H

 ¿ƒfÉ≤dG

 …OÉ–’G

 (51) ºbQ

 áæ°ùd

 ‘  Ω2006
 ¿CÉ°T

 áëaÉµe

 QÉŒE’G

ô°ûÑdÉH

14 18 84%76

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 الثاني - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2012-2013)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

25 24

 ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG áaÉ°VEG

 ¿CÉ°T ‘ 1995 áæ°ùd (14)

 IQóîŸG OGƒŸG áëaÉµe

 ÚfGƒ≤dGh á«∏≤©dG äGôKDƒŸGh

.¬d ádó©ŸG

 äGóFÉ©dG ∞jô©J áaÉ°VEG

 äÓ°üëàŸÉH É¡dGóÑà°SGh

 å«M øe ™°ShCG É¡fC’

. É¡∏ª°ûJh ≈æ©ŸG

 ±GôWC’G ∞jô©J áaÉ°VEG

 ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¤EG  á«æ©ŸG

 ÊÉ÷ÉH Égójó– ”h

.Oƒ¡°ûdGh ¬«∏Y »æéŸGh

 á«ë°†dG ßØd ∫GóÑà°SG

.¬«∏Y »æéŸÉH

 ÜÉ£≤à°S’G ∫É©aCG áaÉ°VEG

 º∏°ùàdGh ΩGóîà°S’Gh

 ∫Ó¨à°SG ∂dòc º«∏°ùàdGh

.PƒØædG

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

 ºFGôL øe π©Øc ∫ƒ°ùàdG áaÉ°VEG

.ô°ûÑdÉH QÉŒE’G

 ±ô©j øŸ ógÉ°ûdG áaÉ°VEG

 IOÉŸG ‘ á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊ÉH

 óæÑdG ‘ .(2) Qôµe (1)

.(1)

 Qó≤J á«dÉe áeGôZ áaÉ°VEG

 ÖfÉL ¤EG ºgQO ∞dCG áFÉÃ

 …CG ÖµJQG øŸ âbDƒŸG øé°ùdG

 É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ºFGô÷G øe

 (1)Qôµe (1) IOÉŸG ‘

.(2) IOÉŸG ‘ IOQGƒdGh

 ¤EG IQGOE’Gh ¢ù«°SCÉàdG áaÉ°VEG

 AÉ°†YCÉH á≤∏©àŸG ∫É©aC’G

.á«eGôLEG áYÉªL

 áHƒ≤Y ≥ëà°ùj øŸ óæH áaÉ°VEG

 GPEG "Ü ≥∏©àj óHDƒŸG øé°ùdG

 øe ÌcCG áÁô÷G ÖµJQG

." ¢üî°T

ΩäÉYhô°ûe

 ÚfGƒ≤dG

øeR

á°ûbÉæŸG

‘

á°ù∏÷G

Oó©dG

‹ÉªLE’G

QÉµaCÓd

QÉµaC’Gáeƒµ◊G OQ

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

¿ƒfÉ≤dG ≥aGƒe

ÒZ 

≥aGƒe‹ÉªLEG ‹ÉªLEG
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 øe ¿ƒØ©j ø‡ ‹ƒdG ±òM

 ≠«∏ÑàdG ΩóY ∫ÉM ‘ áHƒ≤©dG

 ´hôØdGh ∫ƒ°U’G IOÉŸG øª°†àd

.∫ƒ°UC’G óMCG ƒg ‹ƒdGh

 A’Dƒg ádõæÃ ºg øe áaÉ°VEG

 .IôgÉ°üŸG ºµëH AÉHôbC’G øe

 (6) IOÉŸG ¤EG Oƒ¡°ûdG áaÉ°VEG

 áHƒ≤©dG ¢ùØf GhòNCÉj ≈àM Qôµe

.ÉjÉë°†dG Qƒ°U ô°ûæj øŸ

 ΩóY ≈∏Y ¢üæJ IOÉe áaÉ°VEG

 »àdG áHƒ≤©dÉH ∫hõædG RGƒL

.¿ƒfÉ≤dG Gòg ≥«Ñ£àd É¡H ºµëj

 Rƒéj ’ »àdG ä’É◊G áaÉ°VEG

 kÉ«fóeh kÉ«FÉæL ádAÉ°ùŸG É¡dÓN

 ¬H QÉŒE’ÉH ¬àªgÉ°ùe »àdÉM ‘

 á°üàîŸG äÉ£∏°ùdG ÆÓHEG ΩóYh

 ≈∏Y ¬JQób øe ºZôdG ≈∏Y

  .∂dP

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

 áæé∏d  äÉ°UÉ°üàNG  áaÉ°VEG

 ô°ûÑdÉH  QÉŒE’G  áëaÉµŸ  á«æWƒdG

 á«dhódG  ôjQÉ≤àdG  á°SGQO  :  πãe

 ™æÃ  á≤∏©àŸG  á«∏ëŸGh  á«ª«∏bE’Gh

.ô°ûÑdÉH QÉŒE’G

 êÉeóf’G  ÚeCÉJ  áaÉ°VEG

 áæé∏dG äÉ°UÉ°üàN’ »©ªàéŸG

.≥«°ùæàdG ‘

 ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿GƒæY πjó©J

 õcôŸG AÉ°ûfEÉH " íÑ°ü«d

 áëaÉµe ‘ õ«ªà∏d ‹hódG

" ∞«æ©dG ±ô£àdG

 áYÉ°S

 (30)h

 á≤«bO

 (10)h

¿GƒK

 ´hô°ûe

 ¿ƒfÉb

 …OÉ–G

 AÉ°ûfEÉH

 õcôŸG

 ‹hódG

 õ«ªà∏d

 áëaÉµŸ

 ±ô£àdG

∞«æ©dG

71 8 9%77.4

 ±ô£àdG Ωƒ¡Øe ∞jô©J

.∞«æ©dG

 ábÓ©H ó«ØJ IQÉÑY áaÉ°VEG

õcôŸG

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
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 IOÉŸG ‘ ióàæŸÉH 

 ≥«≤–h ... " ‹ÉàdÉc (2)

 ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸGh ¬aGógCG

 ¬d ¿ƒµjh , ióàæŸG ¢VGôZCG

."..... ‹ÉŸG ∫Ó≤à°S’G

 ¿C’ õcôª∏d ±GógCG áaÉ°VEG

.áeÉY âfÉc ¬aGógCG

 õcôª∏d ¢UÉ°üàNG áaÉ°VEG

 ™e ≥«°ùæàdG " `H ≥∏©àj

 á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉª¶æŸG

 ∫ÓN øe á«æ©ŸG á«æWƒdGh

 πªY èeGôHh §£N

 äÉ«dÉ©a ájCGh ácÎ°ûe

 ≥aGƒà«d ¬àaÉ°VEG ”h . iôNCG

.õcôŸG AÉ°ûfEG ±GógCG ™e

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ Qƒ°†M áaÉ°VEG

.¢ù∏éŸG ó≤Y áë°üd

 ¢ù∏éŸ ¢UÉ°üàNG áaÉ°VG

 OÉªàYÉH ≥∏©àj IQGOE’G

 ∫ÉªYCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

õcôŸG

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

 á«JB’G äÉØjô©àdG çGóëà°SG

 áeÓ°ùdG - »KGQƒdG πcBÉàdG:

.»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG - á«FÉ«ME’G

 (4)

 äÉYÉ°S

 (29)h

 á≤«bO

 (24)h

á«fÉK

 ´hô°ûe

 ¿ƒfÉb

 ‘ …OÉ–G

 OQGƒŸG ¿CÉ°T

 á«KGQƒdG

 á«JÉÑædG

 ájòZCÓd

áYGQõdGh

143 17 10%73

: ±GógC’ÉH á°UÉÿG  ( 2 ) IOÉŸG

 (1)  óæÑdG  ‘  …ƒ¨d  πjó©J

 "  ¿Éª°V  "  áª∏c  áaÉ°VEÉH

 ájÉªM  "  IQÉÑ©dG  âëÑ°UCÉa

 á«JÉÑædG  á«KGQƒdG  OQGƒŸG  áfÉ«°Uh

 øe  ó◊Gh  áYGQõdGh  ájòZCÓd

 áeGóà°SG  ¿Éª°Vh  É¡aGõæà°SG

 º«¶æJh  ,É¡æe  IOÉØà°S’G

 øe  ,É¡dhGóJh  É¡«∏Y  ∫ƒ°ü◊G

."»FGò¨dG øeC’Gh áYGQõdG πLCG

: ±GógC’ÉH á°UÉÿG  ( 2 ) IOÉŸG

 ∫É©aCÓd " ™«ªéàdG " π©a áaÉ°VEG

 âëÑ°UCÉa ( 5 ) óæÑdG ‘ IOQGƒdG

 ∞«æ°üJh  ™«ªŒh  ô°üM  ..."
 ájòZCÓd  á«KGQƒdG  OQGƒŸG  ≥«KƒJh

.ádhódG ‘ IOƒLƒŸG áYGQõdGh

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
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 ±GógC’ÉH á°UÉÿG  ( 2 ) IOÉŸG

:

  IOÉŸG  äGP  ‘  óæH  çGóëà°SG

 ±QÉ©ŸG  ≥«KƒJ  "``H  ≥∏©àj

 á«KGÎdG  ájó«∏≤àdG  äÉ°SQÉªŸGh

 á«KGQƒdG  OQGƒŸÉH  á£ÑJôŸG

." á«JÉÑædG

 ¥É£æH  á°UÉÿG   (  3  )  IOÉŸG

: ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG ¿Éjô°S

 ≈∏Y  §HGƒ°†dG  ™°Vh  ádÉMEG

 øe  IOQGƒdG  äGAÉæãà°S’G

 ™«ªéàdG  ∫ƒM  áeƒµ◊G

 OQGƒª∏d  ∫OÉÑàdGh  ΩGóîà°S’Gh

 øe  ’óH  á«JÉÑædG  á«KGQƒdG

 äOQh  Éªc  ôjRƒdG  ¤EG  ÉgOÉæ°SEG

.áeƒµ◊G øe

:πjó©àdG ó©H ( 4 ) IOÉŸG

 " ≈∏Y ±Gô°TE’G " π©a áaÉ°VEG

 IQGRƒdG ΩÉ¡e ¤EG á£°ûfC’G áaÉc

 ó©H ( 4 ) IOÉŸG ‘ IOQGƒdG

.πjó©àdG

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

 AÉ°ûfEÉH ≥∏©àJ IOÉe çGóëà°SG

 äÉJÉÑæ∏d  äÉæ«÷G  ∂æH

.á«KGQƒdG

 É¡∏FGƒe "          áª∏c ∫GóÑà°SG

 óæÑdG ‘ IOQGƒdG É¡©bGƒÃ "
 »àdG  IOÉŸG  øe  ∫hC’G

.(7) âëÑ°UCG

 ó©H  (10)  É¡ªbQ  íÑ°UCG

:πjó©àdG

 ´GƒfCÉH  ≥∏©àJ  IOÉe  çGóëà°SG

 .á≤Ñ°ùŸG á≤aGƒŸG

 IOÉŸG øe ( 2 ) óæÑdG πjó©J

 íÑ°UCÉa  πjó©àdG ó©H ( 11 )

 á°üàîŸG  á£∏°ù∏d  :‹ÉàdÉc

 AÉ¨dEG  hCG  πjó©J  ‘  ≥◊G

  á«KGQƒdG  OQGƒª∏d   íjô°üàdG

 áYGQõdGh  ájòZCÓd  á«JÉÑædG

 •hô°ûH  ∫ÓNE’G  óæY

 IQGRƒdG  QÉ£NEGh  íjô°üàdG

.∂dòH

 πjó©àdG ó©H ( 12 ) IOÉŸG

” å«M

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
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 :‹ÉàdÉc É¡∏jó©J 

 áëFÓdG  ¤EG  ádÉME’G

 äÉfÉ«ÑdG  ójóëàd  ájò«ØæàdG

. ™ª÷G íjô°üJ ‘ áHƒ∏£ŸG

 ≥∏©àJ  IOÉe  çGóëà°SG

 OQGƒŸG  ™«ªŒ  §HGƒ°†H

 .áYGQõdGh  ájòZCÓd  á«KGQƒdG

 ó©H  (13)  É¡ªbQ  íÑ°UCGh

. πjó©àdG

IOÉŸG øe  ( 1 ) óæÑdG

 á≤∏©àŸGh  πjó©àdG ó©H ( 17 ) 

: ájQGOE’G äGAGõ÷ÉH

 äGAGõ÷G  Ö«JôJ  IOÉYEG  ”

 AÉ¨dEG  íÑ°UCG  å«ëH  ájQGOE’G

.QGòfE’G ó©H kÉ«fÉK íjô°üàdG

:πjó©àdG ó©H ( 21 ) IOÉŸG

 áªFÉb  QGó°UE’  IÎa  ójó–

 ô¡°TCG  áà°S  ∫ÓN  Ωƒ°SôdG

 . ¿ƒfÉ≤dG PÉØf ïjQÉJ øe

 ó©H  (  22  )  IOÉŸG  ‘

 :πjó©àdG

ΩäÉYhô°ûe

 ÚfGƒ≤dG

øeR

á°ûbÉæŸG

‘

á°ù∏÷G

Oó©dG

‹ÉªLE’G

QÉµaCÓd

QÉµaC’Gáeƒµ◊G OQ

≥aGƒe

ÒZ 
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 áëFÓdG QGó°UE’ IÎa ójó–

 ô¡°TCG  áà°S  ∫ÓN  ájò«ØæàdG

 .¿ƒfÉ≤dG PÉØf ïjQÉJ øe

  πjó©àdG  ó©H  (  17  )  IOÉŸG

 ájQGOE’G  äGAGõ÷ÉH  á≤∏©àŸGh

 OƒLƒd   (3  +  2)  øjóæÑdG

:Úà«MÉf øe ájQƒà°SO áØdÉfl

 ™«bƒJ  ≥M  IQGRƒdG  AÉ£YEG1-

 ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  äÉeGô¨dG

 áHƒ≤Y  ó©J  äÉeGô¨dG  √òg

 ’EG  É¡©«bƒJ  Rƒéj  ’  á«FGõL

 IOÉª∏d  kÉ≤ÑW  »FÉ°†b  ºµëH

. Qƒà°SódG øe (28)

 Qƒà°SódG ∞dÉîj óæÑdG Gòg -Ü

 RÉLCG  å«M  iôNCG  á«MÉf  øe

 óMGh  π©a  øY  ÚàHƒ≤Y  ™«bƒJ

 áaô©Ã  ™bƒJ  äÉHƒ≤©dG  ióMEG

 ºµëH  ™bƒJ  á«fÉãdGh  IQGRƒdG

. áªµëŸG

ΩäÉYhô°ûe
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: πjó©àdG ó©H ( 18 ) IOÉŸG

 ":  ‹ÉàdÉc  ¿ƒµ«d  ¢üædG  πjó©J

 øY  π≤J  ’  áeGô¨H  ÖbÉ©j

 ºgQO ±’BG  Iô°ûY (10000)

 (20000)  ≈∏Y  ójõJ  ’h

 øe  πc  ºgQO  ∞dCG  øjô°ûY

 Gòg ΩÉµMCG  øe ºµM …CG  ∞dÉîj

 hCG ¬«a áHƒ≤Y ¬d Oó– ⁄ ¿ƒfÉ≤dG

 hCG  íFGƒ∏dG  hCG  áª¶fC’G  ∞dÉîj

." ¬d kGò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dG

 ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿GƒæY  πjó©J

 äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG º«¶æJ) ¤G

 IÒ¨°üdGh  ô¨°üdG  á«gÉæàe

.(á£°SƒàŸGh

 ¿ÉàYÉ°S

 (41)h

 á≤«bO

 (22)h

á«fÉK

 ´hô°ûe

 ¿ƒfÉb

 ‘ …OÉ–G

 ¿CÉ°T

 ™jQÉ°ûŸG

 äBÉ°ûæŸGh

 IÒ¨°üdG

á£°SƒàŸGh

25 29 114%  68.5

  ´hô°ûŸÉH  á≤∏©àe  ÚfGƒb  áaÉ°VEG

 ¿C’  á°ùaÉæŸG  ¿ƒfÉb  É¡ªgCG  øe

 IÉæãà°ùe Èà©J äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG

 »àdG  §HGƒ°†dG  ≥ah  ¿ƒfÉ≤dG  øe

.AGQRƒdG ¢ù∏› É¡©°†j

ΩäÉYhô°ûe

 ÚfGƒ≤dG

øeR

á°ûbÉæŸG

‘
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 ¤EG "  äÉ¡÷G "  á¶Ød  áaÉ°VEG

 ‘ OQGƒdG á«æ©ŸG äÉ¡÷G ∞jô©J

 ¿CG  QÉÑàYÉH  äÉØjô©àdG  IOÉe

 πãe ájÉYQ ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉ¡÷G

 IÒ¨°üdG  ™jQÉ°ûŸG  √òg

 äÉ£∏°S  â°ù«d  »g  á£°SƒàŸGh

 »g  É‰EGh  ∞jô©àdG  ‘  OQh  Éªc

.áaÉ°VE’G äAÉL ∂dòd äÉ¡L

 á«gÉæàe  äÉ°ù°SDƒŸG  áaÉ°VEG

 ™jQÉ°ûŸG  ∞jô©J  ¤EG  ô¨°üdG

 É¡∏ª°ûj  å«ëH  äBÉ°ûæŸGh

.∞jô©àdG

 øe  ™HGôdG  ±ó¡dG  πjó©J

 ºàj  å«ëH  ¿ƒfÉ≤dG  ±GógCG

 πª©dG  ¢Uôa  ÒaƒJ  ±òM

 ¿ƒfÉ≤dG  ±GógCG  øe  ±ó¡c

 øe  ¢Uôa  ÒaƒàH  ¬dGóÑà°SGh

 OÉ°üàb’G  ídÉ°üd  πª©dG  πLCG

. »æWƒdG

 IójóL  ÒjÉ©e  áaÉ°VEG

 ºéM )     ™jQÉ°ûŸG  ∞«æ°üàd

 IQGO’G á«dÓ≤à°SG – ¢Vhô≤dG

 áª«≤dG – ∫ÉŸG ¢SGQ – á«µ∏ŸGh

 IÈÿG  ≥ah  ¬fC’  (  áaÉ°†ŸG

 áaÉ°VEG  ¿CG  óLh  ó≤a  áfQÉ≤ŸG

 øe  kÓãe  ∫ÉŸG  ¢SCGôc  QÉ«©e

 ¿CG ¿ÉµÃ IQhô°†dG
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 ójó– ‘ √Qhód ¬àaÉ°VEG  ºàj

 á«MÉf  øe  ™jQÉ°ûŸG  ∞«æ°üJ

 ∂dP ≈∏Y ÖJÎj ÉÃ ¬àbÓYh

 ºYódG  QGó≤e  πãe  ∞«æ°üàdG

 É‡ ÉgÒZh äÓ«¡°ùàdG ´ƒfh

.É¡àaÉ°VEG IQhô°V ≈∏Y ócDƒj

 ™jQÉ°ûŸG  ¢ù∏›  ∫GóÑà°SG

 ôjRƒdÉH  á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG

 ÒjÉ©e  …CG  áaÉ°VEG  ìGÎbG  ‘

 ™jQÉ°ûŸG  ∞«æ°üàd  √ójóL

 ÉÃh  á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG

 äÉ°UÉ°üàN’G  ™e  Ö°SÉæàj

 ÉÃh ¢ù∏éª∏d Égójó– ” »àdG

 √òg  ºYO  ‘  √QhO  øe  Rõ©j

.™jQÉ°ûŸG

 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  áaÉ°VEG

 É¡æe  πµ°ûà«°S  »àdG  äÉ¡é∏d

 äBÉ°ûæŸGh  ™jQÉ°ûŸG  ¢ù∏›

.á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 É¡dÓN  ºàj  IOÉe  çGóëà°SG

 ¢ù∏éª∏d  äÉ°UÉ°üàNG  ójó–

 øe  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ƒ∏ÿ

 ≈∏Y  ¢ù∏éª∏d  äÉ°UÉ°üàNG

 πYÉa  ¢ù∏éŸG  ¿ƒc  øe  ºZôdG

 ’h ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe ‘ »°SÉ°SCG

 ájò«ØæàdG áëFÓdG πjƒîJ Rƒéj

 ‘  øª°†J  ¿CG  óH  ’h  É¡©°VƒH

  .¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

ΩäÉYhô°ûe

 ÚfGƒ≤dG

øeR

á°ûbÉæŸG

‘

á°ù∏÷G

Oó©dG

‹ÉªLE’G
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 ≥∏©àj ¢ù∏éª∏d ¢UÉ°üàNG âaÉ°VCG

 ájƒ°†©d  ÒjÉ©ŸGh  •hô°ûdG  ™°VƒH

 øe áMÎ≤ŸG IOÉŸG ƒ∏ÿ èeÉfÈdG

 øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¢UÉ°üàN’G  Gòg

 á≤M’  IOÉe  ‘  ¢ù∏éŸG  ∞«∏µJ

.∂dòH áæé∏dG É¡àdóY Éªc (9.Ω)

 äÉ°UÉ°üàNG Oó– IOÉe çGóëà°SG

.èeÉfÈdG

 øe  äOQh  Éªc  (7)  IOÉŸG  πjó©J

 á«Ø«µH  ≥∏©àJ  »àdGh  áeƒµ◊G

 Ωƒ≤j  å«ëH  ™jQÉ°ûŸG  π«é°ùJ

 äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdÉH  èeÉfÈdG

 øe  k’óH  ¿CÉ°ûdG  Gòg  ‘   á«æ©ŸG

 ¿ƒµj ¿CG ¿hO á«æ©ŸG äÉ¡é∏d É¡côJ

.¬«a QhO èeÉfÈ∏d

 IOÉe  ‘  IOQGƒdG  áÑ°ùædG  πjó©J

 íæ“  »àdG  õaGƒ◊Gh  äÓ«¡°ùàdG

 å«ëH äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UC’

 óbÉ©àdÉH  ájOÉ–’G  äÉ¡÷G  Ωõà∏J

 OQGƒdG  øe  ’óH  (%10)  áÑ°ùæH

 ´hô°ûŸG √OóM …òdGh áeƒµ◊G øe

 .  (%5) áÑ°ùæH

 äÉcô°ûdG  ≈∏Y  ΩGõàdG  áaÉ°VEG

 ¿ƒµJ  »àdG  áeÉ©dG  áªgÉ°ùŸG

 π≤J  ’ áÑ°ùæH  É¡«a  kÉaôW áeƒµ◊G

 ™e  óbÉ©àdÉH  (25%)  øY

 ’ áÑ°ùæH ádhódÉH äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG

 Oƒ≤©dG πª› øe (5%) øY π≤J

 ≥HÉ°ùdG  óæÑdG  ¿C’h  á°ùaÉæe  OƒLƒd

 äÉ¡÷G  ΩGõdEÉH  ≥∏©àj  ¿Éc

 äÉcô°û∏d ôcP ¿hO §≤a ájOÉ–’G

 .áeƒµ◊G É¡«a ºgÉ°ùJ »àdG

ΩäÉYhô°ûe

 ÚfGƒ≤dG
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 ΩGõàdÉH  IOÉe  çGóëà°SG

 ≥M  íæÃ  ájOÉ–’G  äÉ¡÷G

 ™jQÉ°ûŸG  äGAÉ£©d   ájƒdhC’G

 πbCG øe % 5 RhÉéàJ ’ å«ëH

 . ádƒÑ≤ŸG äGAÉ£©dG

 äÉ¡÷G  ™e  ≥«°ùæàdG  áaÉ°VEG

 ádCÉ°ùe  ‘  á«∏ëŸG  á«æ©ŸG

 ¢†«ØîJh  äGAGôLE’G  §«°ùÑJ

 ´ÉØàf’Gh  ¢ü«NÎdG  Ωƒ°SQ

 á«YÉæ°U  ¢VGôZC’  »°VGQC’ÉH

 äÓ«¡°ùàdG IOÉe ‘ á«YGQõdGh

 äGAGôLE’G  ∂∏J  ¿C’  õaGƒ◊Gh

 »∏ëŸG  ¢UÉ°üàN’G  øe  »g

  .IQÉeEÓd

 äÓ«¡°ùàdG  ¤EG  áaÉ°VE’G

 íæ“  »àdG  õaGƒ◊Gh

 Iƒ°†©dG  äBÉ°ûæŸGh  äÉ°ù°SDƒª∏d

 äÉeƒ∏©ŸG  ÒaƒàH  èeÉfÈdG  ‘

 ¥Gƒ°SC’G  øY  áeRÓdG

  .á«LQÉÿG

ΩäÉYhô°ûe

 ÚfGƒ≤dG
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 IOÉe ‘ óæH çGóëà°SG

 ≥∏©àJ õaGƒ◊Gh äÓ«¡°ùàdG

 á«∏ëŸG ¢VQÉ©ŸG áeÉbEÉH

 øª°V ácQÉ°ûŸG hCG á°ü°üîàŸG

 èjhÎ∏d iôNCG á«∏NGO ¢VQÉ©e

 ™jQÉ°ûŸG äÉéàæŸ ≥jƒ°ùàdGh

.äBÉ°ûæŸGh

 IOÉe ‘ óæH çGóëà°SG

 ≥∏©àj õaGƒ◊Gh äÓ«¡°ùàdG

 äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG AÉØYEÉH

 øe á«LÉàfE’G É¡°VGôZC’

 äGó©ŸÉc á«côª÷G áÑjô°†dG

 ™∏°ùdGh á«dhC’G OGƒŸGh

 Gòg ºgÉ°ù«°S å«M ,á«£°SƒdG

 äÉ≤Øf ¢†«ØîJ øe AÉØYE’G

 ¢Uôa ôaƒjh π«¨°ûàdGh AÉ°ûfE’G

 IÈÿG ¿CG Éªc É¡MÉéæd ôahCG

 ‘ õaÉ◊G ∂dP ≥Ñ£J á«dhódG

 ¿ÉHÉ«dÉc ádhO øe ÌcCG

.ÉµjôeCGh

 IOÉe ‘ óæH çGóëà°SG

 ≥∏©àj õaGƒ◊Gh äÓ«¡°ùàdG

 øe äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG AÉØYEÉH

 »àdG ádÉª©∏d ‘ô°üŸG ¿Éª°†dG

.É¡eóîà°ùJ

 ≈∏Y ¢üæJ IOÉe çGóëà°SG

 áª°†æŸG ™jQÉ°ûŸG IOÉØà°SG

 §«°ùÑJ øe èeÉfÈdG ájƒ°†©d

 Ωƒ°SôdG ¢†«ØîJh äGAGôLE’G

 á«côª÷G áÑjô°†dG øeh

 ∫ÓN ‘ô°üŸG ¿Éª°†dGh

 á«dÉàdG äGƒæ°S çÓãdG

ΩäÉYhô°ûe

 ÚfGƒ≤dG

øeR

á°ûbÉæŸG
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 èeÉfÈ∏dh èeÉfÈdG ájƒ°†©d

 áæ°S IóŸ IOÉØà°S’G IÎa óe

 Oóe hCG IóŸ ójóéà∏d á∏HÉb

. á∏KÉ‡ iôNCG

 áëFÓd ádÉME’G ±òM

 §HGƒ°†dG ™°Vƒd ájò«ØæàdG

 ÚH ™ª÷G í«àJ »àdGh

.õaGƒ◊Gh äÓ«¡°ùàdG

 øe ÊÉãdG óæÑdG ±òM

 É¡àdóY Éªc (14) IOÉŸG

 •hô°ûdÉH ≥∏©àŸGh áæé∏dG

 íæŸ ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG

 õaGƒ◊Gh äÓ«¡°ùàdG

 á∏é°ùe ¿ƒµJ ¿CÉH ¢UÉÿGh

 ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G iód

 øe ¿C’ É¡aòM ”h ádhódG

 π«é°ùàdG ájƒ°†©dG  ΩRGƒd

.èeÉfÈdG iód

 ±ô°üe ≈∏Y ΩGõàdG áaÉ°VEG

 π≤J ’CÉH á«ªæà∏d äGQÉeE’G

 á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG

 É¡eó≤j »àdG πjƒªàdGh

 IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûª∏d

 èeÉfÈ∏d áª¶æŸG á£°SƒàŸGh

 ´ƒªéŸG øe (10%)  øY

 ¬eó≤j ÉŸ …ƒæ°ùdG »∏µdG

 äÓ«¡°ùJ øe ±ô°üŸG

.πjƒ“h á«fÉªàFG

 ΩGõàdG •ô°T áaÉ°VEG

 »àdG äBÉ°ûæŸGh äÉYhô°ûŸG

 É¡WÉ°ûf Ò«¨J ‘ ÖZôJ

 øe É¡«∏Y Ée OGó°ùd

 ájƒ°†©dG ÖÑ°ùH äÉeGõàdG

. èeÉfÈdG ‘

ΩäÉYhô°ûe

 ÚfGƒ≤dG
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 ¤EG ( á«æØdG ) áª∏c áaÉ°VEG

 Qó°üj å«ëH (18) IOÉŸG

 …õcôŸG äGQÉeE’G ±ô°üe

 áaÉ°VEG á«æØdG ÒjÉ©ŸG

 ´hô°ûe ‘ IOQGƒdG á«FGôLEÓd

 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  ¿ƒfÉ≤dG

. ¢Vhô≤dG

 »àdGh (21) IOÉŸG πjó©J

 áëFÓdG QGó°UEÉH ≥∏©àJ

 ∫ÓN ¿ƒµJ å«ëH ájò«ØæàdG

 Gò¡H πª©dG ïjQÉJ øe ô¡°TCG 3
.¿ƒfÉ≤dG

 å«ëH áHƒ≤©dG IOÉe πjó©J

 5000 ≈fOC’G ó◊G ¿ƒµj

. ºgQO 1000 øe ’óH

 ≥∏©àJ IOÉe çGóëà°SG

 ÜÉë°UCG ΩÉª°†fG á«fÉµeEÉH

 èeÉfÈ∏d áª¶æŸG ™jQÉ°ûŸG

 ≥ah äÉ°TÉ©ŸG ‘ ∑GÎ°T’G

 áÄ«¡d ´ƒ°VƒŸG ΩÉ¶ædG

 äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ŸG

.á«YÉªàL’G

ΩäÉYhô°ûe
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øeR
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املو�سوعات العامة:  1-

بلغ عدد املو�شوعات العامة التي انتهى املجل�س من مناق�شتها عدد )7( مو�شوعًا عامًا م�شتغرقًا يف ذلك  

زمنًا وقدره )28( �شاعة و)43( دقيقة وثانيتان وبن�شبة بلغت ) 27.7 %( من اإجمايل زمن اجلل�شات 

البالغ )103( �شاعات و)38( دقيقة و)15( ثانية ،وقد كان مو�شوع عام  حول “ �شيا�شة وزارة االأ�شغال 

العامة يف �شاأن بناء امل�شاكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و �شيانتها و حت�شينها “ هو اأطول املو�شوعات 

زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته )4( �شاعات و)54( دقيقة وثانية واحدة، يف حني كان مو�شوع 

عام  حول “ �شيا�شة وزارة البيئة واملياه يف �شان حماية الرتبة والغطاء النباتي” هو االأق�شر زمنًا يف املناق�شة 

حيث بلغ زمن مناق�شته �شاعتان و)43( دقيقة و)48( ثانية، واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�شتغرق 
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:(»Yƒ°VƒŸG §HGÎdG) äÉYƒ°VƒŸG á«dÉ©a :kÉ«fÉK

:(ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe) »©jô°ûàdG ÖfÉ÷G -1
 

 ,áYƒæàe ÉjÉ°†b É¡à°ûbÉæe â“ »àdG ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe âdhÉæJ

:É¡YGƒfCG øe  ´ƒf πc áÑ°ùfh ,ÉjÉ°†≤dG √òg í°Vƒj ≥aôŸG ∫hó÷Gh

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf 

ÉjÉ°†≤dG √òg äÉYhô°ûe OóY 

ÚfGƒ≤dG á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG

 ¢†©H  πjó©àH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  1-

 (2 ) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG ΩÉµMCG

 äGQÉeE’G áÄ«g ¿CÉ°ûH 2004 áæ°ùd

.ájƒ¡∏d

 õcôŸG  AÉ°ûfEÉH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  2-

∞«æ©dG ±ô£àdG áëaÉµŸ õ«ªà∏d ‹hódG

 πjó©J  ¿CÉ°ûH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  3-

 ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG ¢†©H

 áëaÉµe ¿CÉ°T ‘ Ω2006 áæ°ùd (51)

ô°ûÑdÉH QÉŒ’G

%  27.3 3

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

 OÉ–Ód  áeÉ©dG  á«fGõ«ŸG  ´hô°ûe  1-

Ω2013 á«dÉŸG áæ°ù∏d

 ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  2-

 OÉ–Ód »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G OÉªàYG

 á∏≤à°ùŸG äÉ¡é∏d á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊Gh

 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á≤ë∏ŸGh

Ω2011/12/31
 OÉªàYG"  ¿CÉ°T  ‘  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  3-

 OÉ–Ód áeÉ©dG á«fGõ«ª∏d ‘É°VEG

 øY á≤ë∏ŸGh á∏≤à°ùŸG äÉ¡÷G äÉ«fGõ«eh

" Ω2013 á«dÉŸG áæ°ùdG

 ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  4-

"äÉcô°ûdG"
 ™jQÉ°ûŸG"    ¿CÉ°T  ‘  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  5-

."á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸGh

 ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  1-

."á«fGƒ«◊G  áë°üdG"
 ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  2-

 ájòZCÓd á«JÉÑædGh á«KGQƒdG OQGƒŸG

áYGQõdGh

 ÖJÉc  ¿CÉ°T  ‘  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  1-

∫ó©dG

%45.5 5  ájOÉ°üàb’G ÉjÉ°†≤dG

%18.2 2 á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

%9 1 iôNCG ÉjÉ°†b

%100 11 ´ƒªéŸG

ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe

´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf 

ÉjÉ°†≤dG √òg äÉYhô°ûe OóY 

ÚfGƒ≤dG á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG
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:ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe É¡àdhÉæJ »àdG ÉjÉ°†≤dG Ö°ùæH ÊÉ«H º°SQ

%50

%27.3

%45.5

%18.2

%9

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

iôNCG ÉjÉ°†b

iôNCG ÉjÉ°†b

%45

%40

%35

%30

%25

%20

%15

%10

%5

%0

 AÉHô¡µ∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡dG  á°SÉ«°S  1-

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê) AÉŸGh

 á°SÉ«°S  2-  2-  (Ω2012/11/20

 IOƒ≤©ŸG 6ê) ¿Éµ°SEÓd ójGR èeÉfôH

(Ω2013/01/22 ïjQÉàH

 ‘  áeÉ©dG  ∫É¨°TC’G  IQGRh  á°SÉ«°S  3-

 ¥ô£dG ≥°Th á«Ñ©°ûdG øcÉ°ùŸG AÉæH ¿CÉ°T

 10ê) É¡æ«°ù–h É¡àfÉ«°Uh ájOÉ–’G

( Ω2013/04/23 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG OóY

42.8% 3 á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

:πª°ûjh  »HÉbôdG  ÖfÉ÷G  2-

:áeÉ©dG  äÉYƒ°VƒŸG  1-

 áÑ°ùfh,ÉjÉ°†≤dG √òg í°Vƒj ≥aôŸG ∫hó÷Gh ,ÉjÉ°†≤dG øe ÚYƒf É¡à°ûbÉæe â“ »àdG áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG âdhÉæJ

:É¡æe ´ƒf πc

 øe ´ƒf πc  áÑ°ùf

ÉjÉ°†≤dG √òg ´GƒfCG á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG
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 ¿CÉ°T  ‘  √É«ŸGh  áÄ«ÑdG  IQGRh  á°SÉ«°S  1-

 8ê)»JÉÑædG AÉ£¨dGh áHÎdG ájÉªM

( Ω2013/03/05 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

%  14.3
1  á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

 ¿CÉ°T  ‘  áë°üdG   IQGRh  á°SÉ«°S  1-

 9ê) ádhódG ‘ áë°üdG ´É£b á«ªæJ

( Ω2013/03/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

%  14.3
1  á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG

 ‘  ΩÓYEÓd  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  á°SÉ«°S  1-

 ‘ á«eÓYE’G äÉ©jô°ûàdG õjõ©J ¿CÉ°T

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 13ê) ádhódG

( Ω2013/05/21

%  14.3
1 á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG

OÉ°üàb’G  IQGRh  á°SÉ«°S  1-

( Ω2013/05/2 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 14ê) 
%  14.3

1 ájOÉ°üàb’G ÉjÉ°†≤dG

%  100 7 ´ƒªéŸG

:áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG É¡àdhÉæJ »àdG ÉjÉ°†≤dG Ö°ùæH ÊÉ«H º°SQ

%42.8

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG

á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

á«YÉªàLE’G ÉjÉ°†≤dG

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG

%14.3%14.3%14.3%14.3

%45

%40

%35

%30

%25

%20

%15

%10

%5

%0

ájOÉ°üàbE’G ÉjÉ°†≤dG
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á∏Ä°SC’G äÉYƒ°Vƒe √òg ´GƒfCG øe ´ƒf πc áÑ°ùf

ÉjÉ°†≤dG

 ÚÑZGôdG  áÑ∏£dG  äGQÉeE’G  á©eÉL  ΩGõdEG  .1
 äÉ°SGQódGh á«Hô©dG á¨∏dG á°SGQO ‘

 ájõ«∏‚’G á¨∏dG ¿ÉëàeG RÉ«àLÉH á«eÓ°SE’G

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê ) ( »°üî°T OQ)

(Ω2012/11/20
 ‘  äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£dG  ÚH  •ÓàN’G  .2

 2ê ) ( »°üî°T OQ) É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏c

(Ω2012/12/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 ‘  á«æWƒdG  ájƒ¡dG  õjõ©J  ‘  IQGRƒdG  QhO  .3
                      ( »°üî°T OQ) á°UÉÿG ¢SQGóŸG

(Ω2012/11/20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê )

 á«°SQóŸG  ÊÉÑŸG  ôjƒ£J  ‘  IQGRƒdG  á£N  .4
 áeRÓdG Iõ¡LC’ÉH ÉgójhõJh ‘É°ùe á≤£æÃ

 3ê )    ( »HÉàc OQ) á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d

(Ω2012/11/20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 áØYGôdG  á°SQóŸ  »°SQóŸG  ≈æÑŸG  ∫ÓMEG  .5
 ΩCG IQÉeEG ‘ ÚæÑ∏d …ƒfÉãdGh »°SÉ°SC’G º«∏©à∏d

 IOƒ≤©ŸG 9ê ) (  »°üî°T OQ) øjƒ«≤dG

(Ω2013/03/19 ïjQÉàH

 äÉYƒ°Vƒe OóY

á∏Ä°SC’G
ÉjÉ°†≤dG ´ƒf

:  á∏Ä°SC’G  2-

:É¡YGƒfCG 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 

%20.4 10 á«ª«∏©àdG ÉjÉ°†≤dG

 áÑ∏£∏d  á«°SQóŸG  áÑ«≤◊G  ¿Rh  ∞«ØîJ  .6
 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10ê ) ( »°üî°T OQ)

(Ω23/04/2013
 á©HÉàŸG  ‘  …ƒHÎdG  ¬«LƒàdG  QhO  AÉ¨dEG  .7

                     ( »°üî°T OQ) Úª∏©ª∏d Iôªà°ùŸG á«ª∏©dG

23/04/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10ê )

(Ω

 áÄa  á«Ø«XƒdG  äÉ«bÎdG  ∫ƒª°T  ΩóY  .8
 á«æØdG äÉÄ«¡dGh »YÉªàL’G »FÉ°üNC’G

 16ê ) ( »°üî°T OQ) IQGRƒdÉH á∏eÉ©dG

(Ω11/06/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 »°üî°T  OQ)  ‹B’G  ìÉéædG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  .9
 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê ) (

(Ω11/06/2013
 ‘  »°SGQódG  Ωƒ«dG  äÉYÉ°S  øe  π«∏≤àdG  .10

 IOƒ≤©ŸG 16ê ) ( »°üî°T OQ) ¢SQGóŸG

Ω11/06/2013 ïjQÉàH

 á«FGò¨dG  áHÉbô∏d  ájOÉ–G  áÄ«g  AÉ°ûfEG  .1
 IOƒ≤©ŸG 8ê ) ( á«°UƒJ + »°üî°T OQ)

(Ω05/03/2013 ïjQÉàH

%  12.2
6 á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG
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 á«FGhódG  áHÉbô∏d  ájOÉ–G  áÄ«g  AÉ°ûfEG  .2
 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 9ê ) ( »°üî°T OQ)

(Ω2013/03/19
 ÖLGƒdG  ájQhódG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  .3

 9ê ) ( »°üî°T OQ) ÚæWGƒª∏d ÉgDhGôLEG

(Ω2013/03/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 ¿hGO  áeRÓàÃ  áHÉ°UE’G  ä’ó©e  ´ÉØJQG  .4
ê )     (á«°UƒJ + »°üî°T OQ) ádhódG ‘

(Ω2013/06/04  ïjQÉàH  IOƒ≤©ŸG  15
 ‘  á«Yô°ûdG  á«bôdÉH  êÓ©∏d  äGOÉ«Y  íàa  .5

 15ê ) ( »°üî°T OQ) äÉ«Ø°ûà°ùŸG

(Ω2013/06/04 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 πNGO  áéàæŸG  ájòZC’G  ≈∏Y  áHÉbôdG  á«dBG  .6
ê )    ( »°üî°T OQ) IOQƒà°ùŸGh ádhódG

(Ω2013/06/11  ïjQÉàH  IOƒ≤©ŸG  16

 á«eÓ°SE’G  òaGƒædGh  ´hôØdG  ≈∏Y  áHÉbôdG  .1
 OQ) ájó«∏≤àdG ájQÉéàdG ∑ƒæÑ∏d á©HÉàdG

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 4ê ) ( »°üî°T

(Ω2013/12/18
 QÉ©°SCG  ºYód  …OÉ–G  ¥hóæ°U  AÉ°ûfEG  .2
 + »°üî°T OQ) á«fGƒ«◊G IhÌdG ±ÓYCG

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê ) ( á«°UƒJ

(Ω2013/03/05

%  8.2
4 ájOÉ°üàb’G ÉjÉ°†≤dG

 äGQÉeE’G  ±ô°üe  IQGOEG  ¢ù∏›  π«µ°ûJ  .3
 IOƒ≤©ŸG 11ê ) ( »°üî°T OQ) á«ªæà∏d

(Ω2013/04/30 ïjQÉàH

 äÉHÉ°ù◊G  QGó°UEGh  OGóYEG  ‘  ôNCÉàdG  .4
 IOƒ≤©ŸG 12ê ) (»°üî°T OQ) á«eƒ≤dG

(Ω2013/05/14-15 ïjQÉàH

 ádhO  »æWGƒe  á«°ùaÉæJ  ºYOh  õjõ©J  .1
 ( »°üî°T OQ) äGQÉeE’G

(Ω2013/12/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 3ê )

 ájò«ØæàdG  íFGƒ∏dGh  ÚfGƒ≤dG  í«°VƒJ  .2
 OQ) Égò«ØæJ πÑb Ö°SÉæŸG πµ°ûdÉH ™ªàéª∏d

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 4ê ) ( »°üî°T

(Ω2013/12/18
 óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U  ÚH  ™aÉæŸG  ∫OÉÑJ  ΩÉ¶f  .3

 4ê )       ( »°üî°T OQ) ádhódÉH á∏eÉ©dG

(Ω2013/12/18 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 OQ)  ádhódG  ‘  ∑Éª°SC’G  ó«°U  áæ¡e  ºYO  .4
 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê ) ( »°üî°T

(Ω2013/03/05
 äÉæWGƒe  øe  ÚæWGƒŸG  êGhR  ™«é°ûJ  .5

 IOƒ≤©ŸG 12ê )         ( »°üî°T OQ)

(Ω2013/05/14-15 ïjQÉàH

%18.4 9 á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG
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 »°üî°T  OQ)  êGhõdG  ¥hóæ°U  ¿É÷  IOÉYEG  .6
 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 12ê ) (

(Ω14-15/05/2013
 ‘  áØdÉîŸG  ádÉª©dG  ™°Vh  Úæ≤Jh  º«¶æJ  .7

ê )   ( á«°UƒJ + »°üî°T OQ)        ádhódG

(Ω04/06/2013  ïjQÉàH  IOƒ≤©ŸG  15
 ‘  á∏eÉ©dG  ICGôª∏d  πª©dG  áÄ«H  Ú°ù–  .8

 )   ( á«°UƒJ + »°üî°T OQ) »eƒµ◊G ´É£≤dG

(Ω11/06/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê

 á«fhÉ©àdG  äÉ«©ª÷G  •É°ûf  ≈∏Y  áHÉbôdG  .9
 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 17ê )        ( »HÉàc OQ)

(Ω-25/06/2013

 ±GôYCÓd  ∫hódG  ¢†©H  äGQÉØ°S  áØdÉfl  .1
 IOƒ≤©ŸG 13ê ) ( »°üî°T OQ) á«dhódG ÚfGƒ≤dGh

(Ω21/05/2013 ïjQÉàH

%  2 1 á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

  IQOÉÑŸ  á«FÉ°üME’G  äGô°TDƒŸGh  èFÉàædG  .1
 OQ) á«µ«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G øe á«dÉN äGQÉeE’G

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê ) ( »°üî°T

(Ω05/03/2013

 ‘  á«fhÎµdE’G  äÉeóÿG  Ωƒ°SQ  π«°ü–  .1
ê ) ( »°üî°T OQ) á«fhÎµdE’G ádGó©dG ΩÉ¶f

(Ω23/04/2013  ïjQÉàH  IOƒ≤©ŸG  10
 ábÉ£dG  Òaƒàd  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  2
 13ê ) ( »°üî°T OQ) AÉŸGh á«FÉHô¡µdG

(Ω21/05/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 »°üî°T  OQ)  áHƒÑŸG  äÉfÓYE’G  ¥ƒ°S  º«¶æJ  .3
(Ω21/05/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 13ê ) (

%  2 1 á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

 äÓ°UGƒª∏d  äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe  á£N  .1
 OQ)¢UÉH ≥FÉ°S áØ«Xh ÚWƒJ ‘ äÉeóÿGh

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê ) ( »°üî°T

(Ω20/11/2012
%  14.3 7 ÚWƒàdG ÉjÉ°†b

%6.1 3 á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

 áMÉJEGh  ÚæWGƒŸG  πªY  ™«é°ûJ  h  ºYO  .2
 IOƒ≤©ŸG 3ê ) ( »°üî°T OQ) º¡d ¢UôØdG

(Ω11/12/2012 ïjQÉàH

 AÉ¡fEG  ”  …òdG  øWGƒŸG  ∞XƒŸG  Ú«©J  IOÉYEG  .3
 + »°üî°T OQ) á∏µ«¡dG IOÉYEG ÖÑ°ùH ¬àeóN

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 9ê )   ( á«°UƒJ

(Ω19/03/2013
 (  »HÉàc  OQ)QÉ°ùe  èeÉfôH  ò«ØæJ  äGAGôLEG   .4

(Ω30/04/2013 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 11ê )

 ÚWƒJ  ¿CÉ°T  ‘  ¢ù∏éŸG  á«°UƒJ  ≥«Ñ£J  èFÉàf  .5
 É¡d ¢UÉN QOÉc QGó°UEGh ¿PDƒŸGh ΩÉeE’G áæ¡e

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê ) ( »°üî°T OQ)

(Ω11/06/2013
 OQ)  ÚWƒàdG  äGQOÉÑe  ≥«Ñ£J  äÉ«dBG  .6

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê )      ( »°üî°T

(Ω11/06/2013
 OQGƒª∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡∏d  ¢UÉ°üàNG  íæe  .7
 ∞XƒŸG áeóN AÉ¡fEG ¿CÉ°ûH á«eƒµ◊G ájô°ûÑdG

 IOƒ≤©ŸG 16ê ) ( »°üî°T OQ) øWGƒŸG

(Ω11/06/2013 ïjQÉàH

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫ƒM  »HhQhC’G  ¿ÉŸÈdG  QGôb  .1
 2ê ) ( »°üî°T OQ ) äGQÉeE’G ádhO ‘

(Ω20/11/2012 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 äGAGôLEG  ¿CÉ°T  ‘  á«LQÉÿG  IQGRh  èFÉàf  .1
 äGÒ°TCÉJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ÚæWGƒŸG AÉØYEG

ê )        ( »°üî°T OQ) ∫hódG ¢†©H IQÉjR

(Ω21/05/2013  ïjQÉàH  IOƒ≤©ŸG  13

%2 

%2 

1 á«fÉŸÈdG ÉjÉ°†≤dG
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 áæ°ùd  (9)  ºbQ  …OÉ–’G  ¿ƒfÉ≤dG  π«©ØJ  .1
 »æWƒdG  õcôŸG  AÉ°ûfEG  ¿CÉ°T  ‘  2009

 IOƒ≤©ŸG 3ê )      ( »°üî°T OQ)AÉ°üMEÓd

(Ω11/12/2012 ïjQÉàH

 »àªµfi  ‘  á◊É°üŸGh  ≥«aƒà∏d  áæ÷  AÉ°ûfEG  .2
 6ê ) ( »°üî°T OQ) á«fóŸGh á«Yô°ûdG ójòdG

(Ω2013/01/22 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 OQ)  ™∏°ùdG  QÉ©°SCG  â«ÑãJ  ‘  IQGRƒdG  QhO  .3
12-13- ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 7ê ) ( »°üî°T

(Ω2013/02/20-19
 ΩÉeCG  IQƒ¶æŸG  ÉjÉ°†≤dG  ‘  π°üØdG  ôNCÉJ  .4

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10ê ) ( »°üî°T OQ) ºcÉëŸG

(Ω2013/04/23
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يالحظ من اجلداول ال�سابقة االآتي:

الق�شايا  حلت  حيث  القوانني  م�شروعات  ناق�شتها  التي  الق�شايا  تنوعت  الت�سريعي:  اجلانب  يف   1-

االقت�شادية يف املرتبة االأوىل بن�شبة )%45.5(،تلتها الق�شايا االأمنية بن�شبة )27.3%(،ثم الق�شايا 

البيئية بن�شبة )18.2%(،واأخريًا الق�شايا االأخرى بن�شبة )%9(.  

 

الرقابي: الذي ي�شمل املو�شوعات العامة واالأ�شئلة، فقد جاءت الق�شايا التي تناولتها  اجلانب  يف   2-

مو�شوعات كل منهما على النحو االآتي:

اأ- املو�سوعات العامة: تنوعت الق�شايا التي تناولتها املو�شوعات العامة حيث حلت الق�شايا اخلدمية يف 

املرتبة االأوىل بن�شبة )42.8%(،يف حني جاءت الق�شايا البيئية والق�شايا ال�شحية والق�شايا االجتماعية 

والق�شايا االقت�شادية يف املرتبة الثانية بن�شبة بلغت )14.3%( لكل منها.

بن�شبة   االأ�شئلة  تناولتها  التي  املو�شوعات  ق�شايا  قائمة  التعليمية  الق�شايا  ت�شدرت  االأ�سئلة:  ب- 

)20.4%(،تليها الق�شايا االجتماعية بن�شبة )18.4%(،ثم ق�شايا التوطني بن�شبة ) 14.3%(،وجاءت 

الق�شايا  ثم  منهما،  لكل  بن�شبة )%12.2(  الرابعة  املرتبة  اأخرى يف  وق�شايا  ال�شحية  الق�شايا  بعدها 

الربملانية  الق�شايا  وحلت   ،)%6.1( بن�شبة  اخلدمية  الق�شايا  )8.2%(،تلتها  بن�شبة  االقت�شادية 

والق�شايا  ال�شيا�شية والق�شايا االأمنية والق�شايا البيئية يف املرتبة االأخرية بن�شبة )%2(.

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�شاء يف املو�شوعات العامة واالأ�شئلة يف عدة جوانب اأولها يف الق�شايا اخلدمية 

التي ت�شدرت مو�شوعاتها قائمة ق�شايا املو�شوعات العامة بعدد )3( مو�شوعات وبن�شبة بلغت )%42.8( 

اأ�شئلة وبن�شبة بلغت )6.1%( من  من جمموع ق�شايا املو�شوعات العامة، يقابلها يف االأ�شئلة عدد )3( 

 )9( اأ�شئلتها  عدد  بلغ  التي  االجتماعية  الق�شايا  يف  نراه  االرتباط  هذا  اأن  كما  االأ�شئلة،  ق�شايا  جمموع 

 )1( عدد  العامة  املو�شوعات  يف  يقابلها  االأ�شئلة  ق�شايا  جمموع  من   )%18.4( بلغت  وبن�شبة  اأ�شئلة 

مو�شوع عام هو “�شيا�شة املجل�س الوطني لالإعالم يف �شاأن تعزيز الت�شريعات االإعالمية يف الدولة” وبن�شبة 

بلغت)14.3%(من جمموع ق�شايا املو�شوعات العامة، باالإ�شافة اأي�شًا اإىل وجود ارتباط اآخر يف الق�شايا 

ق�شايا  جمموع  من   )%12.2( بلغت  وبن�شبة  اأ�شئلة   )6( بها  املتعلقة  االأ�شئلة  عدد  بلغ  التي  ال�شحية 

االأ�شئلة، يقابلها يف املو�شوعات العامة عدد )1( مو�شوع عام هو” �شيا�شة وزارة ال�شحة يف �شاأن تنمية 

قطاع ال�شحة يف الدولة” وبن�شبة بلغت )14.3%( من جمموع ق�شايا املو�شوعات العامة، كما يالحظ 

بلغت  وبن�شبة  اأ�شئلة  بها )4(  املتعلقة  االأ�شئلة  بلغ عدد  التي  االقت�شادية  الق�شايا  اأي�شًا يف  ارتباط  وجود 

)8.2%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة، يقابلها يف املو�شوعات العامة عدد )1( مو�شوع عام هو “�شيا�شة 

وزارة االقت�شاد”، واأخريًا هناك ارتباط يف اجلانب الرقابي بالق�شايا البيئية التي بلغ عدد االأ�شئلة املتعلقة 

بها )1( �شوؤال وبن�شبة بلغت )2%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة، يقابلها يف املو�شوعات العامة عدد )1( 

مو�شوع عام هو” �شيا�شة وزارة البيئة واملياه يف �شاأن حماية الرتبة والغطاء النباتي”.   

 

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

االقت�شادية حيث اإن توجهات املجل�س قد توافقت مع توجهات احلكومة يف هذا النوع من الق�شايا فقد بلغ 

عدد م�شروعات القوانني التي تناولت ق�شايا اقت�شادية )5( م�شروعات قوانني وبن�شبة بلغت )%45.5( 

وزارة  “ �شيا�شة  هو  عام  مو�شوع  الرقابي عدد )1(  يقابلها يف اجلانب  امل�شروعات،  ق�شايا  من جمموع 

اإىل عدد )4(  باالإ�شافة  العامة،  املو�شوعات  بلغت )14.3%( من جمموع ق�شايا  االقت�شاد” وبن�شبة 

اأ�شئلة تناولت ق�شايا اقت�شادية وبن�شبة بلغت )8.2%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة، كما اأن هناك ارتباط 

قوانني  م�شروعات  اأمنية )3(  ق�شايا  تناولت  التي  القوانني  م�شروعات  بلغ عدد  فقد  االأمنية  الق�شايا  يف 

27.3%( من جمموع ق�شايا امل�شروعات، يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد )1( �شوؤال  وبن�شبة بلغت ) 

تناول ق�شية اأمنية هو”خمالفة �شفارات بع�س الدول لالأعراف والقوانني الدولية” وبن�شبة بلغت )2%(من 

جمموع ق�شايا االأ�شئلة، وهناك ارتباط اآخر كذلك يف الق�شايا البيئية فقد بلغ عدد م�شروعات القوانني التي 

تناولت ق�شايا بيئية )2( م�شروع قانون، يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد )1( مو�شوع عام هو “�شيا�شة 

وزارة البيئة واملياه يف �شاأن حماية الرتبة والغطاء النباتي” وبن�شبة بلغت )14.3%( باالإ�شافة اإىل عدد 

االأكيا�س  من  خالية  االإمارات  ملبادرة  االإح�شائية  واملوؤ�شرات  “النتائج  هو  بيئية  ق�شية  تناول  �شوؤال   )1(

البال�شتيكية” وبن�شبة بلغت)2%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة، وهناك ارتباط كذلك يف الق�شايا االأخرى 

حيث بلغ عدد م�شروعات القوانني التي تناولت ق�شايا اأخرى )1( م�شروع قانون وبن�شبة بلغت )9%( من 

جمموع ق�شايا امل�شروعات، يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد )6( اأ�شئلة تناولت ق�شايا اأخرى وبن�شبة بلغت 

)12.2%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة.                
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(ثانيًا)
نشاط المجلس خالل الدور الثاني

 في الجانب التشريعي 

: �سدرت  التي  االحتادية  املرا�سيم   1-

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

. املتحدة  العربية  االإمارات  بت�شكيل جمل�س وزراء دولة  2013م  ل�شنة  -1 مر�شوم احتادي رقم )32( 

) ج 12 املعقودة بتاريخي14-2013/05/15 م(

-2 مر�شوم احتادي رقم )67( ل�شنة 2013م بف�س دور االنعقاد العادي الثاين من الف�شل الت�شريعي 

اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي.

) ج 17 املعقودة بتاريخ 2013/06/25م(

: �سدرت  التي  بقوانني  املرا�سيم   2-

- اأحيط املجل�ص علمًا باملرا�سيم بقوانني التي اأ�سدرتها احلكومة وهي :

 . االإلكرتوين  لالأمن  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2012 ل�شنة   )  3  ( رقم  احتادي  بقانون  املر�شوم   1-

النووية.  االأ�شرار  عن  املدنية  امل�شوؤولية  �شاأن  يف   2012 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم   2-

. املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  �شاأن  يف   2012 ل�شنة   )5( رقم  بقانون  املر�شوم   3-

لالحتاد  العامة  للميزانية  ا�شايف  اعتماد  تقرير  �شاأن  يف   2012 ل�شنة   )6( رقم  بقانون  املر�شوم   4-

وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة املالية 2012م .

) ج 1 املعقودة بتاريخ 2012/11/06م(

. الوطني  الدفاع  كلية  اإن�شاء  �شاأن  يف   2012 ل�شنة   )  1  ( رقم  احتادي  بقانون  املر�شوم   5-

) ج 6 املعقودة بتاريخ  2013/01/22م(

القوانني: م�سروعات   3-

دور  من  املجل�س  لدى  وكان  قانون*،  م�شروع  الدورعدد)14(  هذا  يف  احلكومة   من  املجل�س  اإىل  ورد   -

االنعقاد العادي االأول عدد )3( م�شروعات قوانني متبقية هي:)م�شروع قانون احتادي يف �شاأن ال�شركات، 

م�شروع قانون احتادي يف �شاأن الكاتب العدل، م�شروع قانون احتادي يف �شاأن ال�شحة احليوانية(،وبذلك كان 

جمموع م�شروعات القوانني التي اأمام املجل�س عدد )17( م�شروع قانون، انتهى املجل�س من مناق�شة عدد     

) 11( م�شروع قانون، ويالحظ اأن الزمن االإجمايل ملناق�شة م�شروعات القوانني التي انتهى منها املجل�س 

قد بلغ  )49( �شاعة و)32( دقيقة و)39( ثانية وبن�شبة بلغت )47.8%( من جممل زمن اجلل�شات 

* بيان مب�شروعات قوانني الدور الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر مرفق رقم )11( يف التقرير 
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البالغ )103( �شاعات و)38( دقيقة و)15( ثانية ،وما زال هناك اأمام املجل�س عدد )6( م�شروعات 

قوانني خالل الفرتة القادمة، منها عدد )2( م�شروع قانون انتهت اللجان من تقريريهما واأ�شبحا جاهزين 

للعر�س على املجل�س، يف حني ال زال هناك عدد )4( م�شروعات قوانني اأمام اللجان قيد الدرا�شة.

واجلدول االآتي يبني اأهم الق�سايا التي تناولتها م�سروعات القوانني التي انتهى  املجل�ص  من 

مناق�ستها ون�سبة مناق�سة كل م�سروع من الزمن الكلي للجل�سات :
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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: 

م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام املر�شوم االحتادي رقم ) 2 ( ل�شنة 2004 ب�شاأن هيئة االإمارات 

للهوية: وافق املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س  اأحكام املر�شوم االحتادي رقم )2( ل�شنة 

للهوية” . االإمارات  هيئة  “ ب�شاأن    2004
) ج3 املعقودة بتاريخ 2012/12/11 (

العدل: يتكون م�شروع القانون من )51( مادة، ويهدف  كاتب  �ساأن  قانون احتادي يف  م�سروع   2-

هذا امل�شروع اإىل تنظيم مهنة الكاتب العدل من خالل ما احتوى عليه من معان واأفكار رئي�شية لتحقيق 

هذا الغر�س مثل:

اإعطاء وزير العدل اخت�شا�س تعيني كتاب العدل العامني.  -

على  يكون حا�شاًل  واأن  االإمارات  دولة  مواطني  من  يكون  كاأن  العامني  العدل  لكتاب  ا�شرتاطات  و�شع    -

اإجازة يف القانون اأو ال�شريعة والقانون من اإحدى اجلامعات املعرتف بها يف الدولة .

حدد م�شروع القانون اخت�شا�شات الكاتب العدل ومنها حترير العقود واملحررات،توثيق توقيعات ذوي    -

العالقة،توجيه اليمني،وو�شع ال�شيغة التنفيذية على املحررات املحررة اأو املوثقة منه وفقًا الأحكام هذا 

امل�شروع.

باالأحوال  متعلقة  حمررات  اأو  عقود  اأية  توثيق  اأو  كتحرير  العدل  كاتب  على  املحظورات  امل�شروع  حدد    -

ال�شخ�شية للم�شلمني اأو الوقف ،اأو متعلقة باإن�شاء حق ملكية اأو اأي حق عيني على عقار اأو نقله اأو تغيريه 

اأو زواله وغريها من املحظورات.

وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء حول   -

املادة )1( من م�سروع القانون اخلا�سة بالتعريفات فهي :

االقرتاح باإ�شافة تعديل على تعريف املحرر ليكون كاالآتي :) كل وثيقة اأو عقد مت حتريره اأو توثيقه من   -

الكاتب العدل اأو قام باإبالغ ذوي ال�شاأن به وفقًا الأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر(.

االإ�شارة  اإىل اأن تعريف الكاتب العدل باأنه اأخ�شائي قانوين مل يقلل من اأهميته واإمنا رفع من �شاأنه كونه    -

خمت�س يف املجال القانوين. 

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

كاالآتي: 

معظم كتاب العدل الذين يتم تعيينهم بالوزارة حا�شلني على اإجازة يف القانون اأو ال�شريعة والقانون.   -



دور االنعقاد العادي الثاني - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2012-2013)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

165 164

-التعريف الذي اأدخلته اللجنة على الكاتب العدل باأنه )اأخ�شائي قانوين يوؤدي االخت�شا�شات الواردة يف 

هذا القانون( يقلل من اأهمية هذه الوظيفة ،واالإبقاء عليه  كما جاء من احلكومة باأنه موظف عام هو 

االأف�شل.

ـ وبخ�سو�ص موقف املجل�ص يف �ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

اأو  املحرر ليكون كاالآتي :) كل وثيقة اأوعقد مت حتريره  - املوافقة على مقرتح اإ�شافة تعديل على تعريف 

توثيقه من الكاتب العدل اأو قام باإبالغ ذوي ال�شاأن به وفقًا الأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر(.

- املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة يف مادة التعريفات.

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

)15( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )4( من م�سروع القانون فهي :

تثبت  التي  املطلوبة  الر�شمية  وثائقهم  فقدوا  الذين  االأ�شخا�س  على  التعرف  كيفية  عن  اال�شتف�شار   -

�شخ�شيتهم وهويتهم.

املطالبة بوجود معرفني عن ال�شخ�س الذي يفقد وثائقه الر�شمية املطلوبة لتثبيت هويته و�شخ�شيته.   -

املعنية  اجلهات  اإىل  اللجوء  باإمكانه  الر�شمية  وثائقه  االأ�شخا�س  اأحد  فقدان  حال  يف  اأنه  اإىل  التنويه    -

الإ�شدار وثائق تعينه على اإثبات هويته و�شخ�شيته. 

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

كاالآتي:

املوافقة على جميع التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.  -

ـ  وبخ�سو�ص موقف املجل�ص  يف �ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على جميع التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.

م�سروع  من   )6( املادة  اللجنة  تعديل  بعد  اأ�سبحت  والتي   )16( باملادة  يتعلق  ما  اأما    -

القانون فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حولها 

هي :

 - املطالبة باإحلاق البند)1( من هذه املادة باملادة )4( ال�شابقة كونه متعلق بالتثبت من ذوي العالقة 

والتي ذكرت يف املادة ال�شابقة. 

االقرتاح باإ�شافة البنود)2، 3 ،4( من هذه املادة اإىل املادة)5( ال�شابقة كونه متعلق باأ�شحاب ذوي   

العالقة امل�شاب باإعاقة والتي ذكرت يف املادة ال�شابقة  .

التنويه اإىل اختالف هذه املادة  عن املادة )5( ال�شابقة كون املادة احلالية متعلقة بجهل كاتب العدل    -

لغة ذوي العالقة اأو وجود عاهة معينة حتتاج الأحد اخلرباء  . 

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

كاالآتي:

املوافقة على جميع التعديالت التي اأدخلتها اللجنة  على املادة.   -

ـ  وبخ�سو�ص موقف املجل�ص يف �ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على جميع التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.

ال�سعادة االأع�ساء  اأ�سحاب  اأبداها  التي  اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات  اأما مبا يخ�ص    -

على املادة )19( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )8( من م�سروع القانون فهي :

 - االإ�شارة اإىل اأنه يف حال وجود خطاأ يف ال�شجل يتم الت�شحيح بو�شع عالمة ت�شري اإىل التعديل  وال يتم 

�شطبه من ال�شجل .

اأو التعديل يف ال�شجل الذي يتم فيه  اأو احلذف  - التنويه اإىل �شرورة توقيع ذوي العالقة على الت�شحيح 

اإثبات املحررات والعقود.  

على  العدل  الكاتب  ويوقع  العالقة  ذوي  وتوقيع  لتكون)بح�شور  املادة  لذيل  تعديل  باإ�شافة  االقرتاح   -

الت�شحيح(  

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

كاالآتي:

- املوافقة على جميع التعديالت التي اأدخلت على املادة.

ـ  وبخ�شو�س موقف املجل�س يف �شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على جميع التعديالت التي اأدخلتها اللجنة  على املادة.

- املوافقة على تعديل ذيل املادة لتكون)بح�شور وتوقيع ذوي العالقة ويوقع الكاتب العدل على الت�شحيح(  

- اأما ما يتعلق باملادة )10( امل�ستحدثة من قبل اللجنة بعنوان الفرع الثالث حتليف اليمني 

وحترير وتوثيق االإقرارات امل�سفوعة باليمني فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات 

التي اأبديت حولها هي:

لهذا  ملا  باليمني  امل�شفوعة  االإقرارات  وتوثيق  حترير  لتنظيم  وذلك  املادة  هذه  با�شتحداث  االقرتاح   -

االخت�شا�س من اأهمية ك�شائر االخت�شا�شات االأخرى.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على املادة امل�شتحدثة من قبل اللجنة.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذا التعديل فقد كان كاالآتي :

- املوافقة على املادة امل�شتحدثة من قبل اللجنة.

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )21( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )11( فهي :

- االقرتاح باأن يتم اإعطاء �شاحب العالقة اأكرث من ن�شخة تنفيذية من املحرر وذلك ح�شب احلاجة لذلك.
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– وزير العدل على هذه املالحظات  - وقد جاء رد معايل/ د.هادف بن جوعان الظاهري 

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- التنويه اإال اأن �شاحب امل�شلحة ال يعطى اإال ن�شخة واحدة من ال�شيغة التنفيذية اإال يف حال فقدت فيتم 

تقدمي طلب جديد وبر�شوم اإ�شافيه للح�شول عليها .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

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

االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  باأهم  يتعلق  وفيما   -  

على املادة  )23( من الف�سل الثالث  يف �ساأن واجبات الكاتب العدل واملحظورات عليه والتي 

اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )13( فهي :

- االقرتاح باإ�شافة  بند برقم  )3( ين�س على االحتفاظ بن�شخة من اأية م�شتندات اأو حمررات  ا�شتند اإليها  

عند اإجرائه املعاملة وفقًا الأحكام القانون وذلك لتنظيم العمل يف مكتب الكاتب العدل وحلفظ احلقوق.

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

واالأفكار واالآراء  على النحو االآتي:

-  املوافقة على اإ�شافة البند )3( املقرتح من اللجنة.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح اللجنة باإ�شافة البند رقم )3( للمادة.

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

املادة  )24(   من م�سروع القانون والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )14( فهي :

- االقرتاح باإ�شافة بندين )1( و)2( للمادة وذلك لتو�شيح االأعمال املحظورة على كاتب العدل ب�شكل 

    دقيق.

التكرار يف   البند )7( وذلك با�شتبدال كلمة )والديها( بكلمة )والديهما( وذلك ملنع  - االقرتاح بتعديل 

املعنى.

- االقرتاح بتعديل  البند )8( وذلك با�شتبدال كلمة )بحكم( بكلمة )ب�شبب( وذلك حل�شن ال�شياغة.

- االقرتاح بحذف البند )11(  املتعلق باحرتاف التجارة وذلك لت�شجيع ودعم املواطنني للعمل يف مهنة 

الكاتب العدل ولتح�شني دخلهم.

- االإقرتاح باإ�شافة حرف )ل( لكلمة حمل جتاري يف البند )5( وذلك لتو�شيح املعنى وح�شن ال�شياغة. 

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي :

كاتب   على  املحظورة  االأعمال  لتو�شيح  وذلك  للمادة  و)2(   )1( البندين  اإ�شافة  مقرتح  على  املوافقة   -

العدل ب�شكل دقيق.

- املوافقة على مقرتح  تعديل البند )7( وذلك با�شتبدال كلمة )والديها( بكلمة )والديهما( وذلك ملنع 

    التكرار يف  املعنى.

- املوافقة على مقرتح  تعديل البند )8( وذلك با�شتبدال كلمة )بحكم( بكلمة )ب�شبب( وذلك حل�شن  

    ال�شياغة.

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة حرف )ل( لكلمة حمل جتاري يف البند )5( وذلك لتو�شيح املعنى وح�شن 

ال�شياغة. 

- االإ�شارة اإىل اأنه مينع على من يعمل يف �شلك الق�شاء احرتاف التجارة اإال اأنه ميكنه القيام ببع�س املعامالت 

التجارية.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

-  وافق املجل�س  مقرتح اللجنة باإ�شافة البندين )1( و)2( للمادة وذلك لتو�شيح االأعمال املحظورة على 

كاتب العدل ب�شكل دقيق.

- وافق املجل�س على مقرتح اللجنة يف تعديل البند )7( وذلك با�شتبدال كلمة )والديها( بكلمة )والديهما( 

وذلك ملنع التكرار يف  املعنى.

- وافق املجل�س على مقرتح اللجنة  يف تعديل البند )8( وذلك با�شتبدال كلمة )بحكم( بكلمة )ب�شبب( 

وذلك حل�شن ال�شياغة.

- وافق املجل�س على مقرتح اللجنة  يف اإ�شافة حرف )ل( لكلمة حمل جتاري يف الفقرة )5( وذلك لتو�شيح 

املعنى وح�شن ال�شياغة. 

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

)3( من الف�سل الرابع لكاتب العدل العام والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )16( فهي :

- االقرتاح بحذف جمال�س التاأديب من البند )3( نظرًا الأن اجلرائم املخلة بال�شرف واالأمانة تعترب جرائم 

جنائية ال يتم احلكم فيها يف جمال�س التاأديب واإمنا يف املحاكم اجلزائية.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على مقرتح حذف جمال�س التاأديب من البند )3( يف املادة.

- املوافقة على مقرتح حذف البند )2( من املادة )3(.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على مقرتح حذف جمال�س التاأديب من الفقرة )3(.

- وافق املجل�س على مقرتح حذف البند )2( من املادة )3(.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )9 ( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )24( فهي :

- االقرتاح مبنع املحامي امل�شتغل من مزاولة اأعمال الكاتب العدل اخلا�س من خالل املكتب الذي يعمل به 

حتى واإن توافرت لديه اخلربة املطلوبة املن�شو�س عليها يف هذا القانون .
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– وزير العدل على هذه املالحظات  - وقد جاء رد معايل/ د.هادف بن جوعان الظاهري 

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

-  اأجازت احلكومة للمحامي امل�شتغل مزاولة اأعمال الكاتب العدل اخلا�س ت�شهياًل الإجناز معامالت النا�س 

الذين يرتددون على مكاتب املحاماة م�شاًء .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء املادة كما جاءت من احلكومة  والتي تن�س على اأنه يجوز للمحامي امل�شتغل مزاولة 

اأعمال الكاتب العدل اخلا�س اإن توفرت لديه اخلربة الالزمة يف هذا املجال.

- وبخ�شو�س املادة امل�شتحدثة برقم )26( يف هذا امل�شروع فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات 

التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء حولها هي:

- االقرتاح باأن يتم حتديد للر�شوم التي يتقا�شاها كاتب العدل اخلا�س نظري ما يقدمه من خدمات لالأفراد 

الذين يرتددون على املكاتب اخلا�شة ،حتى ال ت�شبح هذه املهنة جتارة يت�شرر منها الكثريون.

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

واملالحظات على النحو االآتي:

- االقرتاح باأن يتم تعديل ن�س هذه املادة امل�شتحدثة لي�شبح “ ميار�س الكاتب العدل اخلا�س اأعماله من 

الالئحة  قانونية،وحتدد  ا�شت�شارات  اأو  حماماة  مكتب  خالل  من  الغر�س،اأو  لهذا  مرخ�س  مكتب  خالل 

التنفيذية ال�شروط الالزمة الإن�شاء هذه املكاتب وعملها واالإ�شراف عليها”.

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

- وافق املجل�س على مقرتح احلكومة بتعديل ن�س املادة ال�شابق ذكره.

  

ال�شادة االأع�شاء  اأبداها  التي  اأبرز االأفكار واالآراء  واملالحظات  اأما ما يتعلق باملادة )28( فقد كانت   -

حولها هي:

- االقرتاح بحذف عبارة “ ومدير املكتب الذي يعمل من خالله “ التي اأ�شافتها اللجنة اإىل البند )1( من 

املادة،الأن ال�شخ�س املعني باأن يخطر بال�شكوى هو الكاتب العدل نف�شه ولي�س �شاحب املكتب الذي يعمل 

فيه.

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

واملالحظات على النحو االآتي:

- املوافقة على املادة كما جاءت من اللجنة.

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

- وافق املجل�س على املادة كما جاءت من اللجنة.

- اأما املادة )29(  فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء  واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء حولها هي:

التاأديبية يف غياب  الدعوى  ال�شري يف  التاأديب  املادة ن�شه هو” ملجل�س  اإىل  ثالث  بند  باإ�شافة  - االقرتاح 

الكاتب العدل املحال للتاأديب اإذا امتنع عن ح�شور جل�شات جمل�س التاأديب دون اإبداء عذر مقبول” وهذه 

االإ�شافة هدفها اأن يكون هذا االأمر رادعا للكاتب العدل عن تخلفه ح�شور جل�شات جمل�س التاأديب دون 

عذر مقنع.

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

واملالحظات على النحو االآتي:

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة بند )3( اإىل املادة.

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

- وافق املجل�س على مقرتح  اإ�شافة بند )3( اإىل املادة.

- وبخ�شو�س املادة )34( الواردة يف هذا امل�شروع فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها 

ال�شادة االأع�شاء حولها هي:

- املطالبة بت�شديد اجلزاءات التاأديبية على الكاتب العدل اخلا�س يف حال خمالفته الواجبات واملحظورات 

املن�شو�س عليها يف هذا القانون الأن اجلزاءات التاأديبية الواردة يف هذه املادة هي جزاءات خمففة اإذا ما 

قورنت بغريها من اجلزاءات التي و�شعت يف حق من ميار�س مهنة قانونية اأخرى كالرتجمة.

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

واملالحظات على النحو االآتي:

- املوافقة على املادة كما جاءت من اللجنة.

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

- وافق املجل�س على املادة كما جاءت من اللجنة.

- اأما ما يتعلق باملادة )39( الواردة يف هذا امل�سروع فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء  واملالحظات 

التي  اأبداها ال�سادة االأع�ساء حولها هي:

- املطالبة بتحديد قيمة الغرامة التي يعاقب بها الكاتب العدل يف حال خمالفته اأحد االأحكام املن�شو�س 

عليها يف هذا القانون لكونها مبهمة غري وا�شحة.

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

واملالحظات على النحو االآتي:

- االقرتاح بتعديل ن�س املادة حتى يكون احلب�س فيها حمددًا وكذلك العقوبة فت�شبح كاالآتي:”يعاقب الكاتب 

العدل باحلب�ص ملدة ال تزيد عن �ستة اأ�سهر وبغرامة ال تقل عن ثالثني األف درهم وال جتاوز 

مائة األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا خالف اأحد االأحكام املن�شو�س عليها يف هذا القانون”

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

- وافق املجل�س على مقرتح احلكومة بتعديل ن�س املادة ال�شابق ذكره.
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اأهم االأفكار  اأ�سبحت برقم )49( بعد تعديل اللجنة فقد كانت  املادة )51( والتي  اأما   -

واالآراء  واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حولها هي:

- االقرتاح بحذف عبارة “كما ي�شدر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون” من عجز املادة الأن 

الوزير ال ي�شدر اإال امليثاق املتعلق مبهنة الكاتب العدل اأما اللوائح والقرارات في�شدرها جمل�س الوزراء.

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

واملالحظات على النحو االآتي:

- املوافقة على حذف عبارة “كما ي�شدر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون” من عجز املادة.

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

- وافق املجل�س على حذف عبارة “كما ي�شدر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون” من عجز 

املادة.

- وبخ�شو�س موقف املجل�س من م�شروع  قانون احتادي يف �شاأن “الكاتب العدل” فهو كاالآتي : 

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

- وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء 

مالحظاتهم عليه.

- وافق املجل�س على اإ�شافة مادة برقمها االأ�شلي )44( الوارد يف م�شروع القانون كما جاء من احلكومة 

بعد اأن �شقطت �شهوًا من اجلدول املقارن ون�شها هو “ لذوي العالقة اأن يح�شلوا على �شورة من اأية ورقة 

من املحررات اخلا�شة بهم واملحفوظة يف ملفات الكاتب العدل اأو امل�شجلة يف ال�شجل” في�شبح بذلك عدد 

مواد م�شروع القانون  بعد تعديل اللجنة )52( مادة بدال من )51( مادة كما هو وارد يف اجلدول.

) ج3 املعقودة بتاريخ 2012/12/11م (

اأبرز اال�ستف�سارات  2013م ،وقد كانت  -3 م�سروع امليزانية العامة لالحتاد لل�سنة املالية 

واملالحظات التي طرحها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء فيه هي:

اخلطط  يف  الهامة  الت�شغيلية  املبادرات  من  لعدد  مالية  اعتمادات  تخ�شي�س  عدم  عن  اال�شتف�شار   -

اال�شرتاتيجية لبع�س اجلهات االأمر الذي يعيق تنفيذ هذه املبادرات.

- التنويه اإىل اأن املوازنة ال�شفرية مل حتقق منوًا خالل ال�شنوات التي و�شعت لها )2011م2013-م( 

لكون املخ�ش�شات املالية التي زادت فيها كانت اأكرثها لبند الرواتب.

اأن جمل�س الوزراء قد اعتمدها مبجملها،  - التاأكيد على و�شول امليزانية جمزاأة اإىل املجل�س بالرغم من 

االأمر الذي اأعاق عمل اللجنة يف احل�شول على املعلومات الالزمة لدرا�شة امل�شروع.

- االقرتاح بو�شع جدول زمني من قبل املجل�س الوطني االحتادي وبح�شور وزير املالية ملناق�شة الوزارات 

والهيئات االحتادية يف قواعد اإعداد ميزانياتها ملعرفة كيفية تقدير املخ�ش�شات املالية التي يتم و�شعها 

للربامج املختلفة .

عند  االحتادية  اجلهات  ميزانيات  من  املتوقعة  االإيرادات  لقيمة  الوزارة  معرفة  كيفية  عن  اال�شتفهام   -

و�شعها .

- الت�شاوؤل عن املعايري التي تعتمد عليها الوزارة يف تقييم امليزانية ب�شورة �شنوية .

- اال�شتف�شار عن مدى جاهزية الوزارات والهيئات االحتادية يف تطبيق امليزانية ال�شفرية بعد مرور اأكرث 

من �شنتني على تطبيقها .

- االإ�شارة اإىل تدين ن�شبة االإنفاق العام يف الدولة من امليزانية االحتادية حيث يبلغ )%17( فقط .

- التنويه اإىل اأن االعتماد على تقدير النفقات يف امليزانية يكون بناء على حجم االإيرادات املتوقعة اأ�شلوب 

غري �شحيح يف و�شع امليزانيات،بل يجب اأن يتم و�شع امليزانية بعد اأن حتدد الدولة احتياجاتها الفعلية 

مل�شروعاتها التنموية ملعرفة الفائ�س اأو العجز يف االإنفاق بعد ذلك .

- التاأكيد على اأن امليزانية ال�شفرية احلالية ال تعك�س التوجهات التي ت�شعى احلكومة لتحقيقها وفق روؤيتها 

لعام 2021م .

- اال�شتف�شار عن القطاع الذي ت�شعى ميزانية 2013م اإىل تنميته ب�شورة اأكرب من غريه من خالل االإنفاق 

على م�شروعاته التنموية ب�شكل كبري.

- هناك برامج مل تف�شح عنها ميزانية 2013م يف حني ر�شدت لها خم�ش�شات مالية كبع�س الربامج 

التي تنفذ مبعرفة وزارة االأ�شغال،وهذا االأمر يتعار�س مع مبداأ املوازنة ال�شفرية.

- اال�شتف�شار عن ن�شبة الفوائد التي �شتتحقق لكل قطاع يف الدولة بعد تطبيق ميزانية 2013م.

اأم  �شنوات  لثالث  جممعة  �شفرية  ميزانية  كانت  اإذا  عما  2013م  2011م-  ميزانية  عن  الت�شاوؤل   -

متفرقة كل �شنة على حده.

- اال�شتف�شار عن الدور الذي قامت به وزارة املالية يف �شاأن املادة )27( من الد�شتور والتي تن�س على 

�شرورة تخ�شي�س كافة االإمارات ن�شبة معينة من مواردها ال�شنوية لتغطية امليزانية العامة لالحتاد.

ال�شركات  على  ر�شوم  كفر�س  للدولة  العامة  امليزانية  لدعم  م�شادر  لتوفري  خطة  وجود  عن  الت�شاوؤل   -

واملوؤ�ش�شات اخلا�شة بالدولة.

- املطالبة ب�شرورة اإيجاد خم�ش�س مايل ملتقاعدي وزارة الداخلية لتطبيق مكرمة �شاحب ال�شمو رئي�س 

الدولة يف �شاأن زيادة معا�شات املتقاعدين ب�شنبة 70%. 

- الت�شاوؤل عن اخلطط التي مت و�شعها لالرتقاء بقدرات امل�شت�شفيات احلكومية والتي بلغ متو�شط قدرتها 

اأنه من  التعاون والتنمية االقت�شادية للرعاية ال�شحية مع  2009م )1.15(  وفق معايري منظمة  يف 

املفرت�س اأن يكون هذا  املتو�شط هو )6.1(.

- اال�شتف�شار عن الدور الذي �شتقوم به وزارة املالية يف �شاأن الرقابة على القطاعني العام واخلا�س من اأجل 

توفري الدعم املادي لتنفيذ مبادرة اأب�شر لرئي�س الدولة وذلك بتوظيف 4000 مواطن �شنويًا.

- اال�شتفهام عن عدم ترقية الكثري من املوظفني الذين ي�شغلون وظائف اأعلى واأرقى من درجاتهم الوظيفية 

منذ �شنوات طويلة لعدم وجود خم�ش�شات مالية لرتقيتهم  كاملعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم.

- اال�شتف�شار عن عدم زيادة موازنة وزارة ال�شحة بال�شكل املطلوب حيث توجد الكثري من امل�شت�شفيات التي 

مت اإن�شاوؤها حديثًا ولكنها مل تفتتح لغاية االآن وذلك لقلة املوارد املالية املخ�ش�شة لت�شغيلها. 

- الت�شاوؤل عن عدم االهتمام بتخ�شي�س موارد مالية للبحث العلمي يف اجلامعات احلكومية فعلى �شبيل    

 املثال بلغ خم�ش�س البحث العلمي يف كليات التقنية العليا )�شفر(.

التنموية  والربامج  واخلطط  االأهداف  مالءمة  مدى  على  الرقابة  يف  املالية  وزارة  دور  عن  اال�شتفهام   -
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للوزارات مع املوازنات املالية املخ�ش�شة لها.

- اال�شتف�شار عن قلة املخ�ش�شات املالية املر�شودة للبحث العلمي يف امليزانية رغم اأهميته يف بناء اقت�شاد 

املعرفة الذي ت�شعى الدولة لتحقيقه وفق روؤيتها لعام 2021م.

- الت�شاوؤل حول اإن�شاء قانون لدعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة واخلطة امل�شتقبلية لتنفيذ هذه امل�شاريع. 

- اال�شتف�شار عن عدم تخ�شي�س املوارد املالية لتطبيق التو�شيات ال�شادرة من املجل�س والتي متت املوافقة 

عليها من قبل جمل�س الوزراء وترجمتها اإىل برامج واأن�شطة تخدم املجتمع.

- االإ�شارة اإىل عدم تغطية امليزانية لبع�س بنود ا�شرتاتيجيات الوزارات .

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب التاأخري يف اإ�شدار م�شروع قانون التاأمني ال�شحي للمواطنني يف االإمارات ال�شمالية.

- التنويه اإىل وجود خالف بني برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان ووزارة املالية يف احت�شاب ما مت ا�شرتجاعه من 

القرو�س كاأ�شول بينما حتت�شبها املالية كاإيرادات.

قرو�شا  تقدم  التي  وامل�شارف  للبنوك  حكومية  �شمانات  تقدمي  املركزي  امل�شرف  رف�س  اإىل  االإ�شارة   -

للم�شتفيدين من برنامج زايد لالإ�شكان اأ�شوة ببع�س الربامج املحلية.

- االإ�شارة اإىل عدم تفعيل دور هيئة البحث العلمي كهيئة م�شتقلة واإحلاقها بجامعة االإمارات. 

- اال�شتف�شار عن اإمكانية اأخذ بع�س الهيئات واجلهات احلكومية قرو�شًا من البنوك لت�شديد التزاماتها.

هذه  على  املالية  لل�سوؤون  الدولة  وزير   – الطاير  عبيد  حميد   / معايل  رد  جاء  وقد   -

اال�ستف�سارات واملالحظات كاالآتي :

- تقييم االإيرادات يف امليزانية االحتادية مت على مدار ثالث �شنوات بعد عمل اأكرث من درا�شة يف �شاأن ذلك 

من اأجل توزيع الربامج واالأن�شطة ب�شورة متوازنة تعمل على تنويع االإيرادات وزيادتها .

بتوزيع  قامت  التي  ال�شحة  وزارة  �شببه  كان  للمجل�س  جمزاأة  العامة  امليزانية  ورود  اأن  اإىل  التنويه   -

امليزانية  لكون  الربامج  توزع على  اأن  املفرت�س  اأنه من  االأن�شطة يف حني  بداية على  املالية  املخ�ش�شات 

ال�شفرية هي ميزانية برامج ولي�س ميزانية  اأن�شطة .

- التاأكيد على اأن هناك دليل اإجراءات عمل كامل حول كيفية اإعداد امليزانية ال�شفرية مو�شوع على موقع 

الوزارة،يتم حتديثه ب�شورة م�شتمرة وفق املالحظات التي ترد من اجلهات احلكومية  .

بوا�شطة موؤ�شرات قيا�س مالية  اأ�شهر  والهيئات كل ثالثة  الوزارات  بتقييم ميزانيات  تقوم  املالية  - وزارة 

تقي�س ما مت �شرفه على الربامج التي مت تنفيذها، ثم تقوم  برفع تقرير اإىل جمل�س الوزراء يف �شاأن ذلك .

- جمل�س الوزراء يتابع ب�شورة �شهرية ما مت اإجنازه من اخلطط اال�شرتاتيجية للجهات االحتادية عن طريق 

تقارير ترفع اإليه من هذه اجلهات. 

-  التنبوؤ باالإيرادات يتم من خالل منوذج مت و�شعه لكافة اجلهات االحتادية، ت�شجل فيه كل جهة ما ميكن 

اأن تتوقعه من اإيراداتها ملعرفة االأ�شباب التي قد توؤدي اإىل زيادة اإيرادات كل جهة اأو قلتها.

لتنفيذه مبختلف  الالزمة  التكلفة  و�شعه  يتم  اأو هدف  برنامج  لكل  يحدد  اأن  تعني  ال�شفرية  امليزانية    -

عنا�شره واإجراءاته.

– 2016م(  )2014م  لالأعوام  ال�شفرية  ميزانيتها  الإعداد  االآن  من  جاهزة  والهيئات  الوزارات   -

بالتن�شيق مع وزارة �شوؤون جمل�س الوزراء يف هذا ال�شاأن.

- معدل االإنفاق على امل�شتوى االحتادي يعترب من املعدالت العالية عامليًا،وهو يتعلق باحتياجات الوزارات 

التي يتم تنفيذها،ومبالغ هذا االإنفاق تدرج على مدى )3( �شنوات،وفق اخلطط  التنموية  وامل�شروعات 

الت�شغيلية التي ت�شعها الوزارات وتتم مناق�شتها مع وزارة املالية.

عليها  ت�شرف  التي  اخلدمية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  ميزانيات  ت�شمل  املجمعة  امليزانية  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

احلكومة ومل تكن تدرج يف امليزانية العامة وفق املر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 2011م.

 - يعترب جمل�س الوزراء هو اجلهة املعنية بتقدير مدى احلاجة الإيرادات احلكومات املحلية للم�شاهمة يف 

امليزانية العامة للدولة ولي�س هذا االأمر من اخت�شا�س وزارة املالية.

الن�س  بالدولة وذلك بحكم  ال�شركات واملوؤ�ش�شات املرخ�شة  - ال يوجد توجه لفر�س ر�شوم احتادية على 

الد�شتوري ال�شريبة اإال بقانون.

اإال من خالل مرا�شيم �شامية من  - ال تقوم وزارة املالية بتوفري خم�ش�س مايل للمتقاعدين الع�شكريني 

احلكومة الر�شيدة.

- التاأكيد على اأنه مت تعديل موازنة وزارة ال�شحة وزيادة املخ�ش�شات املالية  لل�شرف على براجمها ،كما 

مت ت�شكيل جلنة من وزارة ال�شحة ووزارة �شوؤون جمل�س الوزراء ووزارة املالية لدرا�شة املتطلبات امل�شتقبلية 

لوزارة ال�شحة  من اأجل و�شع اخلطط الالزمة لرفع م�شتوى اخلدمات ال�شحية بالدولة. 

فاإن جميع  وبالتايل  التوطني  عام  ليكون  2013م  عام  الوزراء  مت حتديد  توجيهات جمل�س  على  بناًء   -

الوظائف ال�شاغرة املوجودة يف ميزانيات الوزارات �شيتم تعيني املواطنني عليها،كما اأنه �شيتم ا�شتحداث 

وظائف اأخرى للمواطنني يف هياكل اجلهات االحتادية.

كانت  �شواء  الب�شرية  املوارد  قانون  وفق  العام  هذا  معلمًا يف  نحو )7000(  ترقية  اأنه مت  اإىل  التنويه   -

الرتقية مالية اأو وظيفية، كما مت موؤخرًا ترقية الكثري من االأطباء واملوظفني يف وزارة ال�شحة.

- االإ�شارة اإىل اأن تخ�شي�س املوارد املالية الالزمة للبحث العلمي هو من �شاأن وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي وذلك من خالل املوازنة املخ�ش�شة لها.

- تعمل اجلهات احلكومية على و�شع وتنفيذ خططها اال�شرتاتيجية وفق متطلبات روؤية دولة االإمارات لعام 

2021م.
من  وذلك  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  ومتويل  بدعم  كبريًا  اهتمامًا  تويل  احلكومة  اأن  على  التاأكيد   -

خالل اإعادة هيكلة م�شرف االمارات للتنمية والعمل على اإ�شدار قانون باإن�شاء موؤ�ش�شة لت�شجيل االأ�شول 

الراأ�شمالية لدعم تلك امل�شاريع.

- التاأكيد على اأن اعتماد املوازنات املقرتحة للوزارات االحتادية يكون بالتعاون مع اللجنة املالية واالقت�شادية 

مبجل�س الوزراء .

- �شيتم اإ�شدار قانون التاأمني ال�شحي بعد التن�شيق مع اجلهات ال�شحية املحلية يف الدولة.

-  التاأكيد على اأن ت�شديد القرو�س بربنامج زايد لالإ�شكان ال يعترب من االأ�شول واإمنا من اإيرادات الربنامج.

- التاأكيد على اأن مبادرات رئي�س الدولة-حفظه اهلل- �شتلبي متطلبات االإ�شكان يف الدولة خالل املرحلة 

القادمة.

- اإن�شاء هيئة البحث العلمي جاء بقرار وزاري داخلي من الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات ولي�س من جمل�س 
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الوزراء.

- هناك قرار من جمل�س الوزراء ال ي�شمح للهيئات اأو اجلهات احلكومية االحتادية  بفتح اأية ح�شابات اأو اأخذ 

قرو�س من البنوك وامل�شارف اإال بعد موافقة جمل�س الوزراء على هذا االأمر.                  

 

- ويف نهاية النقا�ص وافق املجل�ص على اأبواب امليزانية بابًا بابًا كما وردت من احلكومة.

- ثم وافق على م�شروع قانون امليزانية من حيث املبداأ ثم مادة مادة ثم وافق عليه يف جمموعه واجلداول 

املرافقة له.

) ج4 املعقودة بتاريخ 2012/12/18م (

احليوانية”:يتكون م�شروع القانون هذا  “ال�سحة  �ساأن  يف  احتادي  قانون  م�سروع  مناق�سة   4-

والوقاية  املكافحة  اإىل املحافظة على �شحة احليوان عن طريق تنفيذ برامج  من )22( مادة، ويهدف 

من االأمرا�س التي ت�شيب احليوانات والطيور وو�شع اخلطط والربامج ملكافحة االأمرا�س امل�شرتكة بني 

احليوان واالإن�شان والوقاية منها بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة.

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء حول 

ديباجة م�سروع القانون فهي :

- التنويه اإىل اأن اللجنة غريت م�شمى م�شروع القانون اإىل )الوقاية من االأمرا�س احليوانية ومكافحتها(  

ليتوافق مع هدف و اأغرا�س القانون .

- وقد جاء رد معايل /د. را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت على 

النحو االآتي:

يف   2013 ل�شنة   )  ( رقم  احتادي  قانون  م�شروع  ليكون  القانون  م�شروع  م�شمى  بتعديل  االقرتاح    -

يف  حم�شور  القانون  كون  ومكافحتها”  والوبائية  املعدية  احليوانية  االأمرا�س  من  �شاأن”الوقاية 

االأمرا�س املعدية والوبائية.

ـ وبخ�سو�ص موقف املجل�ص من هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على امل�شمى الذي اقرتحته احلكومة  مل�شروع القانون كاالآتي: م�شروع قانون احتادي رقم    ) ( 

ل�شنة 2013 ب�شاأن”الوقاية من االأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها”.

االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  باأهم  يتعلق  وفيما   -

حول املادة )1( من م�سروع القانون اخلا�سة بالتعريفات فهي :

             : كاالآتي  لتكون  املر�شية  العينات  تعريف  يف  املوجودة  والبول(  كلمتي)الرباز  با�شتبدال  االقرتاح   - 

الفح�س  الأغرا�س  غريه  اأو  واملخلفات  واخلاليا  االأن�شجة  من  احليوانات  من  املاأخوذة  العينات  )جميع 

املخربي (.

- االإ�شارة  اإىل اأن املر�ص املعدي م�شمول يف تعريف املر�س الوبائي وال حاجة الإدخاله يف التعريفات.

القانون  م�شروع  م�شمى  ورد يف  امل�شطلح  كون هذا  املعدية  لالأمرا�س  تعريف  وجود  اإىل �شرورة  -التنويه 

ومواده.

- االإ�شارة اإىل وجود تعار�س يف تعريف �ساحب احليوان بني م�شروع قانون ال�شحة احليوانية والقانون 

االحتادي رقم )16(ل�شنة 2007م  يف �شاأن الرفق باحليوان الوارد بالديباجة بخ�شو�س ت�شجيل امللكية 

القانونية ل�شاحب احليوان .

- التنويه اإىل اأن �شاحب احليوان يف م�شروع القانون  ترتتب عليه التزامات  تتعلق باالإبالغ عن االأمرا�س 

التي ت�شيب احليوان ، اأما مالك احليوان فالتزاماته خمتلفة  ينظمها قانون املعامالت املدنية.

- وقد جاء رد معايل / د.را�سد اأحمد بن فهد– وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت 

على النحو االآتي: 

ج�شم  من  تاأخذ  التي  العينات  جلميع  �شاماًل  يعترب  احلكومة  من  الوارد   املر�سية   العينات  تعريف   -

احليوان.

والقابل  مر�شي  م�شبب  عن  الناجت  املر�س   (: كاالآتي  ليكون  املعدي  املر�ص  تعريف  باإ�شافة  االقرتاح   -

االأمرا�س  عن  لتمييزه  وذلك  املبا�شر(  غري  اأو  املبا�شر  االنتقال  طريق  عن  اآخر  اإىل  كائن  من  لالنتقال 

الوبائية. 

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

- املوافقة على التعديل الذي اأدخلته اللجنة يف �شاأن تعريف العينات املر�شية.

- املوافقة على مقرتح احلكومة باإ�شافة تعريف املر�س املعدي.

- اأما ما يخ�ص املادة )2( امل�ستحدثة من قبل اللجنة يف هذا امل�سروع فقد كانت اأهم االأفكار 

واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

 - االإ�شارة اإىل عدم وجود ن�س كا�شف  يف م�شروع القانون  ميكن من خالله  اإدراك حمتوى القانون وعنوانه.

- االقرتاح بتعديل املادة لتكون كاالآتي:) يهدف هذا القانون اإىل احلفاظ على �شحة احليوان من خالل 

تنفيذ برامج الوقاية من االأمرا�س احليوانية ومكافحتها(.

- وقد جاء رد معايل / د.را�سد اأحمد بن فهد– وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت  

على النحو االآتي:

واإمنا ميكن ذكر  الهدف منه،  القانون حتدد  توجد �شرورة ال�شتحداث مادة خم�ش�شة  يف م�شروع  - ال 

الهدف يف الديباجة.

-االقرتاح بحذف عبارة “االإبالغ عن االأمرا�ص احليوانية” يف املادة كونها اإحدى االأدوات يف م�شروع 

القانون وال تعرب عن جممله.

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

- املوافقة على مقرتح تعديل املادة لتكون كاالآتي:) يهدف هذا القانون اإىل احلفاظ على �شحة احليوان من 

خالل تنفيذ برامج الوقاية من االأمرا�س احليوانية ومكافحتها(.
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- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء حول 

املادة )3( اخلا�سة باالإبالغ عن االأمرا�ص احليوانية من م�سروع القانون فهي :

- اال�شتف�شار عن االآلية التي �شيتم فيها اإبالغ اجلهات املعنية عن اال�شتباه باإ�شابة اأي حيوان باملر�س.

واإبالغ  بفح�شه  اإ�شايف  التزام  احليوان  �شاحب  على  فر�شت  املادة  من   )2( الفقرة  اأن   اإىل  االإ�شارة   -

اجلهات املعنية باملر�س امل�شاب به على الرغم من معرفة الطبيب البيطري باإ�شابة احليوان . 

بعد  باملر�س  احليوان  اإ�شابة  عن  املعنية  اجلهات  اإبالغ  احليوان  �شاحب  اإلزام  اأ�شباب  عن  اال�شتف�شار   -

فح�شه عند الطبيب البيطري.

- التنويه اإىل اأن هناك اأمرا�س حيوانية تلزم �شاحب احليوان اأو الطبيب البيطري اإبالغ اجلهات املخت�شة 

بها من اأجل تفادي انت�شارها اأو اإ�شابة االإن�شان بها.

- التاأكيد على اأن م�شوؤولية �شاحب احليوان تقف عند فح�شه مبعرفة الطبيب البيطري املخت�س .

الوزارة  باإبالغ  واالكتفاء  احليوانية  االأمرا�س  اإ�شابات  عن  ال�شرطة  مراكز  اإخطار  بحذف   املطالبة   -

وال�سلطة املخت�سة.

- وقد جاء رد معايل / د.را�سد اأحمد بن فهد– وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت على 

النحو االآتي: 

- لقد مت و�شع مراكز ال�شرطة �شمن جهات االإبالغ عن االإ�شابة باالأمرا�س احليوانية للتي�شري على ال�شخ�س 

املبلغ .

- االقرتاح بحذف الفقرة االأوىل التي تلزم االأ�شخا�س اإبالغ اجلهات املعنية  عن اال�شتباه باإ�شابة اأي حيوان 

باملر�س.

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

اأو ا�شتبه باإ�شابة اأي  - املوافقة على حذف الفقرة االأوىل التي تن�س على االآتي:) على كل �شخ�س الحظ 

حيوان باملر�س اأن يقوم باالإبالغ عن ذلك باأ�شرع ما ميكن اإىل الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة اأو مركز ال�شرطة 

.)

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )2( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )3( فهي :

اإبالغ  عن  وحده  امل�شوؤول  هو  البيطري  الطبيب  ليكون  وذلك   )كليهما(  كلمة  بحذف  االقرتاح   1-

ال�شلطات املخت�شة باأي مر�س من االمرا�س الوبائية التي ت�شيب احليوان.

احليوان  �شاحب  كاالآتي:”على  فت�شبح  املادة  من  الثانية  للفقرة  )اأحدهما(  كلمة  باإ�شافة  االقرتاح   2-

وعلى  بيطري،  طبيب  مبعرفة  فح�شه  �شرعة  باملر�س  احليوان  باإ�شابة  اأخطر  اأو  ا�شتبه  اأو  الحظ  متى 

اأحدهما اأو كليهما االإبالغ فورًا عن اأي مر�س من االأمرا�س الواردة يف اجلدول امللحق”.

- وقد جاء رد معايل الدكتور/ را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه على هذه املالحظات 

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االقرتاح بحذف الفقرة رقم )1( من املادة وذلك الأنه الميكن تطبيق العقوبات الواردة يف املواد الالحقة  

للقانون عليها .

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

- املوافقة على مقرتح  حذف الفقرة )1( من املادة.

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )4( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )5( فهي:

- االإ�شارة اإىل املوافقة على حذف كلمة املنطقة امل�شبوهة من املادة.

- وقد جاء رد معايل الدكتور/ را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه على هذه املالحظات 

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االقرتاح بحذف كلمة املنطقة امل�سبوهة واالكتفاء بكلمة املنطقة املوبوءة وذلك بعد التاأكد من وجود 

مر�س موبوء يف املنطقة، حتى ال يكون اال�شتباه م�شدرًا الإثارة القلق يف املجتمع.

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

- املوافقة على مقرتح حذف كلمة املنطقة املوبوءة من املادة.

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

)7( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )8( فهي:

- االإ�شارة اإىل اأن تطبيق االإجراءات اخلا�شة بالوقاية من االأمرا�س احليوانية هي م�شوؤولية الوزارة يف املقام 

االأول على اأن تتعاون معها ال�شلطات املخت�شة االأخرى يف هذا اجلانب.

- وقد جاء رد معايل الدكتور/ را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه على هذه املالحظات 

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االقرتاح بدمج املادتني )8( و)9( يف مادة واحدة وذلك الرتباطهما باالإجراءات اخلا�شة بالوقاية من 

االأمرا�س احليوانية التي تقوم بها وزارة البيئة واملياه بالتعاون مع ال�شلطات املخت�شة.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على مقرتح دمج املادتني )8( و )9( يف مادة واحدة.

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )10( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )11( فهي :

- التاأكيد على اأن تتحمل الوزارة التكاليف املرتتبة على احليوان يف حالة عزله عند اإ�شابته باملر�س.

- اإ�شافة عبارة )تكاليف التغذية( للمادة وهوما يتكفل به �شاحب احليوان يف حالة العزل.

اأ�شحاب  يتكا�شل  الوزراة حتى ال  ملا فيه م�شلحة  املادة وذلك  الواردة يف  الفقرة )3(  باإبقاء  - االقرتاح 

احليوانات عن ا�شتالمها.

- وقد جاء رد معايل الدكتور/ را�سد اأحمد بن فهد - وزير البيئة واملياه على هذه املالحظات 

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االقرتاح بدمج الفقرتني )1( و )2( من املادة مع حذف الفقرة )3( على اأن يتحمل �شاحب احليوان 
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التكاليف املرتتبة خالل فرتة العزل.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على مقرتح دمج الفقرتني )1( و )2( .

- وافق املجل�س على اإبقاء الفقرة )3( والتي اأ�شبحت )2( بعد دمج الفرتني )1( و)2( ملا فيه م�شلحة 

الوزارة.

- اأما ما يتعلق باملادة )11( التي اأ�شبح رقمها )12( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء 

حولها هي :

جتارب  اأي  اإجراء  اأو   ( عبارة  يف  احليوانات  على  اإجراوؤها  يتم  التي  التجارب  نوعية  عن  اال�شتف�شار   1-

على احليوانات (. 

خارج  اإىل  جرثومية  اأو  مر�شية  عينات  اإر�شال  يحظر   ( لتكون  املادة  هذه  �شياغة  بتعديل  االقرتاح   2-

الدولة اأو ا�شتريادها اأو اإجراء اأي جتارب على احليوانات دون احل�شول على اإذن م�شبق من الوزارة (

املادة. ن�س  يف   ) )التجارب  كلمة  بعد  العلمية(   ( كلمة  باإ�شافة  االقرتاح   3-

االأفكار  هذه  على  واملياه  البيئة  – وزير  فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واالآراء على النحو االآتي:

وت�شدير  ا�شترياد  منع  الأهمية ذلك يف  املادة  ن�س  اإىل   ) ا�شتريادها  اأو   ( كلمة  اإ�شافة  املوافقة على   1-

العينات املر�شية اإىل خارج الدولة.

. املادة  ن�س  اإىل   ) )التجارب  كلمة  بعد   ) )العلمية  كلمة  اإ�شافة  على  املوافقة   2-

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإ�شافة  كلمة ) اأو ا�شتريادها ( اإىل ن�س املادة.

- وافق املجل�س  على اإ�شافة كلمة )العلمية ( بعد كلمة )التجارب ( اإىل ن�س املادة .

-  وبخ�شو�س املادة )12( التي اأ�شبح رقمها )13( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز املقرتحات واالآراء 

حولها هي :

اإليه(   بت�شليمها  اإذا كانت حلومه �شاحلة لال�شتخدام االآدمي فيكتفى  - االقرتاح بعدم حذف عبارة )اإال 

الواردة يف عجز البند )1( من املادة.

- االقرتاح باإ�شافة كلمة ) االآمن( بعد كلمة )التخل�ص ( يف البند )1( من املادة.

“يعو�ص الفرد مالك احليوان  - االقرتاح بدمج البندين )3،4( امل�شتحدثني يف بند واحد ن�شه هو 

امل�ساب مبر�ص وبائي اأو م�سرتك واحليوانات املخالطة له املتخل�ص منها اإذا انتفى تق�سري 

لهذا  التنفيذية  الالئحة  تقررها  التي  واالإجراءات  لل�سروط  تبعًا  احليوان،وذلك  مالك 

القانون”.

- االقرتاح بحذف البنود )2،3،4( التي ا�شتحدثتها اللجنة يف املادة الأن التعوي�س املادي يف حال هالك 

احليوان اأمر تقديري يف بع�س احلاالت من قبل اجلهات املخت�شة يف الدولة.  

االأفكار  هذه  على  واملياه  البيئة  – وزير  فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي :

- املوافقة على مقرتح عدم حذف عبارة )اإال اإذا كانت حلومه �شاحلة لال�شتخدام االآدمي فيكتفى بت�شليمها 

اإليه(  الواردة يف عجز البند )1( من املادة الأنه ميكن اال�شتفادة من حلومها عندما يكون الذبح حتت 

اإ�شراف طبيب بيطري خمت�س . 

- املوافقة على حذف البنود )2،3،4( امل�شتحدثة من قبل اللجنة يف املادة وذلك الأن ال�شلطات املخت�شة 

هي من حتدد احلاالت التي حتتاج اإىل تعوي�س يف حال هالك احليوان.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على مقرتح حذف عبارة )اإال اإذا كانت حلومه �ساحلة لال�ستخدام االآدمي فيكتفى 

بت�سليمها اإليه(  الواردة يف عجز البند )1( من املادة الأنه ميكن اال�شتفادة من حلومها عندما يكون 

الذبح حتت اإ�شراف طبيب بيطري خمت�س .   

- اأما ما يتعلق باملادة )14( التي اأ�شبح رقمها )15( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز املقرتحات واالآراء 

حولها هي :

- االقرتاح باإيقاء عبارة ) واإجراءات دفنها(  الواردة يف عجز املادة الأنه ميكن اأن يتم دفن احليوان بعد 

حرقه للتخل�س منه يف حال اإ�شابته باملر�س .

- االقرتاح باإ�شافة كلمة )اآمن( بعد كلمة )التخل�س( .

االأفكار  هذه  على  واملياه  البيئة  – وزير  فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء حولها هي :

- املوافقة على تعديل اللجنة يف حذف عبارة )اإجراءات دفنها( الواردة يف عجز املادة .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على التعديل الوارد من اللجنة يف �شاأن املادة مع اإ�شافة كلمة )اآمن( بعد كلمة )التخل�س( .  

- وبخ�شو�س املادة )16( التي اأ�شبح رقمها )17( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز املقرتحات واالآراء 

حولها هي :

- االقرتاح بتعريف كلمة )التطهري( الواردة يف البند )5( امل�شتحدث باملادة  .

- االقرتاح با�شتبدال كلمة )التاأكد( بكلمة ) التثبت ( الواردة يف البند )5( امل�شتحدث باملادة.

االأفكار  هذه  على  واملياه  البيئة  – وزير  فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي :

- املوافقة على التعديالت الواردة من اللجنة يف �شاأن املادة .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تعديالت اللجنة يف �شاأن املادة مع ا�شتبدال كلمة )التاأكد( بكلمة ) التثبت ( الواردة يف 

البند )5( امل�شتحدث باملادة. 

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

)17( من م�سروع القانون والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )18( فهي :

اأو  االجتار  نف�شه  له  ت�شول  لردع من  املادتني )14،15(  ورد يف  ما  �شاأن  العقوبة يف  بت�شديد  االقرتاح   -

الت�شرف باحليوانات امل�شابة باملر�س اأو التخل�س من هذه احليوانات يف حال نفوقها بطريقة غري اآمنة 

ملا يرتتب على هذا االأمر من خطورة كبرية على �شحة اأفراد املجتمع.

املالحظات  هذه  على  واملياه  البيئة  فهد– وزير  بن  اأحمد  معايل/د.را�سد  رد  جاء  وقد   -

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي :
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- املوافقة على ن�س املادة كما عدلته اللجنة مع ترتيب اأرقام املواد التي فر�شت يف �شاأنها عقوبات بعد دمج 

املادتني )8،9( يف مادة واحدة. 

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على ن�س املادة كما عدلته اللجنة مع ترتيب اأرقام املواد التي فر�شت يف �شاأنها عقوبات بعد دمج 

املادتني )8،9( يف مادة واحدة. 

- وبخ�شو�س ما يتعلق باملادة )19( امل�شتحدثة والتي اأ�شبح رقمها )20( بعد تعديل اللجنة فقد كانت 

اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبدها ال�شادة االأع�شاء حولها هي:

- اال�شتف�شار عن ماهية اجلدول امللحق بهذا القانون الذي يعطي الوزير �شالحية تعديله باإ�شافة اأو حذف 

اأية اأمرا�س واردة فيه.

املالحظات  هذه  على  واملياه  البيئة  فهد– وزير  بن  اأحمد  معايل/د.را�سد  رد  جاء  وقد   -

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي :

- االقرتاح بحذف العبارة الواردة يف ذيل املادة امل�شتحدثة من اللجنة وهي”مع اال�شرت�شاد بجداول منظمة 

ال�شحة العاملية” الأن اجلهات التي ت�شرت�شد بها الوزارة يف حتديد االأمرا�س الواردة يف هذا اجلدول لي�شت 

فقط منظمة ال�شحة احليوانية حيث اإن هناك جهات اأخرى يف العامل ي�شرت�شد بها اأي�شًا. 

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س مقرتح احلكومة بحذف عبارة “مع اال�شرت�شاد بجداول منظمة ال�شحة العاملية” من ن�س 

املادة امل�شتحدثة.

“ال�سحة احليوانية” فهو  �ساأن  املجل�ص من م�سروع  قانون احتادي يف  - وبخ�سو�ص موقف 

كاالآتي : 

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

- وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء 

مالحظاتهم عليه.

) ج5 املعقودة بتاريخ2013/01/08م (

القانون من )383(  م�شروع  ال�سركات”:يتكون   “ �ساأن  يف  احتادي  قانون  م�سروع  -5مناق�سة 

ومكانتها  االقت�شادية  الدولة  وقدرات  االأعمال  بيئة  تطوير  امل�شاهمة يف  اإىل  امل�شروع  هذا  ويهدف  مادة، 

االقت�شادية ،باإعادة تنظيم ال�شركات، ومواكبة هذا التنظيم للمتغريات العاملية ومن ذلك ما تعلق منها 

بتنظيم قواعد احلوكمة وحماية امل�شاهمني وال�شركاء، ودعم تدفق اال�شتثمار االأجنبي.

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

اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول م�سمى م�سروع القانون هي:

القانون. هذا  - االقرتاح باإ�شافة باب خا�شة “لل�سركات املهنية “ يف 

امل�شمى   نف�س  على  القانون  هذا  “ ويبقى  املهنية  “ ال�سركات  ي�شمى  جديد  قانون  باإ�شدار  االقرتاح   - 

. “ ال�سركات  “  قانون 
- االقرتاح بتغيري م�شمى القانون من قانون “ ال�سركات “ اإىل قانون “ ال�سركات التجارية “ .

“املعامالت  “ وا�شتمرارها يف قانون  “ قانون ال�سركات  “ من  “ ال�شركات املدنية  - االقرتاح با�شتثاء 

املدنية “.

- االقرتاح  باإبقاء م�شمى قانون “ ال�شركات “ كما جاء من احلكومة مع تعديل البند )2( امل�شتحدث يف 

املادة )2( والتي اأ�شبحت برقم )3( بعد تعديل اللجنة بحيث ت�شبح “ ال ت�شري اأحكام هذا القانون على 

ال�شركات املدنية دون اأن يعترب عملها جتاريًا”.

- االقرتاح بحذف البند )2( امل�شتحدث يف املادة )2( والتي اأ�شبحت  برقم )3( بعد تعديل اللجنة الأن 

هذا القانون الي�شمل هذه ال�شركات املدنية .

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

على النحو االآتي:

- الوزارة قامت بت�شكيل جلنة للعمل على اإ�شدار قانون خا�س يف �شاأن “ ال�شركات املهنية “ بهدف تنظيم 

عمل هذه ال�شركات.

- الهدف من اإ�شدار هذا القانون هو تنظيم عمل ال�شركات التجارية .

ـ اأما موقف املجل�ص  يف �ساأن م�سمى م�سروع القانون فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء م�شمى قانون “ ال�شركات “ كما جاء من احلكومة .

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )1( يف �ساأن التعريفات من م�سروع القانون فهي :

- االقرتاح بحذف تعريف احلكومة االحتادية واحلكومة املحلية من مادة التعريفات الأنها معرفة .

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على تعريف يوم عمل ليكون كاالآتي : )اأيام العمل الر�شمية بالوزارات والهيئات 

احلكومية والدوائر املحلية وال�شركات ( الأن هذا القانون خا�س بال�شركات .

اأ�شوات  باأغلبية  ال�شادر  القرار    (: ليكون كاالآتي  القرار اخلا�س  تعريف  تعديل على  باإ�شافة  - االقرتاح 

امل�شاهمني الذين ميلكون ما اليقل عن ثالثة اأرباع االأ�شهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية امل�شاهمة(.

- االقرتاح بحذف كلمة )رئي�س ( من تعريف االأطراف ذات العالقة .

- االقرتاح با�شتحداث تعريف ال�شركات  ال�شقيقة اأو ال�شركات احلليفة يف مادة التعريفات .

- االقرتاح بعدم اإ�شافة تعريف ال�شركات ال�شقيقة اأو ال�شركات احلليفة اإىل التعريفات لوجودها يف قانون 

احلوكمة .

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

على النحو االآتي:

دولة  قوانني  يف  الواردة  بالتعاريف  اأ�شوة  املحلية  واحلكومة  االحتادية  احلكومة  تعريف  باإبقاء  املطالبة   -

االإمارات العربية املتحدة .

- التاأكيد على اإبقاء تعريف يوم عمل كما جاء من احلكومة وهو )اأيام العمل الر�شمية بالوزارات والهيئات 
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اأو  املحلي  امل�شتوى  على  �شواء  احلكومي  بالعمل  مرتبطة  العمل  اأيام  لكون   ) املحلية  والدوائر  احلكومية 

االحتادي .

اأ�شوات  -املوافقة على التعديل املقرتح يف �شاأن تعريف القرار اخلا�س لي�شبح ) القرار ال�شادر باأغلبية 

امل�شاهمني الذين ميلكون (.

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

والهيئات  بالوزارات  الر�شمية  العمل  )اأيام  على  ين�س  الذي  عمل  يوم  تعريف  اإبقاء  على  املجل�س  وافق   -

احلكومية والدوائر املحلية ( كما جاء من احلكومة .

- وافق املجل�س على التعديل املقرتح يف �شاأن تعريف القرار اخلا�س ليكون كاالآتي :)  القرار ال�شادر باأغلبية 

اأرباع االأ�شهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية  اأ�شوات امل�شاهمني الذين ميلكون ما اليقل عن ثالثة 

امل�شاهمة (.

- اأما املادة )2( امل�ستحدثة من اللجنة يف �ساأن اأهداف القانون فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء 

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

- االقرتاح باإ�شافة كلمة ) حقوق ( اإىل املادة لت�شبح ) حماية حقوق امل�ساهمني (.

االأعمال  بيئة  امل�ساهمة يف تطوير  اإىل  القانون  يهدف هذا   ( لت�شبح  املادة  بتعديل  االقرتاح   -

وتطوير قدرات الدولة ومكانتها االقت�سادية باإعادة تنظيم ال�سركات، مواكبة للمتغريات 

العاملية خا�سة ما تعلق منها بتنظيم قواعد احلوكمة وحماية امل�ساهمني وال�سركاء ودعم 

تدفق اال�ستثمار االأجنبي ( .

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

على النحو االآتي:

- االقرتاح بتعديل املادة امل�شتحدثة لت�شبح كاالآتي : يهدف هذا القانون اإىل :

اأواًل: توفري االأطر الت�شريعية االقت�شادية لتوفري الركائز االأ�شا�شية القت�شاد معريف تناف�شي عايل االإنتاجية.

ثانيًا : تطوير بيئة االأعمال و�شهولة ممار�شة االأن�شطة االقت�شادية يف الدولة .

ثالثًا : اإحداث نقلة نوعية للدولة على امل�شتوى التناف�شي االإقليمي والعاملي مبا ين�شجم مع اأف�شل القوانني 

واملعايري املطبقة على م�شتوى العامل . 

رابعًا : دعم �شيا�شة التنوع واالنفتاح االقت�شادي مبا يحافظ على النمو امل�شتمر واملتوازن يف جميع القطاعات 

االقت�شادية .

خام�شًا : تنظيم ال�شركات والقواعد واالأ�ش�س املوحدة لبلوغ اأعلى م�شتوى من النمو يف العمل و االإنتاج.

�شاد�شًا: حماية حقوق االأقلية يف ال�شركات . 

�شابعًا: تنظيم قواعد احلوكمة .

ثامنًا : تقليل املدة الزمنية لتاأ�شي�س ال�شركات .

تا�شعًا: تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات .

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

- وافق املجل�س على تعديل املادة امل�شتحدثة لت�شبح كاالآتي : ) يهدف هذا القانون اإىل امل�شاهمة يف تطوير 

بيئة االأعمال وتطوير قدرات الدولة ومكانتها االقت�شادية بتنظيم ال�شركات طبقًا للمتغريات العاملية خا�شة 

ما تعلق منها بتنظيم قواعد احلوكمة وحماية حقوق امل�شاهمني وال�شركاء ودعم تدفق اال�شتثمار االأجنبي 

وتعزيز امل�شوؤولية االجتماعية لل�شركاء( .

واالآراء  االأفكار  اأهم  كانت  فقد    )3( برقم  اللجنة  تعديل  بعد  اأ�شبحت  والتي   )2( املادة  وبخ�شو�س   -

واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

 - اال�شتف�شار عن كيفية ممار�شة ال�شركات االأجنبية التي تن�شئ لها فروعًا داخل الدولة لن�شاطها التجاري.

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على الفقرة الثانية امل�شتحدثة من املادة لتكون كاالآتي:) ت�شري اأحكام هذا القانون 

على ال�شركات املدنية دون اأن يعترب عملها جتاريًا على اأن تتخذ �شكل ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة(.

راأ�س مال،  وميكن  التي تقوم بتقدمي عمل دون  ال�شركات  ال�شركات املهنية املدنية هي  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

الرجوع اإىل قانون املعامالت املدنية الذي ينظم عملها.

- التنويه اإىل اأن ال�شركات املدنية التي تتخذ �شكل ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة ال حتفظ حقوق اأ�شحاب 

العالقة عند حلها.

للفئة املالكة لها بحيث تكون حتت مظلة قانون  ال�شركات املدنية املهنية هي حماية  اإ�شافة  - الهدف من 

ال�شركات دون تغيري ن�شاطها املدين.

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

كاالآتي:

- هناك تن�شيق بني وزارة االقت�شاد واجلهات املخت�شة املحلية يف االإمارات لتنظيم عمل ال�شركات االأجنبية 

وت�شجيلها داخل الدولة .

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

- املوافقة على تاأجيل اإعادة �شياغة الفقرة )2( من املادة.

-وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )3( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )4( فهي :

- اال�شتف�شار عن ال�شروط التي �شيتم فيها ا�شتثناء بع�س ال�شركات من �شريان اأحكام هذا القانون.

-االإ�شارة اإىل  اأن منح اال�شتثناءات لبع�س ال�شركات دون وجود �شوابط حمددة لها يف القانون اأو الالئحة 

التنفيذية يرتتب عليه اآثار �شلبية اقت�شادية وخ�شو�شًا يف �شاأن املناف�شة بني ال�شركات . 

- املطالبة بتو�شيح ال�شوابط العامة التي من خاللها يتم ا�شتثناء ال�شركات من اأحكام هذا القانون.

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على الفقرة )1( من املادة لتكون كاالآتي:)ال�شركات التي ي�شدر با�شتثنائها قرار 

من جمل�س الوزراء وذلك كله فيما ورد ب�شاأنه ن�س خا�س يف عقودها التاأ�شي�شية اأو اأنظمتها االأ�شا�شية تبعًا 

لل�شوابط التي ي�شدرها جمل�س الوزراء(.

- االقرتاح بنقل عبارة )يجب على اأي من هذه ال�شركات توفيق اأو�شاعها وفقًا الأحكام هذا القانون اإذا باعت 

اأو طرحت اأية ن�شبة من راأ�س مالها يف اكتتاب عام اأو اأدرجت اأ�شهمها يف اأحد اأ�شواق االأ�شهم بالدولة( والتي 
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وردت يف البنود )4،3،2( من هذه املادة على اأن تكون بندًا جديدًا برقم )4(، وذلك حل�شن ال�شياغة. 

- اال�شتف�شار حول عدم ا�شتمال الفقرة )3( من املادة على �شركات الطريان �شمن ال�شركات امل�شتثناة من 

هذا القانون واملذكورة يف هذه املادة. 

- االقرتاح  بذكر ال�شركات التي مت ا�شتثناوؤها من اأحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�شنة 1984 يف �شاأن 

ال�شركات التجارية وتعديالته الواردة يف الفقرة )4( كما جاءت من احلكومة.

- اال�شتفهام عن وجود تعار�س بني ما جاء يف الفقرة )4( با�شتثناء بع�س ال�شركات واأحكام قانون املعامالت 

املدنية.

- الت�شاوؤل عن ال�شركات امل�شتثناة من اأحكام هذا القانون مبوجب قوانني احتادية خا�شة كما جاء يف الفقرة 

.)5(

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

اململوكة  ال�شركات   بع�س  ا�شتثناء   �شالحيات  الوزراء  جمل�س  منح  اأجل  من  املادة  هذه  و�شع   مت  لقد   -

للحكومات املحلية يف ق�شايا تتعلق براأ�س املال و ت�شكيل جمل�س االإدارة و ال�شركة.

التي ال  لل�شركات  التي حتدد �شروط اال�شتثناءات  التنفيذية  الذي �شي�شدر الالئحة  الوزراء هو  - جمل�س 

ت�شري عليها اأحكام هذا القانون.

الأحكام هذا  وفقًا  اأو�شاعها  توفيق  ال�شركات  اأي من هذه  نقل عبارة )يجب على  املوافقة على مقرتح    -

القانون اإذا باعت اأو طرحت اأية ن�شبة من راأ�س مالها يف اكتتاب عام اأو اأدرجت اأ�شهمها يف اأحد اأ�شواق 

االأ�شهم بالدولة( والتي وردت يف البنود )4،3،2( من هذه املادة على اأن تكون بندًا جديدًا برقم )4(، 

وذلك حل�شن ال�شياغة. 

- االإ�شارة اإىل اأن �شركات الطريان تخ�شع للقوانني املحلية ولي�س للقوانني االحتادية .

 1984 ل�شنة  القانون االحتادي رقم )8(  اأحكام  ا�شتثناوؤها من  التي مت  ال�شركات  - عدم �شرورة ذكر 

�شمن هذا القانون.

- التنويه اإىل اأنه ال توجد حتى االآن اأي �شركات م�شتثناة من اأحكام هذا القانون مبوجب قوانني احتادية، اإال 

اأنه من املمكن يف امل�شتقبل اأن ت�شدر لبع�شها ا�شتثناءات جديدة ك�شركة قطار االإمارات. 

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

- وافق املجل�س على اقرتاح اإ�شافة تعديل على الفقرة )1( من املادة لتكون كاالآتي:)ال�شركات التي ي�شدر 

با�شتثنائها قرار من جمل�س الوزراء وذلك كله فيما ورد ب�شاأنه ن�س خا�س يف عقودها التاأ�شي�شية اأو اأنظمتها 

االأ�شا�شية تبعًا لل�شوابط التي ي�شدرها جمل�س الوزراء(.

- وافق املجل�س على مقرتح نقل عبارة )يجب على اأي من هذه ال�شركات توفيق اأو�شاعها وفقًا الأحكام هذا 

اأ�شواق  اأحد  اأ�شهمها يف  اأدرجت  اأو  اكتتاب عام  راأ�شمالها يف  ن�شبة من  اأية  اأو طرحت  اإذا باعت  القانون 

االأ�شهم بالدولة( والتي وردت يف البنود )4،3،2( من هذه املادة على اأن تكون بندًا جديدًا برقم )4(، 

وذلك حل�شن ال�شياغة. 

واالآراء  االأفكار  اأهم  كانت  فقد   )5( برقم  اللجنة  تعديل  بعد  اأ�شبحت  والتي   )4( املادة  وبخ�شو�س   -

واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- االقرتاح باإ�شدار قانون لال�شتثمار االأجنبي اأو اإ�شافة ن�س ل�شبط ال�شركات التي تعمل يف املناطق احلرة.

- اال�شتف�شار عن الهدف من البند )2( من املادة يف حني اأن البند )1( ي�شري اإىل اأن ال�شركات العاملة يف 

املنطقة احلرة  والتي ترغب يف العمل داخل الدولة �شتخ�شع لهذا القانون.   

- االقرتاح باإ�شافة عبارة ) مبراعاة البند )1(  يف بداية البند )2( من اأجل تو�شيح املعنى املق�شود من 

هذا البند.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- التاأكيد على اأن و�شع �شروط  لل�شركات العاملة يف املنطقة احلرة وترغب يف العمل داخل الدولة كما جاء 

يف البند )2( اإمنا هو �شرورة حلماية ال�شركات الوطنية العاملة داخل الدولة .

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة عبارة { مبراعاة البند )1( } يف بداية البند )2( من املادة.

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

- وافق املجل�س على اإ�شافة مقرتح عبارة { مبراعاة البند )1( } يف بداية البند )2( من املادة.

ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  باأهم  يتعلق  ما  وبخ�سو�ص   -

االأع�ساء على املادة  )6( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )7( فهي :

- االقرتاح باأن يتم تعديل ما جاء بالبند )1( وذلك باأن يتم تطبيق العقوبات والغرامات على ال�شركات 

املخالفة عن طريق ال�شلطة الق�شائية بالدولة ولي�س امل�شرع نف�شه.

- اال�شتف�شار عن الغرامة الواردة يف البند )1( واملحددة باأن ال تتجاوز ع�شرة ماليني درهم، ما اإذا كانت 

منا�شبة يف حق ال�شركات التي تخالف القرارات املنظمة للحوكمة املن�شو�س عليها يف هذا البند.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

ال�شلطة  تتم عن طريق  اأن  يجب  املخالفة  ال�شركات  تتخذ يف حق  التي  الغرامات  قيمة  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

الق�شائية ، اإال اأن الغرامة املحددة يف البند )1( تعترب منا�شبة يف الوقت احلايل .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء املادة كما عدلتها اللجنة.

اأهم  كانت  فقد   )8( برقم  اللجنة  تعديل  بعد  اأ�سبحت  والتي   )7( املادة  يخ�ص  ما  اأما   -

االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- اال�شتف�شار عن كيفية جواز تاأ�شي�س �شركة عن طريق �شخ�س واحد كما جاء يف البند )3( من املادة.

- االقرتاح باإ�شافة عبارة ) اأن تكون مملوكة ملواطن من اأ�شحاب املهن( وذلك لتو�شيحها ب�شكل اأكرث. 

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:
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- االإ�شارة اإىل اأن ما جاء يف البند )3( بخ�شو�س اأنه يجوز اأن توؤ�ش�س �شركة اأو اأن تكون مملوكة من �شخ�س 

واحد تعد اإحدى املمار�شات احلديثة التي توجد يف عدد من الدول احلديثة ب�شرط اأن يكون هذا ال�شخ�س 

املالك مواطن .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

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

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )8( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )9( فهي :

- اال�شتف�شار عن �شبب قيام اللجنة بحذف )�شركة املحا�شة(  يف البند )1( كاأحد اأ�شكال ال�شركات  بالرغم 

من اأنها وردت يف معظم قوانني ال�شركات اخلليجية والعربية . 

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

-  التاأكيد على اأنه مت حذف �شركة املحا�شة من �شمن اأ�شكال ال�شركات الواردة يف البند )1( من املادة  ملا 

ت�شببه هذه ال�شركات من م�شكالت وحتايالت يف تطبيق اأحكام هذا القانون.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على حذف �شركة املحا�شة من �شمن اأ�شكال ال�شركات الواردة يف البند )1( من املادة.

- وبعد اأن انتهى املجل�س من مناق�شة هذه املادة وافق املجل�س على رفع اجلل�شة ال�شاعة )3:20( ظهرًا على 

اأن ت�شتاأنف يوم االأربعاء املوافق 2013/02/13م،ال�شتكمال مناق�شة مواد امل�شروع .

مواد  مناق�سة  2013/02/13م   بتاريخ  املعقودة  االأربعاء  يوم  يف  املجل�ص  ا�ستكمل  وقد   -

،والتي  باملادة )9(  املناق�سة  “ال�سركات”، حيث  بداأ هذه  �ساأن  م�سروع قانون احتادي يف 

اأ�سبحت برقم )10( بعد تعديل اللجنة حيث كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي 

اأبداها ال�سادة االأع�ساء حولها هي :

 - التنويه اإىل اأن البند )اأ( من الفقرة )2( �شيحد من االأن�شطة التجارية التي ميار�شها املواطن ،واالأ�شل 

اأن تكون جميع االأن�شطة التجارية متاحة للمواطن.

- االإ�شارة اإىل اأن تطبيق البند)ب( من الفقرة )2( �شيرتتب عليه اآثار �شلبية  على اقت�شاد الدولة ، كون 

هذا االأمر �شيك�شب جمل�س الوزراء �شالحية منح ا�شتثناء ت�شمح متلك االأجنبي لل�شركة بالكامل اأو اأن تزيد 

ح�شة ال�شريك االأجنبي فيها على )49(% من راأ�س مال ال�شركة.

- املطالبة بحذف البند )ب( من الفقرة )2( والتي تن�س على ) اأن ي�شدر قرارًا يحدد فيه اأ�شكال ال�شركات 

واالأن�شطة اأو الفئات التي يجوز اأن ميتلكها بالكامل �شخ�س اأجنبي اأو اأن تزيد ح�شة ال�شريك االأجنبي فيها 

على ت�شعة واأربعني باملائة من راأ�س مال ال�شركة(.

- التنويه اإىل اأن املناطق احلرة يف الدولة  ت�شمح بتملك ال�شخ�س االأجنبي بالكامل لل�شركة.

اأن�شطة  وا�شحة وحتديد  لو�شع �شوابط   املوقر  الوزراء  قبل جمل�س  بت�شكيل جلنة خمت�شة من  -املطالبة 

حم�شورة ميكن من خالل متلك ال�شخ�س االأجنبي بالكامل لل�شركة.

-التنويه اإىل وجود اآلية ي�شتطيع من خاللها جمل�س الوزراء اأن ي�شتثني بع�س ال�شركات التي تقدم م�شاريع 

ا�شرتاتيجية مهمة وذلك من خالل املادة )3( التي و�شعت ا�شتثناءات عدم �شريان اأحكام هذا القانون 

على بع�س ال�شركات. 

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

كاالآتي: 

- املوافقة على االإبقاء على البند )اأ( من الفقرة )2( لتحديد االأن�شطة التجارية  التي ميكن للمواطنني  

مزاولتها دون غريهم.

- جمل�س الوزراء �شي�شمح بتملك االأجانب فقط للم�شاريع اال�شرتاتيجية املهمة التي مل تتم مزاولتها من قبل 

املواطن،والتي �شت�شاهم   يف جذب فر�س ا�شتثمارات مهمة للدولة ،ولي�شت لالأن�شطة التجارية املوجودة 

يف الدولة.

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

-املوافقة على  حذف البند )ب( من الفقرة )2( والتي تن�س على ) اأن ي�شدر قرارًا يحدد فيه اأ�شكال 

ال�شركات واالأن�شطة اأو الفئات التي يجوز اأن ميتلكها بالكامل �شخ�س اأجنبي اأو اأن تزيد ح�شة ال�شريك 

االأجنبي فيها على ت�شعة واأربعني باملائة من راأ�س مال ال�شركة(.

اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول املادة  اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي  اأما ما يخ�ص   -

)11( من م�سروع القانون والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )12( فهي :

 - التنويه اإىل اأن الفقرة )1( من املادة ال تعطي الغري حق االنتفاع  باأ�شماء ال�شركات التي متت ت�شفيتها، 

وكذلك مل تتطرق املادة اإىل توحيد االأ�شماء على م�شتوى الدولة.

- االقرتاح بتعديل الفقرة )1( لتكون كاالآتي:) يكون لل�شركة ا�شم جتاري ويجب اأال يخالف النظام العام 

للدولة، واأن يكون اال�شم متبوًعا بال�شكل القانوين لل�شركة، وال يجوز ت�شجيل اأي �شركة جديدة با�شم �شركة 

قائمة يف الدولة اأو با�شم م�شابه اإىل درجة توؤدي اإىل اللب�س ،وذلك ح�شب االإجراءات والقواعد القانونية 

املقررة لذلك(.

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

كاالآتي:

- االإجراءات املتبعة يف دائرة التنمية االقت�شادية هو اأن يتم حجز اال�شم لفرتة معينة  اإىل اأن يتم االنتهاء 

من جميع اإجراءات اإن�شاء ال�شركة.

- ميكن الأي �شخ�س اأن ي�شجل ال�شركة اجلديدة با�شم ملغي من �شجل اأ�شماء ال�شركات لدى دوائر التنمية 

االقت�شادية املحلية. 

- هناك م�شروع �شجل جتاري موحد بني الوزارة ودوائر التنمية االقت�شادية املحلية  يتم من خالله التاأكد 

من عدم ت�شابه اأ�شماء ال�شركات يف الدولة والتقليل من اللب�س الذي يحدث من ت�شابه اأ�شمائها.
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- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديلها.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول املادة 

)20(  والتي اأ�سبحت برقم )21( بعد تعديل اللجنة فهي :

 - التنويه اإىل اأن الفقرة )2( من املادة �شت�شاهم يف اختالل حقوق ال�شركاء من خالل بيع ح�شة ال�شريك 

املدين املقيمة باالأ�شهم عن طريق املحكمة  والتي �شتوؤدي اإىل اإنقا�س راأ�س مال ال�شركة.

- االإ�شارة اإىل اأن راأ�س مال ال�شركة  ثابت وال يجوز تداوله واإمنا يتم البيع يف اأ�شهم ال�شركة فقط، ومن خالل 

هذا االأمر يتم نقل امللكية من املدين اإىل الدائن.

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

- وافق املجل�س على اإبقاء املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديلها.

املادة  حول  االأع�ساء  ال�سادة  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  وبخ�سو�ص   -

)21( والتي اأ�سبحت برقم )22( بعد تعديل اللجنة فهي :

 - اال�شتف�شار عن �شبب اإدخال اللجنة م�شطلح عناية الرجل احلري�س اإىل  واجبات املفو�س باإدارة ال�شركة.  

- االإ�شارة اإىل اأن  املق�شود من م�شطلح عناية الرجل احلري�س هو ال�شخ�س املحرتف  الذي يتقا�شى اأجرًا 

مقابل قيامه باأعماله يف اإطار نطاق امل�شوؤولية والقيام بواجباته املتعددة. 

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

كاالآتي:

- املوافقة على التعديل الذي اأدخلته اللجنة يف املادة.

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

- وافق املجل�س على اإبقاء املادة كما جاءت من اللجنة وهي: )يجب على املفو�س باإدارة ال�شركة اأن يحافظ 

غر�س  مع  تتفق  التي  الت�شرفات  بجميع  يقوم  اأن  وعليه  احلري�س  الرجل  عناية  يبذل  حقوقه،واأن  على 

ال�شركة وال�شالحيات املمنوحة له مبوجب تفوي�س ي�شدر من ال�شركة بهذا ال�شاأن(. 

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء حول املادة )25( والتي اأ�شبحت برقم 

)26( بعد تعديل اللجنة  :

داعي  لها،وال  املنا�شبة  الطريقة  ح�شب  املحا�شبية  ب�شجالتها  حتتفظ  ال�شركات  جميع  اأن  اإىل  االإ�شارة   -  

ال�شتحداث بند يو�شح كيفية حفظ �شجالتها املحا�شبية.

-  التنويه اإىل �شرورة حفظ �شجالت ال�شركة بن�شخ اإلكرتونية حلفظ حقوق امل�شاهمني وال�شركاء واأ�شحاب 

العالقة.

-اال�شتف�شار عن اأ�شباب ا�شرتاط  حفظ ال�شجالت املحا�شبية ملدة)5( �شنوات من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية 

لل�شركة.

- االإ�شارة اإىل اأن  امل�شرع حدد )5( �شنوات حلفظ ال�شجالت املحا�شبية لل�شركة كون مدة التقا�شي لدعوى 

امل�شوؤولية  لل�شركات هي )3( �شنوات .

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

- وافق املجل�س على اإبقاء  الفقرة )3( امل�شتحدثة يف املادة كما جاءت من اللجنة دون تعديلها وهي: )يجوز 

وفقًا  لديها  واملودعة  املحفوظة  وامل�شتندات  الوثائق  من  اأي  الأ�شول  اإلكرتونية  بن�شخة  االحتفاظ  لل�شركة 

لل�شوابط التي ي�شدر بها قرار من الوزير(.

املادة  حول  االأع�ساء  ال�سادة  اأبداها   التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  وبخ�سو�ص   -

)28( من م�سروع القانون والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )29( فهي :

اأحد  حرمان  على  ال�شركة  عقد  يف  اتفق  )اإذا  كاالآتي:  لتكون  املادة  من   )3( الفقرة  بتعديل  االقرتاح   -  

ال�شركاء من الربح اأو اإعفائه من اخل�شارة اأو ح�شوله على فائدة ثابتة عن ح�شته من ال�شركة ،كان العقد 

باطاًل(.

ال�شركات  وا�شتثناء  عامة،  كاأحكام  ال�شركات  جميع  على  ال�شرط  هذا  تطبيق  ميكن  اأنه  اإىل  االإ�شارة    -

امل�شاهمة التي ت�شدر اأ�شهم ممتازة متنح فائدة ثابتة مقابل عدم بيع ال�شركاء لالأ�شهم.

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

كاالآتي:

- هناك بع�س �شركات امل�شاهمة ت�شدر اأنواع من  االأ�شهم متنح فائدة ثابتة مقابل عدم بيع ال�شركاء االأ�شهم 

واإ�شافة هذا التعديل يتعار�س مع نظام ال�شركات امل�شاهمة.

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

- وافق املجل�س على اقرتاح تعديل الفقرة )3( من املادة لتكون كاالآتي: )اإذا اتفق يف عقد ال�شركة على 

حرمان اأحد ال�شركاء من الربح اأو اإعفائه من اخل�شارة اأو ح�شوله على فائدة ثابتة عن ح�شته من ال�شركة 

،كان العقد باطاًل(.

اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول املادة  اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي  اأما ما يخ�ص   -

)33( من م�سروع القانون والتي اأ�سبحت برقم )34( بعد تعديل اللجنة فهي :

 - اال�شتف�شار على االآلية التي �شيتم فيها االإ�شراف على تنظيم  االأ�شماء التجارية  لل�شركات يف خمتلف 

االإمارات لتجنب التكرار فيما بينها.

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

كاالآتي:

- هناك بع�س االأ�شماء التجارية لل�شركات مت�شابهة نتيجة للممار�شات ال�شابقة ويجرى حاليًا  اإعادة تنظيم 

االأ�شماء التجارية بالتن�شيق مع دوائر التنمية االقت�شادية املحلية.

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

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

املادة  ال�سادة االأع�ساء على  اأبداها  التي  باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات  - وفيما يتعلق 

)42( والتي اأ�سبح رقمها )43( بعد تعديل اللجنة فهي :
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- االقرتاح باإ�شافة كلمة )عليه( اإىل البند)5( من املادة .

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

على النحو االآتي:

- املوافقة على اإ�شافة كلمة )عليه( اإىل البند)5( من املادة .

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

- وافق املجل�س على اإ�شافة كلمة )عليه( اإىل البند)5( من املادة .

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

)45( والتي اأ�سبح رقمها )46( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االقرتاح باإ�شافة كلمة ) �شفهيًا ( اإىل البند )1( من املادة لتحديد موافقة ال�شركاء .

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

على النحو االآتي:

- االقرتاح باإ�شافة كلمة ) كتابيًا( اإىل البند )1( من املادة بداًل من )�شفهيًا ( .

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

- وافق املجل�س على اإ�شافة كلمة ) كتابيًا( اإىل البند )1( من املادة .

املادة  على  االأع�ساء  ال�سادة  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  يخ�ص  ما  اأما   -

)49( والتي اأ�سبح رقمها )50( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على البند )1( ليكون ) ال يجوز للمدير اأن يتعاقد حل�شابه اخلا�س اأو حل�شاب اأي 

من اأقاربه حتى الدرجة الثانية مع ال�شركة ، اإال باإذن كتابي �شادر من جميع ال�شركاء ي�شدر يف كل حالة 

على حده ( .

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

على النحو االآتي:

- املوافقة على املقرتح املقدم بتعديل البند )1( من املادة .

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

اأو  اأن يتعاقد حل�شابه اخلا�س  البند )1( ليكون ) ال يجوز للمدير  - املوافقة على املقرتح املقدم بتعديل 

حل�شاب اأي من اأقاربه حتى الدرجة الثانية مع ال�شركة ، اإال باإذن كتابي �شادر من جميع ال�شركاء ي�شدر 

يف كل حالة على حده ( .

املادة  االأع�ساء على  ال�سادة  اأبداها  التي  واالآراء واملالحظات  االأفكار  باأهم  يتعلق  - وفيما 

)53( والتي اأ�سبح رقمها )54( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االقرتاح بتعديل ال�شياغة يف عجز املادة لت�شبح ) وكل اتفاق بني ال�شركاء يف خالف ذلك اليحتج به يف 

مواجهة الغري ( بحذف ) يف ذلك االإف�شاح امل�شار اإليه ( . 

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

على النحو االآتي:

- املوافقة على املقرتح املقدم بتعديل �شياغة عجز املادة .

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

- وافق املجل�س على تعديل �شياغة املادة .

املادة  على  االأع�ساء  ال�سادة  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  وبخ�سو�ص   -

)54( والتي اأ�سبح رقمها )55( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على عجز البند )3( من املادة لي�شبح ) مامل يقم بقيده يف ال�شجل التجاري 

واالإعالن عن ذلك يف �شحيفتني حمليتني يوميتني وا�شعتي االنت�شار ( .

- االقرتاح بتحديد املدة الزمنية الن�شحاب ال�شريك  يف ال�شحف الر�شمية يف البند )3( من املادة .

التجاري  ال�شجل  االن�شحاب يف  بقيد  يقم  )ما مل  لي�شبح  املادة  من  البند )3(  بتعديل عجز  االقرتاح   -

بتنظيم ال�شلطة املخت�شة واالإعالن عن ذلك يف �شحيفتني حمليتني يوميتني ت�شدر اإحداهما على االأقل 

باللغة العربية(

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

على النحو االآتي:

- االقرتاح باإبقاء البند )3( من املادة كما جاء من احلكومة بدون ذكر ) وا�شعتي االنت�شار ( لكون هناك 

�شرر على الوزارة وتعدي على حقوق ال�شحف الر�شمية. 

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

ال�شجل  يف  االن�شحاب  بقيد  يقم  مل  )ما  لي�شبح  املادة  من   )3( البند  عجز  تعديل  على  املجل�س  وافق   -

العربية  باللغة  االأقل  على  اإحداهما  ت�شدر  يوميتني  حمليتني  �شحيفتني  يف  ذلك  عن  واالإعالن  التجاري 

وم�شي ثالثني يومًا على امتام االإجراء االأخري( .

-وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )61( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )62( فهي :

- االقرتاح بحذف كلمة “الب�شيطة” من تعريف �شركة التو�شية لعدم اأهميتها يف التعريف واالكتفاء باأن 

تكون الت�شمية �شركة التو�شية وذلك لكي تكون اأ�شهل يف اال�شتخدام.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن ت�شمية �شركة التو�شية الب�شيطة هو م�شطلح م�شتخدم وموجود يف قانون ال�شركات ال�شابق 

ويف قوانني الدول املجاورة ومن االأف�شل اإبقاوؤها.

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

-املوافقة على اإبقاء التعريف كما جاء من احلكومة من دون تعديل. 
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- وبخ�سو�ص املادة )75( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )71( فقد كانت اأهم 

االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

يزيد عن  ال  باأن  وذلك  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  ال�شركاء يف  تقلي�س عدد  يتم  باأن  املطالبة   -

)50( بدال من )75( �شريكًا كما هو وارد يف البند االأول من املادة، وذلك خلطورة هذا العدد ف�شرره 

اأكرب من نفعه على الرتكيبة ال�شكانية للدولة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن الوزارة ترى اأن تقدير عدد ال�شركاء بـ )50( �شريكًا  ال يعد كافيًا وذلك الأن اأعداد اأفراد 

ال�شركات العائلية تفوق هذا العدد يف بع�س االأحيان وبالتايل فاإن عدد )75( �شريكا منا�شب يف الظروف 

احلالية.

- االقرتاح باإ�شافة كلمة )مواطن( للفقرة )2( من املادة لت�شبح )يجوز ل�شخ�س واحد مواطن طبيعي 

اأن يتملك �شخ�س �شركة ذات  للقانون- ال يحق  ال�شابقة  املواد  الأنه - وكما جاء يف  اأو اعتباري( وذلك 

م�شوؤولية حمدودة اإال اأن يكون مواطنًا.

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

- املوافقة على مقرتح تقلي�س عدد ال�شركاء يف ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة وذلك باأن ال يزيد عن 

)50( �شريكًا.

- املوافقة على اإ�شافة كلمة )مواطن( للفقرة )2( من املادة لت�شبح )يجوز ل�شخ�س واحد مواطن طبيعي 

اأو اعتباري(.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء على املادة  

)79( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )75( فهي :

باإ�شافة  ال�شريك وذلك  انتقال ملكية ح�شة  املادة حول  الفقرة )2( من  تعديل على  باإ�شافة  -االقرتاح 

عبارة )اأو بحكم ق�شائي نهائي بنقل غري ر�شائي للملكية( وذلك حتى تطابق ال�شفة القانونية. 

- تاأييد مقرتح احلكومة باإ�شافة تعديل على الفقرة )2( وذلك بتمديد الفرتة املحددة لل�شركات لتعديل 

اأو�شاعها اإىل ثالثة �شهور اأخرى اإ�شافية اأو يف حال حتولها اإىل �شركات ت�شامن بحكم القانون.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- �شعوبة اإ�شافة العبارة املقرتحة )اأو بحكم ق�شائي نهائي بنقل غري ر�شائي للملكية( الأنه �شيكلف الوزارة 

اأعباء كبرية للتحقق من كل ال�شركات التي تنتقل فيها ملكية ح�شة ال�شريك �شواء كان هذا النقل ر�شائيًا 

اأم غري ر�شائي.

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على الفقرة )2( وذلك بتمديد الفرتة املحددة لل�شركات لتعديل اأو�شاعها اإىل 

ثالثة �شهور اأخرى اإ�شافية اأو يف حال حتولها اإىل �شركات ت�شامن بحكم القانون.

 - اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- االإبقاء على الفقرة )2( من املادة كما عدلتها اللجنة.

- املوافقة على مقرتح احلكومة بتمديد الفرتة املحددة لل�شركات لتعديل اأو�شاعها اإىل ثالثة �شهور اأخرى 

اإ�شافية اأويف حال حتولها اإىل �شركات ت�شامن بحكم القانون.

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

املادة  )89( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )85( فهي :

- االقرتاح باأن تتم اإ�شافة ن�شبة %75 من ال�شركاء يف الفقرة )1( التخاذ قرار خا�س وباإجماع اجلميع 

لعزل املدير من من�شبه.

- االقرتاح باإ�شافة بند جديد اإىل املادة برقم )4( ن�شه هو:” يف حال تعذر ا�شتمرار ال�شركة يف عملها 

اأو عزل املدير فيجب دعوة اجلمعية العمومية خالل مدة  اأو ا�شتقالة  اأجله نتيجة وفاة  اأن�شئت من  الذي 

اأق�شاها )14( يومًا من تاريخ انتهاء خدمة املدير الإ�شدار القرار املنا�شب يف �شاأن ا�شتمرار ال�شركة اأو 

ت�شفيتها”.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

وبالتايل  االأجنبي  لل�شريك   49% فاإن  ال�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اأن  اعتبار  اأنه على  اإىل  التنويه   -

القرار اخلا�س ميثل %75 من االأ�شوات فمن ال�شعب جدًا اتخاذ قرار بعزل املدير، واإمنا يتم تنفيذ ما 

مت االتفاق عليه يف عقد التاأ�شي�س .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء الفقرة )1( كما جاءت من احلكومة دون تعديل. 

- وافق املجل�س على البند )3( من املادة كما جاء من احلكومة دون تعديل.

- اأما ما يتعلق باملادة )90( والتي اأ�شبحت برقم )86( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء 

واملالحظات حولها هي:

- املطالبة باإ�شافة عبارة “وم�شاءلته قانونيًا” بعد عبارة “عزل املدير” يف املادة حتى يتم اإيقاع عقوبة اأ�شد 

على املدير يف حال قيامه بعمل مناف�س لل�شركة.

 - اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

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

والتي   )92( املادة  على  االأع�شاء  ال�شادة  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  يخ�س  وفيما   -

اأ�شبحت برقم )88( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات حولها هي:
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لتعيني  املطلوب  العدد  الأن  نظرًا  ال�شركاء(  على  )وجب  ب  لل�شركاء(  )يجوز  كلمة  با�شتبدال  االقرتاح   -

جمل�س الرقابة كبري وهو )3(  من )7(.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

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

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )98(  والتي اأ�شبحت برقم 

)94( بعد تعديل اللجنة فقد كانت هي:

العمومية  “1” يف �شاأن اخت�شا�شات اجلمعية  النقطة  “ املالية املنتهية” اإىل  باإ�شافة عبارة  - االقرتاح 

ال�شنوية لت�شبح”تقرير املديرين عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل خالل ال�شنة املالية املنتهية وتقرير 

مدقق احل�شابات”.

- االقرتاح باإ�شافة عبارة “ وتقرير جمل�س الرقابة” اإىل عجز النقطة “1” من املادة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة عبارة “املالية املنتهية” بعد كلمة ال�شنة يف النقطة “1” من املادة.

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة عبارة “ وتقرير جمل�س الرقابة” اإىل عجز النقطة “1” من املادة.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على مقرتح اإ�شافة عبارة “املالية املنتهية” بعد كلمة ال�شنة يف النقطة “1” من املادة.

- وافق املجل�س على مقرتح اإ�شافة عبارة “ وتقرير جمل�س الرقابة” اإىل عجز النقطة “1” من املادة.

االأفكار  اأبرز  كانت  فقد  اللجنة  تعديل  بعد   )102( برقم  اأ�شبحت  والتي   )106( املادة  وبخ�شو�س   -

واالآراء واملالحظات حولها هي:

- االقرتاح با�شتبدال كلمة )تعينهم( بكلمة )تختارهم( الواردة يف ن�س املادة.

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

النحو االآتي:

- املوافقة على مقرتح ا�شتبدال كلمة )تعينهم( بكلمة )تختارهم( الواردة يف ن�س املادة.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على مقرتح ا�شتبدال كلمة )تعينهم( بكلمة )تختارهم( الواردة يف ن�س املادة.

- اأما ما يتعلق باملادة )107( والتي اأ�شبحت برقم )103( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز االأفكار 

واالآراء واملالحظات حولها هي:

- االقرتاح باالإبقاء على لفظة )جتنب( كما جاءت من احلكومة وعدم تعديلها لت�شبح )تخ�ش�س(،الأن 

التجنيب ال ميكن فيه امل�شا�س باالأرباح التي مت حتديدها اإال ب�شروط وفيه كذلك التزام اأكرب.

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

النحو االآتي:

تخ�شي�س  م�شطلح  الأن  )جتنب(  بكلمة  )تخ�ش�س(  كلمة  ا�شتبدالها  يف  اللجنة  تعديل  على  املوافقة   -

االأموال هو من االأ�شول املحا�شبية امل�شتخدمة يف الدولة فيجب االلتزام به.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة كما جاءت من اللجنة.

- وبعد اأن انتهى املجل�س من مناق�شة املادة )108( والتي اأ�شبحت برقم )104( بعد تعديل اللجنة وافق 

على رفع اجلل�شة ال�شاعة )5:21( م�شاًء على اأن ت�شتاأنف يوم الثالثاء املوافق 2013/02/19م .

- وقد ا�شتكمل املجل�س يف يوم 2013/02/19م مناق�شة مواد م�شروع قانون احتادي يف �شاأن “ال�شركات”، 

حيث  بداأ هذه املناق�شة باملادة )111( ،والتي اأ�شبحت برقم )107( بعد تعديل اللجنة،وقد كانت اأهم 

االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء حولها هي :

- االقرتاح با�شتبدال م�شطلح احلكومة املحلية الوارد يف البند )2( باحلكومات املحلية لكي يكون هناك 

توافق مع مادة التعريفات التي عرفت احلكومة املحلية ب�شيغة املفرد.

- االقرتاح بحذف البند )3( امل�شتحدث من قبل اللجنة الأن احلكومة بطبيعة احلال م�شتثناة يف البند )2( 

من احلد االأدنى للعدد املطلوب لتاأ�شي�س �شركة م�شاهمة عامة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

مادة  مع  توافق  هناك  يكون  لكي  املحلية  باحلكومات  املحلية  احلكومة  م�شطلح  ا�شتبدال  على  املوافقة   -

التعريفات التي عرفت احلكومة املحلية ب�شيغة املفرد.

- التاأكيد على اأهمية اإبقاء البند )3( امل�شتحدث من قبل اللجنة الأنه يتناول حتول �شركات ال�شخ�س الواحد 

تاأثري  له  الذي  االأمر  تاأ�شي�شها،  ولي�س  �شركات م�شاهمة عامة  اإىل  املحدودة  امل�شوؤولية  ال�شركات ذات  اأو 

اإيجابي على منو االقت�شاد الوطني نظرًا لقلة عدد هذه ال�شركات يف الوقت احلايل فهي تبلغ )123( 

�شركة م�شاهمة عامة فقط.  
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- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على ا�شتبدال م�شطلح احلكومة املحلية باحلكومات املحلية الوارد يف البند )2( من املادة .

- وافق املجل�س على االإبقاء على البند )3( امل�شتحدث من قبل اللجنة مع اإ�شافة عبارة” وفقًا لل�شوابط 

التي ت�شعها هيئة االأوراق املالية وال�شلع” اإىل عجز هذا النب

- وفيما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )114( والتي 

اأ�شبحت برقم )110( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات حولها هي:

- االقرتاح باإ�شافة عبارة “عدد االأ�شهم التي اكتتب بها” اإىل عجز الفقرة )ج( يف البند )1( من املادة.

اأن ت�شدر” الواردة يف عجز البند )2( من املادة لت�شبح )وت�شدر  “ وللهيئة  - االقرتاح بتعديل عبارة 

الهيئة( لبيان وجوب �شدور عقد التاأ�شي�س من الهيئة نف�شها.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- التاأكيد على اأن عدد االأ�شهم والقيمة اال�شمية لكل �شهم واردان يف الفقرة )د( من البند )1(،فال حاجة 

لتكرارهما يف الفقرة )ج(.

- املوافقة على تعديل  عبارة “ وللهيئة اأن ت�شدر” الواردة يف عجز البند )2( من املادة لت�شبح )وت�شدر 

الهيئة(.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على الفقرة )ج( من البند )1 ( كما جاءت من احلكومة بدون تعديل.

لت�شبح  املادة  البند )2( من  ت�شدر” الواردة يف عجز  اأن  “ وللهيئة  عبارة  تعديل  املجل�س على  وافق   -

)وت�شدر الهيئة(.

  )116( املادة  على  االأع�ساء  ال�سادة  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  اأما   -

والتي اأ�سبحت برقم )112( بعد تعديل اللجنة فقد كانت هي:

البند  “اجلهات املخت�شة” الوارد يف  العالقة” مب�شطلح  “اجلهات ذات  با�شتبدال م�شطلح  - االقرتاح 

)1( املادة الأن اجلهات املخت�شة هي اجلهات املحلية فقط  كما وردت يف مادة التعريفات. 

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على مقرتح ا�شتبدال م�شطلح “اجلهات ذات العالقة” مب�شطلح “اجلهات املخت�شة” الوارد 

يف البند )1( من املادة الأن اجلهات املخت�شة هي اجلهات املحلية فقط  كما وردت يف مادة التعريفات.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على ا�شتبدال م�شطلح “اجلهات ذات العالقة” مب�شطلح “اجلهات املخت�شة” الوارد يف 

البند )1( من املادة.  

االأفكار  اأبرز  كانت  فقد  اللجنة  تعديل  بعد   )114( برقم  اأ�شبحت  والتي   )118( املادة  وبخ�شو�س   -

واالآراء واملالحظات حولها هي:

- االقرتاح با�شتبدال كلمة “موقوفًا” بكلمة “ تنازاًل” الواردة يف عجز البند )2( من املادة.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على البند )2( من املادة كما جاء من احلكومة بدون تعديل.

- اأما ما يتعلق باملادة )119( والتي اأ�شبحت برقم )115( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز االأفكار 

واالآراء واملالحظات حولها هي:

- االقرتاح بتعديل عنوان هذه املادة لي�شبح”ت�شديق عقد التاأ�شي�س” ليتفق مع م�شمون ن�س املادة.

- االقرتاح با�شتبدال عبارة “ن�شخة من قرار ال�شلطة املخت�شة “ بعبارة “ن�شخة من قرار ال�شلطة املخت�شة 

املبدئي” الواردة يف ن�س املادة.

- االقرتاح با�شتبدال لفظة “امل�شارف املرخ�س لها” بلفظة “امل�شارف املعتمدة” الواردة يف ن�س املادة.

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

النحو االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن توثيق عقد التاأ�شي�س يقوم به كاتب العدل اأما اإجراءات الت�شديق على هذا العقد فتتم يف 

املحكمة.

-  املوافقة على اإبقاء م�شطلح “ املرخ�س لها” الوارد يف ن�س املادة الأنه متداول واأدق يف اال�شتخدام حيث 

اإن جهة الرتخي�س يف الدولة وهي امل�شرف املركزي ت�شتخدم هذا امل�شطلح.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل.

االأفكار  اأهم  كانت  فقد  برقم )124(   اللجنة  تعديل  بعد  اأ�شبحت  والتي  املادة )128(  وبخ�شو�س   -

واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

 - االإ�شارة اإىل اأن التعديل  الذي اأدخلته  اللجنة بزيادة مدة االكتتاب لتكون ال تقل عن )10( اأيام عمل وال 

تزيد على )30( يوم عمل، قد يطيل هذه املدة، االأمر الذي قد ترتتب عليه اأعباء اإ�شافية على ال�شركة 

وموؤ�ش�شيها.

- التنويه  اإىل اأن هذه املادة قد اأعطت ال�شركة  �شالحية حتديد فرتة باب االكتتاب لتكون مدته ال تقل عن 

)10( اأيام عمل وال تزيد على )30( يوم عمل، ويحق لها اأن حتدد الفرتة املنا�شبة لها دون اأن تتجاوز  

)30( يوم عمل.

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



دور االنعقاد العادي الثاني - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2012-2013)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

199 198

كاالآتي:

- التقليل يف مدة فرتة باب االكتتاب لل�شركات يتوافق مع املعايري الدولية العاملية ب�شاأن التناف�شية التي 

ت�شعى اإليها احلكومة االحتادية. 

- املطالبة باإبقاء الفقرة )1( من املادة كما وردت من احلكومة وهي كاالآتي:) يجب اأن يظل باب االكتتاب 

مفتوحًا ملدة ال تقل عن )10(  ع�شرة اأيام وال تزيد على )30( يوًما(.

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

- املوافقة على اإبقاء املادة كما جاءت من اللجنة وهي كاالآتي: ) يجب اأن يظل باب االكتتاب مفتوحًا ملدة 

ال تقل عن )10( ع�شرة اأيام عمل  وال تزيد على )30( يوًما عمل.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء 

على املادة  )132( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )128( فهي :

- املطالبة بتعديل الفقرة )1( من املادة الإلزام املوؤ�ش�شني باإعادة املبالغ املدفوعة والعوائد التي ترتبت 

عليها من قبل املكتتبني  خالل فرتة زمنية معينة يف حال عدم تاأ�شي�س ال�شركة، وذلك من اأجل تفادي 

فرتة اإطالة التقا�شي يف حال حدوث اأي نزاع.

التي  املبالغ  املكتتبني  كاالآتي:)ا�شرتداد  لتكون  املادة  من   )1( الفقرة  على  تعديل  باإ�شافة  االقرتاح   -

دفعوها خالل )10( اأيام عمل من تاريخ �شدور االإعالن والعوائد التي ترتبت عليها ويكون املوؤ�ش�شون 

م�شوؤولني بالت�شامن عن الوفاء بها ف�شاًل عن التعوي�س عند االقت�شاء(.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة تعديل على الفقرة )1( من املادة  وذلك من اأجل اإ�شفاء �شفة االإلزام 

على املوؤ�ش�شني باإعادة املبالغ املدفوعة والعوائد التي ترتبت عليها من قبل املكتتبني  خالل فرتة زمنية 

حمددة يف حالة عدم تاأ�شي�س ال�شركة .

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

- وافق املجل�س على اقرتاح اإ�شافة تعديل على الفقرة )1( من املادة لتكون كاالآتي:)ا�شرتداد املكتتبني 

املبالغ التي دفعوها خالل )10( اأيام عمل من تاريخ �شدور االإعالن والعوائد التي ترتبت عليها ويكون 

املوؤ�ش�شون م�شوؤولني بالت�شامن عن الوفاء بها ف�شاًل عن التعوي�س عند االقت�شاء(.

- اأما املادة )146( والتي اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة برقم )142( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء 

واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

جمموعها  يف  تزيد  والتي  ب�شرائها  ال�شركة  قامت  التي  لالأ�شول  الهيئة  تقييم  بوجوب  املطالبة   -

على)%20( من راأ�س مالها،  قبل اعتماد اجلمعية العمومية حل�شابات ال�شنة املالية االأوىل ب�شرائها 

وفقًا الأحكام القانون ، وذلك من اأجل حماية حقوق امل�شاهمني.

- التنويه اإىل وجود اإخطار للهيئة يف حال �شراء ال�شركة الأ�شول بقيمة تزيد يف جمموعها على )20%( 

عمل  اأداء  عرقلة  عليه  �شيرتتب  ذلك  لكون  لالأ�شول  الهيئة  تقييم  لوجوب  داعي  وال  مالها،  راأ�س  من 

ال�شركة.

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

- وافق املجل�س على املادة دون اإدخال اأي تعديالت عليها .

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )147( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )143( اخلا�سة بتكوين جمل�ص 

االإدارة فهي :

االإدارة” لكون  “تكوين جمل�س  االإدارة” بداُل من  “ت�شكيل جمل�س  ليكون  املادة  بتعديل عنوان  - االقرتاح 

املادة خا�شة بكيفية ت�شكيل جمل�س االإدارة.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب وجوب موافقة امل�شرف املركزي على قرارات انتخاب رئي�س جمل�س االإدارة ونائبة 

والع�شو املنتدب يف ال�شركات املرخ�شة من قبله.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- هناك �شالحيات للم�شرف املركزي اأعطته احلق يف االطالع على قرارات جمال�س االإدارة يف ال�شركات 

املرخ�شة من قبله، واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها .

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على الفقرة )5( من املادة لتكون كاالآتي: ) ي�شدر جمل�س اإدارة الهيئة قرارًا 

يحدد فيه ال�شروط وال�شوابط التي يتعني على ال�شركات االلتزام بها يف تكوين جمال�س اإدارتها، والرت�شيح 

والو�شاطة  ال�شرافة  و�شركات  املالية  اال�شتثمار  و�شركات  التمويل  و�شركات  البنوك  لع�شويتها، ويف حال 

النقدية ي�شدر امل�شرف املركزي القرار الالزم بهذا ال�شاأن يف حال ال�شركات املرخ�شة من قبله(.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تعديل عنوان املادة ليكون “ت�شكيل جمل�س االإدارة”

- وافق املجل�س على اإ�شافة تعديل على الفقرة لتكون كاالآتي: ) ي�شدر جمل�س اإدارة الهيئة قرارًا يحدد فيه 

ال�شروط وال�شوابط التي يتعني على ال�شركات االلتزام بها يف تكوين جمال�س اإدارتها، والرت�شيح لع�شويتها، 

ويف حال البنوك و�شركات التمويل و�شركات اال�شتثمار املالية و�شركات ال�شرافة والو�شاطة النقدية ي�شدر 

امل�شرف املركزي القرار الالزم بهذا ال�شاأن يف حال ال�شركات املرخ�شة من قبله(.

- اأما ما يخ�ص املادة )148( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )144( فقد كانت 

اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- املطالبة بتو�شيح كيفية انتخاب اجلمعية العمومية اأع�شاء جمل�س االإدارة  بالت�شويت ال�شري الرتاكمي.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االقرتاح  باإ�شافة تعديل على الفقرة )1( من املادة لتكون كاالآتي:) مع مراعاة اأحكام املادة)143( من 

هذا القانون، تنتخب اجلمعية العمومية اأع�شاء جمل�س االإدارة بالت�شويت ال�شري الرتاكمي ،وا�شتثناء من 

ذلك يجوز للموؤ�ش�شني اأن يعينوا يف النظام االأ�شا�شي لل�شركة اأع�شاء اأول جمل�س اإدارة(.



دور االنعقاد العادي الثاني - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2012-2013)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

201 200

- الت�شويت ال�شري الرتاكمي هو اأن يكون لكل م�شاهم عدد اأ�شوات ي�شاوي عدد االأ�شهم التي ميلكها بحيث 

يكون الت�شويت بها ملر�شح واحد لع�شوية جمل�س االإدارة اأو يوزعها بني من يختارهم من املر�شحني على 

اأن ال يتجاوز عدد االأ�شوات التي مينحها للمر�شحني الذي اختارهم  عدد االأ�شهم التي بحوزته باأي حال 

من االأحوال.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تاأجيل مناق�شة املادة.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )151( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )147( فهي :

- اال�شتف�شارعن اإمكانية و�شع �شرط يلزم امتالك املر�شح لع�شوية جمل�س االإدارة عددًا حمددًا من االأ�شهم 

توؤهله للفوز بالع�شوية، وتخ�ش�س ل�شمان حقوق امل�شاهمني.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

،ل�شعوبة  االأ�شهم  االإدارة عددًا حمددًا من  لع�شوية جمل�س  املر�شح  يلزم متلك  �شرط   يوجد هناك  ال   -

تطبيق ذلك على اأر�س الواقع .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

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

االأفكار  اأهم  كانت  فقد   )149( برقم  اللجنة  تعديل  بعد  اأ�شبحت  والتي   )153( املادة  وبخ�شو�س   -

واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- اال�شتف�شار عن اإمكانية اأن يكون اأحد الوزراء ع�شوُا يف جمال�س اإدارة ال�شركات امل�شاهمة.  

- االإ�شارة اإىل اأن وجود الوزير يف اإدارة جمال�س ال�شركات  يتعار�س مع املادة )62( من الد�شتور كونها ال 

جتيز لرئي�س جمل�س الوزراء اأو لنوابه اأو الأحد وزراء احلكومة االحتادية اأثناء توليهم من�شبه اأن اأي يزاول 

اأي عمل مهني اأو مايل  . 

- املطالبة بتخفي�س عدد جمال�س ال�شركات امل�شاهمة التي ينت�شب ال�شخ�س الواحد لع�شوية اإدارتها بحيث 

تكون ع�شويته يف �شركتني م�شاهمتني فقط كحد اأق�شى.

- االقرتاح باالإبقاء على اأن يكون ال�شخ�س الواحد ع�شوًا   يف خم�س جمال�س اإدارات عدة �شركات م�شاهمة 

مركزها يف الدولة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- هناك قرار من جمل�س الوزراء ينظم ع�شوية الوزير يف جمال�س اإدارة ال�شركات امل�شاهمة.

- نظرُا لقلة االأ�شخا�س املواطنني ذوي اخلربة  املخت�شني يف االأمور املالية  مت ال�شماح باأن يجمع ال�شخ�س 

الواحد بني ع�شوية جمال�س اإدارة )5( �شركات م�شاهمة مركزها يف الدولة.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء املادة كما عدلتها اللجنة.

- اأما ما يخ�ص املادة )155( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )151( فقد كانت 

اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- املطالبة باأن يكون اأغلبية االأع�شاء و رئي�س جمل�س االإدارة من املتمتعني بجن�شية الدولة .

اأع�شاء  واأغلبية  رئي�س  يكون  اأن  يجب  كاالآتي:)  لتكون   )1( الفقرة  بداية  على  تعديل  باإ�شافة  -االقرتاح 

جمل�س االإدارة من املتمتعني بجن�شية الدولة(.

التي ي�شدر  ال�شركات  التي ت�شتثني من حكم الفقرة)1( من املادة   الفقرة)2(  باإلغاء حذف  -املطالبة 

بها قرار من جمل�س الوزراء بجواز متكلها  بالكامل من �شخ�س اأجنبي اأو بزيادة ح�شة م�شاهمة ال�شريك 

االأجنبي فيها على )49(% من راأ�س مال ال�شركة ،وذلك ليتما�شى مع التعديل ال�شابق باملادة )9( من 

م�شروع القانون والتي اأ�شبحت برقم )10( بعد تعديل اللجنة حيث مت فيها حذف اأ�شكال ال�شركات  التي 

ي�شمح بتملك االأجنبي لل�شركة بالكامل اأو اأن تزيد ح�شة ال�شريك االأجنبي فيها على )49(% من راأ�س 

مال ال�شركة.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تعديل بداية الفقرة )1( لتكون كاالآتي:) يجب اأن يكون رئي�س واأغلبية اأع�شاء جمل�س 

االإدارة من املتمتعني بجن�شية الدولة(.

- وافق املجل�س على حذف الفقرة )2( من املادة.

- وفيما يتعلق باملادة )156( والتي اأ�سبحت برقم )152( بعد تعديل اللجنة فقد كانت 

اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات حولها هي:

- املطالبة باإبقاء عبارة ) العاملني بال�شركة ( يف البند )1( كما جاءت من احلكومة ملنع العاملني بال�شركة  

من ا�شتغالل ع�شويتهم اأو وظيفتهم لتحقيق م�شاحلهم ال�شخ�شية .

- االقرتاح باإ�شافة عبارة ) له اأولغريه (  اإىل البند )1( من املادة .

- االقرتاح باإ�شافة عبارة ) مدقق ح�شابات من جهة حمايدة معتمدة من الهيئة( اإىل عجز البند )2( من 

املادة .

- االقرتاح باإ�شافة عبارة )ويتم تقييم ال�شفقات بوا�شطة مدقق ح�شابي غري مدقق ح�شابي لدى ال�شركة( 

اإىل عجز البند )2( من املادة .

- االقرتاح بحذف عبارة )بغري موافقة من اجلمعية العمومية لل�شركة جتدد �شنويًا( من البند )3( من 

املادة لت�شبح ) اليجوز لع�شو جمل�س االإدارة اأن ي�شرك يف اأي عمل من �شاأنه مناف�شة ال�شركة اأو اأن يتجر 

اأحد فروع الن�شاط التي تزاولها ال�شركة ( حتى ال يكون هناك ت�شارب يف  اأو حل�شاب غريه يف  حل�شابه 

امل�شالح .

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على تعديل اللجنة بحذف عبارة ) العاملني بال�شركة ( من البند )1( يف املادة ،الأنها موجودة 
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يف املادة )1( يف �شاأن التعريفات .

- املوافقة على اإ�شافة عبارة ) له اأولغريه ( اإىل البند )1( من املادة .

- التنويه اإىل خطورة قيام مدقق ال�شركة بتقييم ال�شفقات الأنه هو من يقوم بتقدمي التقرير النهائي اإىل 

االإدارة اأو اجلمعية العمومية  .

- االقرتاح باإ�شافة  عبارة )ويتم تقييم ال�شفقات بوا�شطة مقيم معتمدة لدى الهيئة ( اإىل عجز البند )2( 

من املادة .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإ�شافة عبارة ) له اأولغريه ( اإىل البند )1( من املادة.

- وافق املجل�س على اإ�شافة عبارة ) ويتم تقييم ال�شفقات بوا�شطة مقيم معتمد لدى الهيئة ( اإىل عجز 

البند )2( من املادة .

ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  باأهم  يتعلق  ما  وبخ�سو�ص   -

االأع�ساء  على املادة )157( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )153( فهي :

- االقرتاح بتخفي�س ن�شبة تقدمي  قر�س اإىل �شركة ميلك ع�شو جمل�س االإدارة اأو زوجه اأو اأبناوؤه اأو اأي من 

اأقاربه املذكورين جمتمعني اأو منفردين من )%20( اإىل )%10( يف البند )2( حلماية احلقوق .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

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

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

)162( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )158( فهي :

اأن يكون ح�شوره اأكرث من ثالث  - االقرتاح بو�شع �شابط حل�شور الع�شو اجتماعات جمل�س االإدارة وهو 

الفرتة  غيابه  جتاوز  حال  يف  م�شتقياًل  املجل�س  اعتربه  واإال  متقطعة  جل�شات  خم�س  اأو  متتالية  جل�شات 

املقرتحة دون عذر .

- املطالبة بتحديد عدد جل�شات اجتماعات جمل�س االإدارة .

اإذا تغيب ع�شو جمل�س االإدارة عن ح�شور  - االقرتاح بحذف كلمة )اأكرث( من املادة لت�شبح كاالآتي : ) 

اجتماعات املجل�س ثالث جل�شات متتالية اأو خم�س جل�شات متقطعة خالل مدة جمل�س االإدارة دون عذر 

يقبله املجل�س اأعترب م�شتقياًل (.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- التنويه اإىل اأن اجتماعات جمل�س االإدارة )4( اجتماعات يف ال�شنة على االأقل ،وميكن اأن ت�شل االجتماعات 

اإ�شكالية يف هذا  ال�شنة، وحتديد احل�شور ب)5( اجتماعات متقطعة قليل وقد ي�شبب  اأو)7( يف   )6(

ال�شاأن .

ح�شور  عن  االإدارة  جمل�س  ع�شو  تغيب  اإذا   (  : لي�شبح  املقدم  املقرتح  على  تعديل  باإ�شافة  االقرتاح   -

اجتماعات املجل�س ثالث جل�شات متتالية اأو خم�س جل�شات متقطعة خالل دورة جمل�س االإدارة دون عذر 

يقبله املجل�س اأعترب م�شتقياًل (.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تعديل املادة لت�شبح :) اإذا تغيب ع�شو جمل�س االإدارة عن ح�شور اجتماعات املجل�س 

ثالث جل�شات متتالية اأو خم�س جل�شات متقطعة خالل مدة جمل�س االإدارة دون عذر يقبله املجل�س اأعترب 

م�شتقياًل(.

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

املادة )164( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )160( فهي :

- االقرتاح بحذف البند )1( من املادة الأن ن�شاب عدد االأع�شاء يف  جمل�س االإدارة مكتمل ،فالحاجة اإىل 

اإنابة ع�شو اآخر حل�شور اجتماعات املجل�س .

- املطالبة باإبقاء البند )1( من املادة حلفظ حقوق ع�شو جمل�س االإدارة يف الت�شويت .

- االقرتاح بتعديل عنوان هذه املادة لي�شبح :) اإنابة ع�شو جمل�س االإدارة يف اجتماعات املجل�س للت�شويت( 

ليتفق مع م�شمون ن�س املادة .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء البند )1( من املادة كما جاء من احلكومة دون تعديل .

-وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )170( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )166( فهي :

- االقرتاح بحذف عبارة )على اأن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى( وذلك الأحقية امل�شاهم يف رفع 

الدعوى دون اإخطار ال�شركة.

- االقرتاح باإبقاء املادة كما جاء ت من اللجنة وذلك الأن اأي حذف يف املادة �شيبطل �شحتها.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على مقرتح حذف عبارة )على اأن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى( وذلك حلقه الد�شتوري 

يف رفع الدعوى.

- االقرتاح بحذف عبارة )اإذا كان من �شاأن اخلطاأ اإحلاق �شرر خا�س به كم�شاهم( لعدم جدوى وجودها 

يف املادة.

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

-  وافق املجل�س على اإبقاء املادة كما جاءت من اللجنة. 

واالآراء  االأفكار  اأهم  اللجنة )169( فقد كانت  اأ�شبحت بعد تعديل  والتي  املادة )173(  - وبخ�شو�س 

واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على الفقرة )1( من املادة وذلك بتحديد �شقف اأعلى للمكافات ال�شنوية الأع�شاء 

جمل�س االإدارة.
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– وزير االقت�ساد على هذه املالحظات  - وقد جاء رد معايل/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري 

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن اأغلب املمار�شات العاملية يف اإحت�شاب مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة ال�شنوية تتوافق مع ما 

جاءت يف املادة )1(، وذلك باأن ال تزيد املكافاأة على ن�شبة )%10( من الربح ال�شنوي ال�شايف.

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

- املوافقة على االإبقاء على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل.

-وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )186( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )182( فهي :

برئي�س  يتعلق  اأمر  يف  تبحث  اجلمعية  كانت  واإذا   ( كاالآتي:  لتكون  املادة  على  تعديل  باإ�شافة  االقرتاح    -

اأيًا كان، وجب اأن تختار اجلمعية من بني امل�شاهمني من يتوىل رئا�شة االجتماع خالل مناق�شة  االجتماع 

هذا االأمر(.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على مقرتح تعديل �شياغة املادة لت�شبح ) واإذا كانت اجلمعية تبحث يف اأمر يتعلق برئي�س االجتماع 

اأيًا كان، وجب اأن تختار اجلمعية من بني امل�شاهمني من يتوىل رئا�شة االجتماع خالل مناق�شة هذا االأمر(.

 - اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على تعديل �شياغة املادة لت�شبح: ) واإذا كانت اجلمعية تبحث يف اأمر يتعلق برئي�س االجتماع اأيًا 

كان، وجب اأن تختار اجلمعية من بني امل�شاهمني من يتوىل رئا�شة االجتماع خالل مناق�شة هذا االأمر(.

-اأما املادة  )190( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )186( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء 

واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء عليها فهي :

- االقرتاح با�شتبدال كلمة )اأ�شهم( بكلمة )ن�شيب( يف عجز الفقرة الثانية من املادة.

- االقرتاح بتعديل �شياغة العبارة االأخرية يف الفقرة الثانية من املادة لت�شبح )ويف حال كون ع�شو جمل�س 

االإدارة �شخ�س اعتباري ت�شتبعد اأ�شهم ذلك ال�شخ�س االعتباري(.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على مقرتح ا�شتبدال كلمة )اأ�شهم( بكلمة )ن�شيب( يف الفقرة الثانية.

املادة وذلك حلفظ احلقوق وتدعيم  الثانية من  للفقرة  تعار�س امل�شالح(  )اأو  باإ�شافة عبارة  - االقرتاح 

املعنى.

- املوافقة على مقرتح تعديل �شياغة الفقرة االأخرية من البند )2( لت�شبح )ويف حال كون ع�شو جمل�س 

االإدارة �شخ�س اعتباري ت�شتبعد اأ�شهم ذلك ال�شخ�س االعتباري(.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح ا�شتبدال كلمة )اأ�شهم( بكلمة )ن�شيب(.

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة عبارة )اأو تعار�س امل�شالح( للفقرة الثانية من املادة.

- املوافقة على مقرتح تعديل �شياغة الفقرة االأخرية من البند )2( لت�شبح )ويف حال كون ع�شو جمل�س 

االإدارة �شخ�س اعتباري ت�شتبعد اأ�شهم ذلك ال�شخ�س االعتباري(.

اأهم  كانت  فقد   )215( اللجنة  تعديل  بعد  اأ�سبحت  والتي   )219( املادة   -وبخ�سو�ص 

االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على فهي :

- اال�شتف�شار عن املربرات التي جتيز ملجل�س اإدارة الهيئة اأن ي�شدر قرارًا بزيادة اأو تخفي�س فرتة احلظر 

وذلك يف البند )3( من املادة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأنه قد جاز ملجل�س اإدارة الهيئة اإ�شدار قرار زيادة اأو تخفي�س فرتة احلظر �شيوؤدي للمرونة يف 

العمل، ولوجود بع�س املمار�شات ال�شابقة من خالل قيام بع�س ال�شركات ببيع اأ�شهمها يف فرتة �شنة وذلك 

بناًء على تقييم و�شع ال�شركة.

- االقرتاح باإعادة �شياغة البند )3( من املادة لي�شبح )يجوز ملجل�س اإدارة الهيئة اأن ي�شدر قرارًا بزيادة 

فرتة احلظر املذكورة يف البند )1( من هذه املادة بحيث ال تزيد عن ثالث �شنوات(.

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

اأن ي�شدر  الهيئة  اإدارة  املادة لي�شبح )يجوز ملجل�س  البند )3( من  اإعادة �شياغة  -املوافقة على مقرتح 

قرارًا بزيادة فرتة احلظر املذكورة يف البند )1( من هذه املادة بحيث ال تزيد عن ثالث �شنوات(.

اأهم  اللجنة )237( فقد كانت  اأ�سبحت بعد تعديل  باملادة )241( والتي  ما يتعلق  اأما   -

االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- االقرتاح باأن تقوم الهيئة بو�شع املعايري واالأ�ش�س املحا�شبية وذلك ح�شب ما تراه منا�شبًا لظروف الدولة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن املعايري واالأ�ش�س املحا�شبية تكون موحدة على م�شتوى العامل وتقوم ال�شركات بتطبيقها.

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

- املوافقة على االإبقاء على هذه املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل.

- وبعد اأن انتهى املجل�س من مناق�شة هذه املادة وافق على رفع اجلل�شة ال�شاعة )06:44( م�شاًء على اأن 

ت�شتاأنف يوم االأربعاء املوافق 2013/02/20م،ال�شتكمال مناق�شة مواد امل�شروع .

2013/02/20م مناق�شة مواد م�شروع قانون احتادي  - وقد ا�شتكمل املجل�س يف يوم االأربعاء املوافق 

يف �شاأن “ال�شركات”، حيث بداأ هذه املناق�شة باملادة )246( ،والتي اأ�شبحت برقم )242( بعد تعديل 

اللجنة وقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء حولها هي :
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- املطالبة بوجوب اإلزام ال�شركة بعد انق�شاء �شنتني ماليتني من تاريخ تاأ�شي�شها وحتقيقها اأرباحًا اأن تقدم 

تربعات ، وذلك لتفادي تهرب ال�شركات من امل�شوؤولية املجتمعية.

اأن يقابله حوافز تقدمها احلكومة لل�شركات  اإلزام ال�شركات بامل�شوؤولية املجتمعية ،البد  - التنويه  اإىل اأن 

امللتزمة بامل�شوؤولية املجتمعية.

�شرائب   دفع  يلزم  ال  كونه  الد�شتور  مع  يتعار�س  املجتمعية  بامل�شوؤولية  ال�شركات  اإلزام  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

للحكومة ،وهذا قد يوؤثر على اال�شتثمارات التجارية يف الدولة.

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على املادة لتكون كاالآتي: )يجوز لل�شركة بعد انق�شاء �شنتني ماليتني من تاريخ 

تاأ�شي�شها وحتقيقها اأرباحًا ،مبوجب قرار خا�س اأن تقدم تربعات اأو هبات اأو منح اأو تدريب اأو غريه من 

اأ�شكال امل�شوؤولية االجتماعية(

- االقرتاح بتغيري عنوان املادة لتكون”امل�شاهمات املجتمعية لل�شركات” بداًل من م�شماها احلايل “امل�شوؤولية 

املجتمعية لل�شركات”.

لتنظيم  قرارًا  الوزراء  جمل�س  اإ�شدار  )�شرورة  كاالآتي:  وهي  املادة  اإىل  جديدة  فقرة  باإ�شافة  االقرتاح   -

امل�شوؤولية املجتمعية يف ال�شركات امل�شاهمة العامة واخلا�شة(.

- اال�شتف�شار عن وجود تن�شيق بني وزارة االقت�شاد ووزارة ال�شوؤون االجتماعية  يف �شاأن امل�شوؤولية املجتمعية 

لل�شركات.

- التنويه اإىل �شرورة اأن تلتزم كافة ال�شركات بامل�شوؤولية املجتمعية �شمن مبادئ اأحكام  هذا القانون ولي�س 

فقط ال�شركات امل�شاهمة.

االنتقالية واخلتامية وهي كاالآتي:     االأحكام  الثاين ع�شر من  الباب  باإ�شافة مادة م�شتحدثة يف  - االقرتاح 

مبا�شرة  على  واخلا�شة  العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  لتحفيز  الالزمة  ال�شوابط  الوزراء  جمل�س  ي�شدر   (

م�شوؤوليتها املجتمعية بناًء على اقرتاح جمل�س اإدارة الهيئة اأو الوزير بح�شب االأحوال(.

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

كاالآتي:

باإبقاء عنوان املادة كما عدلته اللجنة”امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات” كونه م�شطلح متعارف  - املطالبة 

عليه دوليًا.

- البد اأن تكون هناك تو�شية من الوزير اأو رئي�س الهيئة يف �شاأن اإ�شدار جمل�س الوزراء املوقر قرارًا لتنظيم 

امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات.

-هناك بع�س ال�شركات ال تقدم ميزانيتها اإىل اجلهات املعنية، وي�شعب تطبيق امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات 

عليها.

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

- املوافقة على اإ�شافة تعديل على املادة لتكون كاالآتي: )يجوز لل�شركة بعد انق�شاء �شنتني ماليتني من تاريخ 

تاأ�شي�شها وحتقيقها اأرباحًا ،مبوجب قرار خا�س اأن تقدم تربعات اأو هبات اأو منح اأو تدريب اأو غريه من 

اأ�شكال امل�شوؤولية االجتماعية(.

- املوافقة على �شياغة  مادة م�شتحدثة يف الباب الثاين ع�شر من االأحكام االنتقالية واخلتامية  يف �شاأن 

امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )252( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )248( فهي :

يدقق  التي  لل�شركة  املالية  االأوراق  �شراء  وموظفيه  احل�شابات  مراقبة حظر مدقق  اآلية  اال�شتف�شار عن   -

ح�شاباتها اأو تقدمي ا�شت�شارات الأي �شخ�س ب�شاأنها.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- هناك نظام يف �شوق االأوراق املالية يتم فيه ت�شجيل اأ�شماء مدققي احل�شابات وموظفيهم ويحظر عليهم 

تداول ال�شركة التي يدققون فيها ح�شاباتها.

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

- وافق املجل�س على املادة دون اإدخال اأي تعديالت عليها .

االأفكار  اأهم  كانت  فقد   )249( برقم  اللجنة  تعديل  بعد  اأ�شبحت  والتي   )253( املادة  وبخ�شو�س   -

واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- االإ�شارة اإىل اأن منح مدقق احل�شابات )10( اأيام الإخطار الهيئة  باأي خمالفات الأحكام القانون اأو اأية 

يتم  اأن  ،والبد  طويلة  فرتة  تعترب  بال�شركة  مهامه  اأداء  اأثناء  ك�شفها  يتم  جزائية  جرمية  ت�شكل  خمالفة 

اإخطار الهيئة فورًا.

- التنويه اإىل وجوب اإيقاف الهيئة  مدقق احل�شابات الذي يك�شف اأية خمالفات اأثناء اأداء مهامه بال�شركة 

وال يخطر الهيئة بذلك، وعدم جعل االإيقاف جوازيًا للهيئة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- ميكن ملدقق احل�شابات اإخطار  الهيئة باأي خمالفات الأحكام القانون اأو اأية خمالفة ت�شكل جرمية جزائية 

يتم ك�شفها اأثناء اأداء مهامه بال�شركة وبحد اأق�شى )10( اأيام لذلك.

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

- وافق املجل�س على املادة دون اإدخال اأي تعديالت عليها .

ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  باأهم  يتعلق  ما  وبخ�سو�ص   -

االأع�ساء على املادة  )259( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )255( فهي :

- االقرتاح بتعديل الفقرة )ب( من البند )2( اخلا�شة با�شتثناء احلد االأعلى لعدد امل�شاهمني يف �شركة 

امللكية بطريق  انتقال  االإرث( ،وحذف  امل�شاهم بطريق  انتقال ملكية  لتكون كاالآتي:)  امل�شاهمة اخلا�شة 

الو�شية اأو بحكم ق�شائي.

-االقرتاح بحذف ا�شتثناء ال�شخ�س الطبيعي الواحد من تاأ�شي�س ومتلك �شركة م�شاهمة خا�شة،وذلك من 
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بداية  الفقرة )3( لتكون كاالآتي:) ا�شتثناء من احلد االأدنى لعدد امل�شاهمني املقرر بالبند )1( من هذه 

املادة، يجوز ل�شخ�س اعتباري تاأ�شي�س ومتلك �شركة م�شاهمة خا�شة وال ي�شاأل مالك راأ�س مال ال�شركة عن 

التزاماتها اإال مبقدار راأ�س املال الوارد بعقد تاأ�شي�شها ويجب اأن يتبع ا�شم ال�شركة عبارة”�شركة ال�شخ�س 

الواحد م�شاهمة خا�شة”(

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على اقرتاح حذف ا�شتثناء ال�شخ�س الطبيعي الواحد من تاأ�شي�س ومتلك �شركة م�شاهمة خا�شة.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تعديل بداية  الفقرة )3( لتكون كاالآتي:) ا�شتثناء من احلد االأدنى لعدد امل�شاهمني 

املقرر بالبند )1( من هذه املادة، يجوز ل�شخ�س اعتباري تاأ�شي�س ومتلك �شركة م�شاهمة خا�شة وال ي�شاأل 

اأن يتبع ا�شم  مالك راأ�س مال ال�شركة عن التزاماتها اإال مبقدار راأ�س املال الوارد بعقد تاأ�شي�شها ويجب 

ال�شركة عبارة”�شركة ال�شخ�س الواحد م�شاهمة خا�شة”(

- اأما ما يخ�ص املادة )261( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )257( فقد كانت 

اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

اإجراءات  اإجناز  متابعة  يف  املوؤ�ش�شني  غري  من  �شخ�س  املوؤ�ش�شني  جلنة  تفوي�س  كيفية  عن  اال�شتف�شار   -

التاأ�شي�س لدى اجلهات املخت�شة.

-االإ�شارة اإىل اأن التفوي�س يف هذه املادة هو ا�شتثناء من القاعدة العامة كون التفوي�س جاء بن�س يف القانون 

وهنا يجوز تفوي�س �شخ�س من غري املوؤ�ش�شني يف متابعة اإجناز اإجراءات التاأ�شي�س لدى اجلهات املخت�شة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

-االقرتاح  بتعديل  الفقرة)2( من املادة لتكون كاالآتي: )يجوز للجنة املوؤ�ش�شني تفوي�س اأحد اأع�شائها اأو 

�شخ�س من الغري يف متابعة واإجناز اإجراءات التاأ�شي�س لدى الوزارة وال�شلطة املخت�شة وفق لل�شوابط التي 

ت�شعها الوزارة يف هذا ال�شاأن(

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

اأحد  تفوي�س  املوؤ�ش�شني  للجنة  )يجوز  كاالآتي:  لتكون  املادة  من  الفقرة)2(  تعديل  على  املجل�س  وافق   -

اأع�شائها اأو �شخ�س من الغري يف متابعة واإجناز اإجراءات التاأ�شي�س لدى الوزارة وال�شلطة املخت�شة وفق 

لل�شوابط التي ت�شعها الوزارة يف هذا ال�شاأن(.

االأفكار  اأهم  اللجنة برقم )260( فقد كانت  اأ�شبحت بعد تعديل  والتي  باملادة )264(  يتعلق  - وفيما 

واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- االقرتاح  بتعديل  الفقرة )1( من املادة لتكون كاالآتي:)يكون لل�شركات امل�شاهمة اخلا�شة �شجل يدون 

فيه اأ�شماء امل�شاهمني وح�شة اأ�شهم كل منهم يف ال�شركة واأية ت�شرفات تطراأ عليها ،وي�شلم هذا ال�شجل 

الأمانة �شجل االأ�شهم(

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االقرتاح باأن يكون تعديل الفقرة )1( من املادة كاالآتي:)يكون لل�شركات امل�شاهمة اخلا�شة �شجل يدون 

فيه اأ�شماء امل�شاهمني وعدد اأ�شهم كل منهم واأية ت�شرفات تطراأ عليها ،وي�شلم هذا ال�شجل الأمانة �شجل 

االأ�شهم(.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تعديل الفقرة )1( من املادة كاالآتي:)يكون لل�شركات امل�شاهمة اخلا�شة �شجل يدون 

فيه اأ�شماء امل�شاهمني وعدد اأ�شهم كل منهم واأية ت�شرفات تطراأ عليها ،وي�شلم هذا ال�شجل الأمانة �شجل 

االأ�شهم(.

واالآراء  االأفكار  اأهم  كانت  فقد   )270( برقم  اللجنة  تعديل  بعد  اأ�شبحت  والتي   )274( املادة  اأما   -

واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- االإ�شارة اإىل وجود معايري حملية معتمدة يف اأ�شول املحا�شبة والتدقيق الدولية املعتمدة ب�شاأن ال�شنة املالية 

لل�شركة القاب�شة.  

-االإ�شارة اإىل عدم وجود مادة تو�شح كيفية اإدارة ال�شركات القاب�شة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- ال توجد هناك معايري حملية يف الق�شايا املتعلقة  باأ�شول املحا�شبة والتدقيق الدولية املعتمدة يف �شاأن 

ال�شنة املالية لل�شركات .

- هناك نوعني من ال�شركات القاب�شة وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اأو �شركة م�شاهمة خا�شة وينطبق 

عليهما جميع االأحكام املتعلق بهما يف اإدارتهما. 

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة دون اإدخال اأي تعديالت عليها .

ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات   واالآراء  االأفكار  باأهم  يتعلق  ما  وبخ�سو�ص   -

االأع�ساء على املادة )279( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )274( فهي:

- اال�شتف�شار عن املربرات املطلوبة لتحول �شركة امل�شاهمة العامة اإىل �شركة ت�شامن اأو تو�شية ب�شيطة اأو 

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اأو �شركة م�شاهمة عامة.

-اال�شتف�شار عن كيفية تقييم �شعر االأ�شهم يف حال حتول �شركة امل�شاهمة العامة اإىل �شركة اأخرى.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

التي وافقت على  ال�شلطة املخت�شة  امل�شرتكة مابني  اللجنة  امل�شاهمة على  - تعر�س مربرات حتول �شركة 

تاأ�شي�س �شركة امل�شاهمة العامة للنظر يف حاجة ال�شركة اإىل التحول ل�شركة اأخرى.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:
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- وافق املجل�س على املادة دون اإدخال اأي تعديالت عليها .

- اأما ما يخ�ص املادة )288( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )283( فقد كانت 

اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- االإ�شارة اإىل اأنه ال يجوز للجمعية العمومية يف حال ت�شفية ال�شركة اأن ت�شدر قرارًا خا�شًا مبوجبه اأن 

تندمج مع �شركة اأخرى عن طريق قيام ال�شركات باإبرام عقد فيما بينها بهذا ال�شاأن.

-التنويه اإىل اأن امل�شفي يقوم باإبرام عقد بينه وبني ال�شركة املطلوب اندماجها يف املحكمة املخت�شة الإ�شدار 

قرار بهذا ال�شاأن.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- اجلمعية العمومية قائمة خالل فرتة الت�شفية ولها احلق اأن ت�شدر قرارًا خا�شًا مبوجبه اأن تندمج مع 

�شركة اأخرى .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة دون اإدخال اأي تعديالت عليها .

اأبرز االأفكار  اللجنة فقد كانت  اأ�شبحت برقم )284( بعد تعديل  - وفيما يتعلق باملادة )289( والتي 

واالآراء واملالحظات حولها هي:

- اال�شتف�شار عن مدى تاأثري بقاء البند )4( من املادة على ال�شركاء اأو امل�شاهمني يف ال�شركات املندجمة.

- وقد جاء رد معايل/�شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد على هذه املالحظات واالأفكار واالآراء 

على النحو االآتي:

- تواجه الوزارة �شعوبات يف موافقة بع�س ال�شركاء  اأوامل�شاهمني على االندماج   لكون هذا االأمر قد يوؤدي 

اإىل تاأخري حتول ح�ش�س اأو اأ�شهم ميلكونها اإىل ال�شركة الداجمة اأو ال�شركة اجلديدة .

- االقرتاح بحذف البند )4( من املادة .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

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

املادة  حول  االأع�ساء  ال�سادة  اأبدها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  وبخ�سو�ص   -

)292( والتي اأ�سبحت برقم )287( بعد تعديل اللجنة فهي:

- املوافقة على مقرتح املقدم من احلكومة بتعديل البند )1( من املادة .

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االقرتاح بتعديل البند )1( من املادة لي�شبح ) فيما عدا ال�شركات امل�شاهمة لل�شركاء الذين اعرت�شوا 

على قرار االندماج طلب االن�شحاب من ال�شركة وا�شرتداد قيمة ح�ش�شهم وذلك بتقدمي طلب كتابي اإىل 

ال�شركة خالل )15( يوم عمل من تاريخ �شدور قرار االندماج(

- املوافقة على تعديل البنود )1،2،3( من املادة بحذف كلمة )االأ�شهم( اأينما وردت فيها  .

- االقرتاح بحذف كلمة )االأ�شهم ( من عنوان املادة .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تعديل البند )1( من املادة لي�شبح ) فيما عدا ال�شركات امل�شاهمة لل�شركاء الذين 

اعرت�شوا على قرار االندماج طلب االن�شحاب من ال�شركة وا�شرتداد قيمة ح�ش�شهم وذلك بتقدمي طلب 

كتابي اإىل ال�شركة خالل )15( يوم عمل من تاريخ �شدور قرار االندماج(

االنح�شاب  قيمة احل�ش�س حمل  تقدير  يتم   ( لي�شبح  املادة  البند )2( من  تعديل  املجل�س على  وافق   -

باالتفاق ويف حالة االختالف على هذا التقدير يتعني عر�س االأمر على جلنة ت�شكلها �شلطة خمت�شة لهذا 

الغر�س وذلك قبل اللجوء اإىل الق�شاء(.

- وافق املجل�س على تعديل البند )3( من املادة لي�شبح ) يجب اأن توؤدي القيمة غري املتنازع عليها للح�ش�س 

مو�شوع االن�شحاب اإىل اأ�شحابها قبل اإمتام اإجراءات االندماج قبل االلتجاء اإىل اللجنة امل�شار اإليها يف 

البند ال�شابق ب�شاأن القيمة املتنازع عليها (.

- وافق املجل�س على تغري عنوان املادة لي�شبح ) ا�شرتداد قيمة احل�ش�س ( .

- اأما ما يتعلق باملادة )297( والتي اأ�شبحت برقم )292( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأبرز االأفكار 

واالآراء واملالحظات حولها هي:

- االقرتاح بتغري عنوان املادة لي�شبح ) اال�شتحواذ ( بداًل من ) عملية اال�شتحواذ ( ليتوافق مع بقية املواد 

يف الت�شمية .

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على مقرتح تغيري عنوان املادة لي�شبح ) اال�شتحواذ ( بداًل من ) عملية اال�شتحواذ (.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تغري عنوان املادة لي�شبح ) اال�شتحواذ ( بداًل من ) عملية اال�شتحواذ (.

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

)307( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )302( فهي :

- االقرتاح باإ�شافة عبارة ) اإما بزيادة راأ�س مالها اأو اإعادة هيكلتها اأو دجمها مع �شركة اأخرى (  اإىل عجز 

البند )1( من املادة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- التنويه اإىل اأن اجلمعية العمومية تقوم باإ�شدار القرارات اخلا�شة بال�شركة اإما بحلها اأو ا�شتمرارها.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء البند )1( من املادة كما جاء من اللجنة .

-وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )334( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )329( فهي :
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- االقرتاح با�شتبدال كلمة )يجب( بكلمة )يجوز( يف اأول املادة وذلك للتاأكيد على اأن تعيني الوكيل بالوجوب 

يكون مق�شورًا على مواطني الدولة دون غريهم.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن تقييم الوزارة مل�شتوى ال�شرر والفائدة من وجوب اأن يكون وكيل ال�شركات االأجنبية من 

مواطني الدولة تبني اأنه نتج عنه العديد من امل�شكالت لهوؤالء املواطنني نتيجة هروب املوكول االأمر الذي 

ترتب عليه فر�س الغرامات وزج البع�س يف ال�شجون واأي�شًا تكبدهم اخل�شائر، ناهيك اأن ال�شركات االأجنبة 

ال حتبذ ذلك وبالتايل تقوم بالعمل يف الدول االأخرى ومنها الدول اخلليجية املجاورة.

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

-وافق املجل�س على مقرتح ا�شتبدال كلمة )يجب( بكلمة )يجوز( يف اأول  املادة. 

واالآراء  االأفكار  اأهم  اللجنة )333( فقد كانت  اأ�شبحت بعد تعديل  والتي  املادة )338(  - وبخ�شو�س 

واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- االقرتاح باإ�شافة عبارة ال�شلطة املخت�شة للبند )1( ملا لها من دور رقابي على ال�شركات امل�شاهمة بجانب 

كل من الوزارة والهيئة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

الدور  اأهمية يف  من  لها  ملا  املادة  للبند )1( من  املخت�شة  ال�شلطة  عبارة  اإ�شافة  على مقرتح  املوافقة   -

الرقابي.

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

- وافق املجل�س على مقرتح اإ�شافة عبارة ال�شلطة املخت�شة للبند )1( من املادة.

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

)339( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )334( فهي :

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على املادة وذلك باإ�شافة عبارة ) اأما باقي ال�شركات فتقوم ال�شلطة املخت�شة 

باإ�شدار نظام التفتي�س اخلا�س بها( وذلك الأن ال�شركة ذكرت نوعني فقط من ال�شركات اأما باقي ال�شركات 

مل يتم التطرق اإليها يف املادة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

اأن الدوائر االقت�شادية املحلية تقوم بالتفتي�س على بع�س ال�شركات وتقوم بهذا الدور من  - االإ�شارة اإىل 

خالل اإجراءاتها.

 - اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء املادة كما جاءت من اللجنة.

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة  )344( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )339( فهي :

- االقرتاح باإ�شافة بند جديد للمادة يحمل رقم )3( وهو )يف حالة تكرار اجلرمية خالل �شنة من الت�شالح 

هذا  يف  عليها  املن�شو�س  الغرامات  ت�شاعف  فيها  بات  حكم  �شدور  بعد  اجلرمية  اإىل  العودة  اأو  عليها، 

الف�شل يف حديها االأدنى واالأق�شى( .

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على البند )3( اجلديد املقرتح اإ�شافته للمادة .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على البند )3( اجلديد املقرتح اإ�شافته للمادة .

-اأما ما يخ�س املادة  )347( والتي اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة )342( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء 

واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء فيها هي :

-املوافقة على مقرتح اإ�شافة عبارة اإىل عجز املادة هي )اأو دفاتر ال�شركة ووثائقها وعلى اأي م�شتندات اأو 

وثائق تتعلق ب�شفقة قامت ال�شركة باإبرامها مع ذات العالقة(

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االقرتاح باإ�شافة عبارة اإىل عجز املادة هي )اأو دفاتر ال�شركة ووثائقها وعلى اأي م�شتندات اأو وثائق تتعلق 

ب�شفقة قامت ال�شركة باإبرامها مع ذات العالقة( .

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

اأو وثائق تتعلق  - وافق املجل�س على مقرتح اإ�شافة عبارة )اأو دفاتر ال�شركة ووثائقها وعلى اأي م�شتندات 

ب�شفقة قامت ال�شركة باإبرامها مع ذات العالقة( اإىل عجز املادة.

- اأما ما يتعلق  باملادة )354( والتي اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة )349( فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء 

واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- االقرتاح بت�شديد العقوبة على ال�شركات التي ال حتفظ ال�شجالت املحا�شبية للمدة املحددة بهذا القانون  

بحيت ال تقل الغرامة يف �شاأن هذا االأمر عن خم�شني األف درهم وال تزيد على خم�شمائة األف درهم.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأنه من خالل مناق�شة هذه املادة مت تخفيف العقوبة وذلك لكي تتما�شى مع حجم اجلرمية.

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

- وافق املجل�س على االإبقاء على املادة كما جاءت من اللجنة والتي ن�شت على تخفيف العقوبة متا�شيًا مع 

حجم اجلرمية.

-وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 
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املادة  )365( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )360( فهي :

- االقرتاح بحذف املادة وذلك لعدم �شرورتها لوجود ف�شل يف هذا القانون يخت�س بالعقوبات بينما هذه 

املادة عامة ومل حتدد جلرم بعينه.

- االقرتاح باإبقاء املادة الأهميتها يف دعم تنفيذ هذا القانون واحرتام مواده.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

- اال�شارة اإال اأن هذه املادة موجودة يف العديد من القوانني ومنها قانون ال�شركات التجارية ل�شنة 1984، 

وتاأتي �شرورة هذه املادة يف دعم تنفيذ هذا القانون واحرتام مواده .

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

-وافق املجل�س على اإبقاء املادة كما جاءت من اللجنة. 

واالآراء  االأفكار  اأهم  اللجنة )370( فقد كانت  اأ�شبحت بعد تعديل  والتي  املادة )376(  - وبخ�شو�س 

واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

اأ�شعار  على  التاأثري  يف  ي�شارك  من  كل  على  العقوبة  بت�شديد  وذلك  املادة  على  تعديل  باإ�شافة  االقرتاح   -

االأوراق املالية بحث تكون الغرامة املالية ال تقل عن مليون درهم وال تزيد على )10( مليون درهم .

- االقرتاح باأن تبداأ العقوبة يف �شاأن التاأثري على اأ�شعار االأوراق املالية مببلغ )200( األف درهم وال تزيد 

على )10( مليون درهم ويرتك تقدير العقوبة للمحكمة املخت�شة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

اأ�شعار  على  التاأثري  ي�شارك يف  من  كل  على  املادة  الواردة يف هذه  العقوبة  ت�شديد  على مقرتح  املوافقة   -

االأوراق املالية بحث تكون الغرامة املالية ال تقل عن مليون درهم وال تزيد على )10( مليون درهم .

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

- وافق املجل�س على مقرتح ت�شديد العقوبة الواردة يف هذه املادة على كل من ي�شارك يف التاأثري على اأ�شعار 

االأوراق املالية بحث تكون الغرامة املالية ال تقل عن مليون درهم وال تزيد على 10 مليون درهم .

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

)380( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة )374( فهي :

ونظمها  التاأ�شي�شية  عقودها  )تعديل  بعبارة  اأو�شاعها(  )توفيق  عبارة  ا�شتبدال  مقرتح   على  املوافقة   -

االأ�شا�شية( الواردة يف الفقرة )1( من املادة.

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

واالأفكار واالآراء على النحو االآتي:

)تعديل  بعبارة  اأو�شاعها(  )توفيق  عبارة  با�شتبدال  وذلك   )1( الفقرة  على  تعديل  باإ�شافة  االقرتاح   -

عقودها التاأ�شي�شية ونظمها االأ�شا�شية(.

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على مقرتح ا�شتبدال عبارة )توفيق اأو�شاعها( بعبارة )تعديل عقودها التاأ�شي�شية ونظمها 

االأ�شا�شية( الواردة يف الفقرة )1( من املادة.

- وبعد اأن انتهى املجل�س من مناق�شة املادة )381( والتي اأ�شبحت برقم )375( بعد تعديل اللجنة وافق 

على رفع اجلل�شة ال�شاعة )05:55( م�شاًء على اأن يتم ا�شتكمال مناق�شة املواد املتبقية واملواد املوؤجلة يف 

جل�شة قادمة.

- وقد ا�شتكمل املجل�س يف اجلل�شة الرابعة ع�شر املعقودة بتاريخ 2013/05/28م مناق�شة املواد املعلقة 

الثاين  العادي  االنعقاد  دور  ال�شابعة من  للمجل�س مناق�شته يف اجلل�شة  �شبق  والذي  ال�شركات  قانون  من 

يف الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة بتاريخ 12-13-19-2013/02/20م ووافق املجل�س 

فيها على اإعادته اإىل جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية وال�شناعية ال�شتكمال �شياغة بع�س مواده املعلقة 

يف �شوء املناق�شة التي دارت يف اجلل�شة، وعر�س ذلك على املجل�س يف جل�شة قادمة،وقد جاءت مناق�شة 

هذه املواد على النحو االآتي:

2013م يف �شاأن ال�شركات  فقد كانت اأهم  - اأما ما يخ�س عنوان م�شروع قانون احتادي رقم) (ل�شنة 

االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت حوله هي:

املتداول  يف جميع  امل�شمى  كونه  التجارية(  )ال�شركات  هو  القانون  م�شروع  م�شمى  يكون  باأن  االقرتاح   -  

االأحكام الق�شائية ال�شادرة عن املحاكم يف الدولة.

- التنويه اإىل اأن م�شمى م�شروع قانون “ال�شركات” م�شمى عام ومل يحدد ال�شركات التي تخ�شع الأحكامه.

-االإ�شارة اإىل اأن املادة)3( من م�شروع القانون حددت ال�شركات التي يخ�شع لها القانون وهي ال�شركات 

التجارية، ولي�شت هناك حاجة الإ�شافة عبارة )ال�شركات التجارية( يف العنوان.

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

كاالآتي:

- املطالبة على اإبقاء م�شمى م�شروع القانون كما جاء من احلكومة دون اإ�شافة كلمة )ال�شركات التجارية( 

،وذلك الإتاحة اإمكانية حتول ال�شركات االأخرى اإىل �شركات جتارية. 

ـ وبخ�شو�س موقف املجل�س يف �شاأن عنوان م�شروع القانون فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تعديل م�شمى امل�شروع ليكون كاالآتي:)م�شروع قانون احتادي رقم) (ل�شنة 2013م يف 

�شاأن ال�شركات التجارية(

 - اأما ما يتعلق باملادة )3( والتي اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة برقم )4(  فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء 

واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

- املطالبة باأن يتم حتديد فرتة زمنية لتعديل اأو�شاع ال�شركات امل�شتثناة من اأحكام هذا  القانون ،وعدم 

جعل فرتة التعديل دون قيود.

-االإ�شارة اإىل اأن م�شروع القانون ا�شرتط  على ال�شركات تعديل اأو�شاعها اإذا باعت اأو طرحت اأية ن�شبة من 

راأ�شمالها يف اكتتاب عام اأو اأدرجت اأ�شهمها يف اأحد اأ�شواق املال بالدولة.
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- وقد جاء رد معايل / �سلطان بن �سعيد املن�سوري– وزير االقت�ساد على هذه التعديالت 

كاالآتي: 

-االقرتاح باأن يتم حتديد مدة زمنية لتعديل اأو�شاع تلك ال�شركات ،ليكون البند الثاين كاالآتي :) يجب على 

اأي من ال�شركات امل�شار اإليها بالبند)1/ب،ج،د( من هذه املادة تعديل اأو�شاعها خالل )3( اأ�شهر وفقُا 

الأحكام هذا القانون اإذا باعت اأو طرحت اأية ن�شبة من راأ�شمالها يف اكتتاب عام اأو اأدرجت اأ�شهمها يف اأحد 

اأ�شواق املال بالدولة.

ـ وبخ�شو�س موقف املجل�س يف �شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على  اإ�شافة املدة الزمنية لتعديل اأو�شاع ال�شركات امل�شتثناة من اأحكام هذا القانون يف البند 

الثاين ليكون كاالآتي: )يجب على اأي من ال�شركات امل�شار اإليها بالبند)1/ب،ج،د( من هذه املادة توفيق 

راأ�شمالها يف  ن�شبة من  اأية  اأو طرحت  باعت  اإذا  القانون  وفقُا الأحكام هذا  اأ�شهر  اأو�شاعها خالل )3( 

اكتتاب عام اأو اأدرجت اأ�شهمها يف اأحد اأ�شواق املال بالدولة(.

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

)7( من م�سروع القانون فهي :

 - اال�شتف�شار عن توجه احلكومة الإ�شدار قانون يف �شاأن ال�شركات املهنية.

- االقرتاح بحذف نهاية البند )2( من املادة ليكون كاالآتي:) ي�شمل امل�شروع االقت�شادي يف حكم البند)1( 

من هذه املادة كل ن�شاط جتاري اأو مايل اأو �شناعي اأو زراعي اأو عقاري(،حيث اإن االإبقاء على عبارة)غري 

ذلك من اأوجه الن�شاط التجاري (يف هذا البند �شريتب عليه اإدخال اأن�شطة اأخرى غري جتارية لل�شركات 

اخلا�شعة الأحكام هذا القانون.

- االقرتاح باأن يو�شع تعريف خا�س مل�شمى ال�شركات التجارية. 

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

كاالآتي:

- �شيتم اإ�شدار م�شروع قانون خا�س ب�شاأن ال�شركات املهنية قبل نهاية ال�شنة احلالية من الوزارة ،يف حال 

وجود تعاون كامل مع اجلهات املعنية .

- االقرتاح باأن يكون تعريف ال�شركة هي “ التي تبا�شر ن�شاًطا جتاريًا وفقًا لقانون املعامالت التجارية”.  

ـ  وبخ�شو�س موقف املجل�س  يف �شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تعديل عنوان املادة )7( ليكون م�شماها “مفهوم ال�شركة”.

- وفيما يتعلق باملادة )148( والتي اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة برقم )144(  فقد كانت اأهم االأفكار 

واالآراء واملالحظات التي اأبديت حولها هي:

 - االقرتاح باإ�شافة تعديل على تعريف الت�شويت الرتاكمي ليكون كاالآتي:) يق�شد بالت�شويت الرتاكمي 

ا�شتعمال حق  له احلق يف  اأو  التي ميلكها  االأ�شهم  ي�شاوي عدد  االأ�شوات  لكل م�شاهم عدد من  يكون  اأن 

الت�شويت بها عن املالك الفعلي لالأ�شهم بحيث يقوم الت�شويت بها ملر�شح واحد لع�شوية جمل�س االإدارة 

اأو توزيعها بني من يختارهم من املر�شحني، على اأن يتجاوز عدد االأ�شوات التي مينحها للمر�شحني الذين 

اختارهم عدد االأ�شوات التي بحوزته(.

- االإ�شارة اإىل اأن  اللجنة التي و�شعت تعريف الت�شويت الرتاكمي �شمنت حق امل�شاهم الذي ميلك اأ�شهم اأو 

من ميثله قانونًا طبقًا للنظام املعمول به يف الت�شويت ،وال توجد هناك حاجة الإدخال تعديل على التعريف.

- التنويه اإىل اأن  الهدف من تعريف الت�شويت الرتاكمي هو تو�شيح اآلية توزيع االأ�شهم للت�شويت، ولي�س 

قانونية ح�شور �شاحب االأ�شهم اأو من ميثله قانونًا.

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

كاالآتي:

- املادة )178( من م�شروع القانون حددت اأن لكل م�شاهم عدد اأ�شوات ي�شاوي عدد االأ�شهم التي ميلكها 

جمل�س  اأع�شاء   غري  من  يختاره  من  ينيب  اأن  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  ح�شور  حق  له  ملن  ،ويجوز 

االإدارة مبقت�شى توكيل خا�س ثابت بالكتابة.

ـ  وبخ�شو�س موقف املجل�س  يف �شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء تعريف الت�شويت الرتاكمي كما جاء من اللجنة وهو كاالآتي:) يق�شد بالت�شويت 

الرتاكمي اأن يكون لكل م�شاهم عدد من االأ�شوات ي�شاوي عدد االأ�شهم التي ميلكها بحيث يقوم الت�شويت 

بها ملر�شح واحد لع�شوية جمل�س االإدارة اأو توزيعها بني من يختارهم من املر�شحني، على اأن يتجاوز عدد 

االأ�شوات التي مينحها للمر�شحني الذين اختارهم عدد االأ�شوات التي بحوزته(.

- اأما موقف املجل�ص من م�سروع  قانون احتادي يف �ساأن “ال�سركات “ فهو كاالآتي : 

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

- وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء 

مالحظاتهم عليه.

2013م  - وافق املجل�س على تعديل م�شمى امل�شروع ليكون كاالآتي:)م�شروع قانون احتادي رقم) (ل�شنة 

ب�شاأن ال�شركات التجارية(

) ج7املعقودة بتاريخ12-13-19-2013/02/20م ( و)ج14 املعقودة بتاريخ2013/05/28م(

اخلتامية  واحل�شابات  لالحتاد  اخلتامي  احل�شاب  اعتماد  �شاأن  يف  احتادي  قانون  م�شروع  -6مناق�شة 

للجهات امل�شتقلة وامللحقة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2011/12/31م وقد كانت اأهم اال�شتف�شارات 

واملالحظات التي طرحها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء فيه هي:

- االإ�شارة اإىل عدم تعاون ديوان املحا�شبة مع جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية وال�شناعية التي  تدار�شت 

املالحظات   من  العديد  وجود  عليه  ترتب  ،والذي  اللجنة   اجتماعات  ح�شور  ورف�شها  القانون  م�شروع 

املتكررة يف التقرير.

يف  احتادي  قانون  م�شروع  على  املوافقة  حال   يف  االحتادي   الوطني  املجل�س  م�شوؤولية  عن  اال�شتف�شار   -

�شاأن اعتماد احل�شاب اخلتامي لالحتاد واحل�شابات اخلتامية للجهات امل�شتقلة وامللحقة عن ال�شنة املالية 
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املنتهية يف 2011/12/31م ، مع وجود بع�س املخالفات املالية فيه.

- التنويه اإىل تعمد  بع�س الوزارات التنقل يف عملية �شرف البنود املخ�ش�شة يف امليزانية دون الرجوع اإىل 

وزارة املالية.

- هناك العديد من املالحظات التي تتكرر ب�شكل �شنوي يف تقارير ديوان املحا�شبة دون اأن تقوم وزارة املالية 

مبعاجلتها.

- اال�شتفهام عن اإمكانية رف�س املجل�س الوطني االحتادي  مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �شاأن اعتماد 

احل�شاب اخلتامي لالحتاد واحل�شابات اخلتامية للجهات امل�شتقلة وامللحقة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 

املجل�س. لعر�شه على  الد�شتور  املقررة يف  باملدة  التزام  احلكومة  ، يف حال عدم  2011/12/31م 
- التنويه اإىل اأن احلكومة �شت�شعى خالل املرحلة املقبلة اإىل عر�س م�شروع قانون االحتادي يف �شاأن اعتماد 

احل�شاب اخلتامي لالحتاد واحل�شابات اخلتامية للجهات امل�شتقلة وامللحقة عن ال�شنة املالية املنتهية خالل 

املدة املقررة يف الد�شتور.

- الت�شاوؤل عن حل اخلالف بني وزارة املالية وديوان املحا�شبة يف �شاأن مبلغ االحتياط العام.

-االإ�شارة اإىل وجود خمالفة د�شتورية للمادة )135( حيث مل يتم عر�س م�شروع القانون خالل االأربعة 

اأ�شهر التالية لنهاية ال�شنة املالية .

-التنويه اإىل اأن اخت�شا�س املجل�س الوطني  االحتادي يف تقرير احل�شاب اخلتامي لل�شنة املالية املنتهية هو 

اإبداء املالحظات ولي�س القبول اأو الرف�س.

ذلك  يحول  ال  ،لكن  اأعماله  املحا�شبة يف جميع  ديوان  ا�شتقالل  يكفل  القانوين  امل�شرع  اأن  على  التاأكيد   -

عدم ح�شوره اإىل املجل�س اأو جلانه اأثناء تدار�س اللجنة لتقرير م�شروع القانون االحتادي يف �شاأن اعتماد 

احل�شاب اخلتامي لالحتاد واحل�شابات اخلتامية للجهات امل�شتقلة وامللحقة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 

  . 2011/12/31م 
- االإ�شارة اإىل انتقال احلكومة من النظام احل�شابي  )كوبل(اإىل )اأوراكل(  اأوجد مبلغ مليار و)375( 

مليون درهم دون حتديد جهة �شرفه.

- اال�شتف�شار عن عدم  تخ�شي�س وزارة املالية  اإيرادات الإدارة املرور اأو االإقامة اأو اجلهات االأخرى التي 

حت�شل االإيرادات  .

- الت�شاوؤل عن حت�شيل االإيرادات اأهو اخت�شا�س وزارة املالية اأم اخت�شا�س وزارات اأخرى .

التبغ( حيث  باملليارات يف حال حت�شيلها مثل )�شريبة  تقدر  ت�شييعها  اإيرادات مت  اإىل وجود  االإ�شارة   -

جتاوز مبلغ حت�شيلها )6( مليارات درهم ،فقد مت و�شع اآلية ملراقبة دخول التبغ بالتن�شيق مع اجلهات 

املختلفة مثل اإدارة اجلمارك، لكن االآلية مل يتم تطبيقها.

- الت�شاوؤل عن االإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق اآلية مراقبة دخول التبغ للدولة لتح�شيل االإيرادات 

التي مت �شياعها .

- االقرتاح بتعديل اآلية حت�شيل االإيرادات يف امليزانيات مقابل امل�شروفات  .

اإىل خزينة  اآلية معينة ل�شمان عدم توريد بع�س اجلهات االإيرادات االحتادية  اإىل عدم وجود  االإ�شارة   -

احلكومة االحتادية.

اإىل خزينة  واإيداعها  االإيرادات من اجلهات احلكومية املحلية  الوزارة يف حت�شيل  - اال�شتف�شار عن دور 

احلكومة االحتادية.

- الت�شاوؤل عن كيفية احت�شاب برامج ميزانيات الوزارات واجلهات االحتادية خالل الفرتة املقبلة.

- التنويه اإىل وجود ازدواجية يف بع�س اجلهات  التي حت�شل الر�شوم املقررة قانوًنا.

 -اال�شتفهام عن وجود برامج  خم�ش�شة يف امليزانية لعام التوطني 2013م.

- اال�شتف�شار عن وجود مالحظة يف تقرير ديوان املحا�شبة يف �شاأن اإعادة فتح ميزانية مغلقة بعد اعتمادها 

ب�شورة ر�شمية و�شدور قانون بها.  

- االإ�شارة اإىل اأن قلة  الكوادر املوؤهلة  الإجراء حت�شيل االإيرادات قد نتج عنه عدم حت�شيل هذه االإيرادات.

- اال�شتفهام عن االإجراءات التي يتخذها  ديوان املحا�شبة جراء تقاع�س بع�س اجلهات الوزارية بالرد على 

ا�شتف�شاراته. 

 2020 - اال�شتف�شار عن تاأخر و�شول امليزانية للمجل�س وهذا يتعار�س مع توجه وا�شرتاتيجية احلكومة 

التي تهدف اإىل احتالل الدولة للمراكز االأوىل يف املمار�شات العاملية .

- االإ�شارة اإىل عدم ربط بع�س اجلهات واملوؤ�ش�شات لبياناتها مع وزارة املالية والتي متثل عائقًا يف ح�شول 

الوزارة على ن�شب التوطني و�شرف الرواتب وغريها من البيانات.

- اال�شتف�شار عن عدم رغبة ديوان املحا�شبة يف ح�شور جل�شات املجل�س واالكتفاء بالتقارير التي يتم اإر�شالها 

للمجل�س .

- اال�شتفهام عن االأ�شاليب التي �شتتبعها وزارة املالية ملواجهة العجز يف امليزانية االحتادية وذلك خللق منو 

م�شتدام بها.

- الت�شاوؤل عن االختالف بني وزارة املالية وديوان املحا�شبة حول حجم االحتياطي العام للميزانية بفارق 

يقدر بـ 4 مليار درهم .

- اال�شتف�شار عن فح�س ديوان املحا�شبة للبيانات املالية للح�شاب اخلتامي لل�شنة املالية املنتهية 2010.

هذه  على  املالية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  الطاير-  حميد  معايل/عبيد  رد  جاء  وقد   -

اال�ستف�سارات واملالحظات كاالآتي :

يف  احتادي  قانون  م�شروع  تقرير  يف  املالحظات  من  اأورده  مبا  اكتفى  املحا�شبة  ديوان  اأن  على  التاأكيد   -

�شاأن اعتماد احل�شاب اخلتامي لالحتاد واحل�شابات اخلتامية للجهات امل�شتقلة وامللحقة عن ال�شنة املالية 

املنتهية يف 2011/12/31م.

ذلك  معاجلة  ،وتتم  طارئة  لظروف  االحتادية  الوزارات  بع�س  ميزانيات  بنود  �شرف  يف  جتاوز  هناك   -

بالتن�شيق مع الوزارة ومعرفة دواعي هذا االأمر. 

- ديوان املحا�شبة وفًقا للقانون هو اجلهة املخت�شة يف التحقق من املخالفات املالية التي ترتكبها الوزارات 

االحتادية . 

اأرباح اال�شتثمارات اخلا�شة ببع�س ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي  - هناك قرار ملجل�س الوزراء يخول حتويل 

اآلت ملكيتها جلهاز االإمارات لال�شتثمار اإىل وزارة املالية.
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- �شتتم مناق�شة مو�شوع املبلغ االحتياطي العام يف تقرير ديوان املحا�شبة للح�شاب اخلتامي يف ال�شنة املالية 

لعام 2012م.

- هناك قرار وزاري �شدر من الوزارة جلميع اجلهات يف �شاأن اإعداد ح�شاباتها اخلتامية عن ال�شنة املالية 

املنتهية يف عام 2011م بوقت كاف،مع حتديد كافة االإجراءات الإعداده، واملدة الزمنية الالزمة لذلك.

وزارة  اإىل  املنتهية  املالية  ال�شنة  تقاريرها عن  تتاأخر يف رفع  الوزارات واجلهات االحتادية  -هناك بع�س 

املالية ، والذي  يرتتب عليه تاأخر وزارة املالية وديوان املحا�شبة يف اإعداد تقرير م�شروع القانون االحتادي 

يف �شاأن اعتماد احل�شاب اخلتامي لالحتاد واجلهات امل�شتقلة وامللحقة عن ال�شنة املالية املنتهية.

احل�شابي  النظام  من  احلكومة  حتول  اأثناء  حما�شبية   قيود  درهم  مليون  و)375(  مليار  مبلغ  يعترب   -

)كوبل(اإىل )اأوراكل(  و�شيتم اإيرادها يف احل�شاب اخلتامي لل�شنة املالية املنتهية لعام 2012م.

- ما مت اإدراجه من اعتمادات مالية لوزارتي الداخلية والدفاع من قبل احلكومة االحتادية �شيء ب�شيط، 

حيث تقوم دائرة املالية يف حكومة اأبوظبي بتخ�شي�س بع�س االعتمادات لل�شرف على جهاز ال�شرطة يف 

حكومة اأبوظبي، وكذلك قامت بتخ�شي�س اعتمادات مالية اإ�شافية لوزارة الدفاع.

- وزارة املالية تقوم بو�شع اآلية لتح�شيل االإيرادات تدخل �شمن النظام االآيل عن طريق الدرهم االإلكرتوين، 

وحت�شيل االإيرادات هو من اخت�شا�س جهات معينة مقابل خدمة معينة تقدمها هذه اجلهات بحيث ي�شدر 

قرار من جمل�س الوزراء بهذا االأمر.

ت�شقط  الدولة  اإمارات  بع�س  جعل  التبغ  �شريبة  �شاأن  يف  التعاون  جمل�س  لدول  املوحد   القانون  �شدور   -

اأهو  ال�شريبة  هذه  حت�شيل  عملية  يف  نظر  وجهات  اختالف  وهناك  التبغ،  على  املفرو�شة  ال�شريبة 

اخت�شا�س احتادي ام اخت�شا�س حملي، ويتم التوا�شل مع االإمارات املعنية التي لها حتفظ على �شريبة 

التبغ وعلى م�شروع القانون اجلديد املوحد .

- امل�شرع مل يعط وزارة املالية احلق يف حت�شيل االإيرادات وتوريدها اإىل خزينة احلكومة االحتادية.

املالية  واقت�شامها مع وزارة  ال�شريبة  املحلية   والت�شريع بوجوب حت�شيل احلكومات  للفتوى  راأي  - هناك 

وذلك وفقًا للقانون رقم )11( ل�شنة 1981م .

-مت ت�شكيل اللجنة املالية واالقت�شادية برئا�شة معايل وزير االقت�شاد للتوا�شل مع اجلهات التي ال تلتزم 

بتوريد االإيرادات اإىل خزينة احلكومة االحتادية.

- املخالفات التي ت�شل اإىل حد اجلرمية من اخت�شا�س ديوان املحا�شبة وهو من ميلك ال�شالحيات املطلقة 

يف كافة املخالفات التي تندرج حتت املخالفات املالية ويتخذ االإجراءات الالزمة يف �شاأنها بالتعاون مع 

اجلهات املخت�شة.

- تن�س املادة )8( من قانون االإيرادات ) ال يجوز للجهات االحتادية عند حت�شيل االإيرادات العامة اإ�شافة 

اأي ر�شم ل�شالح اأي �شلطة حملية وعلى اجلهات املنوط بها حت�شيل االإيرادات العامة وتوريدها للوزارة 

القانون ( واملادة )7( تن�س على ) ال يجوز للجهات االحتادية  التنفيذية لهذا  وفق ما حتدده الالئحة 

املنوط بها حت�شيل االإيرادات العامة خ�شم اأي مبالغ من تلك االإيرادات حتت اأي م�شمى اأو الأي �شبب كان 

( فمواد القانون وا�شحة واجلهات ملزمة بتطبيقها.

- الوزارة  غري خمت�شة مبراقبة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء الأنها هيئة م�شتقلة بقانون خا�س، لذلك 

هي من تقوم بو�شع اآليات التح�شيل اخلا�شة بها .

- التنويه اإىل اأنه مت اإعداد ميزانية االأعوام )2014م-2016م (،وقد مت اإلزام جميع الوزارات واجلهات 

بتقدمي ميزانياتها يف املوعد املحدد بتاريخ 2013/05/05م ،ولي�س هناك نظام جديد للموازنة .

- جميع الوظائف ال�شاغرة يف امليزانية حت�شب على اأ�شا�س اأن �شاغلها مواطن وال حاجة اإىل و�شع ميزانية 

هذا  على  تو�شع  امل�شتحدثة  اأو  ال�شاغرة  للوظائف  بالن�شبة  امليزانية  يف  املخ�ش�شات  جميع  الأن  اإ�شافية 

االأ�شا�س.

اخت�شا�س  من  ولي�س   ، االآليات  هذه  ا�شتخدام  على  املوظفني  وتدريب  اآليات  بو�شع  املالية  وزارة  تقوم   -

الوزارة تعيني موظفني للوزارات االأخرى . 

- التاأكيد على اأن وزارة املالية تقوم مبتابعة وا�شتعجال كافة املذكرات التي تقوم برفعها ملجل�س الوزراء املوقر .                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                   

- االإ�شارة اإىل اأن نظام بياناتي هو من اخت�شا�س الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية، وهناك  ربط 

مع وزارة املالية يتم من خالله متابعة اجلهات املعنية.

مناق�شة   يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وم�شاندة  دعم  اإىل  دائمًا  ي�شعى  املحا�شبة  ديوان  اأن  اإىل  التنويه   -

احل�شاب اخلتامي وح�شور كافة االجتماعات التي يعقدها املجل�س.

- االإ�شارة اإىل اأن العجز يف امليزانية يتم خ�شمه من االحتياطي العام وهذا ما مت خالل العام 2011م.

- التنويه اإىل اأن االحتياطي العام يتاأثر مبجموع الوفر املايل الناجت عن عملية تنفيذ امليزانية خالل عام 

2012م و�شيتم درا�شته من قبل ديوان املحا�شبة يف اخلتامي لالحتاد ل�شنة املالية املنتهية لعام 2012.
اجلهات  �شد  الالزمة  االإجراءات  واتخاذ  م�شاءلة  يف  ال�شالحية  له  املحا�شبة  ديوان  اأن  على  التاأكيد   -

املتقاع�شة بالرد على مالحظات الديوان.

- ويف نهاية النقا�س وافق املجل�س على م�شروع قانون احل�شاب اخلتامي من حيث املبداأ ثم مادة مادة ثم وافق 

عليه يف جمموعه كما عدلته اللجنة، مرفقًا به تقرير اللجنة كامال دون حذف الفقرة االأخرية منه وهي اأن 

املجل�س ال يقبل اأرقام احل�شاب اخلتامي العام لالحتاد عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31/12/2011م 

ما مل تتم معاجلة املخالفات والتجاوزات التي تغطى بالقانون وم�شاءلة امل�شوؤول عنها قانونًا مبا يتفق مع 

القوانني واالأنظمة النافذة.  

 )ج11 املعقودة بتاريخ 2013/04/30م(

اإ�شايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة  -7 م�شروع قانون احتادي يف �شاأن اعتماد 

ال�شعادة  اأ�شحاب  طرحها  التي  واملالحظات  اال�شتف�شارات  اأبرز  كانت  وقد  2013م  املالية  ال�شنة  عن 
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االأع�شاء فيه هي: 

- االإ�شارة اإىل اأن العجز احلا�شل يف امليزانيات التقديرية لعدد )11( جهة احتادية �شببه هو اأن تقديرات 

التي  واملبادرات  الت�شغيلية  اخلطط  تنفيذ  على  يعمل  الذي  بال�شكل  �شحيحة  لي�شت  ال�شفرية  املوازنة 

و�شعتها هذه اجلهات.

-  التنويه اإىل اأن االعتمادات املالية االإ�شافية يف امليزانية يجب اأن تكون لالأمور امل�شتجدة الطارئة، ولي�س 

اأو اجلهة قد ر�شدت لها  لتنفيذ برامج واأن�شطة متاأكد من حدوثها م�شبقًا، فهذه يجب اأن تكون الوزارة 

مبالغ يف ميزانيتها عند و�شعها. 

ال�شفرية على  امليزانية  لعدم قدرة  تثبت جناحها  ال�شفرية مل  املوازنة  تطبيق  اأن جتربة  اإىل  االإ�شارة   -

تغطية العجز احلا�شل يف ميزانيات بع�س الوزارات واجلهات االحتادية.

هذه  على  املالية-  لل�سوؤون  الدولة  الطاير-وزير  حميد  معايل/عبيد  رد  جاء  وقد   -

اال�ستف�سارات واملالحظات كاالآتي:

املبادرات  من  عدد  وجود  هو  �شببها  اجلهات  لهذه  تخ�شي�شها  مت  التي  االإ�شافية  املالية  االعتمادات   -

الت�شغيلية الهامة يف اخلطط اال�شرتاتيجية لها تتطلب حتديد خم�ش�شات مالية ت�شاعدها على تنفيذها.

- معدالت االإنفاق على امل�شتوى االحتادي يعترب من املعدالت العالية عامليًا، وهو يتعلق باحتياجات الوزارات 

وامل�شروعات الهامة التي تقوم بتنفيذها، لذلك ال بد من تخ�شي�س مبالغ مالية اإ�شافية يف حال حاجة 

بع�س اجلهات لها بعد مناق�شة هذا االأمر مع وزارة املالية.

- جتربة دولة االإمارات يف تطبيق امليزانية ال�شفرية قد اأثبتت جناحها، فالدولة قد ح�شلت على الرتتيب 

الثانية على التوايل بعد التقييم واملناف�شة مع )142( دولة يف تطبيق هذه امليزانية، وفق  االأول لل�شنة 

تقرير التناف�شية الدولية ال�شادر عن املعهد ال�شوي�شري.

عليه يف  وافق  ثم  مادة  مادة  ثم  املبداأ  القانون من حيث  م�شروع  على  املجل�س  وافق  النقا�س  نهاية  ويف   -

جمموعه واجلداول املرافقة له.

 )ج11 املعقودة بتاريخ 2013/04/30م(

ب�شاأن  2006م  ل�شنة   )51( رقم  االحتادي  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  احتادي  قانون  -8م�شروع 

اإىل  امل�شروع  القانون من )17( مادة، ويهدف هذا  بالب�شر” :يتكون م�شروع  “مكافحة جرائم االجتار 

تاأمني احلماية الق�شوى ل�شحايا االجتار بالب�شر وذلك من خالل حمتواه الذين ت�شمن الكثري من االأمور 

املتعلقة بهذا االأمر اأهمها:

- حدد امل�شروع فعل االجتار بالب�شر، والو�شيلة املتبعة فيه وغر�س اال�شتغالل.

- حدد امل�شروع العديد من االإجراءات التي تتخذ يف جميع مراحل اال�شتدالل والتحقيق واملحاكمة يف جرائم 

االجتار بالب�شر كتعريف ال�شحايا بحقوقهم وعر�شهم على جهات طبية متى طلبوا ذلك.

-فند امل�شرع يف العقوبات املن�شو�س عليها من ارتكب اأيا من جرائم االجتار بالب�شر، وحدد حاالت لل�شجن 

املوؤقت، كما حدد اأحوال تكون العقوبة فيها بال�شجن املوؤبد.

- ا�شتحدث امل�شروع اخت�شا�شات للجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر.

-اأعفى امل�شروع ال�شحية يف جرائم االجتار بال�شر من ر�شوم الدعوى املدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعوي�س.

- وفيما يخ�س مالحظات ال�شادة االأع�شاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت اأبرز االأفكار 

واالآراء واملالحظات التي مت طرحها ال�شادة االأع�شاء حول ديباجة م�شروع القانون هي:

املخدرة  املواد  مكافحة  �شاأن  يف  1995م  ل�شنة   )14( رقم  االحتادي  القانون  على  باالإبقاء  االقرتاح   -

االأطفال  ا�شتخدام  تفيد  العاملية  التجارب  الأن  نظرا  اللجنة،  اأ�شافته  الذي  وتعديالته  العقلية  واملوؤثرات 

والن�شاء يف توزيع املخدرات.

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

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

- حتفظ احلكومة على اإ�شافة اللجنة القانون االحتادي رقم )14( ل�شنة 1995م يف �شاأن مكافحة املواد 

املخدرة واملوؤثرات العقلية وتعديالته اإىل ديباجة امل�شروع وذلك الأن هذا القانون مل ي�شنف ا�شتغالل الغري 

يف جتارة املخدرات من جرائم االجتار بالب�شر.

ـ اأما موقف املجل�س ب�شاأن ما ورد يف ديباجة م�شروع القانون فقد كان كاالآتي:

املواد  مكافحة  �شاأن  يف  1995م  ل�شنة   )14( رقم  االحتادي  القانون  على  االإبقاء  على  املجل�س  وافق   -

املخدرة واملوؤثرات العقلية وتعديالته الذي اأ�شافته اللجنة لديباجة امل�شروع.

- وافق املجل�س على ديباجة م�شروع القانون.

واالآراء  االأفكار  اأهم  كانت  فقد  التعريفات  �ساأن  )1(” م�ستبدلة” يف  املادة  وبخ�سو�ص    -

واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء  حولها على النحو االآتي :

- االقرتاح باالإبقاء على التعريف امل�شتحدث من اللجنة يف �شاأن االأطراف املعنية وهي اجلاين واملجني عليه 

وال�شهود والذي مت اإ�شافته ال�شتخدامه يف ن�شو�س القانون لكونه يتوافق مع القوانني املحلية املعمول بها 

يف الدولة.

- االقرتاح با�شتبدال لفظة “امل�شبوطات” بلفظة “املتح�شالت” الأنها اأدق يف التعبري عن املعنى.

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

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

 “ بدال” عن  اإن�شانيًا  ا�شتغاللهم  يتم  “ال�شحية” ملن  لفظة  وا�شتخدام  التعريف  هذا  بحذف  املطالبة   -
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�شاأن  يف  الدولية  واالتفاقيات  القوانني  كافة  يف  عليها  “ ال�شحية” متعارف  لفظة  علية” لكون  املجني 

االجتار بالب�شر، كما اأن هذا االأمر �شيقدم للجاين �شمانات ال ي�شتحقها. 

- املطالبة باالإبقاء على لفظة املتح�شالت الأنها م�شتخدمة يف القوانني املحلية مثل: قانون االإرهاب وقانون 

غ�شيل االأموال.  

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

- وافق املجل�س على االإبقاء على لفظة “املتح�شالت” كما جاءت من احلكومة.

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

املادة )1(  مكررًا )1( ) م�سافة ( من القانون فهي على النحو االآتي:

اإ�شافتها  الأنها  املادة  البند )3( من  اإىل  اللجنة  “الت�شول” امل�شافة من  لفظة  على  باالإبقاء  االقرتاح   -

�شي�شاهم يف احلد من ظاهرة الت�شول يف املجتمع.

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

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

- التاأكيد على �شرورة حذف لفظة “ الت�شول” الأن وجودها �شيلقي عبئًا اإ�شافيًا على مراكز االإيواء، وكذلك 

هي مل ترد يف برتوكول “بالريمو” الذي يهدف اإىل منع ومعاقبة االجتار بالب�شر.

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

- وافق املجل�س على االإبقاء على لفظة “ الت�شول”  امل�شافة من اللجنة اإىل البند )3( من املادة.

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

)1( مكررًا)2( )امل�سافة( من م�سروع القانون فهي :

ليكون  احلكومة  من  جاء  كما   )1( البند  على  املعنية” واالإبقاء  “االأطراف  تعريف  بحذف  االقرتاح   -  

احتياجاته  للتعبري عن  له  الفر�شة  اإتاحة  مع  يفهمها  بلغة  القانونية  بحقوقه  ال�شحية  كاالآتي:” تعريف 

القانونية واالجتماعية” 

يف  ذكر  الذي   ،وال�شاهد  عليه  املجني  ي�شمل  املعنية” كونه  “االأطراف  تعريف  على  باالإبقاء  املطالبة   -

بروتوكول “بالريمو”، كما اأن هذا التعريف كفل للجاين حقوقًا البد من احلفاظ عليها.

- اال�شتف�شار عن االإ�شكاليات التي قد حتدث من وجود تعريف يف م�شروع القانون للجاين وال�شاهد يو�شح 

حقوقهما القانونية . 

اإذا تبني  - االقرتاح باإ�شافة تعديل على البند )2( من املادة ليكون كاالآتي:” عر�س ال�شحية وال�شاهد 

اأنهما يف حاجة لذلك على اأي جهة طبية لتلقي العالج النف�شي اأو الع�شوي ،ويتم اإيداعهما اأحد مراكز 

التاأهيل الطبي اأو النف�شي اإذا لزم االأمر” .

- التنويه اإىل �شرورة عر�س ال�شحية علي اأي جهة طبية دون االنتظار حلاجتها لذلك حيث هناك اأمرا�س 

معدية واأخرى، قد تتفاقم يف حالة التاأخر يف عر�شها على اأي جهة طبية .

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

كاالآتي:

- التنويه اإىل اأن اجلاين له حقوق من�شو�س عليها يف قانون االإجراءات اجلزائية واملن�شاآت العقابية، ولي�س 

هناك داع لذكره، واالأمر كذلك بالن�شبة لل�شاهد فهناك توجه الإ�شدار قانون خا�س به.

- الغر�س من هذا امل�شروع هو حماية ال�شحية ولي�س حماية اجلاين حيث هناك قوانني اأخرى ت�شمن له 

حقوقه، وكذلك االتفاقيات الدولية اخلا�شة باالإجتار بالب�شر مل تذكر اجلاين.

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

- املوافقة على اإ�شافة تعديل  للبند )1( من املادة ليكون كاالآتي:” تعريف ال�شحية وال�شاهد بحقوقهما 

القانونية بلغة يفهمانها مع اإتاحة الفر�شة لهما للتعبري عن احتياجاتهما القانونية واالجتماعية”.

اأنه يف  اإذا تبني  اإ�شافة تعديل على البند )2( من املادة ليكون كاالآتي:” عر�س ال�شحية  - املوافقة على 

حاجة لذلك على اأي جهة طبية لتلقي العالج النف�شي اأو الع�شوي ،ويتم اإيداعه اأحد مراكز التاأهيل الطبي 

اأو النف�شي اإذا لزم االأمر” .

ال�سعادة االأع�ساء على  اأ�سحاب  اأبداها  التي  اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات  - وبخ�سو�ص 

املادة )2( امل�ستبدلة والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )2( من م�سروع القانون فهي :

 - االإ�شارة اإىل اأن االإبقاء على البند)4( من املادة الذي ين�س على “اإذا ارتكب اجلرمية اأكرث من �شخ�س” 

اإىل  ينتمون  ال  الذين  االأ�شخا�س  على  ،وخا�شة  املوؤبد  وهي  امل�شددة  بالعقوبة  القا�شي يف احلكم  �شيقيد 

ع�شابات االجتار بالب�شر واإمنا يقومون بنقل ال�شحية من اإمارة اإىل اأخرى.

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

كاالآتي:

اأكرث من �شخ�س” والتي  “اإذا ارتكب اجلرمية  البند)4( من املادة الذي ين�س على  - االقرتاح بحذف 

بالتعريف اخلا�س  اإنه متت تغطيتها  ، حيث  املوؤبد  ال�شجن  العقوبة هي  تكون فيها  التي  االأحوال  تخ�س  

للجرمية التي يقوم بها اأكرث من �شخ�س ،وكذلك خمالفة لالتفاقيات وبروتكول “ بالريمو” حيث مل يذكر 

فيهما �شخ�شني واإمنا اأكرث.

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

- املوافقة على حذف البند)4( من املادة الذي ين�س على “اإذا ارتكب اجلرمية اأكرث من �شخ�س”.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )8( امل�ستحدثة من م�سروع القانون فهي :

هذا  اأحكام  الوارد يف  االأدنى  احلد  العقوبة عن  تقل  ال  لكي  املادة  ا�شتحداث هذه  اأنه مت  اإىل  االإ�شارة   -  

القانون.

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

كاالآتي:

- املطالبة بحذف املادة امل�شتحدثة التي تن�س على “ال يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقًا الأحكام 

هذا القانون”، حيث االإبقاء عليها �شيوؤثر على ال�شلطة التقديرية للقا�شي يف حتديد العقوبة املنا�شبة.

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

- املوافقة على حذف املادة )8( امل�شتحدثة “ التي تن�س على “ال يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها 

تطبيقًا الأحكام هذا القانون”
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االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  باأهم  يتعلق  ما  اأما   -

 )12( املادة  اللجنة  تعديل  بعد  اأ�سبحت  والتي  )امل�سافة(  مكررًا)1(   )11( املادة  على 

مكررًا)1( من م�سروع القانون فهي :

 - االإ�شارة اإىل اأن هناك اأ�شخا�شًا ي�شرتكون يف ق�شايا اأخالقية طواعية دون اإجبارهم على ممار�شة تلك 

االأفعال التي يعاقب عليها القانون. 

اأو مدنيًا،  اللجنة يف �شاأن م�شاءلة املجني عليه جنائيًا  اأدخلتها  التي  اأن حذف اال�شتثناءات  اإىل  التنويه   -

�شتحد من م�شاءلة املجني عليه عن االأفعال التي ارتكبها طواعية يف جرائم االجتار بالب�شر. 

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

كاالآتي:

- املطالبة باالإبقاء على املادة كما جاءت احلكومة ،حيث اإن اال�شتثناءات التي اأدخلت على املادة مل�شاءلة 

املجني عليه �شتحد من ال�شلطة التقديرية للنيابة العامة يف تكييف اجلرمية.

- االإ�شارة اإىل اأن اال�شتثناءات التي اأدخلتها اللجنة مل�شاءلة املجني عليه جنائيًا ومدنيًا عن جرمية االجتار 

بالب�شر �شتحد من اإبالغ ال�شحية بوقوعه يف جرمية االجتار بالب�شر.

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

- وافق املجل�س على اإبقاء اال�شافات التي اأدخلتها اللجنة يف املادة.

ال�سعادة االأع�ساء على  اأ�سحاب  اأبداها  التي  اأهم االأفكار االآراء واملالحظات  - وبخ�سو�ص 

م�سروع  من   )14( املادة  اللجنة  تعديل  بعد  اأ�سبحت  والتي  )امل�ستبدلة(   )13( املادة 

القانون اخلا�سة باخت�سا�سات اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�سر فهي :

- املطالبة باالإبقاء على البند)7( من املادة وهو “ن�شر الوعي بامل�شائل املتعلقة باالإجتار بالب�شر” كما جاء 

من احلكومة.

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

كاالآتي:

الت�شريعات  تت�شمن  بيانات  قاعدة  “اإعداد  على  ين�س  الذي  امل�شتحدث    )3( البند  بحذف  املطالبة   -

الدولية ذات ال�شلة بجرمية االجتار بالب�شر واأ�شاليب االجتار والدرا�شات املتعلقة بها”، حيث اإن امليزانية 

املخ�ش�شة للجنة الوطنية ملكافحة االإجتار بالب�شر ال متكنها من اإن�شاء قاعدة بيانات.

- املطالبة بحذف االإ�شافة التي اأدخلتها اللجنة على البند)7( من املادة وهي “ن�شر الوعي بامل�شائل املتعلقة 

باالإجتار بالب�شر مبا يف ذلك احلمالت االإعالمية واإقامة املوؤمترات والندوات واإعداد الن�شرات والتدريب 

اللجنة”،  اأهداف  بالب�شر وغريها مبا يحقق  ومكافحة االجتار  ملنع  واالقت�شادية  االجتماعية  واملبادرات 

حيث اإنها �شت�شيف عبئًا ماليًا اإ�شافيًا الأعمال اللجنة الوطنية ملكافحة االإجتار بالب�شر.

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

- وافق املجل�س على البند )7( كما جاء من احلكومة.

- اأما موقف املجل�س من م�شروع  قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )51( ل�شنة 

 : كاالآتي  بالب�شر” فهو  االجتار  جرائم  مكافحة  �شاأن  يف   2006
- وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبداأ .

- وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء 

مالحظاتهم عليه.

)ج15 املعقودة بتاريخ 2013/06/04م(

العنيف:  التطرف  ملكافحة  للتميز  الدويل  املركز  اإن�شاء  �شاأن  يف  احتادي  قانون  م�شروع  مناق�شة   9-

للتميز ملكافحة  الدويل  اإن�شاء املركز  اإىل  امل�شروع  القانون من )15( مادة، ويهدف هذا  يتكون م�شروع 

ن�شاطه  ملمار�شة  الالزمة  االعتبارية  بال�شخ�شية  يتمتع  هداية”  “مركز  عليه  ويطلق  العنيف  التطرف 

وحتقيق اأغرا�شه، التي حددها ومن اأهمها:

- اإيجاد اأر�شية م�شرتكة للحوار وتبادل الراأي وتن�شيق اجلهود مع الدول املوؤ�ش�شة للمنتدى العاملي ملكافحة 

االإرهاب ال�شاعية ملواجهة التطرف العنيف يف اإطار من التعاون والتن�شيق مع املراكز الوطنية والدولية ذات 

االخت�شا�س امل�شابه وتقدمي روؤى علمية مو�شوعية هادفة.

- التعاون مع فرق العمل االأخرى املنبثقة عن املنتدى.

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء حول 

عنوان م�سروع القانون فهي :

قانون احتادي يف  :)م�شروع  كاالآتي  وهو  القانون كما جاء من احلكومة  باإبقاء عنوان م�شروع  االقرتاح   -

�شاأن اإن�شاء املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف( الأنه اأدق يف التعبري وتو�شيح الهدف من هذا 

امل�شروع.

- املطالبة باإبقاء عنوان م�شروع القانون كما جاء من اللجنة وهو كاالآتي :)م�شروع قانون احتادي يف �شاأن 

اإن�شاء املركز الدويل للتميز يف مكافحة التطرف العنيف( الأنه و�شف للتميز .

– وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية - وزير  اأنور حممد قرقا�ص  - وقد جاء رد معايل / د. 

الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني االحتادي على هذه التعديالت كاالآتي:

 - املوافقة على التعديل الذي اأدخلته اللجنة على عنوان امل�شروع .

ـ وبخ�شو�س موقف املجل�س يف �شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على التعديل الذي اأدخلته اللجنة على عنوان امل�شروع .

- اأما ما يخ�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء حول 

املادة امل�ستحدثة والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )2( من م�سروع القانون اخلا�سة 

بالتعريفات فهي:

- التنويه اإىل اأن م�شروع القانون يهدف اإىل اإن�شاء مركز بحثي ي�شم باحثني من خمتلف اجلن�شيات ولديهم 

مفاهيم خمتلفة بالن�شبة اإىل تعريف التطرف العنيف ، وو�شع تعريف للتطرف العنيف �شيوؤدي  اإىل ت�شيق 

هذه املفاهيم .
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- املطالبة بوجود تعريف للتطرف العنيف الأنه م�شطلح رئي�شي يف القانون، ويعرب عن الغاية التي ي�شعى 

القانون اإىل حتقيقها من خالل اإن�شاء هذا املركز البحثي.  

- االقرتاح بتعريف اآخر للتطرف العنيف وهو كاالآتي : ) يق�شد بالتطرف العنيف يف تطبيق اأحكام هذا 

اأو جماعة يهدف بها اإىل زعزعة �شالمة وا�شتقرار املجتمع  اأو اأكرث  القانون كل عملية يقوم بها �شخ�س 

اأو تهديد االأمن الوطني اأو تفوي�س الد�شتور بو�شائل غري م�شروعة وخمالفة لن�شو�س الد�شتور والقوانني 

ال�شارية ( .

– وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية - وزير  - وقد جاء رد معايل / د. اأنور حممد قرقا�ص 

الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني االحتادي على هذه التعديالت كاالآتي:

- االقرتاح بعدم وجود تعريف للتطرف العنيف يف م�شروع القانون حتى ال يكون هناك تقييد يف املفاهيم  الأن 

املركز مركز بحثي، وال يت�شمن امل�شروع اأي عقوبات تخ�س اأ�شخا�شًا بعينهم.

- االقرتاح بحذف كلمة ) ال�شتدراج( من املادة امل�شتحدثة الأنها تقيده، وكذلك عبارة) لتحقيق اأهداف غري 

م�شروعة( الأنه من املمكن اأن يكون للتطرف العنيف اأهداف م�شروعة.

ـ وبخ�شو�س موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة امل�شتحدثة باإ�شافة تعديل على تعريف التطرف العنيف ليكون كاالآتي:        )يق�شد 

بالتطرف العنيف يف تطبيق اأحكام هذا القانون كل عمل يقوم بها �شخ�س اأو اأكرث اأو جماعة بدافع اأفكار اأو 

اأيدولوجيات اأو قيم اأو مبادئ تخل بالنظام العام ، اأو تعر�س �شالمة املجتمع واأمنه للخطر اأو تلحق �شررًا 

ال�شلطات  ممار�شة  عرقلة  اأو  منع  اأو  اخلا�شة  اأو  العامة  باالأموال  اأو  واملوا�شالت  باالت�شاالت  اأو  بالبيئة 

العامة اأو دور العبادة اأو معاهد العلم الأعمالها اأو تعطيل تطبيق الد�شتور والقوانني واللوائح، ويكون ملجل�س 

اإدارة املركز اإ�شافة مفاهيم اأخرى لبيان املق�شود من التطرف العنيف (

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )3( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )4( من م�سروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة عبارة )واملوؤ�ش�شات املحلية واملنظمات االإقليمية والدولية ذات االخت�شا�س امل�شابه ( 

للبند )1( من املادة .

– وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية - وزير  - وقد جاء رد معايل / د. اأنور حممد قرقا�ص 

الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني االحتادي على هذه التعديالت كاالآتي:

- املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة .

ـ وبخ�شو�س موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

ذات  والدولية  االإقليمية  واملنظمات  املحلية  )واملوؤ�ش�شات  عبارة  اإ�شافة  مقرتح  على  املجل�س  وافق   -

االخت�شا�س امل�شابه ( للبند )1( من املادة . 

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

)6( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )7( من م�سروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على الفقرة )هـ( والتي اأ�شبحت الفقرة )و( من البند )1( من املادة عبارة ) 

حتديد اأتعابهم( .

- التنويه اإىل اأن جمل�س االإدارة هو من يقوم بتحديد اأتعاب مدققي احل�شابات وبعقود ، وهي ق�شية اإجرائية 

يومية .

رئي�س جمل�س  اخت�شا�شات  البند )2( حل�شر  اأع�شائه ( من  اأي ع�شو من   ( االقرتاح بحذف عبارة   -

االإدارة .

- االقرتاح با�شتبدال ن�س  البند )2( من املادة بالن�س االآتي : ) للرئي�س احلق اأن يعطي �شالحياته ملن 

يراه منا�شبًا الأي اأحد من االأع�شاء(.

– وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية - وزير  اأنور حممد قرقا�ص  - وقد جاء رد معايل / د. 

الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني االحتادي على هذه التعديالت كاالآتي:

- املطالبة بعدم حذف عبارة ) اأي ع�شو من اأع�شائه ( من البند )2( حتى ال يكون التفوي�س مق�شورًا على 

الرئي�س وحده، وميكن ملجل�س االإدارة تفوي�س اأي ع�شو من اأع�شائه يف حالة تغيبه.

- املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة .

ـ وبخ�سو�ص موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديلها.

-  وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )10( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )11( من م�سروع القانون فهي :

�شوؤونها  اأو مت�س   الدولة  ت�شريعات  اأن�شطة تخالف  اأي  بوا�شطة  املركز  ي�شتغل  - املطالبة بو�شع عقوبة ملن 

الداخلية .

– وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية - وزير  اأنور حممد قرقا�ص  - وقد جاء رد معايل / د. 

الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني االحتادي على هذه التعديالت كاالآتي:

- املركز يتكون من جمموعة من املوظفني ال يتمتعون باحل�شانة وبالتايل اأي خمالفات ت�شدر منهم ت�شري 

فيها عليهم قوانني العقوبات املطبقة بالدولة ، وجمموعة اأخرى من الباحثني املعارين من الدول االأخرى  

ال يتمتعون باأي ح�شانة من املركز اأي�شًا، واإذا قام اأحدهم باأي خمالفة �شوف ي�شري عليه قانون اتفاقية 

فيينا حول عمل الدبلوما�شيني .

- التنويه اإىل وجود �شوابط للكتابة يف املركز، بوجود برامج للعمل واأبحاث يف اإطار داخلي ينظمها ومبوافقة 

جمل�س االإدارة .

ـ وبخ�شو�س موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإبقاء املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديلها.

- وبخ�شو�س موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �شاأن اإن�شاء املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف 

العنيف فهو كاالآتي : 

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

- وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء 



دور االنعقاد العادي الثاني - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2012-2013)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

231 230

مالحظاتهم عليه.

)ج15 املعقودة بتاريخ 2013/06/04م(

هذا  ويهدف  والزراعة:  لالأغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  �شاأن  يف  احتادي  قانون  م�شروع  -10مناق�شة 

التي  اخل�شري  اأو  اجلن�شي  االإكثار  مواد  ذلك  يف  مبا  النباتي  االأ�شل  ذات  املوارد  حماية  اإىل  امل�شروع 

حتتوي على وحدات وظيفية للوراثة، وت�شمل اأية مواد وراثية ذات اأ�شل نباتي، وذات قيمة فعلية اأو حمتملة 

لالأغذية والزارعة بهدف احلفاظ عليها. 

- وكان املجل�س قد ناق�س هذا امل�شروع يف اجلل�شة الثانية ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثاين يف الف�شل 

اإعادته اإىل جلنة  14-2013/05/15م ، وقد وافق على  الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة بتاريخ  

ال�شوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعية والرثوة ال�شمكية ملزيد من الدرا�شة.

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

اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي مت طرحها ال�سادة االأع�ساء حول ديباجة م�سروع 

القانون هي:

- االقرتاح بحذف املر�شوم احتادي رقم )7( ل�شنة 2004م بان�شمام دولة االإمارات العربية املتحدة اإىل 

املعاهدة الدولية ب�شاأن املوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة، ا�شتنادًا اإىل العرف الد�شتوري يف عدم 

ذكر املرا�شيم يف ديباجة م�شروعات القوانني، الأنها اأقل مرتبة من القوانني من حيث الدرجة يف ترتيب 

م�شادر ال�شرعية.

االأفكار  هذه  على  واملياه  البيئة  وزير   - فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

- املطالبة باالإبقاء على املر�شوم احتادي رقم )7( ل�شنة 2004م بان�شمام دولة االإمارات العربية املتحدة 

اإىل املعاهدة الدولية ب�شاأن املوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة، الرتباطه الوثيق بهذا امل�شروع فهو 

ميثل االأداة التطبيقية للمعاهدة الدولية ب�شاأن املوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة.

ـ اأما موقف املجل�س ب�شاأن ما ورد يف ديباجة م�شروع القانون فقد كان كاالآتي:

العربية  االإمارات  دولة  بان�شمام  2004م  ل�شنة  املر�شوم احتادي رقم )7(  املجل�س على حذف  وافق   -

املتحدة اإىل املعاهدة الدولية ب�شاأن املوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة من ديباجة م�شروع القانون.

- وبخ�سو�ص  املادة )1( يف �ساأن التعريفات فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي 

اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء  حولها على النحو االآتي :

- االقرتاح بحذف عبارة “يف االإمارة” واالإبقاء على لفظة “املحلية” يف تعريف ال�شلطة املخت�شة.

- االقرتاح بنقل تعريف “االبتكارات” لي�شبح بعد تعريف “املعارف واملمار�شات التقليدية والرتاثية” الذي 

قامت بنقله اللجنة م�شبقًا مراعاة الإعادة ترتيب امل�شطلحات ح�شب ترتيب االأفكار املنطقية.

- االقرتاح با�شتبدال عبارة “ من ا�شتخدام التقانات االإحيائية” بعبارة “بالتقانات االإحيائية” الواردة يف 

تعريف ال�شالمة االإحيائية امل�شتحدث من اللجنة.

االأفكار  هذه  على  واملياه  البيئة  وزير   - فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على حذف عبارة “يف االإمارة” واالإبقاء على لفظة “املحلية” يف تعريف ال�شلطة املخت�شة.

- املوافقة على نقل تعريف “االبتكارات” لي�شبح بعد تعريف “املعارف واملمار�شات التقليدية والرتاثية”.

- املوافقة على ا�شتبدال عبارة “ من ا�شتخدام التقانات االإحيائية” بعبارة “بالتقانات االإحيائية” الواردة 

يف تعريف ال�شالمة االإحيائية امل�شتحدث من اللجنة.

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

- وافق املجل�س على حذف عبارة “يف االإمارة” واالإبقاء على لفظة “املحلية” يف تعريف ال�شلطة املخت�شة.

التقليدية  واملمار�شات  “املعارف  تعريف  بعد  لي�شبح  “االبتكارات”  تعريف  نقل  على   املجل�س  وافق   -

والرتاثية”.

- وافق املجل�س  على ا�شتبدال عبارة “ من ا�شتخدام التقانات االإحيائية” بعبارة “بالتقانات االإحيائية” 

الواردة يف تعريف ال�شالمة االإحيائية امل�شتحدث من اللجنة.

- فيما كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )2( يف 

�شاأن االأهداف هي:

توثيق  لي�شبح:  اللجنة  ا�شتحدثته  الذي   )6( رقم  الهدف  اإىل  “االبتكارات”  لفظة  باإ�شافة  االقرتاح   -

املعارف واملمار�شات التقليدية الرتاثية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية واالبتكارات.

االأفكار  هذه  على  واملياه  البيئة  وزير   - فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

- التنويه اإىل اأن االبتكارات �شيء خمتلف عن املعارف واملمار�شات التقليدية فلذلك يجب اأن تاأتي يف �شياق 

اآخر ولي�س هذا ال�شياق.

 - اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

اللجنة لي�شبح:  “االبتكارات” اإىل الهدف رقم )6( الذي ا�شتحدثته  اإ�شافة لفظة  - وافق املجل�س على 

توثيق املعارف واملمار�شات التقليدية الرتاثية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية واالبتكارات.

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

)3( من م�سروع القانون فهي:

واملمار�شات  “املعارف  لي�شبح:  املادة )3(  البند )2( من  “االبتكارات” اإىل  لفظة  باإ�شافة  االقرتاح   -

التقليدية والرتاثية واالبتكارات املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة، لكونها قد اأ�شيفت 

اإىل البند )6( الذي ا�شتحدثته اللجنة يف املادة )2( اخلا�شة باالأهداف.

االأفكار  هذه  على  واملياه  البيئة  وزير   - فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على اإ�شافة  لفظة “االبتكارات” اإىل البند )2( من املادة )3( لي�شبح: “املعارف واملمار�شات 

التقليدية والرتاثية واالبتكارات املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة.

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

“املعارف  لي�شبح:   )3( املادة  من   )2( البند  اإىل  “االبتكارات”  لفظة  اإ�شافة   على  املجل�س  وافق   -
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واملمار�شات التقليدية والرتاثية واالبتكارات املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة.

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )5( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )4( فهي:

- االقرتاح باالإبقاء على التعديل الذي اأدخلته اللجنة على هذه املادة وهو: تتوىل الوزارة االإ�شراف على كافة 

االأن�شطة املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة وفقًا الأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية” 

الأن نظام الدولة فيه م�شتويان احتادي وحملي، وحيث اإنهما ي�شرتكان يف تنفيذ اأحكام هذا القانون فقد 

ترك االإ�شراف للوزارة، الأن اجلهات املحلية تقوم اأي�شًا بدور يف تنفيذ بع�س االأن�شطة املتعلقة بهذا القانون.

االأفكار  هذه  على  واملياه  البيئة  وزير   - فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

- املطالبة باالإبقاء على الن�س كما جاء من احلكومة الأن االإ�شراف ي�شعف من دور الوزارة كجهة احتادية، 

كما اأن هذا التعديل قد ق�شر دورها ليكون اإ�شرافيًا فقط دون اأن يكون لها دور تنفيذي يف تطبيق اأن�شطة 

هذا القانون.

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

- وافق املجل�س على ن�س املادة كما جاء من احلكومة.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )5( امل�ستحدثة من م�سروع القانون فهي:

الوراثية  املوارد  بنك جلينات  اإن�شاء  �شاأن  اللجنة يف  ا�شتحدثته  الذي  البند  باالإبقاء على هذا  االقرتاح   -

النباتية الأهميته يف ح�شر وتوثيق وت�شنيف وجتميع املوارد الوراثية النباتية بالدولة.

ما جاء  تنفيذ  الدولة يف  �شي�شاعد  الأن ذلك  النباتية  الوراثية  للموارد  بنك  اإن�شاء  التاأكيد على �شرورة   -

عام  يف  الدولة  لها  ان�شمت  التي  والزراعة  لالأغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  ب�شاأن  الدولية  املعاهدة  يف 

2004م. 
االأفكار  هذه  على  واملياه  البيئة  وزير   - فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات واالآراء على النحو االآتي:

- التنويه اإىل اأن اإن�شاء بنك للموارد الوراثية النباتية يجب اأال يكون �شمن �شياق هذا القانون، الأن الغر�س 

الذي ي�شعى لتحقيقه هذا القانون وهو حماية و�شيانة املوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة يتمثل يف 

�شمان اقت�شام املنافع النا�شئة عن ا�شتخدام املوارد الوراثية على نحو عادل ومتكافئ مبا يتفق واأحكام هذا 

القانون مع جميع اأ�شحاب امل�شلحة يف تنفيذ الربامج واالأن�شطة املتعلقة بحماية املوارد الوراثية النباتية. 

جلينات  بنك  اإن�شاء  على  تن�س  مل  والزراعة  لالأغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  ب�شاأن  الدولية  املعاهدة   -

املوارد الوراثية النباتية، واإمنا تطالب بحماية وحفظ هذه املوارد الوراثية باأي مكان مالئم لذلك. 

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

املوارد  بنك جلينات  اإن�شاء  �شاأن  اللجنة يف  من  امل�شتحدثة  املادة )5(  على  االإبقاء  على  املجل�س  وافق   -

الوراثية النباتية.

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

امل�ستحدثة والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )13( من م�سروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على البند )3( من املادة ليكون كاالآتي: ) التاآكل اأو التدهور الوراثي اأو فقدان 

بيئي مبوارده ومكوناته (.

والبنك   ) )اإداري  اإجرائي  االإدارة  اخت�شا�س  الأن  والبنك  االإدارة  بني  ت�شارب  يوجد  ال  باأنه  التنويه   -

اخت�شا�شه فني وهو اأحد اآليات حتقيق اأهداف هذا القانون.

- االقرتاح بحذف )االإدارة املخت�شة ( من التعريفات ويف جميع مواد القانون وا�شتبدالها بكلمة           ) 

الوزارة ( .

- االقرتاح بتعديل املادة لتكون: ) على الوزارة و�شع �شوابط على جتميع املوارد الوراثية النباتية لالأغذية 

والزراعة اأو حظرها ح�شب احلاالت التي حتددها الوزارة (.

- وقد جاء رد معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت 

كاالآتي:

يف  تداخاًل  �شيخلق  مما  اإدارتني  بني  ت�شارب  هناك  يكون  ال  حتى  امل�شتحدثة  املادة  بحذف  املطالبة   -

االخت�شا�شات وازدواجية بني اخت�شا�شات البنك واالإدارة املخت�شة باالإ�شراف والرقابة ومتابعة تنفيذ 

اأحكام القانون والئحته التنفيذية .

- املوافقة على املادة امل�شتحدثة مع تعديلها لتكون:) على الوزارة و�شع �شوابط على جتميع املوارد الوراثية 

النباتية لالأغذية والزراعة اأو حظرها ح�شب احلاالت التي حتددها الوزارة (.

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

املوارد  جتميع  على  �شوابط  و�شع  الوزارة  :)على  كاالآتي  لتكون  املادة  تعديل  مقرتح  على  املجل�س  وافق   -

الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة اأو حظرها ح�شب احلاالت التي حتددها الوزارة (.

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )12( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )15( من م�سروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة كلمة ) االبتكارات( يف ن�س املادة لتكون كاالآتي “ ت�شمل احلقوق النا�شئة من م�شاهمات 

والزراعة  لالأغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  وتنمية  �شيانة  وامل�شتقبل يف  واحلا�شر  املا�شي  املزارعني يف 

يف  وامل�شاركة  بها  املرتبطة  واالبتكارات  والرتاثية  التقليدية  واملمار�شات  واملعارف  واإتاحتها  وحت�شينها 

اقت�شام املنافع (.

- وقد جاء رد معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت 

كاالآتي:

- املوافقة على التعديل امل�شاف اإىل املادة .

ـ اأما موقف املجل�س  ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:
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- وافق املجل�س على مقرتح اإ�شافة كلمة ) االبتكارات( على املادة لتكون كاالآتي “ ت�شمل احلقوق النا�شئة 

من م�شاهمات املزارعني يف املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل يف �شيانة وتنمية املوارد الوراثية النباتية لالأغذية 

والزراعة وحت�شينها واإتاحتها واملعارف واملمار�شات التقليدية والرتاثية واالبتكارات املرتبطة بها وامل�شاركة 

يف اقت�شام املنافع ( .

- اأما ما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )14( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )17( من م�سروع القانون فهي:

بع�س  اإدارية يف  توقيع غرامات  للوزارات  باأنه يحق  قراراٌ  اأ�شدرت  والت�شريع  الفتوى  دائرة  باأن  التنويه   -

احلاالت اال�شتثنائية .

- التاأكيد على اأن دائرة الفتوى والت�شريع وافقت على تعديل البند )2( من املادة لكونه ال يخالف الد�شتور.

- وقد جاء رد معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت 

كاالآتي:

- املطالبة باإبقاء البند )2( كما جاء من احلكومة الأن التعديل الذي قامت به اللجنة فيه خمالفة د�شتورية.

- التنويه اإىل اأن دائرة الفتوى و الت�شريع  قد منحت جمل�س الوزراء يف البند رقم )5( من املادة )60( 

بالد�شتور �شالحية اإ�شدار لوائح ال�شبط ، وهو ي�شتطيع اأن يقرر االإجراءات اجلزائية االإدارية التي تت�شمن 

غرامات وهذا لي�س ا�شتثناء واإمنا اأ�شل، وهو مطبق يف اأغلب دول العامل .

- االإ�شارة اإىل اأن دائرة الفتوى والت�شريع مل توافق على الن�س املقرتح من املجل�س بتعديل البند )2( من 

املادة  لكونه خمالف ملا هو مقرر يف قانون االإجراءات اجلزائية .

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

- وافق املجل�س على اإبقاء البند )2( من املادة كما جاء من اللجنة  دون تعديل .

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

املادة )15( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )18( من م�سروع القانون فهي :

- املطالبة بحذف البند )3 ( امل�شتحدث يف املادة حتى ال يكون هناك تكرار واالكتفاء بالغرامات املوجودة 

التي ن�س عليها م�شروع القانون .

- وقد جاء رد معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت 

كاالآتي:

- املوافقة على حذف البند )3( امل�شتحدث يف املادة .

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

- وافق املجل�س على حذف البند )3( امل�شتحدث يف املادة حتى ال يكون تكرار واالكتفاء بالغرامات املوجودة 

التي ن�س عليها م�شروع القانون.

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )18( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )21( من م�سروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة عبارة ) بناء على اقرتاح الوزير قرارًا بتحديد الر�شوم ( اإىل ن�س املادة.

- وقد جاء رد معايل / د. را�سد اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه على هذه التعديالت 

كاالآتي:

- املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة .

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

- وافق املجل�س على اإ�شافة عبارة ) بناء على اقرتاح الوزير قرارًا بتحديد الر�شوم ( اإىل ن�س املادة.

- وبخ�شو�س موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي يف �شاأن “املوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة 

 : كاالآتي  “ فهو 
- وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبداأ .

- وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء 

مالحظاتهم عليه.

)ج12 املعقودة بتاريخي14-2013/05/15م -)ج16 املعقودة بتاريخ2013/06/11م(

واملتو�شطة: ال�شغرية  واملن�شاآت  امل�شاريع  ب�شاأن  احتادي  قانون  م�شروع  -11مناق�شة 

يتكون م�شروع القانون من )23( مادة، ويهدف هذا امل�شروع اإىل دعم وتطوير امل�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية 

للمواطنني  العمل  فر�س  ولتوفري  الدولة  يف  االقت�شادية  للتنمية  اأ�شا�شيًا  داعمًا  تكون  حتى  واملتو�شطة 

البحث واالإبداع واالبتكار  العمل يف هذا املجال ،ون�شر وت�شجيع ثقافة  وحتفيزهم ودعمهم لالإقبال على 

وريادة االأعمال.

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

)1( من م�سروع القانون اخلا�سة بالتعاريف فهي :

 - املطالبة بحذف عبارة “االإمارة املعنية” الواردة يف تعريف اجلهات املعنية لتفادي التكرار حيث مت ذكر 

ال�شلطة اأو اجلهة املحلية املخت�شة يف التعريف.  

- التنويه اإىل اأن املق�شود باجلهة املحلية هي اجلهة التي يناط بها تنفيذ هذا القانون .

 - اال�شتف�شار عن وجود تعار�س يف التعريفات مع املن�شاآت التجارية التي ميلكها اأكرث من �شخ�س.

- اال�شتفهام عن اإمكانية تطبيق تعريفات هذا القانون على االأعمال التجارية املنزلية التي ميلكها املواطنون.

- الت�شاوؤل عن اأ�شباب عدم ورود تعريف للم�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.

- االإ�شارة اإىل اأنه  مل يتم ذكر  تعريف للم�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يف التعريفات، لكون هذا 

االأمر متغري مع الظروف التي حتكمه، وترك للحكومة و�شع تعريف منا�شب له.

- املطالبة بحذف “املوؤ�ش�شة الفردية” يف تعريف امل�شاريع واملن�شاآت التي تطبق اأحكام هذا القانون.

- التنويه اإىل اأنه مت و�شع”املوؤ�ش�شة الفردية”لدعم املواطنني الذين ميلكون  م�شاريع ومن�شاآت تتوافق مع 

اأحكام هذا القانون .

- الت�شاوؤل عن اإمكانية تطبيق اأحكام هذا القانون على املوؤ�ش�شات الفردية التي تندمج مع بع�شها، وتكون 
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�شركة واحدة، كونها من االأهداف التي يرمي لتحقيقها هذا امل�شروع.

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

كاالآتي:

”  الإعطاء مرونة  - التاأكيد على �شرورة ذكر ال�شلطة اأو اجلهة املحلية املخت�شة يف تعريف “اجلهات املعنية

يف اإ�شافات �شالحيات جلهات اأخرى. 

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

- املوافقة على حذف عبارة “يف االإمارة املعنية” من تعريف اجلهات املحلية ليكون كاالآتي:  )ال�شلطة اأو 

اجلهة املحلية املخت�شة بتطبيق اأحكام هذا القانون(.

- و بخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )2( من م�سروع القانون فهي :

فر�س  توفري  اأجل  واملن�شاآت من  امل�شاريع  تناف�شية  كاالآتي:)تعزيز  ليكون  البند )4(  بتعديل  االقرتاح   -  

العمل ل�شالح االقت�شاد الوطني( كونه �شيعزز فر�س عمل للمواطنني.

ولي�س فقط توفري فر�س عمل  الوطني  القانون هو دعم االقت�شاد  الهدف من م�شروع  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

للمواطنني.

-اال�شتف�شار عن مدى اأهمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف تنمية االقت�شاد الوطني.

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

كاالآتي:

- التاأكيد على اأن تعزيز التناف�شية يف امل�شاريع واملن�شاآت �شي�شاهم يف حت�شني االقت�شاد الوطني ، والذي 

بدوره �شيوفر فر�س عمل للمواطنني. 

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

- املوافقة على تعديل البند )4( ليكون كاالآتي:)تعزيز تناف�شية امل�شاريع واملن�شاآت من اأجل توفري فر�س 

العمل ل�شالح االقت�شاد الوطني( .

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

املادة )6( امل�ستحدثة يف م�سروع القانون فهي :

 - املطالبة بتحديد اجلهة املخت�شة التي يقدم لها جمل�س امل�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة مقرتحه 

بتعديل املعايري اخلا�شة بتنمية امل�شاريع واملن�شاآت .

- التنويه اإىل اأن اقرتاحات التعديل اخلا�شة بفعالية املعايري تراجع دوريًا من قبل املجل�س ثم تر�شل اإىل 

جمل�س الوزراء املوقر الإقرارها .

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

كاالآتي:

- االقرتاح بتعديل البند)4( ليكون كاالآتي:)املراجعة الدورية لفعالية معايري ت�شنيف امل�شاريع واملن�شاآت 

واقرتاح التعديالت املنا�شبة عليها لرفعها اإىل جمل�س الوزراء(.

“و�شع املعايري وال�شروط لع�شوية الربنامج”،كونه جزء من  - االقرتاح باإ�شافة بند جديد يف املادة وهو 

اخت�شا�س املجل�س. 

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

- املوافقة على تعديل البند)4( ليكون كاالآتي:)املراجعة الدورية لفعالية معايري ت�شنيف امل�شاريع واملن�شاآت 

واقرتاح التعديالت املنا�شبة عليها لرفعها اإىل جمل�س الوزراء(.

- املوافقة على اإ�شافة بند جديد يف املادة وهو “و�شع املعايري وال�شروط لع�شوية الربنامج”.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )8( امل�ستحدثة يف م�سروع القانون فهي :

 - اال�شتف�شار عن كيفية التن�شيق بني الربنامج الوطني للم�شاريع واملن�شاآت والربامج االأخرى املثيلة له على 

امل�شتوى املحلي.

امل�شتوى  على  له  املثيلة  االأخرى  الربامج  جميع  على  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  �شيتم  اأنه  اإىل  االإ�شارة   -

املحلي.

- االقرتاح باإ�شافة “حا�شنة للم�شاريع” اإىل اخت�شا�شات الربنامج ، من اأجل اإيجاد جهة ا�شت�شارية تدعم 

اأ�شحاب امل�شاريع وتوفر اخلربات املنا�شبة مل�شاريعهم ومن�شاآتهم.  

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

كاالآتي:

- التنويه اإىل اأنه لي�س هناك حاجة الإن�شاء “حا�شنة م�شاريع “ �شمن اخت�شا�شات الربنامج ، كونها متوفرة 

يف اجلهات املخت�شة.

- االقرتاح باإ�شافة تعديل اإىل البند)5( ليكون كاالآتي:)التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة االإقليمية والدولية 

لدعم تطوير امل�شاريع واملن�شاآت( ،وذلك من اأجل تو�شيح املعنى .

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

االإقليمية  العالقة  كاالآتي:)التن�شيق مع اجلهات ذات  ليكون  البند)5(  اإىل  تعديل  اإ�شافة  املوافقة على   -

والدولية لدعم تطوير امل�شاريع واملن�شاآت( .

- اأما ما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )7( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )9( من م�سروع القانون فهي :

 - اال�شتف�شار عن كيفية ت�شجيل اأ�شحاب امل�شاريع واملن�شاآت  الذين مل ي�شتفيدوا من اأي برامج حملية اأخرى، 

يف برنامج امل�شاريع واملن�شاآت.

- التنويه اإىل اأنه �شيتم تطبيق اأحكام هذا القانون على اأ�شحاب امل�شاريع واملن�شاآت التي تتوافر فيها املعايري 

املحددة الواردة يف هذا القانون .

- وقد جاء رد معايل / �شلطان بن �شعيد املن�شوري– وزير االقت�شاد  على هذه التعديالت كاالآتي:- 

- التاأكيد على ا�شتفادة اأ�شحاب امل�شاريع واملن�شاآت من الربنامج يف حال االن�شمام اإىل اجلهة املعنية املحلية 
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االأخرى.

- االإ�شارة اإىل ا�شتفادة اأ�شحاب امل�شاريع واملن�شاآت من الربنامج يف حال ا�شتيفائه ال�شروط التي و�شعها 

القانون.

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

- وافق املجل�س على اإبقاء اال�شافات التي اأدخلتها اللجنة يف املادة.

االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  - وفيما يخ�ص 

على املادة )8( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة املادة )10( من م�سروع القانون فهي :

- االإ�شارة اإىل اأن البند)2( يلزم اجلهات االحتادية بالتعاقد مع امل�شاريع واملن�شاآت بالدولة بن�شبة ال تقل 

عن )10(% ،وهو مبلغ مبالغ فيه كون امل�شاريع احلكومية كبرية احلجم مقارنة بامل�شاريع واملن�شاآت 

ال�شغرية واملتو�شطة.

احلكومية  اجلهات  اإلزام  قبل  فيها  طرفًا  الدولة  تكون  التي  االتفاقيات  مراعاة  �شرورة  اإىل  التنويه   -

بالتعاقد مع امل�شاريع واملن�شاآت بالدولة بن�شبة ال تقل عن )10(% لتلبية احتياجاتها ال�شرائية واخلدمية 

واال�شت�شارية.

- االإ�شارة اإىل �شرورة اإعطاء االأولوية للم�شاريع واملن�شاآت التي تتمتع بع�شوية الربنامج بالتعاقد مع اجلهات 

االحتادية بن�شبة ال تقل عن )10(%،وذلك من اأجل حتفيزهم واال�شتفادة من امل�شاريع احلكومية.

- االقرتاح باإ�شافة تعديل اإىل الفقرة )3( لتكون كاالآتي:) التزام ال�شركات امل�شاهمة العامة التي تكون 

ن�شبة م�شاهمة احلكومة فيها ال تقل عن )25(% بالتعاقد مع امل�شاريع واملن�شاآت بالدولة بن�شبة ال تقل 

عن )2(% من جممل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها ال�شرائية واخلدمية واال�شت�شارية(،وذلك من 

اأجل حتفيز ودعم امل�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.

- التنويه اإىل وجود �شركات م�شاهمة عامة ال متلك فيها احلكومة اأ�شهم واإمنا تطرح لالكتتاب العام ويتم 

تداول اأ�شهمها يف االأ�شواق املالية.

- االإ�شارة اإىل وجود �شركات متلكها احلكومة اأو تكون طرفًا فيها وال تندرج �شمن �شركات امل�شاهمة.

- املطالبة باإلزام ال�شركات التي متلكها اأو تكون طرفًا فيها اجلهات املحلية التعاقد مع امل�شاريع واملن�شاآت 

امل�شجلة بالربنامج وذلك لتقدمي ت�شهيالت وحوافز لتلك امل�شاريع واملن�شاآت التي ميلكها مواطنني.

- االقرتاح بتعديل الفقرة )3( لتكون كاالآتي:)التزام ال�شركات التي متلك احلكومة االحتادية  ن�شبة فيها 

ال تقل عن )25(%  من راأ�س مالها بالتعاقد مع امل�شاريع واملن�شاآت بالدولة بن�شبة ال تقل عن )5(% 

من جممل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها ال�شرائية واخلدمية واال�شت�شارية( ،وذلك من اأجل �شمولية 

جميع ال�شركات التي تكون احلكومة طرفًا فيها.

- االقرتاح باإلغاء الفقرة )8( التي تعفي امل�شاريع واملن�شاآت من ال�شمان امل�شريف للعمالة التي ت�شتخدمها، 

كونه نظام معمول به يف وزارة العمل.

- وقد جاء رد معايل / �شلطان بن �شعيد املن�شوري– وزير االقت�شاد  على هذه التعديالت كاالآتي:- 

اجلهات  م�شرتيات  من   %)10( بتخ�شي�س  الوزراء  جمل�س  من  �شابق  قرار  وجود  اإىل  االإ�شارة   -

يف  ال�شباب  م�شاريع  دعم  برامج  اإىل  املنتمية  وال�شغرية  املتو�شطة  واملن�شاآت  امل�شاريع  لدعم  احلكومية 

اجلهات احلكومية املحلية.

اأن تلزم اجلهات املحلية بالتعاقد مع امل�شاريع واملن�شاآت امل�شجلة بالربنامج  - ال�شلطة االحتادية ال ميكن 

بن�شبة معينة من جممل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها ال�شرائية واخلدمية واال�شت�شارية.

- التاأكيد على وجود مبادرات من اجلهات املحلية لدعم امل�شاريع واملن�شاآت امل�شجلة يف الربامج املحلية التي 

تدعم م�شاريع ال�شباب التجارية.

- االإ�شارة اإىل �شعوبة اإلزام ال�شركات امل�شاهمة العامة بالتعاقد  بن�شبة معينة من جممل عقودها ال�شرائية   

مع املن�شاآت وامل�شاريع امل�شجلة بالربنامج ،كونه يعترب تدخل يف اأعمالها وتوجهات جمال�س اإدارتها.

اإلزام ال�شركات التي تكون احلكومة االحتادية طرفًا فيها بن�شبة )25(%  بالتعاقد مع  - املوافقة على 

امل�شاريع واملن�شاآت امل�شجلة بالربنامج بن�شبة معينة من جممل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها ال�شرائية 

واخلدمية واال�شت�شارية.

- االقرتاح بتعديل الفقرة )7( لتكون كاالآتي: )يجوز ملجل�س الوزراء وال�شلطات املعنية وال�شلطات املخت�شة  

يف االإمارات بناًء على تو�شية الوزير اإعفاء امل�شاريع واملنتجات الأغرا�شها االإنتاجية من ال�شريبة اجلمركية 

،كاملعدات واملواد االأولية وال�شلع الو�شيطة(،وذلك الأن اإعفاء امل�شاريع واملن�شاآت  من ال�شريبة اجلمركية 

يدخل �شمن اخت�شا�س احلكومة املحلية ولي�س من اخت�شا�س احلكومة االحتادية.

- التنويه اإىل �شرورة و�شع وزارة العمل �شوابط الإعفاء امل�شاريع واملن�شاآت من ال�شمان امل�شريف للعمالة 

التي ت�شتخدمها.

ال�شوابط  بو�شع  العمل  وزارة  مع  بالتن�شيق  املجل�س  كاالآتي:)يقوم  لتكون  الفقرة)8(  بتعديل  -االقرتاح 

وال�شروط الإعفاء امل�شاريع واملن�شاآت من ال�شمان امل�شريف للعمالة التي ت�شتخدمها(.

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

االحتادية   التي متلك احلكومة  ال�شركات  كاالآتي:)التزام  لتكون  الفقرة )3(  تعديل  املجل�س على  وافق   -

ن�شبة فيها ال تقل عن )25(%  من راأ�س مالها بالتعاقد مع امل�شاريع واملن�شاآت بالدولة بن�شبة ال تقل عن 

)5(% من جممل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها ال�شرائية واخلدمية واال�شت�شارية(.

- وافق املجل�س على تعديل  الفقرة )7( لتكون كاالآتي: )يجوز ملجل�س الوزراء وال�شلطات املعنية وال�شلطات 

املخت�شة  يف االإمارات بناًء على تو�شية الوزير اإعفاء امل�شاريع واملنتجات الأغرا�شها االإنتاجية من ال�شريبة 

اجلمركية ،كاملعدات واملواد االأولية وال�شلع الو�شيطة(.

و�شع  العمل   وزارة  مع  بالتن�شيق  املجل�س  كاالآتي:)يقوم  لتكون  الفقرة)8(  تعديل  على  املجل�س  وافق   -

ال�شوابط وال�شروط الإعفاء امل�شاريع واملن�شاآت من ال�شمان امل�شريف للعمالة التي ت�شتخدمها(.

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة )11( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )14( فهي:

- االقرتاح باإ�شافة كلمة ) اإدارة ( اإىل البند )1( لي�شبح كاالآتي : ) اأن تكون مملوكة ملكية واإدارة كاملة 

ملواطني الدولة (.

- االقرتاح بعدم اإ�شافة كلمة ) اإدارة ( لوجود فرق بني امللكية واالإدارة .
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- وقد جاء رد معايل / �شلطان �شعيد املن�شوري -  وزير االقت�شاد على هذه التعديالت كاالآتي:

- املطالبة بعدم اإ�شافة كلمة )اإدارة( اإىل البند )1( حتى ال تكون هناك م�شاءلة قانونية ، الأن االإدارة تثبت 

عن طريق جهات اأخرى باالإ�شافة اإىل الوزارة نف�شها.

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

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

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

املادة )12( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )15( فهي:

- االقرتاح بتق�شيم البند )2( اإىل فقرتني لي�شبح كاالآتي : ) عدم تغيري امل�شروع واملن�شاأة اأو نقل ملكيته 

اإىل �شخ�س اآخر اأو جهة اأخرى �شمن ال�شروط االآتية : اأ- موافقة اجلهة املعنية ، ب- �شداد ما عليه من 

التزامات ( .

- االقرتاح باإبقاء البند )2( كما جاء من احلكومة وحذف االإ�شافة الأن ما جاء من احلكومة يفي بالغر�س. 

- وقد جاء رد معايل/�شلطان �شعيد املن�شوري - وزير االقت�شاد على هذه التعديالت كاالآتي:

- - املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة .

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

- وافق املجل�س على ن�س البند )2( كما جاء من احلكومة.

االأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  باأهم  يتعلق  وفيما   -

على املادة )15( والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )17( فهي:

- االقرتاح باإبقاء البند)1( كما جاء من احلكومة الأن املجل�س هو من يقوم بالتعاون والتن�شيق مع م�شرف 

االإمارات للتنمية  من اأجل اإعطاء الت�شهيالت االئتمانية .

- االقرتاح باإبقاء البند)1( كما جاء من اللجنة الأن م�شوؤولية م�شرف االإمارات للتنمية و�شع اآلية ومعايري 

لالئتمان ومتويل اأن�شطة امل�شاريع واملن�شاآت بالتعاون مع املجل�س .

- املطالبة بحذف البند )2( امل�شتحدث من املادة الأن م�شرف االإمارات للتنمية هو من ي�شع اآلية وهومن 

يقوم بو�شع ال�شوابط .

- املطالبة باإبقاء البند )2( امل�شتحدث باإلزام م�شرف االإمارات للتنمية باأال تقل الت�شهيالت االنتمائية  

التي يقدمها للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة املن�شمة للربنامج عن )%10( من املجموع الكلي ال�شنوي 

ملا يقدمه امل�شرف من ت�شهيالت ائتمانية ومتويل .

- االقرتاح باإن�شاء �شندوق مايل لدعم امل�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة اأ�شوة ببع�س دول اخلليج.

- وقد جاء رد معايل / �شلطان �شعيد املن�شوري -  وزير االقت�شاد على هذه التعديالت كاالآتي :

اأمور  تدخل يف  يكون هناك  ال  ن�شبة )%10( حتى  للت�شاور يف  الوزراء  اإىل جمل�س  بالرجوع  املطالبة   -

م�شرف االإمارات للتنمية .

- املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة .

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

- وافق املجل�س على ن�س البند )1( كما جاء من اللجنة دون تعديل

- وافق املجل�س على ن�س البند )2( امل�شتحدث كما جاء من اللجنة دون تعديل .

- وبخ�سو�ص اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء على 

املادة امل�ستحدثة والتي اأ�سبحت بعد تعديل اللجنة برقم )22( فهي:

- التنويه اإىل اأن هذه املادة تتعار�س مع قانون الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية الأن نظام 

املعا�شات احلايل ي�شمح للعامل املواطن دون رب العمل املواطن باال�شرتاك يف املعا�شات .

- املطالبة بحذف املادة امل�شتحدثة لتعار�شها مع قانون الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية .

- وقد جاء رد معايل / �شلطان �شعيد املن�شوري -  وزير االقت�شاد على هذه التعديالت كاالآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية تقوم بو�شع نظام ومتابعته،وهذه املادة 

امل�شتحدثة ال تغطي اأرباب العمل .

- التنويه اإىل اأن الوزارة �شتقوم مبخاطبة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية وجمل�س امل�شاريع 

ال�شغرية واملتو�شطة لكي يتم تعديل القانون ب�شكل عام  .

- املوافقة على حذف املادة امل�شتحدثة من قبل اللجنة .

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

- وافق املجل�س على حذف املادة امل�شتحدثة من قبل اللجنة .

- وبخ�شو�س موقف املجل�س من م�شروع قانون احتادي رقم )  ( ل�شنة 2013م ب�شاأن “ امل�شاريع واملن�شاآت 

ال�شغرية واملتو�شطة فهو كاالآتي : 

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

- وافق املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه بعد تالوة اجلدول املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء 

مالحظاتهم عليه.

)ج17 املعقودة بتاريخ 2013/06/25م(

- االتفاقيات واملعاهدات التي اأبرمتها احلكومة :

- بلغ عدد االتفاقيات واملعاهدات التي اطلع عليها املجل�س )19( اتفاقية ومعاهدة واجلدول االآتي يو�شح 

اأهم الق�شايا التي تناولتها هذه املعاهدات واالتفاقيات:
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á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dGOóY 
äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJ’G

äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJE’G

 ÉjÉ°†≤dG

ájOÉ°üàbE’G
11

 áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (49) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -1
 ïjQÉàH 1- ê ) .QÉªãà°S’G ájÉªMh ™«é°ûJ ¿CÉ°ûH É«æ«Z ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(Ω2012/11/06

 ádhódG ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (50) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -2
 ÖFGô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°ûH É«æ«Z ájQƒ¡ªLh

(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê ) . ∫ÉŸG ¢SCGQh πNódG ≈∏Y

 ádhódG ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (51) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -3
 ≥∏©àj Éª«a ‹ÉŸG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°ûH É«æ«c ájQƒ¡ªLh

(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê ) .πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dÉH

 ádhódG ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (52) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -4
 ïjQÉàH 1- ê ) .QÉªãà°SÓd ádOÉÑàŸG ájÉª◊Gh ™«é°ûàdG ¿CÉ°ûH ∫É¨JÈdG ájQƒ¡ªLh

(Ω2012/11/06
 ¿hÉ©àdG á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (56) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe-5

 …GƒZQhC’G ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM ÚH »æØdGh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G

(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê ) .á«bô°ûdG

 ¿hÉ©à∏d äÉ«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (58) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe-6
 ïjQÉàH 1- ê ) .É«fÉÑdCG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù∏›h ádhódG áeƒµM ÚH …OÉ°üàb’G

(Ω2012/11/06

 áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (59) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe-7 

 1- ê ) .»æØdGh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH É«æ«Z ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(Ω2012/11/06 ïjQÉàH

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dGOóY 
äGógÉ©ŸGh äÉ«bÉØJ’G

 ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd (60) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -8
 .ájhƒædG ábÉ£∏d á«ª∏°ùdG äÉeGóîà°S’G ∫É› ‘ ¿hÉ©à∏d ÚàæLQ’G ájQƒ¡ªLh ádhódG

(Ω2013/06/25ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 17 ê )

 ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿CÉ°ûH 2012 áæ°ùd (63) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -9
 ÉÃ ‹ÉŸG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°T ‘ Ú£°ù∏a ádhO áeƒµMh ádhódG

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 17 ê )  .πNódGh ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y áÑjô°†dÉH ¢üàîj

 (Ω2013/06/25

 ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd (64) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -10
 ‹ÉŸG Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæŒ ¿CÉ°T ‘ »é«a ájQƒ¡ªL áeƒµM h ádhódG

(Ω2013/06/25 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 17 ê ) .πNódG áÑjô°†H ≥∏©àj ÉÃ

 ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd (65) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -11
 ≥∏©àj Éª«a »Ñjô°†dG êGhOR’G Öæéàd É«Hô°U ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG áeƒµM

(Ω2013/06/25 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 17 ê ) .πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dÉH

 áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (54) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -1
.»YÉaódG ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH É«≤jôaG ÜƒæL ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

 á°†gÉæe á«bÉØJG ¤EG ádhódG ΩÉª°†fÉH 2012 áæ°ùd (73) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -2
 ΩÉ©d á«æ¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEGÓdG hCG á«°SÉ≤dG áHƒ≤©dG hCG á∏eÉ©ŸG Ühô°V øe √ÒZh Öjò©àdG

(Ω2012/11/06  ïjQÉàH  1-  ê  )  .Ω1984

 ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd (61) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -3
 IOƒ≤©ŸG 17 ê ) .»YÉaódG ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH É«fÉÑ°SCG áµ∏‡ áeƒµMh ádhódG áeƒµM

(Ω2013/06/25ïjQÉàH

 ájÉª◊G á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2013 áæ°ùd (62) ºbQ …OÉ–’G Ωƒ°SôŸG -4
 17 ê ) .É«fGôchCG AGQRh ¢ù∏›h ádhódG áeƒµM ÚH áØæ°üŸG äÉeƒ∏©ª∏d ácÎ°ûŸG

(Ω2013/06/25 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (53) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -1
 ) .»FÉæãdG ¿hÉ©à∏d ácÎ°ûe áæ÷ AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH É«≤jôaG ÜƒæL ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê

 áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (55) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -2
.»FÉæãdG ¿hÉ©à∏d ácÎ°ûe áæ÷ AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH ¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL áeƒµMh ádhódG

(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê ) 

 äÉ«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿É°T ‘ 2012 áæ°ùd (57) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -3
(Ω2012/11/06 ïjQÉàH 1- ê ) .á«HôY

 áeƒµM ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2012 áæ°ùd (60) ºbQ …OÉ–G Ωƒ°Sôe -4
 Éª«ah Éª¡«ª«∏bEG ÚH ájƒ÷G äÉeóÿG ¿CÉ°ûH É«fÉÑdCG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù∏›h ádhódG

(Ω2012/11/06ïjQÉàH 1- ê ) .Éª¡FGQh

á«æeC’G ÉjÉ°†≤dG

iôNCG

´ƒªéŸG

4

4

19

10%

12%

8%
6%
4%
2%
0%

القضايا اإلقتصادية

القضايا اإلقتصادية

القضايا األمنية

القضايا األمنية

القضايا األخرى

القضايا األخرى

4 4

11

- ر�سم بياين ميثل الق�سايا التي تناولتها املعاهدات واالتفاقيات التي مت االطالع عليها :
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(ثالثًا)
نشاط المجلس خالل الدور 

الثاني في الجانب الرقابي :

العامة: املو�شوعات   1-

- موؤ�شرات عامة حول مناق�شة املو�شوعات العامة: 

- كان لدى املجل�ص عدد )32( مو�سوعًا عامًا مطروحًا خالل هذا الدور منها  عدد)17( مو�شوعًا 

عامًا كان متبقيًا من الدور االأول، وعدد )15( مو�شوعًا عامًا طرح اأثناء هذا الدور،انتهى املجل�س من 

مناق�شة عدد )7( مو�شوعًات عامة منها،م�شتغرقًا يف ذلك زمنًا وقدره )28( �شاعة و)43( دقيقة 

اإىل  ب�شاأنها عدد)7( تو�شيات  اأ�شدر  اإجمايل زمن اجلل�شات،  %27.7( من  بن�شبة متثل )  وثانيتان 

احلكومة*،وبذلك بقي اأمام املجل�س عدد )25( مو�شوعًا خالل الفرتة القادمة، حيث انتهت جلانه من 

اإعداد تقارير لعدد )7( من املو�شوعات العامة واأ�شبحت جاهزة للعر�س عليه*، يف حني الزال اأمامها 

رد  انتظار  يف  اأخرى  عامة  مو�شوعات   )7( اإىل  باالإ�شافة  الدرا�شة*  قيد  عامًا  مو�شوعًا   )11( عدد 

جمل�س الوزراء على  طلب مناق�شتها*.

*  ر�شائل تو�شيات املجل�س يف �شاأن املو�شوعات العامة اإىل احلكومة  مرفق رقم )12( يف التقرير
جدول باملو�شوعات العامة التي انتهت اللجان من اإعداد تقارير ب�شاأنها واأ�شبحت جاهزة للعر�س على املجل�س مرفق رقم )13( يف    *

التقرير

*  جدول باملو�شوعات العامة التي الزالت اأمام اللجان  مرفق رقم )14( يف التقرير 
جدول باملو�شوعات العامة التي اأر�شلت اإىل جمل�س الوزراء لطلب املوافقة على مناق�شتها مرفق رقم )15( يف التقرير    *



دور االنعقاد العادي الثاني - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2012-2013)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

247 246

- ق�سايا املو�سوعات العامة :

جدول ميثل ق�سايا املو�سوعات العامة والزمن امل�ستغرق ملناق�سة كل نوع من هذه الق�سايا من 

الزمن الكلي للجل�سات :

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dGäÉYƒ°VƒŸG
áeÉ©dG

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG

ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

 áÄ«¡dG  á°SÉ«°S  1-

 AÉŸGh AÉHô¡µ∏d ájOÉ–’G

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê)

(Ω2012/11/02
 ójGR èeÉfôH á°SÉ«°S 2- 

 IOƒ≤©ŸG 6ê) ¿Éµ°SEÓd

( Ω2013/1/22 ïjQÉàH

 ∫É¨°TC’G  IQGRh  á°SÉ«°S  3-

 AÉæH ¿CÉ°T ‘ áeÉ©dG

 ≥°Th á«Ñ©°ûdG øcÉ°ùŸG

 É¡àfÉ«°Uh ájOÉ–’G ¥ô£dG

 IOƒ≤©ŸG 10ê) É¡æ«°ù–h

( Ω2013/4/23 ïjQÉàH

 áÄ«ÑdG  IQGRh  á°SÉ«°S  1-

 áHÎdG ájÉªM ¿CÉ°T ‘ √É«ŸGh

 IOƒ≤©ŸG 8ê)»JÉÑædG AÉ£¨dGh

  (Ω2013/03/05 ïjQÉàH

 áë°üdG   IQGRh  á°SÉ«°S  1-

 áë°üdG ´É£b á«ªæJ ¿CÉ°T ‘

 IOƒ≤©ŸG 9ê) ádhódG ‘

( Ω2013/03/19 ïjQÉàH

á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG

á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG

á«eóÿG ÉjÉ°†≤dG

3

1

1

%13.4

%2.8

%4.5

á°ûbÉæe áÑ°ùf 

äÉYƒ°VƒŸG ÉjÉ°†b 

øeõdG øe áeÉ©dG 

äÉ°ù∏é∏d »∏µdG

 áYÉ°S  (13
 á≤«bO (51)h

á«fÉK (40)h

h ¿ÉàYÉ°S

á≤«bO (54)

á«fÉK (20)h 

äÉYÉ°S (4)

 á≤«bO (38)h 

á«fÉK (39)h

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dGäÉYƒ°VƒŸG
áeÉ©dG

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG

ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  á°SÉ«°S  1-

 õjõ©J ¿CÉ°T ‘ ΩÓYEÓd

 ‘ á«eÓYE’G äÉ©jô°ûàdG

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 13ê) ádhódG

(  Ω2013/05/21

 OÉ°üàb’G  IQGRh  á°SÉ«°S  1-

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 14ê)

(  Ω2013/05/28
 ÉjÉ°†≤dG

ájOÉ°üàb’G

´ƒªéŸG

 ÉjÉ°†≤dG

á«YÉªàL’G1

1

7

%3.3 

%3.7

%27.7

á°ûbÉæe áÑ°ùf 

äÉYƒ°VƒŸG ÉjÉ°†b 

øeõdG øe áeÉ©dG 

äÉ°ù∏é∏d »∏µdG

äÉYÉ°S (3)

 á≤«bO (25)h 

á«fÉK (44)h

 äÉYÉ°S (3)

 á≤«bO (52)h

á«fÉK (39)h

 áYÉ°S (28)

 á≤«bO (43)h

¿Éà«fÉKh
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ر�سم بياين بالزمن امل�ستغرق ملناق�سة  ق�سايا املو�سوعات العامة :

16.0 %

14.0 %

4.5 %

2.8 % 3٫3% 3٫7%

13.4 %

12.0 %

10.0 %

8.0 %

6.0 %

4.0 %

2.0 %

0.0 %
القضايا اإلقتصادية

القضايا اإلقتصادية

القضايا اإلجتماعية

القضايا اإلجتماعية

القضايا الصحية

القضايا الصحية

القضايا البيئية

القضايا البيئية

القضايا اخلدمية

القضايا اخلدمية

وقد جاءت مناق�سة املو�سوعات العامة على النحو االآتي :

اال�ستف�سارات  اأهم  كانت  وقد  واملاء«  للكهرباء  االحتادية  الهيئة  �سيا�سة   « مو�سوع   1-

واالأفكار واملالحظات التي طرحت من قبل ال�سادة االأع�ساء فيه هي :

- اال�شتفهام عن خطة الهيئة يف معرفة احلاجة الفعلية للخدمات التي تقدمها من اأجل حل االإ�شكاليات التي 

تواجهها يف الوقت احلايل .

اإنتاج  �شاأن  يف  بالد�شتور  الوارد   االأ�شيل  اخت�شا�شها  عن  بالتخلي  الهيئة  قيام  اأ�شباب  عن  اال�شتف�شار   -

الكهرباء واعتمادها على �شراء الطاقة الكهربائية .

- املطالبة بتحمل الهيئة امل�شوؤولية كاملة يف توفري الكهرباء لكافة املواطنني .

- الت�شاوؤل عن توعية املجتمع باأهمية تقليل الهدر يف ا�شتخدام املياه وتوفري الطاقة املفقودة يف اال�شتخدامات 

اليومية للحفاظ على البيئة ودميومة هذه اخلدمات .

- اال�شتفهام عن ن�شبة االإجناز يف م�شروع �شبكة االإمارات الوطنية للكهرباء ، طبيعة امل�شكالت التي �شتعمل 

ال�شبكة على حلها ، املدى الزمني املحدد لالنتهاء منها .

- اال�شتف�شار عن االإجراءات التي قامت بها الهيئة ملعاجلة م�شكلة خمالفة املياه للموا�شفات ال�شحية .

- اال�شتف�شار عن املدة الزمنية التي و�شعتها الهيئة لرفع ن�شبة املواطنني يف الوظائف التنفيذية والوظائف 

ذات التخ�ش�شات الفنية ، واخلطط التي و�شعتها يف �شاأن هذا املو�شوع .

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب قيام الهيئة بتعيني املهند�شني على الدرجة )9( وهم باالأ�شل على الدرجة )11(.

- الت�شاوؤل عن اأ�شباب عدم قيام الهيئة بتزويد اللجنة بالبيانات الالزمة لتقريرها .

- اال�شتف�شار عن نتائج عمل الفرتة االأوىل من عمل جمل�س االإمارات للماء والكهرباء 2009م – 2011م، 

و الدرا�شات التي قام بها املجل�س يف �شاأن م�شروع الربط املائي يف الدولة .

- املطالبة بت�شهيل الهيئة اإجراءات خدمة العمالء الخت�شار الوقت .

- املطالبة بدعم اأ�شعار الكهرباء واملاء التي ت�شرف عليها الهيئة اأ�شوة باالإمارات االأخرى .

- االقرتاح باإيجاد نظام يعمل على تقدير فواتري ا�شتهالك الكهرباء واملاء بدقة حتى ال يتم حتميل املتعامل 

قيمة الفاتورة الع�شوائية.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب عدم تو�شيل الطاقة الكهربائية للمناطق ال�شناعية اجلديدة يف اإمارة اأم القيوين 

حتى االآن.

- االإ�شارة اإىل اأن املياه التي توفرها الهيئة للمواطنني يف االإمارات ال�شمالية هي مياه غري �شاحلة لل�شرب،وقد 

اأثبتت الدرا�شات التي قامت بها بع�س اجلهات الرقابية �شحة هذا االأمر.

- التاأكيد على �شرورة  اإيجاد حلول خلطوط ال�شغط العايل التي متر ببع�س منازل املواطنني يف االإمارات 

ال�شمالية نظرًا خلطورتها على ال�شحة العامة.

- اال�شتف�شار عن عدم قيام الهيئة بتزويد بع�س الطرق الرئي�شية يف بع�س االإمارات ال�شمالية بالكهرباء مما 

يعر�س حياة قائدي املركبات للخطر لعدم وجود اإنارة.

- الت�شاوؤل عن االإجراءات التي قامت بها الهيئة حلل م�شكلة تظلمات املوظفني العاملني لديها،حيث تقدم 

ما يقارب من )379( موظفًا بتظلمات اإىل جلنة التظلمات يف الهيئة ومل يتم التجاوب مع هذه الطلبات 
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ب�شكل اإيجابي.

اأ�شوة  - االقرتاح باأن تقوم الهيئة بو�شع خطة م�شتقبلية لتزويد املواطنني بالغاز يف االإمارات التابعة لها 

باملواطنني الذين يتبعون هيئات الكهرباء املحلية.

كاملعاقني  الفئات  لبع�س  واملاء  الكهرباء  ا�شتهالك  ر�شوم  من  اإعفاءات  هناك  تكون  اأن  على  التاأكيد    -

واأ�شحاب الدخل املحدود من املواطنني. 

- اال�شتفهام عن اأ�شباب قيام معايل الوزير باإعادة التظلمات املرفوعة على التقييمات ال�شنوية اإىل مدير 

عام الهيئة والذي ميثل رئي�س جلنة التقييم يف ذات الوقت.

- اال�شتف�شار عن خطة الهيئة امل�شتقبلية يف توفري الطاقة النظيفة واملتجددة. 

تقوم  التي  اخلا�شة  اأو  املحلية  اجتاه اجلهات  الهيئة  بها  قامت  التي  القانونية  االإجراءات  الت�شاوؤل عن   -

بتهديد املتعاملني بقطع الكهرباء واملاء كو�شيلة لدفع فواتري اخلدمات اخلا�شة بهذه اجلهات. 

- اال�شتفهام عن االأ�شاليب املتبعة يف تقييم املوظفني مبن فيهم القيادة العليا للهيئة. 

- اال�شتف�شار عن اال�شرتاتيجية التي تتبعها يف ا�شتقطاب املواطنني وتاأهيلهم للعمل لديها بعد مرور )13( 

�شنة على اإن�شائها.

- الت�شاوؤل عن ال�شيا�شة املتبعة من قبل الهيئة يف التعامل مع تظلمات التقاييم ودور جمل�س االإدارة يف هذا 

اجلانب.

- اال�شتفهام عن وجود نظام اأو الئحة يف الهيئة تنظم عملية درا�شة مقرتحات التعديل على االأنظمة املالية 

والب�شرية.

- اال�شتف�شار عن عدم ارتقاء اخلدمات التي تقدمها الهيئة يف االإمارات التابعة لها اإىل م�شتوى اخلدمات 

املقدمة يف هيئات الكهرباء املحلية.   

- الت�شاوؤل عن عدم ا�شتجابة الهيئة لطلب جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف واملرافق العامة يف تزويدها 

مبحا�شر اجتماعات جمل�س اإدارة الهيئة، وذلك الأهميتها يف درا�شة اللجنة ملو�شوع �شيا�شة هيئة الكهرباء 

واملاء.

- اال�شتفهام عن �شعف اخلدمات املقدمة من الهيئة ملنطقة م�شفوت ، وخ�شو�شًا خدمات تو�شيل املياه.

- املطالبة با�شتقالة املدير العام للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء من من�شبه نظرًا لوجود قرابة )376( 

الوطني  املجل�س  لدى  والطعون  ال�شكاوى  جلنة  اإىل  تظلمات  ب�شكاوى  تقدموا  ممن  الهيئة  موظفي  من 

االحتادي �شببها املدير العام.

بعد  واملاء  للكهرباء  التحتية  البنية  جتهيز  ال�شتكمال  الهيئة  بها  قامت  التي  الدرا�شات  عن  اال�شتفهام   -

توقفها ب�شبب االأزمة املالية العاملية واملدة الزمنية لتنفيذ ذلك.

- وقد جاء رد معايل/ حممد بن ظاعن الهاملي – وزيرالطاقة – رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة 

االحتادية للكهرباء واملاء على هذه اال�ستف�سارات واالأفكار واملالحظات كاالآتي:

- ت�شعى الهيئة للو�شول اإىل حلول اأقل تكلفة ، يف اإنتاج الكهرباء اأو ا�شتريادها حيث مت تخفي�س هذه التكلفة 

اإىل )500( مليون درهم �شنويًا حتى ت�شتفيد جهات اأخرى من هذه املبالغ .

- يوجد خطة لدى الهيئة ال�شترياد )2500( ميغاواط من هيئة كهرباء ومياه اأبوظبي عن طريق معلومات 

وبيانات توفرها من خالل عدد الطلبات ، كذلك يتم حاليًا تو�شيل الكهرباء اإىل كافة م�شاكن املواطنني 

واال�شتثمارات التجارية وال�شناعية .

- هناك م�شكلة يف تو�شيل الكهرباء لبع�س املواطنني ب�شبب ال�شبكة وم�شارات اخلطوط اأو ب�شبب ال�شركات 

املنفذة للح�شول على اخلطوط الكهربائية 

وبناء اخلطوط  املحطات  بناء  وا�شتثمارات يف  مبادرات  بو�شع عدة  واملاء  للكهرباء  اأبوظبي  هيئة  قيام   -

وغريها من املبادرات .

- هناك اتفاقيات مع هيئات اأخرى وخطط م�شتقبلية لتوعية الفرد با�شتهالك الكهرباء ومدى اأهميتها .

- االإ�شارة اإىل اأن دولة االإمارات من الدول املتقدمة يف ا�شتهالك الكهرباء واملاء ، حيث تطمح الهيئة اإىل 

التخفي�س التدريجي يف ا�شتهالك الفرد لها .

- لدى الهيئة ربط  كهربائي بني �شبكات الكهرباء يف الدولة ، فلو ح�شل انقطاع تلقائي تدخل ال�شبكة يف 

تعوي�س الفاقد .

- يوجد لدى الهيئة نظام متطور يف العمل والدليل ح�شول الهيئة على جائزة االإمارات لالأداء احلكومي 

املتميز لعام 2012م .

تتقيد  تعمل �شمن منظومة احتادية  املحا�شبة وهي  ولديوان  الهيئة  ملراجع خارجي  - خ�شوع نظام عمل 

باأنظمة وخطط وا�شرتاتيجيات .

- اإن هيئة كهرباء ومياه اأبوظبي وعدت الهيئة باأنه �شتتم درا�شة مو�شوع املخالفات ال�شحية للمياه من اأجل 

معاجلته .

- ت�شعى الهيئة لرفع ن�شبة التوطني يف الوظائف الفنية من خالل تعديل الكادر الوظيفي جلعلها بيئة جاذبة .

- تقوم الهيئة بتعيني املهند�س على الدرجة )9( وبعد ثالثة �شهور يعني على الدرجة )11( كما هو معمول 

به يف نظام الدرجات الوظيفية لديها .

- جمل�س االإمارات للكهرباء واملاء مل يفعل وكان دوره ا�شت�شاريًا يف الفرتة املا�شية .

- ال يوجد عجز لدى الهيئة فطاقة )2500( ميغاواط تكفي الطلبات احلالية وامل�شتقبلية ل�شكن املواطنني 

واال�شتثمارات ال�شناعية والتجارية .

- هناك تباين يف ت�شعرية الكهرباء واملاء بني اإمارات الدولة فالت�شعرية يف اأبوظبي تبلغ للمواطن )5( فل�س 

اأما يف االإمارات التابعة للهيئة فتبلغ )7( فل�س اإىل )7.5( فل�س . 

واإعطائه  ال�شخ�س  لتطوير مهارات  اأخرى  اإىل  اإمارة  املوظفني من  نقل  الهيئة يف  تتبعها  �شيا�شة  - هناك 

فر�شة اأف�شل ، وهي اإجراءات داخلية و�شمن اأنظمة الهيئة .

- هنالك خطط م�شتقبلية بتحويل اخلطوط الهوائية اإىل كيبالت مع نهاية عام 2013م .

- قطع خدمة الكهرباء عن امل�شتهلك ال تتم مرة واحدة بل يتم تنفيذها على مراحل يتخللها اأكرث من اإنذار 

اإىل اأن يتم قطع اخلدمة ب�شكل نهائي بعد ذلك اإذا مل يتم الدفع.
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- تزويد املناطق ال�شناعية يف اأم القيوين بالطاقة الكهربائية �شيتم قريبًا الأن الهيئة قامت باإن�شاء حمطة 

جديدة تغذي هذه املناطق بالكهرباء.

- اإمارة عجمان تعاين من م�شكلة ملوحة املياه و�شيتم اإيجاد حلول لهذه امل�شكلة يف القريب العاجل.

- خطوط ال�شغط العايل ال تقوم الهيئة باإن�شائها اإال مبوافقة البلديات وهي تكلف مبالغ كبرية تقدر باملاليني.

- تزويد الطرق بالطاقة الكهربائية من اأجل اإنارتها يجب اأن تتحمل تكاليف �شداده اجلهات املحلية املعنية 

يف كل اإمارة، ويكون باالتفاق مع الهيئة.

- املوظف ال يتم ف�شله تع�شفيًا،فهذا االأمر يخ�شع ل�شوابط و�شروط يتم تطبيقها وفق الئحة قانون املوارد 

الب�شرية االحتادي االحتادي.

- ر�شوم خدمة تو�شيل الكهرباء واملاء للمواطن يتحمل املواطن ما ن�شبته )%10( منها فقط  اأما باقي 

املبلغ فتتحمله الهيئة.

- قيام الهيئة بتوقيع اتفاقية مع )م�شدر( يف عام 2008م ال�شتخدام طاقة الرياح كطاقة نظيفة لتوفري 

الكهرباء يف االإمارات ال�شمالية.

- قيام الهيئة ر�شميًا مبخاطبة اجلهات املحلية اأو اخلا�شة التي تقوم بتهديد املتعاملني بقطع الكهرباء واملاء 

كو�شيلة لدفع فواتري اخلدمات اخلا�شة بهذه اجلهات،كما تقوم الهيئة باإعادة التيار الكهربائي يف حال 

قطعه. 

-  ا�شتعانة الهيئة ببيت خربة عاملي لتطوير االأ�شاليب املتبعة يف تقييم موظفيها من اأجل حتفيزهم على 

العطاء واالإنتاجية.

اأن  الهيئة،كما  تاأهيل موظفي  اأجل  للتدريب من  اأبوظبي  بتوقيعها مع معهد  الهيئة  اتفاقية قامت  - هناك 

هناك اتفاقية مماثلة �شيتم عقدها مع موؤ�ش�شة »ات�شاالت« يف الفرتة القادمة.

- توجد لدى الهيئة خطة ا�شرتاتيجية فبالن�شبة للكهرباء اخلطة مداها الزمني حتى عام 2020 وبالن�شبة 

للماء اخلطة مداها الزمني حتى عام 2025 ويتم حتديثها با�شتمرار.

- توجد لدى الهيئة لوائح واأنظمة وقوانني تنظم العمل داخل الهيئة كما اأن ديوان املحا�شبة مطلع على كل 

اأعمال وحما�شر جمل�س اإدارة الهيئة.

اجتماعات  لتقدمي حما�شر  ومتعاونة وهي م�شتعدة  �شفافية  بكل  تعمل  واملاء  للكهرباء  الهيئة االحتادية   -

جمل�س االإدارة للمجل�س الوطني االحتادي. 

- تقوم الهيئة حاليًا باإن�شاء خط جديد لتزويد منطقة م�شفوت باملياه .

 - الهيئة  �شتعمل على تخفي�س فرتة تعهدات املواطنني بعدم تاأجري منازلهم وتخفي�شها من )5( �شنوات 

اإىل )3( �شنوات.

 - على الرغم من ح�شول الهيئة على جائزة االأداء احلكومي املتميز لعام 2012  اإال اأن املجل�س الوطني 

يطالب با�شتقالة مدير عام الهيئة.

) ج2 املعقودة بتاريخ 2012/11/20م (     

من  طرحت  التي  واالأفكار  اال�شتف�شارات  اأهم  كانت  وقد   « لالإ�شكان  زايد  برنامج  �شيا�شة   « مو�شوع   2-

قبل ال�شادة االأع�شاء فيه هي :

التو�شيات ال�شادرة من املجل�س الوطني  لتنفيذ  اأعدها الربنامج  التي  - اال�شتف�شارعن اخلطط واالآليات 

االحتادي يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر والتي وافق عليها جمل�س الوزراء املوقر. 

ومدى  للمواطنني  املعي�شية  الظروف  حول  الربنامج  بها  قام  التي  واخلطط  الدرا�شات  عن  اال�شتفهام   -

احتياجهم للم�شكن لتحديد �شروط اال�شتحقاق وقيمة امل�شاعدات الالزمة لتغطية تكاليف البناء.

- الت�شاوؤل عن العوائق التي حالت دون رفع عدد الطلبات املوافق عليها من الربنامج على الرغم من تراكم 

الفائ�س يف امليزانية وعدم رده اإىل وزارة املالية.

زمني  اإطار  وفق  والقرو�س  املنح  طلبات  تراكم  م�شكلة  على  التغلب  يف  الربنامج  خطة  عن  اال�شتف�شار   -

حمدد.

-  اال�شتفهام عن اآلية التن�شيق التي يقوم بها الربنامج مع اجلهات املحلية والبلديات يف منح قطع االأرا�شي 

ال�شكنية للم�شتحقني من املواطنني ومدى التعاون القائم بينهم.

- الت�شاوؤل عن االإجراءات التي يقوم بها الربنامج للتن�شيق مع اجلهات املخت�شة لتهيئة وتوفري اخلدمات 

االأ�شا�شية لالأرا�شي ال�شكنية. 

- اال�شتف�شار عن الدرا�شات التي قام بها الربنامج لرفع �شقف الرواتب يف �شروط اال�شتحقاق الأكرث من 

10000درهم.
- اال�شتفهام عن تقييم الربنامج لتجربة نظام النقاط ومدى احلاجة الإحداث تطوير اأو تعديل عليه.

زايد  برنامج  من  ال�شكنية  املنحة  على  للح�شول   )20( اإىل   )15( من  الراتب  �شقف  برفع  املطالبة   -

لالإ�شكان .

الوطني )41(   اليوم  اأطلقها مبنا�شبة  التي  رئي�س  مكرمة  تنفيذ  �شاأن  الربنامج يف  الت�شاوؤل عن خطة   -

بخ�شو�س بناء )10( واآالف وحدة �شكنية على امتداد اإمارات الدولة .

- اال�شتف�شار عن و�شع الربنامج موؤ�شر زمني متوقع حلل م�شكلة تراكم طلبات االإ�شكان.

- اال�شتفهام حول خطة الربنامج لتنويع م�شادر دخله لتغطية حجم الطلبات املقدمة .

املقدمة   الطلبات  ال�شنوية مع  املواطنني  باحتياجات  الربنامج  الت�شاوؤل عن وجود درا�شة لربط ميزانية   -

يف الربنامج والزيادة ال�شنوية املتوقعه وميزانية الربنامج ال�شنوية واالأعداد املتوقع املوافقة عليها ليكون 

للربنامج توقع تقريبي للح�شول على املنحة من اأجل م�شاعدة املواطن على ترتيب اأولوياته .

- اال�شتف�شار عن اأهم بنود مذكرة التفاهم التي مت توقيعها بني م�شرف االإمارات املركزي وبرنامج زايد 

القطاع  قبل  من  الدولة  ملواطني  ال�شكنية  الوحدات  ت�شهيل متويل  بهدف  عام )2011م(  لالإ�شكان يف 

امل�شريف.

متويل  ت�شهيل  يف  والربنامج  املركزي  امل�شرف  لدعوة  ا�شتجابت  التي  وامل�شارف  البنوك  عن  الت�شاوؤل   -

الوحدات ال�شكنية من قبل القطاع امل�شريف يف الدولة.

- اال�شتفهام عن وجود اآلية مت و�شعها جلدولة القرو�س ال�شكنية وتقريب فرتة �شدادها اإذا رغب  املواطن 

امل�شتفيد بذلك .

يف  التوريث  ،ونظام  الربنامج  طريق  عن  املبنية  العقارات  ل�شبط   خا�س  قانون  و�شع  عن  اال�شتف�شار   -
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العقارات املمولة عن طريقه.

- االإ�شارة اإىل املبادرة التي قام بها برنامج زايد لالإ�شكان يف عام 2008م حول اإن�شاء )40( األف  م�شكن 

بحيث تكون املوافقة �شنويًا على )8( اأالف منها،وكذلك تد�شني جتمعات ال�شكنية ال تقل )300( وحدة 

�شكنية يف خمتلف االإمارات .

التي �شقط حقها يف ا�شتحقاق القرو�س مع كونها قد متت املوافقة على  منحها  الت�شاوؤل عن احلاالت   -

قرو�س وم�شاعدات مالية خالل عام 2011م .

- اال�شتف�شار عن تبني الربنامج بع�س املبادرات االأخرى التي ت�شاهم يف اإيجاد حل مل�شكلة �شكن املواطنني 

مثل: م�شروع امل�شاكن منخف�شة التكاليف،�شيا�شة الدعم املنا�شب لتوفري مواد البناء، التاأجري التملكي ، 

والتملك احلر .

بني  من  االأقل  كان  القيوين  اأم  اإمارة  يف  لالإ�شكان  زايد  برنامج  من  امل�شتفيدين  اأعداد  اأن  اإىل  التنويه   -

االإمارات االأخرى .

- الت�شاوؤل عن االإجراءات القانونية التي يقوم بها الربنامج للحد من حاالت تاأخر ت�شليم امل�شتفيد للوحدة 

ال�شكنية  ب�شبب تاأخر املقاول يف االنتهاء منها اأو ا�شتكمالها يف الفرتة الزمنية املحددة للت�شليم.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب انخفا�س عدد امل�شتفيدين لربنامج زايد لالإ�شكان يف اإمارة اأم القيوين.

اإمارة  البناء يف  الذين يرغبون  ال�شكنية  امل�شاعدات  الربنامج ومتلقي  التعاون بني  اال�شتفهام عن مدى   -

اأخرى. 

- الت�شاوؤل عن  اإمكانية م�شاهمة القطاع اخلا�س يف تخ�شي�س ن�شبة معينة من امل�شاريع التطويرية العقارية 

ال�شكنية  للمواطنني.

- اال�شتف�شار عن خطة الربنامج امل�شتقبلية يف معاجلة طلبات امل�شاعدات ال�شكنية املرتاكمة خالل ال�شنوات 

ال�شابقة.

معاجلة  يف  املركزي  االإمارات  م�شرف  و  الربنامج  بني  وقعت  التي  االتفاقية  م�شاهمة  عن  اال�شتف�شار   -

الطلبات ال�شكنية املرتاكمة . 

- اال�شتف�شار عن اأبرز التحديات التي تواجه برنامج زايد لالإ�شكان يف تنفيذ خطته اال�شرتاتيجيه.

واملطلقات   االأرامل  فئة  وخا�شة  الن�شاء  من  املقدمة  بالطلبات  تنظر  خا�شة  جلنة  بت�شكيل  االقرتاح   -

واملواطنات املتزوجات من االأجانب،وذلك من اأجل توفري احلياة الكرمية لهم.

- االقرتاح باإن�شاء �شندوق اجتماعي مدعوم من قبل احلكومة يقدم قر�شًا بدون فائدة لفئة ال�شباب مع 

امل�شاعدة املالية ال�شكنية.

- االإ�شارة اإىل عدم كفاية مبلغ امل�شاعدة ال�شكنية املقدم من برنامج زايد لالإ�شكان  يف ظل ارتفاع تكاليف 

البناء.

- املطالبة باإن�شاء م�شرف عقاري يقدم قرو�س �شكنية للمواطنني بفوائد منخف�شة.

- التنويه اإىل عدم كفاية مبلغ امل�شاعدة ال�شكنية  )500( األف درهم املقدم من برنامج زياد لالإ�شكان  

لبناء م�شكن للعائلة  املكونة اأكرث من )8( اأفراد.

يف  للمواطنني  العدالة  يحقق  ال  لالإ�شكان  زايد  برنامج  ا�شتحدثه  الذي  النقاط  نظام  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

احل�شول على القر�س اأو املنحة ال�شكنية.

اأ�شول،والفائدة التي  اإىل  اإيرادات القرو�س  - اال�شتف�شار عن االأ�شباب التي دعت لطلب الربنامج حتويل 

�شترتتب على هذا الطلب.

- اال�شتفهام عن عدم م�شاهمة القطاع اخلا�س بالدولة يف ميزانية الربنامج من اأجل م�شاعدته يف تنفيذ 

اخلطط والربامج االإ�شكانية بالدولة.

- وقد جاء رد معايل ال�سيخ / حمدان بن مبارك اآل نهيان – وزيرة االأ�سغال العامة – رئي�ص 

على  واملالحظات  واالأفكار  اال�ستف�سارات  هذه  على  لالإ�سكان  زايد  برنامج  اإدارة  جمل�ص 

النحو االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن اخلطط امل�شتقبلية حتتاج اإىل وقت طويل والكثري من الدرا�شات يتم و�شعها بالتعاون مع 

اجلهات املخت�شة املحلية احلكومية.

- التاأكيد على اأن الربنامج ومنذ اإن�شائه قام باإن�شاء )27،000 ( وحدة �شكنية اأي مبعدل )2500( وحدة 

�شكنية يف  العام، واأن الربنامج �شي�شعى خالل الفرتة القادمة اإىل رفع عدد هذه الوحدات اإىل ) 7000( 

وحدة �شكنية خالل العام وبالتايل �شتتقل�س فرتة االنتظار من 6 �شنوات اإىل 3 �شنوات.

من  الكثري  لوجود  نظرًا  حقيقية  غري  التقرير  يف  اإليها  وامل�شار  املقدمة  الطلبات  اأرقام  اأن  اإىل  التنويه   -

الطلبات غري امل�شتوفيه لل�شروط ، واأن عدد الطلبات التي ت�شتحق الدرا�شة فترتاوح بني 20 و24 األف طلب.

- التاأكيد على توجيهات احلكومة برفع ن�شبة املجمعات ال�شكنية التي يقوم الربنامج باإن�شائها من )%3( 

اإىل )30%( وبذلك يتم حتى االآن اإن�شاء) 400 ( وحدة �شكنية يف جممع ال�شيوح بال�شارقة، و)400 ( 

وحدة بالفجرية، و)300( وحدة يف عجمان، و)300 ( وحدة يف راأ�س اخليمة. 

- االإ�شارة اإىل اأنه مت اإبرام اتفاق �شابق مع م�شرف االإمارات املركزي الإزالة القيود عن البنوك للم�شاهمة 

العام  االأول من  الربع  يتم ذلك يف  اأن  اأمل  فوائد مي�شرة على  بن�شبة  للمواطنني  امل�شاكن  بناء  يف متويل 

اجلاري.

- التنويه اإىل اأن الربنامج ي�شعى اإىل تقدمي امل�شاعدات للمواطنني بطريقة علمية وذلك ح�شب اأولوية االأكرث 

حاجة ولي�س االأقدم تقدميًا.

اأن رفع �شقف كل من �شرط ا�شتحقاق املنحة باأن ال يتجاوز الراتب ال�شهري )10،000(  - التنويه اإىل 

درهم وقيمة املنح والقرو�س يحتاج اإىل مزيد من الدرا�شات ووفقًا للظروف واملتغريات ويتم اإتخاذ القرار 

عن طريق جمل�س الوزراء املوقر.

- التاأكيد على اأن هناك توا�شل وتعاون كبري مع اجلهات املحلية والبلديات يف �شاأن تخ�شي�س وتوفري اأرا�س 

مل�شتحقي امل�شاعدة من الربنامج وذلك باإعطائهم ر�شائل تفيد ا�شتحقاقهم بتوفري اأرا�س �شكنية لهم مع 

مراعاة الذين لديهم ظروف متنعهم ويتاأخرون يف بناء م�شاكنهم.

املخت�شة  املحلية  واجلهات  الربنامج  بني  ما  اإلكرتوين  وربط  وتوا�شل  �شراكات  توجد  اأنه  اإىل  االإ�شارة   -

اخلربات  لتبادل  اجلهات  تلك  مع  دورية  اجتماعات  عقد  يتم  كما  االأخرى،  االإ�شكان  وبرامج  والبلديات 

واالإجراءات وال�شيا�شات املتبعة ودرا�شة اآخر م�شتجدات االإ�شكان.
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- التاأكيد على اأنه مت توقيع الكثري من االتفاقيات وال�شراكات مع ال�شركات املتخ�ش�شة يف البناء، حيث مت 

االتفاق على اإعطاء امل�شتفيدين من الربنامج خ�شم ) 25%( على مواد البناء .

- االإ�شارة اإىل اأن نظام النقاط املتبع يف الربنامج ي�شهم يف تنظيم وترتيب االأولويات يف ا�شتحقاق املتقدمني.

املنح  األف درهم للح�شول على  اإىل )15(  الراتب من )10(  - يقوم برنامج زايد بدار�شة لرفع �شقف 

ال�شكنية بهدف دخول )4000( اآالف اأ�شرة اأخرى �شمن الفئة امل�شتحقة للح�شول على هذه املنح ،اأما 

اإذا مت رفع �شقف الراتب اإىل )20( األف فهذا يعني م�شاعفة عدد امل�شتحقني للمنح، االأمر الذي �شيوؤدي 

اإىل تقليل �شقف املنحة .

- مبادرة رئي�س الدولة باإن�شاء )10( اآالف م�شكن هي من اخت�شا�س جلنة مبادرات رئي�س الدولة والتنفيذ 

فقط من وزارة االأ�شغال ،وقد مت توزيع حوايل )3( اآالف ومئة بيت مت حتديدها ح�شب املناطق واالحتياجات 

.

- هناك ميزانية �شفرية وهي معتمدة من جمل�س الوزراء ملدة ثالث �شنوات يحاول الربنامج ال�شرف منها 

الأكرث االأ�شخا�س ا�شتحقاقا.

- اأهم بنود االتفاقية التي مت توقيعها مع امل�شرف املركزي من قبل الربنامج تتمثل يف موافقة امل�شرف على 

رفع �شقف التمويل العقاري والدفعات امل�شتحقة الأنها كانت من اأهم املعوقات التي تواجه البنوك يف هذا 

اجلانب .

- جدولة القر�س تكون ملدة )25( �شنة فاإذا تعر�س املقرت�س الأي معوقات مالية يف ال�شداد تتم مراعاة 

ظروفه وفق ال�شروط ويتم تخفي�س قيمة الق�شط ح�شب كل حالة.

- ال�شداد املبكر له �شيا�شة  فهناك خ�شم على املبلغ الكلي يف اأول )10( �شنوات ن�شبته )20%( واإذا 

التزم املقرت�س بال�شداد يكون اخل�شم )10% (،ونظام التوريث ال يتدخل الربنامج فيه الأنه يكون تابع 

للق�شاء.

- واجه برنامج زايد لالإ�شكان ووزارة املالية م�شاكل مالية يف بداية )2009م( وحتى ال تتحمل احلكومة 

عبئًا ماليا اإ�شافيًا،فقد مت تعديل احل�شابات املالية يف بداية )2009م( وقريبًا يف 2013م �شيتم اإن�شاء 

)7( اآالف وحدة �شكنية.

- مينح الربنامج املتقدم فر�شة اأخرى مدتها �شنة كاملة لفتح امللف مرة اأخرى للذين �شقطت اأحقيتهم يف 

احل�شول على منح �شكنية .

- عدد مقدمي الطلب من اإمارة اأم القيوين ميثلون)2%( من جمموع الطلبات يف الربنامج وهذه ن�شبة 

ب�شيطة مقارنة بطلبات االإ�شكان  يف االإمارات االأخرى  .

- التاأكيد على عدم تدخل الربنامج مبكان اإن�شاء امل�شتفيد من امل�شاعدة ال�شكنية منزله اخلا�س .

- التاأكيد على عدم م�شاهمة القطاع اخلا�س يف تنفيذ برامج االإ�شكان يف الدولة.

عدد  زيادة  اإىل  املركزي  االإمارات  وم�شرف  لالإ�شكان  زايد  برنامج  بني  املربمة  االتفاقية  �شت�شاهم   -

امل�شتفيدين من امل�شاعدات ال�شكنية لي�شل حوايل )10000( م�شتفيد.

- اأبرز التحديات التي تواجه الربنامج يف عمله هو �شعف التوا�شل مع بع�س امل�شتفيدين والذي يرتتب عليه 

حجز بع�س املبالغ املالية وعدم اال�شتفادة منها.

-هناك جلنة خا�شة بربنامج زايد لالإ�شكان  تدر�س طلبات الن�شاء من فئة االأرامل واملطلقات ،ولهم االأولوية 

يف امل�شاعدات ال�شكنية.

-املبلغ املقدم من برنامج زايد لالإ�شكان يعترب م�شاعدة �شكنية لبناء امل�شكن وميثل )70(% من تكلفة 

البناء.

- برنامج زايد لالإ�شكان  لي�س �شاحب االخت�شا�س باإن�شاء م�شرف عقاري يقدم قرو�س �شكنية للمواطنني.

زايد  برنامج  من  املقدمة  املالية  امل�شاعدة  لت�شل  الكبرية  للعائالت  ال�شكنية  امل�شاعدات  قيمة  رفع  يتم   -

لالإ�شكان اإىل )750( األف درهم.

- نظام النقاط املطبق يعطي نوع من ال�شفافية والعدالة يف اختيار امل�شتحق للقر�س اأو املنحة ال�شكنية.

- ديوان املحا�شبة هو من طلب حتويل اإيرادات القرو�س اإىل اأ�شول يف ميزانية )2013م( ولي�س الربنامج 

نف�شه.

- الربنامج يتطلع اإىل م�شاهمة القطاع اخلا�س يف الربنامج مل�شاعدته يف حتقيق اأهدافه وخططه.

)ج6 املعقودة بتاريخ2013/01/22م(

-3 مو�شوع » �شيا�شة وزارة البيئة يف �شاأن حماية الرتبة والغطاء النباتي » وقد كانت اأهم اال�شتف�شارات 

واالأفكار واملالحظات التي طرحت من قبل ال�شادة االأع�شاء فيه هي :

- اال�شتف�شار عن غياب تعريف مفهوم » تلوث الرتبة » يف القانون االحتادي رقم )24( ل�شنة 1999م يف 

�شاأن حماية البيئة وتنميتها .

- اال�شتفهام عن عدم وجود ت�شريع يحكم الرقابة على اإدخال عدد من االأنواع واالأ�شناف البناتية من خارج 

الدولة .

- الت�شاوؤل عن عدم وجود ت�شجيل ر�شمي متكامل لقواعد جينات النباتات .

- اال�شتف�شار عن عدم ا�شتثناء �شنع  املبيدات احليوية اأو البيولوجية من قانون املبيدات الذي �شدر يف عام 

. الع�شوية  الزراعة  على  ي�شجع  قانون  وجود  من  بالرغم  1999م 
واالحتطاب  الرعي  النباتي مثل  بالغطاء  مبا�شرة  تنظم عمليات ذات عالقة  قوانني  اإىل غياب  االإ�شارة   -

واآليات التعامل مع الغطاء النباتي .

االتفاقيات  يف   الدولة  م�شاركة  �شاأن  يف  االإلكرتونية   املواقع  يف  املعلومات  تبادل  غياب  عن  اال�شتف�شار   -

الدولية مثل )اتفاقية التنوع احليوي و ا�شتكهومل للملوثات الع�شوية و اتفاقية مكافحة الت�شحر( وغريها 

ملا لها تاأثري يف التقييم العاملي للدولة  يف مو�شوع حماية البيئة والغطاء النباتي .

- الت�شاوؤل عن وجود اأي نوع من اأنواع النباتات املهددة باالنقرا�س يف الدولة م�شجلة يف القائمة احلمراء 

لالحتاد الدويل التي ت�شتند اإىل  )IUCN(ل�شون الطبيعة .

- اال�شتف�شار عن عدم اإن�شاء بنوك وراثية ومراكز جتميع االأنواع واالأ�شناف الوراثية حتى االآن .

- الت�شاوؤل عن غياب احلدائق النباتية التي تلعب دورًا مهمًا يف املحافظة على االأ�شناف النباتية .

- اال�شتفهام عن خطط وبرامج الوزارة بعد خم�شة �شهور من ظهور نتائج م�شروع م�شح الرتبة يف الدولة.
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- الت�شاوؤل عن الدور الذي تقوم به الوزارة يف �شاأن تدريب الكوادر الوطنية يف جمال م�شوحات الرتبة .

- اال�شتف�شار عن االإجراءات التي تقوم بها الوزارة حلماية الغطاء النباتي بالدولة .

لعام  االإمارات  روؤية  خالل  من  م�شتدامة  بيئة  لتحقيق  و�شعها   مت  التي  اال�شرتاتيجيات  عن  الت�شاوؤل   -

. النباتي  والغطاء  الرتبة  حماية  جمال  يف  2021م 
واللجنة  البيئي   التن�شيق  جلنة  مثل  البيئي  العمل  بتطوير  املخت�شة  اللجان  خمرجات  عن  اال�شتف�شار   -

الوطنية ملتابعة  للدولة واللجنة  البيئي  العمل  البيئية وخطة  الوطنية  الوطنية ملتابعة تنفيذ اال�شرتاتيجية 

اتفاقية الت�شحر واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي واإجنازتها . 

- اال�شتف�شار عن جماالت  التعاون التي قامت بها وزارة البيئة واملياه مع موؤ�ش�شات التعليم العايل لال�شتفادة 

من اخلربات االأكادميية التي ت�شاهم يف حل امل�شكالت البيئية بالدولة.

- الت�شاوؤل عن مدى تلبية خمرجات موؤ�ش�شات التعليم العايل الحتياجات الوزارة يف جمال العمل البيئي.

- اال�شتفهام عن االإجراءات التي قامت بها الوزارة لتوعية املزارعني  مبخاطر ا�شتخدام حمطات حتلية 

املياه يف املزارع وتاأثريها على خ�شوبة الرتبة.

- اال�شتف�شار عن قيام الوزارة بعمل درا�شة لقيا�س خطورة حمطات حتلية املياه ومدى تاأثريها على خ�شوبة 

وملوحة الرتبة.

- الت�شاوؤل عن  خمرجات التعاون الذي قامت به الوزارة مع قطاعات املجتمع املختلفة لن�شر التوعية بكافة 

و�شائلها يف �شاأن ا�شتخدام املبيدات احل�شرية يف الزراعة.

التلوث  اآثار  من  للحد  الدولة  يف  العاملة  وامل�شانع  واملياه  البيئة  وزارة  بني  تعاون  وجود  عن  اال�شتفهام   -

ال�شناعي.

- اال�شتف�شار عن دور الوزارة يف التعامل مع امللوثات الناجتة عن امل�شانع املتواجدة يف املناطق احلرة والتي 

توؤثر على الهواء والرتبة.

- الت�شاوؤل عن االتفاقية التي متت بني وزارة البيئة ووزارة االأ�شغال العامة للقيام مب�شروع تدوير النفايات.

- اال�شتفهام عن جهود الوزارة يف دعم وتنفيذ  مبادرة املباين اأو امل�شاحات اخل�شراء يف خمتلف مناطق 

الدولة.

- اال�شتف�شار عن اأوجه التن�شيق بني الوزارة واجلهات االحتادية االأخرى املخت�شة يف �شاأن تطبيق ما يخ�س 

الت�شريعات والقوانني املتعلقة با�شتخدام املبيدات يف الزراعة.

- اال�شتفهام عن وجود درا�شة قامت بها الوزارة فيما يتعلق مبو�شوع »املوت البطيء للرتبة والغطاء النباتي« 

نتيجة ا�شتخدام املبيدات احل�شرية.

- الت�شاوؤل عن خطة الوزارة ل�شون املحميات الطبيعية وتنميتها.

- اال�شتف�شار عن موؤ�شرات القيا�س الت�شغيلية واآليات العمل املتبعة يف ما يتعلق بحماية املناطق املحمية يف 

الدولة.

- اال�شتفهام عن قيام الوزارة بدرا�شة ملعرفة االآثار ال�شلبية لل�شدود على النباتات واالأ�شجار التي اأ�شابها 

اجلفاف بعد اأن كانت ت�شقيها االأودية التي جتري بفعل �شقوط االأمطار واالآن اأ�شبحت مياهها حتتجز يف 

هذه ال�شدود.

- الت�شاوؤل عن االآلية التي تتبعها الوزارة يف الرقابة على مزارع الطيور والدواجن التي اأن�شئت يف املزارع، 

ويقوم مالكوها بطمر خملقاتها يف الرتبة االأمر الذي يلوثها بعد ذلك.

- اال�شتف�شار عن وجود خطة لزيادة ن�شبة عملية اإعادة تدوير النفايات لال�شتفادة منها م�شتقباًل.

- اال�شتفهام عن االآليات التي �شيتم بوا�شطتها تنفيذ م�شروع تطوير خدمات اإدارة النفايات املتكاملة الذي 

الذي م�شى على  امل�شروع  لتنفيذ هذا  الزمني  البلديات،واملدى  ل�شوؤون  التن�شيقي  اإقراره يف االجتماع  مت 

اإقراره اأكرث من عامني. 

- االقرتاح بو�شع خطة وطنية حمددة االأهداف واملدى الزمني للت�شدي لالأمرا�س واالآفات الزمنية التي 

توؤدي اإىل الق�شاء على الغطاء النباتي يف الدولة.

- الت�شاوؤل عن اأوجه التعاون بني الوزارة واجلهات املحلية يف الرقابة على املزارع.

املزارع  اأعداد  تزايد  واملفت�شني يف ظل  املراقبني  اأعداد  العجز يف  لتغطية  الوزارة  اال�شتف�شار عن خطة   -

�شنويًا.

- وقد جاء رد معايل/ د.را�سد اأحمد بن فهد– وزير البيئة واملياه على هذه اال�ستف�سارات 

واالأفكار واملالحظات كاالآتي:

- التنويه اإىل قيام الوزارة با�شتحداث تعريفات للرتبة وت�شنيفاتها يف القانون االحتادي رقم )24( ل�شنة 

. الإقرارها   العدل  وزارة  اإىل  واإر�شالها  وتنميتها  البيئة  حماية  �شاأن  يف  1999م 
- التاأكيد على التزام  الوزارة برفع تقارير دولية وو�شعها على املواقع االإلكرتونية اخلا�شة بهذه االتفاقيات 

مثل )التقرير الوطني للتنوع البيولوجي يف الدولة الذي مت رفعه يف عام 2010م(  وغريها من تقارير 

االتفاقيات .

اال�شناف  اإدخال  وتنظيم  ل�شبط  الالزمة  والقوانني  الت�شريعات  تطوير  اإىل  الوزارة  �شعي  على  التاأكيد   -

النباتية اإىل الدولة.

- االإ�شارة اإىل قيام الوزارة برفع ت�شريح اإىل جمل�س الوزاراء الإنتاج املبيدات احليوية والع�شوية من اأجل 

الت�شجيع على الزراعة الع�شوية بالدولة .

�شاأن  1999م يف  ل�شنة  رقم )24(  االحتادي  القانون  للمادة )44( من  تنفيذية  الوزارة الئحة  تعد   -

حماية البيئة وتنميتها للعمل على تنظيم االحتطاب والرعي بالدولة .

- م�شروع م�شح الرتبة �شراكة بني الوزارة وهيئة البيئة يف اأبوظبي حيث طبق هذا امل�شروع على االإمارات 

ال�شمالية وقد مت اإر�شال تقرير بنتائجه اإىل ال�شلطات املحلية لتحديد نوعية الرتبة ال�شاحلة للزراعة يف 

تلك املناطق .

- يوجد لدى الوزارة برامج تدريبية بالتن�شيق مع ال�شلطات املحلية لال�شتفادة من امل�شت�شارين اأو املنظمات 

اخلارجية يف مو�شوع حماية الرتبة والغطاء النباتي، فعلى �شبيل املثال مت عقد ور�س عمل  مت فيها اإ�شراك 

جميع اجلهات لتطوير درا�شة م�شح الرتبة بالدولة .

- قيام الوزارة يف العام املا�شي بتنظيم امللتقى االأول للبلديات حتت �شعار«ا�شتخدامات النباتات املحلية«، 

200 م�شارك من كافة بلديات الدولة، ومت عر�س التجارب املختلفة يف �شاأن  وقد  ح�شر فيه اأكرث من 

مو�شوع امللتقى لال�شتفادة وتبادل اخلربات.
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- قيام الوزارة باإدراج عدة موؤ�شرات لالأداء يف خطتها اال�شرتاتيجية عام )2011م 2013-م ( مثل: 

املياه  م�شادر  وتقيم  – م�شح  اخل�شروات  اإنتاج  زيادة  – ن�شبة  اجلوفية  املياه  على  الطلب  خف�س  ن�شبة 

اجلوفيه – حت�شني م�شتوى  مناطق املحميات الطبيعية، وذلك بهدف حماية الغطاء النباتي يف الدولة.

- �شكلت الوزارة  جلنة التن�شيق البيئي التي تتكون من �شتة فرق وهي تعقد اأربع اجتماعات يف ال�شنة للعمل 

على مراجعة تقييم االإجراءات املتعلقة بتنفيذ ال�شيا�شات وخطط العمل البيئي.  

- االإ�شارة اإىل اأنه يوجد يف الدولة )21( حممية طبيعية بحرية وبرية معلنة يف نهاية 2012 وت�شكل %5 

وتعمل  دوليًا،  م�شجلة  وغري  معلنة  غري  الدولة  يف  حممية   50 من  اأكرث  توجد  وكما  الدولة،  م�شاحة  من 

امل�شتهدف  ح�شب  وذلك  الدولة  م�شاحة  من   %17 اإىل  الوزارة حاليًا على خطة لرفع ن�شبة املحميات 

العاملي يف هذا ال�شاأن.

العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  من  العديد  مع  تفاهم  ومذكرات  تعاون  لديها  البيئة  وزارة  اأن  على  التاأكيد   -

واجلامعات املحلية والعاملية ومنها جامعة االإمارات وكليات التقنية العليا واملركز الدويل للبحوث والزراعة 

امللحية وغريها لال�شتفادة من الدرا�شات التي تقوم بها هذه املوؤ�ش�شات يف جمال العمل   البيئي .

اأنه مت طرح العديد من التخ�ش�شات والربامج وخ�شو�شًا يف كلية الزراعة لتخريج كوادر  - االإ�شارة اإىل 

متخ�ش�شة يف املجاالت املتعلقة بالتطوير واالإنتاج الزراعي، وت�شعى اجلامعات لتطوير املناهج التعليمية 

لتتواكب مع متطلبات العمل البيئي.

اإجراء درا�شة  امللحية  يف  للزراعة  الدويل  املركز  بالتعاون مع  واملياه قامت  البيئة  وزارة  اأن  اإىل  التنويه   -

لتطوير ت�شريع لتنظيم ا�شتخدام حمطات حتلية املياه، وقد تاأخر اإ�شدار هذا الت�شريع نظرًا لوجود الكثري 

منه  االنتهاء  �شيتم  وقريبًا  النهائية  املرحلة  يف  االآن  وهو  املحلية  ال�شلطات  مع  والتن�شيق  االإجراءات  من 

واإ�شداره.

- االإ�شارة اإىل اأن املجل�س الوزاري للخدمات وافق قبل ثالث �شنوات على مبادرة اإحكام الرقابة على ا�شتخدام 

املبيدات احل�شرية �شمن اأربعة حماور هي الت�شريعات ومراقبة اال�شتخدام وفح�س املتبقيات واإن�شاء مركز 

وطني ملراقبة تاأثريات املبيدات.

- التاأكيد على اأنه مت ا�شتكمال معظم الت�شريعات املتعلقة باملبيدات وهي تخ�شع لالتفاقيات الدولية ومن 

�شمنها مدونة ال�شلوك البيئي ومت ت�شكيل جلنة وفريق وطني من كافة اجلهات املعنية لو�شع قوائم املبيدات 

التدقيق  ا�شتخدام املبيدات عن طريق  للتفتي�س على  االإر�شادي  الدليل  اإ�شدار  املمنوعة واملقيدة، كما مت 

اخلارجي على مراكز البيع، وتوجد مبادرة لتطوير مركز وطني بالتعاون مع وزارة ال�شحة لفح�س وقيا�س 

تاأثريات متبقيات املبيدات داخل اجل�شم الإحكام الرقابة عليها. 

- االإ�شارة اإىل اأن وزارة البيئة تقوم بالتعاون مع امل�شانع املختلفة يف �شاأن �شرورة حتول خمتلف ال�شناعات 

بالتدريج اإىل �شناعات خ�شراء �شديقة للبيئة للحد من م�شكلة التلوث البيئي.

- التاأكيد على اأنه يف الوقت احلايل يوجد قرابة 23 مكبا ع�شوائيًا للنفايات يف االإمارات ال�شمالية وبالتايل 

فاإنه �شيتم يف الفرتة القادمة تنفيذ م�شروع اإدارة النفايات يف هذه االإمارات مبكرمة من رئي�س الدولة.

- التنويه اإىل اأن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ ور�س عمل ت�شعى من خاللها اإىل تر�شيخ مفهوم املدن اخل�شراء 

واملباين اخل�شراء، ويوجد تعاون ومبادرات مع بع�س اجلهات االحتادية واملحلية واخلا�شة للقيام مب�شاريع 

تعنى بزيادة امل�شاحات اخل�شراء يف الدولة. 

- املادة رقم )45( من القانون االحتادي رقم )24( ل�شنة 1999م يف �شاأن حماية البيئة وتنميتها ن�شت 

على اأن وزارة البيئة هي من تتوىل التن�شيق مع ال�شلطات املخت�شة واجلهات املعنية بالدولة يف و�شع اللوائح 

املنظمة الآليات ا�شتخدام املبيدات ب�شكل �شليم حتى ال تلحق اأي اأ�شرار بالبيئة. 

- ا�شرتاتيجية الوزارة )2014م- 2016م( تهدف اإىل زيادة عدد املحميات الطبيعية بالدولة لتتوافق 

مع املعدالت العاملية املتعارف عليها،وهذا االأمر �شيتم بالتن�شيق مع هيئات البيئة املحلية. 

- كل ال�شدود التي تن�شاأ يتم  ما ي�شمى بدرا�شة تقييم االأثر البيئي يف �شاأنها لقيا�س مدى تاأثريها على البيئة 

التي �شيدت يف حميطها.

- مزارع االإنتاج احليواين تخ�شع لرقابة الوزارة بالتن�شيق مع ال�شلطات املخت�شة يف هذا اجلانب. 

- ن�شبة عملية اإعادة تدوير النفايات ال تتعدى يف الوقت احلايل )35%( وهي ن�شبة قابلة للزيادة نتيجة 

تزايد النفايات الناجتة عن ال�شناعات،وهذه  تتطلب اإعادة تدوير الأن الكثري منها يعترب مدخل ل�شناعات 

اأخرى.

- م�شروع اإدارة النفايات املتكاملة �شيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة االأ�شغال وهو �شيخدم اأربع اإمارات يف 

املرحلة القادمة الأن بع�شها يعاين يف الوقت احلايل من م�شكلة التخل�س من النفايات.

- الوزارة حري�شة على تعزيز اخلربات وتبادل املعلومات مع الدول واملنظمات الدولية واالإقليمية يف جمال 

مكافحة االآفات الزراعية التي تعترب اإحدى امل�شكالت الزراعية التي تت�شبب يف انخفا�س االإنتاج الزراعي.

املحلية  اجلهات  مع  بالتعاون  وذلك  باخلدمات  وتزويدها  املزارع  على  بالرقابة  تقوم  من  هي  الوزارة   -

والقطاع اخلا�س كذلك.

- الوزارة عملت يف الفرتة القليلة املا�شية على تقدمي خدمات االإر�شاد الزراعي والبيطري،وخدمات احلجر 

ال�شحي من خالل الكوادر الوطنية الفنية املوؤهلة باملناطق واملكاتب التابعة لها،وهي حري�شة على زيادة 

ن�شبة هذه الكوادر يف املرحلة القادمة.

)ج8 املعقودة بتاريخ 2013/03/05م(

-4 مو�سوع » �سيا�سة وزارة ال�سحة يف �ساأن قطاع تنمية ال�سحة يف الدولة » وقد كانت اأهم 

اال�ستف�سارات واالأفكار واملالحظات التي طرحت من قبل ال�سادة االأع�ساء فيه هي :

- اال�شتف�شار عن خطة الوزارة يف تبني طالب خريجي الثانوية العامة من الق�شم العلمي البتعاثهم من اأجل 

درا�شة التخ�ش�شات الطبية التي حتتاجها الدولة اأو تاأهيلهم للدرا�شة يف اجلامعات املوجودة بالدولة.

- الت�شاوؤل عن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنني لدرا�شة التخ�ش�شات الطيبة املطلوبة  يف اخلارج عن 

طريق �شفارات الدولة.

البورد العربي يف الدولة للمواطنني نظرًا ل�شعوبة  اأولوية �شواغر  - اال�شتفهام عن �شبب عدم تخ�شي�س 

الدرا�شات الطبية التخ�ش�شية يف اخلارج .

- اال�شتف�شار عن االأ�شباب احلقيقية وراء نق�س االأدوية يف الدولة خا�شة اأدوية ) ال�شغط، ال�شكر، القلب( 

وكيف ميكن عالج هذه االإ�شكالية .
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- الت�شاوؤل عن ال�شعوبات التي حتول دون تطبيق نظام احتادي للتاأمني ال�شحي  ال�شامل يف الدولة .

اأجل العالج داخل الدولة  اإ�شدار بطاقات تاأمني �شحية للمواطنني من  - اال�شتفهام عن دور الوزارة  يف 

وخا�شة اأن هذا االأمر �شيخفف من عملية هدر االأموال يف القطاع ال�شحي ب�شكل كبري .

- اال�شتف�شار عن �شبب قيام الوزارة بتجميد اأو اإلغاء  دور معاهد التمري�س التابعة اإليها والتعاقد مع كليات 

التقنية لالإ�شراف الفني على قطاع التمري�س .

- الت�شاوؤل عن �شبب تاأخري اعتماد الوزارة كليات التقنية بدياًل ملعاهد التمري�س التابعة للوزارة .

- اال�شتف�شار عن االإجراءات التي اتخذتها الوزارة ل�شمان التطبيق الفعلي ملعايري تقييم الكادر الطبي.

- اال�شتفهام حول غياب املعايري املوحدة لتعيني وتقييم االأطباء يف الدولة .

- املطالبة بت�شديد الرقابة على مزاويل مهنة الطب لتكرر وقوع االأخطاء الطبية.

- اال�شتفهام عن ن�شبة االأخطاء الطبية يف دولة االإمارات حاليًا ،وعن موقع الدولة بالن�شبة اإىل االأخطاء 

املقبلة عامليًا، واالإجراءات للحد من هذه االأخطاء .

- اال�شتف�شار عن ال�شعوبات التي تواجه الوزارة يف �شبيل االرتقاء باخلدمات ال�شحية يف الدولة .

- اال�شتفهام عن االإمكانيات الالزمة للوفاء باملعايري العاملية اخلا�شة بتطوير اخلدمات ال�شحية .

- اال�شتف�شار عن االإجراءات التي اتخذتها الوزارة لت�شوية اأو�شاع املوظفني االإداريني العاملني فيها .

يف  للوزارة  التابعة  ال�شحية  املن�شاآت  يف  للمواطنني  املقدمة  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى  عن  الت�شاوؤل   -

االإمارات ال�شمالية .

واخلطة  الدولية  املعايري  وماهية  الوزارة،  لدى  املتبعة  والتاأهيل  التدريب  �شيا�شة  عن  اال�شتفهام   -

اال�شرتاتيجية التي مت و�شعها لتعزيز وتنمية هذا اجلانب الهام .

يف  ا�شت�شارية  طبية  كمرجعية  تعمل  ال�شحة  وزارة  يف  خمت�شة  قيادية  كوادر  وجود  عدم  عن  الت�شاوؤل   -

املجال ال�شحي والذي اأثر على عمل قطاع ال�شحة يف الدولة ومنها اأزمة نق�س الدواء.  

- اال�شتف�شار عن عدم وجود مراكز وعيادات طبية متخ�ش�شة يف عدد من م�شت�شفيات الدولة وذلك لنق�س 

الكوادر الطبية التخ�ش�شية مما يوؤثر على نوعية اخلدمات الطبية املقدمة للمر�شى.

- الت�شاوؤل عن ما اإذا تقوم الوزارة حاليًا  باإر�شال عينات احلبل ال�شري لتخزينها يف الدول االأوروبية.

الدولة  يف  وبائية  ال�شبه  املتف�شية  االأمرا�س  حول  الدرا�شات  اإجراء  يف  الوزارة  جهود  عن   اال�شتف�شار   -

واملنطقة.

- اال�شتفهام عن وجود اإعالنات ترويجية لعقار �شرطان عنق الرحم يف معظم م�شت�شفيات الدولة  حيث  يتم 

�شرفه من قبل العديد من العيادات اخلا�شة بالرغم من اأن وزارة ال�شحة ال تعتمد هذا العقار االأمر الذي 

يتطلب االهتمام باالأمن ال�شحي يف املجتمع.

- الت�شاوؤل عن املعايري التي تتبعها الوزارة يف تعقيم ونظافة امل�شت�شفيات يف ظل انت�شار الكثري من البكترييا.

- اال�شتف�شار عن دور الوزارة يف دعم وت�شجيع الكوادر الوطنية للتخ�ش�س والعمل يف املختربات ال�شحية  

بامل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة.

- اال�شتفهام عن عدم تطوير املراكز الطبية القدمية التي مر على اإن�شائها اأكرث من 30 �شنة يف ظل النمو 

ال�شكاين والتطور التنموي بالدولة. 

- اال�شتف�شار عن عدم وجود اأطباء ن�شاء واأطفال يف املركز ال�شحي الواقع مبنطقة املنيعي وذلك يف ظل بعد 

امل�شافة عن اأقرب م�شت�شفى من املنطقة.

باملعدات  وعدم جتهيزها  ال�شحية  املراكز  بع�س  توفرها يف  وعدم  االإ�شعاف  �شيارات  قلة  الت�شاوؤل عن   -

الطبية الالزمة.

- اال�شتف�شار عن االإجراءات املتخذة لتح�شني وتطوير اأق�شام الطوارئ يف خمتلف م�شت�شفيات الدولة.

- اال�شتفهام عن ما مت تنفيذه من قبل وزارة ال�شحة حول برنامج م�شار الذي تنفذه وزارة ال�شحة منذ 

2009م.
- الت�شاوؤل عن اآلية توزيع مبادرات رئي�س الدولة اخلا�شة بت�شييد العديد من املن�شاآت الطبية يف االإمارات 

ال�شمالية.

- اال�شتف�شار عن عدم تعيني وكيل وزارة يف وزارة ال�شحة حتى االآن واال�شتمرار بتكليف وكيل وزارة باالإنابة 

للقيام باملهام املوكلة اإليه.  

- الت�شاوؤل عن اإن�شاء مركز متخ�ش�س لعالج مر�س ال�شكر واالأ�شنان يف املنطقة الو�شطى التابعة الإمارة 

ال�شارقة.

- اال�شتف�شار عن خطة الوزارة الإ�شدار القوانني والت�شريعات الطبية التي ت�شهم يف تنظيم العمل بالقطاع 

ال�شحي.

للحد من  للمر�شى  التي ت�شرف  باالأدوية  الطبية اخلا�شة  الو�شفات  »وريد« يف  بتطبيق نظام  االقرتاح   -

االأخطاء الطبية التي حتدث يف عملية ال�شرف.

- املطالبة بو�شع ر�شوم لعالج الن�شاء احلوامل واالأطفال من الوافدين ما دون ال�شنتني من العمر الذين 

الوقت احلايل  لهم جمانًا يف  العالجية  بتقدمي اخلدمات  ال�شحة  لوزارة  التابعة  ال�شحية  املراكز  تقوم 

وذلك من اأجل تخفيف االأعباء املالية على الوزارة.

- التاأكيد على اأهمية توفري ميزانية لوزارة ال�شحة ت�شمح بتطبيق جميع براجمها وخططها وا�شرتاتيجياتها 

على الوجه االأمثل.

التعاون بني  ال�شن ورعايتهم يف منازلهم من خالل  اأهمية تطوير اخلدمات املقدمة لكبار  اإىل  االإ�شارة   -

وزارتي ال�شحة وال�شوؤون االجتماعية يف هذا املجال.

- اال�شتف�شار عن قيام الوزارة بتطوير الئحة العالج يف اخلارج نظرًا الأهمية هذا االأمر.

يف  منهم  لال�شتفادة  فعال  ب�شكل  امل�شت�شفيات  يف  املوجودين  اال�شت�شاريني  توزيع  �شرورة  على  التاأكيد   -

خمتلف املناطق.

- الت�شاوؤل عن الدرا�شات التي مت اإعدادها ملو�شوع خ�شخ�شة القطاع ال�شحي يف الدولة، لكونه مهم يف 

خلق بيئة تناف�شية تخدم اأفراد املجتمع.

- التاأكيد على اأهمية اال�شتثمار يف الكادر الطبي املواطن، وو�شع نظام مرن لالإبقاء على الكوادر الطبية 

الوطنية يف املن�شاآت الطبية التابعة للوزارة ومنع ت�شربها اإىل اجلهات املحلية اأو القطاع اخلا�س.

- املطالبة باإن�شاء مركز بحوث الأمرا�س ال�شرطان يف الدولة للحد من انت�شار هذا املر�س اخلطري بني اأفراد 

املجتمع.
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- اال�شتف�شار عن املبادرات التي قامت بها وزارة ال�شحة  للتوعية باالأنواع املختلفة من مر�س ال�شرطان.

- االإ�شارة اإىل وجود العديد من املوظفني االإداريني التابعني لوزارة ال�شحة مل تتم ترقيتهم اأكرث من )8(

�شنوات.

- التنويه اإىل اأن البطاقات ال�شحية  ال�شادرة من وزارة ال�شحة واملمنوحة لغري املواطنني ال تغطي قيمة 

العالج والدواء.

- اال�شتف�شار عن اإمكانية اإن�شاء  اأق�شام خا�شة ت�شتقبل املر�شى الذين يق�شون فرتة عقوبتهم يف املن�شاآت 

العقابية .

- الت�شاوؤل عن وجود �شندوق »ال�شحة« يف وزارة ال�شحة ،وكيفية تنظيم عمله.

- االقرتاح باإيجاد كادر خا�س لالأطباء املواطنني يف وزارة ال�شحة.

-املطالبة  بوجود مت�شوق �شري للموقع االإلكرتوين لوزارة ال�شحة  من اأجل متابعة تطويره.

-اال�شتفهام عن وجود درا�شة ملعرفة مدى ر�شا امل�شتفيدين من اخلدمات املقدمة  للم�شت�شفيات واملراكز 

ال�شحية التابعة لوزارة ال�شحة.

-االإ�شارة اإىل عدم وجود طبيب طوارئ متخ�ش�س يف م�شت�شفى كلباء احلكومي. 

-التنويه اإىل وجود نق�س يف الرعاية واخلدمات الطبية التي يقدمها م�شت�شفى كلباء يف ظل ازدياد الكثافة 

ال�شكانية التي و�شلت اإىل حوايل)53( األف ن�شمة. 

اآلية ملتابعة  تنفيذ التو�شيات التي �شدرت من املجل�س الوطني االحتادي ووافق  -االإ�شارة اإىل عدم وجود 

عليها جمل�س الوزراء  يف �شاأن وزارة ال�شحة.

- املطالبة بح�شر تراخي�س ال�شناعات الدوائية على اجلهات االحتادية املخت�شة فقط .

- املطالبة بتحديد املدة الزمنية التي  �شيتم االنتهاء فيها من اإعداد م�شروع قانون التاأمني ال�شحي.

- اال�شتف�شار عن كيفية التخل�س من املخلفات الطبية يف املن�شاآت الطبية بالدولة.

-االقرتاح بتخ�شي�س مبلغ من امليزانية الإجراء فحو�شات طبية �شنوية لريا�س االأطفال. 

- املطالبة باإن�شاء مركز للطب الوقائي وال�شحة املدر�شية يف مدينة دبا الفجرية.

-التنويه اإىل �شرورة اإخ�شاع كادر التمري�س  لربامج تاأهيل دوري م�شتمر ملواكبة التطورات الطبية احلديثة.

- املطالبة بتقدمي حوافز مادية ومعنوية لكادر التمري�س يف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية التابعة للوزارة.

- االإ�شارة اإىل اأن م�شوؤول التمري�س اقت�شرت مهام وظيفته يف املتابعة االإدارية  لعمل املمر�س دون الرتكيز 

على االأمور املهنية والفنية التي ت�شاهم يف حت�شني اأداء عمل طاقم التمري�س.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب تاأخر افتتاح م�شت�شفى م�شايف وبع�س املراكز ال�شحية التابعة الإمارة الفجرية.

- وقد جاء رد معايل/ عبدالرحمن حممد العوي�ص – وزير ال�سحة على هذه اال�ستف�سارات 

واالأفكار واملالحظات كاالآتي:

- قيام الوزارة بتطبيق برنامج م�شار الذي ي�شتهدف تبني طلبة الثانوية العامة للدرا�شة يف التخ�ش�شات 

بلغ  ،وقد  طالب  لكل  �شهريًا  درهم   )5000( تقدرب  �شهرية  مكافاأة  �شرف  مع  الوزارة  حتتاجها  التي 

منحة   )60( العام  هذا  وفرت  الوزارة  اأن  كما  )2012م(،  عام  يف  طالبًا   )195( املبتعثني  عدد 

درا�شية ويف ال�شنة املقبلة �شيتجاوز العدد )170( منحة درا�شية.

- هناك تن�شيق بني وزارة ال�شحة ووزارة التعليم العايل للح�شول على التخ�ش�شات الطبية املطلوبة وكيفية 

تناف�س  الأن هناك جهات كثرية  للوزارة،  التابعة  ال�شحية  املن�شاآت  للعمل يف  املواطنة  الكوادر  ا�شتقطاب 

الوزارة يف ا�شتقطاب هذه الكفاءات املواطنة.

- هناك اآلية عمل و�شعتها الوزارة بحيث يتم ت�شجيل كل املواطنني الراغبني باحل�شول على البورد العربي 

للح�شول على  املواطنني  العرب من غري  االأطباء  ت�شجيل  يتم  املواطنني،  االأطباء  اأعداد  ويف حال نق�س 

�شهادة البورد .

- االإ�شارة اإىل اأن الوزارة يف �شدد تطبيق البورد االإماراتي مبعايري اأف�شل واأعلى واأقوى من البورد العربي 

الإقراره  العايل  والتعليم  ال�شحة  وزارتي   من  بتو�شية  الوزراء  جمل�س  على  قريبا  االأمر  هذا  و�شيعر�س 

وتطبيقه بعد ذلك .

- الوزارة حري�شة على توفري الدواء الذي يحتوي على املادة الفعالة للعالج الأن النظام االإلكرتوين     » وريد« 

ال ي�شجل ا�شم الدواء فقط بل  يقدم اأي�شًا املادة العالجية العلمية كما هو متبع يف جميع اأنحاء العامل .

- قيام وزارة املالية بتكليف �شندوق النقد الدويل بو�شع درا�شة لتفعيل مو�شوع التاأمني ال�شحي ال�شامل 

للمواطنني ،كما قدمت وزارة ال�شحة كل االإمكانيات لتطوير اآلية الت�شعري ونظام املحا�شب الذي �شيطبق 

يف امل�شتقبل .

براأ�س  واخلليج  وكلية عجمان  ال�شارقة  وجامعة  باأبوظبي  للتمري�س  فاطمة  ال�شيخة  كلية  مع  االتفاق  - مت 

حمفزات  �شرف  مع  ال�شحة  وزارة  يف  منهن  لال�شتفادة  اإماراتهن  يف  كل  مواطنات  لتدري�س  اخليمة 

اأن هناك مفاو�شات مع جامعة  لكل طالبة، كما  �شهرية تقدرب )2000( درهم  للمواطنات ومكاآفات 

ال�شارقة لرفع الدرجة العلمية للتمري�س من الدبلوم اإىل البكالوريو�س لرتغيب املواطنات للدخول يف جمال 

التمري�س . 

- قيام الوزارة بتوحيد معايري تقييم وتعيني االأطباء على م�شتوى الدولة ، حيث مت االتفاق على اأن تتعامل 

كافة اجلهات ال�شحية بالدولة  مع نف�س ال�شركة التي تدقق على البيانات  ومع نف�س اجلهة التي تعتمد 

اجتياز االختبارات الطبية ، كذلك الالئحة ال�شوداء اأ�شبحت موحدة حيث يحظر على كل طبيب   مزاولة 

املهنة يف كل م�شت�شفيات الدولة اإذا منع من مزاولة املهنة من قبل الوزارة اأو الهيئات ال�شحية املحلية، كما 

اأن هناك تن�شيق مع دول جمل�س التعاون  يف هذا املو�شوع ، وحاليًا تقوم الوزارة باإجراء �شراكات مع الدول 

االأوروبية يف هذا اجلانب اأي�شًا.

الذي  العاملي  باملعدل  مقارنة  - ن�شبة االأخطاء الطبية يف الدولة قليلة  ت�شل اإىل  )1%( اأو )5. % ( 

عام  ويف   )%15( اإىل  )2008م(  عام  يف  االأخطاء  ن�شبة  و�شلت  (،وقد   %2( فيه  الن�شبة  تبلغ 

)2012م( اإىل )10%(،وهناك جلنة متخ�ش�شة يف الوزارة للتحقيق يف كل االأخطاء وهناك جلان 

على م�شتوى امل�شت�شفيات كذلك.

- امل�شتحقني للرتقية ولت�شوية اأو�شاعهم كرث، والوزارة ب�شدد عمل م�شروع  حل�شر احلاالت التي حتتاج اإىل 

ترقيات وحل م�شكلتها ب�شكل جذري .

- تخ�شي�س الوزارة ميزانية لتطوير الكفاءات وتدريبها وتاأهيلها، فقد مت ا�شتحداث املقر يف اإمارة ال�شارقة 
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املخ�ش�س ملعاهد التمري�س مبركز التدريب والتاأهيل ، ومت  التوقيع على اتفاقيات مع جمموعة من املعاهد 

واجلامعات املتخ�ش�شة لتطوير هذا القطاع ،كما اأن هناك جهات موجودة يف اأبوظبي ودبي ت�شيف بع�س 

التخ�ش�شات لتطوير مهارات الكثري من االأطباء.  

- االإ�شارة اإىل اأنه مت اإقرار هيكل تنظيمي جديد لوزارة ال�شحة من قبل جمل�س الوزراء  ل�شد النق�س يف 

الوظائف القيادية االإ�شرافية، وهو �شريى النور قريبًا.

- التنويه اإىل وجود جلان متخ�ش�شة  بالوزارة تعترب مرجعية طبية لها، اإال اأنه �شيتم اتباع نظام عمل جديد 

من خالل الهيكل التنظيمي اجلديد.

- االإ�شارة اإىل اأن هناك عدد من مبادرات رئي�س الدولة يف االإمارات ال�شمالية كامل�شت�شفى اجلديد الواقع 

اإمارتي راأ�س اخليمة واأم القيوين والذي يت�شمن مركز لعالج اأمرا�س القلب واالأمرا�س ال�شرطانية  بني 

واأي�شًا مركز للحوادث والطوارئ على الطريق العابر يف ال�شارقة و�شيتم العمل على تطوير اأق�شام الطوارئ 

يف كافة م�شت�شفيات الدولة.

- التنويه اإىل اأن الوزارة تعتمد يف رقابتها على االأدوية على اأنظمة منظمات عاملية معتمدة وبالتايل فاإن 

عقار �شرطان عنق الرحم مل يعتمد من قبل الوزارة ولكنه م�شجل لدينا ويف الكثري من دول العامل.

- التاأكيد على اأن وزارة ال�شحة لديها مبادرات يف جمال الر�شد ال�شحي وتتم اال�شتفادة من الدرا�شات 

املعدة من قبل اجلامعات املحلية والعاملية يف هذا اجلانب. 

- االإ�شارة اإىل اأن وزارة ال�شحة تعمل حاليًا على �شياغة اآلية املناق�شة اخلا�شة بالنظافة، وذلك من اأجل 

التو�شل اإىل اأف�شل م�شتويات النظافة والتعقيم بامل�شت�شفيات.

- التنويه اإىل وجود اتفاق مع جميع اجلهات املخت�شة بتخزين احلبل ال�شري بالدولة على اأن تكون عملية 

التخزين مقت�شرة على املن�شاآت احلكومية املراقبة فقط، و�شيتم تطبيق ذلك خالل ال�شتة �شهور القادمة.

- التاأكيد على اأن وزارة ال�شحة ت�شعى اإىل تنويع م�شادر ا�شترياد االأدوية، وحاليًا يتم اال�شترياد من اأكرث 

من 20 دولة اإ�شافة اإىل وجود �شركات حملية ت�شدر االأدوية اإىل العديد من دول العامل. 

اأن  - االإ�شارة اإىل اأن ن�شبة التوطني يف امل�شت�شفيات احلكومية التابعة لوزارة ال�شحة تبلغ 40% فقط ،كما 

الوزارة يف �شدد اإيجاد اآلية للتوطني يف القطاع اخلا�س.

- التنويه اإىل اأن وزارة ال�شحة تقوم بالتن�شيق مع وزارة االأ�شغال  ال�شتحداث ت�شاميم ع�شرية للمراكز 

ال�شحية.

- االإ�شارة اإىل امل�شتوى العاملي يف �شاأن امل�شافة املحددة لوجود اأقرب مركز اأو م�شت�شفى عن اأي منطقة والتي 

تقدر ب )40( كيلو مرت وبالتايل فاإن م�شت�شفى كلباء يبعد عن منطقة املنيعي اأقل من ذلك.

- التاأكيد على اأن وزارة ال�شحة ت�شعى اإىل االرتقاء بجودة اخلدمات ال�شحية املقدمة يف املراكز ال�شحية 

وحتديد جدول لتوفري خمتلف التخ�ش�شات.

- االإ�شارة اإىل اأن �شيارات االإ�شعاف هي من اخت�شا�س وزارة الداخلية وياأتي دور الوزارة يف نقل املر�شى 

اإىل امل�شت�شفيات االأخرى، وبالرغم من ذلك تتوفر �شيارات االإ�شعاف يف معظم املراكز ال�شحية.

-  التنويه اإىل اأن وزارة ال�شحة قامت بدرا�شة لتحديد مدى فعالية اأق�شام الطوارئ يف م�شت�شفيات الدولة 

اأن ال يتجاوز  اأ�شحاب احلاالت العادية ولي�شت الطارئة، يجب  اإن معدل االنتظار العاملي للمر�شى  حيث 

)4( �شاعات وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن م�شت�شفيني فقط جتاوزا الفرتة املتعارف عليها عامليًا.  

- التاأكيد على اأن وزارة ال�شحة ت�شعى لتفعيل عالقتها مع اجلامعات ومعاهد التمري�س لتوفري التخ�ش�شات 

التي حتتاجها  لتطوير وتنفيذ برنامج م�شار. 

- االإ�شارة اإىل وجود تن�شيق بني وزارة ال�شحة والقائمني على تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة لتحديد املناطق 

املنا�شبة الإقامة املن�شاآت ال�شحية الالزمة.

- االإ�شارة اإىل اأنه مع الهيكل التنظيمي اجلديد لوزارة ال�شحة �شيتم �شد كافة ال�شواغر ومن �شمنها وكيل 

الوزارة.

- التنويه اإىل اأنه توجد مبادرة من جلنة مبادرة رئي�س الدولة بال�شراكة مع القطاع اخلا�س الإدارة م�شت�شفيني 

وذلك للتخفيف من العبء امللقى على كاهل وزارة ال�شحة لتقدمي خدمات �شحية اأف�شل.

ال�شحية يف  املراكز  بع�س  والربو يف  ال�شكر  لعالج  اأق�شام خا�شة  لتوفري  درا�شة  توجد  اأنه  التاأكيد على   -

الوقت احلا�شر على اأن تعمم على كافة املراكز يف امل�شتقبل.

بال�شحة،  املتعلقة  والقوانني  الت�شريعات  من  عدد  وحتديث  اإ�شدار  �شدد  يف  الوزارة  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

كاملن�شاآت ال�شحية وال�شيدالنية وامل�شوؤولية الطبية ومكافحة التبغ بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية 

وقريبًا �شوف ترى النور .

وهو  اأبوظبي،  يف  ال�شحة  هيئة  تطبقه  الذي  ذاته  وريد«  نظام«  بتطبيق  تقوم  الوزارة  اأن  على  التاأكيد   -

م�شتخدم يف جماالت متعددة من �شمنها التدقيق على الو�شفات الطبية.

- الوزارة تقوم بتقدمي اخلدمات العالجية للن�شاء احلوامل واالأطفال من الوافدين ما دون ال�شنتني جمانًا 

قورنت  ما  اإذا  زهيدة  تعترب  مبالغ  احلايل  الوقت  يف  الدولة  يكلف  االأمر  هذا  اأن  كما  اإن�شانية،  كخدمة 

بالتكاليف املالية الكبرية التي قد ت�شرف على هذه الفئات اإذا تركت دون عالج اأو تطعيمات الزمة.

- التاأكيد على اأن للميزانية دور كبري يف االرتقاء بكافة اخلدمات التي يتم تقدميها، ولذلك فاإن �شرورة 

توفريها مطلب �شروري للوزارة.

مبادرة من عام  اإطالق  اأنه مت  كما  ولهم مراكز متخ�ش�شة،  اهتماما كبريا  ال�شن  كبار  اأولت  الوزارة   -  

2008 يف �شاأن رعاية هذه الفئة يف منازلها، ولدى الوزارة اأكرث من )16( مركزًا ي�شتفيد منه حوايل 
)500( م�شن على م�شتوى الدولة.

- التنويه اإىل قيام الوزارة بتطوير الئحة العالج يف اخلارج و�شتقوم بتطبيقها قريبًا.

اأكرث من  - توزيع اال�شت�شاريني مطبق حاليا وهناك الكثري منهم بحكم تخ�ش�شاتهم النادرة يناوبون يف 

م�شت�شفى اإ�شافة اإىل مو�شوع االأطباء الزائرين.

القطاع  يتعاون  الدولة بحيث  رئي�س  ال�شمو  اآلية جديدة تطبق �شمن مكرمة �شاحب  اإىل وجود  االإ�شارة   -

اخلا�س والعام يف اإدارة بع�س امل�شت�شفيات احلكومية لتطويرها واالرتقاء بجودة اخلدمات التي تقدمها. 

- الوزارة قامت بو�شع خطة طويلة االأمد لتوفري الكوادر الطبية املواطنة، واالإبقاء عليها يف املن�شاآت الطبية 

التابعة لها.

برفع  الوزارة  قامت  وقد  ال�شرطان،  اأمرا�س  لبحوث  مركز  باإن�شاء  املجل�س  من  �شادرة  تو�شية  هناك   -

اإح�شائية باأعداد امل�شابني بهذا املر�س للمجل�س الوزاري للخدمات من اأجل اإيجاد مبادرة م�شرتكة بني 
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هيئة البحث العلمي وجامعة االإمارات لتقدمي الدرا�شات واالأبحاث الالزمة للحد من انت�شار هذا املر�س 

بالدولة.

للتوعية  عديدة  مبادرات  الوزارة  تبني  عدم  اإىل  اأدى  ال�شرطان  مبر�س  االإ�شابة  اأ�شباب  و�شوح  عدم   -

به، ورغم ذلك قامت الوزارة بالتن�شيق مع عدد من اجلهات لتنفيذ حمالت حول التبغ كاأحد م�شبباته، 

وب�شرورة الفح�س الدوري للوقاية منه.

- هناك تن�شيق مع وزارة املالية لتعديل االأو�شاع الوظيفية لبع�س املوظفني التابعني لوزارة ال�شحة، و�شيتم 

رفع ك�شوفات باأ�شماء امل�شتحقني للرتقيات.

- التنويه اإىل وجود جلنة بوزارة ال�شحة تقوم باإعداد درا�شة بخ�شو�س البطاقات ال�شحية واخلدمات التي 

تقدمها الوزارة لتتالءم مع احتياجات املرحلة املقبلة.

-  االإ�شارة اإىل وجود جلنة م�شرتكة بني وزارة ال�شحة ووزارة الداخلية من اأجل و�شع حلول لكيفية ا�شتقبال 

املر�شى الذين يق�شون فرتة عقوبتهم يف املن�شاآت العقابية.

- هناك �شندوق ي�شمى �شندوق الدعم املايل لوزارة ال�شحة يخت�س بال�شرف على الدرا�شات والبحوث 

العلمية، ويتم حالًيا و�شع االآليات املنا�شبة لتفعيله.

- اأبرز التحديات التي تواجه املوارد الب�شرية  يف وزارة ال�شحة هي عدم وجود كادر خا�س لالأطباء والفنيني 

،وت�شعى الوزارة حاليًا الإيجاد كادر خا�س لهم.

-هناك درا�شات من قبل جمل�س الوزراء يف �شاأن معرفة ر�شا امل�شتفيدين من اخلدمات املقدمة من قبل 

الوزارات االحتادية ،ويتم تطويرها ومتابعتها مع الوزير املعني.

على  للعمل  املالية  وزارة  اإىل  ال�شحي  بالتاأمني  املتعلقة  والدرا�شات  املعلومات  كل  قدمت  ال�شحة  وزارة   -

اإ�شداره.

- هناك جلنة احتادية عليا واحدة ت�شم جميع اجلهات املعنية برتاخي�س الدواء، وهي تقوم بت�شجيل وت�شعري 

االأدوية بالدولة. 

- قيام وزارة ال�شحة باإلزام جميع املن�شاآت الطبية عند منحها ترخي�س مزاولة املهنة اأن تتعاقد مع جهات 

متخ�ش�شة متكنها من التخل�س من خملفاتها الطبية بطريقة اآمنة.

-هناك اتفاقية بني وزارة ال�شحة و �شركة بيئة يف ال�شارقة ،تقوم االأخرية بالتخل�س من جميع النفايات 

الطبية اخلا�شة بالوزارة بطريقة منا�شبة وال توؤثر على البيئة.

- �شيتم اإعداد درا�شة  يف �شاأن اإن�شاء مركز للطب الوقائي وال�شحة املدر�شية يف مدينة دبا الفجرية.

- �شيتم التوا�شل مع وزارة املالية من اأجل  توفري الدعم املايل الفتتاح جميع امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية 

التابعة لوزارة ال�شحة  يف اأ�شرع وقت ممكن.

)ج9 املعقودة بتاريخ 2013/03/19م(

الطرق  و�سق  ال�سعبية  امل�ساكن  بناء  �ساأن  يف  العامة  االأ�سغال  وزارة  »�سيا�سة  مو�سوع   5-

التي  واالآراء  واالأفكار  اال�ستف�سارات  اأهم  كانت  وقد  وحت�سينها«  و�سيانتها  االحتادية 

طرحت من قبل ال�سادة االأع�ساء فيه هي :

- الت�شاوؤل عن اجلهة املعنية بتلقي طلبات املواطنني للح�شول على منزل �شعبي، اأهي وزارة االأ�شغال كما 

جاء يف الد�شتور اأم جهة اأخرى. 

- اال�شتفهام عن معايري ال�شالمة املجتمعية واملرورية التي تعتمدها وزارة االأ�شغال يف �شق واإن�شاء الطرق. 

- اال�شتف�شار عن خطة الوزارة يف زيادة امل�شاركة يف املوؤمترات وامللتقيات العاملية املتخ�ش�شة يف االإ�شكان.

- الت�شاوؤل عن ال�شعوبات التي تواجهها وزارة اال�شغال يف االعتماد ب�شفة اأ�شا�شية على القيا�شات العاملية 

احلديثة واملراجع واخلربات العاملية يف �شاأن قطاع االإ�شكان.

والنق�س  االإ�شكانية،  للم�شاريع  املنفذة  العمالة  قلة خربة  التغلب على  الوزارة يف  اال�شتفهام عن خطط   -

الوا�شح يف اأعداد العمالة ذات اخلربة الفنية العالية.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب تاأخر �شيانة واإحالل امل�شاكن املتهالكة يف االإمارات ال�شمالية، مع العلم اأن �شاحب 

ال�شمو رئي�س الدولة اأمر باإحاللها جميعًا بكلفة تقدر بـ 10 مليارات درهم.

- الت�شاوؤل عن خطط الوزارة نحو تاأهيل وتدريب الكوادر الب�شرية املواطنة يف جمال الطرق للقيام باالأعمال 

اال�شت�شارية واال�شتفادة من بيوت اخلربة العاملية واال�شت�شاريني الدوليني يف هذا ال�شاأن.

- اال�شتف�شار عن خطة الوزارة يف اإن�شاء طريق خا�س لل�شاحنات الثقيلة التي تت�شبب يف احلوادث املرورية 

اإىل جانب اإتالفها للطرق االإ�شفلتية ب�شبب حمولتها الزائدة.

- اال�شتفهام عن تباين املوا�شفات الفنية واملرورية يف الطرقات االحتادية اخلارجية بالدولة. 

االأهداف  الأغلب  املدرجة  امليزانية  من   %100 ن�شبة  على  الرواتب  ا�شتحواذ  �شبب  عن  اال�شتف�شار   -

اال�شرتاتيجية .

- الت�شاوؤل عن �شبب جتاهل تو�شعة ال�شارع الوا�شل بني اإمارة ال�شارقة ومدينة الذيد واإمارة الفجرية والذي 

ي�شتخدمه الكثري من النا�س باالإ�شافة اإىل ال�شاحنات الثقيلة.

- اال�شتف�شار عن اإن�شاء قاعدة بيانات اإ�شكانية موحدة يف الدولة من خالل امل�شوحات والدرا�شات امليدانية 

وقيا�س املوؤ�شرات االإ�شكانية على اأن ترتبط هذه القاعدة بربامج االإ�شكان املحلية.

�شمن  يقع  ذلك  اأن  من  الرغم  على  امل�شاكن  �شيانة  يف  م�شوؤوليتها  االأ�شغال  وزارة  نفي  عن  اال�شتفهام   -

اخت�شا�شاتها ح�شب قرار جمل�س الوزراء رقم )22( ل�شنة 1999م.

- الت�شاوؤل حول حقوق املراأة املواطنة يف احل�شول على �شكن حكومي منا�شب كالتي تعمل ومل تتزوج اأو تعاين 

ظروف اأ�شرية كوفاة الوالدين وعدم وجود منزل مالئم.

- اال�شتف�شار عن العمر االفرتا�شي للم�شاكن احلكومية التي مت اإن�شاوؤها بعد قيام دولة االإمارات واأكملت 

اأكرث من ع�شرين �شنة.  

- الت�شاوؤل عن دور الوزارة يف اإلزام ال�شاحنات بحمولة معينة من االأوزان ملا حلمولتها الكبرية من تاأثري 

�شلبي على الطرق االإ�شفلتية.

- اال�شتفهام عن تاأخر البدء يف تطوير �شارع االحتاد الذي يعترب ال�شارع الرئي�شي يف اإمارة عجمان وهو 

يربطها بجميع اإمارات الدولة .

- اال�شتف�شار عن وجود خطة م�شتقبلية ملعاجلة وتطوير ) دوار بوابة عجمان ( .

- الت�شاوؤل عن خطط الوزارة للتوفيق بني النمو ال�شكاين و�شيا�شة االإ�شكان يف الدولة .
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- اال�شتف�شار عن عدم اإخ�شاع  امل�شاكن ال�شعبية التي متنح للمواطنني  ملعايري عالية اجلودة كما هو معمول 

به يف برنامج زايد لالإ�شكان .

- اال�شتفهام عن وجود �شيا�شة اإ�شكانية عامة و�شاملة على م�شتوى الدولة قائمة على درا�شة النمو ال�شكاين 

لتقدير االحتياجات احلالية وامل�شتقبلية ملتطلبات ال�شكان وتطوير البنية التحتية يف املناطق املختلفة من 

الدولة .

- اال�شتف�شار عن عدم احتواء املوقع االإلكرتوين على اأهداف الوزارة  واالكتفاء بالر�شالة والقيم فقط.

- اال�شتف�شار عن خطط الوزارة يف �شيانة بع�س الطرق االحتادية الهامة التي تربط بني بع�س االإمارات 

نظرًا ل�شوء حالتها يف الوقت احلايل.

- الت�شاوؤل عن دور الوزارة يف توفري مقومات الطرق االآمنة للطرق الداخلية يف االأحياء ال�شعبية التي تعاين 

من عدم ر�شفها، وعدم اإنارتها بالكهرباء االأمر الذي يوؤثر �شلبًا على �شحة القاطنني يف هذه االأحياء.

- اال�شتفهام عن ا�شرتاتيجية الوزارة يف اإحالل امل�شاكن ال�شعبية، واالإجراءات التي تقوم بها الوزارة يف حال 

كان امل�شكن املراد اإحالله مملوك لورثة. 

يف  امل�شجلني  املواطنني  ا�شتحقاق  على  االأخرية  ال�شكنية  الدولة  رئي�س  مكرمات  تاأثري  عن  اال�شتف�شار   -

برنامج زايد لالإ�شكان للقرو�س اأو املنح، وخا�شة اأن الربنامج م�شجلة لديه حاالت م�شتحقة االإ�شدار منذ 

عام 2007م، ومل يتم النظر فيها حتى االآن.

- االقرتاح باأن تقوم الوزارة بح�شر كافة منازل املواطنني احلكومية اأو التي بنيت على نفقتهم اخلا�شة، 

قاطنيها،  على  خطورة  ي�شكل  الذي  االأمر  عال،  تردد  ذات  كهرباء  خطوط  بها  متر  مناطق  يف  والواقعة 

واإمكانية اإدراج اأ�شماء مالكي هذه املنازل �شمن القوائم امل�شتحقة للم�شاكن التي يتم بناوؤها �شمن م�شاريع 

مبادرات رئي�س الدولة.  

- الت�شاوؤل عن املعوقات التي تواجه الوزارة من قبل احلكومات املحلية من اأجل اإيجاد احللول املنا�شبة لها.

- التاأكيد على �شرورة قيام الوزارة بتزويد الطرق التي تتم �شيانتها من قبل الوزارة باللوحات االإر�شادية 

واالإنارة الالزمة حلركة املرور فيها.

- اال�شتف�شار عن ا�شرتاتيجية الوزارة يف تنفيذ مبادرة رئي�س الدولة املتمثلة يف بناء )10( اآالف م�شكن 

للمواطنني خالل املرحلة القادمة.

اأي مبالغ للم�شروعات التي  - االإ�شارة اإىل خلو ميزانية الوزارة لالأعوام )2013-2011( من حتديد 

�شتقوم بتنفيذها، واإمنا ا�شتحوذت الرواتب على ما ن�شبته )100%( من ميزانية الوزارة خالل االأعوام 

املذكورة.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب حدوث اختناق مروري يف املنطقة احلدودية  الرابطة بني اإمارتي ال�شارقة ودبي 

يف �شارع حممد بن زايد.

- اال�شتفهام عن اآلية عمل الوزارة لتطبيق م�شروع اال�شتدامة يف االإ�شكان ،ون�شر املفاهيم املتعلقة باملتطلبات 

البيئية اخلا�شة بالدولة .

- الت�شاوؤل عن دور وزارة االأ�شغال يف  تعزيز مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية مع جميع املعنيني بقطاع االإ�شكان 

يف الدولة.

-  املطالبة  بتفعيل القانون االحتادي رقم )8( ل�شنة 1986 يف �شاأن حتديد احلمولة املحورية للمركبات،   

للحفاظ على �شالحية الطرق اخلارجية وتقليل التكلفة املالية ل�شيانتها.

هذه  –على  العامة  االأ�سغال  – وزير  النعيمي  بلحيف  عبداهلل  د.  معايل/  رد  جاء  وقد   -

اال�ستف�سارات واالأفكار واملالحظات على النحو االآتي: 

- االإ�شارة اإىل اأن اجلهة املعنية بتلقي طلبات املواطنني للح�شول على م�شكن اأو �شيانة اأو اإحالل هي وزارة 

االأ�شغال العامة بالتعاون مع برنامج زايد لالإ�شكان.

- االإ�شارة اإىل اأن جميع االأعمال وامل�شاريع التي تقوم بها وزارة االأ�شغال العامة تخ�شع للمعايري واملوا�شفات 

العاملية التي تراعي االأمن وال�شالمة.

- االإ�شارة اإىل اأن وزارة االأ�شغال ت�شعى للم�شاركة  يف املوؤمترات املتعلقة باالإ�شكان وتعترب هي املرجع يف هذا 

املجال لدول املنطقة، ويف الوقت احلايل ي�شارك اأحد موظفي الوزارة يف موؤمتر االإ�شكان الذي يعقد يف 

كينيا.

- التنويه اإىل وجود جلنة خا�شة ملتابعة تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة ، حيث مت ت�شكيل عدد )21( فريق 

عمل جلمع املعلومات املطلوبة حول م�شاكن املواطنني، وبناء على النتائج يتم تنفيذ الالزم �شواًء باالإحالل 

اأو ال�شيانة لبع�س امل�شاكن، وفق مدى زمني مقداره )5( �شنوات.

- التاأكيد على اأن وزارة االأ�شغال ت�شرتط اأن يتم تنفيذ بع�س امل�شاريع من خالل املكاتب اال�شت�شارية اخلا�شة 

باملواطنني، واأن معظم امل�شاريع املنفذة يكون منفذوها من املهند�شني املواطنني. 

- االإ�شارة اإىل اأن وزارة االأ�شغال اأعدت خمططات لطرق خا�شة بال�شاحنات متر باأربع اإمارات على اأن يتم 

الربط بينها، وبالرغم من وجود بع�س املعوقات اإال اأنه يتم التوا�شل مع اجلهات املحلية الإيجاد حلول لها.

- التاأكيد على اأنه توجد بع�س املخارج على الطرقات اخلارجية حتتاج اإىل اإعادة النظر، ويوجد م�شروع 

لتوحيد املوا�شفات على الطرق االحتادية وذلك بالتن�شيق مع اجلهات املحلية املخت�شة. 

- التنويه اإىل مبادرات رئي�س الدولة لها الدور االأكرب يف تنفيذ امل�شاريع واال�شتثمارات يف خمتلف مناطق 

الدولة ويكمن دور وزارة االأ�شغال يف تنفيذ واإجناز تلك امل�شاريع .

الهند�شية  املكاتب  الأحد  الفجرية  الذيد  طريق  كفاءة  ورفع  تو�شعة  م�شروع  اإر�شاء  مت  اأنه  اإىل  االإ�شارة   -

لت�شميمه على اأن يتم االنتهاء منه خالل الن�شف الثاين من ال�شنة القادمة واأي�شًا �شتتم تو�شعة �شارعي 
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مليحة والطويني وذلك خالل الفرتة القادمة.

- التاأكيد على وجود قاعدة بيانات يف بوابة االإ�شكان اإال اأن هذه البيانات حتتاج اإىل تطوير وذلك من قبل 

وزارة االأ�شغال اأو برنامج زايد لالإ�شكان. 

- التنويه اإىل اأن وزارة االأ�شغال يكمن دورها يف درا�شة امل�شاكن احلكومية التي حتتاج اإىل �شيانة اأو اإحالل 

ومن ثم يتم اإعالم برنامج زايد لالإ�شكان اأو جلنة مبادرات رئي�س الدولة لعمل الالزم يف �شاأنها.

حتتم  ظروف   يعانني  الالتي  املواطنات  الن�شاء  حلاالت  حلول  الإيجاد  �شت�شعى  الوزارة  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

املواطنة يف احل�شول على  باملراأة  املعايري اخلا�شة  تعديل  العمل على  واأي�شًا  املالئم،  للم�شكن  حاجتهن 

�شكن �شمن برنامج زايد لالإ�شكان.

يتم  ثم  �شنة   - االإ�شارة اإىل اأن العمر االفرتا�شي املعتمد للم�شاكن احلكومية يرتاوح ما بني )30-25( 

درا�شة حالة كل منزل على حده وذلك على ح�شب ال�شيانة التي متت للمنزل.  

- اجلهة املعنية بتحديد االأوزان املحورية هي وزارة الداخلية فقد و�شعت قانون لتحديد االأوزان املحورية 

واأخذ املوافقة عليه اإال اأنه مل يطبق لوجود بع�س املالحظات.

- التنويه  اإىل اأن م�شروع دوار عجمان  يف املرحلة االأخرية ومت اأخذ موافقة  اإمارتي عجمان وال�شارقة على 

تطويره ،اأما بالن�شبة لطريق االحتاد فقد متت دار�شة حالته وتبني اأن املعوقات هي مداخل بع�س االإمارات 

املحيطة وقد متت �شيانة بع�س هذه املداخل  .

- قامت الوزارة بعدة اأمور للتوفيق بني النمو ال�شكاين و�شيا�شة االإ�شكان مثل : اإعداد ت�شاميم مل�شاكن  تكون 

قادرة على ا�شتيعاب االأ�شرة املمتدة، كما اأن هناك نظرة م�شتقبلية ملواجهة الزيادة يف الكثافة ال�شكانية 

فقد مت تنفيذ جمموعة من املجمعات ال�شكنية كاملة اخلدمات يف اإمارة اأبوظبي واإمارة الفجرية ال�شتيعاب 

االأ�شر الكبرية .

- هناك اختالف يف املعايري بني برنامج زايد لالإ�شكان وبني مبادرات رئي�س الدولة ،فربنامج زايد لالإ�شكان 

ينظر اإىل ال�شخ�س مقدم الطلب  اإذا كان م�شتحقًا للقر�س اأو املنحة اأو غري م�شتحق ، اأما مبادرات رئي�س 

الدولة فهي خا�شة باإحالل امل�شاكن القائمة غري القادرة على ا�شتيعاب االأ�شر الكبرية فيتم اإحالل املنزل، 

اأما دمج الربنامج مع مبادرات رئي�س الدولة يف الوقت احلايل فهو �شعب الأن املبادرات ت�شري ب�شرعة كبرية  

تفوق التوقعات . 

�شاملة  )خطة  ت�شميتها   ومت   ) م  - قامت الوزارة بو�شع خطة �شاملة للدولة عامي ) 2006 م -2007 

تطور  من  �شيحدث  وما  وم�شحات  وم�شاكن  مدار�س  بناء  على  اخلطة   هذه  ت�شتمل  2030م(  لعام 

يف اخلم�س �شنوات القادمة واخلم�س ال�شنوات التي تليها وغريها ، وهي ت�شتمل على معايري عالية اجلودة 

حيث قامت اإحدى ال�شركات الكربى بتنفيذها، كما و�شعت اال�شرتاتيجية الوطنية  لالإ�شكان و�شيتم العمل 

بها .

بني  تربط  التي  احليوية  االحتادية  الطرق  بع�س  ب�شيانة  تقوم  احلالية  ا�شرتاتيجيتها  �شمن  الوزارة   -

االإمارات املختلفة ك�شارع االحتاد الذي يربط بني اإمارتي ال�شارقة وراأ�س اخليمة وفق مراحل زمنية حمددة 

حيث بداأت اأواًل بالتقاطعات لتنتهي بالطرق الرئي�شية ذاتها.

�شاأن  االأمر  املختلفة الأن هذا  االإمارات  الداخلية يف  بالطرق  املخت�شة  لي�شت هي اجلهة  االأ�شغال  وزارة   -

حملي بكل اإمارة.

- االإ�شارة اإىل قيام الوزارة بت�شكيل )21( فريق عمل لدرا�شة كافة الطلبات املقدمة من املواطنني للح�شول 

على م�شاكن، من اأجل اإيجاد حلول مالئمة لها.

- التنويه اإىل وجود بع�س املعوقات التي تواجه الوزارة مع احلكومات املحلية اأثناء اإن�شاء الطرق اأو امل�شاكن 

مع  �شكلتها  التي  امل�شرتكة  التن�شيق  لها من خالل جلان  حلول  اإيجاد  اإىل  الوزارة  ت�شعى  والتي  ال�شعبية، 

احلكومات املحلية ملعاجلة مثل هذه االأمور.

الطرق من  الالزمة يف هذه  ال�شالمة  كافة مقومات  توفري  للطرق على  اأثناء �شيانتها  الوزارة حري�شة   -

لوحات اإر�شادية وموا�شفات فنية ومرورية. 

- تنفيذ مبادرة رئي�س الدولة اخلا�شة ببناء )10( اآالف م�شكن للمواطنني، مت التخطيط لالنتهاء منها 

خالل )5( �شنوات على اأن يتم توفري املواقع املالئمة للبناء من قبل االإمارات املحلية.

- التاأكيد على وجود العديد من املبادرات وامل�شاريع  التي تنفذها وزارة االأ�شغال العامة لالأعوام )2011 

- 2013( وذلك من خالل الربامج اال�شتثمارية  يف امليزانية العامة.

- يتم حالًيا تطوير �شارع حممد بن زايد الذي يربط بني اإمارتي ال�شارقة ودبي وخا�شة املنطقة احلدودية 

بينهما التي حتدث فيها اختناقات مرورية  ،و�شيتم االنتهاء من تطويره يف نهاية عام 2013م.

- تخ�شع جميع امل�شاريع ال�شكنية التي ت�شرف على تنفيذها وزارة االأ�شغال العامة  ملعايري اال�شتدامة العاملية 

من حيث اختيار مواد �شديقة للبيئة، وتكرير مياه ال�شرف ال�شحي الإعادة ا�شتخدامه يف ري املزروعات.

اأجل  باإن�شاء طريق خا�س لل�شاحنات يربطها بجميع املناطق يف الدولة، وذلك من  - هناك خطة للوزارة 

مل�شروع  الثالثة  املرحلة  من  االنتهاء  �شيتم  وكذلك  لل�شيارات،  امل�شتخدمة  الطرق  على �شالحية  احلفاظ 

قطار االحتاد خالل )10( �شنوات املقبلة والذي �شي�شاهم بنقل ال�شاحنات.

)ج10املعقودة بتاريخ 2013/04/23م(

وقد   « الدولة  يف  االعالمية  الت�شريعات  تعزيز  �شان  يف  لالإعالم  الوطني  املجل�س  �شيا�شة   « مو�شوع   6-

كانت اأهم اال�شتف�شارات واالأفكار واالآراء التي طرحت من قبل ال�شادة االأع�شاء فيه هي :

- الت�شاوؤل عن اخت�شا�شات املجل�س الوطني لالإعالم و اخت�شا�شات هيئة تنظيم االت�شاالت  فيما يخ�س 

البث ، حيث املجل�س يخت�س بالنواحي االإعالمية مثل ر�شالة الهوية الوطنية ،بينما تخت�س الهيئة بالنواحي 

التقنية والفنية املتعلقة بالرتددات .

- االقرتاح بو�شع اإدارة للمحتوى االإعالمي يف حتليل اخلطاب االإعالمي .

تدريب  مثل  داخليًا  و  االإعالمية حمليًا  العملية  تعزيز  لالإعالم يف  الوطني  املجل�س  دور  اال�شتف�شار عن   -

الكوادر وتدريب ال�شناعات املحلية االإعالمية .
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- املطالبة بعمل حمطات البث حتت مظلة املجل�س الوطني لالإعالم الأن عدد القنوات يف تزايد حلفظ حقوق 

الدولة يف هذا اجلانب .

الت�شاوؤل عن دور املجل�س الوطني لالإعالم يف التن�شيق مع املوؤ�ش�شات التعليمية يف �شاأن تدريب الكوادر   -

االإعالمية .

- اال�شتفهام عن دور املجل�س يف اإلزام املوؤ�ش�شات االإعالمية فيما يتعلق باإبراز الهوية الوطنية اأو الربامج 

الوطنية االإعالمية ب�شفة عامة .

- اال�شتف�شار عن االآليات املطبقة لزيادة ن�شبة التوطني يف الوظائف الفنية بقطاع االإعالم .

- املطالبة بت�شمني الت�شريعات التي �شي�شعها املجل�س الوطني االحتادي مواد اأو لوائح خا�شة بحماية الطفل 

من التحر�شات اجلن�شية التي لها تاأثريات �شلبية على حياته يف امل�شتقبل.

- الت�شاوؤل عن اإعادة النظر يف لغة تدري�س املناهج التعليمية يف اأق�شام االإعالم بجامعات الدولة بالتن�شيق 

مع وزارة التعليم العايل .

- املطالبة بتحويل املناهج التعليمية يف اأق�شام االإعالم بجامعات الدولة اإىل اللغة العربية خا�شة يف اإطار 

مواءمة خمرجات التعليم مع احتياجات �شوق العمل .

الدولة خلدمة قطاع  الوطنية على م�شتوى  الكوادر  لتدريب  اأكادميية على م�شتوى عال  باإن�شاء  املطالبة   -

االإعالم مبختلف جماالته.

- اال�شتف�شار عن خطط املجل�س يف حتقيق التوازن االإعالمي بني ما هو وطني واأجنبي اإىل احلد الذي يدعم 

الفكر الثقايف الوطني .

- الت�شاوؤل عن دور املجل�س يف تعزيز ال�شحافة لتكون من اأف�شل الدول يف حرية يف ال�شحافة  وخ�شو�شا اأن 

الدولة تطمح للو�شول اإىل اأف�شل امل�شتويات يف هذا املجال .

التعبري يف جمال  لتكفل حرية  التي ميكن  و�شعها  االإجراءات   اأو  النظم  اأو  الت�شريعات  اال�شتفهام عن   -

ال�شحافة .

- اال�شتف�شار عن قلة الكوادر الوطنية يف املوؤ�ش�شات االإعالمية حاليا مقارنة بعقود �شابقة .

- الت�شاوؤل عن اال�شرتاتيجيات التي ميكن و�شعها الإلزامية التوطني وخا�شة يف االأماكن املهمة احليوية يف 

ال�شناعة االإعالمية .   

- اال�شتفهام عن االإ�شكاليات التي يواجهها املجل�س يف الرقابة على املحتوى االإعالمي ب�شكل عام واالإعالين 

ب�شكل خا�س، وما هي االإجراءات واحللول التي ي�شعها املجل�س الوطني لالإعالم يف �شبيل التغلب عليها.

- الت�شاوؤل عن املعايري واالأ�شا�شيات التي يطبقها املجل�س للرقابة على حمتوى االإعالنات يف و�شائل االإعالم .

- اال�شتف�شار عن عدم اإعادة �شياغة الت�شريعات االإعالمية  يف قانون االأن�شطة االإعالمية من قبل متخ�ش�شني 

وطنيني .

االأن�شطة  م�شروع  يف  للدولة  العليا  امل�شالح  اأو  احلكم  نظام  اأو  لالإ�شالم  ي�شئ  ما  تهمي�س  عن  الت�شاوؤل   -

االإعالمية .

خمتلف  يف  وخططها  وثقافتها  و�شيا�شاتها  الدولة  عن  تعرب  احتادية  قناة  اإن�شاء  عدم  عن  اال�شتفهام   -

املجاالت.

ن�شبة  انخفا�س  ب�شبب  منها،  احلكومية  وخا�شة  االإعالمية  املوؤ�ش�شات  يف  التوطني  ن�شبة  برفع  املطالبة   -

املواطنني العاملني يف قطاع االإعالم.

ال�شيا�شات  املجتمع  الأفراد  ينقل  املحلي  امل�شتوى  على  للدولة  ر�شمي  متحدث  هناك  يكون  باأن  االقرتاح   -

احلكومية املتعلقة ببع�س الق�شايا الهامة لكي ال يكون هناك اأي تف�شريات خطاأ ب�شاأنها.

- اال�شتف�شار عن وجود خطة لدعم االإنتاج االإعالمي املحلي ومنحه االأف�شلية عند العر�س يف و�شائل االإعالم 

املحلية.

- التنويه اإىل �شرورة توطني القيادات يف قطاع االإعالم اخلا�س ملا لهذا االأمر من تاأثري كبري يف حتقيق 

التوازن االإعالمي بني ما هو وطني واأجنبي اإىل احلد الذي يدعم الفكر الثقايف الوطني.

- االإ�شارة اإىل اأن تدين ن�شبة العنا�شر املواطنة العاملة يف املوؤ�ش�شات االإعالمية �شببه هو �شعف الكادر املايل 

يف هذه املوؤ�ش�شات، باالإ�شافة عدم رغبة املوؤ�ش�شات االإعالمية اخلا�شة يف تعيني املواطنني.

- االقرتاح باأن يكون هناك تن�شيق بني جامعة االإمارات واملجل�س الوطني لالإعالم يف �شاأن التدريب االإعالمي 

حلني اإن�شاء اأكادميية اإعالمية متخ�ش�شة.

تكون  ال  بحيث  الدولة  اإمارات  كافة  لالإعالم يف  الوطني  املجل�س  لفروع  م�شتقلة  باإن�شاء مباين  املطالبة   -

مبانيه تابعة ملباين وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع كما هو م�شاهد يف الوقت احلايل.

- االقرتاح بتعديل القانون االحتادي رقم )15( ل�شنة 1980م يف �شاأن املطبوعات والن�شر وذلك لعدم 

مالءمته م�شتجدات قطاع االإعالم مبختلف و�شائله وممار�شاته.

املوجهة  واالتهامات  التجاوزات  للرد على  الدولة باخلارج  �شفارات  اإعالمية يف  باإن�شاء مكاتب  املطالبة   -

للدولة، على اأن تكون هذه املكاتب حتت قيادة كفاءات مواطنة.

- اال�شتفهام عن دور املجل�س الوطني لالإعالم يف الرقابة على املوؤ�ش�شات االإعالمية التابعة للمناطق احلرة 

يف الدولة.

- االقرتاح باإ�شدار جملة �شبابية حتت عنوان »�شباب االإمارات« يكون حمرروها وامل�شاركون فيها من ال�شباب 

املواطنني يعربون من خاللها عن تطلعاتهم وتوجهاتهم امل�شتقبلية.

- التاأكيد على �شرورة وجود مبادرات وخطط وطنية لتطوير القطاع االإعالمي اخلا�س بالربامج  املوجهة 

لفئتي االأطفال وال�شباب الأهمية ما تبثه من قيم يف نفو�س النا�شئة.

والبالغ  الدولة  ت�شت�شيفها  التي  الف�شائية  املحطات  تبثه  ما  على  الرقابة  يف  املتبعة  االآلية  عن  الت�شاوؤل   -

عددها )85( حمطة، وكذلك املحطات االإذاعية التي يبلغ عددها )38( حمطة.

- الت�شاوؤل عن اإمكانية  فر�س قيم املجتمع االإماراتي على املوؤ�ش�شات االإعالمية االأجنبية العاملة يف الدولة 

كما هو احلال يف الدول االأجنبية. 

- اال�شتفهام عن فر�س قيود عند الرتخي�س لل�شركات االإعالمية اململوكة  الأجانب مبا يتوافق مع م�شلحة 

الدولة. 

- اال�شتف�شار عن االإجراءات التي متت على امل�شتوى االإعالمي والتعليمي لرت�شيخ الهوية الوطنية .

للرد على  الواقع احلقيقي ملجتمع االإمارات وذلك  الت�شاوؤل عن دور املجل�س الوطني لالإعالم يف تعزيز   -

املعلومات  ن�شر  الدولة من خالل  ت�شويه �شورة  االإعالم اخلارجي يف  موؤ�ش�شات  بها  تقوم  التي  احلمالت 
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املغلوطة حول الق�شايا املجتمعية واالأمنية بالدولة .

- اال�شتفهام عن وجود درا�شة حتليلية الأ�شباب عزوف املواطنني عن العمل يف قطاع االإعالم.

الوطنية  الهوية  تر�شيخ  يف  لالإعالم  الوطني  املجل�س  يعتمدها  التي  والربامج  اخلطط  عن  اال�شتف�شار   -

للمواطنني من خالل م�شادر اإعالمية موثوقة تدعم االحتاد لتمكنهم من الت�شدي للتهديدات االإعالمية 

اخلارجية.

- الت�شاوؤل عن �شرورة توقيع مذكرات تفاهم مع اجلهات املعنية يف كافة اإمارات الدولة لتنظيم الرقابة عل 

اجلهات االإعالمية.

- اال�شتف�شار عن اإعادة النظر يف الر�شوم املفرو�شة على الرخ�س االإعالمية �شواء اخلا�شة بالرتخي�س اأو 

التجديد وذلك بزيادتها مبا يتما�شى مع اجلهود املبذولة يف الرقابة عليها.

- اال�شتفهام عن الرقابة على ت�شاريح احلفالت الفنية ال�شادرة من املجل�س الوطني لالإعالم بالتن�شيق مع 

اجلهات املحلية املعنية. 

- اال�شتف�شار عن دور املجل�س يف الرقابة على الربامج وامل�شل�شالت التي تعر�س على القنوات التلفزيونية 

املحلية مبا يتنا�شب مع جمتمع االإمارات.

- وقد جاء رد معايل �سمو ال�سيخ / عبداهلل بن زايد اآل نهيان – وزير اخلارجية - رئي�ص 

املجل�ص الوطني لالإعالم على هذه اال�ستف�سارات واالأفكار واملالحظات على النحو االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن عملية تنظيم االت�شال يف البث االإذاعي الداخلي ال تقوم هيئة تنظيم االت�شاالت باإ�شدار 

اأي ترخي�س يف �شاأنها اإال مبوافقة من املجل�س الوطني لالإعالم .

- التنويه اإىل اأن حتليل حمتوى اخلطاب االإعالمي نقطة جديرة بالدرا�شة والتنفيذ .

- االإ�شارة اإىل اأن �شناعة االإعالم ال توجد لها اأرقام اأو ن�شب، ولكن حجم عدد ال�شاعات يف �شنة )2013م( 

لبع�س  خارجية   با�شتديوهات  ت�شتعني  موؤ�ش�شات  هناك  االأحيان  بع�س  ويف  املا�شية،  ال�شنوات  من  اأكرث 

االإعالم  �شناعة  ، فحجم  اال�شتديوهات  بع�س هذه  ان�شغال  اأو  التكلفة  الرتفاع  نظرًا  االإعالمية  االأن�شطة 

�شواء يف اإنتاج  برنامج اأو فيلم  �شينمائي يف االإمارات خا�شة يف االأفالم الق�شرية �شهد قفزات كبرية كمًا 

اأو كيفًا .

- التنويه اإىل اأن هناك الكثري من الدول التي ت�شع معايري وا�شحة و�شارمة يف ما يخ�س حقوق الطفل يف 

املحتوى االإعالمي، و�شيقوم املجل�س بالتن�شيق مع وزارة ال�شوؤون االجتماعية لو�شع اأف�شل املعايري املتعلقة 

بالطفل يف هذا املو�شوع .

- االإ�شارة اإىل املجل�س الوطني لالإعالم  لي�س من اخت�شا�شه اعتماد اللغة االإجنليزية يف املناهج التعليمية 

اأداة للتوا�شل مع العامل ، وعن�شر  باأق�شام االإعالم يف جامعات الدولة ،اإال اأن اللغة االإجنليزية اأ�شبحت 

رئي�شي لتطوير اأي فرد يف املوؤ�ش�شات االإعالمية مع اإتقان اللغة العربية .

- التاأكيد على االإملام الكامل باللغة العربية يف جمال االإعالم ،ولكن اإتقان اللغة االإجنليزية �شرط اآخر .

اأكادميية لتدريب الكوادر الوطنية االإعالمية على  اأو  اأو كلية  - �شيقوم املجل�س بو�شع درا�شة لتوفري معهد 

اأكادمييات  اأو  امل�شريف  التدريب  معهد  مثل  الدولة  يف  املتخ�ش�شة  االأكادمييات  غرار  على  عال  م�شتوى 

الطريان وغريها ، وعند االنتهاء منها �شيتم اإر�شالها اإىل املجل�س الوطني االحتادي لعر�شها على اللجنة 

املخت�شة لو�شع املالحظات عليها .

- مت ت�شكيل جلنة ا�شت�شارية للمجل�س الوطني لالإعالم ت�شم يف ع�شويتها )15( من الكفاءات الوطنية 

ولقاءات دائمة  تن�شيق  ، وهناك  اأ�ش�س ملعاجلتها  التي قد مت  و�شع   التحديات  يف هذه املجال وهذه من 

وم�شتمرة مع املوؤ�ش�شات االإعالمية  الوطنية املرئية اأو املطبوعة يف الدولة .

- االإ�شارة اإىل قيام املجل�س باالنتهاء من قانون االأن�شطة االإعالمية الذي �شيعزز مكانة الدولة عامليًا ، الأن 

التقييم مبني على القانون ولي�س على التطبيق.

- توجد هناك اإ�شكالية حقيقية يف مو�شوع توطني قطاع االإعالم فمعظم خريجي االإعالم ال يعملون يف جمال 

االإعالم ، واإمنا يف دوائر حكومية اأخرى ، ولكن بوجود اأكادميية اإعالمية �شيتحقق هدف رفع ن�شبة التوطني 

يف القطاع االإعالمي .

- قيام املجل�س الوطني لالإعالم بالتن�شيق و التوا�شل الدائم مع املوؤ�ش�شات االإعالمية ،لوجود كم كبري من 

القنوات وال�شحف واملواقع االإلكرتونية ،وال يوجد هناك تناق�س يف حمتوى  الر�شائل واإمنا هناك تنوع يف 

حمتواها.

- هناك اأكرث من قناة اإماراتية تعك�س اأخبار الدولة وق�شاياها و�شيا�شاتها وثقافتها وخططها ، ولكن باأ�شماء 

الدور  زيادة  االآخر  والتوجه  االإعالم  يف  احلكومي  الدور  تقليل  هما:  خمتلفان  توجهان  وهناك  خمتلفة، 

احلكومي .

- التاأكيد على اهتمام املجل�س الوطني لالإعالم برفع ن�شبة التوطني يف قطاع االإعالم من خالل التن�شيق مع 

كافة املوؤ�ش�شات االإعالمية ملعرفة ن�شبة املواطنني العاملني يف كل موؤ�ش�شة.

- وجود متحدث ر�شمي للدولة اأ�شبح  اأمرًا ملحًا يف الوقت احلايل حتى ال يكون هناك اأي لغط  يف املعلومات 

التي ت�شل الأفراد املجتمع حول مو�شوع ما، واملجل�س �شيقوم برفع هذا املقرتح ملجل�س الوزراء مع املطالبة 

ب�شرعة تنفيذه.

- منح املنتج االإعالمي املحلي االأولوية يف العر�س بالقنوات املحلية فيه خمالفة التفاقية منظمة التجارة 

الدولية.

- وجود اأكادميية متخ�ش�شة للقطاع االإعالمي �شي�شاهم كثريًا يف تدريب و�شقل مهارات كافة العاملني يف 

املوؤ�ش�شات االإعالمية احلكومية واخلا�شة، و�شيعمل على حل الكثري من االإ�شكاليات املتعلقة بهذا القطاع. 

- هناك اأولويات ل�شرف امليزانية املخ�ش�شة للمجل�س الوطني لالإعالم تتطلب النظر فيها قبل اإن�شاء مبان 

جديدة لفروع املجل�س بالدولة.

تكون هناك  ال  اأمر �شروري حتى  الدولة  للمناطق احلرة يف  التابعة  االإعالمية  املوؤ�ش�شات  على  الرقابة   -

اأي جتاوزات يف املحتوى االإعالمي الذي تقدمه هذه املناطق ومدى توافقه العام مع ال�شيا�شة االإعالمية 

للدولة.

املوظفني  زيادة رواتب  ب�شاأن  الوزراء  تو�شية ملجل�س  برفع  الوطني االحتادي  املجل�س  يقوم  باأن  - االقرتاح 

العاملني يف املجل�س الوطني لالإعالم.

- مقرتح اإ�شدار جملة �شبابية االأوىل اأن تتبناه اإحدى اجلامعات احلكومية، واملجل�س الوطني لالإعالم على 
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اأمت اال�شتعداد لتقدمي الدعم واالإمكانيات املطلوبة الإ�شدار مثل هذه املجلة.

- لي�س من مهام املجل�س الوطني لالإعالم اإن�شاء قنوات تلفزيونية، لكن من االأهمية مبكان اأن تبادر اإحدى 

القنوات املحلية باإن�شاء قناة خا�شة لالأطفال تكون ناطقة باللغة الف�شحى اأو اللهجة املحلية االإماراتية.

- االإ�شارة اإىل اأنه ينبغي على ال�شحافة التحلي بامل�شوؤولية االأخالقية وبامل�شداقية لك�شب احرتام النا�س.

- التنويه اإىل اأن املجل�س الوطني لالإعالم يف طور املراجعة لقانون االأن�شطة االإعالمية قبل اإ�شداره.

- التاأكيد  على اأن اأف�شل املوؤ�ش�شات االإعالمية يف العامل ال حتكمها قوانني البلد التي تعمل من خاللها واإمنا 

حتكمها اللوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

املعلومات  توفري  خالل  من  الدولة  �شورة  لت�شويه  ي�شعى  من  على  للرد  و�شيلة  اأف�شل  اأن  على  التاأكيد   -

ال�شحيحة واحلقيقية لواقع الدولة. 

- االإ�شارة اإىل اأن املجل�س الوطني لالإعالم ي�شعى يف الوقت احلايل لتطوير خدمة وكالة اأنباء االإمارات مبا 

يخدم الق�شايا التي مت�س مواطني الدولة.

على  املفرو�شة  والر�شوم  ال�شروط  يف  النظر  باإعادة  �شيقوم  لالإعالم  الوطني  املجل�س  اأن  اإىل  التنويه   -

الرتاخي�س االإعالمية.

- التاأكيد على وجود مذكرات تفاهم بني املجل�س الوطني لالإعالم وغرف التجارة يف اإمارات الدولة املختلفة، 

كما اأن املجل�س ي�شعى لتوقيع مذكرات اأخرى مع احلكومات املحلية. 

- االإ�شارة اإىل اأن املوؤ�ش�شات االإعالمية املحلية الوطنية هي �شريك رئي�شي للمجل�س يف الدولة واأكرث معرفة 

بال�شوابط، واملجل�س حري�س على ما يتم نقله عرب �شا�شاتها.

)ج13 املعقودة بتاريخ 2013/05/21م(

-7 مو�سوع » �سيا�سة وزارة االقت�ساد » وقد كانت اأهم اال�ستف�سارات واالأفكار واملالحظات 

التي طرحت من قبل ال�سادة االأع�ساء فيه هي :

- اال�شتف�شار عن عدم وجود قانون احتادي لال�شتثمار االأجنبي وم�شروع قانون االإفال�س من اأجل ا�شتكمال 

االإطار الت�شريعي لالقت�شاد الوطني .

- الت�شاوؤل عن عدم اإن�شاء هيئة احتادية م�شتقلة لقطاع ال�شناعة من اأجل دعم وتنمية ال�شادرات ال�شناعية 

للدولة .

- اال�شتفهام عن ال�شعوبات التي تواجهها الوزارة لتطوير الت�شريعات االقت�شادية وال�شناعية .

- اال�شتف�شار عن دور الوزارة يف مراقبة املنتجات الع�شوية .

التي تطبقها  الربامج  واأثر فاعلية  للم�شتهلك،  واملعرفة  االأمان  الوزارة يف حتقيق  اال�شتفهام عن جهود   -

الوزارة حلمايته.

حماية  اآثار  قيا�س  خاللها  من  ميكن  الدولة  اإمارات  جميع  تربط  متكاملة  خطة  وجود  عن  اال�شتف�شار   -

امل�شتهلك .

- الت�شاوؤل عن دور الوزارة يف بحث اأ�شباب خ�شائر امل�شاريع الوطنية.

- املطالبة باأن يتم ربط اال�شرتاتيجيات اخلا�شة باحلكومات املحلية بروؤية )2021م( ب�شكل فعال وتنفيذ 

مبادرات عملية ت�شعى لتحقيق االأهداف املو�شوعة، حيث ال يوجد يف الوقت احلايل ربط مبا�شر بني روؤية 

االإمارات )2021م( وروؤية اأبوظبي )2030م( وخطة دبي )2015م(. 

- املطالبة مبتابعة الوزارة للتو�شيات ال�شادرة من جمل�س االإمارات للتناف�شية لتعزيز التناف�شية على م�شتوى 

الدولة .

للقطاعات  االأجنبي  اال�شتثمار  تدفق  ل�شمان  الوزارة  ت�شعها  التي  واحلوافز  ال�شوابط   عن  اال�شتف�شار   -

الوطني  للمنتج  ح�شة  وتخ�شي�س  امل�شاريع  تنفيذ  عملية  يف  املحلية  ال�شركات  اإ�شراك  و  اال�شرتاتيجية 

اأداء تو�شح مدى اال�شتفادة من اال�شتثمارات املحلية بهدف  لتنمية ال�شناعات املحلية ،وو�شع موؤ�شرات 

تعزيز القدرة التناف�شية لهذه اال�شتثمارات .

- الت�شاوؤل عن و�شع ا�شرتاتيجية موحدة خا�شة باملناطق احلرة يتم اإدارتها من قبل الوزارة .

- اال�شتف�شار عن التحديات التي تواجه الوزارة لتطوير القطاع االقت�شادي يف الدولة .

- اال�شتفهام عن دور الوزارة يف احلد من دخول ال�شلع املغ�شو�شة اإىل اأ�شواق الدولة .

- اال�شتفهام عن االإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتوعية امل�شتهلك باالآثار ال�شلبية لل�شلع املغ�شو�شة .

- االإ�شارة اإىل عدم دخول املنتجات الوطنية التي ت�شنع بالدولة يف املناق�شات احلكومية رغم ا�شتيفائها 

لكل ال�شروط املطلوبة التي توؤهلها لهذا االأمر.

- اال�شتف�شار عن خطة الوزارة امل�شتقبلية لدعم ال�شناعات الوطنية.

- اال�شتفهام عن  مدى م�شاهمة املناطق احلرة يف منظومة االقت�شاد الوطني يف ظل الكثري من الت�شهيالت 

التي منحتها الدولة للم�شتثمرين يف هذه املناطق.

- الت�شاوؤل عن االإجراءات التي تقوم بها الوزارة يف الرقابة على �شالمة االأغذية املتداولة بالدولة ملا لهذا 

االأمر من اآثار �شلبية على �شحة امل�شتهلكني.

- اال�شتف�شار عن ا�شتمرار ظاهرة ارتفاع اأ�شعار ال�شلع بالرغم من قيام الوزارة بتحذير التجار ومنافذ البيع 

من هذا االأمر، وهل لدى الوزارة الكادر املوؤهل والكايف ملتابعة الق�شايا املتعلقة بحماية امل�شتهلك.

- اال�شتفهام عن وجود درا�شات مت القيام بها ملعرفة احتياجات ال�شوق املحلية من االأيدي العاملة والفر�س 

الوظيفية املتاحة للمواطنني يف قطاعات التجزئة.

بيئة داعمة  اال�شتثمار، وحتقيق  ثقافة  ون�شر  امل�شتثمرين  الوزارة يف حماية  الت�شاوؤل عن خطط وبرامج   -

لالدخار واال�شتثمار. 

- اال�شتف�شار عن برامج التن�شيق امل�شرتك بني الوزارة واجلهات املحلية املخت�شة للخروج ب�شيغة موحدة 

تنظم قطاع اال�شتثمار االأجنبي.

- اال�شتفهام عن دور الوزارة يف حتقيق التكامل االقت�شادي بالدولة.

من   )85%( حوايل  الدولة  ا�شترياد  ظل  يف  الغذائي  االأمن  حتقيق  يف  الوزارة  خطط  عن  الت�شاوؤل   -

احتياجاتها الغذائية من اخلارج.

- االإ�شارة اإىل وجود  �شعف يف نظام الك�شف عن ال�شلع املقلدة، خا�شة واأن االإح�شائيات ت�شري اإىل وجود 

حوايل )29( األف �شلعة مغ�شو�شة الفرتة املا�شية.

- املطالبة بتقدمي مبادرات لتعزيز التعاون مع خمتلف اجلهات لدعم ال�شناعات الوطنية بالدولة.
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التي  والتحديات  الدولة،  متوازنة يف  اقت�شادية  تنمية  اإيجاد  على  للعمل  الوزارة  اال�شتف�شار عن خطط   -

تواجهها يف �شبيل حتقيق هذا االأمر.

- الت�شاوؤل عن وجود خطة وبرامج معينة و�شعتها الوزارة من اأجل حماية املواطنني من تقلبات اأ�شعار الوقود 

واالأدوية يف ال�شوق املحلية.

- اال�شتف�شار عن اجلهة املخت�شة يف الرقابة على جودة ال�شلع يف منافذ البيع املختلفة.

- اال�شتفهام عن  وجود خطة ا�شرتاتيجية وا�شحة  على م�شتوى الدولة لبناء اقت�شاد معريف يحقق التنمية 

امل�شتدامة يف الدولة .

- الت�شاوؤل عن وجود خطة ال�شتقطاب خريجي الثانوية العامة املواطنني وتاأهيلهم للعمل يف وزارة االقت�شاد.

احلكومية  اال�شتثمارات  يف  متخ�ش�شة  االحتادي   امل�شتوى  على  حكومية  جهة  وجود  عن  اال�شتف�شار   -

االحتادية يف القطاعات املختلفة وتطويرها.

- اال�شتفهام عن دور الوزارة يف حتقيق التنوع االقت�شادي يف الدولة، من اأجل الو�شول اإىل التنمية امل�شتدامة.

تاريخ  فيها  الدولة مل يحدد  باالأطفال يف  وم�شتح�شرات خا�شة  اإىل وجود م�شتح�شرات جتميل  -االإ�شارة 

�شالحية اأو كيفية تخزينها.

-التنويه اإىل وجود اختالف يف اأ�شعار ال�شلع لدى منافذ البيع املختلفة يف اإمارات الدولة.

-املطالبة با�شتمرارية الن�شرة التوعية ال�شادرة من وزارة االقت�شاد ب�شاأن مقارنة اأ�شعار ال�شلع لدى منافذ 

البيع املختلفة يف اإمارات الدولة. 

يف  املوظفني  رواتب  زيادة  اأثناء  ال�شلع  اأ�شعار  ت�شخم  من  احلد  يف  االقت�شاد  وزارة  دور  عن  -اال�شتف�شار 

الدولة.

- التنويه اإىل عدم اإتاحة الفر�س للمواطنني لال�شتثمار يف القطاعات االقت�شادية املختلفة داخل الدولة. 

- املطالبة باإن�شاء خمترب مركزي احتادي لفح�س �شالمة االأغذية واملواد اال�شتهالكية للتاأكد من �شالمتها 

وعدم احتوائها على مواد �شارة بال�شحة العامة.

- الت�شاوؤل عن خطة الوزارة  يف التن�شيق مع اجلهات املعنية  لرفع ترتيب الدولة ب�شاأن املوؤ�شرات اخلا�شة 

بعمل ال�شركات، حيث احتلت الدولة املرتبة)143( من اأ�شل )183( يف معيار الوقت الإغالق ال�شركة.

- اال�شتف�شار عن وجود م�شروع قانون احتادي  يف �شاأن تنظيم عمل املناطق احلرة يف اإمارات الدولة.

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

واالأفكار واملالحظات كاالآتي:

- االإ�شارة اإىل االنتهاء من اإعداد م�شروع قانون اال�شتثمار االأجنبي وهو يف اللجنة الوزارية للت�شريعات، اأما 

قانون االإفال�س فهو لي�س من اخت�شا�س وزارة االقت�شاد واإمنا م�شوؤولية وزارة املالية.

- مت احل�شول على موافقة من جمل�س الوزراء  لدرا�شة مقرتح اإن�شاء هيئة م�شتقلة بقطاع ال�شناعة، وقد 

قامت الوزارة بدرا�شة تف�شيلية  للمقرتح ،لكن مل يتم عر�شه على جمل�س الوزراء حتى االآن .

- االإ�شارة اإىل اأهمية ت�شويق املنتجات الوطنية عرب املعار�س الدولية اأو بع�س اللجان االقت�شادية امل�شرتكة، 

مع �شرورة و�شع اإطار خللق نوع من التوازن يف التبادل التجاري مع بع�س الدول.

- مت تقدمي العديد من اخلدمات للم�شتهلكني وتطوير التقنيات املتعلقة بهذا اجلانب اإال اأن ا�شتخدامها ال 

زال حمدودًا.

- تكلفة املنتجات الع�شوية مرتفعة جدًا، فالدولة ال تقوم باإنتاج املنتجات الع�شوية بكرثة مقارنة بالدول 

االأخرى وبالتايل فاإن ارتفاع �شعرها والطلب عليها يكون اأكرث من غريها.

- التاأكيد على اهتمام الوزارة بثقافة امل�شتهلك، حيث يوجد برنامج �شوت امل�شتهلك الذي ي�شتقبل املالحظات 

وال�شكاوى ويتابعها ويعمل على حلها.

- تعقد اللجنة العليا حلماية امل�شتهلك اجتماعاتها ب�شكل دوري تطرح خاللها جميع الق�شايا املتعلقة بحماية 

اإ�شدار  وقد مت  مناق�شتها،  ويتم  امل�شتهلك  تواجه  التي  التحديات  اأو  االأ�شعار  ناحية  من  �شواء  امل�شتهلك  

الكثري من التو�شيات املتعلقة بعقود �شراء بع�س ال�شلع التجارية.

اأجل   من  ال�شلع  اأ�شعار  بخف�س  يتعلق  فيما  وا�شحة  االأخرية جهود  ال�شنوات  للوزارة يف  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

حماية امل�شتهلك ، ولكن ال�شوق قد يتاأثر مبعطيات خارجية توؤثر على ا�شتقرار اأ�شعارها مثل �شعر النفط، 

وقد متت معاجلة  الكثري من االأمور املتعلقة بارتفاع االأ�شعار من خالل التعاون مع  الدوائر االقت�شادية 

املحلية.

- قطاع ال�شناعة قطاع مهم جدًا، وله دور يف الناجت الوطني، فح�شب اآخر التقديرات ارتفعت م�شاهماته 

من )9%( اإىل )11%(،وهناك خطة لرفعها اإىل )%20( .

- التاأكيد على اأن هناك �شناعات كبرية فر�شت الدولة فيها نف�شها حمليًا وعامليًا مثل: االأملونيوم واحلديد 

والبرتوكيماويات.

- التنويه اإىل اأن الدولة ملتزمة بقوانني دولية تلزمها بتطبيق املعايري اخلا�شة بحماية ال�شناعات الوطنية.

- اإن ح�شة االإمارات من تدفق اال�شتثمار االأجنبي اإىل دول اخلليج العربي حوايل )7( مليارات و)700( 

مليون دوالر من حوايل )26( مليار دوالر يف عام 2011م .

- تغلبت دولة االإمارات على االآثار الناجتة عن االأزمة االقت�شادية واملالية العاملية ، فقد مت اإن�شاء جمل�س 

متعلقة   م�شرتكة  �شيا�شة  و�شعت  ،و  االقت�شاد  وزير  برئا�شة  اخلارج  يف  االإماراتية  اال�شتثمارات  ملتابعة 

بكيفية جذب اال�شتثمارات اإىل االإمارات، وكذلك متابعة ال�شعوبات التي تواجه امل�شتثمرين االإماراتيني 

يف بع�س الدول . 

بني  التن�شيق  من  بد  ال  فلذلك  والد�شتور،  املحلية  القوانني  عملها  تنظم  احلرة  املناطق  اأن  اإىل  التنويه   -

القطاعني املحلي واالحتادي يف ما يخ�س هذه املناطق.

- اقت�شاد االإمارات ال ميكن اأن ينمو ويتطور دون معاجلة الظروف ال�شيا�شية واالقت�شادية التي حتدث يف 

دول العامل ب�شكل عام، فكل الظروف املحيطة متثل حتديًا الأي اقت�شاد .

ودور  معه،  للتعامل  االإجراءات  الكثري من  وتتخذ  التجاري  الغ�س  م�شكلة  تعاين من  العامل  دول  - خمتلف 

امل�شتهلك يتمثل يف التوا�شل مع الوزارة والدوائر االقت�شادية ل�شبط اأي منتج مغ�شو�س يدخل الدولة.

حوايل  حترير  اإثرها  على  مت  وقد   ، )2012م(  عام  تفتي�شية  جولة  ب)24065(  الوزارة  قيام   -

)40160( خمالفة فيما يتعلق باملنتجات املغ�شو�شة.

- ال�شناعات يف الدولة  تعاين من ق�شية عدم التاأهيل التي يتم من خاللها دخولها يف املناق�شات احلكومية 
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وفق معايري موجودة يف الدوائر املحلية.

اأما وزارة االقت�شاد فهي  - الرقابة على مكونات �شالمة االأغذية هي من اخت�شا�س وزارة البيئة واملياه، 

اجلهة املخت�شة بتلقي املالحظات وال�شكاوى حول �شالمة االأغذية املتداولة يف ال�شوق املحلية.

- التنويه اإىل اأن الوزارة ا�شتطاعت اأن حتد من ظاهرة ارتفاع االأ�شعار، فالتقرير ال�شادر من املركز الوطني 

لالإح�شاء قد اأ�شار اإىل اأن الت�شخم االقت�شادي قد �شجل يف الدولة باأقل من )1( باملئة يف عام 2012م 

- التاأكيد على اأن امل�شببات الرئي�شية الرتفاع االأ�شعار خالل العاميني املا�شيني متعلقة باأ�شعار النفط وتكلفة 

االإنتاج، والتي اأثرت على بع�س جزئيات االإنتاج.

وزارة  ولي�س  التوطني،  بق�شية  املتعلقة  الدرا�شات  بعمل  املعنية  اجلهة  العمل هي  وزارة  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

االقت�شاد. 

- التاأكيد على وجود جمل�س خمت�س مبتابعة اال�شتثمار والوزارة تتابع كل الق�شايا املتعلقة باال�شتثمار بعد 

�شم قطاع التجارة اإليها.

- للعمل على حتقيق التكامل االقت�شادي هناك تن�شيق مع كل االإمارات ولكل اإمارة احلق يف حتديد �شيا�شتها 

االقت�شادية، والقطاعات التي تركز عليها لتحقيق التنمية االقت�شادية فيها.

- التاأكيد على اأهمية ت�شافر اجلهود والتن�شيق بني الوزارة واجلهات املخت�شة ملتابعة ق�شايا الغ�س التجاري 

واتخاذ القرارات املنا�شبة يف �شاأنها.

- التاأكيد على اأن دور الوزارة فيما يخ�س القطاع الغذائي هو دور م�شاند، من خالل القيام بت�شجيع بع�س 

ال�شركات الرئي�شية لال�شتثمار يف هذا القطاع يف �شبيل حتقيق االأمن الغذائي.

- ال�شيا�شة االقت�شادية لكل اإمارة هي �شاأن حملي، فكل اإمارة قامت بو�شع خطتها االقت�شادية تبعًا لروؤيتها 

امل�شتقبلية، فلذلك ال بد من وجود توافق يف ال�شيا�شات االقت�شادية بني جميع االإمارات ملا لهذه ال�شيا�شات 

من تاأثري وانعكا�س كبريين على كافة القطاعات واخلدمات يف املجتمع.

من  لي�س  الدواء  اأ�شعار  فمو�شوع  االأدوية،  اأ�شعار  على  للرقابة  ال�شحة  وزارة  يف  خمت�شة  جلنة  هناك   -

اخت�شا�س اللجنة العليا حلماية امل�شتهلك، اأما ما يتعلق باأ�شعار الوقود فهو من اخت�شا�س وزارة الطاقة.

- اجلهة املخت�شة يف الرقابة على جودة ال�شلع  يف الدولة هي هيئة املوا�شفات واملقايي�س.

-  التاأكيد على وجود خطة طويلة املدى لتحقيق االقت�شاد املعريف من خالل العديد من االإجراءات التي 

اتخذتها احلكومة.

- تعترب وزارة االقت�شاد من اجلهات  احلكومية التي ت�شتقطب وتوؤهل املواطنني حيث و�شلت ن�شبة التوطني  

الوظائف  ،ويف   %)100( القيادية  الوظائف  يف  التوطني  ن�شبة  ،وو�شلت   %)89( اإىل  الوزارة  يف 

االإ�شرافية )100(% ويف الوظائف التخ�ش�شية الفنية نحو)77(%.

القطاعات  يف  االحتادية  احلكومية  باال�شتثمارات  يتعلق  ما  جميع  يتابع  لال�شتثمار  االإمارات  جهاز   -

االقت�شادية املختلفة.

- هناك ن�شرة توعية تف�شيلية من�شورة يف املوقع االإلكرتوين لوزارة االقت�شاد يحدد فيها اأ�شعار ال�شلع لدى 

منافذ البيع املختلفة يف اإمارات الدولة. 

- التاأكيد على عدم اإمكانية رفع اأ�شعار ال�شلع لدى منافذ البيع اإال بعد اأخذ املوافقة من اللجنة العليا حلماية 

امل�شتهلك التابعة لوزارة االقت�شاد.

- التاأكيد على م�شادرة  الوزارة م�شتح�شرات التجميل واأدوات االأطفال ال�شارة بعد التاأكد من اأ�شرارها 

على ال�شحة العامة.

- التاأكيد على التن�شيق مع جمل�س االإمارات للتناف�شية  واجلهات املعنية لرفع ترتيب الدولة ب�شاأن املوؤ�شرات 

اخلا�شة بعمل ال�شركات.

- هناك قوانني �شدرت  لتنظيم  ن�شاط املناطق احلرة يف نطاق حدودها فقط.

)ج14 املعقودة بتاريخ 2013/05/28م(     
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: االأ�سئلة   2-

- موؤ�سرات عامة حول مناق�سة االأ�سئلة :

االنعقاد  دور  متبقيًا من  �شوؤااًل  منها عدد )16(  �شوؤااًل  الدور عدد )88(  املجل�س خالل هذا  اأمام  كان 

العادي االأول، وعدد )72( تقدم بهم ال�شادة االأع�شاء خالل هذا الدور، انتهى من مناق�شة عدد )49( 

بلغت  وبن�شبة  ثانية   )46( و  دقيقة  و)37(  �شاعة   )15( وقدره  زمنًا  ذلك   يف  م�شتغرقًا  منها  �شوؤااًل 

)15.1 %(  من اإجمايل زمن اجلل�شات مت الرد على )46( منها �شخ�شيًا و)3( كتابيًا ، اأ�شدر يف �شاأن 

)7( منها تو�شيات اإىل احلكومة*، وبذلك بقي اأمام املجل�س )27( �شوؤااًل من هذه االأ�شئلة* ، بعد �شحب 

)12( �شوؤااًل من قبل مقدميها من ال�شعادة االأع�شاء*.

* ر�شائل تو�شيات املجل�س يف �شاأن االأ�شئلة مرفق رقم )16( يف التقرير 
* جدول باالأ�شئلة التي الزالت اأمام املجل�س مرفق رقم )17( يف التقرير 

* جدول باالأ�شئلة التي مت �شحبها مرفق رقم )18( يف التقرير 

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG
OóY

äÉYƒ°Vƒe
áeÉ©dG

10

äÉYƒ°VƒŸG OóY

áeÉ©dG

ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

á«ª«∏©àdG ÉjÉ°†≤dG%3.1

á°ûbÉæe áÑ°ùf 

äÉYƒ°VƒŸG ÉjÉ°†b 

øeõdG øe áeÉ©dG 

äÉ°ù∏é∏d »∏µdG

 ÚÑZGôdG  áÑ∏£dG  äGQÉeE’G  á©eÉL ΩGõdEG.11
 äÉ°SGQódGh á«Hô©dG á¨∏dG á°SGQO ‘

ájõ«∏‚’G á¨∏dG ¿ÉëàeG RÉ«àLÉH á«eÓ°SE’G

( »°üî°T OQ) 

(Ω2012/11/20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê ) 

 ‘ äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£dG  ÚH  •ÓàN’G.12
É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏c

 ( »°üî°T OQ) 

(Ω2012/11/20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 2ê )

 ‘ á«æWƒdG  ájƒ¡dG  õjõ©J  ‘ IQGRƒdG  QhO.13
 2ê )      ( »°üî°T OQ) á°UÉÿG ¢SQGóŸG

(Ω2012/11/20 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 á«°SQóŸG  ÊÉÑŸG  ôjƒ£J  ‘ IQGRƒdG  á£N.14
 áeRÓdG Iõ¡LC’ÉH ÉgójhõJh ‘É°ùe á≤£æÃ

 á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d

 ( »HÉàc OQ)

(Ω 2012/12/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 3ê )

 áØYGôdG  á°SQóŸ  »°SQóŸG  ≈æÑŸG  ∫ÓMEG.15
 ΩCG IQÉeEG ‘ ÚæÑ∏d …ƒfÉãdGh »°SÉ°SC’G º«∏©à∏d

 øjƒ«≤dG

 (  »°üî°T OQ)

(Ω2013/03/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 9ê )

 áÑ∏£∏d  á«°SQóŸG  áÑ«≤◊G ¿Rh  ∞«ØîJ.16
( »°üî°T OQ)

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10ê ) 

(Ω2013/04/23 

 á©HÉàŸG  ‘ …ƒHÎdG  ¬«LƒàdG  QhO  AÉ¨dEG.17
Úª∏©ª∏d Iôªà°ùŸG á«ª∏©dG

 ( »°üî°T OQ) 

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 10ê )    

(Ω2013/04/23 

 áÄa  á«Ø«XƒdG  äÉ«bÎdG  ∫ƒª°T  ΩóY.18
 á«æØdG äÉÄ«¡dGh »YÉªàL’G »FÉ°üNC’G

 16ê ) ( »°üî°T OQ) IQGRƒdÉH á∏eÉ©dG

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

(Ω2013/06/11 

‹B’G  ìÉéædG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J.19
( »°üî°T OQ) 

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê ) 

(Ω2013/06/11 

 ‘ »°SGQódG  Ωƒ«dG  äÉYÉ°S  øe π«∏≤àdG.20
 ( »°üî°T OQ) ¢SQGóŸG

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê )

(Ω2013/06/11 

 äÉYÉ°S (3)

 á≤«bO (12)h

á«fÉK (30)h

- جدول يو�سح مو�سوعات االأ�سئلة والق�سايا التي تناولتها :



دور االنعقاد العادي الثاني - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2012-2013)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

287 286

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG
OóY

äÉYƒ°Vƒe
áeÉ©dG

6

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG

ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG%2.2

á°ûbÉæe áÑ°ùf 

äÉYƒ°VƒŸG ÉjÉ°†b 

øeõdG øe áeÉ©dG 

äÉ°ù∏é∏d »∏µdG

 OQ) á«FGò¨dG  áHÉbô∏d  ájOÉ–G áÄ«g AÉ°ûfEG.7
( á«°UƒJ + »°üî°T

(Ω2013/03/05 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê ) 
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(Ω2013/03/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 9ê ) 
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äÉ«Ø°ûà°ùŸG

( »°üî°T OQ) 

(Ω2013/06/04 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 15ê ) 

 πNGO  áéàæŸG  ájòZC’G  ≈∏Y áHÉbôdG  á«dBG.12
 IOQƒà°ùŸGh ádhódG

 ( »°üî°T OQ)

(Ω2013/06/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 16ê )   

 (14)h ¿ÉàYÉ°S

¿GƒK (5)h á≤«bO
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ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

 ÉjÉ°†≤dG

ájOÉ°üàbE’G

%1

á°ûbÉæe áÑ°ùf 

äÉYƒ°VƒŸG ÉjÉ°†b 

øeõdG øe áeÉ©dG 

äÉ°ù∏é∏d »∏µdG

 á«eÓ°SE’G  òaGƒædGh  ´hôØdG  ≈∏Y áHÉbôdG.10
ájó«∏≤àdG ájQÉéàdG ∑ƒæÑ∏d á©HÉàdG

 ( »°üî°T OQ) 

(Ω2012/12/18 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 4ê )

 QÉ©°SCG  ºYód  …OÉ–G ¥hóæ°U AÉ°ûfEG.11
 á«fGƒ«◊G IhÌdG ±ÓYCG

 ( á«°UƒJ + »°üî°T OQ)

(Ω2013/03/05 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 8ê )

 äGQÉeE’G  ±ô°üe IQGOEG  ¢ù∏› π«µ°ûJ.12
 á«ªæà∏d

 ( »°üî°T OQ)

(Ω2013/04/30 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG 11ê )

 äÉHÉ°ù◊G QGó°UEGh  OGóYEG  ‘ ôNCÉàdG.13
 IOƒ≤©ŸG 12ê ) ( »°üî°T OQ) á«eƒ≤dG

(Ω2013/05/15-14 ïjQÉàH

 äGQÉeE’G  ±ô°üe IQGOEG  ¢ù∏› π«µ°ûJ.12
 IOƒ≤©ŸG 11ê ) ( »°üî°T OQ) á«ªæà∏d

(Ω2013/04/30 ïjQÉàH

 äÉHÉ°ù◊G QGó°UEGh  OGóYEG  ‘ ôNCÉàdG.13
 IOƒ≤©ŸG 12ê ) ( »°üî°T OQ) á«eƒ≤dG

(Ω2013/05/15-14 ïjQÉàH

 áYÉ°S

≥FÉbO (3)h

á«fÉK (51)h



دور االنعقاد العادي الثاني - الفـصل التـشـريعـي الخامس عـشـر(2012-2013)م  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

289 288

á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dGOóY
äÉYƒ°Vƒe

áeÉ©dG

9

äÉYƒ°VƒŸG OóY
áeÉ©dG

ábô¨à°ùŸG äÉYÉ°ùdG

 ÉjÉ°†≤dG

á«YÉªàLE’G

%2.4

á°ûbÉæe áÑ°ùf 

äÉYƒ°VƒŸG ÉjÉ°†b 

øeõdG øe áeÉ©dG 

äÉ°ù∏é∏d »∏µdG

 ádhO  »æWGƒe á«°ùaÉæJ  ºYOh  õjõ©J.5
 IOƒ≤©ŸG 3ê ) ( »°üî°T OQ) äGQÉeE’G

(Ω2012/12/11 ïjQÉàH
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(Ω2013/06/04 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG
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 )   ( á«°UƒJ + »°üî°T OQ) »eƒµ◊G ´É£≤dG
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نوع  ون�سبة كل  االأ�سئلة  تناولتها مو�سوعات  التي  الق�سايا  نوع  لبيان  بياين تو�سيحي  ر�سم 

منها:
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وقد جاءت مناق�سة االأ�سئلة على النحو االآتي :

العربية  اللغة  درا�سة  يف  الراغبني  الطلبة  االإمارات  جامعة  “اإلزام  حول  �سوؤال   1-

الع�سو/ �سعادة  من  املقدم   “ االإجنليزية  اللغة  امتحان  باجتياز  االإ�سالمية  والدرا�سات 

�سامل حممد العامري  اإىل معايل ال�سيخ / نهيان بن مبارك اآل نهيان – وزير التعليم العايل 

يف  اأو�سح  والذي  املتحدة،  العربية  االإمارات  جلامعة  االأعلى  – الرئي�ص  العلمي  والبحث 

معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- يتم تاأهيل الطالب يف جامعة االإمارات ليكون قادرًا على ا�شتخدام اللغتني العربية واالإجنليزية بطالقة  

قراءة وكتابة وحمادثة مهما كان تخ�ش�شه، وذلك من اأجل االطالع على الثقافات والعلوم االأخرى.

لال�شتخدام  االأدنى  االإجنليزية يف اجلامعة متثل احلد  اللغة  امتحان  الطالب  املطلوبة الجتياز  الدرجة   -

اجليد للغة �شواء يف املجال االأكادميي اأو التوا�شل االجتماعي .

- يتم  تاأهيل الطالب يف اجلامعة ليكون قادرًا على ا�شتكمال درا�شاته العليا وااللتحاق ب�شوق العمل والذي 

يتطلب اإجادة اللغة االإجنليزية .

اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل  - يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي 

الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل وجود �شعوبات تواجه الطالب الدار�شني  تخ�ش�س الدرا�شات االإ�شالمية واللغة العربية يف 

اجتياز امتحان اللغة االإجنليزية باجلامعة. 

- املطالبة باإعادة النظر يف ا�شرتاط جامعة االإمارات ح�شول الطالب الدار�شني يف تخ�ش�س الدرا�شات 

االإ�شالمية واللغة العربية على )500( درجة يف التوفل اأو امل�شتوى )5( يف االأيلت�س الجتياز امتحان اللغة 

االإجنليزية يف اجلامعة .

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  العامري  حممد  �سامل  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني. 

) رد �سخ�سي ( )ج2 املعقودة بتاريخ2012/11/20م (  

�شعادة  من  املقدم  العليا”  التقنية  كليات  يف  والطالبات  الطلبة  بني  االختالط  حول”جتربة  �شوؤال   2-

 ، العايل  التعليم  – وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان   / ال�شيخ  اإىل معايل  الرحومي  اأحمد  الع�شو/حمد 

والذي اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- هناك رغبة  من بع�س الطالبات لاللتحاق  بتخ�ش�شات متاحة للطالب فقط  يف كليات التقنية العليا 

وال يتجاوز عددهن  )150( طالبة من بني )20( األف طالب وطالبة يدر�شون يف كليات التقنية العليا  

بالدولة.

- التاأكيد على اأن هذا االختالط بني الطلبة والطالبات مل يكن اإلزاميًا،واإمنا كان ا�شتجابة ملطالبهن وذلك 

بعد اأخذ موافقة كتابية من اأولياء اأمورهن دون تدخل من قبل امل�شوؤولني يف الكليات.

-هناك �شوابط تكفل عدم اختالط الطالب والطالبات خالل �شاعات الدرا�شة اأو اال�شرتاحة ،باالإ�شافة 

اإىل تخ�شي�س مدخل خا�س بهن .

- ال توجد لدينا خطط م�شتقبلية للتو�شع يف طرح تخ�ش�شات  بها اختالط بني الطالب والطالبات يف كليات 

التقنية العليا.

- التاأكيد على توفري تلك التخ�ش�شات غري املتاحة يف كليات التقنية العليا للطالبات يف حال اإقبال عدد 

كبري من  الطالبات على االلتحاق بهذه التخ�ش�شات. 

اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل  - يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي 

الوزير هي: 

 - االإ�شارة اإىل وجود اختالط بني الطلبة والطالبات يف مرافق  كليات التقنية العليا  .

-املطالبة بتوفري التخ�ش�شات غري املتاحة يف كليات التقنية للطالبات لتجنب االختالط مع الطالب . 

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  الرحومي  اأحمد  حمد  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني .  

) رد �سخ�سي ( )ج2 املعقودة بتاريخ 2012/11/20م (

�سائق  وظيفة  توطني  يف  واخلدمات  للموا�سالت  االإمارات  موؤ�س�سة  حول”خطة  �سوؤال   3-

حممد  معايل/حميد  اإىل  الكتبي  بالعجيد  الع�سو/م�سبح  �سعادة  من  املقدم   “ با�ص 

للنقل  العامة  االإمارات  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  – رئي�ص  والتعليم  الرتبية  وزير  القطامي- 

واخلدمات، والذي اأكد معاليه يف معر�ص اإجابته عنه على:

- املوؤ�ش�شة حر�شت خالل الفرتة ال�شابقة  على ا�شتقطاب املواطنني للعمل ك�شائقي حافالت ،ويبلغ عددهم 

)66( �شائق حافلة و)143( �شائقا للموا�شالت احلكومية.

- عدم اإقبال املواطنني على االلتحاق باملوؤ�ش�شة للعمل يف وظيفة �شائق با�س حيث تقدم خالل عام2011م 

)9( اأ�شخا�س فقط .

- املوؤ�ش�شة متنح املواطنني  العاملني يف وظيفة �شائق با�س جميع االمتيازات التي متنح للموظفني املواطنني 

العاملني يف احلكومة االحتادية. 

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على 

رد معايل الوزير هي: 

 - التنويه  اإىل عدم ا�شتقطاب وظيفة �شائق البا�س املواطنني  لتدين رواتبها وعدم مالءمتها لظروف الغالء 

املعي�شي يف الوقت احلايل 

- االإ�شارة اإىل وجود )7000( وظيفة �شائق يف موؤ�ش�شة االإمارات للموا�شالت واخلدمات  ي�شغلها فقط 

)200( �شائق مواطن.

- اال�شتف�شار عن وجود خطة م�شتقبلية ال�شتقطاب املواطنني  للعمل يف وظيفة �شائق با�س.

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  الكتبي  بالعجيد  م�سبح  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني.
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) رد �سخ�سي ( )ج2 املعقودة بتاريخ 2012/11/20م (    

الع�شو/ �شعادة  املدار�س اخلا�شة” املقدم من  الوطنية يف  الهوية  تعزيز  الوزارة يف  �شوؤال حول”دور   4-

يف  اأو�شح  والذي   ، والتعليم  الرتبية  وزير  القطامي-  حممد  معايل/حميد  اإىل  ال�شام�شي  حممد  اأحمد 

معر�س اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على اأن املدار�س اخلا�شة مل حتظ باالهتمام الذي حظيت به املدار�س احلكومية يف �شاأن تعزيز 

الهوية الوطنية.

- اأجرت الوزارة خالل الفرتة املا�شية مراجعة �شاملة للقوانني واللوائح واالأنظمة التعليمية داخل الدولة،ومن 

بينها القوانني املتعلقة باملدار�س اخلا�شة،والوزارة ب�شدد االنتهاء من قانون جديد لتنظيم عمل املدار�س 

اخلا�شة حاليًا.

- هناك قرار وزاري ملزم لكافة املدار�س احلكومية واخلا�شة ب�شاأن حتية العلم واأداء ال�شالم الوطني ب�شكل 

يومي يف الطابور ال�شباحي .

- التاأكيد على تطبيق مناهج الرتبية الوطنية والدرا�شات االجتماعية يف املدار�س اخلا�شة التي تطبق مناهج 

وزارة الرتبية والتعليم والتي تت�شمن الكثري من مفاهيم الهوية الوطنية.

- �شيتم تدري�س منهج مف�شل عن دولة االإمارات العربية املتحدة باللغة االإجنليزية يف املدار�س اخلا�شة منذ 

بداية العام الدرا�شي املقبل.

وتقاليد  عادات  واحرتام  باالحت�شام  واخلا�شة  احلكومية  املدار�س  يف  املعلمني  يلزم  وزاري  قرار  هناك   -

الدولة.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير 

هي: 

 - التو�شيح  عن وجود  )13( منهاجا يدر�س يف املدار�س اخلا�شة باإمارة واحدة فقط.

- االإ�شارة اإىل وجود )473( مدر�شة خا�شة تدر�س مناهج اأجنبية يوجد فيها اأكرث من )250( األف طالب  

مواطن.

- مطالبة الوزارة بتعزيز الهوية الوطنية يف املدار�س اخلا�شة.

- التنويه اإىل وجود بع�س املعلمني يف املدار�س اخلا�شة غري ملتزمني باالحت�شام وعادات وتقاليد الدولة.

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  ال�سام�سي  حممد  اأحمد  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني.

) رد �سخ�سي ( )ج2 املعقودة بتاريخ 2012/11/20م (    

-5 �سوؤال حول”قرار الربملان االأوروبي حول حقوق االإن�سان يف دولة االإمارات” املقدم من 

–وزير الدولة  �سعادة الع�سو/د.عبدالرحيم ال�ساهني اإىل معايل/د.اأنور حممد قرقا�ص 

لل�سوؤون اخلارجية، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على اأن القرار مل يو�شح اجلهود وال�شمانات التي تبذلها الدولة حلماية و�شون حقوق االإن�شان 

فيها.

- متت �شياغة موقف ر�شمي للدولة موجه اإىل الربملان االأوروبي يت�شمن اإجابات واأدلة جلميع املو�شوعات 

التي تطرق لها القرار.

- الهدف من اإ�شدار الربملان االأوروبي قرارًا حول حقوق االإن�شان يف الدولة هو اإر�شال ر�شالة �شيا�شية ب�شاأن 

حما�شبة الدولة جمموعة من املتهمني بق�شايا تتعلق باأمن الدولة و�شيادتها. 

االأوروبي لفتح حوار حول حقوق  بالتوا�شل مع الربملان  الدولة يف بروك�شل  بتكليف �شفري  الوزارة  - قامت 

االإن�شان يف الدولة ،ومت التو�شل اإىل تو�شية م�شمونها اأن يتم التعامل مع قرار الربملان االأوروبي على اأنه ال 

يعرب بال�شرورة عن موقف االحتاد االأوروبي .

- هناك تقارير دولية تقدمها الدولة يف جمال حقوق االإن�شان تعك�س جهودها امل�شتمرة يف تعزيز وحماية 

هذه احلقوق .

- �شكلت الدولة العديد من اللجان املعنية  بحقوق االإن�شان ومن تلك اللجان اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار 

بالب�شر.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على 

رد معايل الوزير هي: 

 - االإ�شارة اإىل �شرورة اطالع املجل�س الوطني االحتادي على التقارير التي تعدها الدولة  يف �شاأن حقوق 

االإن�شان .

- املطالبة بت�شكيل جلان م�شرتكة بني املجل�س الوطني االحتادي ووزارة اخلارجية لتوحيد املواقف يف املحافل 

الربملانية والدولية .

- املطالبة باإ�شدار احلكومة  بيانات يف الق�شايا احليوية التي مت�س اأمن الدولة ومواطنيها اأمام املجل�س 

الوطني االحتادي كونه ممثل لل�شعب.

- االقرتاح بت�شكيل جلنة دائمة يف املجل�س الوطني االحتادي تعنى بحقوق االإن�شان .

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ د. عبدالرحيم ال�ساهني بالرد املقدم من معايل الوزير بعد 

التعقيب عليه مرتني.

) رد �سخ�سي ( )ج2 املعقودة بتاريخ 2012/11/20م (    

-6 �شوؤال حول  “ تعزيز ودعم تناف�شية مواطني دولة االإمارات “ املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى 

خلفان النعيمي  اإىل معايل / رمي اإبراهيم الها�شمي  - وزيرة دولة – رئي�شة جمل�س االإمارات للتناف�شية 

، والذي اأو�شحت يف معر�س اإجابتها عنه االآتي:

- تعزيز تناف�شية مواطني دولة االإمارات جزء من اأهداف روؤية االإمارات لعام 2021م والتي ي�شعى جمل�س 

االإمارات للتناف�شية اإىل حتقيقها بهدف االرتقاء مب�شتوى الدولة يف الت�شنيفات العاملية.

- �شعى جمل�س االإمارات لتعزيز تناف�شية مواطني دولة االإمارات من خالل عدة مبادرات واأن�شطة قام بها 

وتتمثل يف عدة جماالت اأهمها :

اأ- التعليم )  وذلك من  خالل ن�سر امتحانات pish،tim يف جميع مدار�ص الدولة ل�سمان 
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خمرجات اأف�سل يف مواد العلوم والريا�سيات وقد مت تطبيقها على 100 مدر�سة يف الدولة 

كمرحلة اأوىل (.

موؤمترات  يف  االإماراتيني  االأعمال  رواد  من  عدد  ا�ستقطاب  مت  حيث    ( االأعمال  بيئة  ب- 

عاملية عر�سوا فيها اأبرز خدماتهم واإنتاجهم(

ج- درا�سة اإ�سدار م�سروع قانون  بخ�سو�ص امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة  يركز على �سرورة 

االأعمال  ريادة  على  لتحفيزهم  والت�سهيالت  االمتيازات  من  عددًا  الدولة  مواطني  منح  

واإن�ساء امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

كفاءات  رفع  اإىل  تهدف  العايل  والتعليم  العمل  وزارتي  قبل  من  موثقة  ودرا�شات  �شاملة  برامج  هناك   -

ومهارات املواطنني يف �شوق العمل .

الدوارات  لتنفيذ عدد من  واخلا�س   العام  القطاعني  مع  وثيق جدًا  للتناف�شية  االإمارات  - عالقة جمل�س 

والندوات التي تهدف اإىل توعية املوظفني املواطنني باملفهوم احلقيقي للتناف�شية  .

- ترتبط موؤ�شرات التناف�شية مبوؤ�شرات اأداء عدد من الوزارات والهيئات احلكومية �شمن برنامج “اأداء” 

املرتبط بروؤية االإمارات لعام 2021م .                        

2013م  عام  االإلكرتوين اخلا�س خالل  املوقع  تطوير  على  بالعمل   التناف�شية  لالإمارات  قيام جمل�س   -

ليعك�س كل هذه املبادرات واالأهداف .

اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل  - يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي 

الوزيرة هي: 

- اال�شتف�شار عن قيام جمل�س االإمارات للتناف�شية بتنفيذ ور�س عمل مل�شوؤويل املوارد الب�شرية يف القطاعني 

احلكومي واخلا�س بهدف تعزيز تناف�شية مواطني دولة االإمارات .

-  الت�شاوؤل عن دور املجل�س يف طرح مبادرات اأو برامج تاأهيل خلريجي التخ�ش�شات التي ال ت�شهد طلب 

عليها يف �شوق العمل تعمل على اإك�شابهم مهارات توؤهلهم لاللتحاق ب�شوق العمل بهدف دعم تناف�شيتهم  

فيه.

- اال�شتفهام عن وجود ات�شال مبا�شر مع  مواطني الدولة لتعزيز وتطوير تناف�شيتهم.

- اال�شتف�شار عن وجود موؤ�شرات اأداء  لربامج ومبادرات املجل�س .

من  املزيد  على  م�شتماًل  يكون  بحيث  للتناف�شية  االإمارات  ملجل�س  االإلكرتوين  املوقع  بتطوير  املطالبة    -

املعلومات حول التناف�شية .

- االقرتاح با�شتحداث موؤ�شر لقيا�س تناف�شية املواطنني ملعرفة مدى التقدم لديهم مع و�شع اأهداف حمددة 

لقيا�س هذا التقدم .

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ علي عي�سى خلفان النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد 

التعقيب عليه مرتني. 

) رد �سخ�سي ( )ج3 املعقودة بتاريخ 2012/12/11م (    

املركز  اإن�ساء  �ساأن  يف   2009 ل�سنة   )9( رقم  االحتادي  القانون  حول” تفعيل  �سوؤال   7-

اإىل معايل  الرحومي  �سلطان  اأحمد  الع�سو/ حمد  �سعادة  “ املقدم من  لالإح�ساء  الوطني 

/ رمي اإبراهيم الها�سمي  - وزيرة دولة - رئي�سة جمل�ص اإدارة املركز الوطني لالإح�ساء ، 

والذي اأو�سحت يف معر�ص اإجابتها عن االآتي:

 - يهدف املركز الوطني لالإح�شاء منذ اإن�شائه يف عام 2009م  اإىل توفري بيانات ومعلومات اإح�شائية 

حديثة ذات جودة عالية ت�شاهم يف �شنع القرارات ور�شم ال�شيا�شات وتقييم االأداء من خالل القيام بالعديد 

من املبادرات التي تهدف اإىل حتقيق االأهداف االآتية:

طريق   عن  الدولية  املعايري  وفق  االإح�سائية  البيانات  قواعد  )بناء  االأول  الهدف  اأ- 

تنفيذ عدد من امل�سوحات منها: م�سح املناطق النائية،م�سح تكنولوجيا لالت�ساالت،وم�سح 

اال�ستثمار االأجنبي(.

من  الر�سمية  لالإح�ساءات  اأ�سا�سي  كم�سدر  االإدارية  ال�سجالت  تاأهيل  الثاين)  الهدف  ب- 

اإعداد  وكذلك  اح�سائية   وحدة  تاأ�سي�ص  بهدف  االحتادية  اجلهات  مع  التوا�سل  خالل 

مناذج وح�سر بيانات لتقدميها للجهات املحلية(.

منها:  الو�سائل  باأحدث  ون�سرها  االإح�سائية  البيانات  واإتاحة  توفري   ( الثالث  الهدف  ج- 

املوقع االإلكرتوين واالأقرا�ص املمغنطة ونظم املعلومات اجلغرافية (.

د- الهدف الرابع ) تطوير املهارات واملعارف االإح�سائية وبناء القدرات الوطنية يف جمال 

االإح�ساء  وقد مت ا�ستحداث مركز التدريب االح�سائي الذي �ساهم يف رفع قدرات العاملني 

يف جمال االإح�ساء بكافة اجلهات االحتادية واملحلية (

هـ - الهدف اخلام�ص) تعزيز الثقافة والوعي االإح�سائي يف املجتمع من خالل  اإطالق احلملة 

الوطنية للتوعية االإح�سائية(.

العمل  تطوير  تت�سمن  متميزة  موؤ�س�سية  قاعدة  على  املركز  )بناء  ال�ساد�ص  الهدف  و- 

واإجراءاته داخليًا من خالل تطوير دليل اإجراءات العمل على م�ستوى االإدارات،واإ�سدار 

اأدلة عمل داخلية(.

- اهتمام املركز الوطني  لالإح�شاء  بالتعاون مع املجل�س الوطني االحتادي يف توفري املعلومات التي يطلبها 

ب�شكل اأف�شل .

البيانات االإح�شائية يف املجاالت املختلفة،  املعايري اخلا�شة بجمع  الدولة يف  اإمارات  - هناك تفاوت بني 

االأمر الذي يدعو اإىل �شرورة و�شع معايري موحدة جلمع البيانات على م�شتوى الدولة حتى يتمكن املركز 

الوطني لالإح�شاء من القيام بدوره على الوجه االأمثل .

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على 

رد معايل الوزيرة هي: 

الوطني  املجل�س  اإىل  لالإح�شاء  الوطني  املركز  يقدمها  التي  االإح�شائية  املعلومات  قدم  اإىل  االإ�شارة   -  
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االحتادي .

- املطالبة باأن يقوم املركز الوطني لالإح�شاء  بتوفري املعلومات الالزمة عن اجلهات املختلفة ب�شهولة وي�شر .

- اال�شتف�شار عن وجود اإ�شكاليات وعوائق لدى املركز يف تطبيق القانون االحتادي رقم )9( ل�شنة 2009م 

يف �شاأن اإن�شاء املركز الوطني لالإح�شاء .

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  الرحومي  اأحمد  حمد  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني .  

) رد �سخ�سي ( )ج3 املعقودة بتاريخ 2012/11/20م (    

�سعادة  من  “ املقدم  لهم  الفر�ص  واإتاحة  املواطنني  عمل  ت�سجيع  و  حول” دعم  �سوؤال   8-

يف  اأو�سح  والذي   ، العمل  وزير   - غبا�ص  �سقر  معايل/  اإىل  النعيمي  عي�سى  علي  الع�سو/ 

معر�ص اإجابته عن االآتي:

 - االإ�شارة اإىل اأن مو�شوع التوطني يف القطاع العام واخلا�س �شيناق�س يف املجل�س خالل الفرتة القادمة وقد 

اأعدت اللجنة املخت�شة تقريرًا ب�شاأنه .

- وجود )4( ماليني عامل يف القطاع العام واخلا�س من بينهم )20( األف من املواطنني غالبيتهم يف 

.) %65 القطاع املايل وترتاوح ن�شبتهم فيه بني )%60 - 

- تواجه الوزارة �شعوبات يف تعيني املواطنني يف القطاع اخلا�س لوجود فروقات بني القطاع العام واخلا�س 

يف االأجور، االإجازات ال�شنوية، طول �شاعات العمل اليومية �شعف االأمن الوظيفي وغريها.

- ت�شعى الوزارة اإىل عمل درا�شة ل�شوق العمل يف القطاع اخلا�س ت�شهم نتائجها يف معاجلة التحديات التي 

تواجهها يف توظيف املواطنني يف هذا القطاع .

- اإطالق الوزارة ملبادرات عديدة منها: تطبيق �شوابط جديدة لتنظيم وكاالت التوظيف ووكاالت التو�شيط 

فيها  مت  التي  ت�شهيل(   ( عليها  يطلق  مراكز  من خالل  خدماتها  تقدمي  على  فعملت  املوؤقت،  والتوظيف 

ا�شتحداث )47( مركزًا على م�شتوى الدولة يعمل فيها )660( مواطنًا .

- ال�شعوبات التي تواجه الوزارة لي�شت يف غياب الوظائف يف القطاع اخلا�س واإمنا يف قبول املواطنني لهذه 

الوظائف باملميزات املوجودة ، وترتكز البطالة يف اإمارات معينة منها الفجرية وخور فكان وراأ�س اخليمة 

مرتبط  وطابع  جغرايف  طابع  ذات  البطالة  فهذه  الن�شاء،  من  غالبيتهم   )%83( ن�شبتها  متثل  حيث 

باجلن�س والثقافة يف الدولة.

لتوظيف  مبادرات  عدة  االحتاد  لقيام   )41( الذكرى  مبنا�شبة  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اإطالق   -

2013م عامًا للتوطني للو�شول  اأب�شر وكذلك اعتبارعام  اإن�شاء هيئة للتوطني ومبادرة  املواطنني وهي: 

اإىل اأعلى امل�شتويات له يف توظيف املواطنني.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على 

رد معايل الوزير هي: 

يف  العمل  وزير  �شرح  حيث  للتوطني   ) خليفة  �شندوق   ( اإن�شاء  يف  خليفة   ال�شيخ  مبادرة  اإىل  التنويه   -   

. االآن  حتى  تطبيقها  يتم  مل  اأنه  اإال   ، املبادرة  هذه  تطبيق  ب�شرعة  /2011م   مار�س   /1

 - املطالبة ب�شرعة تطبيق املبادرات التي اأطلقتها احلكومة الر�شيدة مبنا�شبة الذكرى )41( لقيام االحتاد 

لتوظيف املواطنني وهي: اإن�شاء هيئة للتوطني ومبادرة اأب�شر وكذلك اعتبارعام 2013م عامًا للتوطني من 

اأجل العمل على حل م�شكلة البطالة لدى املواطنني. 

عمل  فر�س  الإتاحة  منه   )14( و   )8( املادتني  خ�شو�شًا  به  وااللتزام  العمل  قانون  بتطبيق  املطالبة   -

للمواطنني يف القطاع اخلا�س .

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب 

عليه مرتني .  

) رد �سخ�سي ( )ج3 املعقودة بتاريخ 2012/12/11م (    

وتزويدها  م�سايف  مبنطقة  املدر�سية  املباين  تطوير  يف  الوزارة  “خطة  حول  �سوؤال   9-

“ املقدم من �سعادة الع�سو / را�سد حممد ال�سريقي  باالأجهزة الالزمة للعملية التعليمية 

اإىل معايل / حميد حممد القطامي - وزير الرتبية والتعليم والذي اأجاب عنه برد كتابي 

اأكد فيه على: 

- اأن الوزارة حري�شة على و�شع خطتها اال�شرتاتيجية ومبادراتها الت�شغيلية بحيث ت�شمل املباين التعليمية 

مبا ين�شجم مع تطلعات احلكومة االحتادية وروؤيتها وعملت على اإجناز عمليات االإحالل والتطوير للمن�شاآت 

التعليمية يف خمتلف مناطق الدولة.

- يف حني اأكد �شعادة الع�شو يف تعقيبه على قبوله الرد الكتابي مع التحفظ مطالبًا باحل�شول على اأرقام 

وحقائق وبرامج درا�شية مع حتديد وقت زمني حلل م�شكلة مدار�س منطقة م�شايف .

) رد كتابي ( )ج3 املعقودة بتاريخ 2012/11/20م (

قبل  املنا�سب  بال�سكل  للمجتمع  التنفيذية  واللوائح  القوانني  “ تو�سيح  حول  �سوؤال   10-

عبداهلل  حممد  معايل/  اإىل  العامري   حممد  الع�سو/�سامل  �سعادة  من  تنفيذها”املقدم 

القرقاوي – وزير �سوؤون جمل�ص الوزراء ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على التزام احلكومة بن�شر القوانني ولوائحها التنفيذية بعد �شدورها من خالل اجلريدة الر�شمية 

التي ت�شدرها الدولة.

- يتم التعامل مع القانون بناًء على معطياته وانعكا�شاته على املجتمع فقانون امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

وقانون ودمية يف �شاأن الطفل وحقوقه مت تناولهما ب�شكل مف�شل من خالل خمتلف و�شائل االإعالم. 

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- املطالبة بوجود خطة اإعالمية لتو�شيح القانون الأفراد املجتمع  بعد ن�شره ولوائحه التنفيذية يف اجلريدة 

الر�شمية .

- التنويه اإىل وجود العديد من الدول تقدم اإي�شاحات للقوانني واللوائح التنفيذية املعمول بها يف املجتمع.

- االإ�شارة اإىل وجود العديد من القوانني التي مل تقدم احلكومة اأي اإي�شاحات حول حمتواها الأفراد املجتمع 
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رغم اأهمية معرفتهم بها.

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  العامري  حممد  �سامل  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني. 

) رد �سخ�سي ( )ج4 املعقودة بتاريخ 2012/12/18م (    

من  بالدولة” املقدم  العاملة  التقاعد  �سناديق  بني  املنافع  تبادل  حول” نظام  �سوؤال   11-

– وزير الدولة  �سعادة الع�سو/ د.حممد م�سلم العامري اإىل معايل/عبيد حميد الطاير 

لل�سوؤون املالية ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

املوظفني  خدمة  مدد  لت�سوية  2005م  عام  يف  الوزراء  جمل�ص  من  �سادر  قرار  هناك   -

املواطنني املنقولني من وزارة ال�سحة اإىل هيئة ال�سحة باأبوظبي وذلك وفقُا ملا يلي:

الهيئة  نهاية اخلدمة لهم من  يتم �شرف مكافاأة  �شنة  الذين تقل مدة خدمتهم عن )15(  املوظفون  اأ- 

العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية،مع اإمكانية �شم خدمتهم  اإىل �شندوق املعا�شات باأبوظبي دون 

حتملهم اأي اأعباء اأخرى.

ب- املوظفون الذين اأم�شوا مدة )15( �شنة اأو اأكرث يف اخلدمة ،ت�شرف لهم  معا�شات تقاعدية وتوقف ملدة 

موؤقتة وذلك وفقًا ملا تق�شي به املادة )35( من قانون املعا�شات والتاأمينات االجتماعية التي جتيز اجلمع 

بني املعا�س والراتب حلني التو�شل الآلية منا�شبة يتم فيها تقدير القيمة الراأ�شمالية للمعا�س التقاعدي بني 

�شناديق التقاعد العاملة بالدولة.

اإىل �شندوق  التي �شيتم حتويلها من هيئة املعا�شات والتاأمينات االجتماعية  التاأكيد على تقدير املبالغ    -

املعا�شات باأبوظبي  عن  املوظفني املنقولني من املالك االحتادي للمحلي.

�شناديق  بني  املنافع  تبادل  نظام  ب�شاأن  املقبلة  الفرتة  خالل  الوزراء  ملجل�س  رفعه  �شيتم  م�شروع  هناك   -

التقاعد العاملة بالدولة.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - االإ�شارة اإىل وجود حوايل )5000( موظفًا مواطنًا يعانون من �شعوبات يف اإجراءات �شم خدماتهم 

ال�شابقة اإىل خدماتهم احلالية بعد نقلهم من املالك االحتادي اإىل املالك املحلي  .

- املطالبة باالإ�شراع يف اإ�شدار نظام تبادل املنافع بني �شناديق التقاعد العاملة بالدولة . 

بعد  الوزير  املقدم من معايل  بالرد  العامري  م�سلم  الع�سو/ د.حممد  �سعادة  اكتفى  - وقد 

التعقيب عليه مرتني.

) رد �سخ�سي ( )ج4 املعقودة بتاريخ 2012/12/18م (    

التجارية  للبنوك  التابعة  االإ�سالمية  والنوافذ  الفروع  على  الرقابة  حول”  �سوؤال   12-

حميد  عبيد  معايل/  اإىل  النقبي  علي  د.يعقوب  الع�سو/  �سعادة  من  “ املقدم  التقليدية 

الطاير – وزير الدولة لل�سوؤون املالية ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على موافقة امل�شرف املركزي على فتح البنوك التجارية فروعًا ونوافذ لها تقدم خدمات اإ�شالمية 

بعد التزامها تقدمي تلك اخلدمات مبا يتوافق مع ال�شريعة االإ�شالمية واالأنظمة االحرتازية التي تطبق على 

البنوك التقليدية.  

باإن�شاء هيئة للرقابة ال�شرعية  على البنوك والفروع التي تقدم خدمات  - هناك توجه من قبل احلكومة 

وامل�شارف  البنوك  يف  املوجودة  ال�شرعية  اللجان  اإىل  باالإ�شافة  معها،  للمتعاملني  اإ�شالمية  م�شرفية 

االإ�شالمية.

- هناك قانون �شيحدد اإن�شاء هيئة عليا �شرعية للرقابة على امل�شارف االإ�شالمية والبنوك التقليدية التي 

تقدم خدمات اإ�شالمية عن طريق فروع ونوافذ لها. 

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - اال�شتف�شار عن االآلية التي مت فيها افتتاح فروع ونوافذ اإ�شالمية تابعة للبنوك التجارية التقليدية.

التجارية  للبنوك  التابعة  االإ�شالمية  والنوافذ  للفروع  �شرعية م�شتقلة  رقابية  اال�شتفهام عن وجود هيئة   -

التقليدية 

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  النقبي  علي  يعقوب  د.  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني.

) رد �سخ�سي ( )ج4 املعقودة بتاريخ 2012/12/18م (     

من  واملدنية”املقدم  ال�شرعية  الذيد  حمكمتي  يف  وامل�شاحلة  للتوفيق  جلنة  “اإن�شاء  حول  �شوؤال   13-

�شعادة الع�شو/م�شبح �شعيد الكتبي  اإىل معايل/ د.هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل ، والذي 

اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

-اإن�شاء جلان التوفيق وامل�شاحلة باملحاكم االحتادية اأمر جوازي يخ�شع لل�شلطة التقديرية للوزير ح�شب 

مقت�شيات امل�شلحة العامة.

-الق�شايا املدنية والتجارية والعمالية املنظورة مبحكمة الذيد االحتادية  قليلة جدًا باملقارنة مع املحاكم 

االحتادية االأخرى حيث بلغت الق�شايا الوارد للمحكمة يف عام 2012م )110( ق�شية فقط.

- جاري العمل حاليًا الإ�شدار قرار وزاري بت�شكيل جلنة للتوفيق وامل�شاحلة مبحكمة الذيد االحتادية.

-هناك درا�شة وتقييم لتطوير عمل جلان التوفيق وامل�شاحلة باملحاكم االحتادية خالل املرحلة املقبلة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل م�شاهمة جلان التوفيق وامل�شاحلة باملحاكم يف حل العديد من املنازعات التجارية بني االأفراد 

واملوؤ�ش�شات يف الدولة  والتي بلغت قيمتها ماليني الدراهم. 

-  املطالبة ب�شرورة ت�شكيل جلنة التوفيق وامل�شاحلة مبحكمتي الذيد ال�شرعية واملدنية من اأجل تطوير اأداء 

ال�شلطة الق�شائية يف الدولة.

- التنويه اإىل تكبد اأ�شحاب الق�شايا من �شكان مدينة الذيد واملنطقة الو�شطى عناء الذهاب اإىل مدينة 

ال�شارقة مل�شافة تزيد عن )60( كيلو مرتًا للنظر يف ق�شاياهم اأمام جلان التوفيق وامل�شاحلة هناك.
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- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ م�سبح �سعيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب 

عليه مرتني. 

) رد �سخ�سي ( )ج6 املعقودة بتاريخ 2013/01/22م (    

اإىل  اأحمد   الع�شو/حمد  �شعادة  من  “املقدم  ال�شلع  اأ�شعار  تثبيت  يف  الوزارة  “دور  حول  �شوؤال   14-

معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد، والذي اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- هناك منظومة متكاملة لدى الوزارة ملعرفة اأ�شعار ال�شلع والتغريات التي قد تطراأ عليها وذلك من خالل 

اتباع اإجراءات معينة وهي كاالآتي:

املنتجة يف اخلارج وخا�شة  ال�شلع  اأ�شعار  ومراقبة  ملتابعة  لالأغذية)الفاو(  العاملية  املنظمة  مع  التعاون  اأ- 

ال�شلع االأ�شا�شية.

ب- الربط االإلكرتوين مع اجلمارك االحتادية  ملعرفة اأ�شعار وكميات ال�شلع  حلظة دخولها اإىل الدولة.

ج- وجود نظام لدى الوزارة يقوم بربط اأ�شعار ال�شلع االأ�شا�شية لدى املنافذ الرئي�شية للبيع ملعرفة اأي تغريات 

قد تطراأ على االأ�شعار.

-هناك جلنة عليا حلماية امل�شتهلك  بوزارة االقت�شاد تعر�س عليها  جميع طلبات منافذ البيع التي ترغب  

برفع اأ�شعار بع�س ال�شلع،ويتم اتخاذ القرار باملوافقة اأو الرف�س بناًء على املنظومة املتبعة لدى الوزارة.

-هناك اأكرث من )167( �شركة تقدمت بطلب زيادة اأ�شعار بع�س ال�شلع ،وقد متت املوافقة على بع�شها 

للحفاظ على توفر ال�شلع يف الدولة.

اأ�شعارها،واإمنا  اأكرث من )100(األف �شلعه يف االأ�شواق ، ي�شعب على الوزارة مبفردها مراقبة  - هناك 

يكون ذلك بالتعاون مع اجلهات املحلية املعنية وامل�شتهلك.

- يوجد لدى الوزارة جهة خمت�شة ت�شتقبل �شكاوى امل�شتهلكني يف اأي تغريات الأ�شعار ال�شلع لدى منافذ البيع 

وخا�شة يف الفرتات املو�شمية.

ال�شلعة  �شعر  بعر�س  البائع  األزم  امل�شتهلك  ب�شاأن حماية  2006م  ل�شنة  رقم )24(  االحتادي  -القانون 

مبكان وا�شح ،ويف حال خمالفته لذلك يرتتب عليه خمالفة ت�شل اإىل)5( اآالف درهم.

الطريان،واإمنا  تذاكر  واأ�شعار  الفنادق  اأ�شعار  على  الرقابة  يف  املخت�شة  اجلهة  لي�شت  االقت�شاد  وزارة   -

هناك جهات اأخرى معنية بذلك.

اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل  - يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي 

الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل وجود تناق�س بني ت�شريحات الوزارة يف تثبيت اأ�شعار بع�س ال�شلع ، واأ�شعارها يف منافذ البيع 

وخا�شة زيادة اأ�شعار ال�شلع يف الفرتات املو�شمية.

-  اال�شتف�شار عن مدى التزام منافذ البيع املختلفة يف الدولة باأ�شعار ال�شلع  التي حتددها الوزارة .

- التنويه اإىل عدم التزام بع�س منافذ البيع بتدوين اأ�شعار ال�شلع اأثناء عر�شها ، حيث تقوم ببيعها باأ�شعار 

خمتلفة ح�شب جن�شية امل�شرتي. 

- اال�شتف�شار عن كيفية مراقبة الوزارة الأ�شعار ال�شلع يف املناطق ال�شياحية وخا�شة اأ�شعار الفنادق. 

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  الرحومي  اأحمد  حمد  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني. 

) رد �سخ�سي ( )ج7 املعقودة بتاريخ 12-13-19-2013/02/20م (   

�شعادة  من  “واملقدم  احليوانية  الرثوة  اأعالف  اأ�شعار  لدعم  احتادي  �شندوق  “ اإن�شاء  حول  �شوؤال   15-

والذي   ، واملياه  البيئة  وزير   – فهد  بن  اأحمد  را�شد  د.  معايل/  اإىل  الكتبي   بالعجيد  الع�شو/م�شبح 

اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- لي�س من اخت�شا�س وزارة البيئة واملياه اإن�شاء �شندوق احتادي لدعم اأ�شعار اأعالف الرثوة احليوانية.

- التاأكيد على اأنه مت التن�شيق مع وزارة االقت�شاد من اأجل �شبط ومراقبة اأ�شعار االأعالف احليوانية واالأدوية 

البيطرية يف ال�شوق املحلية .

املياه  ا�شتهالك  تر�شيد  بهدف  االإمارات   بع�س  يف  االأعالف  بع�س  زراعة  وت�شويق  اإيقاف  اإىل  التنويه   -

واملحافظة عليها.

- هناك مبادرات حملية بخ�شو�س اإمكانية زراعة اأعالف حملية تتالءم مع ملوحة املياه يف الدولة وت�شتهلك 

مياه قليلة من اأجل توفري االأعالف احليوانية.

اأنواع االأعالف احليوانية من الدول  اأي نوع من  اأي عائق من قبل الوزارة  بخ�شو�س ا�شترياد  - ال يوجد 

املجاورة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- املطالبة باإن�شاء �شندوق احتادي لدعم اأ�شعار اأعالف الرثوة احليوانية. 

-  اال�شتف�شار عن االإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة واملياه لتوفري اأعالف الرثوة احليوانية من الدول 

املجاورة بعد اإيقاف زراعة علف )الرود�س( داخل الدولة.

- االإ�شارة اإىل وجود مبادرة يف اإمارة اأبوظبي  لدعم اأ�شعار اأعالف الرثوة احليوانية بالدولة.

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  الكتبي  بالعجيد  م�سبح  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني، كما طالب املجل�ص بتبني تو�سية يف  �ساأن”اإن�ساء �سندوق احتادي 

هذه  اإ�سدار  على  املجل�ص  وافق  “ وقد  الدولة  يف  احليوانية  الرثوة  اأعالف  اأ�سعار  لدعم 

التو�سية. 

) رد �سخ�سي + تو�سية ( )ج8 املعقودة بتاريخ 2013/03/05م (    

الع�سو/ علي  �سعادة  من  “ املقدم  الدولة  االأ�سماك يف  �سيد  مهنة  �سوؤال حول” دعم   16-

عي�سى النعيمي اإىل معايل/ د. را�سد اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه ، والذي اأو�سح 

يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

الت�شريعات  تلك  اأهم  ،ومن  االأ�شماك  �شيد  مهنة  تنظم  التي  الت�شريعات  من  العديد  احلكومة  اإ�شدار   -

القانون االحتادي رقم 23 ل�شنة 1999م  يف �شاأن ا�شتغالل وحماية وتنمية الرثوة املائية احلية.

- هناك الكثري من املبادرات التي قدمتها احلكومة لدعم مهنة �شيد االأ�شماك ومن اأهمها:

اأ- توفري م�شتلزمات  اأدوات �شيد االأ�شماك بن�شف قيمتها  لل�شيادين املواطنني .

قطاع  لدعم  املا�شية،  ال�شنوات  لل�شيادين خالل )3(  بحريًا  ميناًء  اأكرث من )24(  وتطوير  اإن�شاء  ب- 
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الرثوة ال�شمكية. 

ج- اإلغاء ر�شوم جتديد تراخي�س قوارب ال�شيد.

 د- اإن�شاء ور�س بحرية لل�شيادين يف جميع اأنحاء االإمارات .

هـ- اإن�شاء مركز “ال�شيخ خليفة لالأبحاث البحرية” الإعداد الدرا�شات وو�شع خطط لتنمية الرثوة ال�شمكية 

واملحافظة عليها.

- التاأكيد على اأن مهنة �شيد االأ�شماك اأ�شبحت غري جاذبة ب�شبب انخفا�س م�شايد االأ�شماك اأكرث من 

)85(% باملقارنة بني عامي 1975م و2010م .

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التاأكيد على اأن تكلفة رحلة �شيد االأ�شماك  الواحدة  تبلغ حوايل )70(%  من العائد االإجمايل.

- التنويه اإىل وجود تقرير �شادر من وزارة االقت�شاد ي�شري اإىل عزوف  اأكرث من ن�شف ال�شيادين املواطنني 

عن مهنة �شيد االأ�شماك لقلة الدعم احلكومي املقدم لهم.

- اال�شتف�شار عن وجود تن�شيق مع وزارة االقت�شاد ملعرفة اأ�شباب عزوف املواطنني عن مهنة �شيد االأ�شماك.

- املطالبة باإجراء درا�شة ميدانية  ملعرفة  جميع العوائق التي تواجه ال�شيادين املواطنني وو�شع احللول 

املنا�شبة لها .

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني .  

) رد �شخ�شي ( )ج8 املعقودة بتاريخ 2013/03/05م (

-17 �سوؤال  حول” النتائج واملوؤ�سرات االإح�سائية ملبادرة “ االإمارات خالية من االأكيا�ص 

را�سد  د.  معايل/  اإىل  النعيمي  عي�سى  علي  الع�سو/  �سعادة  من  واملقدم   “ البال�ستيكية 

اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

-هناك العديد من االإجراءات التي قامت بها الوزارة منذ اإطالق  مبادرة “ االإمارات خالية من االأكيا�س 

“  ومن اأهمها: البال�شتيكية 

اأ- اأ�شدرت الوزارة بالتعاون مع هيئة  االإمارات للموا�شفات واملقايي�س ،موا�شفات قيا�شية لالأكيا�س القابلة 

للتحلل.  

ب- مت اإجراء  درا�شات ميدانية حول حجم اإنتاج الدولة لالأكيا�س البال�شتيكية وات�شح من خاللها اأن اأكرث 

من )85(%  من االأكيا�س البال�شتيكية يتم انتاجها داخل الدولة .

ج-هناك اأكرث من )117( من�شاأة  م�شجلة  لدى هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�س ملتزمة بال�شوابط 

التي و�شعتها الهيئة ل�شناعة االأكيا�س البال�شتيكية .

- ت�شتهلك االإمارات حوايل )140( األف طن من االأكيا�س �شنويًا، وهو من اأعلى املعدالت عاملًيا ويتم اإنتاج 

)120( طن منها حملًيا.

البال�شتيكية وطرح  االأكيا�س  املا�شية  مبخاطر  الثالث  ال�شنوات  بتوعية اجلمهور خالل  الوزارة  - قامت 

العديد من البدائل املنا�شبة لها.

- ت�شعى الوزارة خالل املرحلة املقبلة اإىل خف�س ا�شتهالك االأكيا�س البال�شتيكية داخل الدولة من خالل 

فر�س ر�شوم على االأكيا�س البال�شتيكية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - اال�شتف�شار عن النتائج واملوؤ�شرات االإح�شائية التي تدل على جناح املبادرة يف حتقيق اأهدافها.

- التنويه اإىل �شرورة توفري الوزارة بدائل منا�شبة ومتناولة جلميع م�شتخدمي االأكيا�س البال�شتيكية . 

- املطالبة بتقدمي الوزارة الكثري من برامج التوعية  للجمهور  مبخاطر ا�شتخدام االأكيا�س البال�شتيكية.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/علي عي�شى النعيمي   بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.

) رد �شخ�شي ( )ج8 املعقودة بتاريخ 2013/03/05م (

الع�سو/  �سعادة  من  “ واملقدم  الغذائية  للرقابة  احتادية  هيئة  حول” اإن�ساء  �سوؤال   18-

 ، واملياه  البيئة  وزير   – فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.  معايل/  اإىل  ال�سام�سي  رحمة  اأحمد 

والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- هناك جلنة وطنية لل�شالمة الغذائية برئا�شة وزارة البيئة واملياه وع�شوية اجلهات املخت�شة يف الدولة،وهي 

تقوم  بو�شع  اإجراءات واأنظمة  العمل ل�شمان تطبيق الت�شريعات املعنية ب�شالمة االأغذية داخل الدولة.

- تقوم وزارة البيئة واملياه بالتعاون مع ال�شلطات املحلية املعنية مبراقبة املوا�شفات القيا�شية ل�شالمة ال�شلع 

الغذائية داخل الدولة. 

املحلية  ال�شلطات  بني  واالإمكانيات  الرقابة  االأغذية الختالف  �شالمة  نتائج فحو�شات  تفاوت يف  - هناك 

املخت�شة داخل الدولة.

ب�شالمة  املتعلقة  االإجراءات  جميع  �شيوحد  والذي  الغذائية  ال�شالمة  لقيا�س  ا�شرتاتيجي  موؤ�شر  هناك   -

االأغذية يف خمتلف االإمارات. 

- ال يوجد توجه لدى احلكومة  يف  �شاأن اإن�شاء هيئة احتادية للرقابة الغذائية ، كون االأجهزة املعنية بالتنفيذ 

تخ�شع لل�شلطات املحلية.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - التنويه اإىل انت�شار العديد من االأمرا�س ب�شبب عدم مطابقة املواد الغذائية للموا�شفات القيا�شية واملعايري 

العاملية اخلا�شة ب�شالمة االأغذية .

- املطالبة باإن�شاء جهاز احتادي غذائي متكامل يعمل على التن�شيق مع كافة اجلهات املعنية بالدولة من اأجل 

�شالمة االأغذية املتداولة يف ال�شوق املحلية. 

- االإ�شارة اإىل تفاوت اإمكانيات اأجهزة رقابة االأغذية املحلية يف الرقابة على �شالمة االأغذية وجودتها.

- التاأكيد على �شرورة اال�شتفادة من املمار�شات والتجارب العاملية املتقدمة  يف �شاأن الرقابة على �شالمة 

االأغذية وجودتها. 

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/اأحمد رحمة ال�شام�شي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني، 

باملحافظة على  الغذاء تخت�س  ل�شالمة  �شاأن”اإن�شاء هيئة احتادية  تو�شية يف   بتبني  املجل�س  كما طالب 

�شحة و�شالمة االأغذية يف الدولة “. 
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) رد �شخ�شي + تو�شية ( )ج8 املعقودة بتاريخ 2013/03/05م (

والثانوي  االأ�سا�سي  للتعليم  الراعفة  ملدر�سة  املدر�سي  املبنى  اإحالل   “ حول  �سوؤال   19-

للبنني يف اإمارة اأم القيوين” املقدم من �سعادة الع�سو/ عبيد ح�سن بن ركا�ص اإىل معايل/ 

– وزير الرتبية والتعليم ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته  حميد حممد عبيد القطامي 

عنه االآتي:

- وزارة االأ�شغال العامة هي اجلهة املعنية بت�شييد واإحالل و�شياين املباين احلكومية االحتادية .

- و�شعت اللجنة امل�شرتكة بني وزارتي الرتبية والتعليم واالأ�شغال العامة خطة الإحالل )160( مدر�شة حتى 

عام  2030م.

- لقد مت اإدراج اإحالل مدر�شة الراعفة للتعليم االأ�شا�شي  والثانوي  للبنني يف اإمارة اأم القيوين �شمن خطة 

االإحالل لعام 2015م .

- قيام وزارة االأ�شغال العامة باإجراء ال�شيانة الالزمة ملدر�شة الراعفة للتعليم االأ�شا�شي  والثانوي  للبنني يف 

اإمارة اأم القيوين ،وكذلك مت حتديث جميع مرافقها لتتنا�شب مع متطلبات العملية التعليمية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل وجود تقارير هند�شية اأو�شت باإحالل مدر�شة الراعفة للتعليم االأ�شا�شي  والثانوي  للبنني منذ 

اأكرث من )6( �شنوات النتهاء العمر االفرتا�شي ملبناها وافتقاره ل�شروط االأمن وال�شالمة.

- االإ�شارة اإىل حدوث اأعطال متكررة يف �شبكة الكهرباء نظرًا لطول عمر ال�شبكات الكهربائية باملدر�شة.

- التنويه اإىل وجود نق�س يف االأجهزة واللوازم املتعلقة بالعملية التعليمية يف املدر�شة .

- املطالبة ب�شرورة االإ�شراع يف اإحالل مدر�شة الراعفة للتعليم االأ�شا�شي  والثانوي  للبنني واإن�شاء مدر�شة 

جديدة تلبي متطلبات العملية التعليمية يف الدولة.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ عبيد ح�شن بن ركا�س بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني .

) رد �شخ�شي ( )ج9 املعقودة بتاريخ 2013/03/19م (

اإعادة  ب�سبب  خدمته  اإنهاء  مت  الذي  املواطن  املوظف  تعيني  اإعادة  حول”  �سوؤال   20-

اإىل معايل/ حميد حممد  اأحمد عبداهلل االأعما�ص  “ املقدم من �سعادة الع�سو/  الهيكلة 

القطامي – وزير الرتبية والتعليم- رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية 

احلكومية ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

2008م يف  اأن امل�شرع يف املادة )111( من املر�شوم بقانون احتادي رقم )11( ل�شنة  - التاأكيد على 

�شاأن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته ، قد ن�س على اإنهاء خدمة املوظف املواطن ب�شبب 

اإعادة الهيكلة، لكنه ا�شرتط على كافة الوزارات واجلهات االحتادية التن�شيق مع الهيئة االحتادية للموارد 

الب�شرية احلكومية قبل اأن تقوم باأي اإجراء الإنهاء خدمة املوظف لهذا ال�شبب.

االأو�شاع  ت�شوية  �شاأن  للخدمات يف  الوزاري  املجل�س  2009م  من  ل�شنة  - �شدر القرار رقم )160/5( 

املالية ملوظفي الوزارات والهيئات االحتادية املتاأثرين من اإعادة الهيكلة.

- التحاق جميع املوظفني املواطنني الذين اأنهيت خدماتهم  يف اجلهات احلكومية االحتادية ب�شبب اإعادة 

الهيكلة بوظائف يف جهات حكومية اأخرى لال�شتفادة من قدرات وموؤهالت هوؤالء املوظفني املواطنني.

- هناك اأدوات وقنوات اأوجدها املر�شوم بقانون احتادي رقم )11( ل�شنة 2008م يف �شاأن املوارد الب�شرية 

يف احلكومة االحتادية وتعديالته، متكن املوظف اأن يتظلم  من اأي قرار ي�شدر بحقه ،وكذلك له احلق اأن 

يلجاأ اإىل املحاكم االحتادية.

- يحق للموظف الذي اأوقع عليه اأي جزاء تاأديبي اأو ب�شبب تدين تقييم االأداء ال�شنوي اخلا�س به اأن يتظلم 

اأمام  اللجان املتخ�ش�شة �شواء بالوزارة اأو اللجان املركزية يف الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - التاأكيد على ت�شرر الكثري من املوظفني املواطنني الذين اأنهيت خدماتهم ب�شبب اإعادة الهيكلة، وهناك 

العديد من الق�شايا املنظورة اأمام املحاكم بهذا ال�شاأن.

- االإ�شارة اإىل اإجبار بع�س املوظفني املواطنني على التقاعد املبكر ب�شبب اإعادة الهيكلة يف جهات عملهم.

- التنويه اإىل جلوء العديد من املوظفني املواطنني املنتهية خدماتهم ب�شبب اإعادة الهيكلة يف جهات عملهم 

اإىل الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية لت�شوية اأو�شاعهم اإال اأن الهيئة مل تقم باأي �شيء يف هذا اجلانب.

- االإ�شارة اإىل اأن د�شتور الدولة قد  كفل حق املواطن يف احل�شول على عمل وتطوير خرباته ومهاراته، واأن 

ال يكون الهدف من تطوير اأي بيئة عمل �شببًا الإنهاء خدماته .

بتطبيق  املخت�شة  الوحيدة  اجلهة  هي  احلكومية  الب�شرية  للموارد  االحتادية  الهيئة  تكون  باأن  املطالبة   -

املخالفات االإدارية  والنظر يف التظلمات اخلا�شة بتدين تقييم االأداء ال�شنوي للموظفني .

عليه  التعقيب  بعد  الوزير  املقدم من معايل  بالرد  االأعما�س  اأحمد عبداهلل  الع�شو/  �شعادة  اكتفى  وقد   -

مرتني ، كما طالب املجل�س بتبني تو�شية يف  �شاأن” اإجراء تعديل ت�شريعي  للبند )12( من املادة )101( 

االحتادية  احلكومة  يف  الب�شرية  املوارد  ب�شاأن  2008م  ل�شنة   )11( رقم  احتادي  بقانون  املر�شوم  يف 

وتعديالته على النحو االآتي: “يف حال اإعادة الهيكلة يتم نقل املوظف املواطن اإىل وظيفة اأخرى من ذات 

الدرجة وبذات املزايا املالية التي حتفظ له العي�س الكرمي”

) رد �شخ�شي + تو�شية ( )ج9 املعقودة بتاريخ 2013/03/19م (

الع�سو/  �سعادة  من  “املقدم  الدوائية  للرقابة  احتادية  هيئة  اإن�ساء  حول”  �سوؤال   21-

 ، ال�سحة  وزير  العوي�ص  حممد  /عبدالرحمن  معايل  اإىل  ال�سام�سي  رحمة  حممد  اأحمد 

والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

اال�شرتاتيجيني    �شركائها  االأدوية مع  للرقابة على  الوزارة  بها  قامت  التي  االإجراءات  العديد من  - هناك 

ومن اأهمها:

اأ- الرقابة على خطوط اإنتاج االأدوية داخل وخارج الدولة.

ب- الرقابة على ت�شجيل االأدوية و�شركاتها.

ت- الرقابة على ت�شعرية االأدوية.

ج- الرقابة على دخول االأدوية من خالل اأذونات اال�شترياد.

د- الرقابة على تخزين م�شتودعات االأدوية.
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هـ- الرقابة على منافذ التوزيع بال�شيدليات.

- يتم �شحب بع�س االأدوية بناًء على تو�شيات الوكاالت الدولية واالإقليمية املتخ�ش�شة يف اإنتاج الدواء.

- يتم حاليُا اإعداد م�شروع قانون احتادي يف �شاأن “املنتجات الطبية ومزاولة مهنة ال�شيدلة واملوؤ�ش�شات 

ال�شيدالنية”.

2010م يف �شاأن ت�شكيل جلنة مكون من اخلرباء واملخت�شني  - هناك قرار وزاري رقم )846( ل�شنة 

االأمر  ،ولكن  الدوائية  للرقابة  احتادية  هيئة  اإن�شاء  حول  درا�شة  الإعداد  املعنية  اجلهات  وكافة  بالوزارة 

يتطلب املزيد من الدرا�شة املقارنة بالتعاون مع املنظمات واملن�شاآت االإقليمية و العاملية ال�شحية للو�شول 

اإىل املعايري العاملية يف هذه الدرا�شة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - املطالبة باإعادة النظر يف �شاأن ت�شكيل اللجنة املكونة من اخلرباء واملخت�شني بالوزارة وكافة اجلهات 

املعنية الإعداد درا�شة حول اإن�شاء هيئة احتادية للرقابة الدوائية بناًء على القرار الوزاري رقم )846( 

ل�شنة 2010م .

- املطالبة بو�شع معايري و�شروط لالأدوية ال�شادرة والواردة اإىل الدولة. 

- االإ�شارة اإىل �شعف دور اإدارة الت�شجيل الدوائي التابعة لوزارة ال�شحة يف الرقابة على االأدوية بالدولة.

- التنويه اإىل وجود اأدوية غري مرخ�شة يتم تداولها يف منافذ البيع داخل الدولة .

- �شرورة اإن�شاء هيئة احتادية للرقابة على االأدوية داخل الدولة، توفر الت�شريعات الالزمة جلميع اجلهات 

االحتادية واملحلية ذات ال�شلة باالأدوية.

- التنويه اإىل وجود العديد من املمار�شات العاملية يف الرقابة على االأدوية ميكن اال�شتفادة من جتاربها يف 

هذا املجال.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد حممد رحمة ال�شام�شي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرة واحدة. 

) رد �شخ�شي ( )ج9 املعقودة بتاريخ 2013/03/19م (

�شعادة  من  املقدم   “ للمواطنني  اإجراوؤها  الواجب  الدورية  الطبية  الفحو�شات  حول”  �شوؤال    22-

والذي   ، ال�شحة  –وزير  العوي�س  حممد  عبدالرحمن   / معايل  اإىل  غليطة  بن  اأحمد  مروان  الع�شو/ 

اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

-التاأكيد على قيام الوزارة باإجراء ك�شف مبكر على االأمرا�س الوراثية يف  جميع املراكز ال�شحية االأولية 

ومراكز االأمومة والطفولة وبرنامج الفح�س الدوري يف )18( مركز �شحيًا موزعة على م�شتوى الدولة. 

والطفولة  االأمومة  مراكز  يف  االأطفال  وفئة  اجلدد  املواليد  لفئة  اإجبارية  دورية  طبية  فحو�شات  هناك   -

ومراكز ال�شحية االأولية التابعة للوزارة.

عن  للك�شف  املبكرة  الدورية   الطبية  الفحو�شات  باأهمية  اجلمهور  بتوعية  الوزارة  قيام  على  التاأكيد   -

االأمرا�س وعالجها من خالل و�شائل االإعالم املختلفة .

-هناك العديد من الدرا�شات وامل�شوحات ال�شحية  التي اأجرتها الوزارة  للك�شف على االأمرا�س املزمنة 

املنت�شرة يف الدولة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل اأن التدخل املبكر واإجراء الفحو�شات الطبية الدورية ثقافة غائبة عن املجتمع االإماراتي.

- املطالبة باإجراء فحو�شات طبية دورية للمواطنني للك�شف عن االأمرا�س املزمنة واحلد من انت�شارها.

انت�شار  من  �شيحد  املبكرة  الدورية  الطبية  الفحو�شات  اإجراء  اأن  اأكدت  عاملية  طبية  درا�شات  هناك   -

االأمرا�س والوقاية منها. 

- املطالبة باإجراء درا�شة حول اإمكانية اإلزام املواطنني باإجراء بع�س الفحو�شات الدورية ،وتطبيق نتائج 

هذه الدرا�شة يف جميع اأنحاء الدولة.

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  غليطة  بن  اأحمد  الع�سو/مروان  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني.

) رد �سخ�سي ( )ج9 املعقودة بتاريخ 2013/03/19م (    

الع�سو/  �سعادة  من  “املقدم  املحاكم  اأمام  املنظورة  الق�سايا  يف  الف�سل  “ تاأخر  حول   23-

والذي   ، العدل  – وزير  الظاهري  جوعان  د.هادف  معايل/  اإىل  الكتبي  بالعجيد  م�سبح 

اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد اإىل عدم التمييز يف اإجراءات الف�شل يف الق�شايا املنظورة اأمام املحاكم االحتادية التي يكون اأحد 

اأطرافها اأجنبًيا.

- هناك موؤ�شرات اأداء ومتابعة  من خالل دائرة التفتي�س الق�شائي ، وذلك  �شمن اخلطة اال�شرتاتيجية 

االحتادية   املحاكم  اأمام  املنظورة  الق�شايا  يف  الف�شل  ن�شبة  عن   تقرير  اإعداد  خاللها  من  يتم  للوزارة 

وحتديد حاالت الق�شايا املتاأخرة واأ�شبابها.

- لقد مت ت�شكيل دوائر متخ�ش�شة يف الق�شايا املدنية والتجارية ،وكذلك اأن�شئت دوائر متخ�ش�شة م�شائية 

لالأحوال ال�شخ�شية والعمالية من اأجل �شرعة البت يف الق�شايا املنظورة اأمام املحاكم االحتادية.

- مت ا�شتحداث نظام اإدارة الدعوى يف م�شروع قانون االإجراءات املدنية الذي يتم اإعداده حالًيا و�شي�شهم 

النظام يف �شرعة الف�شل يف الق�شايا باأ�شرع وقت ممكن  من خالل مكتب اإدارة الدعوى.

- �شبب  التاأخر يف الف�شل بالق�شايا اجلنائية  التي يكون اأحد اأطرافها اأجنبًيًا هو �شعوبة الو�شول اإىل اأولياء 

الدم اأو معرفة عناوينهم خارج الدولة.

- عقدت وزارة العدل ور�شة عمل مع جميع املحاكم االحتادية يف يناير 2013م ،لتفادي التاأخر يف الف�شل 

يف الق�شايا التي يكون اأحد اأطرافها اأجنبيًا ويكون خارج الدولة، ومت االتفاق على اأن ت�شدر التعاميم من 

وزارة  ،والتوا�شل مع  الدم وعناوينهم  اأولياء  للبحث عن  �شهرين  تتجاوز  واملحاكم ملدة ال  العامة  النيابة 

اخلارجية الإخطار ال�شفارات االأجنبية التي يكون اأحد اأطراف الق�شية من رعاياها.

- هناك تعديل ت�شريعي �شي�شاهم يف �شرعة البت يف الق�شايا املنظورة اأمام املحاكم االحتادية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل وجود تاأخري يف بع�س الق�شايا املنظورة اأمام  املحاكم االحتادية  والتي يكون اأحد اأطرافها 

اأجنبًيا . 

اأجنبًيا  اأطرافها  اأحد  يكون  التي  االحتادية  املحاكم  اأمام  املنظورة   الق�شايا  البت يف  ب�شرعة  املطالبة    -
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لتفادي تدخل الدول التي يكون اأحد االأطراف يف هذه الق�شايا من رعاياها مما يوؤثر على �شمعة الق�شاء 

يف الدولة.

-  اال�شتف�شار عن اإمكانية تقلي�س مدة الف�شل يف الق�شايا املنظورة اأمام املحاكم االحتادية لتكون مدتها ال 

تتجاوز )8( اأ�شهر  دون امل�شا�س باأعمال الق�شاء.

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  الكتبي  بالعجيد  م�سبح  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني. 

) رد �سخ�سي ( )ج10 املعقودة بتاريخ 2013/04/23م (    

 “ االإلكرتونية  العدالة  نظام  يف  االإلكرتونية  اخلدمات  ر�سوم  حول” حت�سيل  �سوؤال   24-

 – املقدم من �سعادة الع�سو/ اأحمد علي الزعابي اإىل معايل/د. هادف جوعان الظاهري 

وزير العدل ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

املوافقة  �شاأن  يف  2007م  ل�شنة  الوزاري للخدمات رقم  )14/167م(  اإىل قرار املجل�س  ا�شتناًدا   -

 2009 ل�شنة  رقم)128(  وزاريًا  قرارًا  املالية  وزير  ،اأ�شدر  االإلكرتونية  العدالة  برنامج  على  املبدئية 

ب�شاأن ا�شتحداث بع�س الر�شوم التي تقدمها وزارة العدل يف برنامج العدالة االإلكرتونية.

- التاأكيد على اأن الر�شوم الق�شائية املقررة قانوًنا تختلف عن  الر�شوم املقررة يف برنامج العدالة االإلكرتونية  

،كون  االأخرية ر�شوم خدمات اإلكرتونية مرتتبة على كل م�شتخدم لربنامج العدالة االإلكرتونية .

- التنويه  اإىل اأن برنامج العدالة االإلكرتونية اأتاح للمتقا�شني واملحامني واملراجعني العديد من اخلدمات 

التي �شهلت عليهم اإجناز معامالتهم ووفرت عليهم اجلهد والوقت املطلوبني. 

- التاأكيد على قانونية ر�شوم برنامج العدالة االإلكرتونية كونها متوافقة مع ن�س املادة )126( من الد�شتور 

يف البند)2( الذي يخ�س الر�شوم واالأجور التي يح�شلها االحتاد مقابل اخلدمات التي يقدمها.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل 

الوزير هي: 

 - االإ�شارة اإىل اأن فر�س الوزارة ر�شم خدمات اإلكرتونية قدره )350(درهمًا يف نظام العدالة االإلكرتونية  

يعترب خمالفة د�شتورية حيث ن�شت املادة )133( من الد�شتور باأنه ال يجوز  فر�س اأي �شريبة اأو تعديلها 

اإال يف حدود  اأو عوائد احتادية  اأو ر�شوم  اأموال  باأداء  اأحد  اأي  اإال بقانون، كما ال يجوز تكليف  اإلغائها  اأو 

القانون وطبًقا الأحكامه.

- التنويه اإىل اأن حت�شيل ر�شم خدمات اإلكرتونية  يف نظام العدالة االإلكرتونية  قدره )350(درهمًا عن 

كل ق�شية يف كافة مراحل التقا�شي دون وجود �شند قانوين يربر لذلك الر�شم .

- االإ�شارة اإىل وجود ازدواجية بني الر�شوم الق�شائية املقررة قانوًنا ،ور�شم اخلدمات االإلكرتونية يف نظام 

العدالة االإلكرتونية.

تذهب  االإلكرتونية   العدالة  نظام  يتم حت�شيلها من  التي  االإلكرتونية   ر�شوم اخلدمات  اأن  اإىل  التنويه   -

لل�شركة التي اأعدتها خالل فرتة زمنية معينة ولي�شت الإيرادات احلكومة االحتادية.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد علي الزعابي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني .  

) رد �شخ�شي ( )ج10 املعقودة بتاريخ 2013/04/23م (

الع�سو/  �سعادة  من  املقدم   “ للطلبة  املدر�سية  احلقيبة  وزن  تخفيف  حول”  �سوؤال   25-

علي عي�سى النعيمي اإىل معايل /حميد حممد القطامي- وزير الرتبية والتعليم ، والذي 

اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- هناك العديد من االإجراءات التي قامت بها الوزارة لتخفيف وزن احلقيبة املدر�شية  من اأهمها:

اأ- اإعداد جدول مدر�شي متوازن للطلبة يخفف وزن احلقيبة املدر�شية.

من  ليكون خفيفًا  للكتاب  الورقية  املوا�شفات  ،وتعديل  �شفحاتها  وتقليل  املدر�شية  الكتب  بع�س  دمج   ب- 

ناحية الوزن مع عدم اإغفال جودة االأوراق.

ج- تق�شيم الكتاب املدر�شي على ثالث ف�شول درا�شية لتخفيف وزنه وحجمه.

د- اإن�شاء خزائن يف الف�شول الدرا�شية حلفظ احلقائب داخل املدر�شة.

هـ- يف عام 2011م مت حتميل جميع املناهج الدرا�شية يف متجر الربامج االإلكرتونية والتي تتيح للطالب 

ت�شفح املواد الدرا�شية على االأجهزة اللوحية.

يف  �شي�شاهم  الذكي،والذي  للتعلم  را�شد  بن  حممد  برنامج  م�شروع  2012م  عام  يف  الوزارة  و-اأطلقت 

تخفيف وزن احلقيبة املدر�شية يف املدار�س احلكومية واخلا�شة .

- تتم مراجعة جميع االأمور املتعلقة باملدار�س اخلا�شة  يف الدولة خالل املرحلة احلالية ، ومن �شمنها وزن 

احلقيبة املدر�شية للطلبة وموا�شفاتها.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير 

هي: 

 - االإ�شارة اإىل اإلزام بع�س املدار�س اخلا�شة اأولياء اأمور الطلبة �شراء حقائب دون عجالت لتفادي خد�س 

اأر�شية املدر�شة.

- اال�شتف�شار عن وجود معايري وموا�شفات معينة للحقيبة املدر�شية. 

- �شرورة توعية املدار�س اخلا�شة باأ�شرار وزن احلقيبة املدر�شية على الطلبة.

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب 

عليه مرتني. 

) رد �سخ�سي ( )ج10 املعقودة بتاريخ 2013/04/23م (    

 “ للمعلمني  امل�ستمرة  العلمية  املتابعة  يف  الرتبوي  التوجيه  دور  حول” اإلغاء  �سوؤال   26-
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القطامي-  حممد  حميد   / معايل  اإىل  اليماحي  اأحمد  عائ�سة  الع�سو/  �سعادة  من  املقدم 

وزير الرتبية والتعليم ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

اأدائهم، حيث تقوم برتخي�س وتوجيه املعلم اجلديد   اإدارة ترخي�س املعلمني وتقييم  - لقد مت ا�شتحداث 

وتطوير عمل املعلم املتدين.

املقبلة  القدامى واجلدد خالل املرحلة  املعلمني  الرتبوي �شيكون موجوًدا لالإ�شراف على جميع  التوجيه   -

،ولي�س املعلمون اجلدد وذوو الكفاءات املتدنية فقط.

- اأطلقت الوزارة هذا العام م�شروع برنامج القيادات املدر�شية الذي يتوىل تعزيز دور مدير املدر�شة و�شيتم 

تطبيقه على )700( مدير ومديرة  خالل الفرتة املقبلة من اأجل رفع الكفاءة االإدارية املدر�شية ورفع 

اأداء املعلمني.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

واملتمثل يف رفع  التعليمية،  الرتبوية  العملية  املتابعة  الرتبوي يف  التوجيه  الوزارة دور  اإلغاء  اإىل  االإ�شارة   -

الكفاءة العلمية واملهنية للمعلمني من خالل متابعتهم واإر�شادهم وتدريبهم.

-التنويه اإىل تقنني الوزارة نزول املوجهني اإىل امليدان الرتبوي من خالل طلب ر�شمي من اإدارات املدار�س .

- االإ�شارة اإىل ازدياد �شكاوى مدراء املدار�س من تدين م�شتوى اأداء بع�س املعلمني القدامى ب�شبب غياب 

الزيارات االإ�شرافية للتوجيه الرتبوي اأو توقف دورات التدريب اخلا�شة بهم من قبل موجهي الوزارة.

باأدوار  يقومون  املدار�س  مديري  اإن  حيث  الرتبوي،  التوجيه  دور  اإلغاء  قرار  يف  النظر  باإعادة  املطالبة   -

ومهمات املوجه ولكن لي�س بامل�شتوى الذي يقوم به املوجه الرتبوي يف املتابعة العلمية امل�شتمرة للمعلمني.

اأن يقوم مدير املدر�شة لوحده بتقييم الكفاءة العلمية للمعلم  ومتكنه من مادة  - اال�شتف�شار عن اإمكانية 

تخ�ش�شه.

- املطالبة مب�شاركة املوجه الرتبوي املتخ�ش�س ملدير املدر�شة يف تقييم الكفاءة العلمية للمعلم.

- املطالبة باأن يرتاأ�س فريق الرقابة املدر�شية موجه خمت�س لتقييم اأعمال مدير املدر�شة وخططه.

- وقد اكتفت �شعادة الع�شو/عائ�شة اأحمد اليماحي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.

) رد �شخ�شي ( )ج10 املعقودة بتاريخ 2013/04/23م (

-27 �سوؤال حول “ اإجراءات تنفيذ برنامج م�سار” املقدم من �سعادة الع�سو/ م�سبح �سعيد 

الكتبي اإىل معايل / حميد حممد القطامي- وزير الرتبية والتعليم-رئي�ص جمل�ص اإدارة 

الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية ، والذي اأجاب عنه برد كتابي اأكد فيه على 

االآتي:

2010م  ل�شنة  الوزراء رقم )31(  “م�شار” فور �شدور قرار جمل�س  بالتعريف بربنامج  الهيئة  قيام   -

اإعالمها  يت�شمن  االحتادية  واجلهات  الوزارات  لكافة  تعميم  اأ�شدرت   ،وكذلك  تنفيذه  ومتابعة  ب�شاأنه 

مب�شمون القرار والتاأكيد على �شرورة تنفيذه .

التعريف  الوزارات والهيئات االحتادية مت خاللها  الهيئة بعقد ور�س عمل ولقاءات مع املعنيني يف  - قيام 

بالربنامج وبيان اأهميته واآليات تنفيذه وكيفية متابعته.

- مت تخ�شي�س زاوية على املوقع االلكرتوين للهيئة خا�شة بالربنامج تت�شمن قرار جمل�س الوزراء وعقد 

االبتعاث ،اإ�شافة الإن�شاء بريد اإلكرتوين خا�س بالربنامج .

االحتادية  واجلهات  الوزارات  على  ويرتتب  االحتادية  والهيئات  للوزارات  داعمًا  دورًا  الهيئة  دور  يعترب   -

م�شوؤولية تنفيذ قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن )برنامج م�شار(.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على الرد الكتابي هي: 

- االإ�شارة اإىل اأن  هناك )6( وزارات احتادية فقط  التزمت بتنفيذ برنامج م�شار الذي ي�شتقطب خريجي 

الثانوية العامة املواطنني يف القطاع احلكومي االحتادي.

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ م�سبح �سعيد الكتبي  بالرد الكتابي املقدم من معايل الوزير بعد 

التعقيب عليه مرة واحدة.

) رد كتابي ( )ج11 املعقودة بتاريخ 2013/04/30م (    

�سعادة  من  املقدم   “ للتنمية  االإمارات  م�سرف  اإدارة  جمل�ص  ت�سكيل  حول”  �سوؤال   28-

الدولة  الطاير– وزير  حميد  عبيد   / معايل  اإىل  الزعابي  عبداهلل  الع�سو/عبدالعزيز 

لل�سوؤون املالية -  والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- لقد مت ت�شكيل جلنة تنفيذية ت�شم  جميع اجلهات املعنية الإجراء ت�شويات  مالية وحما�شبية للم�شرف 

العقاري وامل�شرف ال�شناعي ،وذلك متهيدًا الإن�شاء م�شرف االإمارات للتنمية.

- مت اإعداد مذكرة من اجلهات املعنية املخت�شة تت�شمن املوافقة على  ت�شكيل اأع�شاء جمل�س االإدارة م�شرف 

االمارات للتنمية  ،ومت رفعها اإىل جمل�س الوزراء املوقر الإقرارها.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب تاأخري قرار ت�شكيل جمل�س اإدارة م�شرف االمارات للتنمية 

الوزير  املقدم من معايل  الزعابي بالرد  الع�سو/عبدالعزيز عبداهلل  �سعادة  - وقد اكتفى 

بعد التعقيب عليه مرة واحدة .  

) رد �سخ�سي ( )ج11 املعقودة بتاريخ 2013/04/30م (    

�سعادة  من  املقدم   “ القومية  احل�سابات  واإ�سدار  اإعداد  يف  التاأخر  حول”  �سوؤال   29-

 - دولة  وزيرة   - الها�سمي  اإبراهيم  رمي   / معايل  اإىل  املن�سوري  عبيد  الع�سو/اأحمد 

عنه  اإجابتها  معر�ص  يف  اأو�سحت  والذي   ، لالإح�ساء  الوطني  املركز  اإدارة  جمل�ص  رئي�سة 

االآتي:

- هناك ثالث مراحل الإعداد احل�شابات القومية وهي مرحلة التوقعات ومرحلة التقديرات ومرحلة اإعداد 
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االأرقام الفعلية.

- التاأكيد على عدم وجود تاريخ اأو موعد حمدد ثابت الإ�شدار احل�شابات القومية حيث لكل دولة خ�شو�شيتها 

وظروفها.

- اآخر احل�شابات القومية التي مت اإعدادها يف الدولة هي لعام 2011م،وفيما يخ�س احل�شابات القومية 

لعام 2012م  فالعمل جار حاليًا على اإعدادها و�شيتم االنتهاء منها يف اأقرب وقت ممكن. 

-التطبيق ال�شامل للنظام يتطلب توفري البيانات االإح�شائية الالزمة وال�شاملة ب�شكل منتظم ح�شبما تن�س 

عليه التو�شيات الدولية والتجارب الناجحة للدول املتقدمة يف هذا املجال.

كافة  مع  التن�شيق  تعزز  بنود  عدة  - �شملت اخلطة اال�شرتاتيجية للمركز لالأعوام )2016-2014( 

اجلهات االحتادية واملحلية املعنية باإعداد االح�شاءات، ومنها احل�شابات القومية.

- التاأكيد على عدم وجود  ميزانية مالية للمركز الوطني لالإح�شاء متكنه من  تنفيذ برنامج امل�شوحات 

الوطنية االإح�شائية ،لتوفري البيانات ومعاجلتها وفقُا للح�شابات القومية لعام 2008م.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي:

- االإ�شارة اإىل اأن  احل�شاب القومي الفعلي املن�شور لدولة االمارات العربية املتحدة هو لعام 2009م.

- التنويه اإىل عدم وجود مرجع رئي�شي للح�شابات القومية يف دولة االمارات العربية املتحدة.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب تاأخر الدولة يف اإعداد احل�شابات القومية والتي تعترب من متطلبات و�شع خطط 

التنمية يف الدولة ومن موؤ�شرات �شانعي القرارات لتحقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة.

الوزيرة بعد  املقدم من معايل  املن�سوري بالرد  اأحمد عبيد  الع�سو/  �سعادة  - وقد اكتفى 

التعقيب عليه مرتني . 

) رد �سخ�سي ( )ج12 املعقودة بتاريخ 14-2013/05/15م (    

الع�سو/ علي  �سعادة  من  “ املقدم  مواطنات  املواطنني من  زواج  �سوؤال حول” ت�سجيع   30-

جمل�ص  رئي�ص   - دولة  وزيرة   - ال�سام�سي  �سامل  ميثاء  د.  معايل/  اإىل  النعيمي  عي�سى 

اإدارة �سندوق الزواج ، والذي اأو�سحت يف معر�ص اإجابتها عنه االآتي:

- التاأكيد على ت�شجيع �شندوق الزواج زواج املواطنني من املواطنات وذلك من خالل اآليتني:

االإمارات  دولة  الأبناء  الزواج  امل�شتفيدين من منحة �شندوق  قاعدة  لتو�شيع  القرارات  اتخاذ عدد من  اأ- 

ومن اأهم تلك القرارات رفع �شقف الدخل اإىل )20( األف درهم بدًءا من عام 2012م،وت�شجيع اإقامة 

االأعرا�س اجلماعية.

ب- ن�شر الوعي بني ال�شباب االإماراتي وبني االأهايل وذلك من خالل املنتديات واملحا�شرات.

- لقد مت تنفيذ مبادرة امللتقى العائلي، وهو ملتقى ينظم يف جميع اإمارات الدولة، يجمع االأمهات واآخر 

يجمع االآباء ،من اأجل اإر�شادهم وتوجيههم باأهمية زواج املواطنني من مواطنات وخف�س املهور وتكاليف 

الزواج ،وكذلك تعريفهم باالآثار ال�شلبية بالزواج من غري املواطنات. 

- هناك درا�شة مع وزارة االقت�شاد مت فيها حتديد حمدود الدخل وهو الذي ال يتجاوز دخله )13( األف 

درهم �شهريًا ،و�شندوق الزواج رفع �شقف الدخل اإىل )20( األف درهم لتو�شيع قاعدة امل�شتفيدين من 

منحة �شندوق الزواج.

- ال ي�شتطيع �شندوق الزواج احلد من زواج املواطنني من غري املواطنات كونه مرتبط باحلرية ال�شخ�شية، 

واإمنا يتم التوجيه واالإر�شاد باأهمية زواج املواطنني من املواطنات.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: 

- التنويه اإىل اأن ت�شجيع زواج املواطنني من مواطنات من اأهم اأهداف اإن�شاء �شندوق الزواج. 

منحة  �شموليتهم  لعدم  املواطنات  من  الزواج  ي�شتطيعون  ال  املواطنني  من  �شريحة  وجود  اإىل  االإ�شارة   -

�شندوق الزواج .

- التنويه اإىل جلوء بع�س املواطنني غري امل�شتفيدين من منحة �شندوق الزواج اإىل االقرتا�س من البنوك 

الإمتام زواجهم اأو الزواج من غري املواطنات 

وفقاأ  وذلك  2011م  عام  يف  مواطن  غري  من  مواطنة   )652( زواج  حاالت  هناك  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

الإح�شائية املركز الوطني لالإح�شاء.

- اال�شتف�شار عن احللول والربامج التي و�شعها �شندوق الزواج لت�شجيع زواج املواطنني الذي جتاوز راتبهم 

ال�شهري )20( األف درهم.

- الت�شاوؤل عن وجود درا�شة للحد من زواج املواطنني من غري املواطنات ،واإيجاد احللول لتلك الظاهرة.

- املطالبة باإعادة النظر يف رفع  �شرط �شقف الدخل الأكرث من )20(األف درهم للم�شتفيدين من منحة 

�شندوق الزواج.

بعد  الوزيرة  معايل  من  املقدم  بالرد  النعيمي  عي�سى  علي  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني . 

) رد �سخ�سي ( )ج12 املعقودة بتاريخ 14-2013/05/15م (    

حممد  �سامل  الع�سو/  �سعادة  من  “ املقدم  الزواج  �سندوق  جلان  “اإعادة  حول  �سوؤال   31-

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص   - دولة  وزيرة   - ال�سام�سي  �سامل  ميثاء  د.  معايل/  اإىل  هويدن  بن 

�سندوق الزواج ، والذي اأو�سحت يف معر�ص اإجابتها عنه االآتي:

- لقد مت اإلغاء املادة )10( اخلا�شة “بلجان �شندوق الزواج “ الواردة يف القانون االحتادي رقم )47( 

ل�شنة 1992 ب�شاأن اإن�شاء �شندوق الزواج ،لكون كافة املهام التي تخت�س بها تلك اللجان اأ�شبحت تتم عن 

طريق نظام اإلكرتوين ،وكذلك تتم مراجعة الطلبات ودرا�شتها �شمن نظام اإلكرتوين يف �شندوق الزواج.

- االإ�شارة اإىل اأن الفرتة ال�شابقة لعمل جلان �شندوق الزواج كانت بها بع�س املالحظات مثل فقدان بع�س 

طلبات امل�شتفيدين، و�شرف املنحة يتم  كذلك بعد �شنتني من تقدمي الطلبات، وحاليًا كل من يتقدم ي�شتلم 

منحته مبا ال يتجاوز �شهرين من تاريخ تقدمي الطلب.

- التاأكيد على اأن جلان �شندوق الزواج مل تقدم اأي دور جمتمعي �شوى ت�شلم طلبات امل�شتفيدين من منحة 

�شندوق الزواج. 
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يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: 

 - االإ�شارة اإىل اأن دور �شندوق الزواج  ينح�شر فقط يف تقدمي املنحة للم�شتفيدين من املواطنني دون اأن 

يكون له اأي دور جمتمعي فعال. 

- التنويه اإىل عدم وجود رقابة جمتمعية  يف التكاليف املالية حلفالت اأعرا�س الزواج.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب اإلغاء جلان �شندوق الزواج  الفرعية، على الرغم من الدور املجتمعي الذي كانت 

تقدمه.

- االقرتاح باإعادة عمل  اللجان الفرعية ل�شندوق الزواج، من اأجل اأن توؤدي دورها املجتمعي.

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ �سامل حممد بن هويدن  بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد 

التعقيب عليه مرتني .

) رد �سخ�سي ( )ج12 املعقودة بتاريخ  14-2013/05/15م (    

املقدم   “ الغذائي  االأمن  لتحقيق  واملياه  البيئة  وزارة  ا�سرتاتيجية  حول”  �سوؤال    32-

– وزير  فهد  بن  اأحمد  را�سد  د.   / معايل  اإىل  املن�سوري  عبيد  /اأحمد  الع�سو  �سعادة  من 

البيئة واملياه ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

والزراعي   احليواين  املحلي  االإنتاج  تعزيز  يف  يتمثل  الغذائي  االأمن  حتقيق  يف  واملياه   البيئة  وزارة  دور   -

وال�شمكي وحمور �شالمة االأغذية.

- هناك العديد من الت�شريعات االحتادية التي ت�شمن �شالمة االأغذية يف الدولة وخا�شة التي يتم ا�شتريادها 

من خارج الدولة.

- هناك خدمات تقدمها الوزارة يف القطاع الزراعي مثل دعم املزارعني واإدخال تقنيات حديثة من اأجل 

حتقيق االأمن الغذائي. 

برنامج  وفق  بيطرية  واأدوية  اأعالف  من  احليوانية  الرثوة  م�شتلزمات  بتوفري  واملياه  البيئة  وزارة  تقوم   -

وطني.

اأكرث من )27(  وتاأهيل  واإن�شاء  ال�شمكية بتوفري م�شتلزمات ال�شيادين  -هناك دعم مقدم لدعم الرثوة 

ميناًء يف االإمارات ال�شمالية.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل عدم وجود ا�شرتاتيجية حكومية موحدة اأو خطة وا�شحة لالأمن الغذائي يف الدولة.

- االإ�شارة اإىل حمدودية االإنتاج الزراعي يف الدولة وذلك لقلة الدعم املقدم لال�شتثمارات الزراعية و�شعف 

ت�شجيع وتنمية االإنتاج الزراعي املحلي.

- االإ�شارة اإىل ا�شترياد  االإمارات نحو )80%( من احتياجاتها من ال�شلع الغذائية، واأن ) 60%( من 

اإجمايل الواردات الغذائية تاأتي من )10( دول فقط.

- اال�شتف�شار عن وجود ا�شرتاتيجية �شاملة على م�شتوى الدولة لتحقيق االأمن الغذائي.

- الت�شاوؤل على اجلهود املبذولة واالآليات التي و�شعتها وزارة البيئة واملياه منذ عام 2008 لتحقيق االأمن 

الغذائي.

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  املن�سوري  عبيد  اأحمد  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني. 

) رد �سخ�سي ( )ج12 املعقودة بتاريخ  14-2013/05/15م (    

الع�شو/  �شعادة  “ املقدم من  واملاء  الكهربائية  الطاقة  لتوفري  الوطنية  �شوؤال حول” اال�شرتاتيجية   33-

اإدارة  رئي�س جمل�س  الطاقة -  وزير  املزروعي -  �شهيل حممد فرج  اإىل معايل /  ال�شريقي  را�شد حممد 

الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ، والذي اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على وجود خطة ا�شرتاتيجية وطنية لتوفري الطاقة الكهربائية واملاء حتى عام 2020م.

- مت االنتهاء من اخلطة التطويرية االأوىل يف عام 2012م بتكلفة وقدرها)2.7( مليار درهم حيث مت رفع 

كفاءة ال�شبكة الكهربائية بزيادة قدرها )52(% ،وكذلك زيادة طول �شبكات املياه من )5075( كيلو 

مرت اإىل)5518(كيلو مرت، باالإ�شافة اإىل زيادة ال�شعة التخزينية بواقع وقدره )94(%.

- مت البدء يف املرحلة التطويرية الثانية  يف عام 2012م واملتوقع انتهاوؤها يف نهاية عام 2014م بتكلفة 

اإىل )7000( ميغا فولت  ال�شبكة  ،و�شيتم من خاللها رفع كفاءة  تقديرية وقدرها)2.7(مليار درهم 

اإىل  املياه  �شبكة  طول  زيادة  وكذلك  اأمبري،  فولت  ميغا  اإىل)6600(  الكهرباء  توزيع  �شعة  ورفع  اأمبري 

)5882( كيلو مرت، وزيادة ال�شعة التخزينية للمياه اإىل )278( مليون جالون.

- التاأكيد على توا�شل الهيئة مع اجلهات املحلية يف االإمارات من اأجل اإفادتها بخطتها التنموية لدرا�شة اأي 

زيادة على طلب الطاقة الكهربائية.

ال�شكنية واحلكومية االحتادية  للمن�شاآت  واملاء  الكهربائية  الطاقة  بتو�شيل  تقوم  الهيئة  اأن  التاأكيد على   -

واملحلية ،ولي�شت لديها قائمة انتظار لتو�شيل الطاقة للمباين ال�شكنية للمواطنني.

- االإ�شارة اإىل وجود مذكرة تفاهم مع البلديات املحلية  تلزم الهيئة  بتلبية احتياجات امل�شاريع اال�شتثمارية  

بن�شبة منو )6(% ،وذلك وفقًا لالتفاق امل�شبق مع املزود الرئي�شي للطاقة )هيئة كهرباء ومياه اأبوظبي (.

- مت تو�شيل الطاقة الكهربائية واملاء جلميع الطلبات التجارية للمواطنني املقدمة للهيئة من �شهر مار�س 

عام 2013م و�شي�شتمر ذلك حتى نهاية العام احلايل.

- ت�شعى الهيئة بالتعاون مع اجلهات املعنية اإىل ن�شر ثقافة تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية واملياه.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:

- االإ�شارة اإىل عجز الهيئة عن توفري الطاقة الكهربائية واملاء  للمن�شاآت التجارية وال�شكنية واحلكومية يف 

عام 2008م بفعل النمو االقت�شادي ال�شريع الذي زاد الطلب على الطاقة بن�شبة )20(% .

- التنويه اإىل زيادة ا�شتهالك موارد املياه نحو)24( �شعف التجدد الطبيعي ملوارد املياه.

- التنويه اإىل اعتماد الدولة ب�شورة اأ�شا�شية على املياه املحالة من البحر بن�شبة تزيد عن )98(%.

�شيزيد خالل  االإمارات  الكهربائية يف  الطاقة  ا�شتهالك  اأن  اإىل  اأ�شارت  دولية  وتقارير  درا�شات  -هناك  

ال�شنوات القادمة عن )%120( ا�شتنادًا اإىل النمو االقت�شادي الوا�شع الذي ت�شهده الدولة.
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- املطالبة بوجود خطة ا�شرتاتيجية وطنية للطاقة الكهربائية واملياه تلبي النمو االقت�شادي يف الدولة والذي 

زاد الطلب على الطاقة بن�شبة )20(% .

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  ال�سريقي  حممد  را�سد  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني . 

) رد �سخ�سي ( )ج13 املعقودة بتاريخ  2013/05/21م (    

“ املقدم  الدولية  والقوانني  لالأعراف  الدول  بع�ص  �سفارات  حول” خمالفة  �سوؤال    34-

من �سعادة الع�سو/ حمد اأحمد الرحومى اإىل �سمو ال�سيخ / عبداهلل بن زايد اآل نهيان– 

وزير اخلارجية ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

الدبلوما�شية عدم  ال�شفارات والبعثات  “اتفاقية فيينا”  اأوجبت على  اأن املادة)41( من  اإىل  االإ�شارة   -

التدخل يف ال�شوؤون الداخلية الأي دولة .

خمالف  عمل  باأي  تقوم  �شفارة  اأي  باأعمال  القائم  اأو  ال�شفري  اخلارجية  وزارة  ا�شتدعاء  على  التاأكيد   -

املخالفة. ن�شاطاتها  تكرار  بعدم  وتنبيهه  الدبلوما�شية،  البعثات  عمل  تنظم  فيينا” التي  “التفاقية 
- احلكومة الفلبينية لها احلق يف اأن ت�شع اأنظمتها يف تنظيم العمالة داخل اإطار دولتها فقط، ولي�س لها 

احلق اأن ت�شدر تعليمات واأوامر خارج حدود دولتها. 

- املطالبة باأن يتم اإبالغ وزارة اخلارجية يف حال وجود اأي تعدي على القوانني واالأنظمة اخلا�شة بانتهاك 

�شفارات الدول االأجنبية �شيادة الدولة.

- وزارة الداخلية هي اجلهة املعنية  بعقود ا�شتقدام العمالة املنزلية ،ولي�شت وزارة اخلارجية.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل تدخل ال�شفارة الفلبينية  يف بنود عقد العمالة املنزلية حيث تقوم بو�شع �شروط واإجراءات 

حمددة الإلزام �شاحب العمل بها.

- االإ�شارة اإىل وجود عقود عمالة منزلية �شورية خمالفة لبنود العقد.  

- الت�شاوؤل عن قانونية اإلزام املواطنني بال�شروط التي و�شعتها وحددتها ال�شفارة الفلبينية يف عقد العمالة 

املنزلية. 

بنود عقد  الفلبينية يف  ال�شفارة  ب�شاأن تدخل  اتخذتها وزارة اخلارجية  التي  االإجراءات  - اال�شتف�شار عن 

العمالة املنزلية. 

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  الرحومى  اأحمد  حمد  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني . 

) رد �سخ�سي ( )ج13 املعقودة بتاريخ 2013/05/21م (     

على  احل�شول  من  املواطنني  اإعفاء  اإجراءات  �شاأن  يف  اخلارجية  وزارة  نتائج   “ حول  �شوؤال   35-

ال�شيخ /  �شمو  اإىل  بن غليطة  اأحمد  الع�شو/ مروان  �شعادة  “  املقدم من  الدول  بع�س  زيارة  تاأ�شريات 

عبداهلل بن زايد اآل نهيان– وزير اخلارجية ، والذي اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- قيام وزارة اخلارجية باإجراء العديد من االت�شاالت مع الدول املعفى رعاياها من احل�شول على تاأ�شريات  

دخول الدولة ،من اأجل تطبيق مبداأ املعاملة باملثل ملواطني الدولة.

- توجد حاليُا )55( دولة متنح املواطنني حق الدخول اإىل اأرا�شيها دون تاأ�شرية م�شبقة.

-هناك تعهد من احلكومة الربيطانية  بدرا�شة اإعفاء مواطني الدولة من احل�شول على تاأ�شريات م�شبقة 

مع نهاية عام 2013م. 

دول االحتاد  لزيارة  م�شبقة  تاأ�شريات  الدولة من احل�شول على  الإعفاء مواطني  موافقة مبدئية  - هناك 

االأوروبي.

- �شيتم النظر يف اإعفاء  مواطني الدولة من احل�شول على تاأ�شريات م�شبقة لزيارة دول )ال�شينغن( خالل 

الفرتة املقبلة  يف الربملان االأوروبي.

-هناك موؤ�شرات اإيجابية خالل )12( �شهرًا املقبلة ب�شاأن اإعفاء املواطنني من تاأ�شريات دول )ال�شينغن( 

واململكة املتحدة واليابان.

اإجراءات  ت�شهل  التي  ال�شركات  لتوطني  املعنية   اجلهات  مع  بالتن�شيق  الوزارة  بها  تقوم  درا�شة  هناك   -

ح�شول  املواطنني على تاأ�شريات دخول بع�س الدول.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

 - االإ�شارة اإىل عدم تطبيق الدول )34( املعفى رعاياها من احل�شول على تاأ�شريات دخول الدولة، ملبداأ 

املعاملة باملثل ملواطني الدولة يف �شاأن احل�شول على التاأ�شريات الالزمة لدخول هذه الدول .

- املطالبة بو�شع موؤ�شرات وا�شحة يف �شاأن اإعفاء مواطني الدولة من احل�شول على تاأ�شريات زيارة الدول 

املعفى رعاياها من احل�شول على تاأ�شريات دخول الدولة.

- االإ�شارة اإىل عدم ت�شهيل  اإجراءات ح�شول  املواطنني على تاأ�شريات دخول بع�س الدول املعفى رعاياها 

من احل�شول على تاأ�شريات دخول الدولة .

- االقرتاح باأن يتم توطني ال�شركات التي ت�شهل  اإجراءات ح�شول  املواطنني على تاأ�شريات دخول بع�س 

الدول املعفى رعاياها من احل�شول على تاأ�شريات دخول الدولة .

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ مروان اأحمد بن غليطة  بالرد املقدم من معايل الوزير بعد 

التعقيب عليه مرتني .

) رد �سخ�سي ( )ج13 املعقودة بتاريخ 2013/05/21م (

-36  �سوؤال حول” تنظيم �سوق االإعالنات املبوبة “ املقدم من �سعادة الع�سو /علي عي�سى 

النعيمي اإىل �سمو ال�سيخ / عبداهلل بن زايد اآل نهيان– وزير اخلارجية - رئي�ص املجل�ص 

الوطني لالإعالم ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- �شتتم اإعادة النظر يف القانون االحتادي  رقم)15( ل�شنة 1980م يف �شاأن املطبوعات والن�شر من اأجل 

تنظيم �شوق االإعالنات املبوبة.
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االإعالنات  �شوق  تنظم  التي  ال�شروط  لالإعالم ،حددت  الوطني  املجل�س  قبل  اإ�شدار الئحة  من  لقد مت   -

املبوبة يف الدولة. 

- التاأكيد على اأن املوؤ�ش�شات االإعالنية املرخ�شة يف الدولة تنظم عملها القوانني املتخ�ش�شة يف هذا املجال.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

عام  درهم يف  مليار  اإىل)5.67(  و�شل  بالدولة   املبوبة  االإعالنات  على  االإنفاق  اأن حجم  اإىل  التنويه   -

2012م.
- االإ�شارة اإىل عدم تفعيل قرار املجل�س الوطني لالإعالم رقم)35( ل�شنة 2012م ب�شاأن معايري حمتوى 

االإعالن يف و�شائل االإعالم.

- االإ�شارة اإىل هناك درا�شة اأجرتها االإدارة العامة للتحريات واملباحث االإلكرتونية ك�شفت قيام جمرمني 

وع�شابات با�شتغالل االإعالم يف ارتكاب جرائم متنوعة.

- االقرتاح باإعطاء �شالحيات تنفيذية للمجل�س الوطني لالإعالم للت�شدي للحمالت االإعالنية غري ال�شادقة .

- املطالبة باالإ�شراع يف اإ�شدار قانون خا�س باالأن�شطة االإعالمية يقوم مبعاجلة �شاملة لكل اأنواع االإعالنات 

مبا ي�شمن توفري املرونة لل�شوق ومت�شقة مع الثوابت التي يقوم عليها املجتمع.

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب 

عليه مرتني. 

) رد �سخ�سي ( )ج13 املعقودة بتاريخ 2013/05/21م (   

�سعادة  من  “املقدم  الدولة  يف  املخالفة  العمالة  و�سع  وتقنني  تنظيم  حول”  �سوؤال   37-

يف  اأو�سح  والذي   ، العمل  وزير   - غبا�ص  �سقر   / معايل  اإىل  النعيمي  عي�سى  الع�سو/علي 

معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- لقد ا�شتفاد )60( األف من العمالة املخالفة خالل العام احلايل من قرار جمل�س الوزراء املوقر مبنحهم 

مهلة �شهرين تنتهي يف �شهر اإبريل لعام 2013م لت�شوية اأو�شاعهم مبا يتفق مع القوانني  واإعفائهم من 

جميع الغرامات املرتتبة عليهم  يف هذا ال�شاأن.

-  مت �شبط )12345( عاماًل خمالفًا منذ نهاية املهلة التي قررها جمل�س الوزراء املوقر لت�شوية اأو�شاع 

العمالة املخالفة يف الدولة  حتى تاريخ 2012/05/18م. 

- هناك العديد من االإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم وتقنني العمالة يف الدولة هي كاالآتي:

الدولة. يف  املن�شاآت  لدى  عمل   ت�شريح  ملنحهم  للعمالة   حقيقية  حاجة  وجود  من  التاأكد   1-

االأجور.  حماية  نظام  يف  املن�شاأة  ا�شرتاك  من  التاأكد   2-

مل  عمل  ت�شاريح  اأو  لالأجور  �شواء  للمن�شاأة  قيود  وجود  عدم  من  للتاأكد  املن�شاأة  �شجل  على  التدقيق   3-

يتم جتديدها.

للعمال. منا�شب  �شكن  وجود  من  التاأكد   4-

ذلك.  ت�شتدعي  التي  احلاالت  بع�س  يف  املفت�شني  قبل  من  املن�شاأة  زيارة   5-

- هناك عقوبات رادعة ت�شل اإىل )50( األف درهم للحد من ا�شتخدام العمالة املخالفة يف الدولة. 

- التاأكيد على اإيقاف التعامل مع املن�شاأة اأو اأي من�شاأة اأخرى ل�شاحب العمل يف حال ترك العامل العمل لدى 

الغري دون ت�شوية اأو�شاعه.

- هناك تعاون مع دوائر التنمية االقت�شادية واجلهات املعنية االأخرى من اأجل اإيقاف منح ت�شاريح ل�شاحب 

املن�شاأة املخالف لقوانني العمل املعمول بها يف الدولة.

- نفذت فرق التفتي�س لوزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية )50( األف حملة تفتي�شية م�شرتكة  ل�شبط 

العمالة املخالفة خالل عام 2012م.

-هناك )81( من�شاأة قامت بت�شغيل عمالة خمالفة دون ت�شوية اأو�شاعها.

- التاأكيد على حتويل وزارة العمل بع�س اأ�شحاب املن�شاآت املخالفة اإىل الق�شاء للحد من العمالة املخالفة 

يف الدولة.

حيث  الدولة،  يف  العمالة  اأو�شاع  على  للرقابة  املفت�شني  اأعداد  يف  زيادة  الدولة  يف  العمل   �شوق  يتطلب   -

بلغ عدد املفت�شني التابعني لوزارة العمل )350( مفت�شًا مقابل )4( مليون عامل و)300( من�شاأة يتم 

متابعتها.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي:

- االإ�شارة اإىل عدم تواجد عدد كاف من مفت�شي وزارة  العمل يف االأماكن العامة التي تنت�شر فيها العمالة 

ال�شائبة يف الدولة.

- اال�شتف�شار عن كيفية تنظيم �شوق العمل يف ظل وجود العمالة املخالفة. 

- الت�شاوؤل عن وجود مبادرة مع اجلهات املعنية لو�شع حلول لظاهرة العمالة املخالفة يف الدولة.

- املطالبة بتدخل الوزارة من اأجل تنظيم وتقنني العمالة املخالفة للحد من امل�شكالت االأمنية واالجتماعية 

املتعلقة بها.

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب 

عليه مرتني، كما طالب املجل�ص تبني تو�سية يف  �ساأن” زيادة اأعداد مفت�سي العمل للتفتي�ص 

االحتادية  احلكومية  اجلهات  بني  التن�سيق  خالل  من  وذلك  ال�سائبة،  العمالة  و�سبط 

واملحلية ذات العالقة ب�سبط وتنظيم �سوق العمل”، وقد وافق املجل�ص على هذه التو�سية.

) رد �سخ�سي + تو�سية ( )ج15 املعقودة بتاريخ 2013/06/04م (   

�سعادة  “ املقدم من  الدولة  �سوؤال حول” ارتفاع معدالت االإ�سابة مبتالزمة داون يف   38-

وزير   – العوي�ص  حممد  عبدالرحمن   / معايل  اإىل  القبي�سي  عبداهلل  اأمل  د.  الع�سو/ 

ال�سحة ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- االإ�شارة اإىل  اأن اأهم اأ�شباب االإ�شابة مبتالزمة  داون هي حمل املراأة بعد �شن )35( �شنة و�شوء التغذية 

اأثناء فرتة احلمل ،ولي�س من بينها زواج االأقارب.

- هناك العديد من االإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من اال�شابة مبتالزمة داون وذلك من خالل  

عيادات االأمرا�س الوراثية التابعة لوزارة ال�شحة، ومن اأهم تلك االإجراءات:

الزواج. قبل  لفح�س  الوراثي  اال�شرت�شاد  خدمة   1-

احلمل. اأثناء  اخللقية  الت�شوهات  من  للحد  احلامل  للمراأة  املطلوبة  الفيتامينات  جميع  اإعطاء   2-

عائلي. تاريخ  لها  يوجد  التي  وخا�شة  للمر�س  احلاملة  احلاالت  اكت�شاف   3-

داون. مبتالزمة  اخلا�س  االأبحاث  جمال  يف  املختلفة  التاأهيل  ومراكز  برامج  مع  التعاون   4-
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-5 االطالع على ال�شجل الوطني للت�شوهات اخللقية واالأمرا�س الوراثية ملعرفة املعدالت والعوامل امل�شببة 

والفئات االأكرث عر�شة.

- بلغ عدد امل�شجلني بعيادة االأمرا�س الوراثية يف مار�س 2000م اإىل دي�شمرب 2012م )704( حالة 

منها )275( مواطنًا.

- �شيتم التن�شيق مع وزارة ال�شوؤون االجتماعية للتوعية ب�شاأن كيفية التعامل مع ذوي متالزمة داون.

- التنويه اإىل عدم التزام العديد من االأمهات لالأدوية التي حتد من الت�شوهات اخللقية اأثناء فرتة احلمل.

- التاأكيد على وجود �شجل طبي لكل طفل مولود يف الدولة بهدف متابعة حالته ال�شحية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكدت عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبها على رد معايل الوزير 

هي: 

- التنويه اإىل اأن معدل االإ�شابة مبتالزمة داون يف الدولة هو )1( من بني )319( مولودًا حيًا، ويعترب هذا 

املعدل هو املعدل االأعلى عامليًا.

- االإ�شارة اإىل اأن )80(% من اأطفال داون يولدون الأمهات ال تتجاوز اأعمارهن )35( �شنة.

- اال�شتف�شار عن وجود درا�شة قامت بها وزارة ال�شحة ملعرفة اأ�شباب ارتفاع االإ�شابة مبتالزمة  داون يف 

الدولة.

- اال�شتف�شار عن العدد االإجمايل للم�شابني مبتالزمة داون يف الدولة.

- االإ�شارة اإىل تعر�س ذوي متالزمة داون اإىل العديد من االأمرا�س ومن اأهمها االأمرا�س العقلية والع�شبية 

والقلبية.

- التنويه اإىل اأن عدد طالب ذوي متالزمة داون هو )938( طالبًا يف مراكز رعاية وتاأهيل املعاقني يف 

الدولة للعام الدرا�شي )2011-2012( وي�شكلون )21(% من طالب هذه املراكز.

- التاأكيد على اأن تكاليف اجلل�شات التاأهيلية لذوي متالزمة داون  باهظة  ومكلفة الأهايل امل�شابني.

يف  بالدولة  داون  مبتالزمة  االإ�شابة  لتفادي  الوزارة  بها  قامت  التي  ال�شحية  الربامج  عن  اال�شتف�شار   -

امل�شتقبل.

- اال�شتف�شار عن وجود عيادات اأطباء واأخ�شائيني متخ�ش�شني لعالج وتاأهيل ذوي متالزمة داون يف الدولة.

- الت�شاوؤل عن وجود تن�شيق مع وزارة ال�شوؤون االجتماعية ب�شاأن ذوي متالزمة داون.

- مطالبة الوزارة باتخاذ العديد من االإجراءات لرعاية متالزمة داون ومن اأهمها:

الدولة. يف  مولود  طفل  لكل  طبي  �شحي  �شجل  بوجود  املطالبة   1-

�شحيا  ومتابعته  وت�شجيله  الوالدة  حلظة  منذ  داون  متالزمة  لطفل  الكاملة  ال�شحية  الرعاية  توفري   2-

ب�شكل دوري وم�شتمر للوقاية و لتح�شني و�شعه ال�شحي.

اأحد املراكز ال�شحية التابعة  اإمارة يف  اإن�شاء عيادات تخ�ش�شية لعالج حاالت متالزمة داون يف كل   3-

لوزارة ال�شحة.

ب�شكل  االإعاقة  لذوي  والتاأمني  ال�شحية  البطاقة  مبجانية  قرار  اأو  ت�شريع  و�شن  جماين  عالج  توفري   4-

عام ومتالزمة داون ب�شكل خا�س.

-5 تدريب وتاأهيل الطاقم الطبي املخت�س ) االأطباء واملمر�شون خا�شة اأطباء الن�شاء واالأطفال والطب 

العام( يف كيفية التعامل وعالج حاالت متالزمة داون وكيفية التعامل مع اأ�شرهم.

الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  القبي�سي  عبداهلل  اأمل  د.  الع�سو/  �سعادة  اكتفت  وقد   -

وزارة  تقوم  اأن  �ساأن”  يف   تو�سية  بتبني  املجل�ص  طالبت  كما  مرتني  عليه  التعقيب  بعد 

واأهداف ومقايي�ص حمددة  ت�سمن  برامج  متكاملة مت�سمنة  ا�سرتاتيجية  بو�سع  ال�سحة 

التاأهيل جمانًا جلميع  املبكر وجل�سات  التدخل  ال�ساملة وبرامج  ال�سحية  الرعاية  توفري 

حاالت متالزمة داون منذ حلظة الوالدة ومتابعتهم �سحيا ب�سكل م�ستمر للوقاية والعالج 

والتاأهيل عن طريق اإن�ساء عيادات تخ�س�سية لعالج حاالت متالزمة داون يف اأحد املراكز 

بالتعامل  املخت�ص  الطبي  الطاقم  وتاأهيل  اإمارة،  كل  يف  ال�سحة  لوزارة  التابعة  ال�سحية 

مع حاالت متالزمة داون واأ�سرهم وتقدمي الدعم الالزم لهم، و�سرورة اإ�سدار قرار للحد 

من ارتفاع اأ�سعار اجلل�سات التاأهيلية يف املراكز اخلا�سة بو�سع حد اأق�سى لر�سوم جل�سات 

يف  الوزارة  دور  تفعيل  �سرورة  على  التاأكيد  مع   ، درهما   150 يتجاوز  ال  اخلا�سة  العالج 

داون”،وقد  مبتالزمة  املجتمع  توعية  و  املجال  هذا  يف  العلمية  البحوث  وت�سجيع  اإعداد 

وافق املجل�ص على هذه التو�سية.

) رد �سخ�سي + تو�سية ( )ج15 املعقودة بتاريخ 2013/06/04م (    

من  املقدم   “ امل�ست�سفيات  يف  ال�سرعية  بالرقية  للعالج  عيادات  فتح  حول”  �سوؤال   39-

�سعادة الع�سو / حمد اأحمد الرحومي اإىل معايل / عبدالرحمن حممد العوي�ص – وزير 

ال�سحة ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على قيام  وزارة ال�شحة  بتقدمي  وتوفري الرعاية ال�شحية الالزمة للمر�شى وفقًا الأحدث معايري 

اجلودة والتقنيات العاملية .

- التاأكيد على عدم احلاجة الإن�شاء عيادات للعالج بالرقية ال�شرعية يف امل�شت�شفيات حيث ميكن  للراقي اأن 

ميار�شها باأي مكان.

والرقية  به،  اخلا�شة  واملمار�شات  ال�شحة  قطاع  حتكم  وعاملية  حملية  ومعايري  واأنظمة  قوانني  هناك   -

ال�شرعية ال تندرج �شمن تلك العلوم.

- االإ�شارة اإىل عدم  قيام امل�شت�شفى مبنع املري�س من اإجراء الرقية ال�شرعية يف العالج.

- التاأكيد على عدم اخت�شا�س وزارة ال�شحة يف �شاأن فتح  اأق�شام اأو عيادات للعالج بالرقية ال�شرعية يف 

امل�شت�شفيات. 

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل 

الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل �شرورة تنظيم ممار�شة الرقية ال�شرعية لتفادي ذهاب املر�شى  اإىل امل�شعوذين والدجالني 

الذين ي�شتغلون حاجتهم للعالج.
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- املطالبة باإن�شاء عيادات للعالج بالرقية ال�شرعية يف امل�شت�شفيات التابعة لوزارة ال�شحة.

عيادات  لفتح  واالأوقاف  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  مع  التن�شيق  الوزارة  اإمكانية  عن  اال�شتف�شار   -

للعالج بالرقية ال�شرعية يف امل�شت�شفيات التابعة لوزارة ال�شحة.

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  الرحومي  اأحمد  حمد  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني. 

) رد �سخ�سي ( )ج15 املعقودة بتاريخ 2013/06/04م (    

واملوؤذن  االإمام  مهنة  توطني  �ساأن  يف  املجل�ص  تو�سية  تطبيق  نتائج  حول”  �سوؤال   40-

اإىل معايل  اأحمد بن غليطة  الع�سو/ مروان  �سعادة  “ املقدم من  لها  واإ�سدار كادر خا�ص 

/ د. اأنور حممد قرقا�ص – وزير الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني االحتادي، وقد اأجاب عنه 

�سعادة /د. حمدان بن م�سلم املزروعي –رئي�ص الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف 

والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على ت�شجيع انخراط املواطنني يف مهنة االإمامة من خالل ال�شماح لهم اجلمع بني وظيفتني،ودفع 

مكافاأة ملمار�شة مهنة االإمامة ، مع االإعفاء من اإمامة اإحدى ال�شلوات اخلم�س.

- قامت الهيئة خالل ال�شنوات االأخرية با�شتقطاب )100( مواطن للعمل يف مهنة االإمامة.

- هناك تعاون قائم بني جمل�س اأبوظبي للتعليم وجامعة االإمام حممد اخلام�س لتاأهيل املواطنني بالعمل يف 

مهنة االإمامة واملراكز الدعوية االإر�شادية .

- مت تكليف مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية بعمل درا�شة يف �شاأن توطني مهنة  االإمام 

املوؤذن ، ورفعها اإىل جمل�س الوزراء املوقر الإقرار ما جاء فيها.

 )1000( ال�شتقطاب  واملوؤذن  االإمام  ملهنة  جديد  وظيفي  كادر  باإعداد  قامت  الهيئة  اأن  على  التاأكيد   -

مواطن خالل الفرتة املقبلة، ومت رفعه اإىل جمل�س الوزراء املوقر الإقراره.

- االإ�شارة اإىل �شرورة تعديل الكادر الوظيفي لتوطني مهنة االإمام واملوؤذن، من اأجل ا�شتقطاب املواطنني 

يف هذه املهنة.

الع�شو يف تعقيبه على رد �شعادة رئي�س  اأكد عليها �شعادة  التي  اأهم املالحظات واالأفكار  - يف حني كانت 

الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف هي:

- االإ�شارة اإىل اأن ن�شبة التوطني يف مهنة االإمام واملوؤذن حاليًا ال تتعدى )4(% ،على الرغم من موافقة 

جمل�س الوزراء املوقر على تو�شية ب�شاأن توطني مهنة االإمام واملوؤذن واإ�شدار كادر خا�س له ،اإثر مناق�شة 

املجل�س الوطني االحتادي يف جل�شته الثالثة ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثاين يف الف�شل الت�شريعي 

االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  “�شيا�شة  مو�شوع  2008/05/20م  بتاريخ  املعقودة  ع�شر  الرابع 

واالأوقاف”.

- اال�شتف�شار عن اخلطوات التي اتخذتها الهيئة لتطبيق التو�شية اخلا�شة ب�شاأن توطني مهنة االإمام واملوؤذن 

واإ�شدار كادر خا�س لها.

الوزير بعد  اأحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل  الع�سو/ مروان  - وقد اكتفى �سعادة 

التعقيب عليه مرتني 

) رد �سخ�سي ( )ج16 املعقودة بتاريخ 2013/06/11م (.    

�سعادة  “ املقدم من  ال�سرعية  الرقية  امل�ساجد مبمار�سة  �سوؤال حول” ال�سماح الأئمة   41-

الدولة  وزير   – قرقا�ص  حممد  اأنور  د.   / معايل  اإىل  الرحومى  اأحمد  حمد  الع�سو/ 

ل�سوؤون املجل�ص الوطني االحتادي ، وقد اأجاب عنه �سعادة /د. حمدان بن م�سلم املزروعي 

–رئي�ص الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه 
االآتي:

- التاأكيد على اأن الهيئة ت�شجع النا�س على ا�شتخدام الرقية ال�شرعية يف العالج بطريقة �شحيحة، ومتوافقة 

مع اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية.

الأئمة  ال�شماح  على  ين�س  مل  واالأوقاف  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  اإن�شاء  قانون  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

امل�شاجد مبمار�شة الرقية ال�شرعية. 

- �شرورة وجود ا�شت�شارة طبية مع ممار�شة الرقية ال�شرعية لتحديد نوع املر�س امل�شاب به املرقى.

- املطالبة باأن يكون هناك تعاون مع اجلهات املعنية لو�شع �شوابط لل�شماح الأئمة امل�شاجد مبمار�شة الرقية 

ال�شرعية. 

تلك  يقنن  ت�شريع  وجود  ،دون  ال�شرعية  الرقية  مبمار�شة  امل�شاجد  الأئمة  ال�شماح  �شعوبة  على  التاأكيد   -

املمار�شة.

الع�شو يف تعقيبه على رد �شعادة رئي�س  اأكد عليها �شعادة  التي  اأهم املالحظات واالأفكار  - يف حني كانت 

الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف هي:

التي يعانون  اإىل ا�شتغالل ال�شحرة والدجالني حاجة املر�شى لال�شت�شفاء من احلاالت املر�شية  التنويه   -

منها.

- املطالبة بو�شع ت�شريع و�شوابط لل�شماح الأئمة امل�شاجد مبمار�شة الرقية ال�شرعية، من اأجل احلد من جلوء 

الكثري من املر�شى اإىل ال�شحرة والدجالني لال�شت�شفاء من احلاالت التي يعانون منها.

بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  الرحومى  اأحمد  حمد  الع�سو/  �سعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني . 

) رد �سخ�سي ( )ج16 املعقودة بتاريخ 2013/06/11م (    

والهيئات  الوظيفية فئة االأخ�سائي االجتماعي  �سوؤال حول” عدم �سمول الرتقيات   42-

اإىل  اليماحي  حممد  اأحمد  الع�سو/عائ�سة  �سعادة  من  “املقدم  بالوزارة  العاملة  الفنية 

معايل / حميد حممد القطامي – وزير الرتبية والتعليم، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته 

عنه االآتي:

- هناك توجيهات باإعطاء االأولوية يف الرتقيات خالل املرحلة االأوىل للمعلمني وغريهم من العاملني بكادر 
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الهيئات التعليمية من املوجهني ومديري املدار�س ونوابهم. 

- التاأكيد على قيام الوزارة خالل الفرتة احلالية بح�شر فئة االأخ�شائي االجتماعي والهيئات الفنية العاملة 

بوزارة الرتبية والتعليم، وو�شعهم �شمن قائمة الرتقيات العتمادها. 

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكدت عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبها على رد معايل الوزير هي: 

اأ�شماء  من  )2012م(  �شبتمرب  منذ  الوزارة  باإ�شدارها  بداأت  التي  الرتقيات  قوائم  خلو  اإىل  التنويه   -

االأخ�شائيني االجتماعيني واأمناء املكتبات واملختربات واقت�شارها على اأ�شماء املعلمني ومديري املدار�س 

ونوابهم واملوجهني فقط.

امليدان  يف  واملختربات  املكتبات  واأمناء  االجتماعيني  االأخ�شائيني  بها  يقوم  التي  اجلهود  اإىل  االإ�شارة   -

الرتبوي والذي ميثل دورًا م�شاندًا للهيئتني االإدارية والتدري�شية.

- املطالبة باإعادة النظر يف اأو�شاع االأخ�شائيني االجتماعيني واأمناء املكتبات واملختربات يف امليدان الرتبوي 

،والعمل على اإدراج اأ�شمائهم ب�شرعة يف قوائم الرتقيات ،حتقيقًا ملبداأ العدالة االجتماعية وتكافوؤ الفر�س 

جلميع املواطنني اللذين ن�شت عليهما املادة )14( من الد�شتور.

- وقد اكتفت �سعادة الع�سو/ عائ�سة اأحمد حممد اليماحي بالرد املقدم من معايل الوزير 

بعد التعقيب عليه مرتني . 

) رد �سخ�سي ( )ج16 املعقودة بتاريخ 2013/06/11م (    

�سيخة  د.  الع�سو/  �سعادة  من  املقدم  االآيل”   النجاح  نظام  تطبيق  حول”  �سوؤال   43-

والذي   ، والتعليم  الرتبية  وزير   – القطامي  حممد  حميد   / معايل  اإىل  العري  عي�سى 

اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- لقد مت و�سع نظام التقومي املدر�سي بعد االطالع على جتارب الدول املتقدمة.

- التاأكيد على اأنه مت تطبيق نظام التقومي املدر�شي امل�شتمر مع و�شع نظام قيا�س ملتابعة م�شتوى اأداء الطالب.

-هناك بع�س ال�شلبيات التي ات�شحت من تطبيق التقومي املدر�شي احلايل وهي عدم مقدرة بع�س املعلمني 

التوافق مع هذا النظام.

- �شاركت الوزارة يف العديد من االختبارات الدولية ملعرفة م�شتوى التناف�شية للطالب يف بع�س جماالت 

التعليم .

امليدان  املعتمدة يف  لل�شوابط  وفقًا  �شيكون  للطالب  التعليمي  امل�شتوى  لتح�شني  املعلم  اأداء  نظام  تقييم   -

الرتبوي.

- عقد حلقة نقا�شية خالل املرحلة احلالية  ب�شاأن نظام النجاح االآيل ملعرفة ال�شلبيات التي تواجه املعلمني 

يف تطبيقه وو�شع احللول املنا�شبة لذلك. 

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكدت عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبها على رد 

معايل الوزير هي: 

التعليم االأ�شا�شية )القراءة والكتابة( والتمادي بالغياب  اإىل افتقاد العديد من الطلبة مهارات  التنويه   -

باعتبار اأن جناحه م�شمون مهما كان م�شتواه التعليمي  ،وذلك نتيجة لتطبيق نظام النجاح االآيل.

ب�شبب  االأعلى  الدرا�شية  املراحل  اإىل  انتقالهم  بعد  الطالب  لبع�س  العلمي  امل�شتوى  تدين  اإىل  االإ�شارة   -

تطبيق نظام النجاح االآيل. 

- التنويه اإىل عدم  كفاية الفرتة العالجية التي متنح للطالب بهدف اإك�شابه املهارات الدرا�شية بعد نهاية 

العام الدرا�شي .

- املطالبة باأن يكون هناك تقومي خا�س لطلبة احللقة االأوىل من التعليم االأ�شا�شي من اأجل االنتقال اإىل  

املراحل التعليمية االأخرى.

بعد  الوزير  املقدم من معايل  بالرد  العري  �سيخة عي�سى  د.  الع�سو/  �سعادة  اكتفت  - وقد 

التعقيب عليه مرتني.

) رد �سخ�سي ( )ج16 املعقودة بتاريخ 2013/06/11م (    

�سعادة  من  املقدم    “ املدار�ص  يف  الدرا�سي  اليوم  �ساعات  من  التقليل  حول”  �سوؤال   44-

وزير   – القطامي  حممد  حميد   / معايل  اإىل  العامري  حم  بن  م�سلم  حممد  د.  الع�سو/ 

الرتبية والتعليم ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن دولة االإمارات من الدول املنخف�شة يف معدل اأيام و�شاعات اليوم الدرا�شي خا�شة مع وجود 

الكثري من االإجازات الر�شمية.

- التاأكيد على اأن نظام  اأيام و�شاعات اليوم الدرا�شي  القدمي ، مل تكن كافية لتنفيذ املنهاج لل�شنة الدرا�شية 

املطلوبة.

- التنويه اإىل اأن اليوم الدرا�شي للطالب ينتهي مع اأوقات نهاية العمل الأولياء اأمورهم.

- التعاون قائم حاليًا مع بع�س اجلهات املعنية  لتعديل  نظام التغذية للطالب يف املدار�س. 

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �سعادة الع�سو يف تعقيبه على رد معايل 

الوزير هي: 

2009-( الدرا�شي  العام  من  ابتداًء  الدرا�شي  اليوم  زمن  اإطالة  يف  الوزارة  تدرج  عدم  اإىل  التنويه   -

. �شاعة   )1200( اإىل  �شاعة   )750( من  الدرا�شي  اليوم  �شاعات  ارتفعت  حيث   ،)2010
- االإ�شارة اإىل اأن اإطالة زمن اليوم الدرا�شي له تاأثري �شلبي على امل�شتوى التح�شيلي للطالب نتيجة لالإجهاد 

اليومي الذي يتعر�شون له ب�شبب تاأخرهم  يف العودة اإىل منازلهم.

- التنويه اإىل عدم وجود نظام غذائي مدر�شي تتوفر فيه العنا�شر الغذائية املتكاملة التي يحتاجها الطالب.

- االإ�شارة اإىل اأن البيئة املدر�شية ال تتالءم مع املوا�شفات العاملية التي جتعلها منا�شبة الإطالة اليوم الدرا�شي 

كما هو معمول به يف الدول املتقدمة.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ د. حممد م�شلم بن حم العامري بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب 

عليه مرتني ،كما طالب املجل�س بتبني تو�شية يف  �شاأن”�شرورة مراجعة تقومي العام الدرا�شي و�شاعات 

اليوم الدرا�شي مبا يتالءم مع الظروف املناخية واملجتمعية ال�شائدة يف الدولة “.
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) رد �شخ�شي + تو�شية ( )ج16 املعقودة بتاريخ 2013/06/11م (

-45 �سوؤال حول “اآليات تطبيق مبادرات التوطني”  املقدم من �سعادة الع�سو/ اأحمد علي 

– رئي�ص جمل�ص  – وزير الرتبية والتعليم  الزعابي اإىل معايل / حميد حممد القطامي 

اإدارة الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه 

االآتي:

- االإ�شارة اإىل وجود تعاون بني الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية والوزارات واجلهات االحتادية 

لزيادة اأعداد املواطنني يف القطاع احلكومي ،حيث و�شلت ن�شب التوطني يف الوزارات االحتادية )70(%، 

وامل�شتهدف الذي مت و�شعه  للو�شول اإليه خالل العام احلايل )75(%.

- لقد مت رفع تقرير اإىل جمل�س الوزراء املوقر واملجل�س الوزاري للخدمات، الأجل اإيجاد م�شتهدفات واآليات 

للتوطني يف القطاع احلكومي ،ومت حتديد الوزارات امل�شتهدفة مع حتديد املدد والن�شب املطلوبة.

- و�شلت ن�شب التوطني يف الوظائف القيادية  للوزارات)100(%، وبع�س الوزارات و�شلت ن�شب التوطني 

فيها )95(%.

- االإ�شارة اإىل اأن الهيئة تقوم برفع تقارير دورية  اإىل جمل�س الوزراء املوقر عن موؤ�شرات االأداء للوزارات 

يف �شاأن مبادرة جعل عام 2013م عامًا للتوطني. 

-  التو�شيح اإىل اأن هناك جهات اأخرى مناط بها تنفيذ مبادرات التوطني يف القطاع اخلا�س ،ولي�س للهيئة 

االحتادية للموارد الب�شرية  دور يف التوطني  بالقطاع اخلا�س.

- قامت الهيئة باإعداد درا�شة بالتن�شيق مع التعليم العايل ملعرفة التخ�ش�شات التي تتنا�شب مع متطلبات 

�شوق العمل يف الدولة.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل وجود حتديات تواجه التوطني يف �شتى قطاعات العمل املختلفة يف الدولة ،ب�شبب عدم وجود 

تعاون بني القطاعني العام واخلا�س.

،ميثلون   مواطن  األف   )225( واخلا�س  العام  القطاع  يف  العاملني  املواطنني  عدد  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

)11.5(% من ن�شبة القوى العاملة يف الدولة. 

- التنويه اإىل وجود )30( األف عاطل عن العمل يف الدولة ،مقابل عدم ا�شتطاعة احلكومة توظيف �شوى 

)1500( موظفًا يف القطاع احلكومي.

- مطالبة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية التعاون مع وزارة العمل من اأجل اإزالة العقبات التي 

تواجه توطني القطاع اخلا�س.

- الت�شاوؤل عن وجود تكليف للهيئة من اأجل متابعة تطبيق مبادرات التوطني.

العايل  التعليم  ووزارة  احلكومية  الب�شرية  للموارد  االحتادية  الهيئة  بني  تن�شيق  وجود  عن  اال�شتف�شار   -

لتتنا�شب خمرجات التعليم العايل مع متطلبات �شوق العمل .

- االإ�شارة اإىل وجود العديد من العوائق التي تواجه تنفيذ مبادرات التوطني ومنها:

واخلا�س. العام  القطاعني  بني  الرواتب  اختالف   1-

التوطني. يف  معينة  بن�شب  ال�شركات  يلزم  ت�شريع  وجود  عدم   2-

واللغة. اخلربة  ب�شاأن  اخلا�س  القطاع  ي�شعها  التي  -3ال�شروط 

- املطالبة بتعديل قانون املوارد الب�شرية االحتادي مبا يتالءم مع خمرجات �شوق العمل وحتفيز املواطنني 

على االلتحاق بالقطاع اخلا�س.

- املطالبة مب�شاهمة احلكومة يف دفع جزء من راتب املواطن يف القطاع اخلا�س لتحقيق التقارب يف  الرواتب 

بني القطاعني العام واخلا�س.

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ اأحمد علي الزعابي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب 

عليه مرتني . 

) رد �سخ�سي ( )ج16 املعقودة بتاريخ 2013/06/11 (    

من  املقدم   “ احلكومي  القطاع  يف  العاملة  للمراأة  العمل  بيئة  “حت�سني  حول  �سوؤال   46-

�سعادة الع�سو /علي عي�سى النعيمي اإىل معايل / حميد حممد القطامي – وزير الرتبية 

والذي   ، احلكومية  الب�سرية  للموارد  االحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  – رئي�ص  والتعليم 

اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

تاأدية  من  ،متكنها  احلكومي  القطاع  العاملة يف  للمراأة  منا�شبة  بيئة عمل  احلكومة  توفري  على  التاأكيد   -

مهامها الوظيفية على اأكمل وجه، وذلك من خالل العديد من املبادرات ومن اأهمها:

احلكومي. القطاع  يف  املتزوجة  املراأة  عمل  مقر  يف  لالأطفال  ح�شانات  لتوفري  ال�شعي   1-

العاملة  اجلمع بني  للموظفة  وتعديالته  االحتادي  الب�شرية  املوارد  لقانون  التنفيذية  الالئحة  اأجازت   2-

اإجازة الو�شع واالإجازة الدورية واإجازة بدون راتب دون حتديد �شقف معني .

اإجازة و�شع مبقدار االإجازة التي  اأن يتم متديد فرتة االختبار للمراأة التي حت�شل على  اأجاز امل�شرع   3-

ح�شلت عليها .

اأثناء   عملها   جهة  نفقة  على  ملرافقتها  عائلتها  اأفراد  واأحد  املواطنة  للموظفة  �شفر  تذكرة  �شرف   4-

تاأديتها ملهمة ر�شمية اأو دورة تدريبية .  

2010م مبنح املوظفة املواطنة  العاطل زوجها  -5هناك قرار �شادر من جمل�س الوزراء املوقر يف عام 

عن العمل عالوة اأبناء .

بدل  من   %)60( ومنحها  املتزوج  املوظف  معاملة  اأبنائها  تعول  التي  املواطنة  املوظفة  معاملة   6-

ال�شكن، ولي�س )40(% لالأعزب.

اإجازة عدة مدتها )4(اأ�شهر و)10(اأيام  زوجها  وفاة  امل�شلمة يف حالة  املتزوجة  املراأة  امل�شرع  -7 منح 

مدفوعة الراتب وحم�شوبة �شمن مدة خدمتها.

- قامت الهيئة باإجراء درا�شة  مع اجلهات املعنية ب�شاأن عمل املراأة يف القطاع احلكومي وتوفري بيئة منا�شبة 

لها.

- لي�س من اخت�شا�س الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية تعديل مدة اخلدمة للمراأة العاملة يف 

القطاع احلكومي.
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رد  الع�سو يف تعقيبه على  اأكد عليها �سعادة  التي  اأهم املالحظات واالأفكار  - يف حني كانت 

معايل الوزير هي: 

للمواطنات  اختيارية  ب�شورة  املرن  اأو  اجلزئي  للعمل  حمددة  �شروط  وفق  خا�س  نظام  بو�شع  املطالبة   -

العامالت بالقطاع احلكومي.

- الت�شاوؤل عن اإمكانية اإعادة النظر يف مدة اإجازة الو�شع )60(يومًا باعتبارها غري كافية .

- االإ�شارة اإىل الدرا�شة التي قامت بها الهيئة ملعرفة احتياجات  املراأة العاملة يف القطاع احلكومي يف مار�س 

)2011م( بينت اأن ن�شبة املطلقات ب�شبب عملهن )%15.61( الأ�شباب تتعلق بطول �شاعات العمل، 

وكذلك معظمهم ال يوؤيدن ا�شتكمال مدة )20( �شنة كمدة اخلدمة فعلية للح�شول على املعا�س التقاعدي 

للمراأة )50( �شنة.

- اال�شتف�شار عن جهود الهيئة االحتادية  للموارد الب�شرية احلكومية لتوفري ح�شانات لالأطفال يف اجلهات 

احلكومية.

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ علي عي�سى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب 

عليه مرتني ، كما طالب املجل�ص بتبني تو�سية يف  �ساأن” تفعيل االآلية املتعلقة بال�سماح 

ملن يرغب من املواطنات العامالت يف القطاع احلكومي بالعمل يف النظام اجلزئي اأو املرن، 

والتاأكيد على الوزارات والهيئات واملوؤ�س�سات االحتادية ب�سرورة توفري ح�سانات يف مقار 

العمل ، والنظر يف زيادة مدة اإجازة الو�سع اأ�سوة باأف�سل املمار�سات العاملية”.

) رد �سخ�سي + تو�سية ( )ج16 املعقودة بتاريخ 2013/06/11م (   

ب�ساأن  احلكومية  الب�سرية  للموارد  االحتادية  للهيئة  اخت�سا�ص  “منح  حول  �سوؤال   47-

“  املقدم من �سعادة الع�سو /اأحمد عبداهلل االأعما�ص اإىل  اإنهاء خدمة املوظف املواطن 

الهيئة  اإدارة  – رئي�ص جمل�ص  والتعليم  الرتبية  – وزير  القطامي  معايل / حميد حممد 

االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية ، والذي اأو�سح يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

تقرتح   الهيئة  اأن  على  ن�س  احلكومية  الب�شرية  للموارد  االحتادية  الهيئة  اإن�شاء  قانون  اأن  على  التاأكيد   -

الت�شريعات املتعلقة باملوارد الب�شرية  وم�شاعدة الوزارات على التنفيذ والتزامها باأحكام تلك الت�شريعات، 

والنظر يف االعرتا�شات على قرارات اللجان بالتظلمات.

- التاأكيد على اأن قانون املوارد الب�شرية وتعديالته والالئحة التنفيذية له حددت ال�شوابط ال�شامنة حلقوق 

املوظفني وجهات عملهم.

-  التنويه اإىل اأن العالقة بني املوظف والوزارة ينظمها القانون، باالإ�شافة اإىل العقد املوقع بني الطرفني.

- االإ�شارة اإىل  وجود جهات رقابية وجلان داخل الوزارات واأخرى حددها القانون موجودة يف الهيئة.

- التاأكيد على �شعوبة منح  اخت�شا�س للهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية بخ�شو�س اإنهاء خدمة 

املوظف املواطن  ،كونه مرتبط بجهة عمله وهي اجلهة  الوحيدة املخت�شة بالرقابة على اأداء عمله  وفًقا 

ملا حدده القانون.

- امل�شرع حفظ حقوق املوظف املواطن من خالل ال�شوابط املن�شو�س عليها يف القانون وهي جلنة التظلمات 

الهيئة  املركزية يف  للجنة  ترفع  االختالف  ويف حال  املوظفني،  اعرتا�شات  للنظر يف  الوزارات  يف جميع 

االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.

- هناك جلنة مركزية تنظر يف اعرتا�شات املوظفني، ويتم اإعادة املوظف يف حالة وجود قرار تع�شفي.

- التاأكيد على اعتماد جمل�س الوزراء موؤخرًا الالئحة املوحدة للموارد الب�شرية  للهيئات االحتادية و�شت�شدر 

يف اجلريدة الر�شمية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

�شالحية   ،اأوجدت  عمله  وجهة  املوظف  بني  الوظيفية  العالقة  لتنظيم  املربمة   العقود  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

اإدارية  اأو الرتكابه خمالفة  اأ�شباب ومنها:عدم الكفاءة الوظيفية  باإنهاء خدمة املوظف لعدة  جلهة عمله 

اأو انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول  ملدة تزيد عن )10(اأيام مت�شلة اأو )20( يوما متقطعة خالل 

ال�شنة.

- االإ�شارة اإىل اأن الهدف من تقييم االأداء ال�شنوي للموظف املواطن هو رفع كفاءته ولي�س من اأجل اإنهاء 

خدماته.  

- التنويه اإىل وجود العديد من املعوقات يف الوزارات والهيئات االحتادية جعلت منها بيئة طاردة للموظف، 

وتتعار�س مع االأداء املوؤ�ش�شي .

- االإ�شارة اإىل اإ�شدار بع�س الهيئات االحتادية الئحة تنفيذية للموارد الب�شرية خا�شة  بها دون الرجوع اإىل 

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.

- اال�شتف�شار عن الدور الذي تقوم به الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية يف حال اإنهاء خدمة املوظف املواطن 

بقرار تع�شفي دون اأي �شند قانوين.

ب�شبب خمالفة  اأنهيت خدماتهم من جهات عملهم احلكومية  الذين  املوظفني  بع�س  اإىل جلوء  االإ�شارة   -

اإدارية اأو تدين م�شتوى تقييمهم ال�شنوي اإىل املحاكم من اأجل اإعادتهم اإىل العمل.

- االقرتاح باإحالة املوظف املواطن الذي يح�شل على تقييم متدن اأو خمالفة اإدارية اأو الغياب بدون عذر اأو 

عدم الكفاءة الوظيفية اإىل اللجنة املركزية التابعة  للهيئة االحتادية للموارد الب�شرية االحتادية .  

- وقد اكتفى �سعادة الع�سو/ اأحمد عبداهلل االأعما�ص بالرد املقدم من معايل الوزير بعد 

التعقيب عليه مرتني . 

) رد �سخ�سي ( )ج16 املعقودة بتاريخ 2013/06/11م (    

-48 �سوؤال حول “ اآلية الرقابة على االأغذية املنتجة داخل الدولة وامل�ستوردة “ املقدم 

– وزير  اأحمد بن فهد  اإىل معايل / د. را�سد  اأحمد حممد اجلروان  الع�سو /  من �سعادة 

البيئة واملياه – رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�ص ، والذي اأو�سح 

يف معر�ص اإجابته عنه االآتي:

- التنويه اإىل ا�شترياد الدولة اأكرث من )48(% من املواد الغذائية من اخلارج. 

- هناك ت�شريعات و�شعتها وزارة البيئة واملياه بالتعاون مع اجلهات املعنية ب�شاأن االإنتاج احليواين والنباتي 

ل�شمان �شالمتها.  
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- التاأكيد على خ�شوع االأغذية امل�شنعة داخل اأو خارج الدولة ملوا�شفات و�شعتها اللجنة الوطنية لل�شالمة 

الغذائية برئا�شة وزارة البيئة واملياه وع�شوية اجلهات املعنية بالدولة. 

- تقوم وزارة البيئة واملياه باحلجر الزراعي والبيطري  لالأغذية ال�شارة ب�شحة االن�شان

- التاأكيد على قيام ال�شلطات املحلية مب�شح االأ�شواق والتاأكد من عدم وجود منتجات غذائية �شارة بال�شحة 

العامة.

- التاأكيد على اأن املوا�شفات الوطنية التي ت�شعها هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�س، بالتعاون مع دول 

اأنظمة الرقابة على االأغذية من  اخلليج والدول العربية ومنظمات دولية معنية، هي املعيار الذي يحكم 

حيث �شالحيتها يف الدولة.

- هناك جلنة وطنية مكونة من اجلهات املخت�شة و�شعت  قوائم للمبيدات الكيميائية  امل�شتخدمة  وكيفية 

ا�شتخدامها.

- هناك م�شروع قانون احتادي يتعلق بال�شالمة الغذائية �شي�شدر قريبًا.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- اال�شتف�شار عن اآلية تخزين املنتجات الغذائية اأو االأطعمة املنتجة داخل اأو خارج الدولة.

- اال�شتفهام عن اإجراءات الوزارة مع الباعة املتجولني الذين يبيعون خ�شارًا منتجة داخل الدولة.

- الت�شاوؤل عن وجود اآلية لرت�شيد وتداول  ا�شتخدام املبيدات الكيميائية يف املنتجات الزراعية.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد حممد اجلروان بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني . 

) رد �شخ�شي ( )ج16 املعقودة بتاريخ 2013/06/11م (

من  االجتماعية  ال�سوؤون  – وزيرة  الرومي  حممد  مرمي   / معايل  اإىل  موجه  �سوؤال   49-

 “ التعاونية  اجلمعيات  ن�ساط  على  “الرقابة  حول  النعيمي  عي�سى  علي  الع�سو/  �سعادة 

الذي ورد يف �ساأنه رد كتابي من معايل وزيرة ال�سوؤون االجتماعية اكتفى �سعادة الع�سو به .

) رد كتابي ( )ج17 املعقودة بتاريخ 2013/06/25م ( 

ر�سم بياين تو�سيحي باالأ�سئلة التي مت الرد عليها �سخ�سيًا وكتابيًا :
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 ájOÉ–’G  áeƒµ◊G  ‘ ájô°ûÑdG  OQGƒŸG  ¿CÉ°T  ‘ Ω2008
 øWGƒŸG ∞XƒŸG Ú«©J IOÉYEÉH áeƒµ◊G Ωõ∏j ,¬JÓjó©Jh

 πªY á¡L ‘  á∏µ«¡dG IOÉYG ÖÑ°ùH ¬àeóN â«¡fCG …òdG

.iôNCG

 ±ÓYCG QÉ©°SCG ºYód …OÉ–G ¥hóæ°U AÉ°ûfEG  

ádhódG ‘ á«fGƒ«◊G IhÌdG

 ó©H á°UÉNh á«°TÉª∏d á°ü°üîŸG ±ÓYC’G QÉ©°SCG ´ÉØJQG

  äGQÉeE’G ¢†©H ‘ ±ÓYC’G ¢†©H áYGQR ≥jƒ°ùJh ±É≤jEG

 ¿EG  å«M , É¡«∏Y á¶aÉëŸGh √É«ŸG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJ ±ó¡H

 (48) ¤EG π°Uh kÉeGôLƒ∏«c (50) “Ò©°ûdG” ô©°S

 ¢ù«ch ,kÉªgQO (30) øe πbCG ¿Éc ¿CG ó©H kÉªgQO

 (43)  ÚH  √ô©°S  ìhGÎj  kÉeGôLƒ∏«c  (40) “¢SƒÑ°ùdG”
 , kÉªgQO (25) øe ÌcCÉ`H ´ÉÑj ¢û«°û◊Gh ,kÉªgQO (48)h

 ±ÓYC’G AGô°T πLCG øe »°TGƒŸG »Hôe ¢†©H ô£°VGh

 äÉeGõàd’Gh ∞jQÉ°üŸG á«≤H á«£¨Jh ájô£«ÑdG ájhOC’Gh

 Òaƒàd »°TGƒŸG ¢†©H ™«H ¤EG ,äÉfGƒ«◊G √ÉŒ

.º¡JÉLÉ«àMG
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∫GDƒ°ùdG
Ω

5

6

7

á«°UƒàdGá«°UƒàdG á«gÉe

 ¢û«àØà∏d πª©dG »°ûàØe OGóYCG IOÉjR

 ∫ÓN øe ∂dPh ,áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG §Ñ°Vh

 ájOÉ–’G á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ÚH ≥«°ùæàdG

 º«¶æJh §Ñ°†H ábÓ©dG äGP á«∏ëŸGh

.πª©dG ¥ƒ°S

 äÉ¡÷Gh πª©dG IQGRh »°ûàØe øe ±Éc OóY óLGƒJ ΩóY

 §°Shh áeÉ©dG øcÉeC’G ‘ áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG §Ñ°†d á«æ©ŸG

 á«æeC’G äÓµ°ûŸG øe ójó©dG óLhCG ,á«æµ°ùdG AÉ«MC’G

 øe ójó©dG »µà°ûj å«M, ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh

 óLƒJ »àdG ≥WÉæŸG ‘ áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG  ∫ƒŒ øe ÚæWGƒŸG

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH, ábô°ùdG ±ó¡H AÉ°ûfE’G â– ∫RÉæe É¡«a

 IôµÑe äÉYÉ°S ‘ º¡dGƒŒ AÉæKCG ∫ÉØWC’G ≥∏b ‘ º¡ÑÑ°ùJ

 ójGõJ πX ‘ á°UÉNh ,á«æµ°ùdG AÉ«MC’G §°Sh ìÉÑ°üdG øe

 IQGRh ôjô≤J Ö°ùM â∏°Uh »àdGh ádhódG ‘ ádÉª©dG OóY

 ¿ƒ∏ª©j »ÑæLCG πeÉY ∞dCG( 113)h ÚjÓe (3)¤EG πª©dG

.ácô°T ∞dCG (260) ƒëf iód

 äÉYÉ°S øe π«∏≤àdG " ∫ƒM ∫GDƒ°S -

."¢SQGóŸG ‘ »°SGQódG Ωƒ«dG

 πª©dG áÄ«H Ú°ù– "∫ƒM ∫GDƒ°S

 ´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG ICGôª∏d

."»eƒµ◊G

 ¤EG áYÉ°S (750) øe  »°SGQódG Ωƒ«dG øeR ádÉWEG

2009-) »°SGQódG ΩÉ©dG øe kAGóàHG  áYÉ°S (1200)

 ÜÓ£∏d »∏«°üëàdG iƒà°ùŸG ≈∏Y »Ñ∏°S ÒKCÉJ ¬d ,(2010
  ºgôNCÉJ ÖÑ°ùH ¬d ¿ƒ°Vô©àj …òdG »eƒ«dG OÉ¡LEÓd áé«àf

 ΩAÓàJ ’ á«°SQóŸG áÄ«ÑdG ¿CG Éªc ,º¡dRÉæe ¤EG IOƒ©dG ‘

 Ωƒ«dG ádÉWE’ áÑ°SÉæe É¡∏©Œ »àdG á«ŸÉ©dG äÉØ°UGƒŸG ™e

.áeó≤àŸG ∫hódG ‘ ¬H ∫ƒª©e ƒg Éªc »°SGQódG

 »°SGQódG ΩÉ©dG Ëƒ≤J á©LGôe IQhô°V-

 ™e ΩAÓàj ÉÃ »°SGQódG Ωƒ«dG äÉYÉ°Sh

 ‘ IóFÉ°ùdG á«©ªàéŸGh á«NÉæŸG ±hô¶dG

. ádhódG

 øe ÖZôj øŸ ìÉª°ùdÉH á≤∏©àŸG á«dB’G π«©ØJ

 »eƒµ◊G ´É£≤dG ‘ äÓeÉ©dG äÉæWGƒŸG

 ó«cCÉàdGh ,¿ôŸG hCG »Fõ÷G ΩÉ¶ædG ‘ πª©dÉH

 ájOÉ–’G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG ≈∏Y

 , πª©dG QÉ≤e ‘ äÉfÉ°†M ÒaƒJ IQhô°†H

 Iƒ°SCG ™°VƒdG IRÉLEG Ióe IOÉjR ‘ ô¶ædGh

.á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCÉH

 ájô°ûÑdG OQGƒª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG É¡H âeÉb á°SGQO OƒLh

 ´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG ICGôŸG  äÉLÉ«àMG áaô©Ÿ á«eƒµ◊G

    äÉ≤∏£ŸG áÑ°ùf ¿CG âæ«H (Ω2011) ¢SQÉe ‘ »eƒµ◊G

 ,(15.61%)≠∏H πª©dG äÉYÉ°S ∫ƒ£H ≥∏©àJ ÜÉÑ°SC’

 (20) Ióe ∫Éªµà°SG ¿ójDƒj ’  äÓeÉ©dG º¶©e ∂dòch

 …óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«∏©a áeóN Ióªc áæ°S

 , Ú°ùªÿG ø°S Æƒ∏ÑH ¢TÉ©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G §HQh, ICGôª∏d

 kÉeƒj(60) ™°VƒdG IRÉLEG Ióe ájÉØc ΩóY ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 πÑb øe Iô°TÉÑŸG ájÉYô∏d πØ£dG áLÉM »Ñ∏J ’ ÉgQÉÑàYÉH

.ΩC’G

 Úæ≤Jh º«¶æJ " ∫ƒM ∫G

 ‘ áØdÉîŸG ádÉª©dG ™°Vh

 ádhódG

∫GDƒ°ùdG Ωá«°UƒàdGá«°UƒàdG á«gÉe
املجل�ص*: اأ�سدرها  التي  البيانات   3-

الربملان  قرار  �شاأن  يف  2012/09/28م   بتاريخ  االحتادي  الوطني  املجل�س  عن  �شادر  بيان   1-

االأوروبي حول حالة حقوق االإن�شان يف دولة االإمارات العربية املتحدة .

غزة. على  االإ�شرائيلي  العدوان  �شاأن  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  من  �شادر  بيان   2-

)اأحيط املجل�ص علمًا بهما يف اجلل�سة ) 2 ( املعقودة بتاريخ  20 / 11 /2012م(

االإمارات  جزر  احتالل  على  عاما   )41( مرور  مبنا�شبة  االحتادي  الوطني  املجل�س  عن  �شادر  بيان   3-

الثالث “ طنب الكربى وطنب ال�شغرى واأبومو�شى “. 

)اأحيط املجل�ص علمًا به يف اجلل�سة ) 3 ( املعقودة بتاريخ 11 / 12 / 2012م(

القيام  االإيراين  ال�شورى  مبجل�س  اأع�شاء  اعتزام  حول  االحتادي  الوطني  املجل�س  عن  �شادر  بيان   4-

بجولة تفقدية للجزر االإماراتية املحتلة.

)اأحيط املجل�ص علمًا به يف اجلل�سة ) 7 ( املعقودة بتاريخ 13-12 / 2 / 2013م(

اجلزر  بزيارة  االإيراين  ال�شورى  جمل�س  وفد  قيام  حول  االحتادي  الوطني  املجل�س  عن  �شادر  بيان   5-

االإيرانية املحتلة .

)اأحيط املجل�ص علمًا به يف اجلل�سة ) 12 ( املعقودة بتاريخ 14 / 5 / 2013م(

امل�شلحة.  القوات  لتوحيد   )37( الذكرى  مبنا�شبة  االحتادي  الوطني  املجل�س  عن  �شادر  بيان   6-

)اأحيط املجل�ص علمًا به يف اجلل�سة ) 12 ( املعقودة بتاريخ 14 / 5 / 2013م(
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(رابعًا)
أنشطة أخرى في جلسات المجلس 

رابعًا : اأن�سطة اأخرى يف جل�سات املجل�ص :

1-اأعمال مرتبطة ب�سوؤون ا ملجل�ص
- ناق�س املجل�س بع�س االأعمال املرتبطة ب�شوؤونه وقد بلغ الزمن امل�شتغرق ملناق�شتها )8( �شاعات و)34( 

دقيقة و)31( ثانية، وبن�شبة بلغت )%8.3( من جممل زمن اجلل�شات البالغ )103( �شاعة و)38( 

دقيقة و)15( ثانية واجلدول املرفق ميثل مو�شوعاتها وزمن كل منها على النحو االآتي :

´ƒ°VƒŸG Ω

1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

á°ûbÉæª∏d ¥ô¨à°ùŸG øeõdG

¢ù∏éŸG ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ áªFGO áæ÷ AÉ°ûfEG

 (á«LQÉÿG IQGRh) áeƒµ◊Gh ¢ù∏éŸG ÚH Ée áªFGO áæ÷ π«µ°ûJ

Ú©e Qƒfi ‘ ≥«°ùæà∏d

ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜÉ£N ≈∏Y OôdG ´hô°ûe

¢ù∏éª∏d á«eÓYE’G á£ÿG

Ω2014 ΩÉ©d ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe

á«LQÉÿG IQGRhh ¢ù∏éŸG ÚH ≥«°ùæà∏d áàbDƒŸG áæé∏dG ôjô≤J

áeÉ©dG äÉYƒ°VƒŸG ¿CÉ°T ‘ ÖàµŸG áÄ«g øe IOQGh Iôcòe

 øe ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN ¿Éé∏dG øe IOQGƒdG ôjQÉ≤àdG

ô°ûY ¢ùeÉÿG »©jô°ûàdG π°üØdG

QhódG øY É¡dÉªYCG ¿CÉ°T ‘ ÖàµŸG áÄ«g øe OQGh ôjô≤J

ô°ûY ¢ùeÉÿG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ÊÉãdG 

…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG äÉ«°UƒJ á©HÉàe á«dBG ¿CÉ°T ‘ ÖàµŸG áÄ«g øe IOQGh Iôcòe

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éª∏d »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G ´hô°ûe

2013/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY

´ƒªéŸG

áÑ°ùædG

¿GƒK (3)h ≥FÉbO (6)

IóMGh á«fÉKh á≤«bO (18)

á«fÉK (31)h á≤«bO (34)h äÉYÉ°S (8)

%8.3

á«fÉK (42) h á≤«bO (39)

¿Éà≤«bO

á«fÉK (51) h á≤«bO (40)

á«fÉK (42)h á≤«bO (147)

á≤«bO  (220)

á≤«bO (8)

á«fÉK (35)h ≥FÉbO (6)

á«fÉK (34)h á≤«bO (18)
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- وقد جاءت مناق�ستها على النحو االآتي :

املجل�ص* : يف  االإن�سان  حلقوق  دائمة  جلنة  اإن�ساء   1-

- ناق�ص املجل�ص م�سروع نظام اللجنة الدائمة حلقوق االإن�سان يف املجل�ص :

  - يتكون م�شروع النظام من )7( مواد ويهدف اإىل تعزيز حماية احرتام حقوق االإن�شان وحرياته االأ�شا�شية 

وفقًا ملعايري حقوق االن�شان الد�شتورية ،واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.  

االأفكار  اأبرز  النظام   فقد كانت  االأع�ساء حول م�سروع  ال�سادة  - وفيما يخ�ص مالحظات 

واالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول املادة )4( يف �ساأن اخت�سا�سات هيئة املكتب هي:

- املطالبة بتو�شيح كيفية م�شاهمة املجل�س الوطني االحتادي  يف اإعداد التقارير الدورية التي تلتزم الدولة 

بتقدميها اإىل املوؤ�ش�شات الدولية ذات ال�شلة بحقوق االإن�شان.

- االقرتاح باإ�شافة تعديل اإىل الفقرة)7( من املادة لتكون كاالآتي:) تقدمي تقرير �شنوي للمجل�س يف نهاية 

كل دور وفق اأعمال املجل�س الت�شريعية والرقابية عن حالة حقوق االإن�شان(، وذلك لتو�شيح اجلهة املقدم 

لها التقرير ال�شنوي.

- االقرتاح بتعديل نهاية الفقرة )8( من املادة لتكون كاالآتي )التن�شيق مع اجلهات املعنية لر�شد ما قد 

الدولة،  يف  االإن�شان  حقوق  جمال  يف  مالحظات  من  حكومية-  وغري  اخلارجية-حكومية  اجلهات  تثريه 

)واقرتاح االآليات املنا�سبة للتعامل معها( حيث اإنها اأ�شمل من الناحيتني الدبلوما�شية وال�شيا�شية.

- وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه االأفكار واملالحظات كاالآتي:

اإىل  بتقدميها  الدولة  تلتزم  التي  الدورية  التقارير  اإعداد  يف   التنفيذية   ال�شلطة  مع  الربملان  ي�شاهم   -

املوؤ�ش�شات الدولية وباالأخ�س اأجهزة االأمم املتحدة وجلانها  ذات ال�شلة بحقوق االإن�شان .

- اأما موقف املجل�ص ب�ساأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

 - وافق املجل�س على اإ�شافة تعديل اإىل الفقرة)7( من املادة لتكون كاالآتي:) تقدمي تقرير �شنوي للمجل�س 

يف نهاية كل دور وفق اأعمال املجل�س الت�شريعية والرقابية عن حالة حقوق االإن�شان(، وذلك لتو�شيح اجلهة 

املقدم لها التقرير.

- وافق املجل�س على تعديل  نهاية الفقرة )8( من املادة لتكون كاالآتي )التن�شيق مع اجلهات املعنية لر�شد 

ما قد تثريه اجلهات اخلارجية-حكومية وغري حكومية- من مالحظات يف جمال حقوق االإن�شان يف الدولة، 

واقرتاح االآليات املنا�شبة للتعامل معها( حيث اإنها اأ�شمل من الناحيتني الدبلوما�شية وال�شيا�شية.

- وبخ�سو�ص اأبرز االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�سادة االأع�ساء حول انتخاب 

اأع�ساء اللجنة الدائمة حلقوق االن�سان  فهي :

- االقرتاح بتعديل نظام عمل جلنة روؤ�شاء اللجان ،بحيث ي�شمح للع�شو اأن  ين�شم  لع�شوية اأكرث من جلنتني 

اإتاحة الفر�شة لالأع�شاء  يف االن�شمام لع�شوية جلنة حقوق االإن�شان، حيث ال  اأجل  دائمتني. وذلك من 

يجوز للع�شو اأن ين�شم  لع�شوية اأكرث من جلنتني دائمتني وفقُا ملا ن�شت عليه املادة )41( من الالئحة 

الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.

- جلنة روؤ�شاء اللجان لي�شت دائمة واإمنا موؤقتة حيث تقوم بالتن�شيق بني اللجان، و ال ينطبق عليها ن�س 

املادة )41( من الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.

- وقد جاء رد هيئة املكتب على هذه اال�ستف�سارات واملالحظات على النحو االآتي:

-  املوافقة على تعديل نظام عمل جلنة روؤ�شاء اللجان لتكون جلنة غري دائمة و ال تطبق عليها اأحكام املادة 

)41( من الالئحة الداخلية التي ال جتيز لالأع�شاء امل�شاركة  يف اأكرث من جلنتني دائمتني، وذلك من اأجل 

اإتاحة املجال الأع�شائها يف االن�شمام لع�شوية اللجنة الدائمة حلقوق االإن�شان.

- جلنة روؤ�شاء اللجان جلنة تن�شيقية ولي�شت متخ�ش�شة  يف جمال معني.

- االإ�شارة اإىل اأن املادة )40( من الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي اأجازت اأن ين�شئ املجل�س 

جلان اأخرى  دائمة اأو موؤقتة وي�شع اأحكامًا خا�شة لها.

- وبخ�سو�ص  موقف املجل�ص من م�سروع “نظام عمل اللجنة الدائمة حلقوق االإن�سان “فقد 

جاء على النحو االآتي :

- وافق املجل�س على م�شروع النظام من حيث املبداأ.
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- وافق املجل�س على م�شروع النظام يف جمموعه بعد تالوة مواده  واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء مالحظاتهم 

عليها .

- وافق املجل�س على ت�شكيل اللجنة الدائمة حلقوق االإن�شان من ال�سادة االأع�ساء االآتية اأ�سماوؤهم :

الزعابي. عبداهلل  عبدالعزيز   / �شعادة   2- ال�شام�شي.                جمعة  �شلطان   / �شعادة   1-

اأحمد. جا�شم  علي   / �شعادة   4- ركا�س.                  بن  ح�شن  /عبيد  �شعادة   3-

العامري. حم  بن  م�شلم  حممد  د.   / �شعادة   6- النعيمي.                    عي�شى  علي   / �شعادة   5-

الكعبي. حممد  نورة   / �شعادة   7-

)ج4 املعقودة بتاريخ 18-12-2012م( – )ج11 املعقودة بتاريخ 30-04-2013م(

حمور  يف  للتن�سيق  اخلارجية(  )وزارة  واحلكومة  املجل�ص  بني  ما  موؤقته  جلنة  -2ت�سكيل 

معني :

- وافق املجل�س على ت�شكيل جلنة موؤقته ما بينه وبني احلكومة )وزارة اخلارجية( للتن�شيق يف حمور معني، 

واقرتاح ان�شمام كل من اأ�شحاب ال�سعادة االأع�ساء االآتية اأ�سماوؤهم لع�سوية هذه اللجنة :

املن�شوري. عبيد   اأحمد   / �شعادة   2- ال�شاهني.                          عبدالرحيم  د.   / �شعادة   1-

الكعبي. حممد  نورة   / �شعادة   4- القبي�شي.                          عبداهلل  اأمل  د.   / �شعادة   3-

)ج4 املعقودة بتاريخ 18-12-2012م(

: الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  خطاب  على  الرد  -3م�سروع 

- ناق�س املجل�س “م�شروع الرد على خطاب االفتتاح” والذي ت�شمن الكثري من اجلوانب التي تهم الوطن 

واملواطنني اأهمها:

-1 تاأييد املجل�س توجهات وتطلعات القيادة احلكيمة املنبثقة  من الثوابت الد�شتورية التي اأر�شاها االآباء 

املوؤ�ش�شون.

اال�شتقواء  وحماوالت  الفنت  اأخطار  مواجهة  يف  احلكيمة  القيادة  مع  املجل�س  وقوف  على  التاأكيد   2-

باخلارج وذلك حفاظًا على مكت�شبات واأمن الوطن وا�شتقراره ووحدته الوطنية.

التعليمية  امليادين  خمتلف  يف  متكينها  عرب  االإماراتية  املراأة  حققتها  التي  باالإجنازات  االإ�شادة   3-

وال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية والتنموية.

-4 االإ�شادة بجهود الدولة يف جمال حقوق االإن�شان والذي يعاي�شها اجلميع على اأر�س الواقع وت�شهد بها 

العديد من التقارير الدولية املو�شوعية وذات امل�شداقية يف خمتلف ق�شايا حقوق االإن�شان.

االأعمدة  اأحد  كونه  الوطن  وتقدم  ح�شارة  لتعزيز  م�شريته  متابعة  يف  املجل�س  م�شي  على  التاأكيد   5-

الد�شتورية اخلم�س.

التمكني. م�شرية  خلطوات  املنتظم  التدرج   يف  احلكيمة  القيادة  لروؤية  املجل�س  تاأييد   6-

ق�شايا  متابعة  اأجل  من  املواطنني  مع  التوا�شل  املجل�س  الأع�شاء  احلكيمة  القيادة  بدعوة  االإ�شادة   7-

املواطنني وحتقيق م�شاحلهم.

االأربعني  احلادي  الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت  مع  املتزامنة  احلكيمة  القيادة  مببادرات  االإ�شادة   8-

والتي من �شاأنها تعزيز اال�شتقرار والعي�س الكرمي للمواطنني.

الواقع. اأر�س  على  برامج عمل  اإىل  وترجمتها  املبادرات  هذه  مع  احلكومة  تتفاعل  باأن  املجل�س  تطلع   9-

لل�شيطرة على اخللل يف   اإجراءات و�شوابط  الت�شريعات الالزمة واتخاذ  التاأكيد على �شرورة و�شع   10-

الرتكيبة ال�شكانية.

متطلبات  يلبي  االجتماعي  لل�شمان  متكامل  نظام  و�شع  على  احلكومة  تعمل  باأن  املجل�س  تطلع   11-

احلياة املعي�شية للمواطنني حا�شرًا وم�شتقباًل.

-12 حر�س املجل�س على ك�شب الدعم والتاأييد ملوقف الدولة جتاه خمتلف الق�شايا على راأ�شها الق�شية 

الوطنية اإنهاء احتالل جمهورية اإيران االإ�شالمية للجزر االإماراتية الثالث.

ت�شهده  ما  اإزاء  ومواقفها  و�شيا�شتها  الوطنية،  وم�شاحلها  اأمنها  تعزيز  يف  الدولة  بجهود  االإ�شادة   13-

املنطقة من تطورات واإ�شهامها يف حل ما تواجهه بع�س الدول العربية ال�شقيقة.

خمتلف  يف  امل�شرتك  العربي  والعمل  الت�شامن  لتعزيز  الرامية  وجهودها  الدولة  ب�شيا�شة  االإ�شادة   14-

امليادين، وتاأييد كافة اجلهود حلل خمتلف الق�شايا العربية. 

ثابتة  منطلقات  على  ترتكز  التي  للدولة  اخلارجية  ال�شيا�شة  لتوجهات  املجل�س  دعم  على  التاأكيد   15-

عمادها االعتدال واالنفتاح وتدعيم مبادئ احلوار والتفاهم، واحرتام القوانني واملواثيق الدولية. 

-16 التاأكيد على م�شاركات املجل�س الفعالة يف خمتلف املوؤمترات  واملحافل الربملانية االإقليمية والدولية 

وطرح مبادراته التي تلقى ترحيبا حيال خمتلف الق�شايا التي تدرج على اأجندتها.

- وقد انتهى املجل�س اإىل اإقرار م�شروع الرد على خطاب االفتتاح بعد اأن اأبدى ال�شادة االأع�شاء مالحظاتهم 

عليه، وتكليف اللجنة اإ�شافة فقرة عن التنمية امل�شتدامة.

)ج5 املعقودة بتاريخ 2103/01/08م(

: للمجل�ص  االإعالمية  -4اخلطة 

ت�سمنت  والتي  املكتب  هيئة  من  الواردة  للمجل�ص”  االإعالمية  “اخلطة  املجل�ص  ناق�ص   -

املحاور االآتية يف جل�سة �سرية:

-1 م�سروع تطوير التغطية االإعالمية الربملانية الخت�سا�سات واأن�سطة وفعاليات وجهود 

املجل�ص الوطني االحتادي واالأمانة العامة

االحتادي” “الوطني  جملة  اإ�سدار  مقرتح   2-
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اإمارات  جميع  يف  االحتادي  الوطني  املجل�ص  اأع�ساء  لقاءات  “برنامج  م�سروع  مقرتح   3-

الدولة”

2013م” الربملاين  االإعالم  “منتدى  مقرتح   4-

االإعالمي الربنامج   5-

- ويف نهاية النقا�ص وافق املجل�ص على اخلطة االإعالمية الواردة من هيئة املكتب على اأن 

يتم موافاة االأمانة العامة اأو هيئة املكتب باأي مالحظات من ال�سادة االأع�ساء حولها. 

)ج12 املعقودة بتاريخ 14-2013/05/15م(  

: 2014م  لعام  للمجل�ص  العامة  امليزانية  م�سروع   5-

- وافق املجل�س على م�شروع ميزانية املجل�س الوطني االحتادي لل�شنة املالية 2014م يف جل�شة �شرية بعد 

اإبداء بع�س املالحظات عليها.

)ج12 املعقودة بتاريخ 14-2013/05/15م(

اخلارجية: ووزارة  املجل�ص  بني  للتن�سيق  املوؤقتة  اللجنة  تقرير   6-

- وافق املجل�س على تقرير اللجنة املوؤقتة للتن�شيق بني املجل�س ووزارة اخلارجية يف جل�شة �شرية بعد اإدخال 

بع�س التعديالت عليه.                                                                                                   

)ج12 املعقودة بتاريخ 14-2013/05/15م(  

املجل�ص*: على  العامة  املو�سوعات  عر�ص  �ساأن  يف  املكتب  هيئة  من  واردة  مذكرة   7-

- وافق املجل�س على املذكرة الواردة من هيئة املكتب ب�شاأن “املو�شوعات العامة املتبناة” من اأع�شاء املجل�س 

. مناق�شتها  على  املوافقة  الأخذ  احلكومة  اإىل  املو�شوعات  هذه  اإر�شال  يتم  اأن  “على 

)ج12 املعقودة بتاريخ 2013/05/28م(  

اللجان: من  الواردة  التقارير   8-

وافق املجل�س على التقارير الواردة من اللجان وهي :

. والدفاع  الداخلية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير   1-

. والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير   2-

. وال�شناعية  واالقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير   3-

. والثقافة  واالإعالم  وال�شباب  والتعليم  الرتبية  �شوؤون  جلنة  تقرير   4-

* مذكرة يف �شاأن عر�س املو�شوعات العامة على املجل�س مرفق رقم )21( يف التقرير 

. االجتماعية  وال�شوؤون  والعمل  ال�شحية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير   5-

ال�شمكية. والرثوة  والزراعية  املعدنية  والرثوة  والبرتول  والتخطيط  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير   6-

. العامة  واملرافق  واالأوقاف  االإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير   7-

. وال�شكاوي  الطعون  فح�س  جلنة  تقرير   8-

 . االإن�شان  حقوق  جلنة  تقرير   9-

. اللجان  روؤ�شاء  جلنة  تقرير   10-

) ج17 املعقودة بتاريخ 2013/06/25م(  

الت�سريعي  الف�سل  من  الثاين  العادي  الدور  عن  اأعمالها  �ساأن  يف  املكتب  هيئة  تقرير   9-

اخلام�ص ع�سر:

الت�شريعي  الف�شل  الثاين من  العادي  الدور  اأعمالها عن  �شاأن  - وافق املجل�س على تقرير هيئة املكتب يف 

اخلام�س ع�شر . 

) ج17 املعقودة بتاريخ 2013/06/25م(  

االحتادي*:  الوطني  املجل�ص  تو�سيات  متابعة  اآلية  �ساأن  يف  املكتب  هيئة  مذكرة   10-

- وافق املجل�س على مذكرة هيئة املكتب يف �شاأن اآلية متابعة تو�شيات املجل�س الوطني االحتادي بعد اأن اأبدى 

ال�شادة االأع�شاء مالحظاتهم عليها ، وذلك باأن يتم حتديد وقت للرد على هذه التو�شيات .

) ج17 املعقودة بتاريخ 2013/06/25م(

يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  االحتادي  الوطني  للمجل�ص  اخلتامي  احل�ساب  م�سروع   11-

2013/12/31م:
يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  االحتادي  الوطني  للمجل�س  اخلتامي  احل�شاب  م�شروع  على  املجل�س  وافق   -

2013/12/31م:
) ج17 املعقودة بتاريخ 2013/06/25م(  

: احلكومة  من  الواردة  الر�سائل   2-

 

- اأحيط املجل�ص علمًا بعدد )15( ر�سالة واردة من احلكومة وهي على النحو االآتي :

االحتادي   الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  ـ  قرقا�س   حممد  اأنور   . د   / معايل  من  واردة  ر�شالة   1-

ب�شاأن �شحب م�شروع قانون احتادي بتعديل قانون االإجراءات اجلزائية .

االحتادي   الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  ـ  قرقا�س   حممد  اأنور   . د   / معايل  من  واردة  ر�شالة   2-

الهيئة االحتادية  “ �شيا�شة  �شاأن مو�شوع  الوطني يف  املجل�س  تو�شيات  ب�شاأن  الوزراء  ب�شاأن قرار جمل�س 

للكهرباء واملاء “.

االحتادي   الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  ـ  قرقا�س   حممد  اأنور   . د   / معايل  من  واردة  ر�شالة   3-

يف  البيئة  امل�شكالت   “ مو�شوع  �شاأن  يف  الوطني  املجل�س  تو�شيات  ب�شاأن  الوزراء  جمل�س  قرار  �شاأن  يف 

* تقرير للعر�س على هيئة مكتب املجل�س يف �شاأن اآليات مقرتحة ملتابعة تو�شيات املجل�س يف املو�شوعات العامة مرفق رقم )22( يف التقرير 
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الدولة “.

االحتادي   الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  ـ  قرقا�س   حممد  اأنور   . د   / معايل  من  واردة  ر�شالة   4-

واملقايي�س  للموا�شفات  االمارات  هيئة  “�شيا�شة  مو�شوع   مناق�شة  على  الوزراء  جمل�س  موافقة  �شاأن  يف 

يف �شاأن ال�شحة وال�شالمة”.

االحتادي   الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  ـ  قرقا�س   حممد  اأنور   . د   / معايل  من  واردة  ر�شالة   5-

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  “ �شيا�شة  مو�شوع   مناق�شة  على  الوزراء  جمل�س  موافقة  �شاأن  يف 

يف �شاأن اأع�شاء هيئة التدري�س”.

االحتادي   الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  ـ  قرقا�س   حممد  اأنور   . د   / معايل  من  واردة  ر�شالة   6-

اال�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  �شيا�شة   “ مو�شوع   مناق�شة  على  الوزراء  جمل�س  موافقة  �شاأن  يف 

واالأوقاف “ 

 -7 ر�شالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س  ـ وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي  يف 

�شاأن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�شوع  “ �شيا�شة احلكومة يف زيادة اأعداد املواطنني “ . 

) ج 1 املعقودة بتاريخ 2012/06/11م(

االحتادي   الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  ـ  قرقا�س   حممد  اأنور   . د   / معايل  من  واردة  ر�شالة   8-

اللغة  مكانة  لتعزيز  الوزراء  جمل�س  “�شيا�شة  مو�شوع   مناق�شة  على  الوزراء  جمل�س  موافقة  �شاأن  يف 

العربية”

االحتادي   الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  ـ  قرقا�س   حممد  اأنور   . د   / معايل  من  واردة  ر�شالة   9-

املالية  لالأوراق  االإمارات  و�شوق  هيئة  “ �شيا�شة  مو�شوع   مناق�شة  على  الوزراء  جمل�س  موافقة  �شاأن  يف 

وال�شلع “.

) ج 2 املعقودة بتاريخ 2012/11/20م(  

وزارة  “�شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة  على  الوزراء  جمل�س  موافقة  �شاأن  يف  احلكومة  من  واردة  ر�شالة   -  10
الرتبية والتعليم يف �شاأن املعلمني “.

) ج 3املعقودة بتاريخ 2012/12/11م(

ـ وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي   اأنور حممد قرقا�س   -11 ر�شالة واردة من معايل / د . 

يف �شاأن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�شوع “ �شيا�شة املركز الوطني لالإح�شاء “.

) ج 6 املعقودة بتاريخ 2013/01/22م(

12 - ر�شالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س  ـ وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي  
يف �شاأن موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�شوع “ �شيا�شة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة 

يف تطوير االأندية الريا�شية ومراكز ال�شباب “.

) ج 7 املعقودة بتاريخ12-13-19- 2013/06/20م(

-13 ر�شالة واردة من معايل/ د. اأنور قرقا�س – وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن 

ا�شتكمال مناق�شة قانون ال�شركات.

) ج 11 املعقودة بتاريخ 2012/04/30م(

– وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي  اأنور حممد قرقا�س  -14 ر�شالة واردة من معايل / د. 

ب�شاأن طلب معايل وزير االقت�شاد تاأجيل موعد مناق�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة االقت�شاد .

) ج 12 املعقودة بتاريخي14- 2013/06/15م(

ـ وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي   اأنور حممد قرقا�س    . -15 ر�شالة واردة من معايل / د 

ال�شوؤون  وزارة  “�شيا�شة  مو�شوع  �شاأن  يف  الوطني  املجل�س  تو�شيات  حول  الوزراء  جمل�س  قرار  ب�شاأن 

االجتماعية يف �شاأن ال�شمان االجتماعي “.

) ج 17 املعقودة بتاريخ 2013/06/25م(

: احلكومة  اإىل  ال�سادرة  الر�سائل   3-

- اأحيط املجل�ص علمًا بعدد )21( ر�سالة �سادرة للحكومة وهي على النحو االآتي : 

 . “ للمجل�س  القادمة  اجلل�شات  موعد  “ حتديد  ب�شاأن  �شادرة  ر�شالة   1-

ال�شيا�شية  واملواقف  االإن�شان  املعنية بحقوق  الدورية  بالتقارير  املجل�س  “ موافاة  ب�شاأن  ر�شالة �شادرة   2-

اخلارجية لدولة االإمارات العربية املتحدة “ . 

ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  “ �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة  على  املوافقة  طلب  ب�شاأن  �شادرة  ر�شالة   3-

والريا�شة يف تطوير االأندية الريا�شية ومراكز ال�شباب “ .

) ج 5 املعقودة بتاريخ 2013/01/08م(

للكهرباء  االحتادية  الهيئة  “ �شيا�شة  مو�شوع  حول  الوطني  املجل�س  تو�شيات  �شاأن  يف  �شادرة  ر�شالة   4-

واملاء “ .

) ج 6 املعقودة بتاريخ 2013/01/22م(

اإنهاء  مت  الذي  املواطن  املوظف  تعيني  اإعادة   “ �شوؤال  حول  املجل�س  تو�شية  �شاأن  يف  �شادرة  -5ر�شالة 

خدمته ب�شبب اإعادة الهيكلة “ . 

) ج 10 املعقودة بتاريخ 2013/04/23م(

لالإ�شكان”  زايد  ال�شيخ  “برنامج  مو�شوع  تو�شية  �شاأن  يف  املجل�س  من  �شادرة  ر�شالة   6-

) ج 11 املعقودة بتاريخ 2013/04/30م(
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قطاع  تنمية  �شاأن  يف  ال�شحة  وزارة  “ �شيا�شة  مو�شوع  �شاأن  يف  املجل�س  تو�شية  ب�شاأن  �شادرة  ر�شالة   7-

ال�شحة يف الدولة “.

حماية  �شاأن  يف  واملياه  البيئة  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع  �شاأن  يف  املجل�س  تو�شية  ب�شاأن  �شادرة  ر�شالة   8-

الرتبة والغطاء النباتي “ . 

) ج 10 املعقودة بتاريخي 14-2013/05/15م(

-9 ر�شالة �شادرة من املجل�س ب�شاأن الرد على طلب تاأجيل مناق�شة مو�شوع “ �شيا�شة وزارة االقت�شاد “

) ج 13 املعقودة بتاريخ 2013/05/21م(

 

بناء  �شاأن  العامة يف  االأ�شغال  وزارة  “�شيا�شة  �شاأن مو�شوع  املجل�س يف  تو�شية  ب�شاأن  ر�شالة �شادرة   10-

امل�شاكن و�شق الطرق االحتادية و�شيانتها وحت�شينها”.

) ج 14 املعقودة بتاريخ 2013/05/28م(  

�شاأن  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  “ تقارير  مو�شوع  مناق�شة  على  املوافقة  طلب  ب�شاأن  �شادرة  ر�شالة   11-

الدولة “.  

قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  “ �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة  على  املوافقة  طلب  ب�شاأن  �شادرة  ر�شالة   12-

االت�شاالت “.  

للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  “ �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة  على  املوافقة  طلب  ب�شاأن  �شادرة  ر�شالة   14-

“ �شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث  ر�شالة �شادرة ب�شاأن طلب املوافقة على مناق�شة مو�شوع   15-

العلمي”.  

) ج 15 املعقودة بتاريخ 2013/06/04م(

االقت�شاد”. وزارة  “ �شيا�شة  مو�شوع  �شاأن  يف  املجل�س  تو�شية  ب�شاأن  �شادرة  ر�شالة   16-

�شاأن  يف  لالإعالم  الوطني  املجل�س  “ �شيا�شة  مو�شوع  �شاأن  يف  املجل�س  تو�شية  ب�شاأن  �شادرة  ر�شالة   17-

تعزيز الت�شريعات االإعالمية يف الدولة”.

-18 ر�شالة �شادرة ب�شاأن تو�شية املجل�س حول �شوؤال “ تنظيم وتقنني و�شع العمالة املخالفة يف الدولة”.

يف  داون  مبتالزمة  االإ�شابة  معدالت  ارتفاع   “ �شوؤال  حول  املجل�س  تو�شية  ب�شاأن  �شادرة  ر�شالة   19-

الدولة”.

) ج 16 املعقودة بتاريخ 2013/06/11م(

-20 ر�شالة �شادرة ب�شاأن تو�شية املجل�س حول �شوؤال” التقليل من �شاعات اليوم الدرا�شي يف املدار�س .

القطاع  يف  العاملة  للمراأة  العمل  بيئة  “ حت�شني  �شوؤال  حول  املجل�س  تو�شية  ب�شاأن  �شادرة  ر�شالة   21-

احلكومي “ .

) ج 17 املعقودة بتاريخ 2013/06/17م(

: اللجان  طلبات   4-

املالية  ال�سوؤون  جلنة  من  االن�سحاب  االأعما�ص  عبداهلل  اأحمد  الع�سو/  �سعادة  -1طلب 

واالقت�سادية وال�سناعية .

باالن�شحاب من جلنة  االأعما�س  اأحمد عبداهلل  الع�شو/  �شعادة  تاأجيل مناق�شة طلب  املجل�س على  وافق   -

ال�شوؤون املالية واالقت�شادية وال�شناعية اإىل اجلل�شة القادمة.

) ج 3 املعقودة بتاريخ 2012/12/11م(

-2 طلب �سعادة الع�سو / د.عبدالرحيم عبداللطيف ال�ساهني االن�سحاب من جلنة ال�سوؤون 

الت�سريعية والقانونية

- وافق املجل�س على تاأجيل مناق�شة طلب �شعادة الع�شو/ د.عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني االن�شحاب من 

جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية اإىل اجلل�شة القادمة، ومل يتم البت يف هذا الطلب حتى نهاية الدور.

) ج 3 املعقودة بتاريخ 2012/12/11م(

الطعون  فح�ص  جلنة  من  االن�سحاب  ال�سريقي  حممد  را�سد   / الع�سو  �سعادة  طلب   3-

وال�سكاوى

- وافق املجل�س على ان�شحاب �شعادة الع�شو / را�شد حممد ال�شريقي من جلنة فح�س الطعون وال�شكاوى 

حيث حل حمله �شعادة الع�شو/ اأحمد عبدامللك اأهلي، ومل يتم البت يف هذا الطلب حتى نهاية الدور.

) ج 3 املعقودة بتاريخ 2012/12/11(

-4 طلب مقدم من �سعادة الع�سو / اأحمد عبيد املن�سوري باالن�سحاب من ع�سوية اللجنة 

املوؤقتة ملناق�سة مو�سوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص 

- وافق املجل�س على الطلب املقدم من �شعادة الع�شو/اأحمد عبيد املن�شوري باالن�شحاب من ع�شوية اللجنة 

املوؤقتة ملناق�شة مو�شوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�س، على اأن يبقى ا�شمه يف التقرير.

) ج 10 املعقودة بتاريخ 2013/04/23م(

الرتبية   �سوؤون  جلنة  من  االن�سحاب  اجلروان  حممد  اأحمد  الع�سو/  �سعادة  طلب   5-

والتعليم وال�سباب واالإعالم والثقافة

والتعليم  الرتبية  �شوؤون  جلنة  من  اجلروان   حممد  اأحمد  الع�شو/  �شعادة  ان�شحاب  على  املجل�س  وافق   -

وال�شباب واالإعالم والثقافة وحل حمله �شعادة الع�شو/ �شعيد نا�شر اخلاطري.

) ج 13 املعقودة بتاريخ 2013/05/21م(
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املر�سوم االحتادي )97( ل�سنة 2012م 

بدعوة املجل�ص الوطني االحتادي لالنعقاد 

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان       

رئي�ص دولة االإمارات العربية املتحدة

بعد االطالع على الد�شتور ،

وبناًء على موافقة جمل�س الوزراء ،

ر�سمنا مبا هو اآت :

املادة االأوىل

اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  من  الثاين  العادي  دوره  يف  االنعقاد  اإىل  االحتادي  الوطني  املجل�س  “ يدعى 
ع�شر �شباح يوم الثالثاء املوافق 06 نوفمرب ل�شنة 2012م “ .

املادة الثانية

ينفذ هذا املر�شوم وين�شر يف اجلريدة الر�شمية . 

خليفة بن زايد اآل نهيان              

       رئي�ص دولة االإمارات العربية املتحدة 

�سدر عنا يف ق�سر الرئا�سة باأبوظبي : 

بتاريخ : 16 / ذي احلجة / 1433هـ 

املوافق 1 / نوفمرب / 2012م 

المرفق األول
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النطق ال�سامي حل�سرة �ساحب ال�سمو نائب رئي�ص

الدولة – رئي�ص جمل�ص الوزراء – حاكم دبي

اهلل  بركة  على   ، االحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�شاء  واأخواتي  اإخواين   ، الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم   “
وبركة  خري  افتتاح  االفتتاح  هذا  يكون  اأن   - وجل  عز   - اهلل  من  ونرجو  امليمون  جمل�شكم  نفتتح  وتوفيقه 

للعباد والبالد وال�شالم عليكم “ .

 

المرفق الثاني

كلمة معايل رئي�ص املجل�ص مبنا�سبة “ افتتاح املجل�ص يف دور انعقاده العادي الثاين 

من الف�سل الت�سريعي اخلام�ص ع�سر ترحيبًا ب�ساحب ال�سمو نائب رئي�ص الدولة -  رئي�ص

 جمل�ص الوزراء – حاكم دبي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم - نائب رئي�س الدولة - رئي�س جمل�س الـــوزراء - حاكم دبي،

اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ ..

اأ�شحاب املعايل وال�شعادة ..

اأخواتي واإخواين اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي ..

ال�شيوف واحل�شور الكرام ، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي  للف�شل  الثاين  العادي  االنعقاد  دور  افتتاح  يف  جميعًا  بكم  اأرحب  اأن  يل  يطيب 

ل�شاحب  وعرفاننا  تقديرنا  عميق  ن�شجل  اأن  اإال  املنا�شبة  هذه  يف  ي�شعنا  وال  االحتادي  الوطني  للمجل�س 

اأ�شحاب  واإخوانكم  ول�شموكم   ، “ “ يحفظه اهلل  الدولة  رئي�س  نهيان -  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 

ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات على الدعم الالحمدود للمجل�س واحلر�س الدائم على رعاية 

م�شريته وتعزيز مكانته وتطوير دوره يف حياتنا الوطنية بامل�شاركة الفاعلة يف �شناعة القرار ، ومتكينه بروٍح 

ت�شتجيب ملتطلبات الع�شر وتتفاعل مع م�شتجداته .

�شاحب ال�شمو ،،،

اإن التطورات اجلوهرية يف جتربتنا الربملانية وامل�شاركة ال�شيا�شية التي تتطلع اإليها القيادة واأبناء االإمارات 

 ،  2005 عام  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  طرحه  الذي  ال�شيا�شي  الربنامج  وفق  حثيثة  بخطى  مت�شي 

وهي خيارات اتخذت بكامل االإرادة الوطنية عرب م�شار متدرج ال يحرق املراحل اأو يحاكي جتارب اأخرى ال 

تتنا�شب وطبيعة وظروف جمتمعنا وخ�شو�شيته ، فكانت التجربتني االنتخابيتني عامي 2006 و 2011 

وتو�شيع الهيئات االنتخابية النتخاب ن�شف اأع�شاء املجل�س تتويجًا للم�شار املتدرج نحو تطوير وتعميق ثقافة 

امل�شاركة ال�شيا�شية و�شواًل بهذا اخليار اإىل منتهاه ، فالتمكني - كما و�شفه �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة “ 

يحفظه اهلل “ هو روح االحتاد ورهانه الكبري .

�شاحب ال�شمو ،،،

اإن ما حققته دولة االإمارات يف غ�شون �شنوات قالئل من منجزات الفتة يف البناء والتنمية واالأمن ومتكني 

العديد  التي ت�شدر عن  املوؤ�شرات  للكثري من  وفقًا  املتقدم  الدويل  الت�شنيف  املواطن هو ما جعلها حتتل 

من املنظمات االإقليمية والدولية ، ويف هذا املجال احليوي والهام يتقدم املجل�س بال�شكر والعرفان اجلزيل 

احلكومة  موظفي  جميع  رواتب  زيادة  �شملت  والتي  الكرمية  مبادراته  على  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب 

واإن�شاء   ، املواطنني  غري  من  املتزوجات  املواطنات  الأبناء  اجلن�شية  ومنح  احلايل  العام  خالل  االحتادية 

المرفق الثالث
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�شندوق ملعاجلة الديون املتعرثة للمواطنني، ومنح مئات من امل�شاكن الأبناء الوطن ، وبناء امل�شاجد وتعبيد 

ور�شف العديد من الطرق الداخلية يف خمتلف مدن واإمارات الدولة ، وحتويل املري الرم�شاين اإىل م�شروع 

اأبناء  يقابلها  التي  املتتابعة  املبادرات  هذه  اهلل خريًا عن  فجزاه   ، للمواطنني  الغذائية  ال�شلع  لدعم  دائم 

االإمارات االأوفياء بالتقدير واحلب والوالء .

�شاحب ال�شمو ،،،

اإن ما تنعم به بالدنا من اأمن واأمان وتنمية وا�شتقرار كان عاماًل اأ�شا�شيًا يف حتقيق نه�شتنا امل�شهودة يف 

خمتلف امليادين ، وهذه االإجنازات الوطنية ال جمال للتفريط فيها اأو املجازفة بها، االأمر الذي ي�شتدعي منا 

جميعًا الوقوف �شفًا واحدًا وراء القيادة الر�شيدة يف مواجهة اأخطار اإثارة الفنت ، و�شق ال�شف ، وحماوالت 

اال�شتقواء باخلارج ، وذلك حفاظًا على اأمننا وا�شتقرارنا ووحدتنا الوطنية ، ويف هذا االإطار - يا �شاحب 

والتنمية  لال�شتقرار  داعمًا  الدوام  على  ليكون  الد�شتوري  دوره  االحتادي  الوطني  املجل�س  يوؤدي   - ال�شمو 

ال�شاملة امل�شتدامة التي تتحقق بكل املقايي�س على اأر�س وطننا احلبيب .

�شاحب ال�شمو ،،،

لقد و�شع التطور يف م�شرية العمل ال�شيا�شي الربملاين يف الدولة املجل�س اأمام حتديات على راأ�شها االرتقاء 

باأدائه العام يف اإطار اخت�شا�شاته الد�شتورية الت�شريعية والرقابية ، فجاء دور االنعقاد العادي االأول ثريًا 

باأعماله ، غنيًا باإجنازاته .

فقد اأحالت احلكومة اإىل املجل�س عددًا من م�شروعات القوانني فاأقرها بعد اأن تدار�شها بعناية ، وتناولها 

مبداوالت وحماورات معمقة مع كل اجلهات املعنية لتواكب امل�شتجدات يف اإطار العمل املتوا�شل لتحديث بنية 

الدولة الت�شريعية يف خمتلف امليادين ، وبعني املتابع واملراقب عن كثب، وا�شل املجل�س دوره يف التعبري عن 

ق�شايا وهموم الوطن واملواطنني يف خمتلف املجاالت ، وقدم تو�شياته البّناءة حولها للحكومة ، وا�شتجابة 

لتوجيهات القيادة احلكيمة - يا �شاحب ال�شمو - فاإن املجل�س اعتمد كمنهج اأ�شيل ودائمًا اأ�شلوب االرتقاء 

املبا�شر مع  والتوا�شل  الآليات عمله  املتوا�شل  التحديث  والرقابي عرب  الت�شريعي  ال�شعيدين  اأدائه على  يف 

املواطنني وخمتلف قطاعات و�شرائح املجتمع للتعبري عن تطلعاتهم وهمومهم وق�شاياهم .

وحتر�س جلان املجل�س دائمًا على عقد احللقات النقا�شية والقيام بالزيارات امليدانية للوقوف عن قرب على 

حقيقة الق�شايا وتفّح�س امل�شكالت واال�شتماع بعناية لكل اآراء ومقرتحات واأفكار املواطنني ، وكل اجلهات 

املعنية وذوي اخلربة واالخت�شا�س ، واال�شتعانة بالدرا�شات العلمية والفنية ب�شاأن كل ما يتدار�شه املجل�س 

من م�شروعات قوانني ومو�شوعات عامة .

عرب  الدوؤوب  ن�شاطه  وا�شل  فقد  املحلي  ال�شعيد  على  االأحداث  مع  االإيجابي  املجل�س  تفاعل  اإىل  واإ�شافة 

م�شاركاته اخلارجية يف املحافل الربملانية االإقليمية والدولية ، فكان عطاء ال�شعبة الربملانية االإماراتية وافرًا 

، حّقق العديد من النتائج النوعية االإيجابية يف خمتلف الق�شايا واملجاالت، وجنحت يف التعبري عن مواقف 

والتاأييد  الدعم  ك�شب  مقدمتها  ويف  والدولية  واالإقليمية  الوطنية  والق�شايا  االأحداث  خمتلف  اإزاء  الدولة 

ملوقف الدولة جتاه ا�شتعادة �شيادتها على جزرها الثالث وفقا ملبادئ ال�شرعية الدولية .

ويف اإطار متابعات املجل�س الربملانية لق�شايانا الوطنية ، فقد اأ�شدر املجل�س بيانًا* بخ�شو�س القرار املتحيز 

 ، مغلوطة  معلومات  اإىل  كليته  ا�شتند يف  الذي   ، االإمارات  االإن�شان يف  ملف حقوق  االأوروبي حول  للربملان 

وادعاءات باطلة ، متجاهاًل ب�شكل متعّمد ما حققته االإمارات من اإجنازات معروفة يعاي�شها اجلميع على 

اأر�س الواقع وت�شهد بها العديد من التقارير الدولية املو�شوعية وذات م�شداقية يف خمتلف ق�شايا حقوق 

العادلة  والت�شريعات  بالب�شر  االجتار  ومكافحة  القانون  �شيادة  باحرتام  اخلا�شة  االإمارات  يف  االإن�شان 

وال�شامنة حلقوق العمالة الوافدة وتعزيز مكانة املراأة واحرتام حقوقها ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية 

.

�شاحب ال�شمو ،،،

اإن عملية تكامل االأدوار املنوطة باملجل�س واحلكومة مبوجب الد�شتور ت�شكل �شندًا اأ�شا�شيًا للمجل�س للوفاء 

اأ�شحاب  اإذ يثّمن عاليًا تعاون �شموكم واأع�شاء حكومتكم �شواًء بح�شور  مب�شوؤولياته الوطنية واإن املجل�س 

ال�شمو واملعايل الوزراء اجلل�شات عند مناق�شة م�شروعات القوانني واملو�شوعات العامة اأو الرد على اأ�شئلة 

االأع�شاء ب�شاأن خمتلف الق�شايا ، فاإنه يتطلع اإىل مزيد من االهتمام بتو�شيات املجل�س واإقرارها وو�شعها 

مو�شع التنفيذ ملعاجلة الق�شايا التي تت�شمنها، ويف مقدمتها ما يلبي احتياجات املواطنني ومعاجلة همومهم 

وق�شاياهم ، كما يتطلع اإىل املزيد من االإثراء والتوا�شل يف هذا التعاون البّناء .

�شاحب ال�شمو ،،،

األقت على عاتقنا القيادة واأبناء الوطن حتمل م�شوؤولية ممار�شة اخت�شا�شات املجل�س الد�شتورية يف  لقد 

التعاون  بداأناه عرب  ما  ا�شتكمال  والعطاء على  الهمة  تغمرنا حما�شة  الدور  بداية هذا  ومع   ، املرحلة  هذه 

الوثيق واملتبادل بني املجل�س واحلكومة والذي كان دائمًا حجر الزاوية يف حتقيق ما ن�شبو اإليه جميعًا يف 

احلفاظ على مكت�شبات واإجنازات الوطن ، وكعادتنا مع قيادتنا احلكيمة فاإننا جندد العهد ل�شاحب ال�شمو 

“ ، واإخوانكم  “ يرعاكم اهلل  “يحفظه اهلل”، ول�شموكم  اآل نهيان - رئي�س الدولة  ال�شيخ خليفة بن زايد 

اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد ، ول�شعبنا العزيز ، باأن نكون - باإذن اهلل عز وجل - على قدر 

امل�شوؤولية والثقة التي اأوليتمونا اإياها ، ولن ناألو جهدًا جتاه اأي م�شوؤولية وطنية ، ون�شاأل اهلل العلي القدير اأن 

يوفقنا جميعًا ملا فيه خري الوطن واملواطنني ، اإنه نعم املوىل ونعم الن�شري.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
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خطاب االفتتاح الذي األقاه ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم

دبي – حاكم  الوزراء  جمل�ص  – رئي�ص  الدولة  رئي�ص  – نائب 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإخواين �شمو اأولياء العهود .. ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي .. احل�شور الكرام ..

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .ب�شم اهلل تعاىل ، وبت�شريف من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان - رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ نفتتح اليوم دور االنعقاد الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س 

اأبناء  يبذلها  التي  املخل�شة  انعقاد دورتكم اجلديدة مع اجلهود  يتواكب  الوطني االحتادي  للمجل�س  ع�شر 

وطننا الغايل يف م�شرية حتقيق روؤية االإمارات يف عام 2021م ، مت�شلحني بالعزم والت�شميم ، وم�شتلهمني 

مرياث االآباء واالأجداد ، وم�شتندين اإىل برنامج �شامل للعمل الوطني ، وخطة ا�شرتاتيجية متكاملة للحكومة 

االحتادية . االإخوة واالأخوات اأع�شاء املجل�س الوطني ... لقد �شهد جمل�شكم تطورا نوعيا على �شعيد تر�شيخ 

2011/09/24م ، والتي ج�شدت  جتربته يف تو�شيع امل�شاركة ال�شيا�شية باإجراء االنتخابات الثانية يف 

، وتفعيل دور  امل�شاركة  لتعزيز  2005م  اأطلقناه يف عام  التمكني الذي  اإحدى املراحل املتدرجة لربنامج 

وقدرة  متثيال  اأكرب  وبات   ، وم�شوؤولياته  دوره  تعاظم  قد  اليوم  جمل�شكم  اإن   . االحتادي  الوطني  املجل�س 

 - اهلل  باإذن   - له  املغفور  دعائمها  اأر�شى  التي  املباركة  االحتادية  امل�شرية  وتعزيز  املكت�شبات  �شيانة  على 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ ، واملغفور له - باإذن اهلل - ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم ، واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات . اإننا من�شي بثبات نحو الو�شول 

بالتجربة ال�شيا�شية االإماراتية اإىل مقا�شدها ، وحتقيق التنمية املن�شودة ، وتو�شيع نطاق امل�شاركة متطلعني 

اإىل الدور املحوري املناط مبجل�شكم املوقر ك�شلطة م�شاندة ومر�شدة ، وحري�شني على تفعيل م�شاركته يف 

دعم احلكومة و�شيا�شاتها بالروؤى واالأفكار املبدعة واملبتكرة على كافة االأ�شعدة . االإخوة واالأخوات اأع�شاء 

املجل�س الوطني ... لقد حر�س د�شتور دولة االإمارات على �شون جميع احلقوق واحلريات على اأر�س الدولة 

، وقد عملت ال�شلطة يف الدولة على احرتام هذه احلقوق واحلريات مما جعل دولة االإمارات جنة للمواطن 

خاٍل  جمتمع  يف  واالأمان  واالأمن  العي�س  م�شتويات  باأرقى  فيها  اجلميع  متتع  حيث  �شواء  حد  على  والوافد 

من التفرقة واالإجحاف . واإننا ملتزمون باأن من�شى قدما مبا ر�شمه وا�شعو الد�شتور ليظل �شون احلقوق 

عقيدتنا  احرتام  اإطار  يف  كله  وهذا  موؤ�ش�شاتها،  بجميع  ال�شيا�شية  ال�شلطة  عمل  ركائز  اأهم  واحلريات 

املجل�س  اأع�شاء  واالأخوات  االإخوة   . املتحدة  العربية  االإمارات  جمتمع  يف  وعاداتنا  واأعرافنا  االإ�شالمية 

الوطني ... لقد حظيت املراأة خالل م�شريتنا بكل م�شاندة ودعم ، وقد اأثبتت التجربة اأن املراأة االإماراتية 

قدر امل�شوؤولية يف جميع املنا�شب التي تولتها ، واإنني اأدعو اأخواتي وبناتي اإىل التحلي بذات االندفاع والثقة 

التي رافقت املراأة االإماراتية يف ظل ما حتظى به ت�شجيع وتاأييد من قبل القيادة ال�شيا�شية ، ومبا يتالءم 

 مع متطلبات تفعيل امل�شاركة والتنمية ال�شيا�شية يف الدولة . االإخوة واالأخوات اأع�شاء املجل�س الوطني ... 

المرفق الرابع

اإن ع�شويتكم يف هذا املجل�س م�شوؤولية واأمانة عظيمة ، واحلكم فيها يعود ملن اأوالكم ثقته ، فاحر�شوا على اأن 

تكونوا اأهال للثقة ، والتزموا م�شلحة الوطن وم�شالح املواطنني ، وتوا�شلوا مع اإخوانكم املواطنني، وحافظوا 

على الروابط التي جتمعكم مع خمتلف مكونات املجتمع االإماراتي االأ�شيل تر�شيخا لثقافة الت�شاور وامل�شاركة 

يف �شنع القرار ، والتاأكيد على اأهمية راأي الفرد يف توجيه راأي اجلماعة . ويف ختام حديثي من على منربكم 

على  االإمارات  حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخواين  اإىل  والتقدير  بالتحية  اأتوجه   ، هذا 

جهودهم اخلرية يف تعزيز اأركان االحتاد ، كما اأتوجه بالتحية والتقدير اإىل كل مواطن ومواطنة �شاهموا 

بالعمل واجلد يف بناء احتادنا الغايل ووطننا العزيز. ن�شكركم اأيها االإخوة االأع�شاء اأنتم ومن �شبقكم يف 

هذا املجل�س ، فقد كنتم عند ح�شن الظن بكم ، واأديتم واجبكم باأمانة واإخال�س ، وننتظر منكم املزيد من 

اجلهد والعطاء . اأعانكم اهلل ، ووفقكم ، ورعاكم ، و�شدد على دروب اخلري خطاكم.

 وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته . 



357 356

هيئة املكتب

 . املـــــــــر  اأحمــــــد  حممـــــد   / معايل     : املجلـــــ�س   رئيـــــ�س   .1
. القبي�شي  عبداهلل  اأمل  الدكتورة   / �شعادة      : للرئي�س   االأول  النائب   .2
. ال�شام�شي  حمد  عبداهلل  الدكتور   / �شعادة     : للرئي�س   الثاين  النائب   .3

. الرحومـــــي  اأحمــــــد  حمــــد   / �شعادة     : املجلــــ�س   مراقــــب   .4
 . الكتبــــــي  �شعيــــد  م�شبــــــح   / �شعادة     : املجلـــــ�س   مراقـــب   .5

المرفق الخامس

جلنة ال�سوؤون الداخلية والدفاع   

)رئي�شًا( النقبــي     علـي  يعقــوب  د.   / �شعادة   )1
)مقررًا(  ركـا�س     بن  ح�شـن  عبيـد   / �شعادة   )2

اجلـــروان  حممــد  اأحمد   / �شعادة   )3
اخلاطري نا�شر  �شعيد   / �شعادة   )4

القبي�شـي  عبـداهلل  اأمل  د.   / �شعادة   )5
ال�شام�شي  حمد  عبداهلل  د.   / �شعادة   )6

بوخـ�س حممـــد  ر�شـــاد   / �شعادة   )7

جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية 

)رئي�شًا( الزعابـــي     علـــي  اأحمـد   / �شعادة   )1
)مقررًا ال�شام�شي   جمعـة  �شلطـان   / �شعادة   )2

ال�شاهني عبداللطيف  عبدالرحيم  د.   / �شعادة   )3
غليطة بن  اأحمـد  مـروان   / �شعادة   )4
القبي�شـــي  بطــي  حممــد   / �شعادة   )5

العامري حم  بن  م�شلـم  حممد  د.   / �شعادة   )6
الكتبـــي �شعيــد  م�شبــح   / �شعادة   )7

جلنة �سوؤون الرتبية والتعليم وال�سباب واالإعالم 

والثقافة

)رئي�شًا( البحـــــر  جمعـة  منـى  د.   / �شعادة   )1
اأحمـــد الرحومي          )مقررًا(  2( �شعادة / حمـــد 

الكعبـــــي حممـــد  نــــورة   / �شعادة   )3
اخلاطري نا�شر  �شعيد   / �شعادة   )4

اليماحي حممد  اأحمد  عائ�شة   / �شعادة   )5
العــــري         عي�شــى  �شيخــة   / �شعادة   )6

ال�شريدي اأحمــد  غريب   / �شعادة   )7

جلنة ال�سوؤون املالية واالقت�سادية وال�سناعية

)رئي�شًا(  الظاهـــري  را�شــــد  �شلطــان   / �شعادة   )1
2( �شعادة / علــي عي�شــــى النعيمـــــي       )مقررًا(

الزعابي  عبـداهلل  العزيز  عبــد   / �شعادة   )3
غليطـــة بن  اأحمد  مـــروان   / �شعادة   )4

االأعمــــا�س عبداهلل  اأحمــــد   / �شعادة   )5
الرقبانـــــي �شعيــــد  مــحمــــد   / �شعادة   )6

العامري   باحلطم  حممد  اأحمد   / �شعادة   )7

المرفق السادس
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جلنة فح�ص الطعون وال�سكاوي

1( �شعادة /د. عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني    )رئي�شًا(
)مقررًا( الب�شطــي     را�شــد  عفراء   / �شعادة   )2

ال�شويــدي نا�شر  خليفة   / �شعادة   )3
الطنيجي عبداهلل  في�شــل   / �شعادة   )4

اأحمــــد  جا�شـم  علــــي   / �شعادة   )5
اأهلي عبدامللك  اأحمد   / �شعادة   )6

الكتبـــي �شعيــد  م�شبح   / �شعادة   )7

واملرافق  واالأوقاف  االإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة 

العامة

1( �شعادة / اأحمـد عـبـداهلل االأعمــــا�س     )رئي�شًا(
بوخــــــ�س      )مقررًا( ر�شـاد حممـــد  �شعادة /   )2

هويـــدن بن  حممــد  �شالـم    / �شعادة   )3
ال�شماحـــي �شيــف  �شلطـــان   / �شعادة   )4
�شالـــــم  بن  حممــد  حميــد   / �شعادة   )5
اليماحــــي اأحمــــد  عائ�شــة   / �شعادة   )6

العامري باحلطم  حممد  اأحمد   / �شعادة   )7

تابع ت�سكيل اللجان 

جلنة ال�سوؤون ال�سحية والعمل وال�سوؤون

 االجتماعية  

   

العامري     بالركا�س  حممد  �شامل   / �شعادة   )1
)رئي�شًا(

)مقررًا( ال�شماحــــي   �شيـف  �شلطــان   / �شعادة   )2
ال�شام�شـي رحمة  حممد  اأحمد   / �شعادة   )3

العــــــري عي�شـــى  �شيخـــة   / �شعادة   )4
العويــــ�س  علـــــي  �شيخـــــــة   / �شعادة   )5
هويــــدن حممـــــد  �شالــــم   / �شعادة   )6

الطنيجـــــي عبداهلل  في�شــل   / �شعادة   )7

جلنة ال�سوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول

 والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية

)رئي�شًا( ال�شريقــي   حممـد  را�شــد   / �شعادة   / �شعادة   )1
)مقررًا( الب�شطـــي     را�شــد  عفـراء   / �شعادة   )2

اأهلــــي عبدامللك  اأحمـــد   / �شعادة   )3
�شالـــم بن  حممـد  حميـــد    / �شعادة   )4
املن�شـوري  عبيــد  احمــد    / �شعادة   )5
ال�شريــدي اأحمـــد  غريب   / �شعادة   )6

ال�شام�شي رحمة  حممد  اأحمد   /  / �شعادة   )7

جلنة الرد على خطاب االفتتاح 

�سعادة / �سامل حممد بالركا�ص العامري       )رئي�ص اللجنة(

�سعادة / ر�ســــــاد حممــــــد بـــــوخ�ص .     )مقرر اللجنة(

�سعادة / م�سبــــــح �سعيــــد الكتبــــــي .

�سعادة / اأحمــــد حممـــــد اجلـــــروان .

�سعادة / اأحمــــــد علــــــي الزعابــــي .

�سعادة / �سلطــــان �سيـــف ال�سماحـــي .

�سعادة / اأحمــــد عبـــــدامللك اأهلـــــي .

�سعادة / علـــــي عي�ســــى النعيمـــــي. 

المرفق السابع
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جلنة روؤ�ساء اللجان

الظاهري را�شد  �شلطان   / �شعادة   2- النقبي                            علي  يعقوب   . د   / �شعادة   1-

البحر جمعة  منى  د.   / �شعادة   4- الزعابي                               علي  اأحمد   / �شعادة   3-

ال�شريقي حممد  را�شد   / �شعادة   6- العامري                 بالركا�س  حممد  �شامل   / �شعادة   5-

اأحمد عبداهلل االأعما�س                          -8 �شعادة / د. عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني -7 �شعادة / 

المرفق التاسعالمرفق الثامن

اللجان املوؤقتة التي مت ت�سكيلها لدرا�سة املو�سوعات العامة

االأوىل  اجلل�شة  املواطنني”  يف  اأعداد  زيادة  يف  احلكومة  “�شيا�شة  مو�شوع  لدرا�شة  املوؤقتة  اللجنة   1-

املعقودة بتاريخ 2012/11/06م

املن�شوري عبيد  اأحمد   2- االأعما�س                   عبداهلل  اأحمد   1-

العامري باحلطم  حممد  اأحمد   4- اجلروان                             حممد  اأحمد   3-

ال�شام�شي  جمعة  �شلطان   6- �شامل                            بن  حممد  حميد   5-

العوي�س علي  �شيخة  د.   8- ال�شماحي                           �شيف  �شلطان   7-

اليماحي  حممد  اأحمد  عائ�شة   10- العري                           عي�شى  �شيخة  د.   9-

ال�شريدي  اأحمد  غريب   12- ال�شام�شي                     حمد  عبداهلل  -11د. 

القبي�شي  بطي  حممد   14- الطنيجي                              -13د.عبداهلل 

الكتبي  �شعيد  م�شبح   16- غليطة                         بن  اأحمد  مروان   15-

الكعبي  حممد  نورة   18- البحر                            جمعة  منى  د.   17-

النقبي  علي  يعقوب  د.   19-

هذا  دمج  على  املجل�س  وافق  2013/04/30م  بتاريخ  املعقودة  العا�شرة  اجلل�شة  ويف   : مالحظة 

املو�شوع ومو�شوع “�شيا�شة املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�شكانية” املحال اإىل جلنة ال�شوؤون الداخلية والدفاع 

بتاريخ  املعقودة  ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  يف  االأول  العادي  االنعقاد  دور  من  الثامنة  اجلل�شة  يف 

الدائمة.    للجنة  لالن�شمام  املوؤقتة  اللجنة  الأع�شاء  املجال  يفتح  اأن  على  2012/03/27م، 

االأندية  تطوير  يف  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  “ �شيا�شة  مو�شوع  لدرا�شة  موؤقتة  اللجنة   2-

الريا�شية ومراكز ال�شباب” يف اجلل�شة الثامنة املعقودة بتاريخ 2013/03/05م

غليطة بن  اأحمد  مروان   2- االأعما�س               عبدهلل  -1اأحمد 

ال�شماحي �شيف  �شلطان   4- الطنيجي                 عبدهلل  -3في�شل 

اأهلي عبدامللك  اأحمد   6- ال�شويدي                              نا�شر  خليفة   5-

البحر جمعة  د.منى   8- الرحومي                               اأحمد  حمد   7-
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مر�سوم احتادي رقم )67( ل�سنة 2013

بف�ص دور االنعقاد الثاين من الف�سل الت�سريعي اخلام�ص ع�سر

للمجل�ص الوطني االحتادي

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان

رئي�ص دولة االإمارات العربية املتحدة

بعد االطالع على الد�شتور ،

وبناًء على ما عر�شه رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ، وموافقة جمل�س الوزراء ،

ر�سمنا مبا هو اآت :

املادة االأوىل

يف�س دور االنعقاد الثاين من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي بنهاية جل�شة يوم 

الثالثاء املوافق 25 يونيو 2013 .

املادة الثانية

على رئي�س املجل�س الوطني االحتادي تنفيذ هذا املر�شوم ، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية .

خليفة بن زايد اآل نهيان             

       رئي�ص دولة االإمارات العربية املتحدة 

�سدر عنا يف ق�سر الرئا�سة باأبوظبي : 

بتاريخ : 11 �سعبان 1434هـ

املوافقة : 20 يونيو 2013م

المرفق الحادي عشرالمرفق العاشر

بيان مب�سروعات القوانني يف دور االنعقاد العادي الثاين من 

الف�سل الت�سريعي اخلام�ص ع�سر

¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûeádÉME’G ïjQÉJ áæé∏dG Ω

1

2

3

4

5

äÉ¶MÓe

 مشروع قانون احتادي في
 شأن املوارد الوراثية
 النباتية لألغذية

والزراعة

 جلنة الشؤون
اخلارجية والتخطيط

 والبترول والثروة
 املعدنية والزراعة
والثروة السمكية

ج(1) املعقودة بتاريخ 
2012/11/06م

متت مناقشته في اجللسة الثانية 
عشرة املعقودة بتاريخ
14-2013/05/15م

 واجللسة السادسة عشرة املعقودة 
بتاريخ 2013/06/11م

 مشروع قانون احتادي في
شأن التعليم اإللزامي

 جلنة شؤون التربية
 والتعليم والشباب
واإلعالم والثقافة

 جلنة الشؤون
الداخلية والدفاع

 جلنة الشؤون املالية
 واالقتصادية
والصناعية

 جلنة الشؤون املالية
 واالقتصادية
والصناعية

 مشروع قانون احتادي في
 شأن اعتماد امليزانية

 العامة للدولة
 وميزانيات اجلهات

 املستقلة امللحقة عن
السنة املالية 2013م

 مشروع قانون احتادي في
 شأن اعتماد احلساب

 اخلتامي لالحتاد
 واحلسابات اخلتامية
 للجهات املستقلة

 وامللحقة عن السنة
 املالية املنتهية في
2011/12/31م

 مشروع قانون احتادي
 بتعديل بعض أحكام

 املرسوم االحتادي رقم (2)
 لسنة 2004م بشأن
هيئة اإلمارات للهوية

ج(1) املعقودة بتاريخ 
2012/11/06م

ج(1) املعقودة بتاريخ 
2012/11/20م

ج(1) املعقودة بتاريخ 
2013/01/08م

 ج5) املعقودة بتاريخ)
2013/08/01م

 املشروع جاهز للعرض على اجمللس
 حيث مت اعتماد تقريره بتاريخ

2013/01/15 م

 متت مناقشته في اجللسة الثالثة
املعقودة بتاريخ 2012/12/11م

 متت مناقشته في اجللسة الرابعة
املعقودة بتاريخ 18 /12/ 2012م

متت مناقشته في اجللسة احلادية 
عشرة املعقودة بتاريخ  

04/30 / 2013م
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¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûeádÉME’G ïjQÉJ áæé∏dG Ω

6

7

8

9

äÉ¶MÓe

á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dGh

(ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (5ê 

Ω2013/01/08

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (7ê)

Ω  2013/02/20-19-13-12

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (7ê)

Ω  2013/02/20-19-13-12

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (9ê)

Ω2013/03/19

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’Gh

á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

á«fƒfÉ≤dGh

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’Gh

 ” å«M ¢ù∏éŸG ≈∏Y ¢Vô©∏d õgÉL ´hô°ûŸG

  ïjQÉàH √ôjô≤J OÉªàYG

Ω2013  /  06/  12

Iô°ûY á©HÉ°ùdG á°ù∏÷G ‘ ¬à°ûbÉæe â“ 

Ω2013 / 06/ 25 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

 Iô°ûY á°ùeÉÿG á°ù∏÷G ‘ ¬à°ûbÉæe â“

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

Ω2013 / 06/ 4 

¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 

…QÉéàdG  ¢û¨dG  áëaÉµe""
á°SGQódG ó«b ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe 

áæé∏dG ΩÉeCG 

‘  …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 

áÁOh ¿ƒfÉb " ¿CÉ°T"

¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 

IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸGh ™jQÉ°ûŸG 

á£°SƒàŸGh

¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe 

¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG ¢†©H πjó©J 

áæ°ùd (51) ºbQ …OÉ–’G 

áëaÉµe  ¿CÉ°T  ‘  Ω2006 

ô°ûÑdÉH QÉŒ’G

¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûeádÉME’G ïjQÉJ áæé∏dG Ω

10

11

12

13

14

äÉ¶MÓe

 §«£îàdGh á«LQÉÿG áæ÷

 á«fó©ŸG IhÌdGh ∫hÎÑdGh

á«µª°ùdG IhÌdGh áYGQõdGh

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (10ê)

Ω2013/04/23

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (10ê)

Ω2013/04/23

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (12ê)

Ω2013/05/15-14

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (15ê)

Ω2013/04/06

 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG (16ê)

Ω2013/06/11

 á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’Gh

 á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dGh

 á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

´ÉaódGh

 á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

á«fƒfÉ≤dGh

 Iô°ûY á°ùeÉÿG á°ù∏÷G ‘ ¬à°ûbÉæe â“

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

Ω2013/06/04

 Iô°ûY ájOÉ◊G á°ù∏÷G ‘ ¬à°ûbÉæe â“

  ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

Ω2013  /  04/  03

áæé∏dG ΩÉeCG á°SGQódG ó«b ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

 ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe

 äÉ«dÉ©ØdGh äBÉ°ûæŸG øeCG

  á«°VÉjôdG

 AÉ°ûfEÉH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe

 áæjóÃ á«FGóàHG ájOÉ–G áªµ

ábQÉ°ûdG IQÉeEÉH ójòdG

áæé∏dG ΩÉeCG á°SGQódG ó«b ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

áæé∏dG ΩÉeCG á°SGQódG ó«b ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

 AÉ°ûfEÉH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe

 áëaÉµŸ õ«ªà∏d ‹hódG õcôŸG

∞«æ©dG ±ô£àdG

 ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe

 ‘É°VEG OÉªàYG ôjô≤J

 OÉ–Ód áeÉ©dG á«fGõ«ª∏d

 á∏≤à°ùŸG äÉ¡÷G äÉ«fGõ«eh

Ω2013 á«dÉŸG áæ°ùdG øY

 ¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´hô°ûe

 ájQÉ°ùdG ¢VGôeC’G áëaÉµe

المرفق الثاني عشر

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

املو�سوع : تو�سيات املجل�ص الوطني يف مو�سوع: “ �سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ساأن 

حماية الرتبة والغطاء النباتي”  

نرجو االإحاطة باأن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�س يف جل�شته املعقودة بتاريخ 2013/03/05 مو�شوع 

“ �شيا�شة وزارة االبيئة واملياه يف �شاأن حماية الرتبة والغطاء النباتي “ ويف جل�شته بتاريخ  2013/04/30 
انتهى اإىل اإ�شدار التو�شيات املرفقة.

برجاء التف�شل بعر�س التو�شيات على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار ال�شادر يف �شاأنها.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

حممد اأحمد املر

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

*مرفق تو�شيات املجل�س.
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تو�سيات مو�سوع 

�سيا�سة وزارة البيئة واملياه يف �ساأن حماية  الرتبة والغطاء النباتي 

وتنظيم  و�شبط  االحتطاب،  و  املراعي  ومراقبة  الرعي  لتطوير  الالزمة  الت�شريعية  املنظومة  ا�شتكمال   .1
اإدخال االأ�شناف النباتية ،واملحميات الطبيعية،مع االأخذ بعني االعتبار اأن تتواءم هذه الت�شريعات مع 

االتفاقيات الدولية التي �شادقت عليها الدولة.

املبيدات  و  الكيماوية  املواد  با�شتخدام  يتعلق  فيما  البيئية  ال�شلوك  ومدونات  الدولية  باملعايري  االلتزام   .2
والرقابة عليها والتخل�س من النفايات و املخلفات الزراعية.

يتعلق  فيما  اآليات  و�شع  باالنقرا�س  املهددة  النباتات  و  الطبيعة  املحميات  و  البيئية  النظم  �شون   .3
باإدخال االأنواع و االأ�شناف النباتية اجلديدة.

ا�شرتاتيجيات  يف  ومكونا  رئي�شيا  جزءا  واعتبارها  احلديثة،  العلمية  واملمار�شات  البحوث  ت�شجيع   .4
االن�شان  �شحة  على  املخاطر  و  البيئي  االأثر  لتقييم  وبرامج  درا�شات  اإجراء  و  البيئي  العمل  وخطط 

واحليوان.

عن  الناجت  التلوث  ومعاجلة  واحتواء  لر�شد  اجراءات  على  حتتوي  وبرامج  طوارئ،  خطط  و�شع   .5
ا�شتخدام املبيدات واالأ�شمدة الكيماوية.

وحتديد  وت�شنيفها  حتديثها  على  والعمل  باالنقرا�س  املهددة  النباتية  لالأنواع  بيانات  قاعدة  اإن�شاء   .6
قيمتها االقت�شادية واالجتماعية بالتن�شيق مع املوؤ�شـ�شات واملراكز العلمية والبحثية.

تطبيق  و  للمزارعني  واال�شت�شارية  االر�شادية  اخلدمات  لدعم  الالزمة  العمل  وخطط  برامج  و�شع   .7
املعايري الدولية العلمية املتبعة يف هذا ال�شاأن.

و�شع نظم منهجية و اآليات عمل وا�شحة  ت�شمن فعالية اللجان امل�شكلة حلماية البيئة وخطط للتعاون   .8
والتن�شيق بني هذه اللجان يف اإطار اال�شتغالل االأمثل للموارد البيئية.

و�شع برامج للتعاون و التن�شيق مع خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية، واالأكادميية، واملوؤ�ش�شات   .9
مع  اخلربات  وتبادل  وتنميتها  البيئية  املوارد  على  املحافظة  �شاأن  يف  العام  النفع  جمعيات  و  املحلية 

املوؤ�ش�شات الدولية يف هذا ال�شاأن.

ودولية. حملية  تدريب  برامج  خالل  من  البيئي  العمل  يف  املتخ�ش�شة  الوطنية  الكوادر  10.تاأهيل 
يف  امل�شتدامة  للتنمية  الهادفة  البيئية  والق�شايا  والنظريات  والقوانني  احلقائق  و  املفاهيم  11.اإدخال 

املناهج الدرا�شية والتعليمية والتن�شيق امل�شرتك مع موؤ�ش�شات التعليم العايل والبحث العلمي.

البيئية  باملوارد  اخلا�شة  واملهارات  املعارف  نقل  يف  واملوؤ�ش�شية  الفردية  املحلية  اخلربات  12.توثيق 
واحلياة الفطرية و�شيانتها.

م�شاحة  من   25% عن  تقل  ال  زراعية  و  خ�شراء  م�شاحات  بتخ�شي�س  العقاريني  املطورين  13.اإلزام 
االأر�س الكاملة تخدم املجمعات ال�شكنية، وت�شلح لتنفيذ برامج زراعية م�شرتكة للم�شاكن.

بتحمل جميع  امل�شاريع  اأ�شحاب  اإلزام  تن�س على  التي  القوانني  لتنفيذ  االقت�شاد   وزارة  14.التعاون مع 
امل�شوؤوليات  والتبعات جتاه البيئة بعد انتهاء امل�شاريع املنفذة لهذه ال�شركات.

والعمل  الالزمة،  الت�شهيالت  ومنحها  النفايات  تدوير  بعملية  تقوم  التي  ال�شركات  وحتفيز  15.ت�شجيع 
على اإزالة ال�شعوبات التي تعيق قيامها بعملها.

يف  احلرة  املناطق  على  الالزمة  ال�شروط  وو�شع  الرقابة  لغر�س  للوزارة  الكاملة  ال�شالحية  16.منح 
ال�شركات  عن  الناجتة  ال�شناعية  املخلفات  م�شتوى  حتديد  �شرورة  مع  البيئي،  ال�شاأن  يف  الدولة 

ال�شناعية.

برجاء التف�شل بعر�س التو�شية على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار الذي ي�شدر يف هذا ال�شاأن .
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وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني

ال�شالم عليكم ورحمة هلل وبركاته .. وبعد ،

تو�سيات مو�سوع

“ الدولة  يف  ال�سحة  قطاع  تنمية  �ساأن  يف  ال�سحة  وزارة  “ �سيا�سة 

نرجو االإحاطة باأن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�س يف جل�شته املعقودة بتاريخ 2013/03/19 مو�شوع 

“ �شيا�شة وزارة ال�شحة يف �شاأن تنمية قطاع ال�شحة يف الدولة “ ويف جل�شته بتاريخ  2013/04/30 
انتهى اإىل اإ�شدار التو�شيات املرفقة.”

برجاء التف�شل بعر�س التو�شيات على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار ال�شادر يف �شاأنها.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

    

      حممد اأحمد املر

  رئي�ص املجل�ص الوطني االحتادي

*مرفق تو�شيات املجل�س.

تو�سيات مو�سوع

“ الدولة  يف  ال�سحة  قطاع  تنمية  �ساأن  يف  ال�سحة  وزارة  “ �سيا�سة 

1.للقانون االحتادي رقم 10 ل�شنة 2008م ب�شاأن امل�شوؤولية الطبية، واإعداد املنظومة الت�شريعية الالزمة 
واملتعلقة بالعمل الطبي. 

و�شع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي يف الوزارة و خمتلف املوؤ�ش�شات التابعة لها ويف خمتلف   .2
اأهداف احلكومة االحتادية،  الدرا�شات مع متطلبات حتقيق  و  العلمي  البحث  االإدارات نظرا الرتباط 

واإن�شاء مركز معلومات يحتوي على �شجالت االأمرا�س املختلفة يف الدولة. 

حتقيق  متطلبات  و  احتياجات  مع  يتواءم  مبا  االإدارية  اأو  الفنية  �شواء  الب�شرية  الكوادر  عدد  زيادة   .3
وتبنيهم يف  العامة  الثانوية  املواطنة من خريجي  الب�شرية  الكوادر  وا�شتقطاب  العاملية  ال�شحة  معايري 

املجاالت والتخ�ش�شات الطبية املطلوبة. 

الطبية.  اخلدمات  جودة  متطلبات  لتحقيق  مهامها  اأداء  من  لتمكينها  ال�شحة  وزارة  ميزانية  زيادة   .4
ب�شكل  امل�شت�شفيات  يف  املزمنة  لالأمرا�س  الناق�شة  االأدوية  توفري  من  متكن  الوزارة  يف  اآلية  اإيجاد   .5

م�شتمر وعمل خمزون ا�شرتاتيجي ملواجهة االأزمات والطوارئ. 

الدرجة  اأقل من  املعينني على درجة  الوظيفية لالأطباء والفنيني واالإداريني  الدرجات  النظر يف  اإعادة   .6
امل�شتحقة وح�شب ال�شهادات املتفق عليها يف التقييم الفني. 

التخ�ش�شي داخل وخارج  تعليمهم  ا�شتكمال  الراغبني يف  املواطنني  الدعم املخ�ش�س لالأطباء  زيادة   .7
الدولة. 

اعتبارية.  �شخ�شية  ذات  الدوائية  للرقابة  احتادية  هيئة  اإن�شاء   .8
لها. الت�شغيلية  املوازنات  مع  بالدولة  الطبية  امل�شروعات  اعتماد  �شرورة   .9

الطبية  الدرا�شات  ل�شعوبة  نظرا  وذلك  للمواطنني  الدولة  يف  العربي  البورد  �شواغر  10.تخ�ش�س 
التخ�ش�شية يف اخلارج.

الطبي  ب�شقية  ال�شحي  املجال  يف  العاملة  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  مع  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  11.تعزيز 
والدوائي ، وذلك بهدف االرتقاء مب�شتوى اخلدمات الطبية يف الدولة لتتواءم واأرقى املعايري العاملية .  

برجاء التف�شل بعر�س التو�شية على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار الذي ي�شدر يف هذا ال�شاأن .
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وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

املو�سوع : تو�سيات املجل�ص الوطني يف مو�سوع: “ �سيا�سة وزارة االأ�سغال العامة يف �ساأن بناء 

  “ امل�ساكن ال�سعبية و�سق الطرق االحتادية و�سيانتها وحت�سينها 

نرجو االإحاطة باأن املجل�س الوطني  االإحتادي قد ناق�س جل�شته املعقودة بتاريخ 2013/04/13

و�شيانتها  االحتادية  الطرق  و�شق  ال�شعبية  امل�شاكن  بناء  �شاأن  يف  العامة  االأ�شغال  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

وحت�شينها “ ويف جل�شته بتاريخ 21/5/2013 انتهى اإىل اإ�شدار التو�شيات املرفقة.

برجاء التف�شل بعر�س التو�شيات على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار ال�شادر يف �شاأنها.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

      حممد اأحمد املر

  رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

*مرفق تو�شيات املجل�س.

تو�سيات مو�سوع “ �سيا�سة وزارة االأ�سغال العامة 

يف �ساأن بناء امل�ساكن ال�سعبية و�سق الطرق االحتادية و�سيانتها وحت�سينها “

التو�شيات املتعلقة مب�شاكن املواطنني التي  بحاجة اإىل �شيانة اأو اإحالل:- 

ال�شن  كبار  مل�شاكن  االأولوية  واإعطاء  امل�شاكن  �شيانة  لربامج  حمددة  زمنية  وخطط  معايري  12.و�شع 
واالأرامل واملطلقات واملعاقني.

لها. املقررة  الزمنية  اخلطط  وفق   اال�شكانية  امل�شاريع  الإجناز  الالزمة  املالية  االعتمادات  13.زيادة 
واملحلية  منها  االحتادية  االإ�شكان  بقطاع  املعنية  اجلهات  بني  للتن�شيق  حمددة  عمل  اآليات  14.و�شع 

وكذلك التن�شيق مع القطاع اخلا�س واملوؤ�ش�شات املجتمعية . 

لهم  منا�شب  حكومي  م�شكن  توفري  ومواطنة   مواطن  لكل  ت�شمن  التي  وال�شيا�شات  االآليات  15.و�شع 
وعدم ربط ذلك بالزواج.

على  للح�شول  املواطنني  طلبات  با�شتقبال  تقوم  التي  االحتادية  اجلهة  هي  االأ�شغال  وزارة  تكون  16.اأن 
م�شكن حكومي.

التو�سيات  املتعلقة بواقع الطرق االحتادية:

والتن�شيق  التخطيط  اأعمال  تتوىل  الدولة  يف  واملحلي  االحتادي  امل�شتويني  على  عليا  جلنة  ت�شكيل   .1
مل�شروعات الطرق و�شيانتها، واإيجاد اآلية منا�شبة تعمل على اإزالة املعوقات. 

بيوت  من  واال�شتفادة  اال�شت�شارية،  باالأعمال  للقيام  الطرق  جمال  يف  الوطنية  الكوادر  وتدريب  تاأهيل   .2
اخلربة العاملية واال�شت�شاريني الدوليني الذين يتم اال�شتعانة بهم يف هذا ال�شدد.

راأ�س اخليمة -  الفجرية وطريق  و�شارع  �شارع االحتاد  الرئي�شية مثل  الطرق االحتادية  �شرورة تطوير   .3
الذيد واالهتمام بتوفري اخلدمات على هذه الطرق.

واالنهيارات  باحلوادث  منها  يتعلق  ما  الطارئة خا�شة  االأزمات  مواجهة  �شاأن  اعتماد خطة طوارئ يف   .4
ال�شخرية، وزحف الرمال على بع�س الطرق وال�شوارع املفتوحة يف املناطق الرملية.

العمل على زيادة االعتمادات املالية املخ�ش�شة لتطوير �شبكة الطرق االحتادية وتنفيذ نظام ال�شيانة   .5
الوقائية.

املادية  واخل�شائر  الكبرية  االأ�شرار  ب�شبب  وذلك  املحورية  االأوزان  قانون  تطبيق  على  احلكومة  حث   .6
يف  والت�شبب  الزائدة  االأوزان  حتمل  من  ال�شلبية  الت�شرفات  ب�شبب  االحتادية  احلكومة  تتحملها  التي 

تلف ال�شوارع.

االحتادية. الطرق  و�شبكة  االحتاد  قطار  م�شروع  بني  التكامل  من  لال�شتفادة  ا�شرتاتيجية  خطة  و�شع   .7
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املو�سوع :ملو�سوع :تو�سية مو�سوع “ �سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء “ 

  يرجى االإحاطة باأن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�س بجل�شته الثانية يف دور االنعقاد العادي الثاين من 

“ �شيا�شة الهيئة  2012/11/20م مو�شوع  الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 

االحتادية للكهرباء واملاء “ بح�شور معايل/حممد بن طاغن الهاملي – وزير الطاقة،ويف نهاية مناق�شة 

العامة  واملرافق  واالأوقاف  االإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  للجنة  تو�شياته  اإحالة  على  املجل�س  وافق  املو�شوع 

الإعادة  �شياغتها.

الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة بتاريخ  ويف جل�شته اخلام�شة من دور انعقاده العادي الثاين يف الف�شل 

التو�شيات  اإ�شدار  اإىل  وانتهى  باملو�شوع  اخلا�شة  التو�شيات  على  املجل�س  اطلع  2013/01/08م 
االآتية : 

االإعفاءات  كافة  اإلغاء  ب�شاأن  2008م  ل�شنة   )2/190( رقم  الوزاري  القرار  يف  النظر  اإعادة   .1
مثل:  امل�شتحقة  للفئات  االإعفاءات  اإقرار  اأهمية  على  بالهيئة،والتاأكيد  املتعاملني  فئات  لكافة  ال�شابقة 

حمدودي الدخل من املتقاعدين واملعاقني الذين ال ي�شملهم ال�شمان االجتماعي،واملع�شرين ماليًا وفق 

اأحكام املحاكم.

و�شع اآليه عملية لنظام الفواتري الدورية ال�شتهالك الكهرباء واملاء لتجنب االأخطاء والر�شد الع�شوائي   .2
لفواتري اال�شتهالك الذي يوؤدي اإىل اإرهاق املتعاملني بالرغم من تعاقد الهيئة ال�شتخدام نظام )�شاب( 

.

املواطنني يف  مل�شاكن  قبل احلكومة  واملاء من  الكهرباء  تو�شيل وخدمات  اأ�شعار  دعم  النظر يف  اإعادة   .3
املناطق التي ت�شرف عليها الهيئة وفق ا�شرتاطات تر�شيد ا�شتهالك الكهرباء واملاء. 

اأجمايل  من   )25.8%( بـ  واملقدرة  الهيئة  يف  املواطنني  املوظفني  من  املتكررة  ال�شكاوى  درا�شة   .4
عددهم،والتاأكيد على حلها مبا يحقق العدالة الوظيفية وفقا لالأنظمة املعمول بها يف الدولة وباالآليات 

التي يراها جمل�س الوزراء منا�شبة.

موظفي  عدد  اإجمايل  من   )26.3%( ن�شبته  ما  ت�شكل  زالت  ال  والتي  الهيئة  يف  التوطني  ن�شبة  رفع   .5
الهيئة ، وااللتزام بقراري املجل�س الوزاري للخدمات رقم )338( ل�شنة 2011 ب�شاأن اآلية التوطني 

اعتماد  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )102( ورقم   ،2013-2011 االحتادي  احلكومي  القطاع  يف 

م�شتهدفات واآليات التوطني يف القطاع احلكومي االحتادي.

وعلى  املتعاملني  ر�شا  على  جتريها  التي  اال�شتبيانات  نتائج  لقيا�س  التحليلية  بالدرا�شات  القيام   .6
اإلغاء املركزية عرب �شد ال�شواغر الكثرية يف الوظائف القيادية ومنح �شالحيات اأكرب الإدارات املناطق   .7
خدمات  تقدمي  اإطار  يف  بها  القاطنني  املواطنني  على  االإجراءات  لت�شهيل  منها.  النائية  وخ�شو�شا 

متميزة جلميع فئات املتعاملني.

اخت�شا�شاته  جميع  ممار�شة  يف  ا�شتقالليته  حتقيق  على  والعمل  الداخلية  الرقابة  مكتب  دور  تفعيل   .8
لتحقيق دوره احلقيقي يف الرقابة على اأداء الهيئة،يف اإطار ال�شوابط التي حددها قرار جمل�س الوزراء 

وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  يف  االإدارة  جمال�س  حوكمة  نظام  �شاأن  يف   2011 ل�شنة   )29( رقم 

الربحية وغري الربحية اململوكة للحكومة االحتادية.

والعمل   ، الدولة  ال�شريع يف  والتطور  العمرانية  الطفرة  مع  يتوافق  واملاء مبا  الكهرباء  تطوير خدمات   .9
على تطبيق املفاهيم احلديثة املعتمدة يف خدمة العمالء ور�شا املوظفني اأ�شوة مبا هو مطبق يف هيئات 

الكهرباء واملاء املحلية باأبوظبي ودبي.

امل�شتهلك. �شالمة  على  حفاظا  امل�شتهلكة  املياه  على  للرقابة  خمتربات  10.اإن�شاء 
برجاء التف�شل بعر�س التو�شية على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار الذي ي�شدر يف هذا ال�شاأن.

                                 وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركات

                                                                                حممد اأحـمـد الـمـر

                                                                         رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
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املو�سوع : تو�سية مو�سوع “ �سيا�سة برنامج زايد لالإ�سكان”

 

يرجى االإحاطة باأن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�س بجل�شته ال�شاد�شة يف دور االنعقاد العادي الثاين من 

الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/01/22م مو�شوع “�شيا�شة برنامج 

زايد لالإ�شكان “ بح�شور معايل / ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان – وزير االأ�شغال العامة – رئي�س 

ال�شئون  للجنة  تو�شياته  اإحالة  املجل�س على  وافق  املو�شوع  نهاية مناق�شة  ، ويف  لالإ�شكان  زايد  برنامج 

االإ�شالمية واالأوقاف واملرافق العامة الإعادة �شياغتها، ويف جل�شته الثامنة بتاريخ 2013/03/05م 

اطلع املجل�س على التو�شيات اخلا�شة باملو�شوع وانتهى اإىل اإ�شدار التو�شيات التالية : 

األف   األف اإىل )800(  زيادة ميزانية برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان، وزيادة قيمة املنح من )500(   .1
كحد اأدنى ، والقرو�س مبا يتنا�شب مع متطلبات ال�شوق واإمكانية امل�شتفيد من امل�شاعدة ال�شكنية، ومبا 

يتوافق مع اأ�شعار تكلفة البناء ، وحتديد �شقف زمني لتقدمي الطلبات بحيث ال تزيد مدة املوافقة على 

ا�شتيفاء ال�شروط عن �شنة واحدة .

حمدودي  ظروف  مع  متا�شيا  درهم  األف(   20  ( اإىل  املنحة  من  امل�شتفيد  راتب  معيار  �شقف  رفع   .2
الدخل. 

واطالع  املعنية  املحلية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  الدولة  م�شتوى  على  لالإ�شكان  عامة  ا�شرتاتيجية  اإعداد   .3
الراأي العام عليها من خالل و�شائل االإعالم . 

تفعيل ا�شراك القطاع اخلا�س يف تنفيذ برامج اال�شكان يف الدولة ، وذلك من خالل التعاقد مع هذه   .4
وا�شتحداث  واملرافق  التحتية  البنية  متطلبات  فيها  تتوافر  التي  ال�شكنية  املجمعات  لت�شييد  ال�شركات 

برامج متويلية ذات اأ�شعار معتدلة وفرتات �شداد مقبولة من قبل الربنامج وتطبيق نظام التاأجري التملكي 

بالدولة للمواطنني واال�شتفادة منها خالل مدد زمنية حمددة. 

احلكومة  تتحمل  قرو�س  املواطنني  مبنح  املركزي  وامل�شرف  الربنامج  بني  املربمة  االتفاقية   تفعيل   .5
الفوائد والر�شوم املرتتبة عليها لتمويل امل�شاريع ال�شكنية للمواطنني امل�شتحقني للقرو�س واإبقاء ميزانية 

الربنامج املخ�ش�شة من الدولة للمنح فقط ، مما �شيحقق زيادة يف عدد امل�شتفيدين من الربنامج ويقلل 

من عدد الطلبات املرتاكمة .

واملحلية  احلكومية   والقطاعات  الربنامج  بني  والتعاون  التن�شيق  تعزيز  تت�شمن  عمل  خطط  و�شع   .6
وتوفري  للم�شتفيدين  ال�شكنية  االأرا�شي  منح  اآلية  �شاأن  يف  باالإ�شكان  ال�شلة  ذات  االأخرى  والقطاعات 

واملرافق  والطرق  واملاء  الكهرباء  اإمدادات  املثال  �شبيل  على  ال�شكنية   للمجمعات  اال�شا�شية  املرافق 

االأخرى.

زيادة  للحد من  وذلك  الربنامج  واملعرو�شة يف  ال�شكنية اجلاهزة  النماذج  بتنفيذ  امل�شتفيدين  ت�شجيع   .7

الإجناز  الربنامج  مع  املتعاقدة  املقاوالت  ل�شركات  وا�شحة  تنفيذ  واآليات  معايري  وو�شع   ، البناء  تكلفة 

االأعمال يف املواعيد املقررة وفق التعاقد.

برجاء التف�شل بعر�س التو�شية على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار الذي ي�شدر يف هذا ال�شاأن .

                                 وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركات

                                                                                حممد اأحـمـد الـمـر

                                                                         رئي�س املجل�س الوطني االحتادي



377 376

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

املو�سوع : تو�سيات املجل�ص الوطني يف مو�سوع: “ �سيا�سة املجل�ص الوطني لالإعالم يف �ساأن 

  “ تعزيز الت�سريعات االإعالمية يف الدولة 

2013/05/21م  بتاريخ   املعقودة  ناق�س يف جل�شته  قد  الوطني االحتادي  املجل�س  باأن  االإحاطة  نرجو 

مو�شوع “ �شيا�شة املجل�س الوطني لالإعالم يف �شاأن تعزيز الت�شريعات االإعالمية يف الدولة “ ويف جل�شته 

بتاريخ 2013/06/04 انتهى اإىل اإ�شدار التو�شيات املرفقة.

برجاء التف�شل بعر�س التو�شيات على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار ال�شادر يف �شاأنها.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

                                                                                     حممد اأحمد املر

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي       

*مرفق تو�شيات املجل�س.

تو�سيات مو�سوع “ �سيا�سة املجل�ص الوطني لالإعالم يف �ساأن

تعزيز الت�سريعات االإعالمية يف الدولة “

متر  الذي  االإعالمي  التطور  مع  ويتنا�شب  االإعالمية  للحالة  ال�شريعة  التغريات  يواكب  قانون  اإ�شدار   1-

به الدولة . 

من  ميكنه  مبا   ، لالإعالم  الوطني  املجل�س  مليزانية  املخ�ش�شة  املالية  االعتمادات  يف  النظر  اإعادة   2-

تنفيذ براجمه وم�شروعاته اال�شرتاتيجية خا�شة فيما يتعلق باإبراز الهوية الوطنية لالإعالم.   

تعرب  بحيث  املحلية  واالإذاعات  التلفزيونية  القنوات  مع  لالإعالم  الوطني  املجل�س  ين�شق  اأن  �شرورة   3-

هذه الو�شائل االإعالمية اجلماهريية عن �شيا�شات الدولة وثقافتها وخططها يف خمتلف املجاالت.

اخلارج.  يف  الدولة  و�شورة  مكانة  تعزيز  على  للعمل  الدولة  �شفارات  يف  اإعالمية  مكاتب  اإن�شاء   4-

االإعالمي.  املجال  يف  املواطنة  الكوادر  وتدريب  لتاأهيل  خمت�شة  اأكادميية  اإن�شاء   5-

االأكادميية. اإن�شاء  حلني  املواطنني  االعالميني  وتاأهيل  لتدريب  احلكومية  اجلامعات  مع  التن�شيق   6-

املوؤهلة.  الوطنية  الكوادر  تعيني  على  االعالمية  املوؤ�ش�شات  حث   7-

 -8 توطني املنا�شب القيادية والفنية يف املوؤ�ش�شات االإعالمية مبا يف ذلك املناطق االإعالمية احلرة. 
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املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد ،

املو�سوع : تو�سيات املجل�ص الوطني يف مو�سوع: “ �سيا�سة وزارة االقت�ساد “ 

بتاريخ2013/05/21م  املعقودة  جل�شته  يف  ناق�س  قد  االحتادي  الوطني  املجل�س  باأن  االإحاطة  نرجو 

مو�شوع “ �شيا�شة وزارة االقت�شاد “ ويف جل�شته بتاريخ 2013/06/04 انتهى اإىل اإ�شدار التو�شيات 

املرفقة.

برجاء التف�شل بعر�س التو�شيات على جمل�س الوزراء املوقر وموافاتنا بالقرار ال�شادر يف �شاأنها.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

حممد اأحمد املر        

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي       

*مرفق تو�شيات املجل�س.

تو�سيات مو�سوع “ �سيا�سة وزارة االقت�ساد “

اأوال:- القوانني والت�سريعات 

 

الوطني  لالقت�شاد  الت�شريعي  االإطار  ال�شتكمال  الت�شريعات  حزمة  من   االنتهاء  على  الوزارة  -1حث 

وجتهيز بيئة االأعمال يف جمال التناف�شية املتكاملة.

ت�شمن  حمددة  اأهداف  �شمن   2021 االإمارات  دولة  بروؤية  والت�شريعات  ال�شيا�شات  ربط  -2�شرورة 

املحلية  والتن�شيق مع اجلهات  تناف�شية  موؤ�شرات  ملمو�شة  �شمن  ونتائج   اقت�شاد معريف  اإىل  الو�شول 

املعنية يف جمال ممار�شة االأن�شطة االقت�شادية و التجارية.

املناطق  خالل  من  امل�شتهدفة  اال�شرتاتيجية  القطاعات  لتحديد  املحلية  اجلهات  مع  التن�شيق  -3�شرورة 

احلرة. 

ثانيا:- ا�شرتاتيجية وزارة االقت�شاد

االإدارات  اخت�شا�شات  وحتديد  الوظيفي  الو�شف  و  التنظيمي  الهيكل  من  الوزارة  انتهاء  -1�شرورة 

املوؤ�ش�شية  احلوكمة  مبعايري  الوزارة  والتزام  املهام  وف�شل  امل�شوؤوليات  حتديد  على  حر�شًا  واالأق�شام 

وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية.

-2مراجعة خطط وتقديرات ميزانية الوزارة مبا ي�شمن حتقيق اخلطط لالأهداف اال�شرتاتيجية العامة 

لوزارة االقت�شاد يف اإطار الفعالية الالزمة و مبا يتوافق مع ا�شرتاتيجية حكومة دولة االمارات لالأعوام  

.)2013-2011(

وفق  املحلية  اجلهات  مع  املنا�شبة  االآليات  وو�شع  املوحد  االلكرتوين  التجاري  ال�شجل  اإن�شاء  -3�شرورة 

القوانني النافذة يف هذا ال�شاأن يف �شبيل حت�شيل الر�شوم، وذلك حفاظاً  على موارد اخلزانة العامة 

للدولة، مع �شرورة التقيد باالأحكام والقواعد القانونية يف هذا ال�شاأن.

واملجوهرات،  الذهب  التالية:  القطاعات  يف  والتجزئة  اجلملة  لتجارة  م�شحية  بدرا�شة  -4القيام 

يف  الدخول  من  املواطن  ولتمكني  لتوطينها  واالألب�شة....اإلخ(  االأقم�شة  الغذائية،  املواد  االلكرتونيات، 

الهام من  املجال  القادمة من هذا  املواطنة  االأجيال  ت�شتفيد  وعملي حتى  فعلي  ب�شكل  القطاعات  هذه 

جماالت االقت�شاد الوطني الذي لي�س للمواطنني تواجد موؤثر وفعال فيه.

ثالثا:- تطوير الت�سريعات ال�سناعية يف دولة االإمارات

-1تعديل القانون االحتادي رقم )1( ل�شنة )1979( ب�شاأن تنظيم �شوؤون ال�شناعة ليتوافق مع معطيات 

بالقطاع  تعنى  لل�شناعة  م�شتقلة  احتادية  هيئة  اإن�شاء  خالل  من  الراهنة  الوطنية  االقت�شادية  البيئة 

اال�شرتاتيجية  وو�شع اخلطط  ال�شيا�شات  ور�شم  ال�شناعي  القطاع  وتنظيم  هيكلة  اإعادة  مهمة  وتتوىل 

لهذا القطاع املهم على م�شتوى الدولة.
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واإ�شراك  اال�شرتاتيجية  للقطاعات  االأجنبي  اال�شتثمار  تدفق  ل�شمان  وحوافز  �شوابط  و�شع  -2�شرورة 

ال�شناعات  لتنمية  الوطني  للمنتج  ح�شة  وتخ�شي�س  امل�شاريع  تنفيذ  عملية  يف  املحلية  ال�شركات 

املحلية  ال�شركات  على  اال�شتثمارات  هذه  من  اال�شتفادة  مدى  تو�شح  اأداء  موؤ�شرات  وو�شع  املحلية، 

.)SME( خ�شو�شا ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة

رابعا:- دور الوزارة يف تطوير القطاع االقت�سادي يف الدولة

وخطط  ا�شرتاتيجية  و�شع  خالل  من  الوطنية  للمنتجات  االأولوية  اإعطاء  و  وتطوير  دعم  �شرورة   .1
تنظم عملية توريد هذه املنتجات للجهات احلكومية، اأ�شوًة با�شرتاتيجية برنامج امل�شرتيات احلكومية 

يف اإمارة دبي والقانون املحلي رقم 23 ل�شنة 2009 ب�شاأن موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 

ال�شغرية واملتو�شطة.

خدمات  تو�شيل  يف  واملاء  للكهرباء  االحتادية  للهيئة  االقت�شاد  وزارة  مطالبة  اأهمية  على  التاأكيد   .2
الكهرباء واملاء اإىل امل�شاريع ال�شناعية والتجارية الوطنية.

خام�سا:- دور الوزارة يف حماية امل�ستهلك ومراقبة جودة ال�سلع واخلدمات

ال�شلع  اأ�شعار  تثبيت  وحماولة  للت�شخم  ال�شلبية  االآثار  من  للحد  الوطنية  ال�شناعات  بدعم  الوزارة  قيام 

االأ�شا�شية لفرتات طويلة.

�شرورة قيام الوزارة باإطالق خدمات الكرتونية تفاعلية تلبي احتياجات امل�شتهلك وتوفر املعلومة مثل موؤ�شر 

االأ�شعار ومنافذ بيع ال�شلع ومقارنة اأ�شعار ال�شلع.

قيام الوزارة مبراجعة اخلطط والربامج املتعلقة بحماية امل�شتهلك مبا ي�شمن:

التاأكيد على اأن تر�شيد اال�شتهالك ثقافة حياتية يجب العمل على اإر�شائها ون�شرها بني اجلميع.  -

�شمان حماية امل�شتهلك وحتقيق جميع حقوقه من حق املعرفة وحق االأمان وحق االختيار وحق اال�شتماع   -

وحق التثقيف.

العمل على حتقيق املناف�شة ال�شريفة وحماربة االحتكار.  -

العمل على اأن تكون االأ�شعار يف الدولة مقاربة للدول املجاورة ) الدواء –الغذاء – الوقود – الطاقة –   -

التزامات احلياة كافة(

حماربة الغ�س التجاري للب�شائع ) التقليد، قلة الوزن، اختالف حمتوى العلبة عن املكتوب عليها ، تزوير   -

تاريخ انتهاء املنتج ( وكثري من فنون الغ�س والتالعب التجاري حيث اأن هذا ال�شلوك له اآثاره ال�شلبية 

من  لكثري  �شببًا  ويكون  الب�شر  حياة  ويهدد  واالقت�شاد  وال�شحة  وال�شالمة  االأمن  جماالت  يف  الكبرية 

االأمرا�س.
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Ω2012/03/27

Ω2013/06/03

Ω2013/06/25

 á«HÎdG ¿hDƒ°T áæ÷

 ÜÉÑ°ûdGh º«∏©àdGh

áaÉ≤ãdGh ΩÓYE’Gh

 á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

´ÉaódGh

 õjõ©àd AGQRƒdG ¢ù∏› á°SÉ«°S

á«Hô©dG á¨∏dG áfÉµe

 …OÉ–’G ¢ù∏éŸG á°SÉ«°S

á«fÉµ°ùdG áÑ«cÎ∏d

 IQGRh á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe

á«∏NGódG

 áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe

 äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ª∏d

á«YÉªàL’G

 ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S

 ∫É› ‘ »ª∏©dG åëÑdGh

»ª∏©dG åëÑdG

جدول باملو�سوعات العامة التي انتهت اللجان من اإعداد تقاريرها واأ�سبحت جاهزة للعر�ص 

على املجل�ص
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جدول باملو�سوعات العامة التي ال زالت اأمام اللجان

المرفق الرابع عشر

´ƒ°VƒŸGÉ¡«dEG ∫ÉëŸG áæé∏dGáæé∏dG ¤EG ádÉME’G ïjQÉJ Ω

1

2

3

4

5

6

7

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dGh á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh 

∫hC’G …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe á°SOÉ°ùdG á°ù∏÷G 

Ω2012/02/21 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

OQGƒŸG ∞«XƒJh á«ªæJ áÄ«g á°SÉ«°S 

á«æWƒdG ájô°ûÑdG

πª©dG ¥ƒ°S §Ñ°V ‘ πª©dG IQGRh á°SÉ«°S

¢ù∏éŸG  ¿hDƒ°ûd ádhódG IQGRh á°SÉ«°S 

…OÉ–’G »æWƒdG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ±ô°üe á°SÉ«°S 

…õcôŸG

ájô°ûÑdG OQGƒª∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG á°SÉ«°S 

á«eƒµ◊G

¿CÉ°T ‘ ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S 

¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG

á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S 

±ÉbhC’Gh

ÜÉÑ°ûdGh º«∏©àdGh á«HÎdG ¿hDƒ°T áæ÷ 

áaÉ≤ãdGh ΩÓYE’Gh

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

áeÉ©dG ≥aGôŸGh

Éª¡fÉ÷ ¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh 

ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe ¤hC’G á°ù∏÷G ‘ 

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG      

Ω2012/11/06

á°ûbÉæe Ö∏W »eó≤e øe áàbDƒe áæ÷ 

´ƒ°VƒŸG

‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh 

∫hC’G …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe Iô°ûY áãdÉãdG á°ù∏÷G 

Ω2012/06/19 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

á«YÉæ°üdGh

á°ù∏÷G ‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh 

ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG  ∫hC’G …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe Iô°ûY á«fÉãdG 

Ω2012/06/12

á°ûbÉæe Ö∏W »eó≤e øe áàbDƒŸG áæ÷ 

´ƒ°VƒŸG 

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dGh á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

¤EG ÚYƒ°VƒŸG øjòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh 

…OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe Iô°TÉ©dG á°ù∏÷G ‘ ¿Éé∏dG 

Ω2012/05/08 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG ∫hC’G

´ƒ°VƒŸGÉ¡«dEG ∫ÉëŸG áæé∏dGáæé∏dG ¤EG ádÉME’G ïjQÉJ Ω

8

9

10

11

á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh 

ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe á«fÉãdG á°ù∏÷G  

Ω2012/ 11/ 20    ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

¥GQhCÓd äGQÉeE’G ¥ƒ°Sh áÄ«g á°SÉ«°S 

™∏°ùdGh á«dÉŸG

¿CÉ°T ‘ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh á°SÉ«°S 

Úª∏©ŸG

AÉ°üMEÓd »æWƒdG õcôŸG á°SÉ«°S

á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S 

õcGôeh á«°VÉjôdG ájófC’G ôjƒ£J ‘ 

ÜÉÑ°ûdG

ÜÉë°UCG ¢†©H øe áfƒµe øe áàbDƒe áæ÷ 

AÉ°†YC’G IOÉ©°ùdG  

øe áàbDƒe áæ÷ ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh 

…OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe áæeÉãdG á°ù∏÷G Ö∏£dG »eó≤e 

Ω2013/03/05 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG  ÊÉãdG

ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

á«YÉæ°üdGh

ΩÓYE’Gh ÜÉÑ°ûdGh º«∏©àdGh á«HÎdG ¿hDƒ°T áæ÷ 

áaÉ≤ãdGh

‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh 

ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe áãdÉãdG á°ù∏÷G  

Ω2012/12/11 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG

‘ áæé∏dG ¤EG ´ƒ°VƒŸG Gòg ádÉMEG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh 

ÊÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO øe á°ùeÉÿG á°ù∏÷G  

Ω2013/01/08 ïjQÉàH IOƒ≤©ŸG



385 384

جدول باملو�سوعات العامة التي وافق املجل�ص على اإر�سالها  اإىل جمل�ص الوزراء لطلب املوافقة 

على مناق�ستها

المرفق الخامس عشر

ΩÉ©dG ´ƒ°VƒŸG ´ƒ°VƒŸG »æÑJ ïjQÉJ
AGQRƒdG ¢ù∏éŸ ∫É°SQE’G ïjQÉJ

 á°ûbÉæŸG ≈∏Y á≤aGƒŸG Ö∏£d

Ω

1

2

3

4

5

6

7

ádhódG ¿CÉ°T ‘ á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG ôjQÉ≤J

åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S 

»ª∏©dG 

´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S 

ä’É°üJ’G

ójÈ∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe á°SÉ«°S

äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG á°SÉ«°S

¿CÉ°T ‘ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh á°SÉ«°S 

á«fhÉ©àdG äÉ«©ª÷G

IQóîŸG OGƒŸG øe ™ªàéŸG ájÉªM

Ω2013/01/08

Ω2013/03/05

Ω2013/04/21

Ω2013/04/21

Ω2013/04/21

Ω2013/06/19

Ω2013/06/04

Ω2013/05/30

Ω2013/05/30

Ω2013/05/30

Ω2013/07/02

Ω2013/07/02

Ω2013/05/30

Ω2013/05/30

 املو�سوع : تو�سية املجل�ص يف �ساأن �سوؤال

 “ اإن�ساء �سندوق احتادي لدعم اأ�سعار اأعالف الرثوة احليوانية “

الت�شريعي  الف�شل  يف  الثاين  العادي  انعقاده  دور  من  الثامنة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

بناء  املوقر  الوزراء  ملجل�س  تو�شية   تبني  على  2013/03/05م  الثالثاء  يوم  املعقودة  ع�شر  اخلام�س 

على رد معايل /د. را�شد اأحمد بن فهد- وزير البيئة واملياه على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/م�شبح 

لل�شيغة  اأعالف الرثوة احليوانية” وفقًا  اأ�شعار  “ اإن�شاء �شندوق احتادي لدعم  �شاأن  الكتبي يف  بالعجيد 

االآتية:

الدولة” يف  احليوانية  الرثوة  اأعالف  اأ�سعار  لدعم  احتادي  �سندوق  “ اإن�ساء 

برجاء عر�س التو�شية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

 

                                                                                   حممد اأحمد املر

             رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

المرفق السادس عشر
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   املو�سوع : تو�سية املجل�ص يف �ساأن �سوؤال “ اإن�ساء هيئة احتادية للرقابة الغذائية “

الت�شريعي  الف�شل  يف  الثاين  العادي  انعقاده  دور  من  الثامنة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/03/05م على تبني تو�شية  ملجل�س الوزراء املوقر بناء على 

رد معايل /د. را�شد اأحمد بن فهد- وزير البيئة واملياه على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ اأحمد رحمة 

ال�شام�شي يف �شاأن “ اإن�شاء هيئة احتادية للرقابة الغذائية” وفقًا لل�شيغة االآتية:

الدولة” يف  االأغذية  و�شالمة  �شحة  على  باملحافظة  تخت�س  الغذاء  ل�شالمة  احتادية  هيئة  “  اإن�شاء 

برجاء عر�س التو�شية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

 

                                                                                   حممد اأحمد املر

             رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد ،،

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد ،،

  املو�سوع : تو�سية املجل�ص يف �ساأن �سوؤال “ اإعادة تعيني املوظف املواطن الذي مت اإنهاء 

خدمته ب�سبب اإعادة الهيكلة “

الت�شريعي  الف�شل  يف  الثاين  العادي  انعقاده  دور  من  الثامنة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

بناء  املوقر  الوزراء  ملجل�س  تو�شية   تبني  على  2013/03/19م  الثالثاء  يوم  املعقودة  ع�شر  اخلام�س 

اإدارة الهيئة االحتادية للموارد  رد معايل /حميد حممد القطامي- وزير الرتبية والتعليم- رئي�س جمل�س 

الب�شرية احلكومية على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ اأحمد عبداهلل االأعما�س يف �شاأن “ اإعادة تعيني 

املوظف املواطن الذي مت اإنهاء خدمته ب�شبب اإعادة الهيكلة” وفقًا لل�شيغة االآتية:

 )11( رقم  احتادي  بقانون  املر�شوم  يف   )101( املادة  من   )12( للبند  ت�شريعي   تعديل  اإجراء   “
ل�شنة 2008م ب�شاأن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته على النحو االآتي: “يف حال اإعادة 

له  التي حتفظ  املالية  اأخرى من ذات الدرجة وبذات املزايا  اإىل وظيفة  الهيكلة يتم نقل املوظف املواطن 

العي�س الكرمي”

برجاء عر�س التو�شية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

 

                                                                                   حممد اأحمد املر

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي              
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املو�سوع : تو�سية املجل�ص يف �ساأن �سوؤال “ تنظيم وتقنني و�سع العمالة املخالفة يف الدولة”

الف�شل  يف  الثاين  العادي  انعقاده  دور  من  ع�شرة  اخلام�شة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/06/04م على تبني تو�شية  ملجل�س الوزراء املوقر 

بناء على رد معايل / �شقر غبا�س - وزير العمل على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي 

يف �شاأن “ تنظيم وتقنني و�شع العمالة املخالفة يف الدولة “ وفقًا لل�شيغة االآتية:

اجلهات  بني  التن�شيق  خالل  من  ال�شائبة،وذلك  العمالة  و�شبط  للتفتي�س  العمل  مفت�شي  اأعداد  “ زيادة 
احلكومية االحتادية واملحلية ذات العالقة ب�شبط وتنظيم �شوق العمل”

برجاء عر�س التو�شية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

 

                                                                                   حممد اأحمد املر

                       رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد ،،

 املو�سوع : تو�سية املجل�ص يف �ساأن �سوؤال “ ارتفاع معدالت االإ�سابة مبتالزمة داون يف 

الدولة “

الف�شل  يف  الثاين  العادي  انعقاده  دور  من  ع�شرة  اخلام�شة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

املوقر  الوزراء  تبني تو�شية  ملجل�س  4/6/2013م على  الثالثاء  الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم 

بناء على رد معايل / عبدالرحمن حممد العوي�س - وزير ال�شحة على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ د. 

اأمل عبداهلل القبي�شي يف �شاأن “ ارتفاع معدالت االإ�شابة مبتالزمة داون يف الدولة “ وفقًا لل�شيغة االآتية:

ومقايي�ص  واأهداف  برامج  مت�سمنة  متكاملة  ا�سرتاتيجية  بو�سع  ال�سحة  وزارة  “اأن تقوم   

حمددة  ت�سمن توفري الرعاية ال�سحية ال�ساملة وبرامج التدخل املبكر وجل�سات التاأهيل 

م�ستمر  ب�سكل  �سحيا  ومتابعتهم  الوالدة  حلظة  منذ  داون  متالزمة  حاالت  جلميع  جمانًا 

للوقاية والعالج والتاأهيل عن طريق اإن�ساء عيادات تخ�س�سية لعالج حاالت متالزمة داون 

يف اأحد املراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة يف كل اإمارة، وتاأهيل الطاقم الطبي املخت�ص 

اإ�سدار  و�سرورة  لهم،  الالزم  الدعم  وتقدمي  واأ�سرهم  داون  متالزمة  حاالت  مع  بالتعامل 

قرار للحد من ارتفاع اأ�سعار اجلل�سات التاأهيلية يف املراكز اخلا�سة بو�سع حد اأق�سى لر�سوم 

جل�سات العالج اخلا�سة ال يتجاوز 150 درهما ، مع التاأكيد على �سرورة تفعيل دور الوزارة 

يف اإعداد وت�سجيع البحوث العلمية يف هذا املجال و توعية املجتمع مبتالزمة داون” 

                              برجاء عر�س التو�شية على جمل�س الوزراء املوقر

                                      وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

 

                                                                                               حممد اأحمد املر

                  رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد ،،
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  املو�سوع : تو�سية املجل�ص يف �ساأن �سوؤال” التقليل من �ساعات اليوم الدرا�سي يف املدار�ص”

الف�شل  يف  الثاين  العادي  انعقاده  دور  من  ع�شرة  ال�شاد�شة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/06/11م على تبني تو�شية  ملجل�س الوزراء املوقر 

بناء على رد معايل / حميد حممد القطامي - وزير الرتبية والتعليم على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ 

د.حممد م�شلم بن حم العامري يف �شاأن “ التقليل من �شاعات اليوم الدرا�شي “ وفقًا لل�شيغة االآتية:

الظروف  مع  يتالءم  مبا  الدرا�سي  اليوم  و�ساعات  الدرا�سي  العام  تقومي  مراجعة  “�سرورة 
املناخية واملجتمعية ال�سائدة يف الدولة “

برجاء عر�س التو�شية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

 

                                                                                   حممد اأحمد املر

                           رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد ،،

القطاع  يف  العاملة  للمراأة  العمل  بيئة  حت�سني  �سوؤال”  �ساأن  يف  املجل�ص  تو�سية   : املو�سوع 

احلكومي”

الف�شل  يف  الثاين  العادي  انعقاده  دور  من  ع�شرة  ال�شاد�شة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/06/11م على تبني تو�شية  ملجل�س الوزراء املوقر 

بناء على رد معايل / حميد حممد القطامي - وزير الرتبية والتعليم- رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية 

للموارد الب�شرية احلكومية على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي يف �شاأن “ حت�شني 

بيئة العمل للمراأة العاملة يف القطاع احلكومي” وفقًا لل�شيغة االآتية:

يف  بالعمل  احلكومي  القطاع  يف  العامالت  املواطنات  من  يرغب  ملن  بال�شماح  املتعلقة  االآلية  تفعيل   “
النظام اجلزئي اأو املرن، والتاأكيد على الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات االحتادية ب�شرورة توفري ح�شانات 

يف مقار العمل ، والنظر يف زيادة مدة اإجازة الو�شع اأ�شوة باأف�شل املمار�شات العاملية”.

  برجاء عر�س التو�شية على جمل�س الوزراء املوقر

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،    

 

                                                                                   حممد اأحمد املر

                  رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد ،،
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المرفق السابع عشر

جدول باالأ�سئلة التي الزالت اأمام املجل�ص 

∫GDƒ°ùdG ´ƒ°VƒeËó≤àdG ïjQÉJ ∫GDƒ°ùdG Ωó≤e Ω

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

äÉ¶MÓe á¡÷G

»ÑàµdG ó«é©dÉH íÑ°üe

»ª«©ædG ≈°ù«Y »∏Y

»eƒMôdG óªMCG óªM

≈°ù«Y »∏Y

 »ª«©ædG

óªM ˆGóÑY .O 

»°ùeÉ°ûdG

≈∏Y ÚæWGƒŸG ™«é°ûJ 

ádhódG πNGO áMÉ«°ùdG 

É¡LQÉNh

AÓch äÉ°TÉ©e IOÉjR 

ÚØXƒŸGh AGQóŸGh äGQGRƒdG 

º¡àdÉMEG â“ øjòdG Ú«fóŸG 

ïjQÉJ πÑb óYÉ≤àdG ¤EG 

Ω2008/1/1

Ω2012/01/15

Ω2012/01/15

Ω2012/10/21

Ω2012/11/12

Ω2012/11/22

Ω2012/12/24

Ω2013/01/13

Ω2013/01/13

Ω2013/01/22

Ω2013/01/22

Ω2013/01/30

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T IQGRh

ó«é©dÉH ó«©°S íÑ°üe 

»ÑàµdG

ó«é©dÉH ó«©°S íÑ°üe 

»ÑàµdG

»°ùeÉ°ûdG óªM ˆGóÑY.O

ó«é©dÉH ó«©°S íÑ°üe 

»ÑàµdG

OÉ°TQ 

¢ûNƒH óªfi

äGQÉeE’G ójÈd Öàµe AÉ°ûfEG 

á©HÉàdG áë«∏e á≤£æe ‘ 

ábQÉ°ûdG IQÉeE’

π«ch áØ«Xƒd ôZÉ°T OƒLh 

äGQGRƒdG ¢†©H ‘ IQGRh 

ájOÉ–’G

äÉ«dGó«eh äBÉaÉµe ±ô°U 

øjóYÉ≤àŸG •ÉÑ°†∏d

á«dõæŸG ádÉª©dG IOƒY IôgÉX 

ádhódG øe Ió©ÑŸG

πªY º«¶æàd ¿ƒfÉb QGó°UEG 

á«dhódG á«æ¡ŸG äÉª¶æŸG 

ádhódG πNGO

ΩÉ¶f ‘ ô¶ædG IOÉYEG 

ICGôª∏d ôµÑŸG óYÉ≤àdG

»ÑàµdG ó«é©dÉH íÑ°üe
º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh

»æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd ádhódG IQGRh

á«dÉŸG IQGRh

QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d »æWƒdG ¢ù∏éŸG

á«dÉŸG IQGRh

 ójôH áYƒª› IQGOEG ¢ù∏›

äGQÉeE’G

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T IQGRh

á«∏NGódG IQGRh

á«∏NGódG IQGRh

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷G ≈∏Y áHÉbôdG 

∞«XƒàdG ¢VQÉ©e ‘

QÉ£NEG ‘ IQGRƒdG ôNCÉJ 

á≤aGƒÃ »æWƒdG ¢ù∏éŸG 

≈∏Y ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏› 

¢ù∏éŸG äÓ°SGôe

ÚæWGƒª∏d ìÉª°ùdG 

´ƒªéÃh πª©dÉH øjóYÉ≤àŸG 

øe ÌcCG ¢TÉ©eh ÖJGQ 

ºgQO (9000)

∫GDƒ°ùdG ´ƒ°VƒeËó≤àdG ïjQÉJ ∫GDƒ°ùdG Ωó≤e Ω

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

äÉ¶MÓe á¡÷G

¢TÉªYC’G ˆGóÑY óªMCG

»°ùeÉ°ûdG óªM ˆGóÑY.O

»°ùeÉ°ûdG óªM ˆGóÑY.O

óª OÉ°TQ

 ¢ûNƒH

»ÑàµdG ó«é©dÉH íÑ°üe

ó«ÑY óªMCG

 …Qƒ°üæŸG

QÉKB’G ájÉªM ¿ƒfÉb QGó°UEG ôNCÉJ

äÉfÉ«H åjó– äGAGôLEG π«¡°ùJ 

øjóYÉ≤àŸG

ádhódG ‘ áMÉ«°ùdG ´É£b ÚWƒJ

‘ …QÉ«àN’G ∑GÎ°T’G 

á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG

Ω2013/02/13

Ω2013/03/05

Ω2012/04/08

Ω2013/04/08

Ω2013/01/30

Ω2013/04/24

Ω2013/05/06

Ω2013/05/06

Ω2013/05/13

Ω2013/05/26

Ω2013/05/26

áë°üdG IQGRh

ó«ÑY óªMCG

 …Qƒ°üæŸG

ºM øH º∏°ùe óª.O 

…ôeÉ©dG

óªMCG óªM

 »eƒMôdG

¢TÉªYC’G ˆGóÑY óªMCG

iƒà°ùÃ …óYÉ≤àdG ÖJGôdG §HQ 

á°û«©ŸG ∞«dÉµJ

Ωƒ°SôŸG øe (60) IOÉŸG AÉ¨dEG 

(11) ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H 

OQGƒŸG ¿CÉ°ûH Ω2008 áæ°ùd 

ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ ájô°ûÑdG 

¬JÓjó©Jh

É¡à°Vôa »àdG Oƒ≤©dG áë°U 

øe ÉgÉjÉYôd á«æ«Ñ∏ØdG IQÉØ°ùdG 

øe IófÉ°ùŸG áeóÿG ∫ÉªY 

á«fƒfÉ≤dG á«MÉædG

á«æWƒdG ájƒ¡dG õjõ©J

É¡H ΩÉ«≤dG ” »àdG äGAGôLE’G 

¿CÉ°T ‘ ¢ù∏éŸG á«°UƒJ π«©Øàd 

º«¶æàd …OÉ–G ¿ƒfÉb QGó°UEG 

πeÉ°ûdG »ë°üdG ÚeCÉàdG 

ÚæWGƒª∏d

á£«∏Z øH óªMCG ¿Ghôe  á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG áÄ«¡dG

 äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

á«YÉªàL’G

 äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

á«YÉªàL’G

QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d »æWƒdG ¢ù∏éŸG

QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d »æWƒdG ¢ù∏éŸG

 äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

á«YÉªàL’G

 äÉæ«eCÉàdGh äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

á«YÉªàL’G

 ájô°ûÑdG OQGƒª∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG

á«eƒµ◊G

á«∏NGódG IQGRh

™ªàéŸG á«ªæJh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IQGRh

‘ ÖfÉLC’G ÚÑYÓdG øe IOÉØà°S’G 

á«YÉª÷G ÜÉ©dC’G 

äÉ¡÷G ÚH ÊhÎµdE’G §HôdG 

IÉah ádÉM π«é°ùàd ábÓ©dG äGP 

…óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG ÖMÉ°U
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∫GDƒ°ùdG ´ƒ°VƒeËó≤àdG ïjQÉJ ∫GDƒ°ùdG Ωó≤e Ω

23

24

25

26

27

äÉ¶MÓe á¡÷G

≈°ù«Y »∏Y

 »ª«©ædG

ádÉª©dG   Ö∏L QÉ©°SCG ´ÉØJQG 

á«dõæŸG

Ω2013/06/10

Ω2013/06/10

Ω2013/06/11

Ω2013/06/23

Ω2013/06/23

 ájô°ûÑdG OQGƒŸG ∞«XƒJh á«ªæJ áÄ«g

zá«ªæJ{ á«æWƒdG

 ‘ Ú∏eÉ©àŸG ≈∏Y õ«cÎdG 

á«ªæJ" áÄ«g"

≈°ù«Y »∏Y

 »ª«©ædG

≈°ù«Y »∏Y

 »ª«©ædG

≈°ù«Y »∏Y

 »ª«©ædG

á£«∏Z øH ¿Ghôe

ÚeCÉàdG á`Ä«g

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh

OÉ°üàb’G IQGRh

áÄ«g ‘ Ú∏eÉ©àŸG áeóîH AÉ≤JQ’G 

ÚeCÉàdG

áëFÓdG QGó°UEG ‘ ôNCÉàdG 

∫ÉØWC’G ájÉYQ ¿ƒfÉ≤d ájò«ØæàdG 

Ö°ùædG ‹ƒ¡›

á«°ù«°SCÉàdG áæ°ùdG IQGRƒdG •GÎ°TG 

»©eÉ÷G º«∏©àdG ‘

المرفق الثامن عشر

جدول باالأ�سئلة التي مت �سحبها

∫GDƒ°ùdG ´ƒ°VƒeËó≤àdG ïjQÉJ ∫GDƒ°ùdG Ωó≤e Ω

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

äÉ¶MÓe á¡÷G

≈°ù«Y »∏Y

 »ª«©ædG 

≈°ù«Y »∏Y 

»ª«©ædG

á£«∏Z øH óªMCG ¿Ghôe

Ω  2012/01/08

Ω2012/02/16

Ω2012/01/30

Ω2012/05/08

Ω2012/12/24

Ω2012/11/18

Ω2012/04/17

Ω2012/09/25

Ω2013/03/04

Ω2014/04/03

Ω2013/05/01

Ω2013/01/28

 á«dÉŸG IQGRh

»°ùeÉ°ûdG óªM ˆGóÑY .O

óª óªMCG

 ¿Ghô÷G

óªMCG óªM 

»eƒMôdG

óªMCG óªM

 »eƒMôdG

óª óªMCG

 ¿Ghô÷G

≈°ù«Y »∏Y

 »ª«©ædG 

»ÑàµdG ó«é©dÉH íÑ°üe

áªMQ óª óªMCG 

»°ùeÉ°ûdG 

ÚæWGƒª∏d á«æjƒ“ ábÉ£H QGó°UEG

ácô°T º¡°SCG ∫hGóJ IOÉYEG 

πjƒªà∏d  ∑ÓeCG""

êÓ©∏d á°ü°üîàe õcGôe AÉ°ûfEG 

á«Yô°ûdG á«bôdÉH

áHÉbô∏d ájOÉ–G áÄ«g AÉ°ûfEG 

á«FGò¨dGh á«FGhódG 

øe á«Ñ£dG QOGƒµdG ¢ü≤f 

äÉæWGƒŸG

õcGôe OGóYCG IOÉjRh ôjƒ£J 

ádhódG ‘ ÚbÉ©ŸG π«gCÉJ

ΩÉªàg’Gh Ú∏eÉ©àŸG É°VQ ¢SÉ«b 

ájOÉ–’G áÄ«¡dG ‘ ÚØXƒŸÉH 

AÉŸGh AÉHô¡µ∏d 

á«∏ª©H ∞«≤ãàdG ‘ IQGRƒdG QhO 

äÉHÉîàf’G

‘ ÚWƒàdG áÑ°ùf ™LGôJ 

‘ô°üŸG ´É£≤dG 

≈°ù«Y »∏Y

 »ª«©ædG

ábÉ£dG IQGRh

OÉ°üàb’G IQGRh

πª©dG IQGRh

OÉ°üàb’G IQGRh

OÉ°üàb’G IQGRh

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T IQGRh

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T IQGRh

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh

 AÉŸGh AÉHô¡µ∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd ádhódG IQGRh

…OÉ–’G

 áë°üdG IQGRh

¢†©Ñd Ö°SÉæŸG ºYódG Ëó≤J 

äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ äÉÄØdG 

AÉŸGh AÉHô¡µdG 

É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G 

äÉ«°UƒJ ¿CÉ°T ‘ ádhódG 

‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U 

É¡H âeÉb »àdG äGAGôLE’G 

≠dÉÑe AÉØ«à°SG ¿CÉ°T ‘ IQGRƒdG 

äBÉ°ûæª∏d ‘ô°üŸG ¿Éª°†dG 

øe áeƒYóŸG ájOôØdG 

≥jOÉæ°üdGh äÉ°ù°SDƒŸG 

™jQÉ°ûe ºYód á°ü°üîŸG 

ÚWƒàdGh ÜÉÑ°ûdG
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المرفق التاسع عشر

بيان املجل�ص الوطني االحتادي ال�سادر بتاريخ 2012/09/28م  يف �ساأن قرار الربملان 

االأوروبي حول حالة حقوق االإن�سان يف دولة االإمارات العربية املتحدة

    

   اإن املجل�س الوطني االحتادي، وبعد اأن اطلع على مناق�شة الربملان االأوروبي لقرار حول حقوق االإن�شان يف 

االإمارات فاإنه يبدي ا�شتغرابه لالأ�شلوب الذي تعامل به الربملان االأوروبي مع مو�شوعات ذات ح�شا�شية من 

“التنفيذية والت�شريعية، اإىل جانب  دون الرجوع اإىل الطرف االإماراتي، ومن خالل موؤ�ش�شاته الد�شتورية 

موؤ�ش�شاته االجتماعية.

اإن املجل�س الوطني كان ياأمل من الربملان االأوروبي عدم اال�شتعجال يف اتخاذ القرار والنظر اإىل املو�شوع 

بحيادية ومو�شوعية، مع اإعطاء اجلهات املعنية يف الدولة فر�شتها الكاملة لتو�شيح وجهة النظر االإماراتية 

اإليها القرار، مع عدم اال�شتماع اإىل جانب واحد من التقارير املتحيزة، والتي  جتاه الق�شايا التي يتطرق 

حتوي الكثري من االدعاءات الباطلة وغري الدقيقة، وت�شتند اإىل معلومات مغلوطة عن حقيقة االأو�شاع يف 

االإمارات. 

يناق�شها،  التي  الق�شايا  املتحدة من  العربية  االإمارات  اإىل مواقف دولة  وامل�شيء  املتحامل  القرار  اإن هذا 

وبالطريقة امل�شتعجلة، يدل على عدم املو�شوعية من جانب هذه املوؤ�ش�شة الربملانية العريقة التي يبدو اأنها 

وقعت حتت تاأثري عنا�شر ذات اأجندات خا�شة ت�شيء اإىل العالقات التاريخية املتميزة بني االحتاد االأوروبي 

ودول جمل�س التعاون ب�شكل عام، ومع االإمارات ب�شكل خا�س.

اإن ما حققته دولة االإمارات العربية املتحدة خالل العقود االأربعة املا�شية يعد مثاال يف احرتام حقوق االإن�شان 

على اأر�شها �شواء ملواطنيها اأو املقيمني مع حتقيق معدالت تنموية وح�شارية كانت والتزال حمل اإ�شادة من 

اجلميع، ومن خالل تاآلف �شعبها وقيادته.

اإن كل الق�شايا مو�شوع القرار كحقوق املراأة والعمالة الوافدة وحتى العمالة املنزلية واالجتار بالب�شر كانت 

مو�شع عناية واهتمام الدولة، حيث نالت املراأة االإماراتية حقوقها يف التعليم والوظيفة العامة وامل�شاركة 

العادلة  واالأجور  املالئم  ال�شكن  الظروف من خالل  اأف�شل  لها  وفرت  الوافدة  العمالة  اأن  كما  ال�شيا�شية، 

و�شروط العمل االإن�شانية، كما اأن املجل�س الوطني ناق�س م�شروع قانون العمالة املنزلية وامل�شاندة يف دورته 

املا�شية الذي يعد اإ�شافة ح�شارية يف حتقيق متطلبات هذه الفئة.

اأما مو�شوع االجتار بالب�شر فقد قدمت الدولة اأمام املنظمات الدولية ذات العالقة تقارير كانت حمل اإ�شادًة 

بجهودها املتوا�شلة يف هذا املو�شوع، اأما بالن�شبة ملو�شوع املوقوفني من اأبناء االإمارات فقد التزمت الدولة 

يف هذا املو�شوع املهم بطرحه اأمام الق�شاء الذي �شيف�شل فيه من دون تدخل من اأحد �شواه، واأن اأحكامه 

التي �شت�شدر �شتكون - من دون �شك - وفقًا لل�شوابط التي حتقق العدالة وال�شفافية.

وهي  مواطنيها،  وحماية حقوق  العادلة  مواقفها  الدفاع عن  ترتدد يف  لن  و�شعبا  قيادة  االمارات  دولة  اإن 

دينها  مبادئ  قوامها  كافة،  املجاالت  يف  رائدة  ع�شرية  دولة  لتاأ�شي�س  والبناء  التنمية  طريق  يف  ما�شية 

وتقاليدها وموروثاتها واإرثها ال�شيا�شي الذي خلفه االآباء املوؤ�ش�شون، وعلى راأ�شهم املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.

    

بيان �سادر من املجل�ص الوطني االحتادي بتاريخ 2012/11/20م يف �ساأن العدوان 

االإ�سرائيلي على غزة 

    

، ويدعو  الغا�شم على قطاع غزه  االإ�شرائيلي  العدوان  ب�شدة  و يدين  الوطني االحتادي  املجل�س  ي�شتنكر     

املوؤثرة  القوى  وكافة  م�شوؤولياته  لتحمل  الدويل   االأمن  وجمل�س  الدويل  واملجتمع  العامل  برملانات  املجل�س 

يف املنطقة اأن متار�س اأق�شى �شيا�شات ال�شغط الدويل وفق ميثاق االأمم املتحدة  والتحرك الإيقاف هذه 

االعتداءات االإ�شرائيلية والعمل على و�شع حد لها وتهديدها الأمن وا�شتقرار املنطقة وال�شالم  الدويل.

  اإن هذا العدوان االآثم يجب اأن ال مير دون عقاب  حيث اأن االإدانة وال�شجب فقط مل يعد كافيا لوقف االآلة 

االإ�شرائيلية الغا�شمة عن القتل والتدمري. 

واحل�شار  الفل�شطيني  ال�شعب  م�شتمرة على  اعتداءات  اإ�شرائيل من  ترتكبه  ما  اأن  على  املجل�س  ويوؤكد     

الظامل لقطاع غزة يعد انتهاكًا �شارخًا ملبادئ القانون الدويل االإن�شاين واملواثيق واالأعراف الدولية.

   ويتوجه املجل�س الوطني االحتادي بالتحية والتقدير اإىل ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق الذي يثبت كل يوم اأنه 

�شعب اأبي يرف�س الظلم واالحتالل بالرغم من املمار�شات العدوانية التي متار�شها ا�شرائيل ب�شتى اأ�شكالها 

مواجهة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  جانب  اإىل  ووقوفه  وت�شامنه  دعمه  ويجدد   ، املا�شية  ال�شنوات  مر  على 

ال�شف  توحيد  ويوؤكد على �شرورة    ، الظامل عن قطاع غزة  ورفع احل�شار  االإ�شرائيلية  االعتداءات  هذه 

امل�شروعة  حلقوقه  الفل�شطيني  ال�شعب  حتقيق  ل�شمان  الفل�شطينية  امل�شاحلة  عملية  وت�شريع  الفل�شطيني 

وقيام دولته امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س.
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بيان �سادر عن املجل�ص الوطني االحتادي مبنا�سبة مرور )41( عامًا على احتالل جزر 

االإمارات الثالث

إن املجل�س الوطني االحتادي ومبنا�شبة مرور واحد واأربعني عامًا على احتالل جمهورية اإيران االإ�شالمية 

جلزر االإمارات الثالث ليجدد دعوة الدولة ال�شلمية اإىل جمهورية اإيران االإ�شالمية الإنهاء احتاللها للجزر 

االإماراتية الثالث “ طنب الكربى وطنب ال�شغرى واأبومو�شى “ ويوؤكد على اأن اأر�س اجلزر الثالث ملك 

ل�شعب دولة االإمارات العربية املتحدة.

وينوه املجل�س اإىل اأن ا�شتمرار احتالل اإيران للجزر االإماراتية الثالث يتعار�س مع التوجهات ال�شلمية لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي والنداءات واملبادرات املتكررة التي توجهت بها الدولة الإنهاء احتاللها 

وامل�شالح  ال�شداقة  وعالقات  التاريخية  الروابط  من  وانطالقا  الدويل  القانون  ملبادئ  وفقا  لهذه اجلزر 

امل�شرتكة.

ويوؤكد املجل�س الوطني اأنه لن يدخر جهدًا يف بذل كل جهوده لدعم املوقف الثابت للدولة من هذه الق�شية 

واملتمثل يف اإنهاء احتالل جمهورية اإيران االإ�شالمية جلزرنا الثالث بالو�شائل ال�شلمية عن طريق املفاو�شات 

االأمن  ا�شتتباب  اأجل  من  الدولية  العدل  حمكمة  اإىل  النزاع  اإحالة  اأو  حمدد  زمني  جدول  وفق  املبا�شرة 

واال�شتقرار يف املنطقة وبناء عالقات اأخوية طبيعية ي�شودها ال�شفاء وح�شن اجلوار والتفاهم امل�شرتك.

�سادر عن املجل�ص الوطني االحتادي

حول اعتزام اأع�ساء مبجل�ص ال�سورى االإيراين

القيام بجولة تفقدية للجزر االإماراتية املحتلة

    ُيعرب املجل�س الوطني االحتادي عن عميق ا�شتنكاره واإدانته ملا ُدعي باجلولة التفقدية التي يعتزم القيام 

بها اأع�شاء جلنة االأمن القومي و�شوؤون ال�شيا�شة اخلارجية مبجل�س ال�شورى االيراين اإىل اجلزر االماراتية 

املحتلة طنب الكربى وطنب ال�شغرى واأبومو�شى.

اإن املجل�س الوطني االحتادي اإذ ي�شتهجن مثل هذه اخلطوات االإيرانية اال�شتفزازية يوؤكد على اأنها تعترب 

�شوابق خطرية وانتهاكًا ل�شيادة االإمارات العربية املتحدة على اأرا�شيها ، ونق�شًا لكل اجلهود واملحاوالت 

التي ُتبذل الإيجاد ت�شوية �شلمية الإنهاء االحتالل االإيراين للجزر االإماراتية.

    وينوه املجل�س اإىل اأن مثل هذه اخلطوات الت�شعيدية التي داأبت اإيران على القيام بها ال ميكن اأن تغري 

احلقائق التاريخية والقانونية التي تثبت تبعية اجلزر الثالث املحتلة لدولة االمارات العربية املتحدة ، ولن 

يدخر املجل�س يف بذل كل جهوده لدعم املوقف الثابت لدولة االمارات من هذه الق�شية واملتمثل يف اإنهاء 

احتالل جمهورية اإيران االإ�شالمية جلزرنا الثالث بالو�شائل ال�شلمية عن طريق املفاو�شات املبا�شرة وفق 

يف  واال�شتقرار  االأمن  ا�شتتباب  اأجل  من  الدولية  العدل  حمكمة  اإىل  النزاع  اإحالة  اأو  حمدد  زمني  جدول 

املنطقة وبناء عالقات اأخوية طبيعية ي�شودها ال�شفاء وح�شن اجلوار والتفاهم امل�شرتك.

مع  تتعار�س  اأنها  يوؤكد  فاإنه   ، العدائية  اخلطوات  هذه  مثل  ي�شتهجن  اإذ  االحتادي  الوطني  املجل�س  اإن     

التوجهات ال�شلمية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي والنداءات واملبادرات املتكررة التي توجهت 

بها الدولة الإنهاء اإيران احتاللها لهذه اجلزر وفقا ملبادئ القانون الدويل وانطالقا من الروابط التاريخية 

وعالقات ال�شداقة وامل�شالح امل�شرتكة وتتناق�س مع ما مت االتفاق عليه بني دولة االمارات العربية املتحدة 

يف  واال�شتقرار  االأمن  يعزز  حل  اىل  للتو�شل  االأجواء  لتهيئة  الق�شية  هذه  ب�شاأن  الت�شعيد  لتجنب  واإيران 

املنطقة ويعزز عالقات ح�شن اجلوار بني دولها.

  ويدعو اإيران وجمل�س ال�شورى االإيراين اإىل الكف عن القيام مبثل هذه اخلطوات اال�شتفزازية التي ال مربر 

لها ، وتبني مواقف بناءة تعزز الثقة بني دول و�شعوب املنطقة وت�شاعد يف التو�شل اىل حل عادل لق�شية 

اجلزر االإماراتية الثالث التي حتتلها اإيران منذ عام 1971.

اإىل  لال�شتجابة  اإيران  بدعوتها  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول  مواقف  عاليًا  املجل�س  ُيثمن  االإطار  هذا  ويف 

املبادرات االإماراتية حلل ق�شية احتاللها للجزر بالطرق ال�شلمية، وتعبريها عن الت�شامن مع حق و�شيادة 

ال�شلمي  ونهجها  احلكيمة  االإمارات  دولة  ل�شيا�شة  وتاأييدها  وتقديرها  الثالث،  جزرها  على  االإمارات 

احل�شاري يف التعامل مع هذه الق�شية حفاظًا على اأمن وا�شتقرار املنطقة. 
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بيان املجل�ص الوطني االحتادي حول زيارة 

جمل�ص ال�سورى االإيراين للجزر االإماراتية املحتلة 

ُتوا�شل اإيران �شيا�شاتها اال�شتفزازية اخلطرية والتي كان اآخرها قيام وفد جمل�س ال�شورى االإيراين بزيارة 

اجلزر االإماراتية املحتلة طنب الكربى وطنب ال�شغرى واأبو مو�شى.

اأقدم عليه جمل�س ال�شورى االإيراين، وي�شتهجن  اإذ ي�شتنكر ويدين ب�شدة ما  اإن املجل�س الوطني االحتادي 

مثل هذه اخلطوة واملمار�شات االإيرانية اال�شتفزازية امل�شتمرة التي تعترب انتهاكًا �شارخًا ل�شيادة االإمارات 

الإنهاء  �شلمية  ت�شوية  الإيجاد  ُتبذل  التي  واملحاوالت  اجلهود  لكل  ونق�شًا  اأرا�شيها،  على  املتحدة  العربية 

االحتالل االإيراين للجزر االإماراتية. 

وُينوه املجل�س اإىل اأن �شيا�شة االأمر الواقع التي تنتهجها اإيران لتكري�س احتاللها للجزر االإماراتية لن ُتغري 

من احلقائق التاريخية والقانونية التي ُتوؤكد �شيادة االإمارات الكاملة على هذه اجلزر وعلى املياه االإقليمية، 

واإقليمها اجلوي وجرفها القاري واملنطقة االقت�شادية اخلال�شة التابعة لها واعتبارها جزءًا ال يتجزاأ من 

دولة االإمارات.

اإن املجل�س الوطني االحتادي لن يدخر جهدًا لدعم املوقف الثابت لدولة االإمارات من هذه الق�شية، واملتمثل 

يف اإنهاء احتالل جمهورية اإيران االإ�شالمية جلزرنا الثالث بالو�شائل ال�شلمية عن طريق املفاو�شات املبا�شرة 

وفق جدول زمني حمدد اأو اإحالة النزاع اإىل حمكمة العدل الدولية من اأجل ا�شتتباب االأمن واال�شتقرار يف 

اإىل خطوات  العربية  الدول  مع  العالقات  رغبتها يف حت�شني  ُتعلنه عن  ما  اإيران لرتجمة  ويدعو  املنطقة، 

عملية ملمو�شة باال�شتجابة اإىل الدعوات ال�شادقة واجلادة من دولة االإمارات اإىل حل ق�شية اجلزر وفقًا 

ملبادئ القانون الدويل، وبناء عالقات اأخوية طبيعية ي�شودها ال�شفاء وح�شن اجلوار والتفاهم امل�شرتك. 

ويدعو املجل�س اإيران اإىل الكف عن االدعاءات واملزاعم املرفو�شة ب�شاأن جزرنا املحتلة والتي ال ت�شتند اإىل 

اأي اأ�شا�س، وعن القيام مبثل هذه اخلطوات العدائية غري ال�شوية التي ال مربر لها وتفتقر اإىل احلد االأدنى 

من احلر�س على تعزيز عالقات ح�شن اجلوار، وتبني مواقف بناءة ُتعزز الثقة بني دول و�شعوب املنطقة 

وُت�شاعد يف التو�شل اىل حل عادل لق�شية اجلزر االإماراتية الثالث املحتلة منذ عام 1971.

بيان املجل�ص الوطني االحتادي مبنا�سبة

الذكرى)37( لتوحيد القوات امل�سلحة

   يحتفل وطننا العزيز اليوم بالذكرى ال�شابعة والثالثني لتوحيد القوات امل�شلحة ، يوم �شدور القرار احلكيم 

يف ال�شاد�س من مايو عام 1976 بتوحيد القوات امل�شلحة لدولة االإمارات العربية املتحدة حتت راية االحتاد 

حلماية اإجنازات وطننا العزيز ب�شواعد عامرة باالإميان م�شتعدة دائمًا للدفاع عن تراب وطننا الغايل.

اإن ذكرى توحيد القوات امل�شلحة مُتثل تعبريًا عن عمق االإميان بتجربة الوحدة وامل�شري امل�شرتك ، وبداية 

ملرحلة من العمل اجلاد واملخطط من اأجل بناء قوات م�شلحة اإماراتية فاعلة وقادرة على �شيانة اأمن الوطن 

ُيوفر لها  اأهم القرارات الداعمة مل�شرية احتادنا  وحماية مكت�شباته. و�شيظل هذا القرار دومًا واحدًا من 

، وتفعيل بنائها ب�شكل  الع�شكري  التكنولوجية يف املجال  الثورة  اإمكانية مواجهة حتديات الع�شر ومواكبة 

م�شتمر ال ينقطع حتى تكون القدرات الع�شكرية الب�شرية واالآلية درعًا يحمي اأمن وا�شتقرار دولتنا.

لقد اأثبتت القوات امل�شلحة االإماراتية جدارتها وحرفيتها العالية يف العديد من املهمات التي قامت بها �شواء 

يف م�شاعدة االأ�شقاء اأو حفظ ال�شالم واالأمن الدوليني وامل�شاعدة يف مناطق الكوارث والنزاعات يف العديد 

من مناطق العامل ، وقدمت �شورة م�شرفة لالإن�شان االإماراتي والعربي �شهد بها اجلميع.

اإّن حر�س قيادتنا الر�شيدة على تطوير وحتديث قواتنا امل�شلحة وجتهيزها ينبع من االإ�شرار على حماية 

الوطن ومكت�شباته ، وحفاظًا على اأمنه وا�شتقراره ، ولتكون �شندًا لالأ�شّقاء وعونًا لالأمة ، وجت�شيدًا للمبادئ 

ال�شلمية الثابتة والرا�شخة لدولة االإمارات العربية املتحدة.

واملجل�س الوطني االحتادي اإذ ُيعرّب عن اعتزازه العميق بقرار توحيد القوات امل�شلحة ، يتقدم باأ�شمى اآيات 

التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان - رئي�س الدولة القائد 

االأعلى للقوات امل�شلحة “يحفظه اهلل” ، ُم�شيدًا بروؤيته احلكيمة وحر�شه الدائم على ازدهار وتقدم الوطن 

اآل مكتوم  واحلفاظ على منجزاته ، كما يتوّجه بالتهنئة اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، واإىل اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 

املجل�س االأعلى حكام االإمارات ، كما يتوّجه بالتهنئة اإىل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

- ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ، واإىل جميع اأبنائنا البوا�شل من منت�شبي القوات 

امل�شلحة ، واإىل �شعبنا الكرمي بهذه الذكرى الغالية على قلوب اجلميع.
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م�سروع نظام عمل 

اللجنة الدائمة حلقوق االإن�سان

)بعد العر�ص على هيئة املكتب بتاريخ 2013/01/06 (

بعد  االطالع على:

-الد�شتور

-والالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي ال�شادرة باملر�شوم االحتادي رقم ) 97 ( ل�شنة 1977.

-وقرار هيئة مكتب املجل�س ب�شاأن املوافقة على م�شروع اإن�شاء جلنة دائمة يف املجل�س ت�شمى       ) جلنة حقوق 

االإن�شان ( بتاريخ ....... / ....... / 2013م.

دائمة  كلجنة   ) االإن�شان  اإن�شاء ) جلنة حقوق  على  باملوافقة  االحتادي  الوطني  املجل�س  قرار  على  -وبناًء 

بجل�شته املعقودة بتاريخ ....... / ....... / 2013م.

قررنا اإ�سدار نظام عمل جلنة حقوق االإن�سان االآتي: 

املادة االأوىل

التعريفات

يكون لالألفاظ والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاين املبينة اأمام كل منها :

الدولة :دولة االإمارات العربية املتحدة.

الالئحة :الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي.

املجل�ص :املجل�س الوطني االحتادي.

اللجنة :جلنة حقوق االإن�شان.

االأمانة العامة :االأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي.

املادة الثانية

تن�شاأ مبوجب هذا النظام جلنة دائمة باملجل�س ت�شمى ) جلنة حقوق االإن�شان ( .

املادة الثالثة

تهدف هذه اللجنة اإىل تعزيز حماية واحرتام حقوق االإن�شان وحرياته االأ�شا�شية وفقًا ملعايري حقوق االإن�شان 

الد�شتورية، والقانونية، واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.

المرفق عشرون

املادة الرابعة

تخت�ص اللجنة باالآتي:

1.درا�شة ما يحال اإليها من املجل�س فيما يخ�س حقوق االإن�شان.
من  اإليها  املحالة  االإن�شان  بحقوق  ال�شلة  ذات  االإقليمية  اأو  الثنائية،  اأو  الدولية،  االتفاقيات  يف  2.النظر 

املجل�س، ملناق�شتها وفقًا للمادة )91 ( من الد�شتور.

حقوق  مع  توافقها  حيث  من  للمجل�س  الواردة  القوانني  م�شروعات  يف  املخت�شة  للجان  الراأي  3.اإبداء 
االإن�شان الد�شتورية، والتزامات الدولة يف اتفاقياتها الدولية.

4.االإ�شهام يف اإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقدميها دوريًا اإىل املوؤ�ش�شات الدولية وباالأخ�س اأجهزة 
االأمم املتحدة وجلانها ذات ال�شلة بحقوق االإن�شان.

جمال  يف  العاملة  احلكومية  وغري  احلكومية،  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  املنظمات  مع  التعاون  �شبل  5.اقرتاح 
حقوق االإن�شان.

واالأجهزة  املوؤ�ش�شات  خالل  من  بها  والتوعية  االإن�شان،  حقوق  ثقافة  ن�شر  على  العمل  �شبل  6.اقرتاح 
املخت�شة بالتعليم، والتدريب، واالإعالم وغريها.

الت�شريعي.  جانبها  يف  االإن�شان  حقوق  حالة  عن  انعقاد  دور  كل  نهاية  يف  �شنوي  تقرير  7.تقدمي 
حقوق  جمال  يف  مالحظات  – من  حكومية  وغري  – حكومية  اخلارجية  اجلهات  تثريه  قد  ما  8.ر�شد 

االإن�شان يف الدولة، والتن�شيق مع اجلهات املعنية يف اقرتاح الرد عليها. 

اإىل  املادة  اإليها يف ذات  5-6-7-8 امل�شار  البنود  الواردة يف  اللجنة  وتقارير  اقرتاحات  9.حتال جميع 
هيئة مكتب املجل�س لدرا�شتها وتقدميها اإىل املجل�س. 

مكتبه. هيئة  اأو  املجل�س،  من  اإليها  واردة  اأخرى  تكليفات  اأي  تنفيذ   .10

املادة اخلام�سة

تتوىل االأمانة العامة االإعداد الفني واالإداري الالزم الجتماعات اللجنة.

املادة ال�ساد�سة

يعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخ اإقراره من املجل�س باالأغلبية املطلقة لالأع�شاء احلا�شرين.

املادة ال�سابعة

يعدل هذا النظام بناًء على اقرتاح يقدمه اأغلبية اأع�شاء اللجنة، اأو ثلث اأع�شاء املجل�س على االأقل، ويقره 

املجل�س وفق اأحكام املادة ال�شابقة.

المرفق  الواحد والعشرون
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مذكرة يف �ساأن عر�ص املو�سوعات على املجل�ص

2013/03/13 مذكرة يف �شاأن عر�س املو�شوعات  تدار�شت هيئة مكتب املجل�س يف اجتماعها بتاريخ 

العامة التي يتبناها اأع�شاء املجل�س �شواء من خالل جلانهم اأو اأن يتقدم خم�شة اأع�شاء على االأقل لطلب 

املناق�شة، وقد تالحظ امام الهيئة خالل املدة املا�شية ت�شابه بع�س حماور املو�شوعات املقدمة، والذي قد 

املو�شوع يف  �شيناق�شون  املجل�س  اأع�شاء  كافة  ولكون  املجل�س،  اأمام  اأثناء طرحها  االإ�شكاليات  بع�س  يوجد 

اجلل�شة العامة التي يعر�س فيها فقد ارتاأت الهيئة اأخذ موافقة املجل�س على املو�شوعات املتبناة قبل اإحالتها 

للحكومة للموافقة على مناق�شتها.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،    

                                        حممد اأحمد املر

                                                           رئي�س املجل�س الوطني االحتادي 

ádhódG ¿CÉ°T ‘ á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG ôjQÉ≤J

OQh Éªc ´ƒ°VƒŸG ¢üf 

ó©H ´ƒ°VƒŸG ¢üf 

IQGOE’G á¶MÓe 

á«fƒfÉ≤dG 

Ö∏£dG ƒeó≤e

¿Éé∏dG äÉ¶MÓe

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e äÉ¶MÓe 

 πª°ûJ  äÉYƒ°VƒŸ  áÑ°ùædÉH  ⁄É©dG  ∫hO  Ö«JôJ  ‘  ájƒæ°S  ôjQÉ≤J  á°ü°üîàŸGh  á«dhódG  äÉ°ù°SDƒŸG  Qó°üJ

 ájOÉ°üàb’G  äÉjô◊Gh  ,ájOÉ°üàb’G  á«°ùaÉæàdGh  ,ájQÉªãà°S’G  áÄ«ÑdGh  ,QÉªãà°S’Gh  ,ájô°ûÑdG  á«ªæàdG

.ÉgÒZh

 IÒÿG á°ùªÿG ΩGƒYC’G ‘ á°UÉN kGOô£°†e kÉeó≤J áeÉ¡dG á«dhódG ôjQÉ≤àdG √òg ‘ ádhódG â∏é°S óbh

.kÉ«ŸÉYh kÉ«HôY ¤ƒdG õcGôŸG É¡æe ójó©dG ‘ â∏àMGh

 ≈∏Y  ádhódG  áfÉµeh  á©ª°S  ó«cCÉJh  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G  ÜòL  ‘  ÉgQhOh  ôjQÉ≤àdG  √òg  á«ªgC’  kGô¶fh

.ádhó∏d á«é«JGÎ°S’G §£ÿG ≈∏Y ∂dP ôKCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH »LQÉÿG ó«©°üdG

 ∫ÓN øe "á«dhódG ôjQÉ≤àdG ‘ äGQÉeE’G ™°Vh" ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe Ö∏£H Ωó≤àf ÉæfEÉa ¬«∏Yh

:á«dÉàdG QhÉëŸG

. á«dhódG äGô°TDƒŸGh ÒjÉ©ŸG ™e ádhódG É¡©ÑàJ »àdG èeGÈdGh §£ÿG ΩDhÓJ

 á£°Sƒàe §£N AÉæHh ,ôjQÉ≤àdG √òg ‘ Ωó≤àŸG ádhódG Ö«JôJ ≈∏Y ®ÉØë∏d á«eƒµ◊G äÉ°SÉ«°ùdGh iDhôdG

.ádhódÉH ájô°ûÑdGh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ™bGh ™e πeÉ©à∏d (kÉ«°SÉ«°S-kÉjOÉ°üàbG-kÉ«©jô°ûJ)ióŸG á∏jƒWh

 ôjQÉ≤àdG √òg øe IOÉØà°S’G Aƒ°V ‘ kÉ«ª«∏bEGh kÉ«dhO ádhódG ídÉ°üe ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ á«LQÉÿG IQGRh QhO

.á«dhódG

.á«dhódG ôjQÉ≤àdG ‘ ádhódG áfÉµŸ Rõ©ŸG ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ÚµªàdG èeÉfôH

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ∫hódG áfÉµeh á©ª°S ó«cCÉJh á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ÜòL ‘  á«dhódG ôjQÉ≤àdG á«ªgC’ kGô¶f

 ,á«Ä«ÑdGh  á«ë°üdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéŸG  ‘  ádhO  …C’  á«é«JGÎ°S’G  §£ÿG  ≈∏Y  ÉgôKCG

 ÒjÉ©eh äGô°TDƒe ≥ah ⁄É©dG ∫hO Ö«JôJ ‘ ájƒæ°S ôjQÉ≤J á°ü°üîàŸGh áeÉ©dG á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG Qó°üJ

 ,ájOÉ°üàb’G  á«°ùaÉæàdG,ájQÉªãà°S’G  áÄ«ÑdG,QÉªãà°S’G,ájô°ûÑdG  á«ªæàdG  πª°ûJ  áeÉg  äÉYƒ°VƒŸ  Ióªà©e

.ÉgÒZh ájOÉ°üàb’G äÉjô◊G

 ΩGƒYC’G  ‘  kÉXƒë∏e  kÉeó≤J  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  â∏é°S  ó≤a  ôjQÉ≤àdG  √òg  ‘  OQh  ÉŸ  kÉ≤ahh

 IQhô°V  ¤EG  ƒYój  …òdG  ôeC’G  , kÉ«ŸÉYh  kÉ«HôY  ¤hC’G  õcGôŸG  É¡æe  ójó©dG  ‘  äCGƒÑJh,IÒNC’G  á°ùªÿG

 ΩÉ©d äGQÉeE’G ájDhôd kGó«°ùŒ Iõ«ªàŸG áfÉµŸG √òg ≈∏Y ®ÉØë∏d ™ªàéŸG äÉYÉ£b ∞∏à Oƒ¡L ôaÉ°†J

.áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ≈∏Y  áªFÉb  ájô°üY  ádhO  AÉæH  ¤EG  á«eGôdG   Ω2021
:á«JB’G QhÉëŸG øª°V ´ƒ°VƒŸG á°ûbÉæe ƒLôf ÉæfEÉa ¬«∏Yh

 ádhódG  Ö«JôJ  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á«dhódG  äGô°TDƒŸGh  ÒjÉ©ŸG  ™e  ádhódG  É¡©ÑàJ  »àdG  èeGÈdGh  §£ÿG  ΩDhÓJ

.Ωó≤àŸG

.ôjQÉ≤àdG √òg øe IOÉØà°S’G Aƒ°V ‘ kÉ«dhOh kÉ«ª«∏bEG ádhódG ídÉ°üe ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ á«LQÉÿG IQGRh QhO

.á«dhódG ôjQÉ≤àdG ‘ ádhódG áfÉµŸ Rõ©ŸG ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ÚµªàdG èeÉfôH RGôHEG

. ôjQÉ≤àdG √òg ‘ IOQGƒdG äÉ«Ñ∏°ùdG ‘Óàd áYƒ°VƒŸG äÉ«é«JGÎ°S’Gh §£ÿG

2013/1/8

ÚgÉ°ûdG º«MôdGóÑY.O /IOÉ©°S

»≤jô°ûdG óª ó°TGQ /IOÉ©°S

»é«æ£dG ˆGóÑY π°ü«a /IOÉ©°S

»£°ùÑdG ó°TGQ AGôØY/IOÉ©°S

⁄É°S øH óª ó«ªM /IOÉ©°S
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 ¿ƒfÉb  ÉgOóM »àdG  äÉ°UÉ°üàN’G ÖLƒÃ á°ùaÉæŸG  á«∏ªY º«¶æJ  á«dhDƒ°ùe áÄ«¡dG  ‹ƒJ  øe ºZôdG  ≈∏Y

 ´É£b  ‘  á°ùaÉæŸG  ÚeCÉJh  º«¶æJ  "  ™HGôdG  óæÑdG  ‘  Iô°ûY  á©HGôdG  IOÉŸG  ‘  ä’É°üJ’G  ´É£b  º«¶æJ

 äÉcô°ûdG ÚH ‹É◊G ¢ùaÉæàdG OhOôe ∞©°V ¬fCG ’EG "IòaÉædG áª¶fC’G h ÚfGƒ≤dÉH πîj ’ ÉÃ ä’É°üJ’G

 á«∏ª©H  ∂∏¡à°ùŸG  Qƒ©°T  ΩóYh ´É£≤dG  ‘  á«eóÿG ¢Vhô©dG  ™°VGƒJ  ¤EG  iOCG  ä’É°üJ’G  ´É£≤d  á∏¨°ûŸG

 .äÉeóÿG QÉ©°SCG ≈∏Y ôKCG øe ¬«∏Y ÖJôJ É‡ á°ùaÉæŸG

:á«JB’G QhÉëŸG QÉWEG ‘ ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S  á°ûbÉæe ƒLôf Gòd

.ä’É°üJ’G ´É£b ‘ ∞FÉXƒdG ÚWƒJ ‘ áÄ«¡∏d á«é«JGÎ°S’G á£ÿG

.ä’É°üJ’G ´É£b ‘ á°ùaÉæª∏d »ª«¶æàdG QÉWE’G

  .á≤£æŸG ‘ QÉ©°SC’G ™e É¡≤aGƒJ ióeh áeó≤ŸG äÉeóÿG QÉ©°SCG

.áãjó◊G á«æ≤àdG IôØ£dG ™e ≥aGƒàj ÉÃ ∂∏¡à°ùª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG ôjƒ£J

 ¿ƒfÉb  ÉgOóM »àdG  äÉ°UÉ°üàN’G ÖLƒÃ á°ùaÉæŸG  á«∏ªY º«¶æJ  á«dhDƒ°ùe áÄ«¡dG  ‹ƒJ  øe ºZôdG  ≈∏Y

 " `H áÄ«¡dG ¢UÉ°üàNG ≈∏Y ¢üæj …òdGh Iô°ûY á©HGôdG IOÉŸG øe ™HGôdG óæÑdG ‘ ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æJ

 OhOôe ∞©°V  ¿CG ’EG "IòaÉædG áª¶fC’G h ÚfGƒ≤dÉH πîj ’ ÉÃ ä’É°üJ’G ´É£b ‘ á°ùaÉæŸG ÚeCÉJh º«¶æJ

 ´É£≤dG ‘  á«eóÿG ¢Vhô©dG ™°VGƒJ ¤EG iOCG ä’É°üJ’G ´É£≤d á∏¨°ûŸG äÉcô°ûdG ÚH ‹É◊G ¢ùaÉæàdG

  .É¡æe áeó≤ŸG äÉeóÿG QÉ©°SG ≈∏Y á°ùaÉæŸG á«∏ª©d ôKG …CÉH ∂∏¡à°ùŸG Qƒ©°T ΩóYh

:á«JB’G QhÉëŸG QÉWEG ‘ ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S á°ûbÉæe ƒLôf Gòd

.ä’É°üJ’G ´É£b ‘ ∞FÉXƒdG ÚWƒJ ‘ áÄ«¡∏d á«é«JGÎ°S’G á£ÿG

.ä’É°üJ’G ´É£b ‘ á°ùaÉæª∏d »ª«¶æàdG QÉWE’G

  .á≤£æŸG ‘ QÉ©°SC’G ™e É¡≤aGƒJ ióeh áeó≤ŸG äÉeóÿG QÉ©°SCG

.áãjó◊G á«æ≤àdG IôØ£dG ™e ≥aGƒàj ÉÃ ∂∏¡à°ùª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG ôjƒ£J

áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷

: á«dÉàdG QhÉëŸG ≥ah ô°ûY ™HGôdG »©jô°ûàdG π°üØdG ‘ ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«g á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe ”

 ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«g á«é«JGÎ°SG

 ä’É°üJ’G ´É£b ‘ ÚWƒàdG

ä’É°üJ’G ´É£b ‘ äÉeóÿG

 øe ™HGôdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO ‘ 2010/03/23 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj IOƒ≤©ŸG á©°SÉàdG á°ù∏÷G ‘h

 IOQGƒdG äÉ«°UƒàdG â°VôYh "ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«g" ΩÉ©dG ´ƒ°VƒŸG ¢ûbƒf ô°ûY ™HGôdG »©jô°ûàdG π°üØdG

.áæé∏dG ôjô≤J ‘

 OQ  øª°†àj  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  IQGRh  øe  ÜÉàc  OQh  2010/07/15  ïjQÉàHh

.IóMGh á«°UƒJ GóYÉe IOQGƒdG äÉ«°UƒàdG ™«ªL ≈∏Y á≤aGƒŸG äAÉLh, äÉ«°UƒàdG ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏›

ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S

OQh Éªc ´ƒ°VƒŸG ¢üf 

ó©H ´ƒ°VƒŸG ¢üf 

IQGOE’G á¶MÓe 

á«fƒfÉ≤dG 

Ö∏£dG ƒeó≤e

¿Éé∏dG äÉ¶MÓe

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e äÉ¶MÓe 

2013/1/8

ójÈ∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe á°SÉ«°S

 IQGOE’G á¶MÓe ó©H ´ƒ°VƒŸG ¢üf

á«fƒfÉ≤dG

OQh Éªc ´ƒ°VƒŸG ¢üf

¿Éé∏dG äÉ¶MÓe

Ö∏£dG Gƒeó≤e

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e äÉ¶MÓe

 äGQÉeE’G  ójôH  áYƒªéŸ  á©HÉàdG  á£°ûædG  äGóMƒdG  øe  "äGQÉeE’G  ójôH"  ójÈ∏d  äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe  ó©J

 ¿CG ’EG ,IófÉ°ùŸGh ájójÈdG É¡JÉeóîH ¢Vƒ¡ædGh äGRÉ‚E’G øe ójó©dG ≥«≤– øe âæµ“ å«M , á°†HÉ≤dG

  .ájójÈdG áeóÿG ≈∏Y »eÉæàŸGh ´QÉ°ùàŸG Ö∏£dG á¡LGƒŸ á∏µ°ûe íÑ°UCG äÉeóÿG ‘ ™°SƒàdG

  :á«JB’G QhÉëŸG QÉWEG ‘ ójÈ∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe á°SÉ«°S á°ûbÉæe ƒLôf Gòd

.á°ù°SDƒª∏d  á«é«JGÎ°S’G á£ÿG

.á°ù°SDƒŸG øe áeó≤ŸG äÉeóÿG IOƒL

.iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ™e ≥«°ùæàdGh á°ù°SDƒŸG ôjƒ£J

.ájQÉªãà°S’Gh á«∏jƒªàdG á°ù°SDƒŸG ™jQÉ°ûe

äÓjó©J óLƒJ ’

  áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷ 

2013/04/21

äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG á°SÉ«°S

 ó©H ´ƒ°VƒŸG ¢üf

 IQGOE’G á¶MÓe

á«fƒfÉ≤dG

OQh Éªc ´ƒ°VƒŸG ¢üf

¿Éé∏dG äÉ¶MÓe

Ö∏£dG ƒeó≤e

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e äÉ¶MÓe

 ájôëÑdG äÓ°UGƒŸG πFÉ°Sh Ú°ù–h º«¶æàd áeRÓdG §£ÿG ™°VƒH äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG ¢üàîJ

 ¿ƒfÉb ÉgOóM »àdG ¢ù°SC’Gh óYGƒ≤dG ≥ah Égôjƒ£Jh π≤æàdG äÉ«∏ªY π«¡°ùJ πØµj ÉÃ ádhódG êQÉNh πNGO

 ƒLôf  Gòd  .…ôëÑdG  π≤ædG  ácôMh  ájôëÑdG  ÅfGƒŸG  Qƒ£J  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃh  2006  ΩÉY  áÄ«¡dG  AÉ°ûfG

:á«dÉàdG QhÉëŸG QÉWEG ‘ ájôëÑdG áMÓŸG  - äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG á°SÉ«°ùd á°ûbÉæŸG

.ádhódG ‘ ájôëÑdG áMÓª∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG á£ÿG-

.É¡ÄfGƒeh ádhódG √É«e ‘ áMÓª∏d áª¶æŸG óYGƒ≤dG-

.ádhódG ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG-

 ¢üàîJ ,2006 áæ°ùd (52) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôbh 2006 áæ°ùd (1) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ah

 πNGO  ájôëÑdG  äÓ°UGƒŸG  πFÉ°Sh  Ú°ù–h  º«¶æàd  áeRÓdG  §£ÿG  ™°VƒH  äÓ°UGƒª∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡dG

 ájôëÑdG ÅfGƒŸG Qƒ£J ™e ≈°TÉªàj ÉÃ Égôjƒ£Jh π≤ædG äÉ«∏ªY π«¡°ùJ πØµj ÉÃ QÉëÑdG ‹ÉYCG ‘h ádhódG

 .…ôëÑdG π≤ædG ácôMh

-:á«dÉàdG QhÉëŸG QÉWEG ‘ äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG á°SÉ«°S á°ûbÉæe ƒLôf Gòd

.É¡ÄfGƒeh ádhódG √É«e ‘ áMÓª∏d áª¶æŸG óYGƒ≤dG

.ádhódG ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G h äÓ°UGƒª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG ÚH ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG

ádhódG ‘ ájôëÑdG áMÓª∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG á£ÿG

.áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷

2013/04/21
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∞bƒdG IQGOEG ‘ ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S

IQGOE’G á¶MÓe ó©H ´ƒ°VƒŸG ¢üf 

á«fƒfÉ≤dG

OQh ÉªµH ´ƒ°VƒŸG ¢üf

Ö∏£dG ƒeó≤e

¿Éé∏dG äÉ¶MÓe

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e äÉ¶MÓe 

 ∞bƒdG  º«¶æJ  É¡æe  ±GógC’G  øe  áYƒªéÃ  ΩÉ«≤∏d  ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  âÄ°ûfCG

 ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW AÉ£©dG QGôªà°SGh AÉªædG ¬d ≥≤ëj ÉÃ , ¬dGƒeCG QÉªãà°SGh IQGOEG ø°ùMh ¬d IƒYódGh »eÓ°SE’G

 ≈∏Y ≥Øæàd ádhódG äGQÉeEG ‘ ±ÉbhCG øe É¡«dEG óæ°ùj Ée ≈∏Y áÄ«¡dG ±Gô°TEG ∫ÓN øe á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG

 IQGOEG ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe ƒLôf Gòd .¬JÉ«MÓ°U ≈∏Y kAÉæH  É¡JQGOG ¢ù∏› É¡MÎbG »àdG ¿ÉcQC’Gh ±QÉ°üŸG

:á«dÉàdG QhÉëŸG QÉWEG ‘ ∞bƒdG

.¬à«ªæJh ∞bƒdG IQGOEG

.2010-2011-2012 ΩGƒY’G ∫ÓN ∞bƒdG ∫ÉªYG èFÉàf

.∞bƒdG ∫ÉªYC’ áª¶æŸG á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG º¶ædG

 ∞bƒdG  IQGOEG  É¡æe  ±GógC’G  øe  áYƒªéÃ  ΩÉ«≤∏d  ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  âÄ°ûfCG

 ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW  ∂dPh , AÉ£©dG QGôªà°SGh AÉªædG ¬d ≥≤ëj ÉÃ ¬dGƒeCG QÉªãà°SGh º«¶æJ ø°ùMh ¬d IƒYódGh

 ádhódG  äGQÉeEG  ‘  ∞bƒdG  ∫ÉªYCG  øe  É¡«dEG  óæ°ùj  Ée  ≈∏Y  áÄ«¡dG  ±Gô°TEG  ∫ÓN  øe  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG

 .¬JÉ«MÓ°U ≈∏Y kAÉæH  É¡JQGOG ¢ù∏› É¡MÎbG »àdG §£ÿG ¤G áaÉ°VE’ÉH

 QÉWEG ‘  ( ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S )  ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe ƒLôf Gòd 

:á«dÉàdG QhÉëŸG

.∞bƒdG ∫ÉªYC’ áª¶æŸG á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG º¶ædG

 ¬JGQÉªãà°SG á«ªæJh ∞bƒdG IQGOG º«¶æàH á°UÉÿG óYGƒ≤dG

.2010-2011-2012 ΩGƒY’G ∫ÓN ∞bƒdG ∫ÉªYG èFÉàf

.¬d IƒYódGh ∞bƒdG IóFÉØH ÚæWGƒŸG ∞jô©àd áÄ«¡dG IQGOG ¢ù∏› É¡MÎbG »àdG §£ÿG

áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG áæ÷

 »©jô°ûàdG π°üØdG øe ∫hC’G QhódG ‘ ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe »æÑJ ”

:á«JB’G QhÉëŸG ≥ah , ô°ûY ¢ùeÉÿG

.É¡«a Ú∏eÉ©dG ôjƒ£Jh ÉgQhO π«©ØJh óLÉ°ùª∏d ájQÉ°†◊G IQƒ°üdG RGôHEG ‘ áÄ«¡dG QhO

.á«©ªàéŸG ôgGƒ¶dG á÷É©eh »æjódG »YƒdG á«ªæJ ‘ ßYƒdG QhO π«©Øàd  áÄ«¡dG á£N

.á«ØbƒdG ™jQÉ°ûŸG OQGƒe ™jƒæJh á«ªæJ ‘ áÄ«¡dG á«é«JGÎ°SG

 ≥∏©àj Éª«a ìÎ≤ŸG ´ƒ°VƒŸG ¢üf ‘ ∫hC’G QƒëŸG ™e , êQóŸG ´ƒ°VƒŸG øe  ådÉãdG QƒëŸG ¬HÉ°ûJ  ßMƒd 

.∞bƒ∏d á«dÉŸG OQGƒŸÉH

 
  2013/04/21 ïjQÉàdG

»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S

IQGOE’G á¶MÓe ó©H ´ƒ°VƒŸG ¢üf 

á«fƒfÉ≤dG

OQh ÉªµH ´ƒ°VƒŸG ¢üf

Ö∏£dG ƒeó≤e

مالحظات اللجان

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e äÉ¶MÓe 

 º«∏©àdG πãÁ å«M ájô°ûÑdG IhÌdG á«ªæJ ‘ ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ¬H Ωƒ≤J …òdG ΩÉ¡dG QhódG øe kÉbÓ£fG

 ≥«≤–h πª©dG  ¥ƒ°S  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  á∏gDƒŸG  QOGƒµdG  OGóYEÉH  Ωƒ≤j  …òdG  »ª«∏©àdG  º∏°ùdG  áªb  »©eÉ÷G

 Ée πµH ÉgójhõJh äÉ°ù°SDƒŸG  √òg ‘ áªFÓŸG á«ª«∏©àdG  áÄ«ÑdG  áÄ«¡J ∫ÓN øe ∂dPh,™ªàéŸG ‘ á«ªæàdG

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH,´ÓWE’Gh  åëÑdG  ≈∏Y  ÖdÉ£dG  ™é°ûJ  ¢ùjQóJ  ègÉæeh  á∏gDƒe  á«ª«∏©J  QOGƒc  øe  ¬LÉà–

 ∞∏àîÃ  »∏ëŸG  ™ªàéŸG  áeóN  ‘  É¡©jƒ£Jh   á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  √òg  QhO  π«©ØàH  ΩÉªàg’G  IQhô°V

      .ôjƒ£àdGh åëÑdG ≈∏Y ºFÉ≤dG ‘ô©ŸG OÉ°üàbÓd áÑ∏°U IóYÉb OÉéjEG ‘ ºgÉ°ùj …òdG ôeC’G ,¬JÉYÉ£b

:á«JB’G QhÉëŸG øª°V »ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh á°SÉ«°S á°ûbÉæe ƒLôf ÉæfEÉa   

.á«eƒµ◊G äÉ«∏µdGh äÉ©eÉ÷G ‘ á∏eÉ©dG QOGƒµdG ÚWƒJ -

 äÉ«∏µdGh  äÉ©eÉ÷G  ‘  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  äÉLôfl  ôjƒ£àd  á≤Ñ£ŸG  á«ª«∏©àdG  ègÉæŸGh  èeGÈdG  -

.á«eƒµ◊G

.áÑ∏£∏d »ª∏©dG π«°üëàdG iƒà°ùe ‘ ÉgôKCGh á«eƒµ◊G äÉ«∏µdGh äÉ©eÉ÷G ‘ áeóîà°ùŸG ¢ùjQóàdG á¨d  -

                   .á«eƒµ◊G äÉ«∏µdGh äÉ©eÉé∏d »©ªàéŸG QhódÉH AÉ≤JQÓd IQGRƒdG á£N  -

.äÓjó©J óLƒJ ’

»∏gCG ∂∏ŸGóÑY óªMCG / IOÉ©°S - 

¢ùjƒ©dG »∏Y áî«°T.O / IOÉ©°S - 

»é«æ£dG ˆGóÑY π°ü«a / IOÉ©°S - 

»ÑàµdG ó«é©dÉH íÑ°üe / IOÉ©°S - 

»eƒMôdG óªMCG óªM/ IOÉ©°S - 

2013/03/05
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تقرير للعر�ص على هيئة مكتب املجل�ص

فـــــي �ســــاأن 

اآليات مقرتحة ملتابعة تو�سيات املجل�ص

 يف املو�سوعات العامة

بناًء على قرار املجل�س يف جل�شته العا�شرة بتاريخ 5 / مايو / 2012 بتكليف هيئة املكتب باإعداد ت�شور 

لكيفية متابعة التو�شيات مع احلكومة نرفق لكم هذا التقرير.

وفق ما ا�شتقرت عليه املفاهيم الربملانية فاإن التو�شية الربملانية “ هي رغبة حمددة، اأو اأمنية معينة، اأو 

اأن يكون لها قيمة  القرار الربملاين دومنا  اأع�شاء الربملان. ويكون لها �شفة  باأركانه يقرره  طلب مو�شوف 

اإطار مبداأ تعاون  اإلزامية ملن وجهت بحقهم التو�شية واإمنا لها �شفة االلتزام االأدبي واملعنوي يف  قانونية 

ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية لتحقيق امل�شلحة العامة للوطن، واملواطنني “ .

ووفق املدار�س الربملانية الدولية فاإن هناك اأربعة اأنواع اأ�شا�شية من التو�شيات :

تو�شيات تتعلق بتعديل �شيا�شات وقرارات واإجراءات حكومية.

تو�شيات تتعلق بتغيري �شيا�شات، وقرارات واإجراءات حكومية.

تو�شيات تتعلق باإلغاء قرارات و�شيا�شات، واإجراءات حكومية.

تو�شيات تتعلق بتقدمي مقرتحات واأفكار جديدة.

اأن ي�شدر املجل�س تو�شياته يف اأي جمال من االأنواع  ومل ي�شع الد�شتور ومن باب اأوىل الالئحة قيدًا على 

االأربعة امل�شار اإليها، بل ويحق للمجل�س اأن يجمع يف تو�شيانه بني االأنواع االأربعة، كما يحق له ذلك يف كل 

تو�شية منفردة من تو�شيات املو�شوع العام.

وهناك خم�شة معايري اأ�شا�شية ل�شياغة اأي تو�شية هي:

فكرة التو�شية ومربراتها. واالأثر املتوقع منها.

 واقعية التو�شية.

 و�شوح التو�شية.

 حتديد معنى التو�شية.

 اآليات التنفيذ املقرتحة للتو�شية.

وملا كان املجل�س يواجه بع�س امل�شاعب العملية يف متابعة تنفيذ التو�شيات فاإنه من املقرتح تدار�س االآليات 

التالية ملتابعة تنفيذ التو�سيات:

المرفق  الثاني والعشرون

ملا كان املجل�س يهمه يف املقام االأول موافقة احلكومة وتنفيذها لتو�شياته حتى يحقق الفعالية املاأمولة من 

على  واملجل�س  االتفاق بني ممثل احلكومة  قدر من  اأكرب  االأهمية حتقيق  فاإنه من  العام  املو�شوع  مناق�شة 

التو�شيات قبل اإر�شالها اإىل احلكومة ويف هذا ال�شاأن فاإن املقرتحات هي ما يلي:

واإتاحة  العامة،  املو�شوعات  تو�شيات  وتناق�س  تنظر  التي  املجل�س  جل�شة  حل�شور  املخت�س  الوزير  دعوة 

الفر�شة للوزير باإبداء راأيه ب�شاأن هذه التو�شيات، وللمجل�س اأن يتخذ قراره النهائي بعد اإبداء راأي الوزير.

وامليزة االأ�شا�شية التي �شتحققها هذه اخلطوة هو اأن تو�شيات املجل�س يف اأغلبها العام �شتكون قد قررت يف 

�شوء اقتناع احلكومة بقدرتها على تنفيذ هذه التو�شيات.

ترد احلكومة ر�شميًا على املجل�س بعد العر�س على جمل�س الوزراء ب�شاأن تو�شياته من جدول متابعة التو�شيات 

املعمول به حاليًا والذي تبني فيه احلكومة حالة التو�شية من حيث املوافقة عليها اأو رف�شها �شريطة اأن يكون 

ذلك م�شببًا اأو اإبداء مالحظات وتعديالت عليها �شريطة اأن يكون ذلك اأي�شًا م�شببًا.

بعد و�شول هذا الرد الر�شمي اإىل املجل�س �شتقوم هيئة املكتب باإبالغ وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 

املوافقة عليها الإبالغها  التي مت  للتو�شيات  بالن�شبة  لتو�شيات املجل�س” وذلك  “املتابعة  االحتادي بجدول 

للحكومة.

اأو  التغيري،  اأو  للتعديل،  ب�شاأنها  احلكومة مالحظات  اأبدت  اأو  رف�شها،  مت  التي  للتو�شيات  بالن�شبة  اأما  د. 

التبديل فاإنه من املقرتح عقد اجتماعات تن�شيقية دورية مع الوزارة املخت�شة ووزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س 

الوطني واللجنة املعنية ملناق�شة اأمر هذه التو�شيات. ثم يتم رفع تقرير منها اإىل هيئة املكتب حيال نتائج هذا 

االجتماع التن�شيقي و�شتقوم هيئة املكتب بدورها برفعه اإىل املجل�س م�شفوعًا براأيها.

ذ. كذلك فاإن االجتماعات التن�شيقية الدورية مع احلكومة �شتتناول مناق�شة اآليات التنفيذ والربنامج الزمني 

املقرتح للتو�شيات التي مت املوافقة عليها.

á«°UƒàdGáeƒµ◊G øe áMÎ≤ŸG ò«ØæàdG äÉ«dBGò«Øæà∏d »æeõdG èeÉfÈdGäÉÑ«≤©Jh äÉ¶MÓe

 هذه اخلانة ميكن أن تبرر
 فيها احلكومة

 برنامجها الزمني أو
 آلياتها املقترحة

.للتنفيذ



412

اآليات مقرتحة لتنفيذ تو�سيات املجل�ص يف املو�سوعات العامة

¤hC’G á∏MôŸG

á«fÉãdG á∏MôŸG

É¡«a ô¶æj »àdG ¢ù∏éŸG á°ù∏÷ ¢üàîŸG ôjRƒdG Qƒ°†M 
¬jCGQ AGóHEGh äÉ«°UƒàdG

¢ù∏éŸG äÉ«°UƒJ ≈∏Y »ª°SôdG áeƒµ◊G OQ

áãdÉãdG á∏MôŸG

¢ù∏éŸG äÉ«°Uƒàd á©HÉàŸG á©HÉàe ∫hóL ÖàµŸG áÄ«g π°SôJ

äÉ«°UƒàdG á©HÉàe

É¡«∏Y á≤aGƒŸG ” »àdG äÉ«°UƒàdG

πjó©àdG hCG ¢†aôdG ÜÉÑ°SCÉH ¢ù∏éŸG áeƒµ◊G ≠∏ÑJ

ôeCG á°ûbÉæŸ á°üàîŸG IQGRƒdG ™e ájQhO á«≤«°ùæJ äÉYÉªàLG ó≤Y 
áæé∏dG ™e ∑GÎ°T’ÉH á°üàîŸG áæé∏dG ∫ÓN øe äÉ«°UƒàdG √òg 

á«æ©ŸG

¿CÉ°ûH ÖàµŸG áÄ«g ¤EG ôjô≤J ™aQ
 áeƒµ◊G ™e á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’G èFÉàf

¢ù∏éŸG ¤EG ôjô≤J ÖàµŸG áÄ«g ™aQ
 ¬jCGôH kÉYƒØ°ûe ¿CÉ°ûdG Gòg ‘

¢ù∏éŸG ¤EG ôjô≤J ÖàµŸG áÄ«g ™aQ
 ¬jCGôH kÉYƒØ°ûe ¿CÉ°ûdG Gòg ‘

¿CÉ°ûH ÖàµŸG áÄ«g ¤EG ôjô≤J ™aQ
 áeƒµ◊G ™e á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’G èFÉàf

á°ûbÉæŸ IQGRƒdG ™e á«≤«°ùæJ äÉYÉªàLG ó≤Y
 áæé∏dG ∫ÓN øe ò«ØæàdG äÉ«dBG hCG »æeõdG èeÉfÈdG

 á«æØdG áæé∏dG ™e ∑GÎ°T’ÉH á°üàîŸG

É¡°†aQ ” »àdG äÉ«°UƒàdG
 É¡«∏Y äÓjó©Jh äÉ¶MÓe AGóHEG hCG

á«°UƒàdGò«ØæàdG äÉ«dBG»æeõdG èeÉfÈdGäÉÑ«≤©Jh äÉ¶MÓe

øe Qób ÈcCG ≥«≤– 
≥aGƒàdG

 áeƒµ◊G ÚH ¥ÉØJ’Gh 
¢ù∏éŸGh
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