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مقدمة

األداء  مؤشرات  على  أساسية  بصفة  إعداده  في  التقرير  هذا  اعتمد        
في  دارت  التي  والرقابية  التشريعية  األنشطة  وإبراز  للجلسات  العام 
الفصل  من  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  مدى  على  المجلس  جلسات 
بالنسبة لتقريري فعالية  الحال  الخامس عشر، وهو - كما هو  التشريعي 
جلسات المجلس خالل دوري االنعقاد العاديين األول والثاني من الفصل 
التشريعي الخامس عشر -  يهدف إلى إبراز دالالت أساسية ترتبط بأعمال 

الجلسات هي:

من  المتحصل  والعائد  الجلسات،  أعمال  في  المنجز  بالزمن  يرتبط  ما   .1
هذه األعمال وفق مؤشرات النسبة الزمنية.

دالالت ترتبط بطبيعة األعمال النوعية لجلسات المجلس سواء كانت   .2
تشريعية أو رقابية، كما يوضح هذا التقرير أن هناك ترابطًا موضوعيًا بين 
العديد من القطاعات، وأنواع وأعمال المجلس كما ستتضح تفاصيلها 

الحقًا.

     وهو يبرز كذلك أهم األفكار واآلراء والمقترحات التي تقدم بها سعادة 
أعضاء المجلس في مختلف األعمال التشريعية والرقابية، ومدى تأثير هذه 
إلى  باإلضافة  العامة،  الحكومية  السياسات  على  والمقترحات  األفكار 

إبرازه لنشاط األعضاء في األعمال األخرى المرتبطة بشؤون المجلس.

أعمال  لنتائج  محايدة  إضافة  الجهد  هذا  يمثل  أن  نأمل  النهاية  وفي       
المجلس خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس 

عشر.   

واهلل الموفق ،،،

د. محمد سالم المزروعي 
االمين العام للمجلس الوطني االتحادي
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ملخص تمهيدي

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

1435هـ  8 حمرم  بتاريخ  ال�شاعة )12:05( ظهرًا  الثالثاء  يوم  التي عقدت  االأوىل  بجل�شته االفتتاحية- 

2013م ال�شادر من ح�شرة  ل�شنة  11 نوفمرب2013م بناء على املر�شوم االحتادي رقم )146(  املوافق 

 وذلك بح�شور 
1
�شاحب ال�شمو/ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان- رئي�س الدولة - بدعوة املجل�س اإىل االنعقاد

�شاحب ال�شمو/ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم- نائب رئي�س الدولة- رئي�س جمل�س الوزراء - حاكم دبي- 

 ثم تلي بعدها املر�شوم االحتادي رقم )146( 
2
حفل افتتاح هذا الدور، حيث افتتح اجلل�شة بالنطق ال�شامي

ل�شنة 2013م  بدعوة املجل�س اإىل االنعقاد، واألقى بعد ذلك معايل/حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س- كلمة 

حاكم  الوزراء-  جمل�س  رئي�س  الدولة-  رئي�س  نائب  ال�شمو-  �شاحب  األقى  ثم  ال�شمو،  ب�شاحب   
3
ترحيبية

،وبذلك انتهت مرا�شم حفل افتتاح الدور الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر 
4
دبي- خطاب االفتتاح

حيث كانت ال�شاعة )12:26( ورفعت اجلل�شة لتوديع �شاحب ال�شمو.

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

ع�سر ال�ساعة )1:26( ظهرًا، برئا�شة معايل / حممد اأحمد املر– رئي�س املجل�س الوطني االحتادي، وقد 

�شارك يف هذه اجلل�شة )38( ع�شوًا واعتذر عن عدم ح�شورها �شعادة / خليفة نا�شر ال�شويدي، و�شعادة / 

د.عبداهلل حمد ال�شام�شي حيث انتخب املجل�س فيها مراقبيه، وقد فاز باالنتخاب مبن�شبي مراقبي املجل�س 

، كما مت يف هذه اجلل�شة ت�شكيل 
5
كل من : �شعادة / علي عي�شى النعيمي و�شعـادة / م�شبح بالعجيد الكتبي

7
 وجلنة الرد على خطاب االفتتاح

6
اللجان الدائمة للمجل�س

- ويف اجلل�شة الرابعة املعقودة بتاريخ 24-12-2013م ان�شحب �شعادة / د. حممد م�شلم بن حم العامري 

من جلنة  حقوق االإن�شان وحل حمله �شعادة / عائ�شة اأحمد اليماحي.

1- املر�شوم االحتادي رقم )146( ل�شنة 2013م بدعوة املجل�س لالنعقاد مرفق رقم )1( يف التقرير
2- النطق ال�شامي مرفق رقم )2( يف التقرير

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

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

7- جلنة الرد على خطاب االفتتاح مرفق رقم )7( يف التقرير
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- كذلك يف اجلل�شة التا�شعة املعقودة بتاريخ 11-3-2014م ان�شحب �شعادة/م�شبح بالعجيد الكتبي من 

جلنة فح�س الطعون وال�شكاوى وحل حمله �شعادة/ حممد بطي القبي�شي.

- كما مت يف هذا الدور ت�شكيل جلان موؤقتة لدرا�شة بع�س املو�شوعات العامة التي وافق جمل�س الوزراء على 

 
1
مناق�شتها

- ح�شاد املجل�س خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر :

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

جل�شة م�شتغرقة زمنًا وقدره )95( �شاعة و)25( دقيقة و)48( ثانية، يف حني بلغ عدد املتحدثني فيها )39( 

ع�شوًا.

اأواًل : اجلانب الت�شريعي يف هذه اجلل�شات:

- اأحيط املجل�س علمًا بعدد )6( مرا�شيم بقوانني، وبعدد )48( معاهدة واتفاقية اأبرمتها احلكومة.

- اأما ما يتعلق مب�شروعات القوانني ورد اإىل املجل�س من احلكومة  يف هذا الدور عدد )18( م�شروع قانون، 

وكان لدى املجل�س من دور االنعقاد العادي الثاين عدد )6( م�شروعات قوانني متبقية هي: )م�شروع قانون 

احتادي يف �شاأن التعليم االإلزامي، م�شروع قانون احتادي يف �شاأن قانون »ودمية«، م�شروع قانون احتادي يف 

�شاأن »مكافحة الغ�س التجاري«، م�شروع قانون احتادي يف �شاأن مكافحة االأمرا�س ال�شارية، م�شروع قانون 

احتادي يف �شاأن اأمن املن�شاآت والفعاليات الريا�شية، م�شروع قانون احتادي باإن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية 

 )24( عدد  املجل�س  اأمام  التي  القوانني  م�شروعات  جمموع  كان  وبذلك  ال�شارقة(  باإمارة  الذيد  مبدينة 

م�شروع قانون، انتهى املجل�س من مناق�شة عدد  )15( م�شروع قانون، ويالحظ اأن الزمن االإجمايل ملناق�شة 

م�شروعات القوانني التي انتهى منها املجل�س قد بلغ  )49( �شاعة و )57( دقيقة و )15( ثانية وبن�شبة بلغت 

بلغ عدد  ثانية، يف حني  البالغ )95( �شاعة و)25( دقيقة و)48(  )52.3%( من جممل زمن اجلل�شات 

مداخالت االأع�شاء فيها )1502( مداخلة من اإجمايل عدد املداخالت البالغ ) 1881( مداخلة وبن�شبة 

اأطول امل�شروعات زمنًا  وقد كان م�شروع قانون احتادي يف �شاأن  »قانون ودمية« هو  بلغت    )%79.9( 

يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته )13( �شاعة و)42( دقيقة و)27( ثانية، يف حني كان م�شروع قانون 

للوثائق  الوطني  املركز  ب�شاأن  2008م  ل�شنة  رقم )7(  االحتادي  القانون  اأحكام   بع�س  بتعديل  احتادي 

والبحوث هو اأق�شر امل�شروعات زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته دقيقة واحدة و)55( ثانية ،وما 

زال هناك اأمام املجل�س عدد )9( م�شروعات قوانني اأخرى خالل الفرتة القادمة، منها عدد )5( م�شروعات 

قوانني انتهت اللجان من تقاريرها واأ�شبحت جاهزة للعر�س على املجل�س، يف حني ال زال هناك عدد )4( 

م�شروعات قوانني اأمام اللجان قيد الدرا�شة.

1- اللجان املوؤقتة التي مت ت�شكيلها لدرا�شة املو�شوعات العامة مرفق رقم )8( يف التقرير

اأدخلها املجل�س  حتفظات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة على بع�س التعديالت التي  - كما ناق�س املجل�س 

الوطني االحتادي على م�شروع القانون االحتادي يف �شاأن اخلدمة الوطنية واالحتياطية ووافق عليها. 

ثانياً : اجلانب الرقابي يف هذه اجلل�شات :

اأ- املو�شوعات العامة:

- كان لدى املجل�س عدد )32( مو�شوعاً عاماً مطروحًا خالل هذا الدور منها  عدد )25( مو�شوعًا عامًا 

كان متبقيًا من الدور الثاين، وعدد )7( مو�شوعًات عامة طرحت اأثناء هذا الدور، انتهى املجل�س من مناق�شة 

عدد )6( مو�شوعًات عامة منها، م�شتغرقًا يف ذلك زمنًا وقدره )21( �شاعة و)26( دقيقة و)56( ثانية 

بن�شبة متثل )22.5%( من اإجمايل زمن اجلل�شات، اأ�شدر ب�شاأنها عدد )6( تو�شيات اإىل احلكومة، يف حني 

البالغ )1881( مداخلة  املداخالت  اإجمايل عدد  فيها )239( مداخلة من  االأع�شاء  بلغ عدد مداخالت 

وبن�شبة بلغت ) 12.7%(، وقد كان مو�شوع عام  حول »التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�س« هو اأطول 

املو�شوعات زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته )5( �شاعات و)32( دقيقة و)46( ثانية، يف حني كان 

مو�شوع عام  حول »�شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي« هو االأق�شر زمنًا 

يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته �شاعة واحدة و)38( دقيقة و)54( ثانية وبذلك بقي اأمام املجل�س عدد 

)26( مو�شوعًا خالل الفرتة القادمة، حيث انتهت جلانه من اإعداد تقارير لعدد )6( من املو�شوعات العامة 

واأ�شبحت جاهزة للعر�س عليه، يف حني الزال اأمامها عدد )19( مو�شوعًا عامًا قيد الدرا�شة باالإ�شافة اإىل 

عدد )1( مو�شوع عام  يف انتظار رد جمل�س الوزراء على  طلب مناق�شته.

ب- االأ�شئلة:

- كان اأمام املجل�س خالل هذا الدور عدد )122( �شوؤااًل منها عدد )30( �شوؤااًل متبقيًا من دور االنعقاد العادي 

الثاين، وعدد )92( تقدم بهم ال�شادة االأع�شاء خالل هذا الدور، انتهى من مناق�شة عدد )79( �شوؤااًل منها 

م�شتغرقًا يف ذلك زمنًا وقدره )17( �شاعة و)34( دقيقة و)13( ثانية وبن�شبة بلغت )18.4%( من اإجمايل 

زمن اجلل�شات البالغ)95( �شاعة و)25( دقيقة و)48( ثانية، مت الرد على )56( منها �شخ�شيًا و)23( 

كتابيًا، اأ�شدر يف �شاأن )17( منها تو�شية اإىل احلكومة، يف حني بلغ عدد مداخالت االأع�شاء فيها )140( 

مداخلة من اإجمايل عدد املداخالت البالغ )1881( مداخلة وبن�شبة بلغت ) 7.4%(وقد كان �شوؤال حول 

»ت�شهيل اإجراءات حتديث بيانات املتقاعدين« هو اأطول االأ�شئلة زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته 

)38( دقيقة و)24( ثانية  يف حني  كان �شوؤال حول »الن�شيد الوطني« هو اأق�شر االأ�شئلة زمنًا يف املناق�شة 

حيث بلغ  زمن مناق�شته  دقيقة و)18( ثانية،  وبذلك بقي اأمام املجل�س )26( �شوؤااًل من هذه االأ�شئلة، بعد 

�شحب )17( �شوؤااًل من قبل مقدميها من ال�شادة االأع�شاء.

ج- البيانات ال�شادرة عن املجل�س :

- اأ�شدر املجل�س خالل هذا الدور عدد )2( بيان �شياأتي ذكرها بالتف�شيل �شمن �شياق هذا التقرير.
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ثالثاً اأن�شطة اأخرى يف اجلل�شات :

االأ�شئلة،  مناق�شة  )اآلية  وهي:  الإقرارها  وانتهى  ب�شوؤونه  املرتبطة  االأعمال  بع�س  املجل�س  ناق�س   -

اجتماعات اللجان التي تعقد يف االأمانة العامة باأبوظبي، وارد من هيئة املكتب: تقارير اللجان يف �شاأن 

رد جمل�س الوزراء على تو�شيات  بع�س املو�شوعات العامة ، وارد من هيئة املكتب: م�شروع تعديل نظام 

تقارير  2015م،  املالية  لل�شنة  االحتادي  الوطني  املجل�س  ميزانية  م�شروع  االإن�شان،  عمل جلنة حقوق 

الت�شريعي اخلام�س ع�شر، وارد  الف�شل  الثالث من  العادي  اأعمالها يف دور االنعقاد  اللجان عن  ن�شاط 

اأعمالها عن الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي  من هيئة املكتب: تقرير هيئة املكتب يف �شاأن 

اخلام�س ع�شر(، وقد بلغ الزمن امل�شتغرق ملناق�شتها )3(�شاعات و)19( دقيقة و)43( ثانية، وبن�شبة بلغت 

)3.5%( من جممل زمن اجلل�شات البالغ )95( �شاعة و)25( دقيقة و)48( ثانية.

- كما وافق املجل�س على تاأجيل مناق�شة م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س الوطنى االحتادى 

ال�شوؤون  جلنة  اإىل  واإحالته  املكتب  هيئة  من  الوارد   1977 ل�شنه   97 رقم  االحتادى  باملر�شوم  ال�شادره 

الت�شريعية والقانونية ومن يرغب من االأع�شاء االن�شمام اإليها من اأجل مناق�شته وتعديل الالئحة الداخلية 

للمجل�س كاملة.

- واأحيط املجل�س علمًا خالل هذا الدور ب)21( ر�شالة واردة من احلكومة ، وب)28( ر�شالة �شادرة اإليها، 

كما ناق�س اأي�شا م�شروع الرد على خطاب االفتتاح وانتهى الإقرار هذا امل�شروع الوارد من اللجنة التي �شكلها 

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

2014م،  ل�شنة  املر�شوم االحتادي رقم )59(  بناء على  2014/6/24م  بتاريخ  الدور  انتهى هذا  - وقد 

 من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي بنهاية 
1
بف�س دور االنعقاد العادي الثالث

جل�شة يوم الثالثاء املوافقة لهذا التاريخ .

1- املر�شوم االحتادي رقم )59( ل�شنة 2014م، بف�س دور االنعقاد العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي مرفق رقم )9( يف التقرير

- ر�شم بياين ميثل الزمن امل�شتغرق ملناق�شة كل من اجلانبني الت�شريعي والرقابي واالأن�شطة االأخرى  

للجل�شات : 

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

كاالآتي:

م�شروعات القوانني

املو�شوعات العامة

االأ�شئلة

االأن�شطة االأخرى

52.3%  

22.5%  

18.4%  

3.5%  

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

 

 

 

 

االأن�شطة االأخرى

)3( �شاعات و)19(

و)43( ثانية

االأ�شئلة

)17( �شاعات و)34(

و)13( ثانية

املو�شوعات العامة

)21( �شاعات و)26(

و)56( ثانية

م�شروعات القوانني

)49( �شاعات و)57(

و)15( ثانية
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)أواًل(
مؤشرات فعالية جلسات المجلس 

في دور االنعقاد العادي الثالث من 
الفصل التشريعي الخامس عشر
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 دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس عشر )2013 - 2014( م

مشروعات م
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
المالحظاترأي المجلسرأي اللجنة

14

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

اأواًل: فعالية الزمن امل�شتغرق للجل�شات ويت�شمن:

- اجلانب الت�شريعي )م�شروعات القوانني(:

بلغ عدد م�شروعات القوانني التي انتهى املجل�س من مناق�شتها )15( م�شروعًا م�شتغرقًا يف ذلك زمنًا وقدره 

)49( �شاعة و)57( دقيقة و)15( ثانية ، وبن�شبة بلغت )52.3%( من جممل زمن اجلل�شات البالغ )95( 

�شاعة و)25( دقيقة و)48( ثانية، وقد كان م�شروع قانون احتادي يف �شاأن »ودمية« هو اأطول امل�شروعات 

زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته )13( �شاعة و)42( دقيقة و)22( ثانية وبن�شبة بلغت )%14.4( 

من جممل زمن اجلل�شات، يف حني كان م�شروع قانون احتادي »بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم 

)7( ل�شنة 2008م ب�شاأن املركز الوطني للوثائق والبحوث« هو اأق�شر امل�شروعات زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ 

زمن مناق�شته دقيقة واحدة و)55( ثانية ، واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�شتغرق يف مناق�شة هذه 

امل�شروعات :

1

م�شروع قانون 

احتادي ب�شاأن 

�إن�شاء حمكمة 

احتادية 

ابتدائية 

مبدينة الذيد 

باإمارة �ل�شارقة

 )27(

دقيقة و)6( 

ثوان

مل يتم اعداد اأوراق 

اأو درا�شات فنية 

مل�شروع القانون

---

2

م�شروع قانون 

احتادي 

بتعديل بع�ض 

�أحكام �لقانون 

االحتادي 

رقم )7(               

ل�شنة 2008م 

ب�شاأن املركز 

الوطني 

للوثائق 

والبحوث

دقيقة واحدة 

و)55( 

ثانية

مل يتم اعداد اأوراق 

اأو درا�شات فنية 

مل�شروع القانون

---

3

م�شروع قانون 

احتادي يف 

�شاأن تقرير 

�عتماد �إ�شايف 

للميز�نية 

العامة لالحتاد 

وميزانيات 

اجلهات 

�مل�شتقلة عن 

ال�شنة املالية 

2013م

 )11(

دقيقة 

و)38( 

ثانية

مل يتم اعداد اأوراق 

اأو درا�شات فنية 

مل�شروع القانون

---
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

4

م�شروع قانون 

�حتادي يف �شاأن  

ربط امليزانية 

العامة لالحتاد 

وميزانيات 

اجلهات 

�مل�شتقلة 

�مللحقة عن 

ال�شنة املالية 

2014م   

�شاعتان 

و)51( 

دقيقة 

و)39( 

ثانية

مل يتم اعداد اأوراق 

اأو درا�شات فنية 

مل�شروع القانون

---

5
م�شروع قانون 

�حتادي يف �شاأن 

»قانون ودمية«

)13( �شاعة 

و)42( 

دقيقة 

و)22( 

ثانية

تعديل عنوان 

م�شروع القانون 

من »م�شروع قانون 

ودميه« اإىل »م�شروع 

قانون حقوق الطفل 

)ودميه(«

م�شروع قانون 

الطفل

•
بدون »ودمية«

اأدخل املجل�س عدد 

)68( تعدياًل 

)55( من تلك 

التعديالت من 

االأوراق الفنية 

اأما اللجنة فقد 

اأدخلت عدد )7( 

تعديالت واأ�شاف 

املجل�س عدد )6( 

تعديالت. وبلغت 

ن�شبتها وفق مقيا�س 

باركنز )%93(

اإ�شافة العديد 

من القوانني ذات 

العالقة باالأحكام 

الواردة يف م�شروع 

القانون للديباجة.

••

ا�شتبدال كلمة 

»اخت�شا�شي« بكلمة 

»اخ�شائي«

•
تعديل التعريف 

اخلا�س بالطفل 

باإ�شافة عبارة 

»منذ والدته حيًا«.

••

--

اإ�شافة لفظة 

»املرخ�س« 

الخت�شا�شي حماية 

الطفل.

اإ�شافة تعريف 

يتعلق مب�شطلح 

اأ�شا�شي يف القانون 

وهو »�شوء املعاملة«.

•
 •

لكنه ا�شتبدل عبارة 

»اعتداء« ب�شوء 

»املعاملة« مع االإبقاء 

على التعريف

اإ�شافة تعريف 

يتعلق مب�شطلح 

اأ�شا�شي يف القانون 

وهو »اإهمال 

الطفل«.

••

--

اإ�شافة تعريف 

للم�شالح الف�شلى

اإ�شافة معنى يتعلق 

بتمكني الطفل من 

حقوقه مبا يتالءم 

مع غاية امل�شروع 

واأهدافه يف املادة 

.)2(

••

اإ�شافة حق الطفل 

يف احلياة والبقاء 

والنماء وتوفري كل 

الفر�س لت�شهيل 

ذلك. )م.2(

•
•

اإعادة ترتيبه بحيث 

يكون البند االأول يف 

ذات املادة
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة حق الطفل 

يف احلماية من 

اأي اعتداء بدين 

اأو نف�شي اأو 

جن�شي ومن كل 

مظاهر االإهمال 

واال�شتغالل )م.2(

•
اإ�شافة عبارة 

»يتجاوز املتعارف 

عليه �شرعًا وقانونًا 

من حق لالآباء 

ومن يف حكمهم يف 

تاأديب اأبنائهم«

•

اإ�شافة العقيدة 

الدينية اإىل ما 

يجب اأن ين�شاأ عليه 

الطفل اإىل جانب 

الهوية الوطنية.

)م.2(

•
•

ا�شتبدال العقيدة 

االإ�شالمية بــ 

»العقيدة الدينية«

اإ �شافة مفاهيم 

تتعلق باحلق يف 

عدم التمييز ب�شبب 

اجلن�س اأو اللغة اأو 

االإعاقة اأو اجلن�شية 

للمادة )3(.

••

اإ�شافة حق الطفل 

يف اأن تكون 

مل�شاحله الف�شلى 

االعتبار االأول يف 

كل ما يتعلق به من 

قرارات واإجراءات.

••

الن�س على اأن 

م�شلحة الطفل 

الف�شلى هي يف 

اأ�شرته الطبيعية 

والتي ي�شتعا�س 

عنها عند االقت�شاء 

باالأ�شرة البديلة.

••

اإ�شافة ال�شحة 

النف�شية للحاالت 

التي تكون مل�شالح 

الطفل االأولوية فيها

••

التعديل ال�شكلي 

بتجميع كافة 

احلاالت املتعلقة 

بامل�شالح الف�شلى 

التي وردت متفرقة 

يف القانون يف مادة 

واحدة.

••

-

ا�شتحداث 

ن�س يتعلق 

بعدم االإ�شرار 

النف�شي بالطفل 

يف كافة مراحل 

جمع اال�شتدالل 

والتحقيق.

•
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة حظر ت�شغيل 

االأطفال يف االأعمال 

التي تعر�شهم 

للخطر �شواء بحكم 

طبيعتها اأو لظروف 

القيام بها.

••
اإ�شافة اال�شتغالل 

االقت�شادي

اإ�شافة التزام على 

القائم على رعاية 

الطفل بتوفري 

احلماية له من 

االإهمال واالعتداء 

، وبذل العناية 

الالزمة يف ذلك. 

)م.16( كما ورد 

من احلكومة

••

اإعادة ترتيب املواد 

املتعلقة باحلقوق 

االأ�شا�شية وفقًا 

لت�شل�شل املعاين 

وجتاورها.

••

اإ�شافة احلق يف 

الن�شب اإىل والديه 

ال�شرعيني

••

-

و�شع التزام على 

والدي الطفل 

ال�شتخراج االأوراق 

التي تثبت واقعة 

ميالده وجن�شيته 

للحد من تراخي 

االآباء يف ا�شتخراج 

اأوراق اأبنائهم.

•

اإ�شافة احلق 

يف احل�شانة 

والر�شاعة للحق 

يف النفقة الوارد يف 

م�شروع القانون.

•
•

مع حذف 

الر�شاعة، واإ�شافة 

حماية النف�س 

والعر�س

اإ�شافة التزام 

على من يف حكم 

الوالدين بذات 

االلتزامات الواردة 

على والدا الطفل 

)م.16( كما وردت 

من احلكومة

••

اإ�شافة التزام على 

القائم على رعاية 

الطفل لتوفري 

احلماية للطفل من 

اأي اعتداء اأو اهمال 

اأو ا�شتغالل.

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

--

اإ�شافة التزام على 

القائم على رعاية 

الطفل بتاأمني 

ظروف املعي�شة 

الالزمة لنمو الطفل 

يف حدود اإمكانياته.

اإ�شافة الرعاية 

النف�شية للمجاالت 

التي تعمل الدولة 

على تطوير قدراتها 

فيها.

••

--

كفالة الرعاية 

ال�شحية لالأم قبل 

وبعد الوالدة

اإ�شافة بند يف 

احلقوق ال�شحية 

يتعلق بو�شع 

الربامج اخلا�شة 

بتدريب العاملني يف 

قطاع �شحة الطفل 

واالأم واإعدادهم 

لتحقيق اأهداف 

هذا القانون.

••

اإ�شافة اتخاذ 

التدابري الالزمة 

للنهو�س باالإعالم 

ال�شحي من 

املجاالت التي على 

الدولة النهو�س بها

••

اإ�شافة الرعاية 

النف�شية للحقوق 

ال�شحية.

••
اإ�شافة االأمرا�س 

املزمنة لالأمرا�س 

التي ينبغي على 

الدولة اتخاذ 

التدابري للوقاية 

منها عالوة على 

املعدية واخلطرة.

•
•

اإ�شافة توفري 

التطعيمات اأو 

التح�شينات 

الالزمة.

اإ�شافة اتخاذ 

التدابري الالزمة 

للك�شف املبكر على 

االأطفال لت�شخي�س 

حاالت االإعاقة 

واالأمرا�س املزمنة 

دون مقابل.

••

اإ�شافة توفري 

االأجهزة التعوي�شية 

الالزمة واإعفائها 

من جميع اأنواع 

الر�شوم.

••

اإ�شافة االأماكن 

املغلقة لالأماكن 

التي يحظر 

التدخني فيها يف 

حالة وجود طفل.

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

-

اإ�شافة عبارة يف 

البند )3( من 

م.22 بتحديد 

الالئحة التنفيذية 

حتديد املواد التي 

ت�شكل خطورة على 

�شحة الطفل

• جعل القرار 
اإىل جمل�س الوزراء 

بداًل من الالئحة 

التنفيذية

اإ�شافة املكمالت 

الغذائية اأو 

ال�شحية اأو 

الهرمونية 

للمحظورات يف 

البند )4( من 

املادة 22

••

اإ�شافة مراعاة  

قانون جمهويل 

الن�شب  اإىل جانب 

قانون  االأحوال 

ال�شخ�شية ملا يجب  

مراعاته يف حالة 

الرعاية البديلة 

للطفل

••

اإ�شافة التزام 

)يف احلقوق 

ال�شحية( تعمل 

مبوجبه الدولة 

على توفري الفر�س 

والت�شهيالت 

الالزمة لالأم 

العاملة حلماية 

اأطفالها بدنيًا 

ونف�شيًا ووقايتهم 

من االإهمال 

اأو اجلنوح اأو 

اال�شتغالل اأو العنف 

مبا يف ذلك اإن�شاء 

دور حا�شنة يف مقر 

عمل االأم العاملة 

وفقًا ملا حتدده 

الالئحة التنفيذية.

••

اإ�شافة حق الطفل 

يف الراحة ووقت 

الفراغ ومزاولة 

االألعاب املنا�شبة 

ل�شنه للحقوق 

الثقافية.

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة معنى ملا 

يت�شمنه اجلانب 

الفني والثقايف  

يتعلق باإقامة 

املعار�س للمادة 

)31( كما وردت 

من احلكومة.

••

اإ�شافة اجلنوح 

الفكري للمواد التي 

يحظر ن�شرها اأو 

طباعتها باعتبارها 

من النتائج 

واحلاالت التي قد 

ي�شل اإليها الطفل 

بفعل التاأثر بتلك 

املطبوعات.

••

ا�شتبدال عبارة 

تكافوؤ الفر�س 

بت�شاوي الفر�س 

فيما يتعلق باحلق 

يف التعليم.

••

حذف لفظة 

»املبكر« من مفهوم 

الت�شرب من 

املدار�س الذي تعمل 

الدولة على اتخاذ 

التدابري ملنع.

••

اإ�شافة نظام ريا�س 

االأطفال للحقوق 

التعليمة لغياب 

تلك املرحلة عن 

املواد التي اأوردها 

امل�شروع.

••

اإ�شافة بنود 

للحقوق التعليمة 

تتعلق بو�شع 

برامج  لالإبالغ 

عن التجاوزات 

واملخالفات للحقوق 

التعليمية.

••

اإ�شافة الفعل املهدد 

ل�شالمة الطفل 

اأو االمتناع عن 

الفعل لالأمور التي 

ت�شتدعي احلماية 

وتعترب مما يهدد 

الطفل.

••

اإ�شافة تعر�س 

الطفل للخطف اأو 

البيع اأو االجتار 

به لالأمور املهددة 

للطفل وت�شتدعي 

التدخل بوجه 

خا�س.

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة اإ�شابة 

الطفل باإعاقة بدنية 

اأو عقلية اأو نف�شية 

توؤثر يف قدرته على 

االإدراك لالأمور 

املهددة للطفل 

وت�شتدعي التدخل 

بوجه خا�س.

••

اإ�شافة تهديد 

الرتبية الدينية ملا 

ي�شتدعي احلق يف 

احلماية.

••

--

اإ�شافة النبذ 

لالإهمال والت�شرد 

ملا ي�شتدعي احلق 

يف احلماية.

اإ�شافة تعر�س 

الطفل لال�شتغالل 

اأو االإ�شاءة اجلن�شية 

ملا ي�شتدعي احلق 

يف احلماية.

••

-

اإ�شافة فعل الفجور 

ملا يحظر تعري�س 

االأطفال له.

•
اإ�شافة ت�شغيل الطفل 

يف ظروف خمالفة 

للقانون للمحظورات 

)م.39(الواردة من 

احلكومة

••

اإ�شافة حالة 

ترك الطفل يف 

حالة انقطاع عن 

الدرا�شة ملا يحظر 

على القائم على 

رعاية الطفل تركه 

عليه دون تدخل.

••

اإ�شافة حقوق 

للطفل املعاق.
••

اإ�شافة فكرة تتعلق 

باإن�شاء جلنة وطنية 

تعنى بالطفولة 

وو�شع اخت�شا�شات 

لها تكون تكميلية 

الخت�شا�شات 

املجل�س االأعلى 

ومكملة له.

••

اإ�شافة اأهداف 

لوحدات احلماية 

لورودها جمهولة 

يف مواد م�شروع 

القانون دون حتديد 

لهدف اإن�شائها 

اأو اأغرا�شها اأو 

اخت�شا�شاتها.

••
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 دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس عشر )2013 - 2014( متقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة مادة تتعلق 

بحظر الك�شف عن 

هوية الطفل الذي 

تعر�س لالإهمال اأو 

�شوء املعاملة.

••

-

التزام على اجلهات 

املعنية واملخت�شة 

بتوفري احلماية 

لل�شهود يف جميع 

مراحل الدعوى 

اجلزائية

•

اإ�شافة عبارة 

االمتناع عن فعل ملا 

يعترب �شررًا بليغًا 

يهدد حياة الطفل 

وي�شتدعي التدخل.

••

اإ�شافة احلماية 

من املواد املخدرة 

وكافة اأنواع املواد 

املوؤثرة على العقل 

اأو امل�شاهمة يف 

انتاجها اأو االجتار 

بها اأو ترويجها ملواد 

التدابري احلماية.

••

اإ�شافة ال�شيغة 

االتفاقية املكتوبة 

لكل اتفاق يتم بني 

االخت�شا�شي وذوي 

الطفل.

••

اإيجاد رابط 

مبا�شر بني عمل 

االخت�شا�شي 

االجتماعي ووحدة 

حماية الطفل يف 

اجلهة التي يعمل 

بها، حيث مل 

تت�شح هذه ال�شلة 

ب�شكل مبا�شر مما 

ا�شتدعى اإ�شافتها 

يف )م.49( كما 

وردت من احلكومة.

••

-

اإ�شافة فعل الوجوب 

بدال من االختيار 

على النيابة العامة 

واجلهات الق�شائية 

باال�شتعانة 

باخت�شا�شي الطفل 

يف التحقيقات 

واملحاكمات التي 

يتواجد فيها الطفل.

•

اإ�شافة عبارة »واإن 

رد اإليه اعتباره« 

بالن�شبة للحظر الذي 

يطال من اأدين يف 

جرمية من جرائم 

االعتداء اجلن�شي اأو 

اأية جرمية اإباحية 

لالأطفال .

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإن�شاء �شجل لقيد 

حاالت �شوء املعاملة 

لالأطفال بالوزارة.

••
اإ�شافة التزامات 

على الدولة تتعلق 

ب�شمان �شالمة 

منتجات االأطفال 

من اأغذية واألعاب 

وحمايتهم مما ميكن 

اأن ين�شاأ من تلوث 

ب�شبب االأن�شطة 

التجارية.

••

اإ�شافة �شوابط 

حلماية الطفل يف 

املدار�س وو�شائل 

النقل العامة

•
•

مت تعديلها باالإبقاء 

على و�شائل النقل 

وحذف املدار�س 

واإ�شافة االأماكن 

العامة والرتفيهية.

اإ�شافة حقوق تتعلق 

بال�شالمة املرورية 

فيما يتعلق بو�شع 

�شوابط ال�شتخدام 

االأطفال للدراجات 

النارية.

••

اإلزام املحكمة 

املخت�شة وقبل احلكم 

باحل�شانة طلب 

تقرير نف�شي و�شحي 

عن طالب احل�شانة.

••

6

م�شروع قانون 

�حتادي يف �شاأن 

مكافحة الغ�ش 

التجاري

)4( �شاعات 

و)18( 

دقيقة 

و)44( ثانية

اإ�شافة املر�شوم 

بقانون احتادي رقم 

)5( ل�شنة 2012 

ب�شاأن مكافحة 

جرائم تقنية 

املعلومات 

••

وافق املجل�س على: 

)33( تعديال منها 

)14( من االأوراق 

الفنية وعدد )15( 

من اللجنة وعدد 

)4( من املجل�س، 

وبلغت ن�شبتها وفق 

مقيا�س باركنز 

)%48(

اإ�شافة القانونني :

- احلجز البيطري.

- قانون املبيدات.

اإ�شافة تعريف الغ�س 

يف اخلدمة
••
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 دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس عشر )2013 - 2014( متقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة عبارة باأية 

و�شيلة لتعريف 

اخلدمة وذلك 

العتبارات تتعلق 

بتطور و�شائل البيع 

وعدم اقت�شارها 

على منافذ البيع 

التقليدية ودخول 

التجارة االإلكرتونية 

التي تتم عرب 

املواقع االإلكرتونية 

. فتم تعديل الن�س 

كالتايل : »الغ�س 

التجاري : خداع اأحد 

املتعاملني باأية و�شيلة 

كانت وذلك بتبديل 

اأو تغيري ماهية 

ال�شلع اأو مقدارها اأو 

جن�شها اأو �شعرها اأو 

�شفاتها اجلوهرية اأو 

من�شئها اأو م�شدرها 

اأو �شالحيتها اأو اأي 

اأمر اآخر متعلق بها 

اأو تقدمي بيانات 

جتارية غري �شحيحة 

اأو م�شللة عن 

املنتجات املرّوجة، 

وي�شمل ذلك 

التدلي�س والتقليد«.

••

تعديل تعريف 

التاجر مبا يتفق مع 

القوانني ال�شارية 

التي عرفت التاجر 

لي�شبح »التاجر : 

اأي �شخ�س طبيعي 

اأو اعتباري ي�شتغل 

با�شمه وحل�شابه يف 

االأعمال التجارية 

املحددة يف قانون 

املعامالت التجارية، 

اأو يبا�شر ن�شاطًا 

جتاريًا، اأو يتخذ 

اأحد االأ�شكال 

املن�شو�س عليها 

يف قانون ال�شركات 

التجارية حتى ولو 

كان الن�شاط الذي 

تبا�شره مدنيًا، اأو 

يعلن  للجمهور باأية 

طريقة عن ن�شاط 

اأ�ش�شه للتجارة، اأو 

يحرتف التجارة 

با�شم م�شتعار 

اأو م�شترتا  وراء 

�شخ�س اآخر اأو 

مت�شرتا على �شخ�س 

اآخر«.

•
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 دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس عشر )2013 - 2014( متقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة متطلبات 

املوا�شفات اإىل 

تعريف ال�شلع 

املغ�شو�شة

•

اإعادة ترتيب 

تعريف ال�شلع 

الفا�شدة باإعادة 

ترتيب عباراته 

وتقدمي الو�شف 

املتعلق باأنها غري 

�شاحلة لال�شتهالك 

واالأ�شباب ثم 

خمالفة ا�شرتاطات 

املوا�شفات الفنية 

كالتايل : »ال�شلع 

الفا�شدة : هي ال�شلع 

التي مل تعد �شاحلة 

لال�شتخدام ب�شبب، 

عوامل اخلزن اأو 

النقل اأو تعر�شها 

لعوامل طبيعية 

اأخرى اأو خمالفة 

ال�شروط املحددة 

بالقوانني واالأنظمة 

واملوا�شفات الفنية 

املعتمدة. وي�شمل 

ذلك ال�شلع التالفة«.

••

تعديل تعريف ال�شلع 

املقلدة باإ�شافة 

امل�شابهة للعالمة 

التجارية امل�شجلة 

دون ح�شول على 

اإذن.

••

اإ�شافة املناطق 

احلرة. لنطاق 

�شريان القانون. 

)م.2( 

•

موافقة مع تعديل 

ال�شياغة فقط 

فت�شبح »ت�شري 

اأحكام هذا القانون 

على كل من ارتكب 

غ�شًا جتاريًا وال 

ت�شتثنى املناطق 

احلرة يف الدولة من 

تطبيق هذا القانون«

اإ�شافة التخفي�شات 

الوهمية ملا يعده 

القانون غ�شا جتاريًا 

•
حذف الوعد بتقدمي 

االإعالنات )2/د(*
•

اإ�شافة عر�س اأو 

تقدمي اأو الرتويج اأو 

االعالن عن خدمات 

جتارية مغ�شو�شة 

متا�شيا مع اإ�شافة 

الغ�س يف اخلدمة 

مل�شروع القانون.

)2/هـ(

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

حذف الوعد بتقدمي 

االإعالنات الوارد يف 

البند د/2*

•
ا�شتحداث ن�س يتم 

من خالله اإ�شافة 

ال�شروع اأو التحري�س 

اأو امل�شاهمة يف 

االأفعال ال�شابقة 

باعتبار اأن ذلك 

قد يوؤدي اإىل ذات 

النتائج وهو ما اأكد 

عليه امل�شرع يف مواد 

العقوبات.

••

اإ�شناد اأمر اإ�شدار 

قرار اإلزام 

امل�شتوردة اإىل 

م�شدرها بدال من 

الوزير )م.3(

•

اإ�شناد اأمر تويل 

اإعادة ال�شلع 

املغ�شو�شة اأو 

الفا�شدة مل�شدرها 

)م.3(

•

اإلزام التاجر بو�شع 

البيانات االإي�شاحية 

على ال�شلع 

)م.2/4(

•
ا�شتبدال القوانني 

النافذة يف الدولة 

ب« الالئحة 

التنفيذية »

اإلزام التاجر بتقدمي 

كل ما من �شاأنه 

حتديد بيانات 

اخلدمة املقدمة

••
اإ�شافة اخت�شا�شا 

للجنة العليا بو�شع 

اال�شرتاتيجيات 

وال�شيا�شات ملكافحة 

الغ�س التجاري.

•
•

و�شع كلمة اقرتاح 

بدال من و�شع 

اال�شرتاتيجيات

نقل اخت�شا�س 

اإغالق املن�شاآت 

املخالفة ملدة ال 

تزيد عن اأ�شبوعني 

بالتن�شيق مع ال�شلطة 

املخت�شة اإىل اللجان 

الفرعية.

•

اإ�شافة اخت�شا�س 

للجنة العليا يتعلق 

باإ�شدار نظام عمل 

اللجان الفرعية 

للربط بني اللجنة 

العليا وتلك اللجان 

وحتقيق الوحدة 

املعيارية للعمل.

••

ح�شر عمليات 

ال�شلح لتتم وفقًا 

لل�شوابط التي 

ي�شعها جمل�س 

الوزراء )م.7( التي 

ا�شبحت )6(

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

نقل اخت�شا�س غلق 

املن�شاآت من اللجنة 

العليا اإىل اللجان 

الفرعية.)م.7( 

التي ا�شبحت )6(

••

اإ�شافة متابعة اإعادة 

املواد املغ�شو�شة 

اأو التالفة للجان 

الفرعية)م.7( التي 

اأ�شبحت )6(.

••

حتديد املدد الزمنية 

للتظلم من قرارات 

اللجان الفرعية 

)املادة7بتعديل 

اللجنة(

•
اإ�شافة يجوز للجنة 

العليا اأن تفو�س 

االأمر لبع�س 

اأع�شائها

رفع الغرامة عند 

ال�شلح بحيث ال 

تقل عن مثلي احلد 

االأدنى للغرامة 

املقررة بالقانون 

بدال من اأال جتاوز 

ن�شف احلد 

االأق�شى للغرامة 

املقررة )م.8(

•

مت ا�شتبدال املن�شاأة 

املخالفة بـ »مالك 

املن�شاأة« )م.9(

•

اأن ال يتم االإفراج عن 

الب�شاعة امل�شبوطة 

اإال بحكم من املحكمة 

وال ترتك للحكم 

الوارد من احلكومة 

والذي يق�شي باأن يتم 

االإفراج اإذا مل يتم 

احلكم بتاأييد ال�شبط 

من املحكمة  خالل 

30 يوما من تاريخ 
ال�شبط

•

حذف التحري�س 

من املادة )14( 

واخلا�شة بجرائم 

الغ�س يف اأغذية 

االإن�شان اأو احليوان 

اأو العقاقري الطبية 

اأو احلا�شالت 

الزراعية.

•

تعميم احلكم 

اخلا�س بعدم اإعفاء 

التاجر من العقوبة 

املقررة وعلم امل�شرتي 

بذلك وعدم ق�شره 

على جرمية الغ�س يف 

الطعام اأو العقاقري 

واإمنا اأن يعمم 

احلكم على كافة 

اأنواع جرائم الغ�س.

)م.14( 

•
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

حذف ق�شر االإدانة 

على مالك املن�شاأة 

لترتك ملن يتحمل 

امل�شوؤولية )م.18(.

•

اإ�شافة مادة »تلتزم 

ال�شلطة املخت�شة كل 

يف جمال اخت�شا�شه 

بتطبيق اأحكام 

الغ�س يف اخلدمة، 

ووفق ال�شوابط التي 

يحددها جمل�س 

الوزراء«.

حتديد فرتة �شتة 

اأ�شهر ل�شدور 

الالئحة التنفيذية 

للقانون.

تعديل مادة ال�شريان 

للعمل مب�شروع 

القانون ليكون من 

تاريخ ن�شره

•

7

م�شروع قانون 

احتادي يف 

�شاأن �خلدمة 

الوطنية 

و�الحتياطية

)9( �شاعات 

و)57( 

دقيقة 

و)23( ثانية

  تعديل م�شمى م�شروع 

القانون لي�شبح 

م�شروع قانون احتادي 

رقم )       ( ل�شنة 

2014 يف �شــاأن اأداء 
اخلدمــة الع�شكرية 

االإلزامية واالحتياطية 

الأ�شباب تتعلق باأن 

مفهوم اخلدمة 

الوطنية ين�شرف اإىل 

خدمة الوطن يف كل 

املجاالت التنموية مثل 

ال�شحة، والزراعة، 

وال�شناعة وغريها. 

فتحديدًا هو اأداء عمل 

يقوم به املواطن يف 

االأغرا�س ال�شيا�شية، 

اأو االقت�شادية، 

اأو االجتماعية، اأو 

الثقافية اأو الع�شكرية. 

وملا كان مو�شوع 

القانون يقت�شر فقط 

على اجلانب الع�شكري 

وهو نوع من اأنواع 

اخلدمة الوطنية، 

وغر�س القانون 

هو تنظيم اأداء 

اخلدمة الع�شكرية 

االإلزامية واالحتياطية 

وامل�شلحة املراد 

حمايتها يف القانون 

اأمن وا�شتقرار الوطن 

من خالل التجنيد 

االإلزامي، واالحتياطي 

فقد ارتاأى التعديل 

اأن يتم تغيري م�شمى 

القانون على النحو 

امل�شار اإليه.

••

وافق املجل�س على: 

)20( تعدياًل منها 

)9( من االأوراق 

الفنية وعدد )2( 

من اللجنة وعدد 

)9(  من املجل�س، 

وبلغت ن�شبتها وفق 

مقيا�س باركنز 

)%51(
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة املر�شوم 

بقانون احتادي 

باإن�شاء هيئة 

االإمارات للهوية اإىل 

الديباجة الت�شاله 

باملو�شوع يف �شوء 

ا�شتحداث مادة 

تعطي دورًا للهيئة.

••

اإ�شافة القانون 

االحتادي يف �شاأن 

اإن�شاء املجل�س 

االأعلى لالأمن 

الوطني اإىل 

الديباجة الت�شاله 

باملو�شوع كون 

امل�شروع ن�س على 

دور للمجل�س االأعلى 

لالأمن الوطني.

••

تعديل تعريف 

التعبئة العامة 

باإ�شافة حالة 

اال�شتعداد للحرب 

ليتوافق التعريف 

مع التعريف الوارد 

يف م�شروع قانون 

اخلدمة االحتياطية

••

تعديل )تعريف 

الطالب(باإ�شافة 

التدريب اتفاقًا مع 

تعريف املوؤ�ش�شات 

التعليمية الوارد يف 

امل�شروع ولالعتداد 

بالتدريب ك�شبب 

لتاأجيل اخلدمة 

الوطنية.

••

تعديل تعريف 

اخلدمة الوطنية اإىل 

اخلدمة الع�شكرية 

االإلزامية ليتوافق مع 

االأحكام الواردة يف 

القانون.

••

تعديل تعريف املجند 

يف اإطار التكليف 

الوارد له يف اأحكام 

هذا القانون.

••

ا�شتخدام تعريف 

للمتطوع لورود هذه 

الكلمة يف م�شروع 

القانون دون تعريف 

لها .

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

ا�شتبدال كلمة 

)يكلف( بكلمة 

)يفر�س( الأن لفظة 

يفر�س يف مفهومها 

تعني الن�شيب 

املقدر قانونًا اأو 

�شرعًا فيقال فر�س 

ال�شالة الأنها حتتوي 

على ن�شيب اأربع اأو 

ثالث ركعات ويقال 

فر�س العقوبات 

الأنها حتتوي على 

مدة زمنية وا�شحة 

يف حني اأن القانون 

يكلف بالتزاماته 

واأدائه باالإ�شافة 

اإىل اأن فر�س املدة 

االإلزامية يتبعه مدة 

اأخرى احتياطية 

وبديلة ولذلك فاإنه 

من االأوفق ا�شتخدام 

لفظة »التكليف«.

••

حذف كلمة )تنظيم 

�شيا�شي( الأن االأ�شل 

اأن التنظيم ال�شيا�شي 

يف حد ذاته قد يكون 

م�شروعًا اأو اأن عدم 

امل�شروعية القانونية 

تتعلق مبا هو حمظور 

فقط. كما اأن لفظة 

)اأي تنظيم( تت�شمن 

ال�شيا�شي املحظور.

••

اإعادة �شياغة البند 

)4( من املادة    

)5( بحيث  يتم 

الن�س على حكم 

متديد اخلدمة 

الع�شكرية  واأحال 

ا�شرتاطاته لالئحة 

التنفيذية عالوة على  

اإ�شافة و�شف حلاالت 

ال حتت�شب من مدة 

اخلدمة الفعلية.

نوق�شت يف جل�شة •

�شرية

تعديل حاالت تاأجيل 

اخلدمة فيما يتعلق 

ببند فرتة الدرا�شة 

يف املعاهد ومراكز 

التدريب لت�شمل 

احلاالت التي تكون 

فيها مدة الدرا�شة 

�شنتني اأو اأكرث عو�شًا 

عن الفرتة املقررة يف 

م�شروع القانون والتي 

كانت ت�شرتط اأن تكون 

اأكرث من ال�شنتني 

حتى ي�شمل التعديل  

كل املراكز واملعاهد 

العلمية بالدولة والتي 

تكون الدرا�شة بها 

�شنتني فقط والتي 

تعادل الدبلومات 

املهنية بعد الثانوية 

العامة مثل: الدبلوم 

امل�شريف )معهد 

االإمارات للدرا�شات 

امل�شرفية واملالية(

•
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

تعديل حاالت تاأجيل 

اخلدمة الوطنية 

لي�شبح املعدل 

املطلوب للحا�شل 

على الثانوية العامة 

)%80(

اإ�شافة مفهوم 

االن�شباط الع�شكري 

اإىل واجبات املجند  

باعتباره مفهوما 

اأ�شا�شيا يف احلياة 

الع�شكرية يعني 

ال�شمع والطاعة 

للرتب االأعلى كما 

اأنه مفهوم يت�شمن 

العمل بروح الفريق، 

والقدرة على �شبط 

النف�س واملحافظة 

على الزي الع�شكري، 

والتفاين يف اأداء 

التدريبات والعمليات 

الع�شكرية، والروح 

املعنوية العالية.

•

اإ�شافة هيئة الهوية 

اإىل املوؤ�ش�شات 

التعليمية باعتبارهما 

اجلهتني امللتزمتني 

مبوافاة اجلهات 

املخت�شة بالتجنيد 

باأ�شماء املكلفني

•

اإ�شافة عبارة ما 

يعادلها اإىل كل مادة 

تت�شمن حكم اإنهاء 

الثانوية العامة.

•
 اإ�شافة املعيل 

الوحيد  الذي تثبت 

اإعالته لبع�س اأ�شوله 

اأو فروعه اأو اأقاربه 

امل�شابني بعاهة 

م�شتدمية اأو اأمرا�س 

متنعهم من اإعالة 

اأنف�شهم حلاالت 

االإعفاء النهائي الأنها 

من احلاالت التي 

تنطبق عليها ذات 

الظروف الواردة يف 

احلالتني ال�شابقتني 

لها وت�شرتك معهما 

يف اأن ال يوؤدي غياب 

العائل اإىل ا�شطراب 

اأحوال هذه االأ�شر 

كما اأن هذا التعديل 

يتفق مع املقت�شيات 

الدولية يف مراعاة 

ذوي االحتياجات 

اخلا�شة ومكانة 

االإمارات الدولية يف 

حماية واإقرار حقوق 

ذوي االحتياجات 

اخلا�شة.

•
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

 مت ا�شتحداث مادة 

تتعلق مبكافاآت 

اأ�شحاب احلرف 

والعاملني باملهن 

احلرة واأ�شحاب 

امل�شاريع الفردية 

لعدم ورود اأي حكم 

يتعلق بهم يف م�شروع 

القانون. وحيث اإن 

هوؤالء ممن �شيتم 

جتنيدهم باعتبار 

انطباق باقي �شروط 

القانون عليهم وحتى 

يتحقق مبداأ امل�شاواة 

املو�شوعية الوارد 

يف م�شروع القانون 

فكان البد من 

ت�شمينهم م�شروع 

القانون.

•

اإ�شافة بند ين�س 

على حتمل القوات 

امل�شلحة لتكاليف 

ال�شم للموظفني 

والعمال.

حذف عبارة )حتى 

جاوز عمره التا�شعة 

والع�شرين عامًا( 

من مادة العقوبات 

رقم )37(.

تعديل العقوبة 

الواردة يف املادة   

)38( لت�شبح 

ال�شجن املوؤقت.

 مت حتديد فرتة 

الإ�شدار الالئحة 

التنفيذية مل�شروع 

القانون الرتباط 

اإجراءات الكثري من 

االأحكام بها.

•
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

8

م�شروع قانون 

احتادي 

بتعديل بع�ض 

�أحكام �لقانون 

االحتادي رقم 

)4( ل�شنة 

2002م يف �شاأن 
مكافحة جرائم 

غ�شل �الأمو�ل 

�شاعتان 

و)41( 

دقيقة 

و)39( ثانية

اإ�شافة املر�شوم 

بقانون احتادي رقم 

)5( ل�شنة 2012 

يف �شاأن مكافحة 

جرائم تقنية 

املعلومات. الأ�شباب 

تتعلق بارتباط هذا 

القانون مبكافحة 

غ�شل االأموال 

ومتويل االإرهاب 

وما ت�شمنه �شراحًة 

باعتبار اأن اإحدى 

الو�شائل احلديثة 

والهامة يف القيام 

بعمليات غ�شل 

االأموال ون�شرها 

تتم بوا�شطة تقنية 

املعلومات باالإ�شافة 

اإىل اأن ن�شر االأفكار 

االإرهابية، اأو متويل 

العمليات االإرهابية 

تتم اأي�شًا بوا�شطة 

تقنية املعلومات 

ولهذا االأغرا�س 

�شارعت الدولة 

باالن�شمام اإىل 

اتفاقية مكافحة 

جرائم تقنية 

املعلومات.

••

بلغ جمموع 

التعديالت )18( 

تعدياًل منها )11( 

تعدياًل مقرتحًا من 

االأوراق الفنية وعدد       

)6( من اللجنة 

،واأ�شاف املجل�س 

تعدياًل واحدًا، 

وبلغت ن�شبتها وفق 

مقيا�س باركنز 

)%67.1(

حذف املرا�شيم 

االحتادية الواردة يف 

ديباجة امل�شروع الأنه 

مل يجر العرف على 

اإدراجها يف ديباجة 

القوانني عالوة على 

اأن املهم هو ت�شمني 

االأحكام الواردة يف 

االتفاقيات .

ا�شتبدال كلمة 

»ي�شتبدل« بكلمة 

»يعدل« الأن مفهوم 

التعديل هو تغيري 

جزئي الأحكام الن�س 

اأو العبارة القانونية 

مع االإبقاء على ذات 

املعاين الواردة. اأما 

مفهوم اال�شتبدال 

فهو يعني اإن�شاء 

و�شع جديد للعبارة 

القانونية اأو الن�س 

القانوين، واإلغاء اأو 

اإنهاء الو�شع الذي 

كان قائمًا ، وهو 

االأمر الذي حدث 

فعال باإ�شافة متويل 

االإرهاب اإىل غ�شيل 

االأموال ومل يقف االأمر 

فقط عند حد اإعادة 

تنظيم غ�شيل االأموال .

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

ا�شتبدال كلمة 

»مواجهة« بكلمة 

»مكافحة« الأنها 

معاجلة ا�شتباقية 

قبل وقوع اجلرمية، 

في�شبح مواجهة 

جرائم غ�شل االأموال.

•

الف�شل بني اجلرائم 

الواردة الأنها وردت 

جمتمعة على الرغم 

من كونها ثالث 

جرائم منف�شلة. 

في�شبح غ�شل االأموال 

اأو متويل االإرهاب اأو 

متويل التنظيمات غري 

امل�شروعة .

•

تعديل تعريف 

االأموال باإ�شافة 

العملة الوطنية 

والعمالت االأجنبية . 

الأن العملة هي املحل 

الغالب للجرمية.

••

اإ�شافة ال�شكل 

االإلكرتوين اأو الرقمي 

لتعريف االأموال 

باعتبارها الطريقة 

االأكرث �شيوعًا يف 

جرائم غ�شل االأموال 

هو ا�شتخدام االإيداع 

االإلكرتوين والتجارة 

االإلكرتونية.

••

اإ�شافة فعلي احلفظ 

واال�شتثمار حيث  

اأغفل امل�شروع فعلي 

احلفظ ، واال�شتثمار 

خالل تعداد امل�شرع 

الأفعال غ�شل االأموال. 

و�شرورة ذلك تنبع 

من كون اأن جرمية 

غ�شل االأموال تتم 

اأحيانًا بحفظ 

االأموال اأي �شيانتها 

من تتبع االأجهزة 

االأمنية وا�شتظهارها 

يف الوقت املالئم 

باالإ�شافة اإىل رعايتها 

من ال�شياع اأو التلف 

وذلك وفق نتائج 

درا�شة املوؤ�شرات 

واملعايري الدولية. 

كما اأن اإ�شافة فعل 

اال�شتثمار باعتباره 

اأحد االأفعال الرئي�شية 

جلرمية غ�شل االأموال 

يغدو هاما الأن اجلناة 

ينتقلون باأموالهم 

املغ�شولة لال�شتثمار 

املبا�شر اأو الغري 

املبا�شر يف الدول اأو 

املناطق التي تعطي 

ميزات ن�شبية لزيادة 

اأموالهم املغ�شولة. كما 

اأن اال�شتثمار يعد اأكرث 

الو�شائل اأمانًا حلماية 

االأموال املغ�شولة 

وفق تقارير الهيئات 

االقت�شادية الدولية.

••



57 56

 دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس عشر )2013 - 2014( متقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة الن�س على 

»اإن�شاء الوحدة قاعدة 

بيانات اأو �شجل 

خا�س ملا يتوافر 

لديها من معلومات، 

على اأن يتم حتديثه 

دوريًا« ليتوافق مع 

االعتبارات الدولية 

واملعايري املقررة 

ب�شاأن اإن�شاء �شجل اأو 

قاعدة بيانات لوحدة 

املعامالت املالية عن 

كل العمليات املالية 

التي ي�شتبه يف اأنها 

ذات �شلة بعمليات 

غ�شل االأموال.

••

اإ�شافة ما يتعلق 

بالن�س  على عدم 

ا�شتخدام املعلومات 

اإال يف اإطار حمدد هو 

مكافحة غ�شل االأموال 

اأو متويل االإرهاب 

اأو متويل التنظيمات 

غري امل�شروعة وهو ما 

يعني حظر ا�شتخدام  

هذه املعلومات يف 

اأية اأغرا�س �شيا�شية 

اأو اأغرا�س تنتهك 

خ�شو�شية االإن�شان 

مما يتعار�س مع 

املبادئ الد�شتورية 

املقررة ومبداأ ال�شرية 

الذي اأقره م�شروع 

القانون.

••

ال�شماح للوحدة 

بطلب معلومات اأو 

بيانات اأو تقارير 

من اأي جمعية اأو 

موؤ�ش�شة غري هادفة 

للربح ويرتكز 

ن�شاطها يف جمع 

االأموال اأو تلقيها 

اأو منحها يف حال 

اال�شتباه بغ�شل 

االأموال اأو متويل 

االإرهاب اأو متويل 

التنظيمات غري 

امل�شروعة اأو ورود 

بالغات اأو معلومات 

عن هذه اجلمعيات 

اأو املوؤ�ش�شات ، 

الأن  اجلمعيات اأو 

املوؤ�ش�شات غري 

الهادفة للربح 

قد تكون م�شدرا 

لتمويل جماعات 

اإرهابية اأو تنظيمات 

غري م�شروعة وهو 

االأمر امللحوظ يف  

التطورات االإقليمية 

املعا�شرة .

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة النيابة 

العامة للجنة 

الوطنية

-

اإ�شافة اخت�شا�شات 

للجنة تتعلق باقرتاح 

الالئحة التنظيمية 

ومتثيل الدولة يف 

املحافل الدولية 

املتعلقة مبواجهة 

غ�شل االأموال.

••

اإ�شافة ال�شروع اإىل 

ارتكاب االأفعال 

املن�شو�س عليها يف 

البند )1( من املادة 

)2(

-•

تفنيد اجلرائم 

وعدم اإيرادها 

جمتمعة كجناية اأو 

جنحة. 

--

اإ�شافة ن�س يوؤكد على 

اأن يعاقب على متويل 

االإرهاب بالعقوبات 

الواردة يف املر�شوم 

بقانون احتادي رقم 

1 ل�شنة 2004 يف 
�شاأن مكافحة اجلرائم 

االإرهابية ، وعلى 

اأنه  ال يخل اأحكام 

هذا امل�شروع  مبا ورد 

باملر�شوم بقانون رقم 

1 ل�شنة 200،واأن  
املحكمة االحتادية 

العليا  تخت�س دون 

غريها بالف�شل يف 

اجلرائم املن�شو�س 

عليها يف هذا القانون 

متى كانت مرتبطة 

بتمويل االإرهاب ، حتى  

يكون هذا امل�شروع 

جمرد اإ�شافة ملا 

ورد مبر�شوم بقانون 

مكافحة االأعمال 

االإرهابية فتبقى   

اأحكامه احلالية  ب�شاأن 

االإرهاب ومتويله 

وغريها قائمة ال 

م�شا�س بها من 

قبل هذا امل�شروع ، 

واحرتاما للد�شتور 

االإماراتي يف مادته 

رقم 99 والتي جتعل 

االخت�شا�س باجلرائم 

املا�شة باأمن الدولة 

من اخت�شا�س 

املحكمة االحتادية 

العليا .

•
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة ن�س ي�شمح 

للمحكمة اأن تقدر 

اإعفاء اجلاين يف 

حال تعدد اجلناة 

يف جرمية غ�شل 

االأموال  اإذا بادر 

باإبالغ ال�شلطات 

املخت�شة مبعلومات 

عن اجلرمية وباقي 

اجلناة قبل علم 

ال�شلطات املخت�شة 

واأدى تبليغه اإىل 

�شبط باقي اجلناة 

اأو االأموال حمل 

اجلرمية مل�شلحة 

الك�شف عن 

اجلرمية واالأموال 

حمل اجلرمية 

وهذا ما اأكدت عليه 

املوؤ�شرات الدولية 

كاأحد احللول 

االأ�شا�شية للحد 

من جرائم غ�شل 

االأموال.

••

الن�س على �شدور 

الالئحة التنفيذية 

خالل �شتة اأ�شهر

•

اإ�شافة عبارة ال تخل 

اأحكام هذا القانون 

مبا ورد يف باملر�شوم 

بقانون رقم 1 ل�شنة 

2004 يف �شاأن 
مكافحة االأعمال 

االإرهابية بحيث 

يكون هذا امل�شروع 

اإ�شافة ملا ورد 

باملر�شوم بالقانون 

وتبقى اأحكامه دون 

م�شا�س.

اإ�شافة حكم 

باخت�شا�س املحكمة 

االحتادية العليا دون 

غريها بالف�شل يف 

اجلرائم املن�شو�س 

عليها يف هذا 

القانون متى كانت 

مرتبطة بتمويل 

االإرهاب.

موافقة

مع تعديل الن�س 

كالتايل »تخت�س 

املحكمة االحتادية 

العليا دون غريها 

بالف�شل يف جرمية 

متويل االإرهاب«
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

9

م�شروع قانون 

احتادي ب�شاأن 

اأمن املن�شاآت 

والفعاليات 

الريا�شية 

�شاعة 

و)44( 

دقيقة 

و)10( ثوان

ا�شتحداث مفهوم 

اأمن املن�شاآت 

الريا�شية ليكون 

هو تاأمني �شالمة 

االأماكن واملن�شاآت 

املخ�ش�شة الأنواع 

الريا�شات املختلفة 

مبا حتتويه من 

مباين وجتهيزات 

ومرتادين، والتي 

يتم ا�شتخدامها 

يف اإدارة وتنفيذ 

الفعاليات الريا�شية 

�شواًء كانت حكومية 

اأو خا�شة، وذلك من 

االأخطار والتهديدات 

الداخلية 

واخلارجية.

••

بلغ جمموع 

التعديالت )33( 

تعدياًل منها )29( 

مقرتحًا من االأوراق 

الفنية وتعدياًل 

واحدًا من اللجنة 

كما اأ�شاف املجل�س 

)3( تعديالت، 

وبلغت ن�شبتها وفق 

مقيا�س باركنز 

)%93.8(

ا�شتحداث مفهوم 

اأمن الفعالية 

الريا�شية ليكون هو 

توفري و�شائل االأمن 

وال�شالمة لكل ن�شاط 

اأو حدث ريا�شي 

يقام يف من�شاأة 

ريا�شية اأو مكان 

معد الإقامة مثل هذه 

االأن�شطة.

••

ا�شتحداث مفهوم 

اجلمهور الريا�شي 

ليكون تعريفه  هو 

»م�شجعو  الفعاليات 

الريا�شية داخل 

املن�شاأة الريا�شية اأو 

النطاق املكاين«

•

دمج فكرة اإر�شاء 

قواعد حماية 

اجلمهور الريا�شي 

مع حفظ االأمن يف 

املن�شاآت والفعاليات 

الريا�شية، حيث 

اإنه متطلب رئي�شي 

لهدف تعزيز 

م�شتويات االأمن .

•

الف�شل بني 

التزامات �شابط 

اأمن الفعالية 

و�شابط اأمن 

املن�شاأة الريا�شية، 

الإنهاء التداخل بني 

اخت�شا�شاتهما.

••

تعديل عبارة 

االرتقاء ب�شلوكيات 

اجلمهور الريا�شي 

و�شبط اأفعاله، 

اإىل �شبط اأفعال 

اجلمهور الريا�شي  

ب�شلوكياته .

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

حذف عبارة 

)وحتديد اآليات 

العمل، وحماية 

ال�شخ�شيات املهمة 

داخل املن�شاأة 

الريا�شية اأو يف 

اأماكن تواجدها 

اأثناء الفعالية 

الريا�شية( الأن 

ذكرها على �شبيل 

احل�شر قد مينع 

اأفعال اأخرى 

قد ن�شت عليها 

اللوائح الدولية 

االأخرى كحماية 

ذوي االحتياجات 

اخلا�شة واجلمهور.

وذلك فاإنه كان 

من االأوىل وفق ما 

ارتاآه التعديل اأن 

تكون عبارة الن�س 

عامة ب�شاأن التاأمني 

وال�شالمة حتى يتم 

ا�شتغراق الن�س 

لكل االأفعال املكونة 

خلطط التاأمني 

وال�شالمة املرتبطة 

باأهداف القانون 

من ناحية حماية 

اجلمهور الريا�شي 

=

••

=  و�شبط اأفعاله 

واالرتقاء ب�شلوكياته.

ومت اإ�شافة 

»املن�شاآت« الأن معنى 

اجلهة املنظمة 

ي�شري ويرتبط 

بتنظيم الفعاليات 

الريا�شية، يف حني 

اأن خطط التاأمني 

وال�شالمة متتد 

اأي�شًا اإىل املن�شاآت 

الريا�شية باالإ�شافة 

اإىل اأن اجلهة 

املنظمة قد تكون 

طرفًا اأجنبيًا اأو 

خارجًا عن اإرادة 

املن�شاأة مما يعني 

غياب طرف املن�شاأة 

يف خطط التن�شيق 

لتاأمني و�شالمة 

مبناها.

كما مت اإ�شافة 

لفظة »ال�شالمة« 

الأن التاأمني خطط 

عمل وقتية مرتبطة 

باأحداث الفعالية، 

اأما ال�شالمة فهي 

خطط عمل دائمة 

اأو طويلة االأمد وهي 

من متطلبات اأمن 

املن�شاآت الريا�شية.

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

حتديد اخت�شا�شات 

واأعمال �شابط اأمن 

املن�شاأة الريا�شية 

ب�شفة عامة ودون 

اأن يقت�شر دوره 

اأثناء اإقامة الفعالية 

الريا�شية كما جاء 

يف امل�شروع االأ�شلي. 

واإ�شافة اخت�شا�شات 

تتعلق باإجراء 

التفتي�س االأمني على 

االأفراد واملركبات 

عند نقاط الدخول.

••

اإ�شافة بند 

الخت�شا�شات 

واأعمال �شابط اأمن 

املن�شاأة الريا�شية 

وهو اإعداد �شجالت 

االأمن وال�شالمة 

للمن�شاأة.

••

اإ�شافة بند 

الخت�شا�شات 

واأعمال �شابط اأمن 

املن�شاأة الريا�شية 

وهو مراجعة 

ال�شجالت بالتن�شيق 

مع �شابط اأمن 

الفعالية ومراقب 

ال�شرطة اأثناء 

الفعالية.

••

تعديل وا�شتحداث 

بع�س اخت�شا�شات 

�شابط اأمن املن�شاأة 

الريا�شية عن 

�شابط اأمن الفعالية 

الريا�شية بحيث 

اأ�شيف الخت�شا�شاته 

تاأمني ميدان 

الفعالية الريا�شية  

من كل ما ي�شكل 

خطرًا وتاأمني نقاط 

الو�شول يف حاالت 

الطوارئ.

••

ا�شتحداث 

اخت�شا�س ل�شابط 

اأمن الفعالية 

الريا�شية يتعلق 

بتن�شيق خطط 

االإخالء والطوارئ 

مع �شابط اأمن 

املن�شاأة ومراقب 

ال�شرطة.

••

حذف التخيري الوارد 

يف التزامات املن�شاآت 

الريا�شية واجلهات 

املنظمة للفعالية 

باختيار عنا�شر 

�شركات االأمن 

وال�شالمة لتقوم 

اجلهتني بذات الفعل 

دون تخيري.

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

ا�شتحداث التزامات 

للمن�شاأة الريا�شية 

فيما يتعلق 

بتخ�شي�س اأماكن 

لكبار ال�شخ�شيات 

ولذوي العالقة.

••
مت ا�شتبدال لفظة 

تعمل بتلتزم

ا�شتحداث التزامات 

للمن�شاأة الريا�شية  

فيما يتعلق بن�شر 

الوعي باأمن 

املن�شاآت.

••
مت ا�شتبدال لفظة 

تعمل بتلتزم

 ا�شتحداث التزامات 

للمن�شاأة الريا�شية  

فيما يتعلق بتوفري 

ات�شال مبا�شر 

باجلمهور.

••
مت ا�شتبدال لفظة 

تعمل بتلتزم

ا�شتحداث التزامات 

للمن�شاأة الريا�شية 

فيما يتعلق بتوفري 

�شجالت االأمن 

وال�شالمة جلميع 

املباريات.

••
مت ا�شتبدال لفظة 

تعمل بتلتزم

ا�شتحداث التزامات 

للمن�شاأة الريا�شية 

فيما يتعلق بو�شع 

تدابري وقائية �شد 

احلريق بالتعاون 

مع اجلهة املخت�شة 

واجلهات املعنية.

••
مت ا�شتبدال لفظة 

تعمل بتلتزم

الن�س على اأن 

تتوافق ا�شرتاطات 

االأمن وال�شالمة 

التي تلتزم بتوفريها 

املن�شاآت واجلهات 

املنظمة مع املعايري 

الدولية.

••

الن�س على اإ�شراف 

ال�شلطة املخت�شة 

على اال�شرتاطات 

الفنية لتوحيدها 

على م�شتوى الدولة.

••
مت ا�شتبدال التن�شيق 

باالإ�شراف

و�شع التزام على 

اجلمهور يتعلق 

ب�شبط �شلوكه 

تتعلق بعدم الدخول 

اإىل اأر�س امللعب 

اأو النطاق املكاين 

للفعالية الريا�شية 

بدون ترخي�س.

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

و�شع التزام على 

اجلمهور ب�شبط 

�شلوكه تتعلق بعدم 

عدم اإدخال اأو 

حيازة اأية مواد 

ممنوعة اأو خطرة 

خا�شة االألعاب 

النارية اإىل املن�شاأة 

الريا�شية اأو مكان 

اإقامة الفعالية 

الريا�شية. على 

اأن حتدد الالئحة 

التنفيذية اأنواع 

وطبيعة هذه املواد.

••

و�شع التزام على 

اجلمهور ب�شبط 

�شلوكه تتعلق بعدم 

خمالفة ا�شرتاطات 

حمل ال�شالح اأو 

اقتنائه يف املن�شاأة 

الريا�شية اأو اأثناء 

اإقامة الفعالية 

الريا�شية والتي 

ي�شدر بها قرار من 

الوزير

••

و�شع التزام على 

اجلمهور ب�شبط 

�شلوكه تتعلق بعدم 

ارتكاب اأو م�شاركة 

اأو حتري�س اأو 

ال�شروع  يف اأعمال 

العنف.

••

و�شع التزام على 

اجلمهور ب�شبط 

�شلوكه تتعلق بعدم 

رمي اأي مواد اأو 

�شوائل من اأي نوع 

باجتاه املتفرج االآخر 

اأو يف اجتاه املنطقة 

املحيطة بامللعب او 

امللعب نف�شه.

••

و�شع التزام على 

اجلمهور ب�شبط 

�شلوكه تتعلق بعدم 

التلفظ باألفاظ 

بذيئة اأو كتابتها 

اأو اأية اإمياءات من 

�شاأنها االإ�شاءة 

اأو بدعوات ذات 

طبيعة عن�شرية 

اأثناء اإقامة الفعالية 

الريا�شية.

••



73 72

 دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس عشر )2013 - 2014( متقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

و�شع التزام على 

اجلمهور ب�شبط 

�شلوكه تتعلق 

بااللتزام باجللو�س 

يف االأماكن 

املخ�ش�شة.

••

و�شع التزام على 

اجلمهور ب�شبط 

�شلوكه تتعلق بعدم 

ا�شتغالل امللعب 

الأغرا�س �شيا�شية

••

--

اإ�شافة البند )ز( 

اإىل املادة )18(

-

اإ�شافة البند )ح( 

اإىل املادة )19(

-

اإ�شافة عقوبة 

للمادة امل�شتحدثة 

املتعلقة بااللتزامات 

املن�شو�س عليها 

بحق املن�شاآت 

الريا�شية بغرامة ال 

تقل عن ع�شرة اآالف 

درهم وال جتاوز 

خم�شمائة األف 

درهم. م)20( بعد 

التعديل.

•

-

اإ�شافة حكم باإ�شدار 

الالئحة التنفيذية 

خالل 6 اأ�شهر.

حتديد املدة التي 

ميكن للوزير متديد 

فرتة توفيق اأو�شاع 

املن�شاآت الريا�شية 

لتوفيق اأو�شاعها مبا 

يتنا�شب ومتطلبات 

القانون اإىل مرتني 

فقط.

••

10

م�شروع قانون 

احتادي 

بتعديل بع�ض 

�أحكام �لقانون 

االحتادي 

رقم )11( 

ل�شنة 1992م 

باإ�شد�ر قانون 

�الإجر�ء�ت 

املدنية

�شاعتان 

و)28( 

دقيقة 

و)28( ثانية

-

اإ�شافة قانوين 

تنظيم مهنة 

املحاماة ومهنة 

الرتجمة اإىل ديباجة 

امل�شروع  الرتباطهما 

به

•

1. قدمت الدرا�شات 
الفنية )14( 

مقرتحًا جوهريًا 

ووافقت اللجنة على 

)7( مقرتحات.

2. قدمت اللجنة 
)14( تعدياًل ووافق 

املجل�س عليها.

3. قدم املجل�س 
تعدياًل )1( ومتت 

املوافقة عليه.

4. قدمت الوزارة 
تعدياًل )1( ومتت 

املوافقة عليه.

وبلغت ن�شبتها وفق 

مقيا�س باركنز 

)%54.2(
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

-

اإ�شافة املواد التالية 

للمواد املعدلة 

الرتباطها بها 

 ، )153( ، )152(

 ، )155( ، )154(

)180(

•

تعديل النظام 

اخلا�س باالإعالن 

الذي يحدده جمل�س 

الوزراء بحيث يراعى 

فيه الطبيعة اخلا�شة 

للمنازعات التجارية 

)م 3/5(

•-

اإ�شافة بند يتعلق 

باالأوامر امل�شتعجلة 

بحيث يتم االإعالن 

فيها من قبل موظف 

املحكمة )م5/

مقرتح4(

•-

-

الت�شهيل من اأمر 

التغيري يف االإعالن 

وذلك باالكتفاء 

بعر�س االأمر على 

رئي�س الدائرة بدال 

من املحكمة جمتمعة 

)م5 و م6(

•

اإ�شافة بند ين�س على 

جواز اتفاق االأطراف 

على كيفية االإعالن 

)م5/مقرتح6(

•-

-

اإ�شافة املوطن املختار 

اإىل بيانات ورقة 

االإعالن كبديل عن 

املوطن )م7 و م8(

•
مت تعديل املادة 

)1/8( باإ�شافة 

حالة جديدة وهي 

رف�س ا�شتالم 

االإعالن من قبل 

املعلن اإليه

••

اإ�شافة فقرة على 

املادة)2/8( تن�س 

على اعتبار بع�س 

احلاالت قرينه على 

علم املعلن اإليه 

باجلل�شة مامل يدفع 

باإثبات العك�س

•-

مت تعديل املادة 

)3/8( بحيث 

يتم التاأكد من �شن 

املعلن اإليه اأو م�شتلم 

االإعالن وذلك 

بالتحقق من هويته 

وتدوينه يف املح�شر

•-

اأ�شيف اىل املادة 

)4/8( باأن يل�شق 

االإعالن ب�شكل وا�شح 

على باب اآخر مكان 

كان يقيم فيه املراد 

اإعالنه

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

-

اإ�شافة االإعالن يف 

جريدة اأجنبية اإذا 

كان املراد اإعالنه 

اأجنبيا )م4/8(

•
مت ا�شافة بند ين�س 

على اأن يتم ت�شمني 

ملف الق�شية ورقة 

االإعالن )م8/بند 

م�شتحدث5(

••

-

حذف جواز االإعالن 

بالفاك�س اأو الربيد 

االلكرتوين اأو الربيد 

امل�شجل يف حالة 

االإعالن باخلارج 

حتوطا ل�شمان 

و�شول االإعالن 

للمعلن اإليه يف 

اخلارج )م9 /7( 

•

اعتبار االإعالن 

منتجا اآثاره 

با�شرتاط ورود كتاب 

وزارة اخلارجية اأو 

البعثة الدبلوما�شية 

مبا يفيد ا�شتالم 

املعلن اإليه �شورة 

االإعالن اأو امتناعه 

عن ا�شتالمه 

)م2/10(

••

مت اإفراد بند خا�س 

على اأن يعترب 

االإعالن منتج الآثاره 

من تاريخ فتح 

الربيد االلكرتوين 

)م4/10(

•-

مت تعديل املادة 

)25( بحيث  

تخت�س املحاكم 

االحتادية بالنظر 

يف املنازعات 

ولي�س االبتدائية ، 

وذلك لوجود �شبهة 

د�شتوريه يف املادة 

)25( وهي تتعار�س 

مع ن�س املادة 

)102( حيث من 

املعلوم اأنه متى عهد 

الد�شتور باخت�شا�س 

ق�شائي اإىل الق�شاء 

االحتادي ، فال يجوز 

لغري ن�س د�شتوري 

اأن ي�شلب هذا 

االخت�شا�س منه

••

تعديل االخت�شا�س 

القيمي للمحاكم 

بحيث يتنا�شب 

مع الدخل القومي 

للفرد والت�شخم 

االقت�شادي للدولة 

)م30(

•-
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اأ�شيف اىل املواد 

رقم الهوية، الأن 

التفا�شيل املذكورة 

يف ن�س املادة غري 

كافية لالإحاطة 

ب�شمول اال�شم

••

الن�س على اأن 

امل�شتندات املرتجمة 

يجب اأن تكون 

معتمده وجاء املقرتح 

بالتعديل ات�شاقًا مع 

م�شروع قانون تنظيم 

مهنة الرتجمة 

ل�شنة 2012 والذي 

اأكد على اأن تكون 

الرتجمة معتمدة من 

خالل مرتجم مقيد 

يف �شجل املرتجمني 

وي�شجل يف مكتب 

معتمد للرتجمة 

)م4/45(

••

-

التاأكيد على اأن 

يرفق امل�شتاأنف  بكل 

�شورة امل�شتندات 

املوؤيدة لال�شتئناف 

حتى يطلع كل 

م�شتاأنف على 

�شحيفة اال�شتئناف 

وم�شتنداتها 

)م2/162(

•

-

و�شع ما يقابل 

املحكمة االحتادية 

العليا يف االإمارات 

�شواء كان النق�س اأو 

التمييز )م177(

•

-

ا�شتبدال قيمة 

احلد االأق�شى 

حلكم امل�شادقة 

اأو البطالن على 

حكم املحكم  الغري 

قابل لال�شتئناف 

من خم�شني األف 

درهم اإىل ع�شرين 

األف درهم متا�شيا 

مع حدود الن�شاب 

االنتهائي ملحكمة اأول 

درجة )م217 /3(

•

-

ا�شتبدال الغرامة 

املفرو�شة على 

امل�شت�شكل يف 

اال�شت�شكال املوقف 

للتنفيذ  يف حال 

خ�شر ا�شت�شكاله من 

الغرامة التي ال تزيد 

على ع�شرة اآالف 

درهم اإىل الغرامة 

التي ال تقل عن مائة 

درهم وال تزيد على 

خم�شة اآالف درهم 

)م2/246(

املوافقة مع ا�شتبدال 

احلد االأدنى من 

100 اإىل 1000 
درهم
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

--

اإلزام القا�شي 

بالتحقيق قبل 

اإ�شدار اأمر احلب�س 

)م1/325(

-

الن�س على اأن البينة 

الطبية يجب اأن تكون 

معتمدة  ملنع اأو تاأجيل 

اأمر احلب�س حتى 

يعتد بالبينة الر�شمية 

)م326(

•

-

االكتفاء باحلمل فقط 

دون غريه لتاأجيل 

اإ�شدار اأمر احلب�س 

)م2/326/اأ(

•

-

اإ�شافة اأجرة العمل 

باملادة اإىل اال�شتثناء 

الوارد على الديون 

املنفذ بها التي تقل 

عن ع�شرة اآالف 

درهم ، ليحب�س 

املدين ب�شببها 

ل�شمان حقوق 

العمال بالن�شبة 

للمبالغ الب�شيطة 

)م1/326/و(

•

-

تعديل مادة العمل 

بالقانون ليكون بعد 

ثالثة اأ�شهر من 

تاريخ ن�شره )املادة 

ال�شاد�شة(

•

11

م�شروع قانون 

احتادي يف 

�شاأن مكافحة 

االأمرا�ش 

ال�شارية

�شاعة 

و)59( ثانية 

و)28( ثانية

اإ�شافة القانون 

االحتادي  يف 

�شاأن مزاولة مهنة 

الطب البيطري، 

والقانون االحتادي 

ب�شاأن الوقاية من 

االأمرا�س احليوانية 

املعدية والوبائية 

ومكافحتها اإىل 

ديباجة امل�شروع  

الرتباطهما به 

1. قدمت الدرا�شات ••
الفنية )31( 

مقرتحًا جوهريًا 

ووافقت اللجنة على 

)15( مقرتحًا.

2. قدمت اللجنة 
)6( تعديالت 

ووافق املجل�س 

عليها.

3. قدم املجل�س 
)4( تعديالت ومتت 

املوافقة عليها.

4. قدمت الوزارة 
تعديلني ومتت 

املوافقة عليها.

وبلغت ن�شبتها وفق 

مقيا�س باركنز 

)%91(

مت ا�شتحداث تعريف 

للمكافحة )م/1(
•

مت االأخذ بالتعريف 

ولكن على هيئة 

ن�س كا�شف )م2/

م�شتحدث(

ا�شتحداث تعريف 

للمنطقة املوبوءة يف 

)م/1(

••
تعديل تعريف 

املر�س ال�شاري 

)م/1(

••
تعديل تعريف حامل 

العامل املمر�س 

وذلك ات�شاقًا مع 

تعديل تعريف 

املر�س ال�شاري 

)م/1(

••

مت تعديل تعريف 

التطهري )م/1(
••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

-

تعديل تعريف 

امل�شاب لي�شمل 

التعريف االإفرازات 

واملنتجات ال�شمية 

معا )م/1(

•

تعديل تعريف 

املخالط  )م/1(
••

تعديل تعريف 

العزل  ال�شحي 

وذلك ليكون التعديل 

متوافق مع تعديل 

املخالط )م/1(

•
تعديل تعريف 

العزل ال�شحي 

وذلك بتبديل كلمة 

»انت�شار« بـ«عدوى« 

)م/1(

تعديل تعريف 

احلجر وذلك 

لتو�شيح املعنى 

املراد منه )م/1(

••
اإ�شافة قطاع 

التمري�س اإىل 

املكلفني بتبليغ 

اجلهة التي يتبعونها 

متى علمت اأو 

ا�شتبهت يف اإ�شابة 

اأي �شخ�س باأي من 

االأمرا�س ال�شارية 

املدرجة بالق�شم »اأ«  

)م/1/3/اأ(

••

--

حذف »والعاملون« 

من )م/1/3/اأ(

اإ�شافة القطاع 

احلكومي اأو 

اخلا�س لل�شيادلة 

وفنيي ال�شيدلة 

املكلفني بالتبليغ 

لتو�شيح جهة العمل 

التي يعملون بها 

)م/1/3/ب(

••

-

اإ�شافة قطاع 

مزاويل املهن الطبية 

من غري االأطباء 

وال�شيادلة يف 

القطاع احلكومي 

واخلا�س اإىل 

املكلفني بتبليغ 

اجلهة التي يتبعونها 

حال العلم اأو 

اال�شتباه  يف اإ�شابة 

اأي �شخ�س باأي من 

االأمرا�س ال�شارية 

املدرجة بالق�شم 

»اأ«  نظرًا خلطورته 

ولتو�شيع نطاق 

امللتزمني بالتبليغ

•
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

تعديل البند اخلا�س 

باملخالطني للمري�س 

من الرا�شدين بغ�س 

النظر عن درجة 

قرابتهم له وذلك 

باإ�شافة »عالقتهم 

به« اإىل البند 

)م/2/3/اأ(

حذف عبارة 

»بغ�س النظر عن 

درجة قرابتهم له« 

الواردة يف فقرة 

املخالطني للمري�س 

من الرا�شدين 

وامللتزمني باالإبالغ 

عنه ليكون االعتداد 

باملخالطة  وحدها 

ال بالقرابة ودرجتها  

)م/2/3/اأ(

•

اإ�شافة التزام على 

مدير التجمعات 

ال�شياحية التي 

يتواجد بها املري�س 

اأو امل�شتبه فيه اإىل 

قائمة امللتزمني 

باالإبالغ )م/2/

مقرتح(

••

تعديل املواد املتعلقة 

بالتبليغ الفوري باأن 

يكون خالل مدة ال 

تتجاوز 24 �شاعة 

ل�شبط االأمر

••

-

اإ�شافة اإلزام على 

املن�شاآت ال�شحية 

اخلا�شة باإبالغ 

االإدارة املعنية عن 

االأمرا�س ال�شارية 

الواردة يف  اجلدول 

رقم 1 املرفق 

بالقانون اإ�شافة 

للوزارة وللجهة 

ال�شحية امللتزمني 

بالن�س االأ�شلي 

للم�شروع

•

اإ�شافة تعديل يف 

)م/5( ين�س 

على حتديد نوعية 

االإجراءات الواجب 

اتخاذها من قبل 

اجلهة البيطرية 

ملنع انت�شار املر�س 

ال�شاري

•

مت اإ�شافة »اجلهة 

البيطرية احلكومية« 

وذلك باعتبار اأن 

اجلهة احلكومية 

البيطرية هي 

االأجدر ولها ات�شال 

مع باقي اجلهات 

احلكومية، كما مت 

اإ�شافة »اأو انتقاله 

اإىل االإن�شان« وكذلك 

مت فر�س التزام على 

اجلهة البيطرية 

احلكومية باأن تبلغ 

فورا االإدارة املعنية 

بذلك )م/5(
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

حتديد بع�س االأمثلة 

على االإجراءات 

الطارئة ملنع انت�شار 

املر�س وعالج 

املر�شى )م/6(

••

اإ�شافة اإجراءات 

تتعلق بالرت�شد 

على �شبيل املثال ال 

احل�شر )م/8(

••
اإ�شافة اجلدول رقم 

)3( للمواد وذلك 

ات�شاقا مع  اإ�شافة 

انتقال املر�س من 

احليوان اإىل االإن�شان 

)م/9(

••

الن�س على جمانية 

الفحو�شات والعالج 

)م/9(

••
ا�شتحداث بند 

يفر�س التزاما على 

الوزارة واجلهة 

املخت�شة باإن�شاء 

اأماكن للعزل 

وفق املوا�شفات 

واملقايي�س املعتمدة 

التي حتددها 

الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون 

)م/9/مقرتح(

مت ا�شتحداثه يف 

)م/2/24(
•

تغيري ال�شيغة 

يف )م/12( من 

اجلواز اإىل اللزوم 

وذلك ملنع انت�شار 

املر�س اأو احلد من 

انت�شاره

مت تغيري ال�شيغة 

يف )م/12( من 

اجلواز اإىل اللزوم 

وذلك ملنع انت�شار 

املر�س اأو احلد من 

انت�شاره وكذلك 

مت اإ�شافة عبارة 

»متى ا�شتلزم 

االأمر« و »بالتن�شيق 

مع اجلهات ذات 

العالقة« وذلك الأن 

التطهري اأحيانا 

يحتاج لتدخل جهات 

اأخرى واأي�شا بدلت 

»القواعد« »باللوائح« 

وذلك تقيدا 

بامل�شطلح الدويل 

يف هذا ال�شاأن.

•

مت تعديل ن�س 

)م/13(  با�شتبدال 

لفظة »منح« بـ 

»العزل الطبي« 

وذلك الأن العزل 

يتنا�شب مع الهدف 

من منع نقل العدوى 

ويالئم بع�س 

احلاالت التي يكون 

فيها االنت�شار �شريعًا

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة اإلزام على 

الوزارة واجلهة 

ال�شحية بالتن�شيق 

فيما بينهما ومع 

اجلهة املعنية بردم 

م�شادر املياه وذلك 

خلطورة م�شادر 

املياه )م/1/16(

•
مت حذف كلمة 

»اإبادة« وا�شتبدالها 

بعبارة »التخل�س 

االآمن من« 

)م/1/16(

اإ�شافة اإلزام على 

الوزارة واجلهة 

ال�شحية بالتن�شيق 

فيما بينهما ومع 

اجلهة اإعالن اأي 

مكان اأو منطقة 

جغرافية مكانا 

موبوءًا، وتنظيم 

الدخول اإليه 

واخلروج منه مع 

تعيني حدوده وعزله 

)م/17(

••

مت الن�س على 

جمانية حت�شني 

املواليد �شد 

االأمرا�س ال�شارية 

)م/1/19(

••

ا�شتحداث مادة تلزم 

املن�شاآت واملوؤ�ش�شات 

التعليمية حت�شني 

الطالب والعاملني 

�شد االأمرا�س 

ال�شارية امل�شتهدفة 

عند االقت�شاء جمانا 

)م/21/مقرتح(

••

ا�شتحداث مادة 

تن�س على اأنه 

يجوز الأي �شخ�س 

اأن يتقدم للجهة 

ال�شحية املخت�شة 

لتح�شينه عند 

االقت�شاء جمانًا 

)م/22/مقرتح(

••

اإ�شافة فقرة على 

)م/25( تفيد باأنه 

يتم تاأجيل التح�شني 

حلني زوال اأ�شباب 

التاأجيل

••

--

مت اإ�شافة عبارة 

»املخالط له« لن�س 

املادة )م/31(
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

مت ا�شتحداث مادة 

تن�س على اأنه ال 

ي�شرتط احل�شول 

على العالج 

املجاين، اأو الفح�س 

اأو التح�شني اأو 

اخلدمات الطبية يف 

االأمرا�س ال�شارية 

وجود بطاقة �شحية 

)م/36/مقرتح(

••

مت ا�شتحداث مادة 

تن�س على اأنه 

تكون هناك قاعدة 

بيانات اإح�شائية 

لالأمرا�س ال�شارية 

داخل الدولة عن 

طريق �شجل وطني 

ين�شاأ بالوزارة لر�شد 

وح�شر االأمرا�س 

ال�شارية )م/45/

مقرتح(

••

االإلزام بالن�شر 

باجلريدة الر�شمية 

الأي تعديالت على 

اجلداول امللحق 

خ�شو�شا واأن هناك 

عقوبات جنائية 

ترتتب تبعا ملا يرد 

بتلك اجلداول 

)م/46(

••

مت حتديد مدة 

زمنية حمددة وهي 

180 يوما ل�شدور 
الالئحة التنفيذية 

للقانون )م/47(

••

12

م�شروع قانون 

�حتادي بتعديل 

م�شمى �لهيئة 

الوطنية 

للمو��شالت

)9( دقائق 

و)8( ثوان

مل يتم اعداد اأوراق 

اأو درا�شات فنية 

مل�شروع القانون

---

13

م�شروع قانون 

احتادي 

بتعديل بع�ض 

�أحكام �لقانون 

االحتادي رقم 

)8( ل�شنة 

2009م ب�شاأن 
االأو�شمة 

وامليداليات 

وال�شارات 

الع�شكرية

 )26(

دقيقة 

و)32( 

ثانية

مل يتم اعداد اأوراق 

اأو درا�شات فنية 

مل�شروع القانون

---
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

14

م�شروع قانون 

احتادي يف 

�شاأن مكافحة 

املواد املحظورة 

يف جمال 

ريا�شات �خليل 

والفرو�شية

 )172(

دقيقة 

و)10( ثوان

حذف قرار رئي�س 

جمل�س الوزراء 

بت�شكيل هيئة 

�شباقات اخليل 

وقرار وزارة 

ال�شحة ب�شاأن املواد 

البيطرية املحظورة 

من الديباجة الأن 

االخرية يتم اال�شارة 

فيها اإىل القوانني 

االحتادية واملرا�شيم 

بقوانني فقط.

••

اأدخل املجل�س عدد 

)25( تعديال بلغت 

التعديالت من 

الدرا�شات الفنية 

فيها عدد )19( 

تعدياًل وبن�شبة 

)79( من تلك 

التعديالت اأما 

اللجنة فقد اأدخلت 

عدد )5( تعديالت.

اإ�شافة قانون قمع 

الغ�س والتدلي�س يف 

املعامالت التجارية 

للديباجة لوجود 

مادة تتعلق بالتزام 

املن�شاآت العاملة 

يف جمال املنتجات 

املخ�ش�شة للخيل|.

••

اإ�شافة قانون 

مزاولة مهنة 

الطب البيطري 

كون االأخري من 

املخت�شني يف 

م�شروع القانون. 

••

حذف الهيئة من 

�شمن التعريفات 

الأنها من �شمن 

ال�شلطة املخت�شة.

•

تعديل كلمة 

»ال�شرعة« 

وا�شتبدالها بــ 

»اجلري« .

••
تعديل تعريف املالك 

ليقت�شر على مالك 

اخليل اأو القائم على 

رعايته وحذف »ومن 

له حق ال�شيطرة 

املبا�شرة عليه« الأن 

لها معنا وا�شعا ميتد 

اىل الفار�س.

••

اإ�شافة ن�شاط االإيواء 

اإىل تعريف املن�شاأة
•

اإ�شافة تعريف 

للو�شائل باعتبار 

اأنها �شمن املواد 

املحظورة.

••
اإ�شافة الو�شائل 

للمواد املحظورة
••

اإ�شافة �شمول 

الالئحة التنفيذية 

للقائمة املتعلقة بتلك 

املواد.

••
اإ�شافة الفح�س 

اإىل تعريف الرقابة 

باعتبارها مفهوما 

خمتلف عن املعاجلة 

والتحليل.

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإ�شافة تعريف 

املواد املقيدة الأنها 

املق�شودة باحلظر 

الن�شبي ولي�شت 

املواد املحظورة 

والتي يكون احلظر 

فيها مطلقًا.

••

اإ�شافة لفظ التداول 

للهدف االأول مل�شروع 

القانون الأنه يختلف 

عن اال�شتخدام وفق 

التعريفات الواردة 

يف �شدر م�شروع 

القانون.

••

ا�شتبدال »احلماية« 

بــ »املحافظة« الأنها 

لفظة تفيد االإجراء 

اال�شتباقي وهو ما 

يتنا�شب مع هدف 

م�شروع القانون.

••

اإعادة ترتيب مكان 

املادة الرابعة يف 

م�شروع القانون كما 

ورد من احلكومة 

لتكون املادة الثانية 

وفقا ملنهجية البناء 

ال�شكلي.

••

اإ�شافة مادة تن�س 

على ت�شكيل جلنة 

فنية ملنح تراخي�س 

ا�شتخدام املواد 

املحظورة لالأغرا�س 

العالجية وذلك 

اتباعًا ملا تقرر يف 

االلتزامات الدولية.

•
املوافقة على 

االخت�شا�س 

واإ�شناده اإىل الوزارة 

بدال من اللجنة 

الفنية

اإ�شافة مادة تن�س 

على قيام الالئحة 

التنفيذية بتحديد 

قائمة العقاقري 

والو�شائل واملواد 

االأخرى املحظورة.

••

تعديل تعريف املادة 

املتعلقة باخت�شا�شات 

الهيئة واإ�شافة 

الوزارة لها.

••
اإ�شافة عبارة 

بح�شب االأحوال ملادة 

االخت�شا�شات لوجود 

جهتني يناط بهما 

االأفعال الواردة يف 

املادة.

••

ا�شتحداث بند 

ين�س على اإن�شاء 

برنامج وطني لر�شد 

املواد املحظورة 

وفقًا لال�شرتاطات 

املعتمدة يف هذا 

ال�شاأن.

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

ا�شتحداث بند يف 

االأفعال املحظورة 

يتعلق بحظر اإف�شاء 

املخت�شني لبيانات 

العينات وكل ما 

يتعلق باملعلومات.

••

اإ�شافة الفار�س 

لتمتد له االأفعال 

املحظورة باعتباره 

موؤثرًا يف نتيجة 

ال�شباق.

••
تعديل احلد االأعلى 

للعقوبة املالية ليكون 

)200( األف بداًل 

من )100( األف 

درهم كما ورد من 

احلكومة.

•

حذف مادة 

اخت�شا�شات الهيئة 

يف اإيقاع العقاب 

باعتبارها اإحدى 

اجلهات املخت�شة 

التي ن�س عليها 

القانون .

•

الن�س على 

عقوبات يف حالة 

العود ي�شطب على 

اإثرها املت�شبب من 

�شجالت ريا�شة 

اخليل والفرو�شية.

•

15

م�شروع قانون 

احتادي يف 

�شاأن تنظيم 

مهنة مدققي 

�حل�شابات

 )157(

دقيقة 

و)17( ثانية

اإ�شافة قانون 

املعامالت املدنية 

وتعديالته الرتباطه 

مب�شروع القانون ، 

وكذلك قانون تنظيم 

ديوان املحا�شبة 

اإىل ديباجة م�شروع 

القانون

اإ�شافة قانون 

املعامالت املدنية 

وتعديالته ، وقانون 

تنظيم ديوان 

املحا�شبة ، وكذلك 

قانون تنظيم مهنة 

الرتجمة اإىل ديباجة 

م�شروع القانون

•

1. قدمت الدرا�شات 
الفنية )24( 

مقرتحًا جوهريًا 

ووافقت اللجنة على 

)15( مقرتحًا.

2. قدمت اللجنة 
)8( تعديالت 

ووافق املجل�س 

عليها.

3. قدم املجل�س 
)11( تعديال ومت 

املوافقة عليها.

--

اإ�شافة قانون 

االإثبات يف املعامالت 

املدنية والتجارية ، 

وكذلك قانون تنظيم 

عالقات العمل اإىل 

ديباجة م�شروع 

القانون

تعديل تعريف قواعد 

�شلوك واآداب املهنة 

، وذلك اخت�شارا 

للعبارة وفقا لقواعد 

ال�شياغة الت�شريعية 

)م/1(

••

--

تعديل تعريف 

االأطراف ذات 

العالقة وذلك 

باإ�شافة �شركات 

امل�شاهمة اخلا�شة 

)م/1(

اإً�شافة ن�س كا�شف 

مل�شروع القانون
•-
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

م�شاواة الدكتوراه مع 

الزمالة من ناحية 

مدة ال�شنة الالزمة 

للخربة الالحقة 

تقديرا للقيمة 

العلمية ل�شهادة 

الدكتوراه )م/4/

اأ�شبح6/اأ(

••

اإ�شافة بند 

للحا�شلني على 

درجة املاج�شتري 

يف جمال املحا�شبة  

لقيد مدقق 

احل�شابات يف �شجل 

املدققني ، ليكتفى 

ب�شاأنهم باخلربة 

العملية الالحقة 

على احل�شول على 

املوؤهل  ملدة �شنتني 

ولي�س ثالث  �شنوات 

تبعا للمقرر بالن�شبة  

للحا�شلني على 

البكالوريو�س يف 

املحا�شبة )م/4(

••

--

تغيري )االمتحان( 

التاأهيلي وجعله 

)اختبار( والذي 

يجب اأن يجتازه 

مدقق احل�شابات 

لقيده يف �شجل 

املدققني )م/7/4(

ا�شتحداث مادة 

تن�س على تاأكيد 

�شرط القيد بجدول 

املتدربني ولي�س كل 

متقدم الأول مرة 

يتعني تدريبه حيث 

قد يكون له خربة 

عملية بالقطاع 

احلكومي اأو خربة 

خارج الدولة.

•-

يف املادة 5 مت دمج 

البند 2 يف البند 

1 واإزالة التناق�س 
املوجود باملادة حيث 

اإن العمل يف فرع 

�شركة تدقيق اأجنبية 

مقيدة يف �شجل 

مدققي احل�شابات 

لي�س �شرطا ملزما 

للقيد واإمنا حالة من 

�شمن ثالث حاالت 

منها ال�شراكة ومنها 

العمل لدى مواطن 

مقيد  ويكفي توافر 

اإحداها الإجراء 

القيد.

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

--

تعديل يف �شروط 

قيد االأ�شخا�س 

الطبيعيني من غري 

مواطني الدولة 

يف �شجل مدققي 

احل�شابات وذلك 

باإ�شافة على اأن 

يكون عامال لدى 

�شركة )م/1/5(

تعديل املواد املتعلقة 

بن�شبة ح�شة 

ال�شراكة الوطنية 

ملكاتب التدقيق من 

25% اىل %51 
للحفاظ على الطابع 

الوطني للمهنة اأ�شوة 

بالقوانني االأخرى 

•-

-

ال�شماح ملجل�س 

الوزراء بزيادة ن�شبة 

امل�شاركة الوطنية 

يف �شركات مزاولة 

املهنة يف الدولة ملا 

هو اأكرث من الن�شبة 

املقررة بامل�شروع 

وهي 25% حت�شبا 

ملا قد ت�شمح به 

الظروف م�شتقبال 

من زيادة امل�شاركة 

الوطنية لتحقيق 

اأغرا�س امل�شروع 

)م/6(

•

ا�شتحداث مادة 

تن�س على اإن�شاء 

اإدارة م�شتقلة يف 

الوزارة تعني مبهنة 

مدققي احل�شابات

مت تعديل املادة )8(  

بالن�س على اإن�شاء 

اإدارة م�شتقلة يف 

الوزارة تعني مبهنة 

مدققي احل�شابات

•
ا�شتحداث بند  

ب�شاأن  اخت�شا�شات 

الوزارة  مبا  يتفق 

مع اأهداف القانون 

ب�شاأن االرتقاء 

باملهنة وتطويرها 

من خالل التدريب 

والتعليم امل�شتمر 

)م/5/8(

••

-

تقليل مدة اإخطار 

الوزارة لطالب القيد 

اإىل  خم�شة اأيام 

عمل بدال من ع�شرة 

اأيام عمل  لت�شريع 

وت�شهيل االإجراءات 

)م/1/10(

•

--

تعديل املادة )10( 

بو�شع �شابط 

للو�شائل احلديثة 

وهي التي يحددها 

الوزير

--

تعديل املادة )14( 

وذلك باإ�شافة 

ال�شركات اإىل 

املكاتب
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

--

حذف املادة )16( 

والتي تن�س على 

ت�شنيف مدققي 

احل�شابات ح�شب 

املعايري وال�شوابط 

التي ت�شعها الوزارة

الن�س على اإلغاء 

قيد ال�شخ�س 

الطبيعي املقيد 

يف �شجل مدققي 

احل�شابات املزاولني 

للمهنة يف حال عدم 

مزاولته للمهنة 

نهائيا خالل مدة 

القيد )م/19(

•-

-

حذف كلمة 

)واعتماد( من ن�س 

املادة )20( وذلك 

الأن مدقق احل�شابات 

ال يقوم باالعتماد 

واإمنا يقوم باإعداد 

التقارير عن القوائم 

املالية وامليزانيات 

لل�شركة.

•

اإ�شافة ممكنات 

للحقوق التي منحها 

القانون ملدققي 

احل�شابات )م/20(

•-

ا�شتحداث مادة 

تن�س على اإ�شافة 

حق عدم عزل مدقق 

احل�شابات خالل 

ال�شنة املالية التي 

يقوم مبهامه فيها ، 

واأي�شا اإ�شافة بند 

ين�س على ا�شتقالة 

مدقق احل�شابات

•-

التعديل يف مادة 

املحظورات على 

مدقق احل�شابات  

ليمتد احلظر ف�شال 

عن ال�شركات لكافة 

العمالء من هيئات 

وموؤ�ش�شات عامة 

وخا�شة )م/21(

••

التعديل يف مادة 

املحظورات حيث 

يحظر على مدقق 

احل�شابات اأن 

يجمع بني عمل 

تدقيق احل�شابات 

باجلهة حمل 

التدقيق   اال�شرتاك 

يف تاأ�شي�شها اأو 

امل�شاركة فيها اأو 

اإدارتها  اأو �شبق  

العمل بها ب�شفة 

دائمة اأو ا�شت�شارية 

ما مل مي�س على 

تركه للعمل �شنتان 

)م/21/اأ�شبح 

6/اأ(

••
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

اإلزام مدقق 

احل�شابات ببذل 

عناية ال�شخ�س 

احلري�س يف اأداء 

عمله ، وذلك بو�شفه 

ماأجورا عليه، وهو 

ما يقت�شي بذل 

املزيد من العناية 

)م/24(

••

-

تعديل املادة 

)2/26( بانتقال 

االلتزام املفرو�س 

على مدقق 

احل�شابات يف حال 

توقف اأو اعتزل 

املهنة لل�شركاء 

حال انق�شاء �شركة 

التدقيق.

•

--

تعديل املادة )27( 

باأن تقدم املعلومات 

اإىل الوزير اأو من 

يفو�شه الوزير بذلك 

عند االقت�شاء.

-

حذف ا�شرتاط 

احل�شول على اإذن 

ال�شلطة الق�شائية 

لتقدمي مدقق 

احل�شابات لوزير 

االقت�شاد املعلومات 

التي يطلبها الأن 

الوزير يطلب 

معلومات ب�شفته ال 

ب�شخ�شه وم�شوؤول 

�شيا�شيا عن عمله 

ف�شال عن اأن املادة 

قيدت االأمر باأحوال 

االقت�شاء وال�شرورة 

)م/27(

•

تغيري ت�شكيل 

جمل�س التاأديب 

وجعل االأغلبية من 

الق�شاء لتوفري 

�شمانات اأكرث ملدقق 

احل�شابات.

)م/29(

•-

الن�س على اأنه يكون 

ال�شطب من ال�شجل 

نهائيا )م/31(

•-

--

تغيري اجلزاء 

الذي يوقعه جمل�س 

التاأديب وذلك 

با�شتبدال التنبيه 

باالإنذار الكتابي
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مم مشروعات 
القوانين

مشروعات 
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
رأي اللجنةرأي اللجنة رأي المجلسرأي المجلس المالحظاتالمالحظات

ا�شتحداث بند 

ي�شمح ملجل�س 

التاأديب بوقف مدقق 

احل�شابات موؤقتا عن 

مبا�شرة املهنة حتى 

انتهاء حماكمته 

)م/33(

••

-

الن�س على اأن ت�شمع 

اأقوال غري الناطقني 

بالعربية عن طريق 

مرتجم معتمد 

)م/33(

•

--

تعديل املادة )34( 

بتحديد بداية 

التاريخ للطعن على 

قرار جمل�س التاأديب 

وهي اأن تكون خالل 

30 يوم تبداأ من 
تاريخ العلم بالقرار.

تعديل املادة )36( 

باإلزام الوزارة 

ب�شطب قيد مدقق 

احل�شابات يف 

حال فقد ال�شروط 

املن�شو�س عليها يف 

هذا القانون

••

تغيري م�شمى 

الف�شل ال�شاد�س 

من )الغرامات 

االإدارية( اإىل 

)اجلرائم التي يجوز 

فيها الت�شالح(

••

و�شع مادة مغايرة 

للمادة )39(  تن�س 

على جواز الت�شالح

••

--

تعديل املادة )39( 

باإ�شافة من يفو�شه 

الوزير اإىل البند 

)2( وذلك لرف�س 

الت�شالح وطلب 

اإحالة الدعوى 

للمحاكمة اجلزائية

تغيري م�شمى 

الف�شل ال�شابع 

من )العقوبات( 

اإىل )اجلرائم 

التي ال يجوز فيها 

الت�شالح(

••

-

التعديل على مادة 

اإ�شدار الالئحة 

التنفيذية لتحديد 

وقت الإ�شدار 

الالئحة التنفيذية 

)م/46(

•
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

مشروعات م
القوانين

زمن 
المناقشة 
في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسات الفنية
المالحظاترأي المجلسرأي اللجنة

تعديل املادة )47( 

باأن ي�شدر الوزير 

قواعد �شلوك واآداب 

املهنة م�شتهديا 

باال�شرتاطات 

الدولية خالل مدة ال 

تزيد عن 180 يوما

•-

-

التعديل على مادة 

اإ�شدار قواعد 

ال�شلوك واآداب 

املهنة وحتديد مدة 

ال تزيد على 6 اأ�شهر 

الإ�شدارها )م/47(

•

- اجلانب الرقابي وي�شمل:

-1 املو�شوعات العامة:

بلغ عدد املو�شوعات العامة التي انتهى املجل�س من مناق�شتها عدد )6( مو�شوعات عامة م�شتغرقًا يف ذلك زمنًا وقدره )21( 

دقيقة  و)25(  �شاعة  البالغ )95(  اإجمايل زمن اجلل�شات  22.5%( من   ( بلغت  وبن�شبة  ثانية  و)56(  دقيقة  و)26(  �شاعة 

املناق�شة  املو�شوعات زمنًا يف  اأطول  القطاع احلكومي واخلا�س« هو  »التوطني يف  العام  حول  املو�شوع  ثانية، وقد كان  و)48( 

حيث بلغ زمن مناق�شته )5( �شاعات و)32( دقيقة و)46( ثانية، يف حني كان املو�شوع العام  حول »�شيا�شة وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي« هو االأق�شر زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته �شاعة واحدة و)38( دقيقة و)54( 

ثانية، واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�شتغرق يف مناق�شة هذه املو�شوعات :

1

التوطني 

يف �لقطاع 

�حلكومي 

واخلا�ش

)5( �شاعات 

و)32( دقيقة 

و)46( ثانية

53
التن�شيق بني املوؤ�ش�شات 

املعنية بالتوطني والتعليم 

العايل و�شوق العمل

•41111% 98.1

دور االإر�شاد االأكادميي 

للطلبة يف توجيه خمرجات 

التعليم نحو التخ�ش�شات 

التي تلبي متطلبات �شوق 

العمل

•

النتائج التي حققتها 

معار�س التوظيف التي تقام 

�شنويًا لتوظيف املواطنني

•
اإن�شاء جهة واحدة لتلقي 

طلبات التوظيف واعتبارها 

املرجع االأ�شا�شي يف كل 

ما يتعلق بالتوطني وتوفري 

االإح�شاءات والدرا�شات 

ذات ال�شلة بالتوطني

•

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في الجلسة

األفكار

لي
ما

إج

ح
ض

 وا
ير

غ

رد الحكومة

ق
اف

مو
ير 

غ

ق
اف

مو

العدد 
االجمالي 
لألفكار

لي
ما

إج

لي
ما

إج

نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع
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غ
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اف
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غ

ق
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مو

ق
اف

مو

العدد 
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لألفكار

العدد 
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لألفكار
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المستغرق 
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النتائج التي خل�شت اإليها 

املبادرات العديدة املتعلقة 

بالتوطني والتي اأطلقها 

جمل�س الوزراء املوقر

•
غياب روؤية ا�شرتاتيجية 

�شاملة ووا�شحة يف التعامل 

مع م�شكلة التوطني

•
اخلطوات التي ت�شعى 

احلكومة من خاللها 

لتوظيف املواطنني يف 

ال�شواغر املتوفرة يف القطاع 

اخلا�س

•

تاأخر هيئة التنمية يف 

االنتهاء من اإعداد م�شروع 

قانون احتادي للحد من 

مو�شوع العاطلني عن العمل

•
االإجراءات التي متت لتنفيذ 

قرار جمل�س الوزراء رقم 

)57( لتعزيز م�شاركة 

املوارد الب�شرية الوطنية

•
اأعداد املواطنني الذين 

التحقوا ب�شوق العمل يف 

اجلهات احلكومية واخلا�شة

•
غياب �شيا�شة االإحالل 

يف الدولة وعدم ر�شد 

ميزانيات لتطبيقها للحد 

من م�شكلة زيادة معدالت 

البطالة

•

درا�شة اأ�شباب ا�شتقالة 

عدد كبري من املواطنني من 

وظائفهم يف القطاع اخلا�س

•
وجود روؤية الإعداد قوانني 

تلزم القطاع اخلا�س 

بتوظيف املعاقني كجزء من 

امل�شوؤولية املجتمعية

•
اإعطاء موؤ�ش�شات القطاع 

اخلا�س التي تدعم التوطني 

اأولوية يف دخول املناق�شات 

التي تطرحها احلكومة 

وذلك كتحفيز وت�شجيع لها

•

وجود اأرقام حقيقية 

•للعاطلني عن العمل
وجود قاعدة بيانات موحدة 

للعاطلني عن العمل لبناء 

برامج وخطط و�شيا�شات 

التوطني

•
عدم فاعلية هيئة تنمية يف 

توظيف املواطنني
•

وجود قائمة �شهرية باأعداد 

•امل�شجلني للوظائف
توعية املواطن مبواءمة 

خمرجات التعليم مع 

خمرجات �شوق العمل

•
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دور احلكومة يف خلق 

وظائف عمل للخريجني 

والباحثني عن عمل يف جميع 

اإمارات الدولة

•
القيام بدور رقابي على 

معار�س التوظيف  لتكون 

اأكرث اإنتاجية للباحثني عن 

عمل

•

بو�شع قانون لتوظيف 

املواطنني يف القطاع 

اخلا�س

•
دور وزارة العمل يف اإلزام 

القطاع اخلا�س بتوطني 

الوظائف الفنية واالإدارية

•
وجود حوافز يف القطاع 

•اخلا�س للمواطنني
دور التعليم العايل يف توجيه 

وتهيئة الطالب لبع�س 

للقطاعات املهمة

•
م�شاءلة القطاع اخلا�س يف 

تطوير الكفاءات املواطنة
•

خطة الهيئة يف التقليل من 

العمالة االأجنبية �شمن قوة 

العمل االإجمالية

•

التن�شيق الذي تقوم به 

الهيئة االحتادية للموارد 

الب�شرية احلكومية لتطبيق 

برنامج م�شار مع الوزارات 

والهيئات احلكومية

•

متابعة دائمة لت�شجيل 

املواطنني �شمن برنامج 

م�شار

•
�شرورة االطالع على جتارب 

الدول االأخرى يف االإحالل 

وتوطني الوظائف لال�شتفادة 

منها اأوروبية كانت اأم عربية

•
اأهمية ا�شتحداث حوافز 

وترقيات للموظفني املنتجني 

واملتميزين يف الوزارات 

واجلهات االحتادية

•

بو�شع خطة ال�شتثمار 

1% من حتويالت العمالة 
االأجنبية اإىل بلدانها 

والتي قدرت ح�شب اإحدى 

موؤ�ش�شات ال�شرافة يف عام 

2010م مبا يزيد على 
)120مليار دوالر( يف 

توظيف الباحثني عن عمل 

من املواطنني ودفع رواتبهم

•
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وجود ا�شرتاتيجيات وطنية 

تطالب ال�شركات اخلا�شة 

بالتوطني عن طريق حزمة 

من احلوافز االقت�شادية 

يف عالقتها مع احلكومة 

االحتادية واحلكومات 

املحلية يف امل�شاريع وغريها 

من االأمور االقت�شادية

•

مدى التزام امل�شارف 

العاملة يف الدولة بتنفيذ 

قرار جمل�س الوزراء رقم 

)10( ل�شنة 1998م يف 

�شاأن زيادة اأعداد املواطنني 

العاملني فيها بن�شبة %4 

�شنويًا من اإجمايل عدد 

العاملني

•

مدى التزام �شركات التاأمني 

بالتوطني تطبيقًا للقرار 

الوزاري )202/2( لعام 

2003م الذي ين�س على 
اأن تقوم هذه ال�شركات 

بتوظيف مواطنني لديها 

بن�شبة 5 % �شنويًا

•

خطط احلكومة يف جعل 

خمرجات التعليم العايل 

تتالءم مع متطلبات �شوق 

العمل وخا�شة يف الوظائف 

الفنية

•

اأهمية ن�شر الوعي بني 

الطلبة لالنخراط يف 

الوظائف املهنية التي 

تتنا�شب مع ميولهم وحتقق 

فائدة ونفعًا للمجتمع

•

تخ�شي�س ميزانية  

للوزارات والهيئات  

االحتادية ب�شاأن تنفيذ 

قرار جمل�س الوزراء 

رقم )7/338( ل�شنة 

2011م اخلا�س  بو�شع 
خطة ت�شغيلية للتوطني و 

اآلية للتن�شيق مع اجلهات 

االحتادية بهذا ال�شاأن

•

اإن�شاء جمل�س وطني احتادي 

ي�شم اجلهات االحتادية 

واملحلية  وجهات القطاع 

اخلا�س املعنية بالتوطني يف 

الدولة

•

�شرورة و�شع قاعدة بيانات 

موحدة على م�شتوى الدولة  

ملعرفة اأعداد املواطنني  

العاطلني عن العمل

•
�شن قوانني وت�شريعات 

ملزمة  ب�شاأن توطني 

املواطنني يف القطاع 

اخلا�س

•
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تفعيل قانون العمل ب�شاأن 

اأولوية املواطنني يف 

احل�شول على فر�س عمل 

يف القطاع اخلا�س ،و�شبط 

�شيا�شات اال�شتقدام من 

اخلارج

•

توطني املوؤ�ش�شات التي 

متتلك احلكومة احل�شة 

االأعلى فيها واملوؤ�ش�شات 

والهيئات االحتادية التي 

تقل فيها ن�شبة التوطني يف 

الوظائف

•

تقدمي حوافز مادية للطالب 

الذكور الدار�شني  يف كليات 

الرتبية و التمري�س ، مقابل 

اإلزامهم توقيع عقد عمل 

لدى اجلهات االحتادية  

خالل مدة زمنية معينة

•

عدم وجود خطة  وا�شحه 

من احلكومة الإلزام املدار�س 

اخلا�شة بتوفري فر�س عمل 

للمواطنني

•
ن�شبة املعلمني  الذكور 

املواطنني  يف املدار�س 

احلكومية تبلغ %14، 

باالإ�شافة اإىل وجود نق�س 

حاد يف قطاع ال�شحة

•

اأ�شباب �شماح اإدارة 

اال�شتخدام يف وزارة 

العمل للوافدين العمل يف 

مهن كانت مقت�شرة على 

املواطنني فقط مثل: مدير 

عالقات عامة ومدير موارد 

ب�شرية ومندوب عالقات 

عامة

•

اأ�شباب ا�شتثناء املن�شاآت 

الفندقية ذات الفئة )5( 

من ن�شب التوطني وعدم 

اإخ�شاعها الأحكام قانون 

العمل

•

عدم قدرة القطاع احلكومي 

االحتادي  توفري فر�س 

وظائف للمواطنني يف 

الوظائف القابلة للتوطني 

حيث ال تتعدى )2000(  

وظيفة �شنويُا مقابل منو 

اإجمايل  للقوى العاملة  

الوطنية التي  تقدر بـ )15( 

األف كمتو�شط �شنوي بني 

عامي )2011-2020( م

•

وجود �شعوبات يف تنفيذ 

القرارات ال�شيا�شية املتعلقة 

بالتوطني يف القطاع اخلا�س

•
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وجود جهة مركزية  على 

م�شتوى الدولة ملتابعة  

اجلهات املعنية لتنفيذ 

مبادرة اأب�شر

•
وجود ت�شنيف للقطاعات 

االقت�شادية التي توفر 

معظم الوظائف االأ�شا�شية 

وت�شاهم يف حت�شني تناف�شية 

الدولة وحتقيق التنمية 

امل�شتدامة

•

�شرورة  وجود خطة تثقيفية 

موجهة للمواطنني الإبراز 

مزايا العمل يف  القطاع 

اخلا�س ودوره يف حتقيق 

التنمية امل�شتدامة يف الدولة

•

�شيا�شة وزارة 2

�لد�خلية

)3( �شاعات 

و)14( دقيقة 

و)59( ثانية

22
اآخر امل�شتجدات يف �شاأن 

اإن�شاء معهد الطوارئ 

بالتعاون مع جامعة هارفرد

•2101% 100

االآليات التي �شتعتمدها 

الوزارة يف عملية دعم 

توطني وظائف امل�شعفني 

واملنقذين

•

املعايري و املوا�شفات التي 

�شتعتمدها الوزارة لتقدمي 

خدمات االإ�شعاف

•

دور الوزارة يف التن�شيق 

وحث خمتلف املوؤ�ش�شات 

على تبني خطط ومبادرات 

ذات خمرجات وا�شحة 

يف عملية تعزيز الثقافة 

املرورية يف املجتمع

•

تفعيل القرية املرورية 

لطلبة املدرا�س بهدف تعليم 

الثقافة املرورية

•
رفع �شقف رواتب امل�شرفني 

على احلافالت ال�شتقطاب 

املواطنني

•
دور الوزارة يف خمالفة 

ال�شائقني الذين ال يتقيدون 

باإجراءات ال�شالمة 

لالأطفال يف ال�شيارة

•
االإجراءات التي قامت 

بها الوزارة لدعم مفهوم 

ال�شرطة املجتمعية يف 

الدولة، وما هي التحديات 

التي تواجه الوزارة يف تعزيز 

دور ال�شرطة املجتمعية؟

•

دور الوزارة يف زيادة توعية 

مهام ال�شرطة املجتمعية 

لدى االأطفال وامل�شنني

•
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االإجراءات التي قامت بها 

الوزارة لتحقيق اال�شتفادة 

الق�شوى من خمتلف و�شائل 

االت�شال والتوا�شل، وما 

ال�شعوبات التي حتول دون 

اال�شتفادة منها؟

•

اأوجه التن�شيق مع و�شائل 

االإعالم والقطاع اخلا�س 

لتعزيز الثقافة املرورية

•

االإجراءات التي قامت 

بها الوزارة يف �شبيل و�شع 

ا�شرتاتيجية لتوطني قطاع 

البحث العلمي يف الوزارة 

واملوؤ�ش�شات التابعة لها

•

نتائج الدرا�شات التي 

قامت بها الوزارة لقيا�س 

عائد حمالت التوعية على 

ال�شلوك املروري

•

نق�س االإمكانيات الب�شرية 

والفنية امل�شرفة واملعنية 

بال�شالمة املرورية على 

الطرق اخلارجية

•

توجه الوزارة لتخفي�س 

ال�شن القانونية اإىل   )16( 

�شنة للح�شول على رخ�شة 

ال�شواقة ومدى خمالفة ذلك 

لقانون حقوق الطفل

•

اإمكانية توطني خدمة �شاعد 

جلذب اأ�شحاب املوؤهالت 

الدرا�شية الب�شيطة لها

•
خطة الوزارة للتو�شع يف 

تقدمي خدمات االإ�شعاف يف 

كافة مناطق الدولة

•
ب�شم وزارة الداخلية 

اإىل اللجان املخت�شة يف 

التخطيط احل�شاري للمدن 

يف اإمارات الدولة املختلفة

•
تطبيق »حمايتي« الذي 

اأطلقته وزارة الداخلية 

ومدى حمايته لالأطفال 

من اأجل حتقيق ال�شالمة 

املرورية لهم

•

االإجراءات التي تقوم 

بها ال�شرطة املجتمعية 

يف التعامل مع امل�شكالت 

االأ�شرية قبل حتويلها 

للق�شاء

•
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االإجراءات التي تقوم بها 

اإدارات املرور يف �شبط 

وخمالفة الدراجات النارية 

املخالفة لقوانني ال�شري 

واملرور

•

وجود ت�شريع احتادي تعمل 

الوزارة على اإعداده لينظم 

ا�شتخدام الدراجات النارية 

باأنواعها

•

3

�شيا�شة وزارة 

�لتعليم 

العايل 

والبحث 

�لعلمي يف 

جمال �لبحث 

�لعلمي

�شاعة و)38( 

دقيقة و)54( 

ثانية

29

عدم مواءمة امليزانية 

املخ�ش�شة للبحث العلمي 

مع طموحات وا�شرتاتيجية 

احلكومة االحتادية التي 

تهدف اإىل دعم وت�شجيع 

البحث العلمي

131•14%  96.4

تفعيل مراكز البحث 

املوجودة يف جامعة االإمارات 

واال�شتفادة من ر�شائل 

الدكتوراه املقدمة عن 

جمتمع االإمارات والرتكيز 

على االأبحاث التي تهم 

املجتمع خ�شو�شًا فيما 

يتعلق باملجال ال�شحي

•

نتائج املبادرات التي 

ت�شمنها ا�شرتاتيجية وزارة 

التعليم العايل والبحث 

العلمي لالأعوام 2011- 

2013 واالأهداف التي مت 
حتقيقها

•

املالمح العامة للخطة 

اال�شرتاتيجية لوزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي يف 

ال�شنوات القادمة

•

توا�شع الدعم للربامج 

البحثية يف الدرا�شات 

العليا رغم اعتمادها من 

قبل الوزارة يف خطتها 

اال�شرتاتيجية

•

م�شادر التمويل البديلة التي 

تعتمد عليها اجلامعة لتعزيز 

ودعم برامج البحوث 

والتطوير واالبتكارات

•

الربامج التي اعتمدتها 

اجلامعة الإ�شراك القطاع 

اخلا�س يف دعم امل�شاريع 

البحثية

•
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الدرا�شات التي قامت 

بها وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي لف�شل 

الهيئة الوطنية للبحث 

العلمي عن الوزارة 

ال�شتقاللها ماليا واإداريًا

••

نتائج تطبيق مبادرة تطوير 

القدرات البحثية الوطنية 

التي ت�شمنها اخلطة 

اال�شرتاتيجية للوزارة خالل 

عامي 2011- 2012

••
عدد اجلوائز ومنح البحث 

والتطوير واالبتكار التي 

تلقت دعم من الهيئة 

الوطنية للبحث العلمي

•
الدور الذي ميار�شه اخلرباء 

وامل�شت�شارون يف الهيئة 

الوطنية للبحث العلمي 

لدعم الدرا�شات وور�س 

العمل ونتائج عملهم

•
نتائج امل�شاريع البحثية 

التي قامت الهيئة الوطنية 

للبحوث بتمويلها ودعمها

•
الربامج التي و�شعتها الهيئة 

الوطنية للبحث العلمي يف 

�شاأن االإعداد لبناء قاعدة 

معلومات لالأن�شطة البحثية 

يف جامعات دولة االإمارات

•

دور الهيئة الوطنية 

للبحث العلمي يف ت�شجيع 

املوؤ�ش�شات احلكومية على 

القيام بعمل اأبحاث تخ�س 

املجتمع املحلي واال�شتعانة 

بالكفاءات املواطنة لتنفيذ 

ذلك

•

ال يوجد توافق بني م�شاهمة 

البحث العلمي يف دعم 

القطاعات الرئي�شية يف 

الدولة مع توجهات الدولة

•
التوطني النوعي يف قطاع 

•البحث العلمي ولي�س الكمي
املقيا�س الفعلي مل�شاهمة 

البحث العلمي يف حتقيق 

روؤية القيادة العليا فيما 

يتعلق بتحقيق االقت�شاد 

املعريف

•

وجود ا�شرتاتيجية لعملية 

التكامل بني القطاعات 

الرئي�شية ودور قطاع البحث 

العلمي يف ربط  القطاع 

احلكومي والقطاع اخلا�س 

والقطاع االأكادميي مل�شلحة 

االأجندة الوطنية

•
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امل�شكالت واملعوقات التي 

يواجهها اأع�شاء هيئة 

التدري�س يف اإعداد البحوث 

العلمية

•
اخلطط والربامج التي 

و�شعتها اجلامعة يف �شاأن 

تطوير القدرات البحثية 

الوطنية للباحثني

•
عدد اأع�شاء هيئة التدري�س 

الذين تلقوا دعم من الهيئة 

الوطنية للبحث العلمي

•
وجود نية يف فتح فرع 

جلامعة االإمارات يف 

االإمارات ال�شمالية

•
اأن يتمكن الطالب من 

درا�شة اللغة العربية واللغة 

االإجنليزية يف مراحل 

التعليم االأ�شا�شي لت�شهيل 

البحث العلمي يف املراحل 

العلمية املتقدمة

•

االإجراءات التي قامت بها 

الوزارة حول تو�شيات يونيو 

2010م يف �شاأن اإعداد 
الهيئة الوطنية  للبحث 

العلمي درا�شة بالتعاون مع 

مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء 

الإيجاد التمويل املنا�شب 

للبحوث العلمية

•

نتائج اإعداد الهيئة 

الوطنية  للبحث العلمي 

لعدد من مذكرات التفاهم 

واملباحثات وامل�شاريع  

الوطنية �شواء على امل�شتوى 

املحلي اأو االحتادي

•

النتائج العلمية التي 

حققها مركز اأبحاث البيئة 

ال�شحراوية والبيئة البحرية 

ووحدة درا�شة  النخيل

•

دعم الباحثني وتوجيههم 

للعمل البحثي الأن هناك 

العديد من اجلهات املحلية 

واالحتادية تدعو اإىل 

املوؤمترات والور�س العلمية 

وال جند  امل�شاهمة الوطنية  

وا�شحة  فيها

•

توفري قاعدة بيانات موحدة  

ودقيقة للبحث العلمي يف 

الدولة

•

اإن�شاء وقف للبحوث العلمية  

ليكون هناك دخل ثابت له
•
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4

�شيا�شة هيئة 

االمارات 

للمو��شفات 

و�ملقايي�ض يف 

�شاأن �ل�شحة 

وال�شالمة

)3( �شاعات 

و)4( دقائق 

و)13( ثانية

60

مدى ا�شتفادة الهيئة 

من الربامج واملبادرات 

احلكومية مثل احلكومة 

الذكية وروؤية االإمارات 

2021م وغريها بحيث 
ت�شاهم يف دعم القطاعات 

املختلفة

•35110%  97.8

ن�شبة اإجناز اخلطة 

اال�شرتاتيجية 

للهيئة لالأعوام 

)2011م-2013م(  

ودورها  يف تعزيز مكانة 

الدولة اقت�شاديًا على 

ال�شعيدين املحلي والعاملي 

ورفع ال�شحة وال�شالمة 

ح�شب اخت�شا�شات الهيئة

•

دور الهيئة يف اإيجاد التكامل 

بني القطاعني االحتادي 

واملحلي يف جمال املوا�شفات 

واملقايي�س

•

دور الهيئة يف ا�شتثمار 

حدث اإك�شبو 2020م 

لتعزيز ال�شادرات الوطنية 

وت�شويقها عامليًا ورفع جودة 

معايري و�شروط ا�شترياد 

ال�شلع واملنتجات من اخلارج

•

ن�شبة االإجناز التي 

حققتها الهيئة يف 

ا�شرتاتيجيتها لالأعوام 

)2011م-2013م( فيما 

يتعلق بربامج التعاون بني 

الهيئة واجلهات املخت�شة 

االحتادية واملحلية

•

التحديات التي تواجه الهيئة 

يف التعاون مع اجلهات 

املخت�شة االحتادية واملحلية 

لتنفيذ ا�شرتاتيجيتها 

)2014م – 2016م (

•

مدى ا�شتفادة الهيئة من 

عقد القمة احلكومية 

الثانية لتحقيق اأهدافها 

اال�شرتاتيجية

•

التعديالت التي اأدخلتها 

الهيئة على خطتها 

اال�شرتاتيجية بناء على 

خمرجات القمة احلكومية

•
مدى مطابقة ا�شرتاتيجية 

الهيئة يف �شاأن ال�شحة 

وال�شالمة مع ا�شرتاتيجية 

اجلهات املخت�شة 

االحتادية واملحلية 

)2011م-2013م(

•
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جماالت التعاون والتن�شيق 

بني الهيئة واجلهات 

احلكومية االحتادية واملحلية 

املخت�شة ب�شاأن اعتماد 

اجلهات املنتجة اأو امل�شتوردة 

للمواد اال�شتهالكية 

والغذائية

•

اخلطة االإعالمية التي 

اعتمدتها الهيئة لتثقيف 

امل�شتهلكني وتعرفيهم 

بدور الهيئة باالإ�شافة اإىل 

توعيتهم مب�شار املنتجات 

املغ�شو�شة واملقلدة و�شرورة 

قراءة البطاقة املرفقة 

باملنتج

•

وجود نظام وطني ي�شارك 

فيه جميع  اأفراد املجتمع 

من خالل جلان معينة  

ت�شارك الهيئة يف و�شع 

املوا�شفات واملقايي�س جلميع 

ال�شلع واملنتجات

•

اآلية الرقابة  على املنتجني 

•املحليني للمواد الزراعية
كيفية الرقابة على البائعني 

املتجولني لل�شلع الغذائية 

وخا�شة الزراعية

•

اخلطة الزمنية للهيئة من 

اأجل  ا�شتكمال اإ�شدار 

املوا�شفات واملعايري 

اخلا�شة بجميع ال�شلع 

املتداولة يف اأ�شواق الدولة 

والتي قدرت  باأكرث من 

)200( األف �شلعة ومنتج  

مت اعتماد )6500( 

موا�شفة فقط لها

مدى تعاون اجلهات 

االحتادية واملحلية يف تطبيق 

�شوابط اأو �شروط منح 

�شهادات اجلودة و�شهادات 

املطابقة للموا�شفات 

القيا�شية املعتمدة لدى 

الهيئة

•

كيفية تاأكد الهيئة من خلو 

االأ�شواق املحلية من ال�شلع 

الغذائية التي ال تنطبق 

عليها املوا�شفات واملقايي�س 

املعتمدة لدى الهيئة

•

التعاقد مع جهات خمت�شة 

بالتقيي�س واملعايرة يف الدول 

امل�شدرة لل�شلع واملنتجات 

وخ�شو�شًا الغذائية 

،لتتنا�شب مع موا�شفات 

و�شروط الدولة

•
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اجلهة التي تقوم مبراقبة 

ال�شلع واملنتجات يف الدول 

امل�شدرة اإىل االإمارات يف 

الوقت احلايل

•

خطة الهيئة خالل ال�شنوات 

القادمة يف �شاأن اإ�شدار 

املوا�شفات واملقايي�س جلميع 

ال�شلع واملنتجات واخلدمات 

ا�شتعدادًا ال�شت�شافة 

املعر�س الدويل »اإك�شبو 

»2020

•

�شرورة توحيد اإجراءات 

دخول ال�شلع واملنتجات عرب 

منافذ الدولة

•
اأ�شباب التاأخر يف اإن�شاء 

املعهد الوطني للقيا�س على 

الرغم من �شدور قرار من 

جمل�س الوزراء رقم )31( 

ل�شنة 2006م يف �شاأن 

اإن�شاء هذا املعهد

•

�شرورة و�شع ا�شرتاتيجية 

حكومية  لتطوير املعهد 

الوطني للقيا�س عند اإن�شائه 

وتاأهيل كوادر وطنية يف هذا 

املجال

•

ت�شبب الكثري من ال�شلع 

غري املطابقة للموا�شفات 

واملعايري الوطنية يف حدوث 

وفيات واأمرا�س حيث 

ت�شببت االإطارات غري 

املطابقة للموا�شفات اإىل 

حدوث )88( حالة وفاة 

و)656( اإ�شابة خالل 

االأعوام املا�شية )2010-

2012م( باالإ�شافة اإىل 
ت�شبب بع�س املالب�س يف 

اأمرا�س جلدية

•

اإمكانية ا�شتفادة الهيئة من 

املوا�شفات العاملية لالأغذية 

يف بع�س الدول والتي ميكن 

تطبيقها على ال�شلع الغذائية 

يف الدولة

•

العوائق التي تواجه الهيئة 

يف توحيد اجلهود املبذولة 

من قبل اجلهات املخت�شة 

يف �شاأن اأعمال التقيي�س 

واملعايرة، وتن�شيق تطبيقها 

مع اجلهات املخت�شة 

بالتفتي�س واملنافذ واحلدود 

واجلمارك

•
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خطة الهيئة للتكامل مع 

اجلهات املحلية املخت�شة 

واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 

املخت�شة باأعمال املختربات 

والقيا�س

•

خطة الهيئة يف تو�شيف 

وو�شع معايري خا�شة لكافة 

اخلدمات املقدمة وخا�شة 

اأن اقت�شاد الدولة يقوم على 

الكثري من هذه اخلدمات

•

وجود وثيقة م�شرتكة بني 

الهيئة والتجار يف �شاأن 

الرقابة على ال�شلع

•
�شرورة اأن تكون الهيئة هي 

اجلهة االحتادية الر�شمية 

التي تندرج حتتها كافة 

اجلهات الرقابية املحلية يف 

الدولة

•

قيام الهيئة ب�شحب اأي منتج 

من بقية اأ�شواق الدولة يف 

حال قيام بع�س اجلهات 

املحلية املخت�شة كجهاز 

اأبوظبي للرقابة الغذائية 

مثاًل ب�شحبه من اأ�شواق 

االإمارة بناء على نتائج 

الفحو�شات املخربية التي 

مت التو�شل اإليها

•

االختبارات التي تقوم بها 

الهيئة لقيا�س ن�شبة املعادن 

الثقيلة يف املواد الغذائية 

كالر�شا�س والزنك والزئبق 

ملا له من اأثر �شيئ على 

�شحة االإن�شان

•

دور الهيئة يف دعم 

ال�شركات الوطنية ال�شغرية 

واملتو�شطة كي تكون معتمدة 

وفق املوا�شفات واملقايي�س 

العاملية التي جتعلها قادرة 

على املناف�شة يف ال�شوق 

املحلية والعاملية

•

5

مو�شوع 

»�شيا�شة 

الهيئة 

العامة 

لل�شوؤون 

�الإ�شالمية 

واالأوقاف«

)3( �شاعات 

و)35( دقيقة 

و)48( ثانية

ا�شتعدادات الهيئة للحدث 32

العاملي اإك�شبو 2020م

222•5%  94.8

ا�شرتاتيجية الهيئة يف 

•توطني الوظائف
دور الهيئة يف االإ�شراف 

على مراكز امل�شلمني اجلدد 

التي اأن�شئت بقرارات حملية 

وهي تنت�شر يف جميع اأنحاء 

الدولة

•
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مدى ا�شتفادة الهيئة 

من التطبيقات الذكية و 

ا�شتخدام االأجهزة الذكية 

يف غر�س القيم الوطنية 

واالجتماعية والدينية 

وتعزيز الهوية الوطنية لدى 

فئات املجتمع املختلفة

•

قيام الهيئة بدرا�شة 

تطوير التطبيقات الذكية 

على فئات املجتمع ومدى 

تفاعلهم معها

•
اخلطط واملعايري التي 

و�شعتها الهيئة يف بناء 

وتوزيع امل�شاجد

•
املعايري التي تعتمدها الهيئة 

يف ت�شاميم امل�شاجد، 

وعن خطط الهيئة لتطوير 

امل�شاجد القدمية وذلك 

بتطبيق املعايري اجلديدة 

عليها

•

خطط الهيئة يف فتح 

•م�شارف جديدة للوقف
برامج الهيئة لت�شجيع 

الواقفني على توجيه 

اأوقافهم اإىل جماالت اأخرى 

لتو�شيع مدى اال�شتفادة

•

الربامج التي ت�شعها الهيئة 

للتوعية ولت�شجيع القطاع 

اخلا�س وباقي �شرائح 

املجتمع على امل�شاهمة يف 

اأموال الوقف

•

النتائج املبذولة يف التن�شيق 

مع اجلهات املحلية 

لتخ�شي�س بع�س االأرا�شي 

الوقفية

•

امل�شتوى الثقايف الإمام 

امل�شجد، وعن قيام الهيئة 

بتقييم مدى تاأثري خطبة 

اجلمعة على النا�س

•

�شرورة توطني وظائف 

االأئمة واخلطباء نظرًا 

الأهميتها يف املجتمع، والعمل 

على اإيجاد من ي�شغل تلك 

الوظائف من املواطنني 

القاطنني بالقرب من 

امل�شاجد

•

اخلطة والربامج التي 

اعتمدتها الهيئة لتطوير 

اإدارة وا�شتثمار الوقف لديها

•
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تتوىل الهيئة م�شوؤولية 

العالج بالرقية ال�شرعية 

وتنظيم وترخي�س العمل 

به وفق ال�شوابط ال�شرعية 

كبديل للممار�شات ال�شلبية 

كال�شعوذة وال�شحر

•

عدم قيام الهيئة بدرا�شة 

االحتياجات من امل�شاجد 

على الطرق اخلارجية والتي 

تفتقد وجود م�شاجد تخدم 

الكثري من مرتادي الطرق

•

االأذان املوحد و�شرورة 

مراعات فروق التوقيت 

بني اإمارات الدولة طبقًا 

خلطوط الطول والعر�س

•
وقف دعم انت�شار م�شروع 

ال�شيخ زايد لتحفيظ القراآن 

واقت�شار مراكز التحفيظ 

على دعم احلكومات املحلية

•
تاأخر اإدراج خطبة اجلمعة 

على املوقع االلكرتوين 

للهيئة قبل يوم اجلمعة مما 

يوؤثر على اخلطيب و�شالة 

اجلمعة

•

كيفية ا�شتفادة اجلاليات 

امل�شلمة غري الناطقة باللغة 

العربية من خطب اجلمعة

•

برامج التوعية واالإر�شاد 

للم�شلمني وغري 

امل�شلمني التي اأعدتها 

الهيئة �شمن خطتها 

اال�شرتاتيجية لالأعوام 

)2014م-2016م(

•

تبني الهيئة خلطة تتعاون 

فيها مع االأندية الريا�شية 

ومراكز ال�شباب لتوعية 

ال�شباب واإر�شادهم من 

خالل االأن�شطة والربامج 

التي تتنا�شب مع اأعمارهم 

وميولهم

•

اإن�شاء مراكز متخ�ش�شة 

للرقية ال�شرعية تكون حتت 

اإ�شراف الهيئة ومتابعتها

•
التحديات التي تواجه الهيئة 

يف توظيف العدد الكايف 

من املفت�شني الذين يقومون 

بالرقابة على امل�شاجد يف 

الدولة

•

خطة الهيئة يف اإدخال 

االأجهزة الذكية يف اأعمال 

التفتي�س امليداين الذي يقوم 

به مفت�شو الهيئة

•
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وجود خطة للهيئة لتطوير 

اأنظمة العمل لديها مبا 

يتما�شى مع توجهات 

احلكومة يف تطبيق م�شروع 

احلكومة الذكية

•

جهود الهيئة يف تقييم 

املو�شوعات التي تطرحها يف 

خطب اجلمعة ب�شكل دوري

•
الربامج التي اتبعتها الهيئة 

ل�شمان ا�شتدامة الوقف 

لديها

•
�شمولية اخت�شا�شات الهيئة 

اإدارة مغا�شل املوتى وكذلك 

املقابر

•
كيفية اإ�شراف الهيئة 

على  امل�شاجد يف املناطق 

ال�شناعية والزراعية ويف 

املنازل اخلا�شة التي مت 

اإن�شاوؤها دون  وجود ت�شريح 

م�شبق من قبل اجلهات 

املعنية

•

وجود ح�شر �شامل  

للعقارات املوقوفة يف الدولة 

ونوعها وحتديد �شوابط 

�شرف الوقف

•

�شرورة زيادة املكافاأة 

لالإمام الذي يقوم بتحفيظ 

االأطفال القراآن الكرمي يف 

امل�شجد

•

ا�شتخدام الهيئة االأجهزة 

الكهربائية التي توفر 

ا�شتهالك الطاقة 

واال�شتفادة من املياه بعد 

ا�شتخدامه يف الو�شوء

•

تقارير ديوان املحا�شبة 

لعام )2009-2012م(  

اأ�شارت اإىل وجود ق�شور 

يف اإعداد اللوائح واالأنظمة 

املالية للهيئة العامة  لل�شوؤون 

االإ�شالمية واالأوقاف

•

تعديل قانون اإن�شاء الهيئة 

العامة لل�شوؤون االإ�شالمية 

واالأوقاف لتو�شيع �شالحيتها 

مبا يتوافق مع متطلبات 

حاجة املجتمع

•

وجود تعاون مع اجلهات 

املخت�شة يف االإمارات ب�شاأن 

توزيع امل�شاجد يف املناطق 

ال�شكنية اجلديدة

•
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وجود خطة م�شتقبلية لدمج 

الهيئات املحلية املخت�شة 

بال�شوؤون االإ�شالمية 

واالأوقاف مع الهيئة العامة 

لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف

•

و�شع مواقيت ال�شالة 

جلميع مدن العامل وعدم 

اقت�شارها على مواقيت 

دولة االإمارات يف املوقع 

االإلكرتوين للهيئة العامة 

لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف

•

وجود معهد ديني تابع للهيئة 

العامة لل�شوؤون االإ�شالمية 

واالأوقاف لتخريج وتاأهيل 

اأئمة مواطنني ووعاظ  

ومدر�شي تربية اإ�شالمية

•

ا�شتفادة الهيئة العامة 

لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف 

من البنك االإ�شالمي للتنمية 

يف متويل امل�شاريع الوقفية

•

6

مو�شوع 

»�شيا�شة 

الهيئة 

العامة 

للمعا�شات 

والتاأمينات 

�الجتماعية«

)4( �شاعات 

و)20( دقيقة 

و)16( ثانية

41

االإجراءات التي تقوم 

بها الهيئة حيال االأفراد 

املتقاعدين من العجزة 

واملقعدين واملر�شى الذين 

ال ميلكون و�شائل النقل 

ويقنطون يف مناطق بعيدة 

عن مراكز اخلدمات

•18518%  87.8

اإعادة النظر يف زيادة 

رواتب املتقاعدين من 

�شباط واأفراد وزارة 

الداخلية الذين مل ت�شملهم 

مكرمة ال�شيخ خليفة

•

تفاعل الهيئة مع توجهات 

القيادة الر�شيدة يف �شاأن 

زيادة التوطني يف القطاع 

اخلا�س ع�شرة اأ�شعاف يف 

ال�شنوات القادمة

•

االإجراءات التي �شتقوم 

بها الهيئة لتطبيق روؤية 

القيادة الر�شيدة يف �شاأن 

االأجندة الوطنية لت�شجيع 

املواطنني على العمل يف 

القطاع اخلا�س من خالل 

رفع �شقف الرواتب يف هذا 

القطاع  وتعديل �شيا�شة 

الهيئة

•
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منح املتقاعدين امتيازات 

خا�شة بهم متيزهم عن 

العاملني وت�شهم يف مواجهة 

غالء املعي�شة

•

قيام الهيئة بعقد مذكرات 

تفاهم بينها وبني هيئة 

تنمية لتبادر باإيجاد فر�س 

عمل للمتقاعدين

•
االأدوات وموؤ�شرات القيا�س  

يف اخلطة اال�شرتاتيجية 

)2013م -2016م(  

للهيئة يف فاعلية اإدارة 

ا�شتثمار االأموال

•

موؤ�شرات الر�شا التي 

و�شعتها  الهيئة للمتقاعدين 

لقيا�س حاجتهم من واقعهم 

االجتماعي واملعي�شي

•
نتائج ا�شتثمارات الهيئة  

ل�شمان زيادة اأموالها 

و�شمان حقوق امل�شرتكني

•
وجود اآلية معينة لدى الهيئة 

لقيا�س ال�شرر والنفع 

للمتقاعد حيث اإن اأكرث من 

%( ال يعملون وهم   86(

من املنت�شبني للهيئة

•

قيام الهيئة بدرا�شة علمية 

لربط االأثر االجتماعي 

بقرار ربط اخلدمة ب�شن 

التقاعد

•
التزام الهيئة بتطبيق تو�شية  

�شادرة من املجل�س عام 

2007م ومتت موافقة 
جمل�س الوزراء عليها 

والتي تن�س على »منح 

املتقاعدين بطاقات خلف�س 

ر�شوم بع�س اخلدمات 

العامة والر�شوم احلكومية 

واالإعفاءات لبع�س احلاالت 

وتقدمي بطاقات الدعم 

لل�شلع الغذائية والتن�شيق 

مع الربامج املحلية الإعطاء 

املتقاعدين االأولوية يف 

الربامج االقت�شادية 

لدعم امل�شاريع ال�شغرية 

واملتو�شطة«

•

وجود دعم مايل من 

احلكومة للهيئة
•

تطوير عمل الهيئة اإداريًا 

�شواء من ناحية تعديل 

الئحة الهيئة اأو تطوير 

كوادرها

•
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تنفيذ التو�شيات التي 

�شدرت من املجل�س يف 

الف�شل الت�شريعي الرابع 

ع�شر حيث ناق�س مو�شوع 

�شيا�شة هيئة املعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية ورفع 

يف �شاأنها  )23( تو�شية 

اإىل جمل�س الوزراء اأقر منها 

)13( تو�شية

•

اإمكانية تقدمي قرو�س 

مي�شرة للمتقاعدين من 

خالل اإيرادات ال�شناديق 

اال�شتثمارية التابعة لهيئة 

املعا�شات والتاأمينات 

االجتماعية

•

هناك بع�س البنوك  تقوم 

با�شتقطاع اأكرث من %25 

من املعا�س التقاعدي 

للمقرت�شني

•

عدم �شمولية اأع�شاء 

املجل�س ال�شابقني يف الف�شل 

)14( قرار جمل�س الوزراء  

ل�شنة 2007م بزيادة 

معا�شات التقاعد %70 

ابتداء من عام 2008م

•

اإ�شافة مكافاأة نهاية 

اخلدمة �شمن املعا�س 

التقاعدي للمتقاعد من اأجل 

حت�شني الو�شع املعي�شي له

•

نتائج الدرا�شة التي قامت 

بها الهيئة يف �شاأن �شم 

العالوة التكميلية اإىل 

الراتب التقاعدي للذين 

تقاعدوا بعد 2008/1/1م

•

عن وجود خطة لدى الهيئة 

ملعاجلة الت�شخم يف املعا�س 

التقاعدي للمتقاعدين

•
عدم ا�شتطاعة املتقاعدين 

الذي ي�شتلمون اأكرث من 

)10( اآالف درهم واأم�شوا 

يف العمل احلكومي اأقل 

من )25( عامًا  البحث 

عن وظيفة اأخرى لتح�شني 

اأو�شاعهم املعي�شية وذلك 

وفقًا الأحكام قانون املعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية

•

منح املتقاعدين تاأمني 

�شحي �شامل لتوفري الرعاية 

ال�شحية الالزمة لهم

•
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اإمكانية التقاعد املبكر 

للن�شاء العامالت من خالل 

زيادة قيمة اال�شرتاكات 

يف التاأمينات االجتماعية 

للراغبات يف التقاعد

•

وجود  اآلية لدى الهيئة 

الإلزام اجلهات امل�شرتكة يف 

التاأمينات االجتماعية بدفع 

جميع امل�شتحقات عليها 

لتفادي اأي عجز يتعر�س 

له �شندوق املعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية

•

تعديل قانون املعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية 

احلايل الإزالة بع�س العقبات 

التي تقف اأمام املواطنني يف 

حت�شني دخلهم

•

اخلطة اال�شتثمارية الأموال 

الهيئة والتي تبلغ 40 مليار 

درهم، ومدى تنا�شب العائد 

% الذي  الربحي البالغ 10 

حتقق من ا�شتثمار الهيئة 

ملبلغ 13 مليار درهم

•

ن�شبة اال�شتثمار الداخلي 

واخلارجي الأموال الهيئة 

واأ�شكال تلك اال�شتثمارات

•

اأ�شباب انخفا�س ن�شبة 

التوطني بالهيئة يف الوظائف 

الفنية التخ�ش�شية نهاية 

 % عام  2011 بن�شبة 27 

بالرغم من موافقة احلكومة 

على تو�شية املجل�س 

باالإ�شراع يف �شغل املواطنني 

للوظائف ال�شاغرة يف الهيئة 

عام 2007م

•

اأ�شباب انخفا�س ن�شبة 

الر�شا الوظيفي بالن�شبة 

للعاملني يف الهيئة بن�شبة 

%  35
•

عدم تعيني مدراء يف 

اجلهات التي تخ�شع حتت 

اإ�شراف معايل الوزير 

ومن �شمنها الهيئة العامة 

للمعا�شات

••

خمالفة الهيئة لقرار جمل�س 

الوزراء رقم )300( / 

4 ل�شنة 2009 ب�شاأن 
زيادة معا�شات املواطنني 

املتقاعدين  العاملني 

يف احلكومة االحتادية 

% من تاريخ  بن�شبة 70 

2008/1/1م

•
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�شبب عدم التزام الهيئة 

باإجراءات التعيني الواردة 

يف الئحة �شوؤون املوظفني 

وفق ما جاء يف تقرير ديوان 

املحا�شبة

•

نقاط ال�شعف الواردة يف 

املوقع االلكرتوين للهيئة 

العامة للمعا�شات خالل 

خطتها اال�شرتاتيجية 

2013-2011

•

عدم اإدراج اخلطة 

اال�شرتاتيجية للهيئة العامة 

للمعا�شات 2016-2014 

على املوقع االإلكرتوين للهيئة

•
اإجراءات �شم اخلدمة لدى 

الهيئة والتي ت�شكل عائق 

لالأ�شخا�س الراغبني يف 

االنتقال اإىل وظيفة جديدة 

يف احلكومة االحتادية حيث 

اإن الهيئة تطلب اأ�شعاف 

تكاليف �شم اخلدمة

•

مدى تطبيق قرار جمل�س 

اإدارة الهيئة يف �شاأن �شرف 

املعا�س التقاعدي للموظف 

املتقاعد بعد م�شي )15( 

يومًا على تقاعده

•

جهود الهيئة يف و�شع قاعدة 

بيانات خا�شة باملتقاعدين 

من ذوي االحتياجات 

اخلا�شة

•

عمل درا�شة خا�شة 

باحتياجات املراأة العاملة 

على اأن يكون الأع�شاء 

وع�شوات املجل�س الوطني 

االحتادي ن�شيب من 

امل�شاركة يف هذه الدرا�شة

•

ت�شكيل جمعية للمتقاعدين 

املدنيني كما هو احلال مع 

املتقاعدين الع�شكريني 

ملعرفة احتياجات هوؤالء 

املتقاعدين وامل�شكالت التي 

تواجههم بعد التقاعد

•

اأهمية توعية اأفراد املجتمع 

بالدور الذي تقوم به 

الهيئة، وكذلك معرفة كافة 

اجلوانب املتعلقة مبو�شوع 

التقاعد ب�شورة �شحيحة

•
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- ر�شم بياين بعدد االأفكار التي مت قبولها ورف�شها يف املو�شوعات العامة: 

�شيا�شة الهيئة العامة 

للمعا�شات والتاأمينات 

االجتماعية

�شيا�شة الهيئة العامة 

لل�شوؤون اال�شالمية 

واالأوقاف

�شيا�شة هيئة االمارات 

للموا�شفات واملقايي�س 

يف �شاأن ال�شحة 

وال�شالمة

�شيا�شة وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي 

يف جمال البحث 

العلمي

التوطني يف القطاع 

احلكومي واخلا�س

�شيا�شة وزارة الداخلية

موافق

غري موافق

41

21

13

35

22

18

1 0 1 1 2
5

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-2 االأ�شئلة : 

�شوؤااًل م�شتغرقًا يف ذلك زمنًا وقدره )17( �شاعة و)34( دقيقة  انتهى املجل�س من مناق�شتها )79(  التي  االأ�شئلة  بلغ عدد     

البالغ )95( �شاعة و)25( دقيقة و)48( ثانية ، وقد كان  و)13( ثانية وبن�شبة بلغت )18.4%( من جممل زمن اجلل�شات 

�شوؤال حول »ت�شهيل اإجراءات حتديث بيانات املتقاعدين« هو اأطول االأ�شئلة زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته )38( دقيقة 

و) 24( ثانية  يف حني  كان �شوؤال حول«  الن�شيد الوطني   »هو اأق�شر االأ�شئلة زمنًا يف املناق�شة حيث بلغ  زمن مناق�شته  دقيقة 

و)18( ثانية ، واجلدول املرفق ميثل فعالية الزمن امل�شتغرق يف مناق�شة )79( �شوؤااًل قام ال�شادة االأع�شاء بطرح بع�س االأفكار 

واملالحظات حولها:

1

�شوؤال حول 

»اإعادة النظر يف 

نظام التقاعد 

املبكر للمراأة«

)35( دقيقة 

و)34( ثانية

)4(

االآثار ال�شلبية التي تنتج عن غياب 

املراأة العاملة ل�شاعات طويلة عن 

اأ�شرتها نتيجة لرفع �شن التقاعد 

للمراأة من )15اإىل 20 �شنة 

وربطه ببلوغ �شن اخلم�شني( .

)2(•)2(%75

املطالبة باإعادة النظر يف نظام 

التقاعد املبكر للمراأة وذلك 

كي تتمكن من القيام بدورها 

كاأم وامراأة عاملة على الوجه 

االأمثل،وهذا يتوافق مع ما ن�شت 

عليه املادة )15( من الد�شتور باأن 

)االأ�شرة اأ�شا�س املجتمع قوامها 

الدين واالأخالق وحب الوطن ، 

ويكفل القانون كيانها ، وي�شونها 

ويحميها من االنحراف(.

•-
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غ
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وجود درا�شات يف بع�س دول 

جمل�س التعاون اخلليجي خلف�س 

�شن التقاعد للمراأة العاملة اإىل 

)15( عامًا، وكذلك �شندوق 

املعا�شات الإمارة اأبوظبي حيث 

يكون التقاعد بعد مرور مدة خدمة 

)15( عامًا.

•-

املطالبة باإجراء ا�شتبيان للمراأة 

املواطنة  العاملة ب�شاأن رفع  �شن 

التقاعد للمراأة  اإىل مدة خدمة 

)20( عامًا وربطه ببلوغ �شن 

اخلم�شني.

-•

2

�شوؤال حول 

»ال�شماح 

للمواطنني 

املتقاعدين 

بالعمل 

ومبجموع راتب 

ومعا�س اأكرث 

من )9000( 

درهم«

)13( دقيقة 

و)20( ثانية

)2(

وجود  ن�س مادة يف القانون  

االحتادي رقم )7( ل�شنة 1999م 

ب�شاأن  املعا�شات والتاأمينات 

االجتماعية وتعديالته  مينع 

املواطن املتقاعد اجلمع بني املعا�س 

التقاعدي والراتب  مبجموع  اأكرث 

من )9000( درهم  ملن مل مي�س 

اأكرث من )25( عامًا يف العمل 

احلكومي.

•
2

-

-%100

�شرورة ال�شماح للمواطنني 

املتقاعدين بالعمل دون و�شع 

�شروط  و�شقف معني ملجموع 

الراتب الذي يتقا�شاه من جهة 

عمله واملعا�س التقاعدي.  

•-

3

�شوؤال حول 

»وجود �شاغر 

لوظيفة وكيل 

وزارة يف بع�س 

الوزارات 

االحتادية«

كتابي

)3( دقائق 

و)18( ثانية

)1(

وجود �شاغر لوظيفة وكيل وزارة يف 

بع�س الوزارات االحتادية.
•1--%100

4

�شوؤال حول 

»اإ�شدار قانون 

لتنظيم عمل 

املنظمات 

املهنية الدولية 

داخل الدولة«

 )وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية(

)6( دقائق 

و)59( ثانية

)2(

�شرورة اال�شتفادة من خربات  

املنظمات املهنية الدولية املختلفة 

يف جميع املجاالت ذات العالقة  

داخل الدولة .

•

1

-

1%75
املنظمات الدولية هي جمعيات نفع 

عام ويتم اإ�شدار تراخي�س لعمل 

جمعيات النفع العام داخل الدولة 

من قبل وزارة ال�شوؤون االجتماعية 

لال�شتفادة من اخلربات الدولية 

التي تقدمها جمعيات النفع العام 

الدولية يف خمتلف املجاالت 

بالدولة.

-•

5

�شوؤال حول 

»ت�شجيع 

املواطنني 

على ال�شياحة 

داخل الدولة 

وخارجها«

)11( دقيقة 

و)39( ثانية

)1(

ت�شجيع املواطنني على ال�شياحة 

داخل الدولة وخارجها.
•)1(--%100
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6

�شوؤال حول 

»زيادة معا�شات 

وكالء الوزارات 

واملدراء 

واملوظفني 

املدنيني الذين 

متت اإحالتهم 

اإىل التقاعد 

قبل تاريخ 

2008/1/1م«

)16( دقيقة 

و)16( ثانية

)2(

املطالبة  مب�شاواة  جميع  املتقاعدين  

املدنيني اأو الع�شكريني  يف املعا�س 

التقاعدي بغ�س النظر عن تاريخ 

التقاعد تطبيقًا ملا ن�س عليه 

الد�شتور يف املادة )14( التي تن�س 

على »امل�شاواة ،والعدالة االجتماعية 

،وتوفري االأمن والطماأنينة ،وتكافوؤ 

الفر�س جلميع املواطنني، من 

دعامات املجتمع، والتعا�شد 

والرتاحم �شلة وثقى بينهم«.

•
)1(

-

)1(%75

اأكرث الفئات املت�شررة هم املوظفون 

الذين تقاعدوا قبل عام 2000م 

حيث يبلغ املعا�س التقاعدي الذي 

يتقا�شاه وكيل الوزارة امل�شاعد)14(

األف درهم فقط.

-•

7

�شوؤال حول 

»اإن�شاء 

مكتب لربيد 

االإمارات يف 

منطقة مليحة 

التابعة الإمارة 

ال�شارقة«

)10( دقائق 

و)11( ثانية

)3(

افتتاح فرع لربيد االإمارات يف 

منطقة مليحة لال�شتفادة من 

اخلدمات العديدة واملختلفة التي 

يتم تقدميها يف ظل وجود العديد 

من املباين احلكومية يف تلك 

املنطقة.

•

2

-

1%83.3 عدم وجود مكان خم�ش�س لفتح 

فرع لربيد االإمارات يف  املبنى 

احلايل لفرع جمعية ال�شارقة 

التعاونية مبنطقة مليحة، واأنه 

�شيتم االنتهاء من مبنى جمعية 

ال�شارقة التعاونية اجلديد بعد 

)5(�شنوات.

•-

االقرتاح با�شتئجار موقع موؤقت يف 

منطقة مليحة الفتتاح مكتب لربيد 

االمارات وذلك  من اأجل تقدمي 

حزمة وا�شعة من اخلدمات املنوعة 

للعمالء.

•

8

�شوؤال حول 

»ظاهرة عودة 

العمالة املنزلية 

املبعدة من 

الدولة«

كتابي

)5( دقائق 

و)28( ثانية

)1(

ظاهرة عودة العمالة املنزلية 

املبعدة من الدولة.
•1--%100

9

�شوؤال 

»االإجراءات 

التي مت القيام 

بها لتفعيل 

تو�شية املجل�س 

يف �شاأن اإ�شدار 

قانون احتادي 

لتنظيم 

التاأمني 

ال�شحي 

ال�شامل 

للمواطنني«

)17( دقيقة 

و)35( ثانية

)2(

تكليف جمل�س الوزراء يف عام 

)2009م( وزارة املالية بت�شكيل 

جلنة لدرا�شة م�شروع قانون جديد 

خا�س بالتاأمني ال�شحي على 

امل�شتوى االحتادي، واإىل االآن مل 

يتم اإ�شداره.

•

1

-

1%75

عدم  اإمكانية وزارة ال�شحة عالج 

كافة امل�شكالت ال�شحية لعدم 

توافر التاأمني ال�شحي االحتادي.

-•
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10

�شوؤال حول 

»تاأخر اإ�شدار 

قانون حماية 

االآثار«

)11( دقيقة 

و)46( ثانية

)3(

�شرورة وجود قانون حلماية االآثار يف 

الدولة وذلك  لت�شجيل بع�س املواقع 

االأثرية والتاريخية لدى الرتاث 

العاملي »اليون�شكو«.

•2-

1%83.3

وجود اأكرث من )2800( موقع اأثري 

يف الدولة ح�شب االإح�شائيات االأولية 

جلمعية الرتاث العمراين ، يف ظل 

عدم وجود قانون احتادي يحدد 

وينظم املواقع  التاريخية االأثرية 

للحفاظ عليها واالكتفاء بالقوانني 

املحلية لدى بع�س االإمارات.

•

عدم وجود قانون احتادي يف �شاأن 

حماية االآثار ترتب عليه النهب 

وال�شرقة لبع�س املواقع االأثرية 

،باالإ�شافة اإىل هدم بع�س املواقع 

االأثرية الإن�شاء بع�س امل�شاريع.

•-

11

�شوؤال حول 

»اال�شتفادة 

من الالعبني 

االأجانب 

يف االألعاب 

اجلماعية«

)17( دقيقة 

و)10( ثوان

)3(

عدم وجود درا�شة تظهر نتائج  

اال�شتفادة من وجود الالعبني 

االأجانب يف االألعاب اجلماعية.

-

1

•

2%66.7

عدم حتقيق بطوالت يف االألعاب 

اجلماعية للمنتخبات الوطنية مثل 

»كرة اليد، كرة ال�شلة، وكرة الطائرة 

»على امل�شتوى االإقليمي والدويل.

-•
املطالبة باإعداد درا�شة  ملعرفة 

مدى اال�شتفادة الفنية واملادية من 

م�شاركة الالعب االأجنبي يف االألعاب 

اجلماعية.

•-

12
�شوؤال حول 

»تعزيز الهوية 

الوطنية«

)23( دقيقة 

و)12( ثانية

)3(

وجود اأكرث  من )200( جن�شية 

يف الدولة ولكل جن�شية زي خا�س 

بها مما  كان له اأثر كبري يف ذوبان 

العادات والتقاليد.

-

2

•

1%83.3

وجود اأكرث من )470( مدر�شة 

خا�شة يف االإمارات فيها العديد من 

الطلبة املواطنني الذين يدر�شون 

املناهج االأجنبية ،وت�شرتط هذه 

املدار�س ارتداء زي مدر�شي موحد 

مما اأثر على عاداتهم وتقاليدهم.

•-

االإمكانيات املادية التي متتلكها 

وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 

املجتمع من اأجل احلفاظ على 

الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها.

•-

13

�شوؤال حول 

»حدوث اأ�شرار 

ب�شارع �شمل 

الق�شيدات«

)33( دقيقة 

و)13( ثانية

)4(

اجلهة امل�شوؤولة عن فتح جزء من 

امل�شروع لت�شهيل حركة املرور، 

والذي حدثت يف اأحد اأجزائه 

اأ�شرار بعد �شقوط االأمطار.

•

4

-

-%100

ارتفاع م�شتوى ال�شارع عن املحالت 

املوازية له اأدى اإىل جتمع االأمطار 

يف جوانب الطريق وحدوث نحر 

كبري للطبقات يف ال�شارع.

•-

عدم وجود جمار للوديان التي متر 

حتت ال�شارع مما اأدى اإىل جتمع 

مياه االأمطار يف جوانب  الطريق.

•-

املدة الزمنية النتهاء م�شروع تطوير 

�شارع »�شمل الق�شيدات« باإمارة 

راأ�س اخليمة.

•-
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14

�شوؤال حول 

»اإن�شاء مراكز 

حكومية 

لعالج وتاأهيل 

حاالت االإعاقة 

ال�شديدة 

ومر�شى 

التوحد من 

املواطنني«

)18( دقيقة 

و)48( ثانية

)6(

�شرورة اإعطاء االأولوية يف اإحلاق 

حاالت االإعاقات ال�شديدة مبراكز 

تاأهيل املعاقني يف احلكومية 

االحتادية.

•

4

-

2%83.3

مراكز تاأهيل املعاقني التابعة 

لوزارة ال�شوؤون االجتماعية 

ت�شتوعب 12 % من  جمموع 

املعاقني يف الدولة.

•-

وجود )5( مراكز تاأهيل للمعاقني  

على امل�شتوى االحتادي فقط منذ 

تاأ�شي�س وزارة ال�شوؤون االجتماعية.

•
مراكز تاأهيل املعاقني ال ت�شتقبل 

حاالت االإعاقات التي حتتاج 

للرعاية والتاأهيل  بعد بلوغ املعاق 

�شن )18( عامًا.

•-

اإمكانية ا�شتقبال مراكز تاأهيل 

املعاقني االحتادية االأعداد 

املتزايدة حلاالت االإعاقة ومر�شى 

التوحد من املواطنني  وعدم 

و�شعهم يف قوائم االنتظار.

•-

عدم وجود اإح�شائية موحدة على 

امل�شتوى االحتادي حلاالت االإعاقة 

ال�شديدة ومر�شى التوحد من 

املواطنني.

-•

15

�شوؤال حول 

»التاأخر 

يف اإ�شدار 

الالئحة 

التنفيذية 

لقانون رعاية 

االأطفال 

جمهويل 

الن�شب«

)12( دقيقة 

و)24( ثانية

)3(

اأ�شباب التاأخر يف اإ�شدار الالئحة 

التنفيذية للقانون االحتادي 

رقم)1( ل�شنة 2012م يف �شاأن 

رعاية االأطفال  جمهويل الن�شب 

على الرغم من نفاذه الأكرث من 

�شنة.

•

3

-

-%100
عدم وجود عالقة بني اإ�شدار 

الالئحة التنفيذية لقانون رعاية 

االأطفال جمهويل الن�شب وبني 

اإن�شاء قرية ال�شيخ خليفة للرعاية 

االجتماعية.

•-

كيفية تنفيذ بع�س اأحكام قانون 

رعاية االأطفال جمهويل الن�شب 

دون اإ�شدار الالئحة التنفيذية له.

•-

16

�شوؤال حول 

»فئة الن�شاء 

املواطنات 

املهجورات«

)12( دقيقة 

و)53( ثانية

)3(

وجود اأكرث من )32( حالة من 

فئة املهجورات على م�شتوى الدولة 

،حيث اإنه يف بع�س االإمارات تزيد 

اأعدادها عن اأكرث من )40( حالة.

•

2

-

1%83.3

اأ�شباب ا�شتحداث فئة الن�شاء 

املواطنات املهجورات �شمن 

امل�شتفيدات من قانون ال�شمان 

االجتماعي.

•-

املطالبة بالتعاون مع اجلهات 

املعنية من اأجل اتخاذ التدابري 

الالزمة للق�شاء على ظاهرة فئة 

الن�شاء املواطنات املهجورات يف 

املجتمع.

-•
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17

�شوؤال حول 

»زيادة عدد 

احل�شانات 

احلكومية يف 

الدولة«

)16( دقيقة 

و)34( ثانية

)3(

عدم توفر ح�شانات حكومية الأبناء 

االأمهات العامالت  يف  بع�س اأفرع 

اجلهات احلكومية التي تقع خارج 

املدن الكبرية.

•

1

-

2%66.7

عدم  وجود دعم حكومي مقدم  

للح�شانات احلكومية اأو اخلا�شة 

مثل منح  اأرا�شي  بدون مقابل 

الإن�شاء احل�شانات واإعفائها من 

بع�س الر�شوم.

-•

خطط الوزارة يف زيادة عدد 

احل�شانات يف الدولة لتخفيف 

معاناة االأمهات العامالت.

•

18

�شوؤال حول 

»ا�شرتاط 

الوزارة ال�شنة 

التاأ�شي�شية 

يف التعليم 

اجلامعي«

)9( دقائق 

و)56( ثانية

2

اآلية تطبيق القرار الوزاري يف 

�شاأن اإلغاء ال�شنة التاأ�شي�شية من 

التعليم اجلامعي ال�شادر اأثناء 

اخللوة الوزارية يف �شهر دي�شمرب 

2013م.

•2-

-%100

ا�شرتاط الوزارة ح�شول الطالب 

اجلامعي على �شهادة)التوفل( 

ك�شرط مبدئي للقبول يف بع�س 

التخ�ش�شات اجلامعية.

•-

19

�شوؤال حول 

»ارتفاع اأ�شعار 

جلب   العمالة 

املنزلية«

)12( دقيقة 

و)14( ثانية

)4(

عدم وجود رقابة على اأ�شعار 

مكاتب جلب العمالة املنزلية 

والعمل على احلد من ارتفاعها.

•

2

-

2%75

ا�شتغالل مكاتب جلب العمالة 

املنزلية املنا�شبات لرفع اأ�شعارها 

مثل بداية العام الدرا�شي دون 

وجود جهة رقابية عليها.

-•
جهود الوزارة ملنع املمار�شات 

غري امل�شروعة لبع�س مكاتب 

جلب العمالة املنزلية   التي ترفع 

اأ�شعارها.

•-

�شرورة  التعاون والتن�شيق مع 

اجلهات املعنية يف عقد اتفاقيات 

مع الدول امل�شدرة للعمالة لتحديد 

اأ�شعار ا�شتقدامها.

•

20

�شوؤال حول 

»جهود الوزارة 

لتنمية 

ال�شادرات 

االإماراتية«

)14( دقيقة 

و)51( ثانية

)5(

املطالبة باإن�شاء هيئة احتادية 

لتنمية ال�شادرات االإماراتية 

وتذليل جميع العقبات التي 

تواجه تنميتها من خالل تقدمي 

الت�شهيالت املنا�شبة لها.

•
32%80 عدم وجود تن�شيق بني وزارة 

االقت�شاد ووزارة الدولة ل�شوؤون 

املجل�س الوطني االحتادي 

لال�شتفادة من عالقات املجل�س 

الربملانية يف عقد االتفاقيات 

التجارية العاملية.

•
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املطالبة با�شتحداث تطبيقات 

اإلكرتونية ت�شاعد اأ�شحاب االأعمال 

التجارية على معرفة احلقوق 

وااللتزامات يف االتفاقيات الدولية 

مع منظمة التجارة العاملية.

•

�شرورة توفري الفر�س الت�شديرية 

لل�شناعات االإماراتية من خالل 

التطبيقات االإلكرتونية.

-•

االقرتاح بن�شر الثقافة املجتمعية 

اخلا�شة بالت�شدير وجميع 

االإجراءات التجارية املتعلقة بها.

-•

21

�شوؤال حول 

»توفري 

الفر�س 

اال�شتثمارية 

الأ�شحاب 

امل�شاريع 

ال�شغرية 

واملتو�شطة 

بالدولة 

يف »اإك�شبو 

2020م«

)11( دقيقة 

و)34( ثانية

)2(

�شرورة التن�شيق  مع جميع اجلهات 

املخت�شة من اأجل توفري فر�س 

ا�شتثمارية الأ�شحاب امل�شاريع 

ال�شغرية واملتو�شطة اأثناء 

ا�شت�شافة الدولة املعر�س التجاري 

الدويل«اإك�شبو2020

•

2

-

-%100
املطالبة بتخ�شي�س ن�شبة معينة  

من امل�شاريع واخلدمات املرتبطة 

بتنظيم وت�شغيل املعر�س التجاري 

الدويل«اإك�شبو2020« الأ�شحاب 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

اململوكة للمواطنني.

•-

22

�شوؤال حول 

»الرقابة 

على اأن�شطة 

ال�شركات يف 

املناطق احلرة 

بالدولة«

)10( دقائق 

و)13( ثانية

)4(

ا�شتحواذ االإمارات العربية املتحدة 

على 25 % من اإجمايل املناطق 

احلرة يف العامل العربي، حيث اإن 

هناك ما يقارب )40( منطقة 

حرة منها )10( حتت االإن�شاء.

•

3

-

1%87.5

تقدمي املناطق احلرة بالدولة 

العديد من الت�شهيالت التي 

�شاهمت يف ا�شتقطاب العديد من 

ال�شركات  العاملية

-•
املطالبة بت�شديد الرقابة على 

اأن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة 

بالدولة، حيث اأفادت اإحدى دوائر 

التنمية االقت�شادية املحلية ب�شبط 

نحو )453( األف قطعة �شلعية 

مقلدة حتمل )18( عالمة جتارية 

عاملية

•-

اإمكانية تاأثري ال�شلع املغ�شو�شة  

التي يتم ت�شنيعها يف املناطق 

احلرة على امل�شتهلك املحلي وعلى 

املكانة االقت�شادية لدولة االمارات 

العربية املتحدة يف حال ت�شديرها 

اإىل اخلارج

•-

23

�شوؤال حول 

»توطني قطاع 

ال�شياحة يف 

الدولة«

)17( دقيقة 

و)8( ثوان

)4(

وجود �شياح غري مواطنني يقدمون 

معلومات مغلوطة عن االأماكن 

ال�شياحية يف الدولة

•3-1%87.5
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اال�شتف�شار عن اخلطط والربامج 

التي يقوم بها املجل�س لتوطني 

القطاع ال�شياحي يف الدولة

•-

اال�شتف�شار عن وجود تن�شيق بني 

املجل�س الوطني لل�شياحة واالآثار 

واجلهات املحلية ب�شاأن التوطني يف 

القطاع ال�شياحي

•-

ا�شتقالة 60% من املواطنني 

العاملني يف القطاع ال�شياحي 

الأ�شباب عديدة منها املزايا 

املمنوحة لهم

-•

24

�شوؤال حول 

»االإجراءات 

التي تقوم 

بها الهيئة 

ملراقبة االأغذية 

املعدلة وراثياً 

واملوجودة 

يف االأ�شواق 

املحلية«

)15( دقيقة 

و)57( ثانية

)5(

االإجراءات التي تقوم بها الوزارة 

ملراقبة االأغذية املعدلة وراثيًا 

املوجودة يف اأ�شواق الدولة. 

•

3

-

2%80

�شرورة وجود اإطار قانوين احتادي 

للرقابة على االأغذية وخا�شة 

االأغذية املعدلة وراثيًا املوجودة 

يف اأ�شواق الدولة للحفاظ على 

ال�شحة العامة للم�شتهلكني .  

•-

االقرتاح باإ�شدار دليل عن االأغذية 

املعدلة وراثيًا للم�شتهلكني يف 

اأ�شواق الدولة

-•
املطالبة بو�شع معلومات وا�شحة 

يف بطاقة املنتج لالأغذية املعدلة 

وراثيًا يف الدولة

•-

التاأكيد على اأهمية اإن�شاء هيئة 

احتادية للرقابة الغذائية واالأدوية
-•

25

�شوؤال حول« 

دور الوزارة 

يف حماية 

املواطنني 

العاملني يف 

مهنتي �شيد 

االأ�شماك 

والزراعة«

)15( دقيقة 

و)13( ثانية

)5(

نتائج قيا�س تنفيذ امليزانية 

لل�شنوات الثالث القادمة فيما 

يخ�س حماية املواطنني يف مهنتي 

�شيد االأ�شماك والزراعة.

-

1

•

4%60

م�شاهمة مهنتي �شيد االأ�شماك 

والزراعة يف حتقيق االأمن الغذائي 

للدولة.

-•

وجود زيارات ميدانية لقيادات 

وزارة البيئة واملياه لالطالع على 

احتياجات املزارعني وال�شيادين.

•-

القرارات التي ت�شدرها الوزارة 

دون اأخذ راأي العاملني يف مهنة 

ال�شيد والذي �شي�شاهم يف هجرة 

املهنة.

-•
املطالبة بو�شع ا�شرتاتيجية تاأمني 

�شاملة للمواطنني العاملني مبهنتي 

�شيد االأ�شماك والزراعة لتحقيق 

اال�شتقرار االجتماعي الأ�شر 

العاملني بتلك املهن.

-•



169 168

 دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس عشر )2013 - 2014( متقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

السؤالم
زمن 

المناقشة 
في الجلسة

األفكار

رد الحكومة
ق

اف
مو

ير 
غ

ق
اف

مو

العدد 
االجمالي 
لألفكار

لي
ما

إج

لي
ما

إج

نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع

السؤالم
زمن 

المناقشة 
في الجلسة

األفكار

رد الحكومة

ق
اف

مو
ير 

غ

ق
اف

مو

العدد 
االجمالي 
لألفكار

لي
ما

إج

لي
ما

إج

نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع

26

�شوؤال حول 

»اإن�شاء مبنى 

جديد ملوؤ�ش�شة 

االإمارات 

لالت�شاالت 

»ات�شاالت« 

باإمارة اأم 

القيوين«

)10( دقائق 

و)5( ثوان

)3(

مبنى موؤ�ش�شة االإمارات 

لالت�شاالت يف اإمارة اأم القيوين 

مت اإن�شاوؤه يف بداية ال�شبعينات من 

القرن املا�شي يف م�شاحة ال تتعدى 

)20( مرتًا مربعا.

•

3

-

-%100

�شيق م�شاحة مبنى موؤ�ش�شة 

االإمارات لالت�شاالت وعدم 

ا�شتيعابه الأعداد العاملني فيه 

،  وعدم تخ�شي�س مكان للن�شاء 

املراجعني.

•-

املطالبة باإن�شاء مبنى جديد 

ملوؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت 

يتنا�شب مع اخلدمات التي يقدمها 

للمراجعني يف االإمارة واملناطق 

املجاورة لها.

•-

27

�شوؤال حول 

»احلفاظ 

على االأرا�شي 

الزراعية«

)16( دقيقة 

و)6( ثوان

)6(

قيام مالك االأرا�شي الزراعية 

با�شتغالل اأرا�شيهم يف غري 

االأغرا�س املرخ�س لهم بها 

كبناء وحدات �شكنية وتاأجريها 

للعمال نتيجة لقلة الدعم املقدم 

للمزارعني.

•
4

-

2%83.3

دور الوزارة يف احلفاظ على 

االأرا�شي الزراعية و�شمان عدم 

ا�شتغالليتها يف غري االأغرا�س 

املخ�ش�شة لها.

•-

الت�شاوؤل عن وجود تن�شيق بني 

الوزارة واجلهات املحلية من اأجل 

احلفاظ على االأرا�شي الزراعية.

•-

املطالبة بتنظيم دور اجلمعيات 

الزراعية يف الدولة ب�شاأن  ت�شويق 

املنتجات الزراعية.

-•
االقرتاح بتقنني حفر االآبار 

االرتوازية للحفاظ على املياه 

اجلوفية وفر�س النظم احلديثة يف 

الري.

•-

املطالبة باالإ�شراف على اأ�شعار 

املواد الزراعية وتوفريها باأ�شعار 

منا�شبة للمزارعني.

-•

28

�شوؤال حول 

»اإلغاء املادة 

)60( من 

املر�شوم بقانون 

احتادي رقم 

)11( ل�شنة 

2008م ب�شاأن 
املوارد الب�شرية 

يف احلكومة 

االحتادية 

وتعديالته«

كتابي

)6( دقائق 

و)46( ثانية

اإلغاء املادة )60( من املر�شوم 

بقانون احتادي رقم )11( ل�شنة 

2008م ب�شاأن املوارد الب�شرية يف 
احلكومة االحتادية وتعديالته.

•1--%100
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29

املخ�ش�شات 

املالية للمر�شى 

الذين ير�شلون 

للعالج يف 

اخلارج

)3()12( دقيقة

وجود مراجعة دورية للمخ�ش�شات 

املالية للمر�شى الذين ير�شلون 

للعالج يف اخلارج بحيث تتفق مع 

تكاليف املعي�شة يف الدول االأجنبية.

•

2

-

1

%83.3

وجود توا�شل بني الوزارة واملر�شى 

الذين ير�شلون للعالج يف اخلارج  

للتحقق من تنا�شب املخ�ش�شات 

املالية  التي ت�شرف لهم مع تكاليف 

املعي�شة يف الدول التي ير�شلون 

اإليها.

•-

املطالبة با�شتحداث مركز ات�شال 

لقيا�س ر�شا املر�شى ومرافقيهم 

الذين ير�شلون للعالج يف اخلارج 

للتحقق من مالءمة املخ�ش�شات 

املالية التي ت�شرف لهم.

-•

30

التاأخر يف 

افتتاح بع�س 

املراكز ال�شحية 

يف الدولة

)10( دقائق 

و)56( ثانية

)3(

عدم ت�شغيل مركزي الرحيب 

واخلليبية ال�شحيني على الرغم من 

االنتهاء من اإن�شائهما قبل اأكرث من 

)4( �شنوات بتكلفة تقدر ب)40( 

مليون درهم.

•

3

-

-%100

هناك بع�س املراكز ال�شحية التابعة 

لوزارة ال�شحة  مت االنتهاء من 

اإن�شائها ومل يتم ت�شغيلها والذي قد 

يرتتب عليه هدرًا للمال العام.

•-

معاناة املواطنني املر�شى يف املناطق 

التي مل يتم افتتاح مراكز �شحية 

بها حيث ينتقلون اإىل م�شت�شفيات 

تبعد عنهم مل�شافة ال تقل عن )40( 

كيلو مرتًا.

•-

31

�شوؤال حول 

»العنا�شر 

املعتمدة من 

قبل الوزارات 

لتحقيق 

التناف�شية«

)وزارة �شوؤون 

جمل�س 

الوزراء(

كتابي

دقيقتان 

و)50( ثانية

)1(

العنا�شر املعتمدة من قبل 

الوزارات لتحقيق التناف�شية.
•1--%100

32

�شوؤال حول 

»تفعيل دور 

جمل�س 

االإمارات 

للتميز 

احلكومي«

كتابي

دقيقة و)54( 

ثانية

)1(

تفعيل دور جمل�س االإمارات للتميز 

احلكومي.
•1--%100

33
�شوؤال حول 

»حترير 

التجارة«

كتابي

)6( دقائق 

و)3( ثوان

100%--1•حترير التجارة)1(

34

�شوؤال حول 

»زيادة بدل 

ال�شكن 

للموظف 

املواطن الذي 

يقرتن باأكرث 

من زوجة 

مواطنة«

)19( دقيقة 

و)46( ثانية

)3(

�شرورة زيادة بدل ال�شكن 

والبدالت االأخرى التي متنح 

للمواطنني العاملني يف الوزارات 

واجلهات االحتادية من اأجل 

امل�شاهمة يف عالج اخللل احلا�شل 

يف الرتكيبة ال�شكانية. 

•3--%100
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نتائج درا�شة الهيئة االحتادية 

للموارد الب�شرية احلكومية 

اخلا�شة بزيادة بدل ال�شكن يف 

جدول رواتب موظفي الوزارات 

واجلهات االحتادية.

•-

اإيقاف قرار جمل�س الوزراء املوقر 

رقم )23( ل�شنة 2012م ب�شاأن 

منح كال الزوجني العاملني يف 

احلكومة االحتادية اأو اللذين يعمل 

اأحدهما باحلكومة االحتادية واالآخر 

باملحلية تعوي�س بدل ال�شكن.

•-

35

�شوؤال حول 

»اإ�شدار قانون 

لتنظيم عمل 

املنظمات 

واجلمعيات 

املن�شاأة خارج 

الدولة«

)وزارة 

اخلارجية(

)5( دقائق 

و)49( ثانية

)2(

�شرورة تنظيم عمل املنظمات 

واجلمعيات الدولية العاملة يف 

الدولة وذلك لال�شتفادة من 

خربات تلك اجلمعيات يف بع�س 

املجاالت كالطب والهند�شة.

•
1

-

1%75
ممار�شة بع�س اجلمعيات املهنية 

الدولية اأن�شطتها داخل الدولة عن 

طريق دوائر التنمية االقت�شادية 

املحلية واملناطق احلرة.

-•

36

�شوؤال حول 

»ت�شجيع العمل 

التطوعي«

)وزارة �شوؤون 

جمل�س 

الوزراء(

)4( دقائق 

و)36( ثانية

100%--1•ت�شجيع العمل التطوعي.)1(

37

�شوؤال حول 

»الربط 

االإلكرتوين 

بني اجلهات 

ذات العالقة 

لت�شجيل 

حالة وفاة 

�شاحب املعا�س 

التقاعدي«

)12( دقيقة 

و)30( ثانية

)2(

املطالبة بالتو�شع يف الربط 

االإلكرتوين مع اجلهات التي ميكن 

اأن تثبت حاالت الوفاة كوزارة 

العدل ووزارة الداخلية وذلك 

من اأجل تفادي اإيقاف معا�س 

امل�شتحقني من ورثة املتويف.

•
2

-

-%100

االآلية �شتقوم بها الهيئة للربط  

االإلكرتوين بني اجلهات ذات 

العالقة لت�شجيل حالة وفاة �شاحب 

املعا�س التقاعدي.

•-

38

�شوؤال حول 

»ت�شهيل 

اإجراءات 

حتديث بيانات 

املتقاعدين«

)38( دقيقة 

و)24( ثانية

)2(

الهيئة تعمل ب�شكل روتيني 

وتفتقر اإىل الكثري من اخلدمات 

االإلكرتونية لت�شهيل اإجراءات 

حتديث بيانات املتقاعدين بينما 

اأطلقت احلكومة الر�شيدة موؤخرًا 

اأنها �شتنتقل بخدماتها اإىل 

احلكومة الذكية وذلك خالل العام 

القادم.

1

•
1%75

االإجراءات والتقنيات احلديثة 

امل�شتخدمة يف الهيئة لت�شهيل 

اإجراءات املتقاعدين، ومدى �شعى 

الهيئة لقيا�س ر�شا املتعاملني

•-

39

�شوؤال حول 

»ال�شرتاك 

االختياري 

يف التاأمينات 

االجتماعية«

)14( دقيقة 

و)29( ثانية

)4(

االإجراءات املتخذة من قبل 

الهيئة ل�شمول جميع املواطنني  يف 

مظلة الهيئة العامة للمعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية. 

•2-2%75
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الو�شائل املتبعة يف الهيئة يف حال 

توقف ا�شرتاك  املواطن االإلزامي 

الأي �شبب ما عن دفع قيمة مبلغ 

اال�شرتاك يف املعا�شات بحيث 

ت�شتمر التغطية التاأمينية.

-•

هناك بع�س الدول ت�شمح  لربات 

البيوت باال�شرتاك االختياري 

يف نظام  املعا�شات والتاأمينات 

االجتماعية  مثل اململكة االأردنية 

الها�شمية.

•-

املعوقات التي تواجه الهيئة العامة 

للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية 

يف تطبيق نظام اال�شرتاك 

االختياري.

-•

40

�شوؤال حول« 

ربط الراتب 

التقاعدي 

مب�شتوى 

تكاليف 

املعي�شة«

)11( دقيقة 

و)8( ثوان

)3(

االإجراءات املتخذة يف �شاأن ربط 

الراتب التقاعدي مب�شتوى تكاليف 

املعي�شة.

•

1

-

2%66.7

االإطار الزمني لتطبيق ربط 

الراتب التقاعدي مب�شتوى تكاليف 

املعي�شة.

-•
مدى توفري الهيئة لبع�س اخلدمات 

مل�شاعدة املتقاعدين وتخفيف 

االأعباء عنهم كالتاأمني ال�شحي اأو 

اخل�شومات اخلا�شة  حلني �شدور 

القانون.

-•

41

�شوؤال حول 

»�شرف 

املعا�س لورثة 

املراأة العاملة 

املتوفاة«

)23( دقيقة 

و)3( ثوان

)3(

ا�شتقطاع �شهريًا 5% من راتب 

ا�شرتاك املوؤمن عليهما �شواء الرجل 

اأو املراأة العاملني يف احلكومة 

االحتادية الأجل نهاية اخلدمة 

والتقاعد، وعند توافر ال�شروط 

املطلوبة يتم ا�شتحقاق املعا�س 

التعاقدي لكليهما اإال اأن املعا�س 

التقاعدي للمراأة يتوقف عند وفاتها 

وال يتم �شرفه لورثتها.

•

2

-

1%83.3 حالة وفاة املوظفة املراأة فاإنه يتم 

�شرف م�شتحقاتها للورثة على �شكل 

مكافاأة نهاية خدمة فقط ا�شتنادًا 

اإىل ن�س اأن املراأة غري مكلفة 

باالإنفاق على اأ�شرتها.

•-

�شيطرة املراأة االإماراتية على اأهم 

القطاعات احليوية يف الدولة مثل 

ال�شحة والتعليم، ففي وزارة الرتبية 

والتعليم بلغت ن�شبة املواطنات 

.% العامالت 80 

-•

42

�شوؤال حول 

»ت�شكيل جمل�س 

اإدارة موؤ�ش�شة 

االإمارات 

العقارية«

)13( دقيقة 

و)8(ثوان

)2(

املطالبة باالإ�شراع يف ت�شكيل جمل�س 

اإدارة موؤ�ش�شة االإمارات العقارية 

لتحقيق الغر�س من اإن�شائها وهو 

اإدارة املباين احلكومية.

•
2

-

-%100
عدم اإ�شدار جمل�س الوزراء املوقر 

قرار بت�شكيل جمل�س اإدارة االإمارات 

العقارية على الرغم من انتهاء وزارة 

املالية من اإعداد الدرا�شة اخلا�شة  

باإعادة هيكلتها قبل )5( �شنوات.

-



177 176

 دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس عشر )2013 - 2014( متقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

السؤالم
زمن 

المناقشة 
في الجلسة

األفكار

رد الحكومة
ق

اف
مو

ير 
غ

ق
اف

مو

العدد 
االجمالي 
لألفكار

لي
ما

إج

لي
ما

إج

نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع

السؤالم
زمن 

المناقشة 
في الجلسة

األفكار

رد الحكومة

ق
اف

مو
ير 

غ

ق
اف

مو

العدد 
االجمالي 
لألفكار

لي
ما

إج

لي
ما

إج

نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع

43

�شوؤال حول 

»اإ�شافة عالوة 

االأبناء اجلدد 

اإىل معا�شات 

املتقاعدين«

)16( دقيقة 

وثانيتان

)3(

عدم امل�شاواة يف املبلغ املخ�ش�س 

لعالوة اأبناء املتقاعدين املواطنني 

مبا ال يتوافق مع روؤية احلكومة 

الر�شيدة يف توفري احلياة الكرمية 

للمواطنني. 

•

3

-

%100

اجلهود التي قامت بها الهيئة للتوفيق 

بني روؤية دولة االإمارات 2021م 

والواقع االجتماعي للمواطنني ب�شاأن 

عالوة االأبناء.

•-

الهيئة يجب عليها اأن متار�س دورها 

يف امل�شوؤولية االجتماعية وذلك من 

خالل ال�شالحيات التي اأعطيت لها 

من قبل جمل�س الوزراء. 

•-

44

�شوؤال حول 

»زيادة عالوة 

االأبناء 

للمواطنني 

من )600( 

اإىل )1000( 

درهم«

)17( دقيقة 

و)17( ثانية

)4(

�شرورة زيادة عالوة االأبناء وذلك 

لت�شجيع املواطنني على زيادة 

االإجناب للم�شاهمة يف حل م�شكلة 

الرتكيبة ال�شكانية.  

•

2

-

2%75

غالء املعي�شة ومتطلبات االأبناء 

التعليمية وال�شحية اأ�شبحت ترهق 

كاهل املواطنني وخ�شو�شًا من 

املتقاعدين والعاملني يف الوظائف 

املحلية.

•-

ت�شري الدرا�شات امليدانية لبع�س 

اجلمعيات اخلريية اإىل وجود حاالت 

لبع�س  املواطنني ممن يواجهون 

�شعوبة يف توفري احلياة الكرمية 

الأ�شرهم.

-•

املطالبة باأن تقوم الهيئة العامة 

للمعا�شات بدرا�شة االأو�شاع 

املعي�شية للمواطنني اأ�شحاب 

الرواتب املنخف�شة للوفاء 

مبتطلبات اأبنائهم احلياتية. 

-•

45

�شوؤال حول    

»زيادة ن�شيب 

الفرد من 

الدخل القومي 

االإجمايل«

)26( دقيقة 

و)12( ثانية

)5(

االإ�شراع يف اإن�شاء موؤ�ش�شات 

حكومية تكون م�شدر للدخل 

القومي االإجمايل مثل �شركة 

االحتاد للمعلومات االئتمانية 

وم�شرف االإمارات للتنمية وذلك 

لدعم االقت�شاد الوطني.

•

3

-

2%80

حاجة  القطاع ال�شناعي اإىل 

العديد من املبادرات لدعمه 

من خالل الت�شهيالت واحلوافز  

املقدمة له وخا�شة اأنه ي�شاهم 

باكرث من 10% من الناجت املحلي.

•-

اأ�شباب التاأخري يف اإن�شاء 

املوؤ�ش�شات احلكومية التي ت�شاهم 

يف زيادة الناجت املحلي االإجمايل.

-•
وجود خطة وطنية لتوفري فائ�س 

من امليزانية لالأجيال القادمة اأو 

متويل امليزانية االحتادية بن�شبة 

.%100

•-

املطالبة بزيادة رواتب املوظفني 

املواطنني يف احلكومة االحتادية 

من فئة متو�شطي الدخل مبا 

يتنا�شب مع ارتفاع تكاليف املعي�شة.

-•
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46

�شوؤال حول 

»الرقابة 

على التقييم 

العقاري ملنح 

القرو�س 

العقارية«

)13( دقيقة 

و)8(ثوان

)4(

تقدمي بع�س امل�شارف واملوؤ�ش�شات 

املالية ت�شهيالت مالية للمتعاملني 

لتقدمي قرو�س عقارية دون وجود 

اأي معايري ثابته من امل�شرف 

املركزي ب�شاأن تقييم قيمة العقار.

•

2

-

2%75

اآلية امل�شرف املركزي للتاأكد 

من �شالمة التقييم العقاري ملنح 

القرو�س العقارية.

•-

امل�شرف املركزي ي�شمح للبنوك 

مبنح متويالت ال تتجاوز 20 % 

من ودائعها للقطاع العقاري لتوزيع 

املخاطر.

-•

�شرورة وجود معايري ثابتة من 

امل�شرف املركزي ب�شاأن التقييم 

العقاري للم�شارف واملوؤ�ش�شات 

املالية التي تقدم قرو�شًا عقارية.

-•

47

�شوؤال حول 

»�شرف مكافاآت 

وميداليات 

لل�شباط 

املتقاعدين«

)11( دقيقة 

و)20( ثانية

-

نوق�س ال�شوؤال يف جل�شة �شرية بناء 

على طلب احلكومة
-----

48

�شوؤال حول 

»م�شاواة 

معا�شات 

ال�شباط 

املتقاعدين 

القدامى 

مبعا�شات 

ال�شباط 

املتقاعدين 

حديثاً«

)11( دقيقة 

و)20( ثانية

-

نوق�س ال�شوؤال يف جل�شة �شرية بناء 

على طلب احلكومة
-----

49

�شوؤال حول 

�شحة العقود 

التي فر�شتها 

ال�شفارة 

الفلبينية 

لرعاياها من 

عمال«

)11( دقيقة 

و)20( ثانية

-

نوق�س ال�شوؤال يف جل�شة �شرية بناء 

على طلب احلكومة
-----

50

�شوؤال حول 

»هروب الفئة 

امل�شاندة« 

العمالة 

املنزلية« 

وت�شرر 

املواطنني«

)11( دقيقة 

و)20( ثانية

-

نوق�س ال�شوؤال يف جل�شة �شرية بناء 

على طلب احلكومة
-----

51

�شوؤال حول 

»�شرورة فح�س 

خدم املنازل 

مبنافذ دخول 

الدولة«

)11( دقيقة 

و)20( ثانية

-

نوق�س ال�شوؤال يف جل�شة �شرية بناء 

على طلب احلكومة
-----
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السؤالم
زمن 

المناقشة 
في الجلسة

األفكار

رد الحكومة
ق

اف
مو

ير 
غ

ق
اف

مو

العدد 
االجمالي 
لألفكار

لي
ما

إج

لي
ما

إج

نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع

السؤالم
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المناقشة 
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غ
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ما
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الموضوع

52

�شوؤال حول 

»اآلية تنفيذ 

قرار منح 

جن�شية 

الدولة الأبناء 

املواطنات«

)11( دقيقة 

و)20( ثانية

-

نوق�س ال�شوؤال يف جل�شة �شرية بناء 

على طلب احلكومة
-----

53

�شوؤال حول 

»توفري 

البيانات 

االإح�شائية 

الق�شائية«

)14( دقيقة 

و)38( ثانية

)2(

عدم وجود بيانات اإح�شائية 

وا�شحة للموؤ�ش�شات التعليمية 

و بع�س طلبة القانون الختيار 

التخ�ش�س املطلوب بناًء على حجم 

الق�شايا املنظورة يف حماكم الدولة.

•
2

-

-%100

اإمكانية و�شع البيانات واملوؤ�شرات 

الق�شائية يف املوقع االإلكرتوين 

لوزارة العدل لكي ت�شتطيع كافة 

فئات املجتمع االطالع عليها.

•-

54

�شوؤال حول 

»اللجان التي 

مت ت�شكيلها 

لتوفري 

خدمات اأف�شل 

للمعاقني«

كتابي

)12( دقيقة 

و)21( ثانية

)1(

اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري 

خدمات اأف�شل للمعاقني.
•1--%100

55

�شوؤال حول 

»الن�شيد 

الوطني 

للدولة«

كتابي

دقيقة و)18( 

ثانية

100%--1•الن�شيد الوطني للدولة.)1(

56

�شوؤال حول 

»التغيري 

امل�شتمر 

يف املناهج 

الدرا�شية 

يف التعليم 

اخلا�س«

)15( دقيقة 

و)9( ثوان

)5(

�شعف اآلية الرقابة املتبعة من قبل 

الوزارة على املدار�س اخلا�شة.
•

3

-

2%80

عدم تنا�شب املناهج يف املدار�س 

اخلا�شة مع البيئة املحلية والتي 

مت�س م�شامينها الثوابت الدينية 

والوطنية مما لها تاأثري �شلبي على 

الطلبة.

-•

مبادرة ت�شكيل جمل�س ا�شت�شاري 

للمدار�س اخلا�شة الذي اأعلنت 

عنه الوزارة م�شبقًا، وعن دوره يف 

االرتقاء بالتعليم اخلا�س والرقابة 

عليه

•

اإمكانية و�شع خط �شاخن جماين 

اأو تطبيق اإلكرتوين يتيح الأولياء 

االأمور �شهولة التوا�شل مع الوزارة

•-

دور الوزارة يف التحقق من 

ال�شهادات التخ�ش�شية احلا�شلني 

عليها معلمي املدار�س اخلا�شة

•-
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ق
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غ

ق
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إج
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57

�شوؤال حول 

»التوطني يف 

م�شاريع تطوير 

البنية التحتية 

والطرق 

واالإ�شراف على 

تنفيذها«  

كتابي

)6( دقائق 

و)28( ثانية

)1(

التوطني يف م�شاريع تطوير البنية 

التحتية والطرق واالإ�شراف على 

تنفيذها.

•1--%100

58

�شوؤال حول 

»نتائج تقارير 

اأداء الوزارات 

والهيئات 

االحتادية 

لالأعوام« 

)2011م-2013م(

كتابي

)3( دقائق 

و)6( ثوان

)1(

نتائج تقارير اأداء الوزارات 

والهيئات االحتادية لالأعوام 

)2011م-2013م(«.

•1--%100

59

 �شوؤال حول 

»اإلزامية 

متثيل العن�شر 

الن�شائي يف 

جمال�س اإدارات 

جميع الهيئات 

وال�شركات 

احلكومية 

بالدولة«

كتابي

)5( دقائق 

و)22( ثانية

)1(

اإلزامية متثيل العن�شر الن�شائي 

يف جمال�س اإدارات جميع الهيئات 

وال�شركات احلكومية بالدولة.

•1-%100

60

�شوؤال حول 

»تدين م�شتوى 

اخلدمات 

ال�شحية 

يف االإمارات 

ال�شمالية«

)19( دقيقة 

و)8( ثوان

)4(

املطالبة بوجود روؤية م�شتقبلية 

وتخطيط ا�شرتاتيجي لوزارة 

ال�شحة ب�شاأن م�شتوى اخلدمات 

ال�شحية التي تقدمها.  

•

2

-

2%75

املطالبة بوجود جهة رقابية م�شتقلة 

على وزارة ال�شحة لتقييم م�شتوى 

اخلدمات ال�شحية التي تقدمها 

امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية 

التابعة للوزارة.

•
االقرتاح باإن�شاء غرفة عمليات 

تابعة لوزارة ال�شحة يتم من 

خاللها معرفة امل�شت�شفيات التي 

يوجد بها �شواغر للمر�شى وذلك 

للتخفيف من ازدحامات املر�شى 

يف بع�س امل�شت�شفيات.

•

فر�س ر�شوم على الوافدين �شاهم 

يف التقليل من املرتددين الوافدين 

على امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية 

التابعة لوزارة ال�شحة.

•-

61

�شوؤال حول 

»ت�شجيع العمل 

التطوعي«

)وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية(

)27( دقيقة 

و)57( ثانية

)6(

القانون االحتادي رقم )6( ل�شنة 

1974م ب�شاأن اجلمعيات ذات 
النفع العام والعمل االأهلي ركز على 

تراخي�س اجلمعيات وعملها دون 

الت�شجيع على العمل التطوعي. 

•
3

-

3%75

عدم توافر االأماكن املخ�ش�شة 

ملمار�شة املتطوع العمل التطوعي يف 

الدولة.

-•
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مواجهة بع�س املتطوعني �شعوبات 

من جهات عملهم ب�شاأن منحهم 

اإجازات ملمار�شة العمل التطوعي 

يف االأن�شطة احلكومية وغري 

احلكومية.

•-

اإلزامية منح املوظف اإجازة اأثناء 

م�شاركته يف العمل التطوعي خارج 

الدولة.

•-

منح جائزة العمل التطوعي لغري 

املوظفني الذين ي�شاركون يف 

االأن�شطة التطوعية.

-•
املطالبة بوجود جهة على امل�شتوى 

االحتادي تعنى بالعمل التطوعي يف 

الدولة.

-•

62
�شوؤال حول 

»فريو�س 

كورونا«

)23( دقيقة 

و)47( ثانية

)5(

عدم وجود خطة اإعالمية تن�شر 

الوعي للوقاية من فريو�س كورونا.
-

4

•

1%90

مل يتم التعرف على االأ�شباب 

الرئي�شية النت�شاره رغم اأن هناك 

بع�س ال�شكوك باأن يكون هناك 

ارتباط  بني فريو�س كورونا وحلم 

وحليب االإبل.

•-

اأ�شباب تاأخر الوزارة يف اتخاذ 

االإجراءات الالزمة ملواجهة 

فريو�س كورونا.

•-

املطالبة بوجود خطة وطنية 

وا�شحة ملواجهة فريو�س كورونا 

والوقاية منه ومعرفة اأي 

م�شتجدات عاملية ب�شاأنه.

•-

عدم وجود بحث علمي لوزارة 

ال�شحة ملعرفة اأ�شباب االإ�شابة 

بفريو�س كورونا وعالقته باالإبل 

وكيفية انتقاله للب�شر.

•-

63

�شوؤال حول 

»اإلغاء �شرط  

حتديد 

�شقف الدخل 

ال�شهري 

اخلا�س 

باحل�شول على 

منحة �شندوق 

الزواج«

)12( دقيقة 

و)39( ثانية

)2(

- املطالبة باإلغاء حتديد �شقف 

الدخل ال�شهري اخلا�س باحل�شول 

على منحة �شندوق الزواج وزيادة 

املنحة املقدمة من )70( األف 

درهم اإىل )100( األف درهم.

•
2

-

-%100
عدم ا�شتفادة �شريحة كبرية من 

ال�شباب من منحة �شندوق الزواج 

نظرًا الرتفاع الرواتب الأكرث عن 

)20( األف درهم.

•-

64

�شوؤال حول 

»الطلبات 

التي �شت�شملها 

الزيادة يف قيمة 

امل�شاعدة املالية 

بربنامج ال�شيخ 

زايد لالإ�شكان«

كتابي

)4( دقائق 

و)33( ثانية

)1(

الطلبات التي �شت�شملها الزيادة 

يف قيمة امل�شاعدة املالية بربنامج 

ال�شيخ زايد لالإ�شكان.

•1--%100
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65

�شوؤال حول 

»و�شع نظام 

دائم لتوحيد 

االإجازات بني 

اجلامعات 

واملدار�س«

كتابي

)3( دقائق 

و)5( ثوان

)1(

و�شع نظام دائم لتوحيد االإجازات 

بني اجلامعات واملدار�س.
•1--%100

66

�شوؤال حول »فتح 

اأفرع ملوؤ�ش�شات 

التعليم العايل 

احلكومية 

يف املناطق 

اجلنوبية من 

مدينة العني«

كتابي

)3( دقائق 

و)3( ثوان

)1(

فتح اأفرع ملوؤ�ش�شات التعليم العايل 

احلكومية يف املناطق اجلنوبية من 

مدينة العني

•1--%100

67

�شوؤال حول 

»الرقابة 

على حمطات 

معاجلة مياه 

ال�شرف 

ال�شحي«

)24( دقيقة 

و)57( ثانية

)4(

عدم وجود ت�شريع قانوين مينح 

وزارة البيئة واملياه �شالحية 

الرقابة واالإ�شراف على حمطات 

معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي  

ومنح الت�شاريح البيئية لتلك 

املحطات.

-

2

•
2%75

قيام بع�س اجلهات احلكومية 

املحلية باالإ�شراف والرقابة على 

حمطات معاجلة مياه ال�شرف 

ال�شحي نظرًا لغياب دور وزارة 

البيئة واملياه يف الرقابة عليها.

•-

ارتكاب بع�س حمطات  معاجلة  

مياه ال�شرف ال�شحي التابعة 

لل�شركات اخلا�شة خمالفات توؤثر 

على البيئة دون وجود اأي جهة 

رقابية عليها.

•-

املطالبة بتقدمي دعم احتادي 

ملحطات معاجلة مياه ال�شرف 

ال�شحي يف خمتلف اأنحاء اإمارات 

الدولة.

-•

68

�شوؤال حول 

»التن�شيق مع 

اجلهات املحلية 

يف ت�شهيل 

اإجراءات 

ح�شول 

املواطنني 

على اأرا�شيهم 

ال�شكنية«

كتابي

)7( دقائق 

و)39( ثانية

)1(

التن�شيق مع اجلهات املحلية يف 

ت�شهيل اإجراءات ح�شول املواطنني 

على اأرا�شيهم ال�شكنية

•1--%100

69

�شوؤال حول 

»التاأخر 

يف اإن�شاء 

)40( األف 

وحدة �شكنية 

للمواطنني«

كتابي

)4( دقائق 

و)15( ثانية

)1(

التاأخر يف اإن�شاء )40( األف وحدة 

�شكنية للمواطنني
•1--%100
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70

�شوؤال حول 

»العنا�شر 

املعتمدة من 

قبل الوزارات 

لتحقيق 

التناف�شية«

)جمل�س 

االإمارات 

للتناف�شية(

)8( دقائق 

و)13( ثانية

)2(

العنا�شر التي مت اعتمادها لكل 

•وزارة لتحقيق التناف�شية.
2

-

-%100 وجود ارتباط بني عنا�شر 

التناف�شية املعتمدة لكل وزارة يف 

جمالها مع اخلطة اال�شرتاتيجية 

املعتمدة للوزارة.

•-

71

�شوؤال حول 

»منح املكافاأة 

ال�شنوية 

للموظفني 

املواطنني 

واأعداد 

امل�شتقيلني 

من الهيئة 

االحتادية 

للرقابة 

النووية يف �شنة 

2013م« 

)13( دقيقة 

و)40( ثانية

)3(

من جمموع  ا�شتقالة ن�شبة 16 % 

املوظفني املواطنني بالهيئة هي 

ن�شبة غري مقبولة وال تر�شي طموح 

و�شيا�شة التوطني يف الدولة

•

1

-

2%66.7
وجود فروقات يف املكافاآت املالية 

التي اعتمدتها الهيئة بني املوظفني 

االأجانب واملواطنني

-•
املطالبة باإعادة النظر يف الكادر 

املايل والوظيفي للهيئة وذلك 

للمحافظة على الكوادر الوظيفية 

املواطنة العاملة فيها

-•

72

�شوؤال حول 

»جعل التوطني 

اأحد معايري 

تر�شية 

املناق�شات 

احلكومية 

على ال�شركات 

اخلا�شة«

كتابي

)5( دقائق 

و)53( ثانية

)1(

جعل التوطني اأحد معايري تر�شية 

املناق�شات احلكومية على 

ال�شركات اخلا�شة

•1--%100

73

�شوؤال حول 

»ال�شجل 

التجاري 

املوحد«

)13( دقيقة 

وثانيتان

)5(

التاأخري يف اإن�شاء ال�شجل التجاري 

املوحد على الرغم من مرور )10( 

�شنوات على اإ�شدار جمل�س الوزراء 

قرارًا باإن�شاء هذا ال�شجل

•

5

-

-%100

م�شروع اإن�شاء ال�شجل التجاري 

املوحد �شيمكن الوزارة من 

معرفة اأعداد امل�شتثمرين  ونوعية 

القطاعات االأكرث اإقبااًل والتي 

�شت�شاهم يف حتديث الت�شريعات 

والقوانني يف هذا ال�شاأن

•-

- اإن�شاء ال�شجل التجاري املوحد 

�شيجنب تكرار االأ�شماء التجارية 

يف خمتلف اإمارات الدولة  من 

خالل بناء قاعدة بيانات جتارية 

موحدة وتوحيد ت�شنيف )كود( 

االأن�شطة التجارية يف نطاق الدولة.

•-

ت�شرر بع�س اأ�شحاب امل�شاريع 

ال�شغرية من ت�شابه االأ�شماء 

التجارية وجلوئهم اإىل الق�شاء 

حلل النزاع احلا�شل يف ت�شابه هذه 

االأ�شماء.

•-

املطالبة باالإ�شراع يف تفعيل  قرار 

جمل�س الوزراء املوقر ال�شادر 

يف عام 2004م يف �شاأن اإن�شاء 

ال�شجل التجاري املوحد.

•-



191 190

 دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس عشر )2013 - 2014( متقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

السؤالم
زمن 

المناقشة 
في الجلسة

األفكار

رد الحكومة
ق

اف
مو

ير 
غ

ق
اف

مو

العدد 
االجمالي 
لألفكار

لي
ما

إج

لي
ما

إج

نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع

السؤالم
زمن 

المناقشة 
في الجلسة

األفكار

رد الحكومة

ق
اف

مو
ير 

غ

ق
اف

مو

العدد 
االجمالي 
لألفكار

لي
ما

إج

لي
ما

إج

نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع

74

�شوؤال حول 

»التوطني 

بقطاع 

التاأمني«

)5()19( دقيقة

االإجراءات التي قامت بها الوزارة 

لزيادة ن�شبة التوطني يف قطاع 

التاأمني.

•

3

-

2%80

عدم جتاوز ن�شبة التوطني بقطاع 

التاأمني 8 %  بالرغم من اإ�شدار 

جمل�س الوزراء املوقر قرار رقم 

)2/202( ل�شنة 2003م ب�شاأن 

تعزيز التوطني بقطاع التاأمني 

بن�شبة 15 % بنهاية عام 2003م  

مع ازدياد الن�شبة 5 % �شنويًا. 

•-

تعيني بع�س املواطنني يف �شركات 

التاأمني بوظائف دنيا من اأجل 

ا�شتيفاء ن�شبة التوطني يف ال�شركة، 

باالإ�شافة اإىل التمييز يف التعامل 

مع الكفاءات املواطنة وجعل بيئة 

العمل بيئة طاردة لها

-•

عدم قيام الهيئة بو�شع اآلية 

لتوطني الوظائف العليا يف �شركات 

التاأمني

•-

املطالبة بتوفري منح درا�شية مع 

تقدمي مكافاآت مالية  للطلبة  

املواطنني املتخ�ش�شني يف درا�شة  

علوم التاأمني وفروعه املختلفة.

-•

75

�شوؤال حول 

»اإن�شاء هيئة 

عليا للمناطق 

احلرة«

)9( دقائق 

وثانية

)2(

وجود ما يقارب )40( منطقة 

حرة منها )10( حتت االإن�شاء يف 

الدولة يقابل ذلك �شعوبة الرقابة 

على اأن�شطة ال�شركات التجارية 

التي يتم اإن�شاوؤها يف تلك املناطق.

•
2

-

%100
املطالبة باإن�شاء هيئة عليا للمناطق 

احلرة تكون وزارة االقت�شاد ممثلة 

فيها ل�شمان التن�شيق بني امل�شتويني 

االحتادي واملحلي يف هذا ال�شاأن.

•-

76

�شوؤال حول 

»املعا�س 

التقاعدي 

الأع�شاء 

املجل�س الوطني 

ال�شابقني«

كتابي

)3( دقائق 

و)49( ثانية

)1(

املعا�س التقاعدي الأع�شاء املجل�س 

الوطني ال�شابقني
•1--%100

77

�شوؤال حول 

»تاأخر �شرف 

معا�شات 

املتقاعدين«

كتابي

)6( دقائق 

و)54( ثانية

100%--1•تاأخر �شرف معا�شات املتقاعدين)1(

78

�شوؤال حول 

»تطوير اخلدمات 

الربيدية 

وت�شهيل اإجراءات 

املتعاملني مع 

بريد االإمارات«

كتابي

)11( دقيقة 

و)3( ثوان

)1(

تطوير اخلدمات الربيدية وت�شهيل 

اإجراءات املتعاملني مع بريد 

االإمارات

•1--%100
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي
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79
�شوؤال حول 

»ال�شفافية يف 

االأ�شواق املالية«

)23( دقيقة 

و)41( ثانية

)5(

متت ترقية االأ�شواق املالية يف 

الدولة اإىل اأ�شواق نا�شئة وهذا 

يتطلب احلفاظ على امل�شتوى الذي 

و�شلت اإليه عند اإعادة تقييمها مرة 

اأخرى من اأجل ترقيتها اإىل االأعلى 

للو�شول اإىل العاملية.

•

3

-

2%80

�شرورة تعزيز ثقة امل�شتثمرين 

املحليني واالأجانب يف ال�شوق وفتح 

املجال اأمام اال�شتثمار االأجنبي 

الذي �شيعزز عمل االأ�شواق املالية 

يف الدولة.

•-

مطالبة الهيئة باتخاذ االإجراءات 

املنا�شبة  للحد من امل�شاربات التي 

حتدث يف االأ�شواق وتوؤثر يف �شري 

عملها.

-•
املطالبة  بحماية �شغار امل�شتثمرين 

من التجاوزات املرتكبة من كبار 

امل�شتثمرين واأع�شاء جمال�س اإدارة 

ال�شركات والتي توؤثر يف القيمة 

املالية الأ�شهم ال�شركات.

-•

االإجراءات املتخذة من قبل 

الهيئة لتعزيز ال�شفافية وحما�شبة 

امل�شوؤولني بتلك ال�شركات عند 

حدوث جتاوزات ت�شر بامل�شاهمني.

•-

- ر�شم بياين بعدد االأفكار التي مت قبولها ورف�شها يف االأ�شئلة :

عدد االأفكار التي 

مت قبولها

عدد االأفكار التي 

مت رف�شها

عدد االأفكار التي مت قبولها عدد االأفكار التي مت رف�شها
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نسبة كل نوع من أنواع مشروعات القوانينعدد مشروعات القوانينالقضايا الرئيسية
هذه القضايا

194

تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

ثانياً: فعالية املو�شوعات )الرتابط املو�شوعي(:

-1 اجلانب الت�شريعي )م�شروعات القوانني(:

تناولت م�شروعات القوانني التي متت مناق�شتها ق�شايا متنوعة، واجلدول املرفق يو�شح هذه الق�شايا، ون�شبة كل نوع  من 

اأنواعها:

نسبة كل نوع من أنواع مشروعات القوانينعدد مشروعات القوانينالقضايا الرئيسية
هذه القضايا

احتادي الق�شايا االأمنية قانون  م�شروع   -1
الوطنية  اخلدمة  �شاأن  يف 

واالحتياطية .

احتادي  قانون  م�شروع   -2
ب�شاأن اأمن املن�شاآت والفعاليات 

الريا�شية  

2%13.3

يف الق�شايا االجتماعية احتادي  قانون  م�شروع   -1
�شاأن »قانون ودمية«

1% 6.7

احتادي الق�شايا االقت�شادية قانون  م�شروع   -1
العامة  امليزانية  ربط  ب�شاأن 

اجلهات  وميزانيات  لالحتاد 

ال�شنة  عن  امللحقة  امل�شتقلة 

املالية.

يف  احتادي  قانون  م�شروع   -2
اإ�شايف  اعتماد  تقرير  �شاأن 

لالحتاد  العامة  للميزانية 

امل�شتقلة  اجلهات  وميزانيات 

عن ال�شنة املالية 2013م.

احتادي  قانون  م�شروع   -3
ب�شاأن مكافحة الغ�س التجاري.

احتادي  قانون  م�شروع   -4
القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

ل�شنة   )4( رقم   االحتادي 

مكافحة  �شاأن  يف  2002م 
جرائم غ�شل االأموال.

احتادي  قانون  م�شروع   -5
مدققي  مهنة  تنظيم  ب�شاأن 

احل�شابات

5%33.3

1- م�شروع قانون احتادي ب�شاأن  الق�شايا اخلدمية
»اإن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية 

مبدينة الذيد باإمارة ال�شارقة«.

احتادي  قانون  م�شروع   -2
بتعديل م�شمى الهيئة الوطنية 

للموا�شالت

2%13.3

احتادي الق�شايا ال�شحية  قانون  1-م�شروع 
االأمرا�س  مكافحة  �شاأن  يف 

ال�شارية.

1% 6.7

احتادي الق�شايا االأخرى قانون  م�شروع   -1
القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

ل�شنة   )7( رقم  االحتادي 

2008م ب�شاأن املركز الوطني 
للوثائق والبحوث. 

احتادي  قانون  م�شروع   -2
القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

ل�شنة   )11( رقم  االحتادي 

قانون  باإ�شدار  1992م 
االإجراءات املدنية. 

احتادي  قانون  3-م�شروع 
القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

ل�شنة   )8( رقم  االحتادي 

االأو�شمة  ب�شاأن  2009م 
وال�شارات  وامليداليات 

الع�شكرية.

قانون احتادي يف  4- م�شروع 
املحظورة  املواد  �شاأن مكافحة 

�شباقات  ريا�شات  جمال  يف 

اخليل والفرو�شية.

4%26.7

100 %15-املجموع 
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- ر�شم بياين بن�شب الق�شايا التي تناولتها م�شروعات القوانني:

نسبة كل نوع من الموضوعات العامةعدد الموضوعات العامةالقضايا الرئيسية
أنواع هذه القضايا

1ق�شايا التوطني
1- التوطني يف القطاع احلكومي 

واخلا�س )ج2 املعقودة بتاريخ 

2013/11/19م(
%16.7

1الق�شايا التعليمية

1- �شيا�شة وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي يف جمال البحث 

العلمي )ج7 املعقودة بتاريخ 

2014/2/4م(

%16.7

1ق�شايا املعا�شات

1- �شيا�شة الهيئة العامة 
للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية 

)ج12 املعقودة بتاريخي 29-

)2014/4/30

%16.7

1الق�شايا االأمنية
1- �شيا�شة وزارة الداخلية )ج13 

املعقودة بتاريخ 2014/5/6م(

%16.7

1الق�شايا ال�شحية

1- �شيا�شة هيئة االإمارات 
للموا�شفات واملقايي�س يف �شاأن 

ال�شحة وال�شالمة )ج9 املعقودة 

بتاريخ 2014/3/11م(

%16.7

1الق�شايا االجتماعية
1- �شيا�شة الهيئة العامة لل�شوؤون 

االإ�شالمية واالأوقاف )ج11 

املعقودة بتاريخ 2014/4/8م(

%16.7

100%6املجموع

-2 اجلانب الرقابي وي�شمل:

-1 املو�شوعات العامة:

تناولت املو�شوعات العامة التي متت مناق�شتها نوعني من الق�شايا، واجلدول املرفق يو�شح هذه الق�شايا، ون�شبة كل نوع منها :
%35

%30

%25

%20

%15

%10

%5

%0

%13.3

%6.7

%33.3

%13.3

%6.7

%26.7
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- ر�شم بياين بن�شب الق�شايا التي تناولتها املو�شوعات العامة:

%16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7
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عدد موضوعات نوع القضايا
نسبة كل نوع من أنواع موضوعات األسئلةاألسئلة

هذه القضايا

التعليم 4الق�شايا التعليمية التاأ�شي�شية يف  ال�شنة  الوزارة  1- ا�شرتاط 
بتاريخ  املعقودة   7 )ج  �شخ�شي(  )رد  اجلامعي 

2014/2/4م(

2- التغيري امل�شتمر يف املناهج الدرا�شية يف التعليم 
اخلا�س. )رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 15 املعقودة 

بتاريخ 2014/06/03م(

احلكومية  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  اأفرع  فتح   -3
يف املناطق اجلنوبية من مدينة العني. )رد كتابي( 

)ج 16 املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(.

بني  االإجازات  لتوحيد  دائم  نظام  و�شع   -4
اجلامعات واملدار�س. )رد كتابي( )ج 16 املعقودة 

بتاريخ 2014/06/17م(.

%  5.1

تو�شية 8الق�شايا ال�شحية لتفعيل  بها  القيام  التي مت  االإجراءات   -1
لتنظيم  احتادي  قانون  اإ�شدار  �شاأن  يف  املجل�س 

التاأمني ال�شحي ال�شامل للمواطنني )رد �شخ�شي( 

)ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/1/7م

حاالت  وتاأهيل  لعالج  حكومية  مراكز  اإن�شاء   -2
املواطنني. من  التوحد  ومر�شى  ال�شديدة  االإعاقة 

بتاريخ  املعقودة   7 )ج  تو�شية(   + �شخ�شي  )رد 

2014/2/4م(

ملراقبة  الهيئة  بها  تقوم  التي  االإجراءات   -3
االأ�شواق  يف  واملوجودة  وراثيا  املعدلة  االأغذية 

بتاريخ  املعقودة   9 )ج  �شخ�شي(  )رد  املحلية 

2014/03/11م(

%  10.1

-2 االأ�شئلة :

 تناولت االأ�شئلة التي متت مناق�شتها ق�شايا متنوعة، واجلدول املرفق يو�شح هذه الق�شايا، ون�شبة كل نوع من اأنواعها:
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نوع القضايانوع القضايا عدد موضوعات 
األسئلة

عدد موضوعات 
األسئلة موضوعات األسئلةموضوعات األسئلة نسبة كل نوع من أنواع 

هذه القضايا
نسبة كل نوع من أنواع 

هذه القضايا

يف 8الق�شايا ال�شحية ال�شحية  املراكز  بع�س  افتتاح  يف  التاأخر   -4
الدولة  )رد �شخ�شي( )ج 10 املعقودة بتاريخ 25-

2014/3/26م(

ير�شلون  الذين  للمر�شى  املالية  املخ�ش�شات   -5
 10 تو�شية( )ج   + �شخ�شي  للعالج يف اخلارج )رد 

املعقودة بتاريخ 25-2014/3/26م(

دخول  مبنافذ  املنازل  خدم  فح�س  �شرورة   -6
بتاريخ  املعقودة   13 )ج  �شخ�شي(  )رد  الدولة. 

2014/05/06م(

االإمارات  يف  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى  تدين   -7
بتاريخ  املعقودة   15 )ج  �شخ�شي(  )رد  ال�شمالية. 

2014/06/03م(

15 املعقودة  8- فريو�س كورونا. )رد �شخ�شي( )ج 
بتاريخ 2014/06/03م(

%  10.1

الدولة 16الق�شايا االقت�شادية داخل  ال�شياحة  على  املواطنني  ت�شجيع   -1
بتاريخ  املعقودة   4 )ج  كتابي(  )رد  وخارجها 

2013/12/24م(

2- زيادة معا�شات وكالء الوزارات واملدراء واملوظفني 
املدنيني الذين متت اإحالتهم اإىل التقاعد قبل تاريخ 

 4 )ج  تو�شية(  �شخ�شي+  )رد  2008/01/01م 
املعقودة بتاريخ 2013/12/24م(

3- الرقابة على اأن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة 
املعقودة   8 )ج  تو�شية(   + �شخ�شي  )رد  بالدولة 

بتاريخ 2014/3/4م(

امل�شاريع  الأ�شحاب  اال�شتثمارية  الفر�س  توفري   -4
ال�شغرية واملتو�شطة بالدولة يف )اإك�شبو 2020( )رد 

�شخ�شي( )ج 8 املعقودة بتاريخ 2014/3/4م(

%  20.2

ال�شادرات  لتنمية  االقت�شاد  وزارة  جهود   -5
بتاريخ  املعقودة   8 )ج  �شخ�شي(  االإماراتية)رد 

2014/3/4م(

6- ارتفاع اأ�شعار جلب العمالة املنزلية )رد �شخ�شي 
+ تو�شية( )ج 8 املعقودة بتاريخ 2014/3/4م(

املعقودة   10 )ج  كتابي(  )رد  التجارة  حترير   -7
بتاريخ25-2014/03/26م(

لتحقيق  الوزارات  قبل  من  املعتمدة  العنا�شر   -8
عبداهلل  حممد   / معايل  اإىل  املوجه  التناف�شية 

القرقاوي – وزير �شوؤون جمل�س الوزراء. )رد كتابي( 

)ج 10 املعقودة بتاريخ25-2014/03/26م(

9- ت�شكيل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة االإمارات العقارية 
-29 بتاريخي  املعقودة   12 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/04/30م(

القومي  الدخل  من  الفرد  ن�شيب  زيادة   -10
االإجمايل )رد �شخ�شي(  )ج 12 املعقودة بتاريخي 

29-2014/04/30م(

القرو�س  ملنح  العقاري  التقييم  على  الرقابة   -11
العقارية )رد �شخ�شي + تو�شية(    )ج 12 املعقودة 

بتاريخي 29-2014/04/30م(

تكاليف  مب�شتوى  التقاعدي  الراتب  ربط   -12
بتاريخي  املعقودة   12 )ج  �شخ�شي(  املعي�شة  )رد 

29-2014/04/30م(

13- اإن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة. )رد �شخ�شي( 
)ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(.

)ج  �شخ�شي(  )رد  املوحد.  التجاري  ال�شجل   -14
17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(.
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نوع القضايانوع القضايا عدد موضوعات 
األسئلة

عدد موضوعات 
األسئلة موضوعات األسئلةموضوعات األسئلة نسبة كل نوع من أنواع 

هذه القضايا
نسبة كل نوع من أنواع 

هذه القضايا

15- ال�شفافية يف االأ�شواق املالية. )رد �شخ�شي( 
)ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(.

16- العنا�شر املعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق 
اإبراهيم  رمي   / معايل  اإىل  املوجه  التناف�شية 

الها�شمي – وزير دولة – رئي�س جمل�س االإمارات 

للتناف�شية. )رد �شخ�شي( )ج 17 املعقودة بتاريخ 

2014/06/24م(.
17الق�شايا االجتماعية

1- اإعادة النظر يف نظام التقاعد املبكر للمراأة )ج 
2 املعقودة بتاريخ 2013/11/19م( )�شخ�شي+ 

تو�شية(

2- ال�شماح للمواطنني املتقاعدين بالعمل ومبجموع 
 2 )ج  درهم   )9000( من  اأكرث  ومعا�س  راتب 

املعقودة بتاريخ 2013/11/19م( )�شخ�شي(

املهنية  املنظمات  عمل  لتنظيم  قانون  اإ�شدار   -3
الدولية داخل الدولة  )رد �شخ�شي( )ج 3 املعقودة 

بتاريخ 2013/12/11م(

4- تعزيز الهوية الوطنية )رد �شخ�شي + تو�شية( 
)ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/1/7م(

لقانون  التنفيذية  الالئحة  اإ�شدار  يف  التاأخر   -5
�شخ�شي(  )رد  الن�شب.  جمهويل  االأطفال  رعاية 

)ج 7 املعقودة بتاريخ 2014/2/4م(

)رد  املهجورات  املواطنات  الن�شاء  فئة   -6
�شخ�شي( )ج 7 املعقودة بتاريخ 2014/2/4م(

7- زيادة عدد احل�شانات احلكومية يف الدولة )رد 
�شخ�شي( )ج 7 املعقودة بتاريخ 2014/2/4م(

%  21.5

8- اإلغاء املادة )60( من املر�شوم بقانون احتادي 
رقم )11( ل�شنة 2008م ب�شاأن املوارد الب�شرية يف 

احلكومة االحتادية وتعديالته )رد كتابي + تو�شية( 

)ج 10 املعقودة بتاريخ  25-2014/03/26م(

9- زيادة بدل ال�شكن للموظف املواطن الذي يقرتن 
تو�شية(    باأكرث من زوجة مواطنة )رد �شخ�شي + 

)ج 11 املعقودة بتاريخ 2014/04/08م(

اإىل معايل /  املوجه  التطوعي  العمل  ت�شجيع   -10
جمل�س  �شوؤون  وزير   – القرقاوي  عبداهلل  حممد 

بتاريخ  املعقودة   11 )ج  كتابي(  )رد  الوزراء 

2014/04/08م(

11- اال�شرتاك االختياري يف التاأمينات االجتماعية 
-29 بتاريخي  املعقودة   12 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/04/30م(

خدمات  لتوفري  ت�شكيلها  مت  التي  اللجان   -12
اأف�شل للمعاقني. رد كتابي( )ج 14 املعقودة بتاريخ 

2014/05/20م(

اإىل معايل /  املوجه  التطوعي  العمل  ت�شجيع   -13
مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية 

بتاريخ  املعقودة   15 )ج  تو�شية(   + �شخ�شي  )رد 

2014/06/03م(

الن�شائي يف جمال�س  العن�شر  اإلزامية متثيل   -14
احلكومية  وال�شركات  الهيئات  جميع  اإدارات 

بتاريخ  املعقودة   15 )ج  كتابي(  )رد  بالدولة. 

2014/06/03م(

يف  الزيادة  �شت�شملها  التي  الطلبات   -15
زايد  ال�شيخ  بربنامج  املالية  امل�شاعدة  قيمة 

بتاريخ  املعقودة   16 )ج  كتابي(  )رد  لالإ�شكان. 

2014/06/17م(.
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األسئلة

عدد موضوعات 
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نسبة كل نوع من أنواع 

هذه القضايا

ال�شهري  الدخل  �شقف  حتديد  �شرط  اإلغاء   -16
الزواج.  �شندوق  منحة  على  باحل�شول  اخلا�س 

بتاريخ  املعقودة   16 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/06/17م(.

املواطنني  للموظفني  ال�شنوية  املكافاأة  منح   -17
للرقابة  االحتادية  الهيئة  من  امل�شتقيلني  واأعداد 

 17 2013م. )رد �شخ�شي( )ج  �شنة  النووية يف 

املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

2الق�شايا االأمنية
اإىل  املبعدة  املنزلية  العمالة  عودة  ظاهرة   -1
بتاريخ  املعقودة   4 )ج  كتابي(  )رد  الدولة  

2013/12/24م(

املنزلية(  )العمالة  امل�شاندة  الفئة  هروب   -2
وت�شرر املواطنني. )رد �شخ�شي( )ج 13 املعقودة 

بتاريخ 2014/05/06م(

%  2.5

2الق�شايا البيئية
1- احلفاظ على االأرا�شي الزراعية )رد �شخ�شي( 

)ج 9 املعقودة بتاريخ 2014/03/11م(

ال�شرف  مياه  معاجلة  حمطات  على  الرقابة   -2 

بتاريخ  املعقودة   16 )ج  �شخ�شي(  )رد  ال�شحي. 

2014/06/17م(.

%  2.5

7الق�شايا اخلدمية
1-  اإن�شاء مكتب بريد االإمارات يف منطقة مليحة 
 4 )ج  �شخ�شي(  )رد  ال�شارقة  الإمارة  التابعة 

املعقودة بتاريخ 2013/12/24م(

2- اإن�شاء مبنى جديد ملوؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت 
)ات�شاالت( باإمارة اأم القيوين )رد �شخ�شي( )ج 

9 املعقودة بتاريخ 2014/03/11م(

احلكومي  للتميز  االإمارات  جمل�س  دور  تفعيل   -3
-25 بتاريخي  املعقودة   10 )ج  كتابي(  )رد 

2014/03/26م(

% 8.9

العالقة  ذات  اجلهات  بني  االإلكرتوين  الربط   -4
الإثبات وفاة �شاحب املعا�س التقاعدي )رد �شخ�شي( 

)ج 12 املعقودة بتاريخي 29-2014/04/30م(

�شكنية  وحدة  األف   )40( اإن�شاء  يف  التاأخر   -5
بتاريخ  املعقودة   16 )ج  كتابي(  )رد  للمواطنني. 

2014/06/17م(.

6- التن�شيق مع اجلهات املحلية يف ت�شهيل اإجراءات 
)رد  ال�شكنية.  اأرا�شيهم  على  املواطنني  ح�شول 

كتابي( )ج 16 املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(.

اإجراءات  وت�شهيل  الربيدية  اخلدمات  تطوير   -7
 17 االإمارات. )رد كتابي( )ج  بريد  املتعاملني مع 

املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(.

بع�س 6ق�شايا التوطني يف  وزارة  وكيل  لوظيفة  �شاغر  وجود   -1
 19 بتاريخ  املعقودة   2 )ج  االحتادية  الوزارات 

/2013/11م( )كتابي(

2- توطني قطاع ال�شياحة يف الدولة )رد �شخ�شي( 
)ج 9 املعقودة بتاريخ 2014/03/11م(

يف  العاملني  املواطنني  حماية  يف  الوزارة  دور   -3
مهنتي �شيد االأ�شماك والزراعة )رد �شخ�شي( )ج 

9 املعقودة بتاريخ 2014/03/11م(

التحتية  البنية  تطوير  م�شاريع  يف  التوطني   -4
والطرق واالإ�شراف على تنفيذها. )رد كتابي( )ج 

15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(.

املناق�شات  تر�شية  معايري  اأحد  التوطني  جعل   -5
احلكومية على ال�شركات اخلا�شة. )رد كتابي( )ج 

17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(.

6- التوطني بقطاع التاأمني. )رد �شخ�شي + تو�شية( 
)ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

%  7.6
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1- �شحة العقود التي فر�شتها ال�شفارة الفلبينية 4الق�شايا ال�شيا�شية
لرعاياها من عمال اخلدمة امل�شاندة من الناحية 

13 املعقودة بتاريخ  القانونية. )رد �شخ�شي( )ج 

2014/05/06م(

الأبناء  الدولة  جن�شية  منح  قرار  تنفيذ  اآلية   -2
املواطنات. )رد �شخ�شي( )ج 13 املعقودة بتاريخ 

2014/05/06م(

3- نتائج تقارير اأداء الوزارات والهيئات االحتادية 
لالأعوام )2011 – 2013(. )رد كتابي( )ج 15 

املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

 15 )ج  كتابي(  )رد  للدولة.  الوطني  الن�شيد   -4
املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

%  5.1

1- تاأخر اإ�شدار قانون حماية االآثار )رد �شخ�شي( 1الق�شايا الثقافية
)ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/1/7م(

%  1.3

ق�شايا البنية 

التحتية

1
)رد  الق�شيدات  �شمل  ب�شارع  اأ�شرار  حدوث   -1

�شخ�شي( )ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/1/7م(

%  1.3

1- زيادة عالوة االأبناء للمواطنني من )600( اإىل 7ق�شايا املعا�شات
املعقودة  )ج12  �شخ�شي(  )رد  درهم   )1000(

بتاريخي 29-2014/04/30م(

املتقاعدين  بيانات  حتديث  اجراءات  ت�شهيل   -2
-29 بتاريخي  املعقودة   12 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/04/30م(

املتوفاة  العاملة  املراأة  لورثة  املعا�س  �شرف   -3
-29 بتاريخي  املعقودة  )ج12  �شخ�شي(  )رد 

2014/04/30م(

معا�شات  اإىل  اجلدد  االأبناء  عالوة  اإ�شافة   -4
املعقودة   12 )ج  �شخ�شي(  )رد  املتقاعدين 

بتاريخي 29-2014/04/30م(

%  8.9

املتقاعدين  ال�شباط  معا�شات  م�شاواة   -5
املتقاعدين  ال�شباط  مبعا�شات  القدامى 

بتاريخ  املعقودة   13 )ج  �شخ�شي(  )رد  حديثا. 

2014/05/06م(

6- تاأخر �شرف معا�شات املتقاعدين. )رد كتابي( 
)ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

الوطني  املجل�س  الأع�شاء  التقاعدي  املعا�س   -7
بتاريخ  املعقودة   17 )ج  كتابي(  )رد  ال�شابقني. 

2014/06/24م(
االألعاب 1الق�شايا الريا�شية يف  االأجانب  الالعبني  من  اال�شتفادة   -1

بتاريخ  املعقودة   5 )ج  �شخ�شي(  )رد  اجلماعية 

2014/1/7م(

%  1.3

املنظمات 3الق�شايا االأخرى عمل  لتنظيم  قانون  اإ�شدار   -1
�شخ�شي(    )رد  الدولة  خارج  املن�شاأة  واجلمعيات 

)ج 11 املعقودة بتاريخ 2014/04/08م(

لل�شباط  وميداليات  مكافاآت  �شرف   -2
املتقاعدين. )رد �شخ�شي( )ج 13 املعقودة بتاريخ 

2014/05/06م(

الق�شائية.  االإح�شائية  البيانات  توفري   -3
بتاريخ  املعقودة   14 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/05/20م(

%  3.8

%-79املجموع  100
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- ر�شم بياين بن�شب الق�شايا التي تناولتها  االأ�شئلة:
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يالحظ من اجلداول ال�شابقة االآتي:

1- يف اجلانب الت�شريعي: تنوعت الق�شايا التي ناق�شتها م�شروعات القوانني حيث حلت الق�شايا االقت�شادية 
اخلدمية  الق�شايا  ثم   ،)%  26.7( بن�شبة  االأخرى  الق�شايا  تلتها   )%  33.3( بن�شبة  االأوىل  املرتبة  يف 

%( لكل منهما، وجاءت كل من: الق�شايا االجتماعية والق�شايا ال�شحية  والق�شايا االأمنية بن�شبة )13.3 

%( لكل منهما. يف املرتبة االأخرية بن�شبة )6.7 

تناولتها  التي  الق�شايا  جاءت  فقد  واالأ�شئلة،  العامة  املو�شوعات  ي�شمل  الذي  الرقابي:  اجلانب  يف   -2
مو�شوعات كل منهما على النحو االآتي:

مناق�شتها  متت  التي  العامة  املو�شوعات  تناولتها  التي  الق�شايا  ن�شب  ت�شاوت  العامة:  املو�شوعات  اأ- 

%( لكل من: الق�شايا التعليمية والق�شايا ال�شحية والق�شايا االجتماعية والق�شايا  حيث كانت )16.7 

االأمنية  وق�شايا التوطني وق�شايا املعا�شات.

ب- االأ�شئلة: ت�شـدرت القـ�شـايــا االجتماعية قائمة ق�شايا املو�شوعات التي تناولتها االأ�شئلة بن�شبة )21.5 

تلتها   ،)%  10.1( بن�شبة  ال�شحية  الق�شايا  %(،ثم   20.2( بن�شبة  االقت�شادية  الق�شايا  %(،تلتها 
%( لكل منهما، ثم ق�شايا التوطني  الق�شايا اخلدمية وق�شايا املعا�شات يف املرتبة الرابعة وبن�شبة )8.9 

%( لكل منهما،  %(، تلتها كل من: الق�شايا التعليمية والق�شايا ال�شيا�شية بن�شبة )5.1  بن�شبة )7.6 

%(، وحلت يف املرتبة الثامنة كل من: الق�شايا  وجاءت يف املرتبة ال�شابعة الق�شايا االأخرى بن�شبة )3.8 

من:  كل  واالأخرية  التا�شعة  املرتبة  وتقا�شمت  منها،  لكل   )2.5%( بن�شبة  البيئية  والق�شايا  االأمنية 

%( لكل منها. الق�شايا الثقافية والق�شايا الريا�شية وق�شايا البنية التحتية بن�شبة )1.3 

3- وعلى اإثر ما �شبق ذكره ن�شتنتج االآتي:

اأ- هناك ارتباط مو�شوعي جزئي يف اجلانب الرقابي بني )املو�شوعات العامة واالأ�شئلة( حيث توافقت 

توجهات االأع�شاء يف املو�شوعات العامة واالأ�شئلة يف عدة جوانب اأولها الق�شايا االجتماعية التي ت�شدرت 

%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة يقابلها  قائمة ق�شايا االأ�شئلة بعدد )17( �شوؤااًل وبن�شبة بلغت )21.5 

يف املو�شوعات العامة عدد )1( مو�شوع عام هو »�شيا�شة الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف« 

%(، كما اأن هناك هذا االرتباط نراه يف الق�شايا ال�شحية التي بلغ عدد اأ�شئلتها  وبن�شبة بلغت )16.7 

%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة يقابلها يف املو�شوعات العامة عدد )1( )8( اأ�شئلة وبن�شبة بلغت )10.1 

مو�شوع عام هو »�شيا�شة هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�س يف �شاأن ال�شحة وال�شالمة« وبن�شبة بلغت 

%( من جمموع ق�شايا املو�شوعات العامة، باالإ�شافة اإىل وجود ارتباط اآخر يف ق�شايا املعا�شات   16.7(

االأ�شئلة  ق�شايا  جمموع  من   )%  8.9( بلغت  وبن�شبة  اأ�شئلة   )7( بها  املتعلقة  االأ�شئلة  عدد  بلغ  حيث 

يقابلها يف املو�شوعات العامة عدد )1( مو�شوع عام هو »�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات 

%( من جمموع ق�شايا املو�شوعات العامة، كما يالحظ وجود ارتباط  االجتماعية« وبن�شبة بلغت )16.7 

من   )% بلغت )7.6  وبن�شبة  اأ�شئلة  بها )6(  املتعلقة  االأ�شئلة  بلغ عدد  التي  التوطني  ق�شايا  اأي�شًا يف 

ق�شايا االأ�شئلة يقابلها يف املو�شوعات العامة عدد )1( مو�شوع عام هو« التوطني يف القطاع احلكومي 
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%( من جمموع ق�شايا املو�شوعات العامة، ويالحظ اأي�شًا وجود ارتباط  واخلا�س« وبن�شبة بلغت )16.7 

%( من  بلغت )5.1  وبن�شبة  اأ�شئلة  بها )4(  املرتبطة  االأ�شئلة  بلغ جمموع  التي  التعليمية  الق�شايا  يف 

جمموع ق�شايا االأ�شئلة يقابلها يف املو�شوعات العامة عدد)1( مو�شوع عام هو« �شيا�شة وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي« وبن�شبة بلغت )16.7 %( من جمموع ق�شايا املو�شوعات 

العامة، واأخريًا هناك ارتباط يف اجلانب الرقابي يف الق�شايا االأمنية التي بلغ عدد االأ�شئلة املتعلقة بها 

%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة يقابلها يف املو�شوعات العامة عدد )1(  )2( �شوؤال وبن�شبة بلغت )2.5 

املو�شوعات  ق�شايا  جمموع  من   )%  16.7( بلغت  وبن�شبة  الداخلية«  وزارة  »�شيا�شة  هو  عام  مو�شوع 

العامة. 

االقت�شادية  الق�شايا  يف  يتمثل  والرقابي  الت�شريعي  اجلانبني  بني  جزئي  مو�شوعي  ارتباط  هناك  ب- 

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

 )% م�شروعات القوانني التي تناولت ق�شايا اقت�شادية )5( م�شروعات قوانني وبن�شبة بلغت )33.3 

ق�شايا  تناولت  �شوؤااًل  الرقابي عدد )16(  اجلانب  يقابلها يف  القوانني  م�شروعات  ق�شايا  من جمموع 

الق�شايا  ارتباطًا يف  اأن هناك  كما  االأ�شئلة،  ق�شايا  %( من جمموع  بلغت )20.2  وبن�شبة  اقت�شادية 

وبن�شبة  قوانني  م�شروعات  اأخرى )4(  ق�شايا  تناولت  التي  القوانني  م�شروعات  بلغ عدد  فقد  االأخرى 

%( من جمموع ق�شايا م�شروعات القوانني يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد )3( اأ�شئلة  بلغت )26.7 

%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة، وهناك ارتباط اآخر كذلك  تناولت ق�شايا اأخرى وبن�شبة بلغت )3.8 

يف الق�شايا اخلدمية حيث بلغ عدد م�شروعات القوانني التي تناولت ق�شايا خدمية )2( م�شروع قانون 

%( من جمموع ق�شايا م�شروعات القوانني يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد )7(  وبن�شبة بلغت )13.3 

%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة، وكذلك هناك ارتباط  اأ�شئلة تناولت ق�شايا خدمية وبن�شبة بلغت )8.9 

قانون  م�شروع  اأمنية )2(  ق�شايا  تناولت  التي  القوانني  م�شروعات  بلغ عدد  االأمنية حيث  الق�شايا  يف 

%( من جمموع ق�شايا م�شروعات القوانني، يقابلها يف اجلانب الرقابي عدد  وبن�شبة بلغت اأي�شًا)13.3 

%( من جمموع ق�شايا املو�شوعات  )1( مو�شوع عام هو »�شيا�شة وزارة الداخلية« وبن�شبة بلغت )16.7 

%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة، كما يوجد  العامة، باالإ�شافة اإىل عدد )2( �شوؤال وبن�شبة بلغت )2.5 

ارتباط اأي�شًا يف الق�شايا االجتماعية حيث بلغ عدد م�شروعات القوانني التي تناولت ق�شايا اجتماعية 

يقابلها يف  القوانني،  م�شروعات  ق�شايا  %( من جمموع  بلغت)6.7  وبن�شبة  قانون  م�شروع  عدد )1( 

اجلانب الرقابي عدد )1( مو�شوع عام هو »�شيا�شة الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف« وبن�شبة 

ت�شدرت  �شوؤااًل  اإىل عدد )17(  باالإ�شافة  العامة،  املو�شوعات  ق�شايا  %( من جمموع  بلغت )16.7 

%( من جمموع هذه الق�شايا، واأخريًا يالحظ وجود ارتباط  قائمة ق�شايا االأ�شئلة وبن�شبة بلغت )21.5 

مو�شوعي بني اجلانبني الت�شريعي والرقابي يف الق�شايا ال�شحية حيث بلغ عدد م�شروعات القوانني التي 

%( من جمموع ق�شايا م�شروعات  تناولت ق�شايا �شحية عدد )1( م�شروع قانون وبن�شبة بلغت)6.7 

للموا�شفات  االإمارات  »�شيا�شة هيئة  الرقابي عدد )1( مو�شوع عام هو  يقابلها يف اجلانب  القوانني، 

%( من جمموع ق�شايا املو�شوعات العامة،  واملقايي�س يف �شاأن ال�شحة وال�شالمة« وبن�شبة بلغت )16.7 

%( من جمموع ق�شايا االأ�شئلة.         باالإ�شافة اإىل عدد )8( اأ�شئلة وبن�شبة بلغت )21.5 

 - رسم بياني بأنواع القضايا في الجانبين التشريعي والرقابي
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)ثانيًا(
نشاط المجلس خالل

الــدور الـثـالـــث فــي
الـجـانــب الـتـشـــريـــعي
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1- املرا�شيم بقوانني التي �شدرت :

- اأحيط املجل�س علماً باملرا�شيم بقوانني التي اأ�شدرتها احلكومة وهي :

1- مر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 2013م ب�شاأن تعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون احتادي رقم )12( 
ل�شنة 2009م ب�شاأن نظام االإجراءات اجلزائية الع�شكرية .

 )ج 1 املعقودة بتاريخ 11 /2013/11م(

2- مر�شوم بقانون احتادي رقم )2( ل�شنة 2013م بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )1( ل�شنة 
1972م ب�شاأن اخت�شا�شات الوزارات و�شالحيات الوزراء . 

3- مر�شوم بقانون احتادي رقم )3( ل�شنة 2013م باإن�شاء وتنظيم ديوان ممثل رئي�س الدولة . 

4- مر�شوم بقانون احتادي رقم )4( ل�شنة 2013م باإن�شاء املركز الوطني للبحث واالإنقاذ . 

5- مر�شوم بقانون احتادي رقم )5( ل�شنة 2013م يف �شاأن االأ�شلحة والذخائر واملتفجرات والعتاد الع�شكري. 

6- مر�شوم بقانون احتادي رقم )6( ل�شنة 2013م يف �شاأن تعديل املر�شوم بقانون احتادي رقم )2( ل�شنة 
2011م يف �شاأن اإن�شاء الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث . 

)ج 3 املعقودة بتاريخ 2013/12/11م(

2- م�شروعات القوانني:

دور  من  املجل�س  لدى  وكان  قانون،  م�شروع   )18( عدد  الدور  هذا  يف  احلكومة   من  املجل�س  اإىل  ورد   -

التعليم  �شاأن  قانون احتادي يف  قوانني متبقية هي:)م�شروع  الثاين عدد )6( م�شروعات  العادي  االنعقاد 

االإلزامي، م�شروع قانون احتادي يف �شاأن قانون »ودمية«، م�شروع قانون احتادي يف �شاأن »مكافحة الغ�س 

التجاري«، م�شروع قانون احتادي يف �شاأن مكافحة االأمرا�س ال�شارية، م�شروع قانون احتادي يف �شاأن اأمن 

املن�شاآت والفعاليات الريا�شية، م�شروع قانون احتادي باإن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة الذيد باإمارة 

انتهى  قانون،  م�شروع   )24( عدد  املجل�س  اأمام  التي  القوانني  م�شروعات  جمموع  كان  وبذلك  ال�شارقة( 

املجل�س من مناق�شة عدد  )15( م�شروع قانون، ويالحظ اأن الزمن االإجمايل ملناق�شة م�شروعات القوانني 

%( من  التي انتهى منها املجل�س قد بلغ  )49( �شاعة و )57( دقيقة و )15( ثانية وبن�شبة بلغت )52.3 

جممل زمن اجلل�شات البالغ )95( �شاعة و)25( دقيقة و)48( ثانية، وما زال هناك اأمام املجل�س عدد 

)9( م�شروعات قوانني خالل الفرتة القادمة، منها عدد )5( م�شروعات قوانني انتهت اللجان من تقاريرها 

، يف حني ال زال هناك عدد )4( م�شروعات قوانني اأمام اللجان قيد 
1
واأ�شبحت جاهزة للعر�س على املجل�س

.
2
الدرا�شة

1- جدول مب�شروعات القوانني التي انتهت اللجان من اإعداد تقارير ب�شاأنها مرفق رقم )10( يف التقرير 
2- جدول مب�شروعات القوانني التي الزالت اأمام اللجان مرفق رقم )11( يف التقرير 

%  10.43 )9( �شاعات و)57( 

دقيقة و)23( ثانية

1- م�شروع قانون احتادي 
يف �شاأن اخلدمة الوطنية 

واالحتياطية )متت مناق�شته 

يف جل�شة �شرية()ج10 

املعقودة بتاريخي 25-

2014/03/26م(

2 ق�شايا اأمنية

%  1.81 �شاعة واحدة و)44( 

دقيقة و)8( ثوان

2- م�شروع قانون احتادي 
ب�شاأن اأمن املن�شاآت 

والفعاليات الريا�شية 

)ج 13 املعقودة بتاريخ 

2014/05/06م(

%  14.4 )13( �شاعة و)42( 

دقيقة و)27( ثانية

1- م�شروع قانون احتادي 
يف �شاأن »قانون ودمية« 

)ج3 املعقودة بتاريخ 

2013/12/11م( و )ج6 
املعقودة بتاريخي 21-

2014/01/22م(

1 ق�شايا اجتماعية

%  2.10 �شاعتان و)51( 

دقيقة و)39( ثانية

1- م�شروع قانون احتادي 
ب�شاأن ربط امليزانية العامة 

لالحتاد وميزانيات اجلهات 

امل�شتقلة امللحقة عن ال�شنة 

املالية 2014م)ج4 املعقودة 

بتاريخ 2013/12/24م(

5 ق�شايا اقت�شادية

عدد مشروعات القضايا الرئيسية
الزمن المستغرقالقوانين مشروعات القوانين

نسبة مناقشة كل 
مشروع قانون من 

الزمن الكلي للجلسات

والجدول اآلتي يبين أهم القضايا التي تناولتها مشروعات القوانين التي انتهى  المجلس  من مناقشتها ونسبة مناقشة كل 
مشروع من الزمن الكلي للجلسات :
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القضايا الرئيسيةالقضايا الرئيسية عدد مشروعات 
القوانين

عدد مشروعات 
القوانين الزمن المستغرقالزمن المستغرق مشروعات القوانينمشروعات القوانين

نسبة مناقشة كل 
مشروع قانون من 

الزمن الكلي للجلسات

نسبة مناقشة كل 
مشروع قانون من 

الزمن الكلي للجلسات

%  0.2 )11( دقيقة و)38( 

ثانية

2- م�شروع قانون احتادي يف 
�شاأن تقرير اعتماد اإ�شايف 

للميزانية العامة لالحتاد 

وميزانيات اجلهات امل�شتقلة 

عن ال�شنة املالية 2013م 

)ج4 املعقودة بتاريخ 

2013/12/24م(

%  4.5 )4( �شاعات و)18( 

دقيقة و)44( ثانية

3- م�شروع قانون احتادي 
ب�شاأن مكافحة الغ�س 

التجاري )ج8 املعقودة 

بتاريخ 2014/03/04م(

%  2.8 �شاعتان و)41( 

دقيقة و)39( ثانية

4- م�شروع قانون احتادي 
بتعديل بع�س اأحكام القانون 

االحتادي رقم  )4( ل�شنة 

2002م يف �شاأن مكافحة 
جرائم غ�شل االأموال. )ج12 

املعقودة بتاريخي 29-

2014/04/30م(

%  2.7 �شاعتان و)37( 

دقيقة و)17( ثانية

5-م�شروع قانون احتادي 
ب�شاأن تنظيم مهنة مدققي 

احل�شابات )ج 17 املعقودة 

بتاريخ 2014/06/24م(

%  0.5 )27( دقيقة و)6( 

ثوان

1- م�شروع قانون احتادي 
ب�شاأن »اإن�شاء حمكمة 

احتادية ابتدائية مبدينة 

الذيد باإمارة ال�شارقة« 

)ج3 املعقودة بتاريخ 

2013/12/11م(

2 ق�شايا خدمية

%  0.2 )9( دقائق و)8( 

ثوان

2-م�شروع قانون احتادي 
بتعديل م�شمى الهيئة 

الوطنية للموا�شالت.

)ج 16 املعقودة بتاريخ 

2014/06/17م(
%  2.1 �شاعة واحدة و)59( 

دقيقة و)28( ثانية

1-م�شروع قانون احتادي 
يف �شاأن مكافحة االأمرا�س 

ال�شارية. )ج 15 املعقودة 

بتاريخ 2014/06/03م(

1 ق�شايا �شحية

%  0.03 دقيقة واحدة و)55( 

ثانية

1- م�شروع قانون احتادي 
بتعديل بع�س اأحكام القانون 

االحتادي رقم )7( ل�شنة 

2008م ب�شاأن املركز 
الوطني للوثائق والبحوث. 

)ج3 املعقودة بتاريخ 

2013/12/11م

4 ق�شايا اأخرى

%  2.6 �شاعتان و)28( 

دقيقة و)28( ثانية

2- م�شروع قانون احتادي 
بتعديل بع�س اأحكام القانون 

االحتادي رقم )11( 

ل�شنة 1992م باإ�شدار 

قانون االإجراءات املدنية. 

)ج 14 املعقودة بتاريخ 

2014/05/20م(

%  0.5 )26( دقيقة و)32( 

ثانية

3-م�شروع قانون احتادي 
بتعديل بع�س اأحكام القانون 

االحتادي رقم )8( ل�شنة 

2009م ب�شاأن االأو�شمة 
وامليداليات وال�شارات 

الع�شكرية.)ج16 املعقودة 

بتاريخ 2014/6/17م(
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تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

عدد مشروعات القضايا الرئيسية
الزمن المستغرقالقوانين مشروعات القوانين

نسبة مناقشة كل 
مشروع قانون من 

الزمن الكلي للجلسات

%  3.06 �شاعتان و)52( 

دقيقة و)10( ثوان

4- م�شروع قانون احتادي 
يف �شاأن مكافحة املواد 

املحظورة يف جمال ريا�شات 

�شباقات اخليل والفرو�شية.

)ج16 املعقودة بتاريخ 

2014/6/17م(
%  52.3 )49( �شاعة و 

)57( دقيقة و 

)15( ثانية

- 15 املجموع

- ر�شم بياين ميثل الزمن امل�شتغرق ملناق�شة م�شروعات القوانني التي متت مناق�شتها :
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 مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد 
المحظورة في مجال سباقات الخيل والفروسية
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- وقد جاءت مناق�شة م�شروعات القوانني على النحو االآتي :

1- م�شروع قانون احتادي ب�شاأن اإن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة الذيد باإمارة ال�شارقة: يتكون 
م�شروع القانون من )4( مواد، ويهدف هذا امل�شروع اإىل  التي�شري على املتقا�شني وذلك بالتو�شع يف املحاكم 

االبتدائية مبا يخدم امل�شلحة العامة، وي�شاعد على �شرعة الف�شل يف الق�شايا، خ�شو�شا يف ظل الزيادة 

امل�شطردة يف عدد الق�شايا على اختالف اأنواعها يف مدينة الذيد وبعد امل�شافة بني منطقة الذيد وحماكم 

ال�شارقة.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )1( من 

امل�شروع فهي :

- املطالبة  باإبقاء املادة كما جاءت من احلكومة  على النحو االآتي :)تن�شاأ حمكمة احتادية ابتدائية يف مدينة 

الذيد التابعة الإمارة ال�شارقة، ت�شمى حمكمة الذيد االحتادية االبتدائية( دون ذكر نطاقها اجلغرايف، حيث 

اإن حتديد النطاق اجلغرايف  يكون بني االإمارات فقط دون اإمارة واحدة.

الذيد االحتادية هو  النطاق اجلغرايف ملحكمة  اللجنة يف حتديد  اأدخلته  الذي  التعديل  اأن  اإىل  التنويه    -

التي�شري على املتقا�شني  يف املنطقة الو�شطى لقرب مدينة الذيد وبعدها عن اإمارة ال�شارقة، وتفادي التنازع 

االخت�شا�شي  ملحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية بالنظر يف الدعوى. 

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

- االقرتاح  باإ�شافة تعديل على املادة االأوىل  لتكون كاالآتي :)تن�شاأ حمكمة احتادية ابتدائية يف مدينة الذيد 

التابعة الإمارة ال�شارقة، ت�شمى حمكمة الذيد االحتادية االبتدائية، وميتد اخت�شا�شها اإىل املنطقة  الو�شطى 

التابعة الإمارة ال�شارقة، وتكون حمكمة املدام اجلزئية اإحدى الدوائر التابعة لها(.

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

- وافق املجل�س على مقرتح اإ�شافة تعديل على املادة االأوىل  لتكون كاالآتي :)تن�شاأ حمكمة احتادية ابتدائية 

يف مدينة الذيد التابعة الإمارة ال�شارقة، ت�شمى حمكمة الذيد االحتادية االبتدائية، وميتد اخت�شا�شها اإىل 

املنطقة الو�شطى التابعة الإمارة ال�شارقة، وتكون حمكمة املدام اجلزئية اإحدى الدوائر التابعة لها(.

- وبخ�شو�س موقف املجل�س من م�شروع  قانون احتادي يف �شاأن »اإن�شاء حمكمة احتادية ابتدائية مبدينة 

الذيد باإمارة ال�شارقة« 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.

ابتدائية يف  :)تن�شاأ حمكمة احتادية  كاالآتي  لتكون  االأوىل   املادة  تعديل على  اإ�شافة  املجل�س على  وافق   -

اإىل  اخت�شا�شها  وميتد  االبتدائية،  االحتادية  الذيد  حمكمة  ت�شمى  ال�شارقة،  الإمارة  التابعة  الذيد  مدينة 

املنطقة الو�شطى التابعة الإمارة ال�شارقة، وتكون حمكمة املدام اجلزئية اإحدى الدوائر التابعة لها(.

)ج3 املعقودة بتاريخ 11-12-2013م(

2- م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )7( ل�شنة 2008م ب�شاأن املركز 
الوطني للوثائق والبحوث: 

- وافق املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )7( ل�شنة 2008م 

ب�شاأن املركز الوطني للوثائق والبحوث.

)ج3 املعقودة بتاريخ 11-12-2013م(

اإ�شايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات  3- م�شروع قانون احتادي يف �شاأن تقرير اعتماد 
امل�شتقلة عن ال�شنة املالية 2013م: 

لالحتاد  العامة  للميزانية  اإ�شايف  اعتماد  تقرير  �شاأن  يف  احتادي  قانون  م�شروع  على  املجل�س  وافق   -

عليه يف  وافق  ثم  مادة  مادة  ثم  املبداأ  2013م، من حيث  املالية  ال�شنة  امل�شتقلة عن  وميزانيات اجلهات 

جمموعه واجلداول املرافقة له.

)ج4 املعقودة بتاريخ 24-12-2013م(

4- م�شروع قانون احتادي يف �شاأن  ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�شتقلة امللحقة 
عن ال�شنة املالية 2014م : وقد كانت اأبرز اال�شتف�شارات واملالحظات التي طرحها اأ�شحاب ال�شعادة 

االأع�شاء فيه هي:

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب تركيز جممل امليزانية على االأجور والرواتب والتي بلغت 95.8 % من ميزانية 2014.

- اال�شتفهام عن عدم الرتكيز على امل�شاريع واالأولويات املجتمعية يف خطط الوزارات عند اإعداد امليزانية 

% فقط من جممل امليزانية، وهذا ال يتما�شى مع التطلعات املجتمعية  حيث بلغت الن�شبة املخ�ش�شة لها 4 

واحلكومية يف حتقيق التنمية املتوازنة.

اأثارها  والتي  للمتطلبات االجتماعية  امليزانية  توزيعات  اال�شتف�شار عن عدم تخ�شي�س موارد مالية يف   -

املجل�س خالل مناق�شة التو�شيات التي متت املوافقة عليها من قبل احلكومة.
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- الت�شاوؤل 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.

- اال�شتفهام عن جهود وزارة املالية يف ا�شتحداث موارد مالية لتاأهيل الطلبة املواطنني يف اجلامعات وذلك 

ل�شغل االحتياجات الوظيفية يف الوزارات وخا�شة الوظائف الفنية.

- اال�شتف�شار عن وجود اإ�شكالية تواجه الوزارات عند اإحالل وتوطني الوظائف حيث اإن العن�شر املواطن يتطلب 

�شغل قرابة الثالثة اإىل اأربعة �شواغر مالية للوفاء براتبه مما يوؤدي اإىل تكد�س العمل لدى هذه الوزارات.

- الت�شاوؤل عن دور وزارة املالية يف ال�شعوبات التي تواجهها الوزارات يف حتقيق مبادرات التوطني وذلك 

نظرًا لقلة املخ�ش�شات املالية لذلك.

- الت�شاوؤل عن عدم تخ�شي�س ميزانية لتوظيف املواطنني يف الدوائر والهيئات االحتادية.

- اال�شتفهام عن تخ�شي�س ميزانية  ملبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ/ حممد بن را�شد اآل مكتوم - حاكم 

دبي »رعاه اهلل« التي اأعلن عنها يف اخللوة الوزارية ملجل�س الوزراء.

- املطالبة باإعادة النظر يف املوازنات بو�شعها كل �شنة و زيادتها ال�شتيعاب كل ما هو جديد من برامج �شواء 

الع�شف  اأو حول مبادرة  الوطني االحتادي  اأو كل ما جاء يف تو�شيات املجل�س  كانت مقدمة من احلكومة 

الذهني حتى ميكن تطبيقها يف امل�شتقبل.

- اال�شتفهام عن نق�س املخ�ش�شات املالية اخلا�شة برتقيات املوظفني و حماية امل�شتهلك وكليات التقنية العليا.

- الت�شاوؤل عن كيفية تلبية امليزانية االحتادية لالحتياجات املجتمعية املختلفة  وخ�شو�شًا التنموية منها.

- اال�شتف�شار عن عدم زيادة ميزانية  بنك االإمارات للتنمية الذي يدعم امل�شاريع املتو�شطة وال�شغرية و 

برنامج زايد لالإ�شكان والبنية التحتية.

- اال�شتفهام عن عدم و�شع اآلية لتح�شيل االإيرادات خالل الثالث �شنوات القادمة.

- الت�شاوؤل عن عدم زيادة ميزانية م�شروع زايد لالإ�شكان فقد مت رفع �شقف املنح والقرو�س من )500( األف 

اإىل )800( األف ح�شب توجيهات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة.   

الوزراء يف خلوته  اأعلن عنها جمل�س  التي  للمعلمني  الوظيفي  ال�شلم  اآلية تطبيق مبادرة  - اال�شتف�شار عن 

الوزارية االأخرية كاإحدى املبادرات لهذه ال�شريحة املهمة يف املجتمع.

- اال�شتفهام عن املبلغ الذي تقدمت به وزارة ال�شحة للح�شول عليه كميزانية لالأعوام)2014م -2016م( 

وما مت تخ�شي�شه لها بعد ذلك.

- الت�شاوؤل عن اأ�شباب انخفا�س ميزانية وزارة ال�شحة يف العامني )2015م و2016م( عما كانت عليه يف 

عام 2014م.

ال�شامل  ال�شحي  التاأمني  م�شروع  عائد  لقيا�س  جدوى  درا�شة  بعمل  املالية  وزارة  قيام  عن  اال�شتف�شار   -

للمواطنني اقت�شاديًا اإذا ما مت تطبيقه. 

- االإ�شارة اإىل اأن ن�شبة ما مت ر�شده من مبالغ مالية يف ميزانية وزارة الرتبية والتعليم للهدف اال�شرتاتيجي« 

تعزيز الهوية الوطنية وتنمية روح املواطنة لدى الطلبة« هو ما يعادل )0.4 %( من ميزانية الوزارة، والهدف 

%( فقط من جممل امليزانية وهذه املبالغ  اال�شرتاتيجي« توفري بيئة مدر�شية اآمنة وداعمة وحمفزة« هو )2 

تعترب قليلة جدا لهذه االأهداف نظرا الأهميتها.

- التنويه اإىل قيام الوزارة بدمج بع�س املدار�س يف اإمارات الدولة نتيجة قلة املبالغ املالية املدرجة للبنى 

التحتية يف ميزانيتها، االأمر الذي اأدى اإىل تكد�س اأعداد كبرية من الطلبة يف الف�شول الدرا�شية مما له اأثر 

�شلبي على العملية التعليمية.   

- اال�شتف�شار عن وجود اإ�شكالية يف توفري املتطلبات املالية لوزارة الرتبية والتعليم وذلك الختالف مواعيد 

بداية العام الدرا�شي عن بداية ال�شنة املالية.

للطاقة يف  املتزايدة  لتلبية االحتياجات  والطاقة  املالية  وزارتي  وا�شحة بني  اال�شتفهام عن وجود خطة   -

االإمارات ال�شمالية.

- االقرتاح  بوجود تن�شيق مع وزارة البيئة واملياه لتقدمي دعم منا�شب لفئتي املزارعني وال�شيادين من خالل 

توفري املخ�ش�شات املالية املنا�شبة لهم بناًء على احتياجاتهم الفعلية.

- الت�شاوؤل عن جهود الوزارة  يف زيادة املخ�ش�شات املالية للكوادر الطبية العاملة يف وزارة ال�شحة. 

- الت�شاوؤل عن اأ�شباب تقليل االعتمادات املالية لوزارة ال�شوؤون االجتماعية على الرغم من اأن املخ�ش�شات 

املالية ال�شابقة ال تغطي جميع الفئات امل�شتحقة لل�شمان االجتماعي.

- االإ�شارة اإىل  اأن وزارة املالية حتدد احتياجات اجلهات االحتادية كمبالغ مالية دون النظر اإىل االحتياجات 

الفعلية واملجتمعية  لتلك اجلهات وتقدمي الدعم املنا�شب لها.

الوراثية  بنك اجلينات  اإن�شاء  ب�شاأن  واملياه  البيئة  لوزارة  امليزانية  اعتمادات يف  اإىل عدم وجود  التنويه   -

للحفاظ على املوارد النباتية يف الدولة.

- املطالبة بتحديد املخ�ش�شات املالية  املنا�شبة للقوانني منذ اإ�شدارها لتفادي وجود اأي عوائق لتنفيذها.

اال�شتف�شارات  هذه  على  املالية  لل�شوؤون  الدولة  – وزير  الطاير  حميد  عبيد   / معايل  رد  جاء  وقد   -

واملالحظات كاالآتي :

- االإ�شارة اإىل وجود جمل�س لتن�شيق ال�شيا�شات املالية على م�شتوى الدولة، يعمل على التن�شيق يف حتديد 

توزيع امل�شروفات على كافة املجاالت وذلك وفق معايري �شندوق النقد الدويل. 
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اأو  واجلهة  الوزراء  جمل�س  رئا�شة  مكتب  بني  عليها  االتفاق  يتم  االأداء  وموؤ�شرات  اال�شرتاتيجية  اخلطة   -

الوزارة املعنية، ومت اإ�شافة قيا�س اخلدمات التكميلية يف اخلطة اال�شرتاتيجية 2014 - 2016.

- التاأكيد على اأن احلكومة تاأخذ تو�شيات املجل�س الوطني االحتادي بعني االعتبار وت�شعى اإىل اإيجاد امل�شادر 

املالية وح�شاب التكلفة لتطبيق تلك التو�شيات على اأر�س الواقع.

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.

- هناك جمل�س لتن�شيق ال�شيا�شات املالية ون�شب ال�شرف على م�شتوى الدولة وم�شاركة االإمارات االأخرى يف 

امليزانية هي من اخت�شا�س املجل�س االأعلى لالحتاد وجمل�س الوزراء.

وتاأهيل  اإعداد  يف  واجلامعات  املعنية  اجلهات  بني  للتن�شيق  اإمكانية  هناك  الوزراء  جمل�س  لقرار  طبقًا   -

تقديراتها  خالل  من  الوظيفية  الوزارات  احتياجات  ح�شب  وذلك  املواطنني  من  الدار�شني  اخلريجني 

للميزانية.

االحتادية  احلكومة  لدى  وتوجد  واالإحالل  ال�شاغرة  الوظائف  خالل  من  يتم  التوطني  مبادرات  حتقيق   -

1566 وظيفة �شاغرة.

- تقوم الوزارة باالإحالل والتوطني بطريقة منظمة، وذلك باإيجاد الكفاءات املواطنة  وتدريبها  لالرتقاء 

بامل�شتوى الوظيفي. 

- التزام وزارة املالية بتنفيذ اأي توجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ / حممد بن را�شد اآل مكتوم – حفظه 

اهلل حول مبادرة الع�شف الذهني للوزارات.

ميزانيتها  يف  بند  اإدراج  يف  احلرية  وزارة  والأي  والتاأهيل،  التدريب  ت�شمل  ميزانية  كل  اأن  اإىل  التنويه   -

وتخ�شي�س مبلغ حمدد ملجاالت التدريب املختلفة.

- دور وزارة املالية يف �شاأن التو�شيات التي �شدرت عن اخللوة الوزارية اأو املجل�س الوطني االحتادي بعد 

موافقة جمل�س الوزراء عليها ومناق�شتها يف اخلطة اال�شرتاتيجية اأو اجلهة املعنية يتمثل يف حتديد التكلفة 

الالزمة لتنفيذها.

- هناك جلنة خمت�شة ب�شاأن التعليم العايل تت�شكل من وزارة �شوؤون الرئا�شة ووزارة املالية وديوان املحا�شبة 

فالديوان هو من يقوم بالتدقيق على عدد الطلبة وتخ�شي�س االعتمادات املالية الالزمة لكافة التخ�ش�شات 

يف اجلامعات احلكومية.

اأن امليزانية االحتادية تلبي كافة االحتياجات املجتمعية، حيث ح�شلت الدولة على املركز  التاأكيد على   -

االأول عربيًا �شمن موؤ�شر قيا�س الرفاهية وال�شعادة للدول، فقد مت �شرف نحو )400( مليار عام 2013م 

لتلبية هذه االحتياجات.

- ال تقوم وزارة املالية بتحديد املبالغ الالزمة لبنك التنمية، واإمنا يقوم البنك بتحديد متطلباته  وتعر�س على 

جمل�س الوزراء وبعد املوافقة عليها يتم العمل على تخ�شي�س املبالغ املالية الالزمة لها من قبل وزارة املالية.

- تقوم الوزارة بدرا�شة اأي خدمة جديدة بتقييمها وفر�س ر�شوم عليها، اأما اخلدمات احلالية فتقوم الوزارة 

اإذا كانت ما تقدمه يوازي تكلفتها التي  اأو �شنتني مع اجلهات والوزارات املعنية  باإعادة درا�شتها كل �شنة 

و�شعت لها.

- يقوم برنامج ال�شيخ زايد بتقدمي متطلباته لوزارة املالية واللجنة املالية واالقت�شادية ثم جمل�س الوزراء 

لو�شع املخ�ش�شات املالية الالزمة لها وبعد املوافقة عليها يتم تنفيذها من قبل وزارة املالية. 

اإقرار �شلم الرواتب اجلديد للمعلمني من قبل جمل�س الوزراء والعمل على توفري اعتمادات  - عندما يتم 

مالية اإ�شافية لهذه املبادرة، �شتعمل وزارة املالية على اتخاذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ هذا االأمر. 

قيد  والت�شريع  الفتوى  دائرة  يف  االآن  حتى  يزال  ال  للمواطنني  ال�شامل  ال�شحي  التاأمني  قانون  م�شروع   -

الدرا�شة قبل اإ�شداره وتطبيقه.

- مت تخ�شي�س مبلغ )3( مليارات و)413( األف درهم كميزانية مدرجة لوزارة ال�شحة يف عام 2014م 

للتنفيذ يف  م�شروعات مدرجة  وجود  لعدم  نظرًا  الرقم يف عامي )2015م-2016م(  انخف�س هذا  وقد 

ميزانية هذين العامني كما هو احلال يف عام 2014م.

- التاأكيد على عدم وجود اإ�شكالية يف توفري املتطلبات واالحتياجات املادية لوزارة الرتبية والتعليم الختالف 

بداية العام الدرا�شي عن بداية ال�شنة املالية، وذلك لوجود خطة ا�شرتاتيجية �شابقة اأعدتها وزارة الرتبية 

والتعليم و�شعت فيها جميع احتياجاتها املالية.

- التنويه اإىل اأن الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء هي اجلهة املخت�شة بتوفري احتياجات الطاقة يف االإمارات 

ال�شمالية، وهي جهة م�شتقلة  لها ميزانية منف�شله عن وزارة الطاقة.

- التاأكيد على اأن املبلغ املخ�ش�س يف امليزانية لدعم مهنة فئتي املزارعني وال�شيادين حدد بناًء على اتفاق 

بني جمل�س الوزراء املوقر ووزارة البيئة واملياه، حيث مل يتم اإخطار وزارة املالية بزيادة قيمة الدعم املقدم 

لتلك الفئة.

- متت زيادة بدل طبيعة العمل )100 %( للكوادر الطبية يف وزارة ال�شحة منذ بداية عام 2012م،باالإ�شافة 

اإىل اأنه مت تخ�شي�س مبلغ )300( مليون درهم يف م�شروع القانون لدعم الكوادر الطبية يف الوزارة.

-  هناك قرار من جمل�س الوزراء املوقر حدد جميع الفئات امل�شتحقة لل�شمان االجتماعي وكيفية �شرف 

امل�شاعدات املالية للم�شتحقني.

-  التاأكيد على قيام وزارة املالية باإعداد درا�شات مع اجلهات املعنية ملعرفة احتياجات الوزارات واجلهات 

االحتادية  وحتديد املبالغ املالية املنا�شبة لها يف امليزانية ورفعها اإىل جمل�س الوزراء املوقر الإقرارها.
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- وزارة البيئة واملياه هي اجلهة املخت�شة باإن�شاء بنك اجلينات الوراثية الذي ي�شهم يف حفظ و�شيانة املوارد 

النباتية يف الدولة.

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

- ثم وافق على م�شروع القانون من حيث املبداأ ثم مادة مادة ثم وافق عليه يف جمموعه واجلداول املرافقة له.

)ج4 املعقودة بتاريخ 24-12-2013م(

5- م�شروع قانون احتادي يف �شاأن »قانون ودمية«: يتكون م�شروع القانون من )72( مادة، ويهدف هذا 
امل�شروع اإىل متتع الطفل بكافة حقوقه وحمايتها، وو�شع االآليات املنا�شبة حلماية تلك احلقوق. 

- وفيما يخ�س مالحظات ال�شادة االأع�شاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت اأبرز االأفكار 

واالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول م�شمى م�شروع القانون هي:

- االقرتاح بتعديل م�شمى م�شروع القانون اإىل )حقوق الطفل( ليتما�شى مع املنظمات العاملية واملتعارف 

عليه يف القوانني املحلية.

ناحية  من  ل�شموليته  اللجنة  من  جاء  كما  )الطفل(  ب�شاأن  القانون  م�شروع  م�شمى  باإبقاء  االقرتاح   -

بت�شميته  للطفل وعدم ح�شره يف جهة معينة  الدولة  والواجبات املرتتبة على  الوالدين  الواجبات وحقوق 

)حقوق الطفل( الأن امل�شمى جزئي.

- االقرتاح باإبقاء م�شمى م�شروع القانون ب�شاأن )الطفل( كما جاء من اللجنة الأن م�شمى )قانون ودمية( 

يتعار�س مع  حق هذا ال�شخ�س واأ�شرته يف حماية ا�شمه وما يتعلق بهذا اال�شم من جرائم يكون الزمن كفياًل 

بن�شيان املجتمع لها وبالتايل ال توؤثر تلك اجلرائم على �شمعة باقي اأفراد اأ�شرته.

القانون اإىل )حماية حقوق الطفل( ملا يعك�س ما بداخل هذا القانون  - االقرتاح بتعديل م�شمى م�شروع 

ومعرب عنه من بنود ومواد ب�شكل وا�شح.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت على 

النحو االآتي:

م�شروع القانون ب�شاأن )قانون ودمية( كما جاء من احلكومة، فهناك العديد  باإبقاء م�شمى  - االقرتاح 

من الدول ت�شمي م�شروعات قوانينها باأ�شماء اأ�شخا�س اإما تكرميًا لهم الجتهادهم يف جمال معني اأو لوقوع 

اأفعال م�شابهة يف امل�شتقبل  اأية  اإ�شدار قانون يعاقب ب�شدة على  جرمية �شنيعة  لهوؤالء االأ�شخا�س ت�شتلزم 

في�شمى القانون با�شم ال�شحية للتذكري.

- التنويه اإىل اأن ت�شمية هذا القانون ب)قانون ودمية( كان مقرتحًا من �شاحب ال�شمو ال�شيخ / حممد بن 

را�شد حاكم دبي »رعاه اهلل« لوقوع  الفاجعة التي اأملت بالطفلة ودمية وهزت الراأي العام االإماراتي، االأمر 

الذي كان له تاأثري كبري باالإ�شراع يف اإ�شدار  قانون يحمي الطفل بالدولة.

الطفل(  )قانون ودمية حلقوق  لي�شبح  الطفل(  )حقوق  و  )ودمية(  قانون  امل�شميني  بدمج  االقرتاح   -

حلماية حقوق الطفل ولي�س ال�شوؤون االأخرى املخت�شة بالطفولة.

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

- وافق املجل�س على ت�شمية م�شروع القانون ب )م�شروع قانون احتادي رقم )( ل�شنة 2013م ب�شاأن حقوق 

الطفل(.

ديباجة  االأع�شاء حول  ال�شعادة  اأ�شحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  اأما ما يخ�س   -

م�شروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة بند م�شتحدث وهو )القانون االحتادي رقم )3( ل�شنة 1996م ب�شاأن اخت�شا�س املحاكم 

ال�شرعية بنظر بع�س اجلرائم( الأنه مت نقل اخت�شا�شات املحاكم املدنية اإىل املحاكم ال�شرعية.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت على 

النحو االآتي:

االأطفال  جميع  على  اأحكامه  تنطبق  القانون  وهذا  �شنة   )25( من  االأحداث  قانون  تطبيق  اإىل  التنويه   -

واإذا متت اإ�شافة قانون املحاكم ال�شرعية فاإن اأحكامه تنطبق على ال�شريعة االإ�شالمية، وهذا القانون لي�س 

موجهًا فقط للطفل االإماراتي امل�شلم واإمنا جلميع االأطفال املقيمني على اأر�س هذه الدولة من اأجل حمايتهم 

وحفظ حقوقهم.

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

1996م  الديباجة وهو )القانون رقم )3( ل�شنة  البند امل�شتحدث يف  اإ�شافة  تاأجيل  - وافق املجل�س على 

ب�شاأن اخت�شا�س املحاكم ال�شرعية بنظر بع�س اجلرائم(

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )1( 

من م�شروع القانون اخلا�شة بالتعريفات فهي :

- االقرتاح بتعديل ا�شم التعريف من )اجلهات املعنية( اإىل )ال�شلطات املعنية( الأنه متعارف عليه يف املجل�س 

واحلكومة.

ما مل يبلغ ال�شن الثامنة  اإن�شان ولد حيًا  )كل  تعريف الطفل لي�شبح  - االقرتاح بتحديد �شن البلوغ يف 

ع�شرة �شنة ميالدية من عمره(

- االقرتاح باإبقاء ا�شم التعريف كما جاء من احلكومة وهو )اأخ�شائي حماية الطفل( الأنه متعارف عليه 
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مهنياً واأكادميياً ولي�س )اخت�شا�شي حماية الطفل(.

)ال�شخ�س  كاالآتي  لي�شبح  الطفل  حماية  اخت�شا�شي  تعريف  اإىل  )مرخ�س(  كلمة  باإ�شافة  االقرتاح   -

اأو اجلهات املعنية ح�شب االأحوال باملحافظة على حقوق  املوؤهل املرخ�س واملكلف من ال�شلطة املخت�شة 

الطفل وحمايته يف حدود اخت�شا�شاته ح�شبما ورد يف هذا القانون(.

- التنويه اإىل �شرورة عدم حذف عبارة )الرتبية الدينية( يف البند امل�شتحدث يف تعريف اإهمال الطفل 

الأن دولة االإمارات دولة اإ�شالمية.

- االقرتاح باإ�شافة  تعريفات م�شتحدثة وهي: )عنف الطفل( و)ا�شتغالل الطفل(.

- االقرتاح بتعديل تعريف �شوء معاملة الطفل لي�شبح كاالآتي : )اأي فعل اأو امتناع عن فعل من �شاأنه  اأن 

يوؤدي اإىل اإحلاق االأذى ب�شحة الطفل النف�شية اأو اجل�شدية وي�شمل ذلك اأي اأذى متعمد اأو غري متعمد 

بالطفل(.

- االقرتاح باإ�شافة كلمتني اإىل التعريف امل�شتحدث من اللجنة يف �شاأن �شوء معاملة الطفل لي�شبح )يوؤدي 

اإىل اأذى بدين اأو نف�شي للطفل(.

الطاقة  اأو  للقوة  املتعمد  كاالآتي:)اال�شتخدام  وهو  الطفل  �شد  للعنف  تعريف  با�شتحداث  االقرتاح   -

البدنية الفعلية اأو التهديد با�شتخدامها �شد الذات اأو �شد اأي طفل من قبل اأي فرد اأو جماعة توؤدي 

�شرراً فعلياً حمتماًل ل�شحة الطفل اأو بقائه على قيد احلياة اأو منوه اأو كرامته( 

كل  فوق  الطفل  كاالآتي: )جعل م�شالح  وهو  للطفل  الف�شلى  امل�شالح  تعريف  با�شتحداث  االقرتاح   -

اعتبار وذات اأولوية اأو اأف�شلية يف جميع الظروف مهما كانت م�شالح االأطراف االأخرى(.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت على 

النحو االآتي:

- املوافقة على اإ�شافة كلمة )مرخ�س( اإىل تعريف اخت�شا�شي حماية الطفل.

- االقرتاح بتعديل تعريف اإهمال الطفل يف البند امل�شتحدث  ليتوافق مع منظمة ال�شحة العاملية في�شبح 

كاالآتي:)عدم تقدمي االحتياجات االأ�شا�شية للطفل من قبل اأحد والديه اأو ال�شخ�س الذي يقوم برعايته 

مما  االآمنة  احلياتية  والظروف  العاطفي  والتطور  وامل�شكن  والتغذية  والتعليم  ال�شحة  جماالت  يف 

يوؤدي اإىل االإخفاق يف الرقابة  املنا�شبة وحماية الطفل من االأذى ويوؤثر على تطوره اجل�شدي والعقلي 

والعاطفي واالجتماعي واالأخالقي(.

املوجودين على  االأطفال  اإىل جميع  القانون موجه  الأن هذا  الدينية(  )الرتبية  االقرتاح بحذف عبارة   -

اأر�س الدولة من اأجل حماية حقوقهم.

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

- وافق املجل�س على تعديل تعريف )اجلهات املعنية( لي�شبح )ال�شلطات املعنية(.

كاالآتي:              لي�شبح  الطفل  حماية  اخت�شا�شي  تعريف  اإىل  )مرخ�س(  كلمة  اإ�شافة  على  املجل�س  وافق   -

على  باملحافظة  االأحوال  ح�شب  املعنية  اجلهات  اأو  املخت�شة  ال�شلطة  من  واملكلف  املرخ�س  )ال�شخ�س 

حقوق الطفل وحمايته يف حدود اخت�شا�شاته ح�شبما ورد يف هذا القانون(

- وافق املجل�س على اإبقاء التعريف امل�شتحدث )�شوء معاملة الطفل(  كما جاء من اللجنة.

- وافق املجل�س على اإبقاء التعريف امل�شتحدث )اإهمال الطفل( كما جاء من اللجنة.

تربيته  بكلمة  )االإ�شالمية(  تربيته  كلمة  با�شتبدال  الطفل  اإهمال  تعريف  تعديل  على  املجل�س  وافق   -

)الدينية( والذي اأ�شبح كالتايل )اإهمال الطفل: عدم قيام الوالدين اأو القائم على رعاية الطفل باتخاذ 

التدابري الالزمة للمحافظة على حياته وتربيته االإ�شالمية و�شالمته البدنية و النف�شية و العقلية و االأخالقية 

من اخلطر، وحماية حقوقه املختلفة(.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )2( فهي :

 - اال�شتف�شار عن مفهوم عبارة متكني الطفل من حقوقه الواردة يف املادة.

- االإ�شارة اإىل اأن عبارة متكني الطفل من حقوقه متت اإ�شافتها اإىل �شدر املادة وذلك حتى ي�شمن القانون 

ح�شول الطفل على حقوقه لكونه طفل عاجز عن احل�شول على حقوقه لوحده. 

- االقرتاح با�شتبدال عبارة )كحق للوالدين( بعبارة )حق لالآباء( يف البند )2( من املادة وذلك الأنها 

اأ�شمل يف معناها لكل من االأم واالأب.

- االقرتاح با�شتبدال كلمة )العنف( بكلمة )اعتداء( يف البند )2( من املادة.

التم�شك  على  الطفل  )تن�شئة  كاالآتي:  لي�شبح  املادة  من  رقم )3(  البند  على  تعديل  باإ�شافة  االقرتاح   -

بعقيدته واالعتزاز بهويته الوطنية واحرتام ثقافة التاآخي االإن�شاين(.

- االقرتاح باالإبقاء على البند )4( امل�شتحدث باملادة يف �شاأن حماية امل�شالح الف�شلى للطفل.

- االقرتاح باأن يتم نقل البند )6( كما جاء من اللجنة لي�شبح برقم )4( يف املادة مراعاة لرتتيب االأفكار 

وت�شل�شلها.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي - وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- االقرتاح با�شتبدال عبارة )متتع الطفل بحقوقه( الواردة يف املادة بعبارة )متكني الطفل من حقوقه(.

اإ�شافة تعديل على البند رقم )3( من املادة لي�شبح كاالآتي: )تن�شئة الطفل على  - املوافقة على مقرتح 

التم�شك بعقيدته واالعتزاز بهويته الوطنية واحرتام ثقافة التاآخي االإن�شاين(.
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- املوافقة على البند )4( امل�شتحدث من اللجنة يف �شاأن حماية امل�شالح الف�شلى للطفل.

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

املخت�شة  ال�شلطات  )تعمل  كاالآتي  الن�س كما جاء من احلكومة وذلك  االإبقاء على  املجل�س على  وافق   -

واجلهات املعنية على حتقيق االآتي(.

- وافق املجل�س على مقرتح  ا�شتبدال عبارة )كحق للوالدين( بعبارة )حق لالآباء( يف البند )2( من املادة 

وذلك الأنها اأ�شمل يف معناها لكل من االأم واالأب.

- وافق املجل�س على مقرتح  ا�شتبدال كلمة )العنف( بكلمة )اعتداء( يف البند )2( من املادة.

- وافق املجل�س على مقرتح  اإ�شافة  تعديل على البند رقم )3( من املادة لي�شبح كاالآتي )تن�شئة الطفل على 

التم�شك بعقيدته واالعتزاز بهويته الوطنية واحرتام ثقافة التاآخي االإن�شاين(.

- وافق املجل�س على البند )4( امل�شتحدث من اللجنة يف �شاأن حماية امل�شالح الف�شلى للطفل.

-  وافق املجل�س على نقل البند )6( كما جاء من اللجنة لي�شبح برقم )4( يف املادة مراعاة لرتتيب االأفكار 

وت�شل�شلها.

اأبديت  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  كانت  فقد  القانون  م�شروع  من   )3( املادة  وبخ�شو�س   -

حولها هي:

- االقرتاح باإ�شافة مفاهيم »لونه اأو مولده اأو لغته اأو والديه« اإىل املادة لكونها من العنا�شر املتعارف عليها 

دوليًا يف عدم التمييز.

- االقرتاح بعدم حذف البند )2( من املادة بل نقله لي�شبح اأحد بنود املادة )2( يف م�شروع القانون.

- وقد جاء رد معايل/ مرمي الرومي  – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت على النحو االآتي:

- املوافقة على املادة )3( كما جاءت معدلة من اللجنة.

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

- وافق املجل�س على املادة )3( كما جاءت من اللجنة.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبديت فقد كانت هي:

- االقرتاح با�شتبدال لفظة )�شونها( ب)�شيانتها( الواردة يف البند )1( من املادة.

- االقرتاح با�شتبدال لفظة )احتياجات( ب)حاجات( الواردة يف البند )2( من املادة

- االقرتاح باإ�شافة عبارة )وعدم الك�شف عن هويته( اإىل ذيل البند )ج( امل�شتحدث يف املادة.

- املطالبة باأن تكون هناك اأماكن خا�شة الأخذ اأقوال االأطفال يف الق�شايا التي يتعر�شون لها ملنع تعر�شهم 

الأي اأذى نف�شي اإزاء هذا االأمر.

- وقد جاء رد معايل/ مرمي الرومي  – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت على النحو االآتي:

اأما  النف�شية  باالأ�شياء  الأنها مرتبطة  اللجنة  قبل  امل�شتحدثة من  )حاجات(  لفظة  باالإبقاء على  املطالبة   -

لفظة )احتياجات( فهي مرتبطة باالأ�شياء املادية.

داعي  فال  القانون  م�شروع  من   )46( املادة  تناولته  الطفل  هوية  عن  الك�شف  مو�شوع  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

لت�شمينه هنا. 

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

- وافق املجل�س على املادة )4( كما جاءت من اللجنة.

- اما املادة )8( والتي اأ�شبحت برقم )6( بعد تعديل اللجنة فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات 

التي اأبديت حولها هي:

- اال�شتف�شار عن تو�شيح من هي اجلهات املعنية امل�شوؤولة عن رعاية الطفل وحمايته.

- وقد جاء رد معايل/ مرمي الرومي  – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت على النحو االآتي:

- اجلهات املعنية هنا هي كل اجلهات التي تقدم خدمات للطفل �شواء كانت تعليمية اأو �شحية اأو اجتماعية 

اأو غريها من خالل ال�شيا�شات العامة املر�شومة لهذه اجلهات.

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

- وافق املجل�س على ال�شيغة اجلديدة املقرتحة من م�شت�شار املجل�س للمادة وهي: »تعمل اجلهات املعنية 

املجاالت اخلا�شة  املخت�شة يف جميع  ال�شلطات  ت�شعها  التي  والربامج  ال�شيا�شات  تنفيذ  امل�شوؤولة على 

بالطفل«

اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )9(  اأبداها  اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي  -  وبخ�شو�س 

والتي اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة برقم )7( من م�شروع القانون اخلا�شة باحلقوق االأ�شا�شية لالأطفال 

فهي :

�شريتب على  النظر عن جن�شياتهم  بغ�س  االأطفال  وتطور  لنمو  وكفالة احلكومة  رعاية  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

الدولة التزامات مادية كبرية.

- وقد جاء رد معايل/مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية  على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املق�شود بهذه املادة رعاية وكفالة  ومنو وتطور الطفل وحفظ حقوقه وفقًا الأحكام م�شروع هذا القانون، 
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ولي�س التكفل بااللتزامات املالية لرعايته.

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

- وافق املجل�س على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )10( بعد تعديل 

اللجنة والتي نقلت من املادة)15( من م�شروع القانون فهي :

القوانني  الأحكام  »للطفل احلق يف جن�شية وفقاً  اأن  تن�س على  والتي  املادة  )10(  االقرتاح بحذف   - 

املولود يف الدولة بغ�س  اإنها ال ت�شمح مبنح اجلن�شية االإماراتية للطفل  املعمول بها يف الدولة«، حيث 

النظر عن جن�شيته.

للقوانني  وفقًا  الطفل يف احل�شول على جن�شيته  املادة هو حفظ حق  املق�شود من هذه  اأن  اإىل  التنويه   -

املعمول بها يف الدولة 

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

- املوافقة على االإبقاء على املادة كما جاءت يف م�شروع القانون.

- وفيما يتعلق باملادة )11( امل�شتحدثة من قبل اللجنة فقد كانت اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي 

اأبديت حولها هي:

- االقرتاح بنقل املادة )18( من م�شروع القانون والتي اأ�شبحت بعد تعديل احلكومة املادة)17(  والتي 

تن�س على اأن »للطفل احلق يف احل�شانة والر�شاعة والنفقة وحماية املال والنف�س وفقاً للقوانني املعمول 

بها يف الدولة« اإىل املادة )11( امل�شتحدثة كونها من احلقوق االأ�شا�شية التي ت�شمن وتكفل معرفة والديه 

وتلقي رعايتهما.

- االإ�شارة اإىل اأن املادة )18( من م�شروع القانون والتي اأ�شبحت بعد تعديل احلكومة املادة)17(  تتعلق 

للطفل  االأ�شا�شية  باحلقوق  لها عالقة  ولي�شت  اأ�شرته،  مع  الطفل  توا�شل  كيفية  وتو�شح  االأ�شرية  باحلقوق 

الواردة يف املادة امل�شتحدثة.

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

واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على املادة امل�شتحدثة من قبل اللجنة.

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

- وافق املجل�س على املادة امل�شتحدثة من قبل اللجنة دون اإ�شافة اأي تعديالت عليها.

-  اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة  )14(  

من م�شروع القانون  والتي نقلت اإىل املادة )8( فهي :

- االقرتاح باإعادة �شياغة املادة  وتق�شيمها اإىل بندين لتكون كاالآتي:

واالآداب  العام  النظام  مع  يتفق  ومبا  ن�شجه  ودرجة  ل�شنه  وفقًا  بحرية  اآرائه  عن  التعبري  حق  للطفل   -1
والقوانني ال�شارية يف الدولة.

2- وتتاح له الفر�شة الالزمة لالإف�شاح عن اآرائه فيما يتخذ ب�شاأنه من تدابري يف حدود القوانني املعمول 
بها يف الدولة.

- التنويه اإىل اأن الغر�س من اإعادة �شياغة املادة هو �شمان عدم ا�شتغالل االأطفال يف التعبري عن اآرائهم 

واحلفاظ على النظام العام واالآداب و االأمن القومي.

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

واالآراء على النحو االآتي:

-  املوافقة على مقرتح اإعادة �شياغة املادة وجعلها فقرتني.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على مقرتح اإعادة �شياغة املادة لتكون كاالآتي:

واالآداب  العام  النظام  مع  يتفق  ومبا  ن�شجه  ودرجة  ل�شنه  وفقًا  بحرية  اآرائه  عن  التعبري  حق  للطفل   -1
والقوانني ال�شارية يف الدولة.

2- تتاح له الفر�شة الالزمة لالإف�شاح عن اآرائه فيما يتخذ ب�شاأنه من تدابري يف حدود القوانني املعمول بها 
يف الدولة.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )12( 

والتي اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة املادة)14(  من م�شروع القانون فهي :

- اال�شتف�شار عن وجود ا�شتثناءات حلظر عمل االأطفال قبل بلوغهم �شن اخلام�شة ع�شرة، وخا�شة املبدعني 

منهم كالذين يعملون يف املجاالت الفنية اأو غريها.

- اال�شتفهام عن وجود �شوابط واأ�ش�س لت�شغيل االأطفال يف قانون العمل، والعقوبات املرتتبة على خمالفة 

ت�شغيل االأطفال قبل بلوغ �شن اخلام�شة ع�شرة. 

اأن حظر ت�شغيل االأطفال قبل �شن اخلام�شة ع�شرة  يف قانون العمل ال ينطبق على القطاع  اإىل  التنويه   -

احلكومي.
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- االقرتاح باإعادة �شياغة هذه املادة مرة اأخرى لتتوافق يف م�شمونها مع قانون العمل الوارد يف الديباجة 

اأو اإلغائها.

اإىل عجز املادة لت�شهيل عملية التعديل عليها يف  )ح�شب الالئحة التنفيذية(  باإ�شافة عبارة  - االقرتاح 

امل�شتقبل.

- االقرتاح بتعديل املادة لت�شبح كاالآتي: )تعمل ال�شلطات املخت�شة واجلهات املعنية حظر ت�شغيل االأطفال 

واأ�ش�س  �شروط  العمل  قانون  وينظم  االأطفال  عمل  اأ�شكال  اأ�شوء  يف  ع�شرة  اخلام�شة  �شن  بلوغهم  قبل 

العمل  منظمة  اتفاقية  من   )182( و   )3( املادتني  يف  وردت  قد  التف�شيالت  هذه  الأن  االأطفال(  ت�شغيل 

الدولية.

- االقرتاح بتعديل الفقرة )ب( من البند )1( يف املادة بعد تعديل اللجنة لت�شبح كاالآتي :)حظر اال�شتغالل 

اأو متثل  اأو لظروف القيام بها  اأعمال تعر�س االأطفال للخطر �شواء بحكم طبيعتها  اأو اأي  االقت�شادي 

اإعاقة لتعليمه اأو �شارة ب�شحة الطفل اأو منوه(.

- اال�شتف�شار عن تغطية قانون العمل ملو�شوع ت�شغيل االأطفال يف اأي مكان ويف اأي قطاع.

- االقرتاح باإ�شافة تعريف اال�شتغالل االقت�شادي اإىل مادة التعريفات.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية  على هذه التعديالت كاالآتي: 

-  حظر عمل االأطفال قبل بلوغهم �شن اخلام�شة ع�شرة ينطبق على العمل املنتظم وامل�شتمر  املاأجور وفقًا 

لقانون العمل، اأما االأعمال غري امل�شتمرة يف جمال االإعالم اأو غريه فال ينطبق عليها احلظر. 

- هناك عقوبات  يف قانون العمل مرتتبة على خمالفة ت�شغيل االأطفال قبل �شن اخلام�شة ع�شرة، وقد اأكد 

عليها م�شروع القانون.

- التاأكيد على اأن حظر ت�شغيل االأطفال قبل �شن اخلام�شة ع�شرة ينطبق على القطاعني العام واخلا�س.

- االإ�شارة اإىل اأن معظم العقود التي يتم اإبرامها لعمل االأطفال  املوهوبني يف املجال االإعالمي اأو غريه  من 

املجاالت االأخرى  تكون مع ويل االأمر  ولي�شت مبا�شرة مع الطفل. 

- التاأكيد على وجود قانون العمل يف ديباجة م�شروع القانون مع �شرورة اإ�شافة عبارة )وتنظمها الالئحة 

اإىل  اللجنة  اأ�شافتها  التي  التفا�شيل  امل�شتقبل وحذف  القانون يف  التعديل على  لت�شهيل عملية  التنفيذية( 

املادة.

- املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة مع اإ�شافة عبارة )وتنظمها الالئحة التنفيذية(.

- املوافقة على اإ�شافة )اال�شتغالل االقت�شادي( اإىل الفقرة )ب( من البند )1( يف املادة لو�شع حد فا�شل 

لت�شغيل االأطفال فوق ال�شن )15( اأو دون ال�شن )15( و�شتحدد الالئحة التنفيذية تفا�شيل ذلك.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة كما جاءت من اللجنة يف التعديل االأول مع تعديل الفقرة )ب( يف البند )1( لت�شبح 

كاالآتي :)حظر اال�شتغالل االقت�شادي والت�شغيل يف اأي اأعمال تعر�س االأطفال للخطر �شواء بحكم طبيعتها 

اأو لظروف القيام بها وتنظم الالئحة التنفيذية للقانون وقانون العمل �شروط واأ�ش�س ت�شغيل االأطفال(.

- وفيما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )16( والتي اأ�شبحت 

برقم )15( بعد تعديل اللجنة فهي:

- اال�شتفهام عن ماهية االلتزام االأ�شري الذي �شيحقق للطفل متطلبات االأمان االأ�شري.

)ويتحمل كال الوالدين م�شوؤوليات م�شرتكة عن تربية الطفل وتكون م�شالح  باإ�شافة عبارة  - االقرتاح 

الطفل الف�شلى مو�شع اهتمامهم االأ�شا�شي يف ذلك( وهي ماأخوذة من املادة )12( من اتفاقية حقوق الطفل.

- االقرتاح باإ�شافة عبارة )اأو �شوء معاملة اأو العنف بكافة اأنواعه( اإىل عجز الفقرة )ج( من البند )2( يف املادة.

- االقرتاح باإ�شافة عبارة )وتاأمني ظروف املعي�شة املنا�شبة الالزمة لنموه الطفل يف حدود اإمكانيات املالية 

وقدراته( اإىل عجز الفقرة )ج( من البند )2( يف املادة.

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

واالآراء على النحو االآتي:

- التاأكيد على اأهمية وجود البند )1( الأنه من االأ�ش�س التي قام عليها هذا القانون من اأجل توفري االأمان للطفل 

يف ظل اأ�شرة متما�شكة ومت�شامنة.

- االقرتاح بدمج الفقرات )اأ، ب، ج، د( الواردة يف البند )2( من املادة يف فقرة واحدة �شاملة لي�شبح هناك 

بندان يف املادة هما )1،2(.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

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

- وافق املجل�س على اإلغاء املادة )5( من القانون.

- وافق املجل�س على بقاء البند )2( كما جاء من احلكومة مع اإ�شافة )توجيهه واإر�شاده(.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )17( والتي اأ�شبحت 

برقم )16( بعد تعديل اللجنة فهي:

�شخ�شية  بعالقات  واالحتفاظ  رعايتهما،  وتلقي  ووالديه  الطبيعية  )اأ�شرته  عبارة  باإ�شافة  االقرتاح   -

وات�شاالت مبا�شرة مع كليهما(.
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- وقد جاء رد معايل/ مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه املالحظات واالأفكار 

واالآراء على النحو االآتي:

- املوافقة على اإ�شافة عبارة )اأ�شرته الطبيعية ووالديه وتلقي رعايتهما( اإىل املادة.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإ�شافة عبارة )اأ�شرته الطبيعية ووالديه وتلقي رعايتهما( اإىل املادة.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )18( والتي اأ�شبحت 

برقم )17( بعد تعديل اللجنة فهي:

- االقرتاح باإ�شافة عبارة )حماية عر�شه ودينه( اإىل املادة.

- التنويه اإىل اإبقاء كلمة )الر�شاعة( يف املادة الأنها حق من حقوق الطفل ولتتوافق مع ما ورد يف قانون االأحوال 

ال�شخ�شية. 

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

واالآراء على النحو االآتي:

- التنويه اإىل حذف كلمة )الر�شاعة( الأن فيها اإلزام لالأم بالر�شاعة الطبيعية للطفل االأمر الذي قد ترتتب 

عليه ق�شايا.

- املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة يف املادة مع تعديل )حماية ماله ونف�شه(.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة وفق ال�شياغة االآتية: )للطفل احلق يف احل�شانة والر�شاعة والنفقة وحماية نف�شه  

وعر�شة ودينه وماله وفقاً للقوانني املعمول بها يف الدولة(.

- اأما ما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )19( والتي اأ�شبحت 

برقم )18( بعد تعديل اللجنة فهي:

الرعاية ال�شحية  اإحدى و�شائل  التي تعطى للطفل باعتبارها   بالتطعيمات  الوالدين  اإلزام  اال�شتف�شار عن   -

املتاحة له.

- االقرتاح باإ�شافة كلمة )اأف�شل( لت�شبح املادة كاالآتي: )للطفل احلق يف احل�شول على اأف�شل اخلدمات 

ال�شحية...( من اأجل توفري اأف�شل اخلدمات ال�شحية للطفل.

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

واالآراء على النحو االآتي:

- التنويه اإىل وجود التطعيمات يف قانون الرعاية ال�شحية وذكره يف املادة حت�شيل حا�شل.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

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

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )21( والتي اأ�شبحت برقم 

)20( بعد تعديل اللجنة فهي:

- االقرتاح باإ�شافة بند جديد برقم )1( قبل البند )1( الوارد يف املادة للت�شل�شل يف اأخذ التدابري ال�شحية 

الالزمة للطفل وهو )كفالة الرعاية ال�شحية املنا�شبة لالأمهات قبل وبعد الوالدة(.

- االقرتاح باإ�شافة عبارة على البند )2( والذي اأ�شبح برقم )3( بعد التعديل ليكون كاالآتي: )والوقاية 

من االأمرا�س املعدية واملزمنة وااللتزام بالربنامج الوطني للتح�شينات والوقاية من احلوادث وم�شار 

التدخني وال�شمنة واملواد املخدرة(.

االأطفال  تعاطي  متنع  دول  وهناك  بال�شحة  م�شرة  الأنها  واملن�شطات(  )امل�شكرات  باإ�شافة  االقرتاح   -

للمن�شطات دون �شن اخلام�شة ع�شرة.

املادة  من   )4( البند  عجز  اإىل  الالزمة(  والتطعيمات  التح�شينات  )بتوفري  عبارة  باإ�شافة  االقرتاح   -

والذي اأ�شبح برقم )6( بعد التعديل.

- التاأكيد على اإبقاء املادة كما جاءت من احلكومة واإ�شافة البنود التي ا�شتحدثتها اللجنة وهي )5،6،7،8( 

اإىل الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأنها متثل جزئيات من التدابري الوقائية للطفل. 

- املطالبة باإ�شافة بند يف �شاأن توفري تدابري ال�شالمة والوقاية وذلك بتوفري م�شتلزمات االإ�شعاف وحماية 

االأطفال يف دور احل�شانة ويف البنايات.

- االإ�شارة اإىل اأهمية البنود امل�شتحدثة من قبل اللجنة يف �شاأن اأخذ التدابري الالزمة للك�شف املبكر عن 

االأمرا�س التي يعاين منها الطفل، وكذلك تدريب العاملني يف قطاع اخلا�س ب�شحة االأم والطفل.

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

واالآراء على النحو االآتي:

- التنويه اإىل اأن اإفراد بند لرعاية االأم فيه خروج عن قانون حقوق الطفل الأن هذا االأمر يت�شمنه قانون 

الرعاية ال�شحية.

- الربامج الوطنية للتطعيمات جزء من اال�شرتاتيجيات التي تتغري كل ثالث �شنوات وهذا قانون، والدولة 

قد تكون حققت اأهداف  يف الربنامج الوطني للتح�شينات، فاالأف�شل اإ�شافة ذلك اإىل الالئحة التنفيذية.

- االقرتاح باإفراد بند خا�س )للمواد املخدرة( حلماية الطفل منها واأخذ التدابري الالزمة بها وذلك بنقل 

املادة )47( من القانون اإىل املادة )20( وت�شمينها �شمن البنود بو�شعها ح�شب اأهميتها.
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- التنويه اإىل اأن التطعيمات عن�شر من عنا�شر الوقاية، وممكن اأن ت�شتجد يف امل�شتقبل.

- االقرتاح باإ�شافة البند امل�شتحدث )5( اإىل الالئحة التنفيذية للقانون وحذفه من املادة الأنه ميثل جزئية 

من تدابري الوقاية. 

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإ�شافة بند قبل البند )1( اإىل املادة وهو )توفري الرعاية ال�شحية املنا�شبة لالأمهات 

قبل وبعد الوالدة(.

- وافق املجل�س على نقل املادة  )47( من القانون اإىل بنود املادة )20( وهي تن�س على )تعمل ال�شلطات 

املواد  ا�شتخدام  من  االأطفال  وحماية  لوقاية  الالزمة  التدابري  اتخاذ  على  املعنية  واجلهات  املخت�شة 

املخدرة، وكافة اأنواع املواد املوؤثرة على العقل اأو امل�شاهمة يف انتاجها اأو االجتار بها اأو ترويجها(.  

بناء       بدور  )القيام  كاالآتي:  ليكون  التعديل  بعد  البند )3(  اأ�شبح  والذي  البند )2(  على  املجل�س  وافق   -

الطفل  �شحة  مبجاالت  يتعلق  فيما  وبخا�شة  ال�شحي  واالإر�شاد  الوقاية  جمال  يف  التوعية  يف  وفاعل 

وو�شع  التدخني  وم�شار  واحلوادث  االأمرا�س  من  والوقاية  الطبيعية  الر�شاعة  ومزايا  وتغذيته 

ال�شيا�شات والربامج الالزمة للنهو�س باالإعالم ال�شحي يف هذا ال�شاأن(.

- وافق املجل�س على اإ�شافة )امل�شكرات واملن�شطات( لبند املواد املخدرة.

)توفري التح�شينات والتطعيمات الالزمة( لعجز البند )4( والذي  - وافق املجل�س على اإ�شافة عبارة 

اأ�شبح )6( بعد التعديل. 

- وافق املجل�س على اإبقاء البنود امل�شتحدثة كما جاءت من اللجنة مع اإ�شافة بع�س التعديالت عليها.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )22( 

من م�شروع القانون والتي اأ�شبحت )21( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االقرتاح باإ�شافة كلمة )واخلا�شة( للبند )1( من املادة على اأن ي�شبح البند كاالآتي: )التدخني يف و�شائل 

املوا�شالت العامة واخلا�شة واالأماكن املغلقة حال وجود طفل( وذلك ح�شب ما جاء يف قانون التبغ.

امل�شروبات  بني  التفرقة  تتم  حتى  )الكحول(  بكلمة  الكحولية(  )امل�شروبات  كلمة  با�شتبدال  االقرتاح   -

امل�شكرة والكحول الطبية.

من  بقرار  حتديدها  )يتم  عبارة  با�شتبدال  وذلك  املادة  من   )2( البند  على  تعديل  باإ�شافة  االقرتاح   -

جمل�س الوزراء( بعبارة )يتم حتديدها يف الالئحة التنفيذية( وذلك ل�شعوبة تعديل الالئحة. 

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة كلمة )واخلا�شة( للبند )1( من املادة حتى تكون اأكرث �شمواًل.

- املوافقة على مقرتح ا�شتبدال كلمة )امل�شروبات الكحولية( بكلمة )الكحول( الأن املق�شود هنا امل�شروبات 

امل�شكرة.

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة تعديل على البند )2( من املادة وذلك با�شتبدال عبارة )يتم حتديدها بقرار 

من جمل�س الوزراء( بعبارة )يتم حتديدها يف الالئحة التنفيذية( وذلك ل�شعوبة تعديل الالئحة. 

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

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة كلمة )واخلا�شة( للبند )1( من املادة حتى يكون اأكرث �شمواًل ومتوافقًا مع 

قانون التبغ.

- املوافقة على مقرتح ا�شتبدال كلمة )امل�شروبات الكحولية( بكلمة )الكحول( لكونها اأكرث دقة.

- املوافقة على مقرتح  اإ�شافة تعديل على البند )2( من املادة وذلك با�شتبدال عبارة )يتم حتديدها بقرار 

من جمل�س الوزراء( بعبارة )يتم حتديدها يف الالئحة التنفيذية( وذلك ل�شعوبة تعديل الالئحة.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )23( من م�شروع 

القانون والتي اأ�شبحت )22( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االقرتاح با�شتبدال كلمة )تعمل( بكلمة )ت�شعى( يف �شدر املادة وذلك الأن احلكومة تعمل وتقوم على توفري 

امل�شتوى املعي�شي املالئم لالأطفال.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي - وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على مقرتح ا�شتبدال كلمة )تعمل( بكلمة )ت�شعى( يف �شدر املادة.

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

- املوافقة على مقرتح ا�شتبدال كلمة )تعمل( بكلمة )ت�شعى( يف �شدر املادة وذلك حل�شن ال�شياغة.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )24( 

من م�شروع القانون والتي اأ�شبحت )23( بعد تعديل اللجنة فهي :

االجتماعي،  ال�شمان  قانون  اأحكام  مراعاة  )مع  كاالآتي  لت�شبح  للمادة  )كاٍف(  كلمة  باإ�شافة  االقرتاح   -

لالأطفال الذين لي�س لديهم عائل مقتدر اأو م�شدر دخل كاٍف احلق يف احل�شول على امل�شاعدات االجتماعية، 

وذلك لتوفري االحتياجات االأ�شا�شية لالأطفال.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي - وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- االإ�شارة اإىل اأن اإ�شافة كلمة )كاٍف( قد تكون ن�شبية ويرتك تقديرها للوزارة فيما يتعلق بال�شمان االجتماعي.

اأو  لي�س لديهم عائل مقتدر  الذين  اأن ت�شبح كاالآتي: )لالأطفال  املادة على  باإعادة �شياغة  االقرتاح   -

م�شدر دخل احلق يف احل�شول على م�شاعدات الدولة وفق القوانني املعمول بها( وذلك حتى ال ترتبط 

امل�شاعدات بقانون ال�شمان االجتماعي فقط بل ترتبط بالقوانني االأخرى اأي�شًا.
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ـ  اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح احلكومة باإعادة �شياغة املادة لت�شبح كاالآتي: )لالأطفال الذين لي�س لديهم عائل 

مقتدر اأو م�شدر دخل احلق يف احل�شول على م�شاعدات الدولة وفق القوانني املعمول بها(.

املادة  على  االأع�شاء  ال�شعادة  اأ�شحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  يخ�س  ما  وفيما   -

)25( امل�شتحدثة من اللجنة فهي :

- االقرتاح باإ�شافة عبارة )القوانني املنظمة لعمل املراأة واإجازات الو�شع و�شاعات الر�شاعة( للمادة حتى 

تكون و�شائل دعم للمراأة العاملة و�شاملة ومتوافقة مع املادة.

- االقرتاح باإ�شافة عبارة )ح�شب القوانني املعمول بها يف الدولة( اإىل عجز املادة لدعم قوانني عمل املراأة.

- االإ�شارة اإىل اأهمية هذه املادة يف توفري الت�شهيالت الالزمة لالأم لتمكنها من حماية اأطفالها كاإن�شاء دور 

احل�شانة يف مقر عمل املراأة.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي - وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- االقرتاح بحذف هذه املادة امل�شتحدثة من اللجنة وذلك لكونها تتداخل مع العديد من القوانني التي تنظم 

عمل وحقوق املراأة يف الدولة. 

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

- املوافقة على حذف املادة وذلك لكونها تركز على حقوق املراأة وال تركز على حقوق الطفل.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )29(  الواردة من 

احلكومة والتي اأ�شبحت برقم )28( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االقرتاح باإ�شافة كلمة )منع( للمادة لكي ت�شبح ال�شياغة كاالآتي: )على مديري دور العر�س التي تعر�س 

اأن  ال�شابقة  اإليها يف املادة  التلفزيوين وغريها من االأماكن املماثلة امل�شار  اأفالمًا �شينمائية وقنوات البث 

اأو امل�شاهدة لالأطفال طبقًا ملا تن�س عليه  الدخول  يعلنوا ويف مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر و)منع( 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون(.

- االقرتاح باإ�شافة عقوبة لهذه املادة يف حال وجود خمالفات لها.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي - وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة عقوبات للمخالفني لهذه املادة على اأن يتم و�شعها يف مادة العقوبات.

- االقرتاح باإ�شافة عبارة )واللوائح االأخرى املعمول بها( اإىل عجز املادة لوجود ت�شنيفات وقوائم متغرية 

يف العديد من اللوائح لدى املجل�س الوطني لالإعالم.

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

- املوافقة على مقرتح احلكومة باإ�شافة عبارة )واللوائح االأخرى املعمول بها(  اإىل عجز املادة. 

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )30( 

الواردة من احلكومة و التي اأ�شبحت برقم )29( بعد تعديل اللجنة فهي :

ال�شياغة  حل�شن  وذلك  )االإنرتنت(  بكلمة  االإلكرتونية(  املعلومات  )�شبكة  عبارة  با�شتبدال  االقرتاح   -

وكتابتها باللغة العربية ال�شحيحة.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي - وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت كاالآتي: 

حل�شن  وذلك  )االإنرتنت(  بكلمة  االإلكرتونية(  املعلومات  )�شبكة  عبارة  ا�شتبدال  مقرتح  عل  املوافقة   -

ال�شياغة وكتابتها باللغة العربية ال�شحيحة.

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

حل�شن  وذلك  )االإنرتنت(  بكلمة  االإلكرتونية(  املعلومات  )�شبكة  عبارة  ا�شتبدال  مقرتح  عل  املوافقة   -

ال�شياغة وكتابتها باللغة العربية ال�شحيحة.

اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )31(  اأبداها  اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي  - وبخ�شو�س 

الواردة من احلكومة والتي اأ�شبحت برقم )30( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االقرتاح با�شتبدال كلمة )اإن�شاء( بكلمة )تكوين( وذلك حل�شن ال�شياغة.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي - وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- االقرتاح بحذف التعديل الذي اأ�شافته اللجنة على عجز املادة بذكرها للجوانب املختلفة املتعلقة بتنمية 

الطفل واالكتفاء باملادة كما جاءت من احلكومة.

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

- املوافقة على حذف التعديل الذي اأدخلته اللجنة واالإبقاء على املادة كما جاءت من احلكومة دون تعديل 

لعدم الزيادة.

- اأما ما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )32( 

الواردة من احلكومة والتي اأ�شبحت برقم )31( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االإ�شارة اإىل اأن كلمة تكافوؤ يف البند )1( من املادة كما عدلته اللجنة تكفل ح�شول كافة االأطفال على 

التعليم ب�شكل متكافئ. 

- التاأكيد على اأن الفقرة )1( من املادة كما جاءت من احلكومة حتقق مبداأ الت�شاوي يف التعليم بني االأطفال.

- االقرتاح بنقل البند )3( من املادة اإىل املادة )33( التي تليها لكونها تتعلق بالتدابري املتخذة من الدولة 

يف جمال التعليم.  
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- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي - وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- االقرتاح با�شتبدال كلمة )ت�شاوي( بكلمة )تكافوؤ( يف البند )1( من املادة وذلك كما جاءت من احلكومة 

لتحقيق امل�شاواة بني جميع االأطفال يف التعليم.

- املوافقة على مقرتح نقل البند )3( من املادة اإىل املادة )33( التي تليها لكونها تتعلق بالتدابري املتخذة 

من الدولة يف جمال التعليم.  

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

- املوافقة على ا�شتبدال كلمة )ت�شاوي( بكلمة )تكافوؤ( يف البند )1( كما جاءت من احلكومة.

- املوافقة على مقرتح  نقل البند )3( من املادة اإىل املادة )33( التي تليها لكونها تتعلق بالتدابري املتخذة 

من الدولة يف جمال التعليم.  

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )33( كما وردت 

من احلكومة و التي اأ�شبحت برقم )32( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االقرتاح بدمج البندين )3،2( يف بند واحد على اأن تكون �شياغته كاالآتي: )حظر جميع اأ�شكال العنف 

يف املوؤ�ش�شات التعليمية واملحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات اأو و�شع الربامج(. 

- اال�شتف�شار عن مدى اإلزامية التعليم يف مرحلة ريا�س االأطفال يف الدولة.

- االإ�شارة اإىل اأن البند )4( امل�شتحدث جاء لتطوير النظام التعليمي ملرحلة ريا�س االأطفال كونها مرحلة 

هامة يف ت�شكيل وعي ووجدان الطفل. 

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي - وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على مقرتح دمج البندين )3،2( يف بند واحد.

- االقرتاح بحذف كلمة )ريا�س االأطفال( من البند )4( امل�شتحدث وذلك حتى تكون اأ�شمل لكل مراحل التعليم. 

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

- املوافقة على مقرتح دمج البندين )2،3( يف بند واحد.

- االإبقاء على البند )4( امل�شتحدث من اللجنة دون تعديل.

- وفيما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )34( 

الواردة من احلكومة والتي اأ�شبحت برقم )33( بعد تعديل اللجنة فهي :

- االإ�شارة اإىل اأن عبارة )تربيته الدينية( الواردة يف مقدمة املادة املعدلة من اللجنة مل حتدد ديانة بعينها 

لكون الرتبية واالأخالق مرتبطة بالديانة. 

- التاأكيد على اأن القانون يوفر احلماية لكافة االأطفال مبختلف دياناتهم دون ا�شتثناء وذلك مبا يتما�شى مع  

االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الطفل.  

للنبذ  الطفل  )تعري�س  ت�شبح  اأن  على  املادة  من   )2( للفقرة  الطفل(  )نبذ  كلمة  باإ�شافة  االقرتاح   -

واالإهمال والت�شرد(. 

- االقرتاح باإ�شافة كلمة )العنف( للفقرة )5( من املادة لت�شبح )تعر�س الطفل لال�شتغالل اأو االإ�شاءة 

اجلن�شية والعنف(.

- االقرتاح باإ�شافة بند م�شتحدث حلماية الطفل اأثناء نبذه من والديه يف حال وقوع خالف عائلي كالطالق 

اأو غريه.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي - وزيرة ال�شوؤون االجتماعية على هذه التعديالت كاالآتي: 

)تربيته الدينية( من مقدمة املادة وذلك الأن هذا القانون جاء حلماية حقوق  االقرتاح بحذف عبارة   -

االأطفال ككل دون حتديد ديانتهم، مع اإمكانية ذكرها يف الالئحة التنفيذية. 

- االقرتاح بحذف عبارة )مما ي�شكل خطراً على نف�شه اأو على الغري( من الفقرة )10( من املادة لكي ال 

يكون هناك متييز �شلبي للمعاقني عقليًا. 

- االإ�شارة اإىل اأن املادة )36( من القانون عاجلت مو�شوع نبذ الطفل.

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

- املوافقة على اإبقاء عبارة )تربيته الدينية( يف مقدمة املادة كما عدلتها اللجنة.

- املوافقة على مقرتح حذف عبارة )مما ي�شكل خطراً على نف�شه اأو على الغري( من الفقرة )10( من املادة.

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة كلمة )نبذ الطفل( للفقرة )2( من املادة لت�شبح كاالآتي: )تعري�س الطفل 

للنبذ واالإهمال والت�شرد(. 

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )40( من م�شروع 

القانون اخلا�شة باآليات احلماية فهي :

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على الفقرة )ب( من املادة ليكون الن�س كاالآتي: »ا�شتقبال والتعامل مع احلاالت 

املبلغ عنها ب�شاأن انتهاك احلقوق املن�شو�س عليها يف هذا القانون من خالل تخ�شي�س خط ات�شال مبا�شر 

لتفادي  وذلك  املنا�شبة«  االآليات  من  اأو غريها  بذلك  حتكمه اخل�شو�شية  �شجل  واإن�شاء  اإلكرتوين  وموقع 

تداول معلومات االأطفال  الذين يتعر�شون لالإ�شاءة اجلن�شية لدى اجلهات غري املخت�شة.

- االإ�شارة اإىل �شرورة الف�شل بني االأهداف واآليات اإن�شاء وحدات حلماية الطفل يف املادة.
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- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية  على هذه التعديالت كاالآتي: 

اإىل  اإحالتها  اإن�شاء وحدات حلماية االأطفال يف املادة  واالأف�شل  اأهداف  اللجنة حددت  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

الالئحة التنفيذية وذلك الإمكانية ا�شتيعاب اأهداف جديدة اأو تعديلها م�شتقباًل.

-التنويه اإىل اأن بع�س االأهداف التي ذكرتها اللجنة حتتوي على اآليات وبرامج لعمل وحدات حماية الطفل.

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

مع  بالتن�شيق  املعنية  واجلهات  املخت�شة  ال�شلطات  تعمل  كاالآتي:«1-  لتكون  املادة  �شياغة  على  املوافقة   -

الوزارة على اإن�شاء وحدات حلماية الطفل تهدف اإىل و�شع تنفيذ ال�شيا�شات وتدابري حماية الطفل املن�شو�س 

عليها يف هذا القانون.

2- حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ما ياأتي :

اأ- اخت�شا�شات وحدات حماية الطفل واآليات عملها.

ب-ال�شروط الالزم توافرها يف اخت�شا�شي حماية الطفل.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )45( من 

م�شروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة تعديل يف البند)1( ليكون كاالآتي: »ال يجوز االإف�شاح عن هوية من قام باالإبالغ اإال بر�شا 

املبلغ اأو بال�شكل الذي يتطلبه القانون«.

- التنويه اإىل اأن االف�شاح عن هوية املبلغ قد يحد من االإبالغ  بوقوع �شرر على الطفل، ويعر�س حياة املبلغ 

اإىل خطر.

-االإ�شارة اإىل اأن ال�شلطات املخت�شة تقوم بالتحري عن الواقعة بح�شول �شرر على الطفل وذلك لتفادي 

الكيدية. 

- املطالبة بوجوب االإف�شاح عن هوية اجلاين وذلك من اأجل اتخاذ التدابري الالزمة حلماية الطفل الذي 

وقع عليه ال�شرر.

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

- وافق املجل�س على دمج الفقرة )1( مع املادة )46( امل�شتحدثة لتكون كاالآتي:«اليجوز االإف�شاح عن هوية 

وال�شهود يف ق�شايا االعتداء  الواقعة  اأطراف  الك�شف عن هوية كافة  اإال بر�شاه ويح�شر  باالإبالغ  من قام 

على الطفل اأو �شوء معاملته وذلك عند ا�شتخدام املعلومات يف التحليالت اأو التقارير االإعالمية اأو ن�شر كل 

ماميكن من التعرف على �شخ�شيته«.

- اأما ما يتعلق باملادة )47( امل�شتحدثة من قبل اللجنة واخلا�شة بتدابري احلماية فقد مت نقلها اإىل 

املادة )20( من م�شروع القانون.

- وفيما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )47( 

والتي اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة املادة)49(  من م�شروع القانون فهي :

- االإ�شارة اإىل �شرورة اإلزام اخت�شا�شي حماية الطفل باتخاذ التدابري الالزمة يف حال ثبوت وجود مايهدد 

�شالمة الطفل اأو �شحته البدنية اأو النف�شية اأو االأخالقية اأو العقلية اأو تربيته الدينية، دون االكتفاء بتقدمي 

اقرتاحات حلماية الطفل.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية  على هذه التعديالت كاالآتي: 

- التاأكيد على اتخاذ اخت�شا�شي حماية الطفل اإجراءات معينه  حلماية الطفل من اأي �شرر يقع عليه  يف 

يهدد  اأي �شرر قد  الطفل من  املقدمة حلماية  باالقرتاحات  يرعاه  اأو من  الطفل  والدي  التزام  حال عدم 

�شالمته اأو �شحته.

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

- املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة يف املادة.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )49( 

والتي اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة املادة)52(  من م�شروع القانون فهي :

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب حتديد مدة)15( يومًا لرفع اخت�شا�شي حماية الطفل اإىل اجلهات املعنية اأمر 

رف�س والدي الطفل اأو من يرعاه التدبري املقرتح لهم لرعاية الطفل.

-هناك مادة يف م�شروع القانون ت�شمح باتخاذ التدابري الالزمة حلماية الطفل يف حال وقوع �شرر ج�شيم 

له.

- وقد جاء رد معايل / مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية  على هذه التعديالت كاالآتي: 

رف�س  اأمر  املعنية   اإىل اجلهات  الطفل  اخت�شا�شي حماية  لرفع  يومًا  القانون مدة)15(  م�شروع  - حدد 

والدي الطفل اأو من يرعاه التدبري املقرتح لهم لرعاية الطفل من اأجل اإتاحة الفر�شة للعائلة للو�شول اإىل 

اتفاق منا�شب للتدابري الالزمة لرعاية الطفل.

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

- املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة يف املادة.

)ج3 املعقودة بتاريخ 11-12-2013م، ج6 املعقودة بتاريخ 22/21-1-2014م(
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قانون  اإىل حتديث  القانون  التجاري: يهدف م�شروع  الغ�س  �شاأن مكافحة  قانون احتادي يف  6- م�شروع 
الغ�س التجاري مبا يتنا�شب مع النمو االقت�شادي لدولة االإمارات، ومبا يتوافق مع اأف�شل االأنظمة واملعايري 

على  الدولة  تعمل  التي  االقت�شادية  الت�شريعات  القانون �شمن منظومة من  م�شروع  يندرج  الدولية، حيث 

حتديثها مبا يتالءم مع املكانة التي حتتلها دولة االإمارات.

- وفيما يخ�س مالحظات ال�شادة االأع�شاء حول اجلدول املقارن مل�شروع القانون فقد كانت اأبرز االأفكار 

واالآراء واملالحظات التي مت طرحها حول ديباجة م�شروع القانون هي:

- املطالبة باإبقاء عبارة )والقوانني املعدلة له( كما جاءت من احلكومة الأنها اأكرث دقة.

- االقرتاح باإ�شافة قانونيني جديدين اإىل الديباجة الرتباطهما بامل�شروع وهما :

1-  القانون االحتادي رقم )6( ل�شنة 1979م يف �شاأن احلجر البيطري وتعديالته.

2- القانون االحتادي رقم )41( ل�شنة 1992م يف �شاأن مبيدات االآفات الزراعية.

- وقد جاء رد معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد على هذه التعديالت على النحو االآتي:

املعدلة له(  فاإذا مت حذف عبارة )والقوانني  االأخرى  والقوانني  القانون  ارتباط  وثيق بني هذا  - هناك 

وا�شتبدلت بكلمة )وتعديالته( قد يوؤثر على القوانني االأخرى مثل قانون العقوبات.

لكل  واحدة  �شيغة  لو�شع  واالقت�شاد  العدل  ووزارتي  االحتادي  الوطني  املجل�س  بني  بالتن�شيق  االقرتاح   -

القوانني االأخرى املعدلة متفق عليها مع هذه اجلهات.

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

- وافق املجل�س على ا�شتبدال كلمة )وتعديالته( بعبارة )والقوانني املعدلة له(.

-  وافق املجل�س على اإ�شافة قانونيني جديدين اإىل الديباجة الرتباطهما بامل�شروع وهما :

1-  القانون االحتادي رقم )6( ل�شنة 1979م يف �شاأن احلجر البيطري وتعديالته.

2- القانون االحتادي رقم )41( ل�شنة 1992م يف �شاأن مبيدات االآفات الزراعية.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )1( يف 

�شاأن التعريفات من م�شروع القانون فهي :

ال�شلع وغ�س اخلدمة  الأنه ال يوجد فرق بني غ�س  اللجنة،  )غ�س اخلدمة( كما جاء من  باإبقاء  - املطالبة 

ووجوده يف القانون اأمر �شروري.

- االقرتاح بتعديل تعريف )الغ�س التجاري( ليكون كاالآتي: )قيام �شاحب ال�شلعة اأو مقدم اخلدمة بخداع 

اأحد املتعاملني  باأية و�شيلة كانت  وذلك بتبديل اأو تغيري....(.

باأية و�شيلة كانت وذلك  املتعاملني  اأحد  وهو كاالآتي: )خداع  التجاري(  اآخر )للغ�س  بتعريف  االقرتاح   -

بتبديل اأو تغيري املوا�شفات القيا�شية املعتمدة، وي�شمل...( الأنه م�شابه ملا هو موجود يف قانون املوا�شفات 

واملقايي�س.

- وقد جاء رد معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد على هذه التعديالت على النحو االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن معظم دول اخلليج مل ت�شف عبارة )غ�س اخلدمة(  اإىل قانون الغ�س التجاري، الأن ذلك 

�شي�شبح جزءًا من م�شوؤوليات وزارة االقت�شاد يف الرقابة على كافة اأنواع اخلدمات مثل: اخلدمات الطبية 

وخدمات االت�شاالت واخلدمات التعليمية وغريها وقانونيًا هي �شمن �شالحيات جهات اأخرى.

- التنويه اإىل اأنه لي�س من اخت�شا�س وزارة االقت�شاد التدقيق يف اخلدمات املقدمة والغ�س فيها كاخلدمات 

ال�شحية اأو التعليمية وغريها.

- االقرتاح باإ�شافة مادة جديدة تلزم ال�شلطة املخت�شة �شواء كانت حملية اأو احتادية كل يف جمال اخت�شا�شه 

بتطبيق اأحكام الغ�س يف اخلدمة وفق ال�شوابط التي يحددها جمل�س الوزراء باإقرار منه.

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

- وافق املجل�س على مقرتح اإ�شافة مادة جديدة اإىل االأحكام اخلتامية يف هذا امل�شروع برقم )22( ن�شها 

هو  »تلتزم ال�شلطة املخت�شة كل يف جمال اخت�شا�شه بتطبيق اأحكام الغ�س يف اخلدمة وفق ال�شوابط التي 

يحددها جمل�س الوزراء«.  

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )2( يف 

�شاأن التعريفات من م�شروع القانون فهي :

- املطالبة باإبقاء عبارة )مبا فيها املناطق احلرة( الواردة يف البند )1( من املادة كما جاءت من اللجنة 

الأن هناك قوانني ذكرت فيها وطبقت مثل قانون االأ�شلحة والذخائر وقانون ال�شحة وهي مناطق �شناعية 

تعنى بال�شلع.

- االقرتاح  بحذف عبارة )داخل الدولة( الواردة يف البند )1( من املادة لي�شبح كاالآتي: )ت�شري اأحكام 

هذا القانون على كل من ارتكب غ�شاً جتارياً مبا فيها املناطق احلرة( حتى ال يكون هناك لب�س يف عدم 

تطبيق هذا القانون داخل اإقليم الدولة.

غ�شاً  ارتكب  من  كل  على  القانون  هذا  اأحكام  )ت�شري  لي�شبح  املادة  من   )1( البند  بتعديل  االقرتاح   -

جتارياً وال ت�شتثنى املناطق احلرة يف الدولة من تطبيق اأحكام هذا القانون(.

- االقرتاح باإعادة �شياغة الفقرة )د( من البند )2( الواردة من احلكومة والتي اأ�شبحت )ج( بعد تعديل 

اللجنة على اأن تكون كاالآتي: )توظيف االإعالنات التجارية للرتويج امل�شلل والدعاية غري ال�شحيحة اأو 

الرتويج ل�شلع مغ�شو�شة اأو فا�شدة اأو مقلدة(.
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مع  تتما�شى  لكونها  وذلك  كما جاءت من احلكومة،  البند )2(  من  )د(  الفقرة  على  باالإبقاء  املطالبة   -

قوانني �شابقة. 

- االقرتاح بدمج الفقرة )هـ( من البند )2( امل�شتحدثة من اللجنة مع الفقرة )ج( الت�شاقها معها.

- االقرتاح باإعادة �شياغة الفقرة )هـ( من البند )2( امل�شتحدثة من اللجنة والتي اأ�شبحت )د( بعد تعديل 

املجل�س على اأن تكون كاالآتي: )االإعالن اأو الرتويج خلدمات جتارية مغ�شو�شة( وذلك حل�شن ال�شياغة.

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على الفقرة )و( امل�شتحدثة من اللجنة على تكون كاالآتي: )الغ�س املرتبط بعقد 

مقاولة فيما يتعلق بال�شلع امل�شتخدمة( وذلك حل�شن ال�شياغة.

- االقرتاح بحذف الفقرة )و( امل�شتحدثة من اللجنة والتي اأ�شبحت )هـ( ح�شب الت�شل�شل من البند )2( 

وذلك لت�شمينها يف الفقرة )د( التي وافق عليها املجل�س وتوؤدي نف�س املعنى.

- وقد جاء رد معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد على هذه التعديالت على النحو 

االآتي:

- االقرتاح بحذف )املناطق احلرة( الواردة يف البند )1( من املادة الأن املتعارف عليه يف الد�شتور اأن اإقليم 

الدولة ي�شمل كل �شيء، وهناك اأكرث من )300( قانون �شدر مل تذكر فيه )املناطق احلرة( واالكتفاء بعبارة 

)داخل الدولة(.

فيها  يتم  التي  املناطق  املناطق احلرة �شمن  اللجنة يف و�شع  الوارد من  التعديل  - موافقة احلكومة على 

معاجلة الغ�س التجاري اإذا مل يكن يف هذا االأمر خمالفة د�شتورية.

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على �شياغة البند )1( من املادة لي�شبح كاالآتي: )ت�شري اأحكام هذا القانون 

على كل من ارتكب غ�شاً جتارياً، وال ت�شتثنى املناطق احلرة يف الدولة من تطبيق اأحكام هذا القانون(.

- املوافقة على مقرتح اإعادة �شياغة الفقرة )د( من البند )2( الواردة من احلكومة والتي اأ�شبحت )ج( 

والدعاية غري  امل�شلل  للرتويج  التجارية  االإعالنات  كاالآتي: )توظيف  تكون  اأن  اللجنة على  تعديل  بعد 

ال�شحيحة اأو الرتويج ل�شلع مغ�شو�شة اأو فا�شدة اأو مقلدة(.

- االقرتاح بدمج الفقرة )و( امل�شتحدثة من اللجنة  والفقرة )د( وذلك الرتباطهما يف املعنى وهو »تقدمي 

اخلدمة«.

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

- وافق املجل�س على مقرتح تعديل البند )1( من املادة على اأن يكون كاالآتي: )ت�شري اأحكام هذا القانون 

على كل من ارتكب غ�شاً جتارياً، وال ت�شتثنى املناطق احلرة يف الدولة من تطبيق اأحكام هذا القانون(.

-  وافق املجل�س  على االإبقاء على الفقرة )د( من البند )2( كما جاءت من احلكومة والتي اأ�شبحت )ج( 

بعد تعديل اللجنة، وذلك لتتما�شى مع القوانني ال�شابقة. 

- وافق املجل�س على االإبقاء على الفقرة )هـ( امل�شتحدثة كما جاءت من اللجنة على اأن ت�شبح )د( وذلك 

ح�شب الت�شل�شل.

- وافق املجل�س على حذف الفقرة )و( امل�شتحدثة من اللجنة والتي اأ�شبحت )هـ( ح�شب الت�شل�شل من البند 

.)2(

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )4( فهي :

- االقرتاح باإعادة �شياغة الفقرة )2( من املادة لكونها تلزم التاجر بو�شع البيانات االإي�شاحية على ال�شلع 

بينما هذه امل�شوؤولية تقع على املنتج.

- االإ�شارة اإىل اأن م�شوؤولية االلتزام ب�شروط وجود البيانات االإي�شاحية على ال�شلع تقع على التاجر ال على 

املنتج. 

التعديالت  هذه  على  االقت�شاد  ال�شوؤون  وزير   - املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان   / معايل  رد  جاء  وقد   -

كاالآتي: 

- االقرتاح با�شتبدال عبارة )بح�شب القوانني النافذة يف الدولة( الواردة يف اآخر الفقرة )2( من املادة 

بعبارة )على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون( لكون القوانني هي من حتدد التزام 

التاجر بالبيانات االإي�شاحية على ال�شلع.

)املوا�شفات  بعبارة  املادة  من   )3( الفقرة  يف  الواردة  ومعلومات(  )بيانات  عبارة  با�شتبدال  االقرتاح   -

واملقايي�س( لكون املوا�شفات واملقايي�س لي�شت من اخت�شا�س التاجر.

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

- وافق املجل�س على مقرتح ا�شتبدال عبارة )بح�شب القوانني النافذة يف الدولة( الواردة يف اآخر الفقرة 

)2( من املادة بعبارة )على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون( لكون القوانني هي من 

حتدد التزام التاجر بالبيانات االإي�شاحية على ال�شلع.

بعبارة  املادة  من   )3( الفقرة  يف  الواردة  واملعلومات(  )البيانات  عبارة  ا�شتبدال  على  املجل�س  وافق   -

)املوا�شفات واملقايي�س( الأن املوا�شفات واملقايي�س لي�شت من اخت�شا�س التاجر، لت�شبح كاالآتي:)اأن يقدم 

لل�شلطة املخت�شة كل ما من �شاأنه حتديد بيانات ومعلومات اخلدمة املقدمة(.

املادة )7(  االأع�شاء حول  ال�شعادة  اأ�شحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  - وبخ�شو�س 

والتي اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة املادة)6(  من م�شروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة تعديل اإىل البند )1( يف �شاأن اخت�شا�شات اللجان الفرعية ملكافحة الغ�س التجاري يف 

طلب ال�شلح مع املن�شاآت املخالفة، من اأجل جتديد العقوبة يف حال كان الغ�س اأغذية لالإن�شان اأو احليوان 

اأو عقاقري طبية اأو حا�شالت زراعية اأو منتجات طبيعية ليكون  الن�س كاالآتي: النظر يف طلب ال�شلح يف 
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خمالفات املن�شاآت التي تعر�س عليها، وذلك با�شتثناء املخالفات املن�شو�س عليها يف املادة )14( والفقرة 

الثانية من املادة)15( من هذا القانون.

- التنويه اإىل اأن طلب ال�شلح يكون يف املخالفات التي ن�شت عليها املادة )14(، اأما املخالفات املن�شو�س 

عليها يف الفقرة الثانية من املادة )15( فهي لي�شت من اخت�شا�س اللجنة.

- وقد جاء رد معايل / �شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد  على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.

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

- وافق املجل�س على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.

- وفيما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )7( بعد 

تعديل اللجنة والتي كانت املادة)6(  من م�شروع القانون فهي:

اللجنة  ت�شدرها  التي  الغلق  قرارات  من  ال�شاأن  ذوي  لتظلم  الزمنية  املدة  حتديد  مت  اأنه  اإىل  االإ�شارة   -

تفوي�س  اإمكانية  وهي  االعتبارات  من  العديد  اأخذ  بعد  التظلم  قرارها يف  العليا  اللجنة  واإ�شدار  الفرعية 

اللجان اإ�شدار القرارات لتخفيف اأعباء اأعمالهم واإبالغ ذوي ال�شاأن بقراراتهم من خالل و�شائل االإعالم 

احلديثة.

-االإ�شارة اإىل اأن حتديد )3( اأيام عمل للبت يف التظلم كافية حلفظ حقوق ذوي ال�شاأن وتفادي وقوع اأ�شرار 

عليهم.

- وقد جاء رد معايل / �شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد  على هذه التعديالت كاالآتي: 

- االإ�شارة اإىل اأن حتديد املدة الزمنية لتظلم ذوي ال�شاأن من قرارات الغلق التي ت�شدرها اللجان الفرعية 

اإ�شدار قرارها  اأنه عليها  العليا وخا�شة  اأن يكون هناك اجتماع دائم للجنة  اأمام اللجان املركزية يتطلب 

خالل )3( اأيام عمل من تاريخ تقدمي التظلم وهذا �شيرتتب عليه عبء على اأعمال اللجنة.

- االقرتاح باإ�شافة تعديل يف ذيل  املادة لتكون كاالآتي: يجوز لذوي ال�شاأن التظلم من قرارات الغلق التي 

ت�شدرها اللجان الفرعية اأمام اللجنة العليا، وذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�شة اأيام عمل من تاريخ اإبالغهم 

بها وعليها اإ�شدار قرارها يف التظلم خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ تقدميه، ويجوز للجنة العليا تفوي�س 

بع�س �شالحياتها اإىل بع�س االأع�شاء«، وذلك لتخفيف االأعباء عن وكيل الوزارة الذي يرتاأ�س اللجنة العليا 

الذي يتطلب منها القانون اإ�شدار قراراته من التظلم خالل )3( اأيام  عمل من تقدميه.

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

الغلق  قرارات  من  التظلم  ال�شاأن  لذوي  »:«يجوز  وهي  اللجنة  من  جاءت  كما  املادة  اإبقاء  على  املوافقة   -

التي ت�شدرها اللجان الفرعية اأمام اللجنة العليا، وذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�شة اأيام عمل من تاريخ 

اإبالغهم بها وعليها اإ�شدار قرارها يف التظلم خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ تقدميه«.

- اأما ما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )9( 

من م�شروع القانون فهي :

- االإ�شارة اإىل اأن ال�شلع القابلة للتلف وغري ال�شاحلة للتداول  يتم التحفظ عليها واإتالفها 

- وقد جاء رد معايل / �شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد  على هذه التعديالت كاالآتي: 

- التنويه اإىل اأن اأحكام م�شروع القانون مل تو�شح كيفية الت�شرف بال�شلع القابلة للتلف اأثناء التحفظ عليها 

من قبل ال�شلطة املخت�شة، واإمنا اكتفى امل�شروع  بتو�شيح كيفية الت�شرف يف التحفظ على ال�شلع غري القابلة 

للتلف.

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

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

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )10( 

من م�شروع القانون فهي :

- االإ�شارة اإىل اأنه قد مت تعديل املادة  وجعل طلب االإفراج عن ال�شلع امل�شبوطة بحكم من املحكمة خلطورة 

االإفراج عنها مبجرد فوات ميعاد تاأييد املحكمة ال�شبط خالل )30( يومُا التالية ليوم ال�شبط.

- وقد جاء رد معايل / �شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد  على هذه التعديالت كاالآتي: 

- اال�شارة اإىل اأن التعديل الذي اأدخلته اللجنة قد يرتتب عليه �شرر لذوي ال�شاأن من حيث عدم اإمكانهم 

االإفراج عن �شبط ال�شلع اإال بحكم من املحكمة املخت�شة.

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

- وافق املجل�س على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )13( 

من م�شروع القانون فهي :

لها دون و�شع  التجاري حيث مت حتديد عقوبة  الغ�س  لل�شروع يف جرمية  - املطالبة بو�شع تعريف خا�س  

تعريف له يف التعريفات اخلا�شة مب�شروع القانون  وذلك من اأجل التمييز بني عقوبة ال�شروع والعقوبة التامة 

للغ�س التجاري. 

- التنويه اإىل اأن ال�شروع يف ارتكاب اجلرمية  قد مت تعريفه يف قانون العقوبات فال حاجة اإىل اإعادة تعريفه 
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يف م�شروع قانون مكافحة الغ�س التجاري.

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

- املوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )14( 

من م�شروع القانون فهي:

- االإ�شارة اإىل اأن م�شاألة ال�شروع يف الغ�س التجاري قد اأفردت لها عقوبة يف املادة )13( من هذا القانون.

مادة  ا�شتمال  لعدم  نظرًا  املادة  هذه  يف  الواردة  الطبيعية«  »للمنتجات  تعريف  با�شتحداث  االقرتاح   -

التعريفات يف هذا القانون اأو قانون حماية امل�شتهلك عليها.

- التنويه اإىل اأن اللجنة مل تقم  بو�شع عقوبة ملن يحر�س اإعالميًا على ا�شتعمال االأغذية اأو العقاقري الطبية 

اأو احلا�شالت الزراعية اأو املنتجات الطبيعية يف الغ�س التجاري رغم خطورة هذا االأمر.

ذيل  الواردة يف  الطبيعية«  »املنتجات  بعبارة  الع�شوية«  الغذائية  »املنتجات  عبارة  با�شتبدال  االقرتاح   -

املادة.  

النحو  على  التعديالت  على هذه  االقت�شاد  املن�شوري-وزير  �شعيد  بن  �شلطان  رد معايل/  وقد جاء   -

االآتي:

- املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.

- املوافقة على ا�شتبدال عبارة »املنتجات الغذائية الع�شوية« بعبارة »املنتجات الطبيعية« الواردة يف ذيل 

املادة.  

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.

- وافق املجل�س على ا�شتبدال عبارة »املنتجات الغذائية الع�شوية« بعبارة »املنتجات الطبيعية« الواردة يف 

ذيل املادة.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )16( 

من م�شروع القانون والتي اأ�شبحت برقم )15( بعد تعديل اللجنة فهي:

- االقرتاح بتق�شيم هذه املادة كما عدلتها اللجنة اإىل فقرتني.

- االقرتاح باالإبقاء على عبارة »ال�شلطة املخت�شة« الواردة يف ذيل املادة كما جاءت من احلكومة الأنها اأعم 

واأ�شمل من عبارة »اللجنة الفرعية« كما عدلتها اللجنة.

النحو  على  التعديالت  هذه  على  االقت�شاد  املن�شوري-وزير  �شعيد  بن  �شلطان  رد معايل/  وقد جاء   -

االآتي:

- املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.

- وافق املجل�س على تق�شيم املادة اإىل فقرتني.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )17( من م�شروع 

القانون فهي:

- االقرتاح بتعديل ن�س املادة كما جاء من اللجنة لي�شبح كاالآتي :على املحكمة يف حالة االإدانة بجرمية من 

اجلرائم املن�شو�س عليها يف املادة )14( اأو البند )2( من املادة )15( من هذا القانون- اأن تق�شي ف�شاًل 

عن العقوبة املقررة- مب�شادرة اأو اإتالف االأغذية اأو العقاقري الطبية اأو احلا�شالت اأو املنتجات واالأدوات 

امل�شتخدمة فيها، واأن تاأمر بن�شر احلكم على نفقة املحكوم عليه يف �شحيفتني يوميتني حمليتني اإحداهما 

باللغة العربية.

- وقد جاء رد معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري-وزير االقت�شاد على  هذه التعديالت على النحو   

االآتي:

- املوافقة على التعديالت املقرتحة التي اأدخلت على ن�س املادة كما جاء من اللجنة.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على التعديالت املقرتحة التي اأدخلت على ن�س املادة كما جاء من اللجنة.

- اأما ما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )18( من م�شروع 

القانون فهي:

- االقرتاح بتعديل ن�س البند )1( املادة كما جاء من اللجنة لي�شبح كاالآتي: للمحكمة عند احلكم باالإدانة 

يف اإحدى اجلرائم املن�شو�س عليها يف املادة )14( من هذا القانون اأو البند )2( من املادة )15( اأن تق�شي 

ف�شاًل عن العقوبة املقررة باإغالق املن�شاأة التي متت بها املخالفة ملدة ال تزيد على �شتة اأ�شهر.

النحو  على  التعديالت  هذه  على  االقت�شاد  املن�شوري-وزير  �شعيد  بن  �شلطان  رد معايل/  وقد جاء   -

االآتي:

- املوافقة على التعديل املقرتح الذي مت اإدخاله على ن�س البند )1( من املادة كما جاء من اللجنة.
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- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على التعديل املقرتح الذي مت اإدخاله على ن�س البند )1( من املادة كما جاء من اللجنة.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )20( من م�شروع 

القانون فهي:

اإبعاد  اإلغاء الرتخي�س الواردة يف البند )1( من املادة وهي  اأخرى اإىل جانب  باإ�شافة عقوبة  - االقرتاح 

املحكوم عليه االأجنبي من البالد يف حالة العود.

النحو  على  التعديالت  هذه  على  االقت�شاد  املن�شوري-وزير  �شعيد  بن  �شلطان  رد معايل/  وقد جاء   -

االآتي:

- املوافقة على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على املادة.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

املادة  البند )2( من  اأحكام  ت�شمني  املادة مع  اللجنة على  اأدخلتها  التي  التعديالت  املجل�س على  وافق   -

)15( العقوبات الواردة فيها.

والتي   )22( املادة  على  االأع�شاء  ال�شادة  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  يخ�س  ما  اأما   -

وافق   )22( برقم  جديدة  مادة  احلكومة  ال�شتحداث  نظرا  القانون  م�شروع  من   )23( برقم  اأ�شبحت 

عليها املجل�س ن�شها هو »تلتزم ال�شلطة املخت�شة كل يف جمال اخت�شا�شه بتطبيق اأحكام الغ�س يف اخلدمة 

وفق ال�شوابط التي يحددها جمل�س الوزراء« فقد كانت على النحو االآتي:

- االقرتاح بتحديد مدة �شتة اأ�شهر ل�شدور الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون 

بعد ن�شره.

النحو  على  التعديالت  هذه  على  االقت�شاد  املن�شوري-وزير  �شعيد  بن  �شلطان  رد معايل/  وقد جاء   -

االآتي:

- املوافقة على مقرتح  حتديد مدة �شتة اأ�شهر ل�شدور الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام 

هذا القانون بعد ن�شره. 

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على مقرتح  حتديد مدة �شتة اأ�شهر ل�شدور الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ 

اأحكام هذا القانون بعد ن�شره. 

- وبخ�شو�س موقف املجل�س من م�شروع  قانون احتادي يف �شاأن »مكافحة الغ�س التجاري« 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.

)ج8 املعقودة بتاريخ   4-3-2014م(

7- م�شروع قانون احتادي يف �شاأن اخلدمة الوطنية واالحتياطية: يتكون م�شروع القانون من )44( مادة 
و يهدف م�شروع القانون اإىل ت�شكيل قوة دفاع وطني اإ�شافية من �شباب الوطن حلماية الوطن وحفظ حدوده 

وحماية مقدراته ومكت�شباته واإك�شاب االأجيال خربات تعزز لديهم قيم الوالء وامل�شاركة.  

م�شروع  حول  االأع�شاء  ال�شعادة  اأ�شحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  وبخ�شو�س   -

القانون هي :

اللجنة  للدفاع يف اجتماعات  االأعلى  الدولة واملجل�س  اأمن  الداخلية وجهاز  تواجد وزارة  اأن  اإىل  التنويه   -

ملناق�شة هذا امل�شروع كان اأمرًا �شروريًا الت�شاع  نطاق الروؤية حوله .

ملعاجلة  واالحتياطية  الوطنية  قانون اخلدمة  م�شروع  قبل  ال�شكانية  الرتكيبة  مو�شوع  املطالبة مبناق�شة   -

اخللل يف الرتكيبة ال�شكانية قبل تطبيقه.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )1( يف 

�شاأن التعريفات من م�شروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة عبارة )القوات امل�شلحة( اإىل تعريف التعبئة اجلزئية لي�شبح كاالآتي )جمموعة من 

االإجراءات تتهياأ من خاللها بع�س القوات امل�شلحة وبع�س قوى الدولة ومواردها...( الأن القوات امل�شلحة 

منف�شلة عن باقي قوى الدولة واملق�شود بها املوؤ�ش�شات املدنية.

امليزانية  يف  الواردة  الوظائف  اإحدى  ي�شغل  �شخ�س  )كل   : لي�شبح  املوظف  تعريف  بتعديل  االقرتاح   -

االحتادية اأو املحلية(.

التعريفات  مادة  من  العامل  تعريف  حذف  مع  والعامل  للموظف  �شاماًل  املوظف  تعريف  بجعل  االقرتاح   -

لي�شبح كاالآتي:)كل �شخ�س ي�شغل اإحدى الوظائف الواردة يف امليزانية االحتادية اأو املحلية اأو القطاع اخلا�س(.

- االقرتاح با�شتبدال تعريف املوظف العام باملوظف ليكون على النحو االآتي:)كل �شخ�س ي�شغل اإحدى 

الوظائف الواردة يف امليزانية االحتادية اأو املحلية( الأنه اأ�شمل واأو�شح.

- االقرتاح با�شتبدال تعريف املوظف اخلا�س بالعامل ليكون على النحو االآتي:)كل من يعمل بالقطاع 

اخلا�س مقابل اأجر اأيا كان نوعه( الأنه اأ�شمل واأو�شح.
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- التنويه باإبقاء تعريف الطالب كما جاء من احلكومة الأن )التدريب( حالة موؤقتة مما يوؤدي اإىل التهرب 

من التجنيد.

- املطالبة باإ�شافة تعريف اأ�شحاب املهن لوجود ن�س د�شتوري ورد ب�شاأنه يف املادة )34( )كل مواطن حر 

اأو حرفته يف حدود القانون ومبراعاة الت�شريعات املنظمة لبع�س هذه املهن  اأو مهنته  يف اختيار عمله 

واحلرف وال يجوز فر�س عمل اإجباري على اأحد اإال يف االأحوال اال�شتثنائية التي ين�س عليها القانون 

وب�شرط التعوي�س عنه(.

- االقرتاح بتعديل تعريف العامل لي�شبح:)كل من ميار�س عماًل حراً اأو يعمل بالقطاع اخلا�س مقابل 

اأجر اأيا كان نوعه( لي�شمل اأ�شحاب املهن والعاملني يف القطاع اخلا�س وال يكون هناك ثغرة يف القانون.

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

- املطالبة باإبقاء تعريف التعبئة اجلزئية كما جاء من احلكومة الأنه منقول من مر�شوم بقانون رقم )3( 

لعام )2009م( بنف�س ال�شياغة.

- املطالبة باإبقاء تعريف املوظف  كما جاء من احلكومة )كل من ي�شغل اإحدى الوظائف الواردة يف امليزانية 

االحتادية اأو املحلية( وعدم اإ�شافة )القطاع اخلا�س( الأن القطاع اخلا�س حر وينال املوظف فيه اأجر 

مقابل عمله.

- التنويه اإىل اأن قانون العمل يف الدولة حدد للعامل اأجر مقابل العمل الذي يقوم به ولي�س الأ�شحاب املهن 

واأ�شحاب احلرف اخلا�شة.

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

- وافق املجل�س على بقاء تعريف التعبئة اجلزئية كما جاء من احلكومة.

- وافق املجل�س على بقاء تعريف املوظف كما جاء من احلكومة.

- وافق املجل�س على بقاء تعريف العامل كما جاء من احلكومة.

- وافق املجل�س على تعديل تعريف اخلدمة الوطنية ليكون كاالآتي : )هي اخلدمة التي يجب على من تقرر 

جتنيده اأداوؤها يف �شبيل الوطن ملدة زمنية حمددة وفقًا الأحكام هذا القانون(.

االآتي:        النحو  على  البديلة  التعريفات هو اخلدمة  مادة  اآخر يف  تعريف  ا�شتحداث  على  املجل�س  وافق   -

)اخلدمة البديلة عن اخلدمة الوطنية وتوؤدى يف مدة زمنية حمددة ممن مل تنطق عليهم �شروط االلتحاق 

باخلدمة الوطنية(.

- وافق املجل�س على تعديل تعريف اخلدمة االحتياطية ليكون كاالآتي : )اخلدمة التي يوؤديها االحتياط يف 

�شبيل الوطن ملدة زمنية حمددة وفقًا الأحكام هذا القانون(.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )2( 

من م�شروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على املادة وذلك با�شتبدال عبارة )على اأن حتدد الالئحة التنفيذية �شروط 

االلتحاق وطريقة اأداء اخلدمة( بعبارة )واللوائح والقرارات واالأنظمة والتعليمات املنفذة له( الواردة يف 

عجز املادة وذلك الأنها قد تكون مغايرة ملا ين�س عليه القانون. 

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

- االإ�شارة اإىل اأن املادة كما جاءت من احلكومة منا�شبة بحيث اأن اخلدمة يف القوات امل�شلحة تخ�شع لعدد 

من القرارات واالجراءات مبا يتنا�شب مع القانون. 

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

من  مواطن  كل  على  الوطنية  اخلدمة  )تفر�س   : كاالآتي  لت�شبح   )2( املادة  تعديل  على  املجل�س  وافق   -

ب�شرط موافقة ويل االأمر وفقًا لالأحكام املقررة يف  الذكور ويكون التحاق االإناث بهذه اخلدمة اختياريًا 

هذا القانون واللوائح والقرارات واالنظمة والتعليمات املنفذة له(. 

-  اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )3( من م�شروع فهي:

- االإ�شارة اإىل اأن �شرط االلتحاق باخلدمة الوطنية بعد التعليم الثانوي كما جاء من احلكومة هو االأن�شب 

يف حتقيق اأهداف هذا القانون.

- االقرتاح بحذف عبارة )ويجوز ملن اأمت ال�شابعة ع�شر من عمره واأنهى الثانوية العامة اأو ما يعادلها االلتحاق 

باخلدمة الوطنية بناًء على اختياره وموافقة ويل اأمره( وذلك لكون من هم يف �شن ال�شابعة ع�شر يعتربون 

�شمن االأطفال وفقًا التفاقية حقوق الطفل.

- االإ�شارة اإىل اأن اإلزام الطالب باالنخراط يف اخلدمة الوطنية بعد االنتهاء من الثانوية العامة �شيوؤدي اإىل 

التاأخري يف مو�شوع التوطني والتنمية يف الدولة.

- االقرتاح باأن تتم فرتة اخلدمة الوطنية بعد التخرج من اجلامعة ولي�س بعد االنتهاء من املرحلة الثانوية، 

وذلك حتى يت�شنى للطالب االنتهاء من تعليمه وال تكون هذه اخلدمة �شببًا يف ت�شيبه الدرا�شي.

- االقرتاح باالإبقاء على �شرط ال�شن فقط  لاللتحاق باخلدمة الع�شكرية وهو اأن يكون املجند قد اأمت الثامنة ع�شر 

من عمره وال يجاوز عمره الثالثني عامًا، واأن ينقل �شرط التعليم اإىل املواد الالحقة املتعلقة ب�شوابط االلتحاق.

- اال�شتف�شار عن اإمكانية التحاق من لي�س ح�شن ال�شرية وال�شلوك باخلدمة الع�شكرية.

- املطالبة باأن يكون هناك اإقرار من ال�شخ�س الذي يرغب بااللتحاق باخلدمة الع�شكرية باأنه ال ينتمي الأي 

تنظيم �شيا�شي.

االلتحاق  من  املجند  تهرب  و�شائل  من  يكونان  قد  لكونهما  املادة  من   )3،5( البندين  باإلغاء  االقرتاح   -

باخلدمة الع�شكرية من خالل ارتكاب بع�س اجلرائم التي يكون ب�شببها غري ح�شن ال�شرية وال�شلوك.
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- املطالبة بحذف البند )3( اخلا�س ب�شرط اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك الأن البند )6( وهو موافقة 

جلنة اخلدمة الوطنية واالحتياطية �شيحدد ويغطي هذا االأمر.

- االقرتاح بحذف البند )5( الأن د�شتور الدولة ال ينظم اأي اأحزاب اأو جمعيات �شيا�شية حمظورة.

االلتحاق  رغبتها  حال  يف  املراأة  اأمر  ويل  موافقة  على  ين�س  املادة  يف  جديد  بند  با�شتحداث  االقرتاح   -

باخلدمة الوطنية.

  - االإ�شارة اإىل اأن م�شروع القانون ا�شرتط  التحاق االإناث باخلدمة الوطنية ملن اأمتت �شن )18( عامًا وهذا 

يعترب �شن الر�شد  وال يحتاج اإىل موافقة ويل االأمر وفقاأ ملبداأ امل�شاواة بني اجلن�شني.

- اال�شتف�شار عن وجود �شرط موافقة ويل االأمر يف حال التحاق االإناث مبدر�شة خولة بنت االأزور الع�شكرية.

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

الفئات  القانون ي�شتهدف  البند )2( من املادة كما جاء من احلكومة وذلك الأن  - املطالبة باالإبقاء على 

العمرية من �شن الثامنة ع�شرة وحتى الثالثني بعد االنتهاء من التعليم الثانوي مبا�شرة الأهمية هذه املرحلة 

يف �شقل ال�شخ�شية وتعزيز روح الوالء واالنتماء للوطن لديها.

الثانوية العامة والتحقوا باخلدمة  - هناك خطة لدى القوات امل�شلحة مل�شاعدة املجندين الذين مل ينهوا 

الع�شكرية على اإكمال تعليمهم واحل�شول على �شهادة الثانوية العامة خالل فرتة تدريبهم التي متتد لعامني.

- االقرتاح باالإبقاء على املادة كما جاءت من احلكومة الأن اخلدمة الع�شكرية لن تكون عائقًا يف عدم اإكمال 

من يلتحق بها لتعليمه اجلامعي الأنها �شتمدد فقط ملدة �شنة ي�شتطيع الطالب بعدها ا�شتكمال تعليمه بكل 

ي�شر و�شهولة.

- التاأكيد على وجود �شرط موافقة ويل االأمر اللتحاق االإناث مبدر�شة خولة بنت االأزور الع�شكرية.  

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

- وافق املجل�س على ن�س البند )2( من املادة )3( ليكون كاالآتي: »اأن يكون قد اأمت الثامنة ع�شر من عمره 

واأال يجاوز عمره الثالثني عامًا«.

- وافق املجل�س على حذف البندين )3( و)5( من املادة.

)ج10 املعقودة بتاريخي   25-2014/3/26م(

8- م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2002م يف �شاأن مكافحة 
جرائم غ�شل االأموال: يتكون م�شروع القانون من )29(مادة، ويهدف هذا امل�شروع اإىل معاجلة اأوجه بع�س 

الق�شور االأ�شا�شية املثارة من قبل خرباء �شندق النقد الدويل يف تقرير تقييم نظام مواجهة غ�شل االأموال 

ومكافحة متويل االإرهاب لدولة االإمارات، ومن اأجل جتنب الدولة الإجراءات املتابعة املعززة والتي ت�شمل ن�شر 

عدم التزام الدول بتو�شيات جمموعة العمل املايل الدولية، وتعليق ع�شوية الدول يف جمموعة العمل املايل 

الدولية اأو املجموعات االإقليمية التابعة لها، ودعم عملية حتديث منظومة مواجهة غ�شل االأموال ومكافحة 

متويل االإرهاب يف الدولة وااللتزام باملعايري الدولية من خالل ا�شتيفاء متطلبات تو�شيات جمموعة العمل 

املايل وتطبيقًا الأف�شل املمار�شات العاملية.

ديباجة  حول  االأع�شاء  ال�شعادة  اأ�شحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  وبخ�شو�س   -

م�شروع القانون فهي :

- االقرتاح بحذف املر�شوم االحتادي رقم )55( ل�شنة 1990م ب�شاأن املوافقة على« االن�شمام اإىل اتفاقية 

االأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية لعام 1988م« اأو اأي مرا�شيم  

احتادية ت�شري الن�شمام الدولة التفاقيات اأو معاهدات التي تربمها الدولة مع املنظمات الدولية يف ديباجة 

القوانني لتفادي ترتيب اأي التزامات على الدولة.

- التنويه اإىل اأن القوانني اأعلى مرتبة من املرا�شيم بقوانني ب�شاأن املعاهدات واالتفاقيات التي تربمها الدولة 

وميكن االإ�شارة يف الديباجة اإىل االتفاقيات واملعاهدات التي لها عالقة مب�شروع القانون. 

- االإ�شارة اإىل اأن الديباجة ال تعترب جزءًا من اأحكام القانون من الناحية القانونية واإمنا تتم االإ�شارة فيها 

اإىل القوانني املرتبطة به، باالإ�شافة يف حال وجود تعار�س يف اأحكام  االتفاقيات ال�شابقة  مع القانون الالحق 

فاإنه يعدل اأو يلغى اأحكام االتفاقيات. 

- وقد جاء رد معايل/ عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- التنويه اإىل اأنه يف حال اإبرام الدولة اتفاقيات اأو معاهدات دولية وت�شدر مرا�شيم بقوانني يف �شاأنها  فاإنه 

يرتتب عليها التزام الدولة  ببنود االتفاقيات وت�شبح جزءًا من القوانني يف الدولة.

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

اإىل  االن�شمام  على«  باملوافقة  1990م  ل�شنة   )55( رقم  االحتادي  املر�شوم  حذف  على  املجل�س  وافق   -

اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات 

واملوؤثرات العقلية لعام 1988م«  اأو اأي مرا�شيم احتادية  تتعلق باالتفاقيات التي تربمها الدولة و ذكرت يف 

الديباجة.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )1(  من م�شروع 

القانون فهي:

- املطالبة باالإبقاء على م�شمى م�شروع القانون كما جاء من احلكومة حيث مت ا�شتبدال عبارة »مكافحة« 

ل�شنة   )4( رقم  االحتادي  »القانون  كاالآتي:  م�شماه  ليكون  »مواجهة«   بعبارة  احلكومة   من  جاءت  التي 

2002م ب�شاأن مواجهة جرائم غ�شل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب« 
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»غ�شل  ة  امل�شروعة«  يف عبار  التنظيمات غري  »متويل  لعبارة  اإ�شافة احلكومة  اأ�شباب  - اال�شتف�شار عن 

االأموال« اأينما وردت يف  مواد م�شروع القانون.

م�شمى  »مواجهة« يف  بعبارة  التي جاءت من احلكومة   »مكافحة«  عبارة  ا�شتبدال  اأنه مت  اإىل  االإ�شارة   -

م�شروع القانون  التخاذ االإجراءات الالزمة ملنع وقوع جرائم غ�شل االأموال داخل الدولة ولي�س االكتفاء فقط 

مبكافحة جرائم غ�شل االأموال اأثناء وقوع اجلرمية داخل الدولة.

- وقد جاء رد معايل / عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على التعديل الذي اأدخلته اللجنة يف م�شمى م�شروع القانون وهو كاالآتي: »القانون االحتادي رقم 

)4( ل�شنة 2002م ب�شاأن مواجهة جرائم غ�شل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب« وذلك ليكون متنا�شقًا 

مع التعريفات الدولية اخلا�شة بجرائم غ�شل االأموال ومكافحة االإرهاب.

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

- وافق املجل�س على التعديل الذي اأدخلته اللجنة يف م�شمى م�شروع القانون وهو كاالآتي: »القانون االحتادي 

رقم )4( ل�شنة 2002م ب�شاأن مواجهة جرائم غ�شل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب«.

- وفيما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )1( 

املتعلقة بالتعريفات فهي :

- اال�شتف�شار عن معنى كلمة االأ�شول املعنوية الواردة يف تعريف االأموال.

- الت�شاوؤل عن املق�شود من كلمة امل�شتندات الواردة يف تعريف االأموال.  

- االإ�شارة اإىل اأن كلمة امل�شتندات الواردة يف تعريف االأموال تعني كافة ال�شندات واالإي�شاالت املالية.

الواردة يف تعريف اجلهات  املالية االأخرى  املالية واملن�شاآت  املن�شاآت  اال�شتفهام عن املق�شود من عبارة   -

الرقابية.

- االإ�شارة اإىل اأن عبارة املن�شاآت املالية واملن�شاآت املالية االأخرى الواردة يف تعريف اجلهات الرقابية تعني 

اجلهات ذات االخت�شا�س املايل املبا�شر واجلهات ذات االخت�شا�س املايل غري املبا�شر.

املادة رقم )2( من  واإمنا تعريفها يف  التعريفات  عدم تعريف غ�شيل االأموال يف مادة  اال�شتف�شار عن   -

املادة، واالقرتاح باأن يتم تعريفها يف املادة املتعلقة بالتعريفات.

غ�شيل  تعريف  ذكر  مت  فلذلك  االقت�شادية  بالعقوبات  متعلقة  هي  القانون  هذا  طبيعة  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

االأموال �شمن املادة رقم )2( املتعلقة بذكر اأنواع االأعمال املتعلقة بغ�شيل االأموال.  

- وقد جاء رد معايل / عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- االإ�شارة اإىل اأن كلمة االأ�شول املعنوية الواردة يف تعريف االأموال تعني القيمة للعالمة التجارية.

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

- املوافقة على املادة كما عدلتها اللجنة دون اإجراء اأي تعديل اإ�شايف عليها.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )2( 

من م�شروع القانون فهي :

اأو نقل  )حول  - االقرتاح باإ�شافة كلمتي )اأقر�س و�شمن( للفقرة )اأ( من البند )1( من املادة لت�شبح 

اأو اأودع اأو ا�شتبدل اأو اأقر�س اأو �شمن املتح�شالت اأو قام باإدارتها بق�شد اإخفاء اأو متويه م�شدرها غري 

امل�شروع( وذلك لتدعيم املادة.

- االإ�شارة اإىل اأن اإ�شافة كلمتي )اأقر�س و�شمن( للفقرة )اأ( من البند )1( من املادة يعترب تزيد وت�شدد 

يف املادة.

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

- املوافقة على املادة كما عدلتها اللجنة دون اإجراء اأي تعديل اإ�شايف عليها.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )5( من م�شروع 

القانون فهي :

التجميد واحلجز  - االقرتاح باإعادة �شياغة البند )3( من املادة  ليكون كاالآتي: )ال يتم تنفيذ قرارات 

التحفظي على االأموال لدى املن�شاآت املالية اإال باأمر من النيابة العامة وذلك عن طريق امل�شرف املركزي(.

- االإ�شارة اإىل اأن كلمة التحفظ الواردة يف البند )3( هي االأ�شح وذلك لكون التحفظ على االأموال هو من 

اخت�شا�س امل�شرف املركزي وال تطلب بذلك اأمر من النيابة العامة.

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

- املوافقة على املادة كما عدلتها اللجنة دون اإجراء اأي تعديل اإ�شايف عليها.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )9( فهي:

- االقرتاح باإ�شافة ممثل من النيابة العامة للجهات.

- وقد جاء رد معايل / عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�شوؤون املالية  على هذه التعديالت كاالآتي: 

- التنويه بعدم اإ�شافة ممثل من النيابة العامة، الأن هناك نيابات حملية ولها نف�س االخت�شا�شات وعلى 

امل�شتوى االحتادي يف اإمارات معينة، ومل يتم اإر�شال ر�شالة وا�شحة من النائب العام لعر�س املو�شوع على 

احلكومة، ولذلك ترك امل�شرع للمحافظ اإذا راأى �شرورة باإ�شافة من يراه يف اللجنة.

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

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

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )13( فهي:
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- االقرتاح بتغيري كلمة )احلب�س( ب )ال�شجن( الأن مدة احلب�س ثالث �شنوات.

اأو ي�شرع  التالية  اأحد االأفعال  كلمة )ي�شرع( لت�شبح كاالآتي : )يعاقب كل من يرتكب  باإ�شافة  - االقرتاح 

فيها( يف بداية البند )1( بح�شب قانون العقوبات اإذا مل ين�س على  معاقبة ال�شروع يف اجلرمية فاإنه ال 

يدخل �شمن العقوبات. 

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

- وافق املجل�س على تعديل البند )1( من املادة )2( لي�شبح كاالآتي :)يعاقب كل من يرتكب اأحد االأفعال 

املن�شو�س عليها يف البند )1( من املادة )2( من هذا القانون وي�شرع فيها باحلب�س مدة ال تزيد......(

- ويف نهاية النقا�س  وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبداأ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدول 

املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء مالحظاتهم عليه.

)ج12 املعقودة بتاريخي 29-2014/04/30م(

من )25(  القانون  م�شروع  يتكون  الريا�شية:  والفعاليات  املن�شاآت  اأمن  ب�شاأن  احتادي  قانون  م�شروع   -9
مادة، ويهدف هذا امل�شروع اإىل تنظيم النواحي االأمنية املتعلقة باملن�شاآت والفعاليات الريا�شية، ويبني م�شروع 

القانون مدى حر�س الدولة على اأمن املن�شاآت وحر�شها كذلك على �شري الفعاليات الريا�شية باأمن واأمان.

 )1( املادة  على  االأع�شاء  ال�شعادة  اأ�شحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  وبخ�شو�س   -

اخلا�شة بالتعريفات من م�شروع القانون فهي:

- االقرتاح با�شتبدال كلمة »م�شجعو« يف  مقدمة  تعريف »اجلمهور الريا�شي« لتكون كاالآتي: هم االأ�شخا�س 

التعريف  اإن   لها« حيث  املحيط  املكاين  النطاق  اأو  الريا�شية  املن�شاأة  الريا�شية داخل  للفعاليات  املتابعني 

اقت�شر على امل�شجعني وهناك اأ�شخا�س يتابعون الفعاليات الريا�شية.

- اال�شتف�شار عن تطبيق اأحكام م�شروع القانون على الفعاليات الريا�شية التي تقام يف املكان غري املخ�ش�س لها.

- التنويه اإىل اأن اأحكام م�شروع القانون تغطي جميع الفعاليات الريا�شية بغ�س النظر عن املكان الذي تقام بها.

- االقرتاح بحذف الفقرة االأخرية من تعريف اجلهة املنظمة: وهي »كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يقوم 

جميع  على  القانون  م�شروع  اأحكام  تطبيق  ليت�شنى  وذلك  لذلك«  معد  مكان  يف  ريا�شية  فعالية  بتنظيم 

الفعاليات الريا�شية بغ�س النظر عن وجود مكان معد لها.

– وزير  – نائب رئي�س جمل�س الوزراء  اآل نهيان  ال�شيخ �شيف بن زايد  - وقد جاء رد الفريق �شمو / 

الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- االقرتاح باأن يكون  تعديل  تعريف  اجلمهور الريا�شي كاالآتي : )هم احل�شور من م�شجعي الفعاليات 

الفعاليات  مبتابعة  املعنيني  هم  الأن  لها(،  املحيط  املكاين  النطاق  اأو  الريا�شية  املن�شاأة  داخل  الريا�شية 

الريا�شية. 

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

- وافق املجل�س على تعديل تعريف »اجلمهور الريا�شي ليكون كاالآتي: )هم االأ�شخا�س املتابعون للفعاليات 

الريا�شية داخل املن�شاأة الريا�شية ويف النطاق املكاين املحيط بها(

- وافق املجل�س على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة على مادة التعريفات.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )6( من م�شروع 

القانون فهي:

- االإ�شارة اإىل �شرورة اأن يكون  �شابط االأمن املعني لدى  املن�شاأة الريا�شية والفعالية الريا�شية مواطنًا.

- التنويه اإىل اإمكانية و�شع �شرط تعيني �شابط اأمن مواطن يف  املن�شاأة الريا�شية والفعالية الريا�شية  يف 

الالئحة التنفيذية للقانون التي �شت�شعها احلكومة بعد تطبيق القانون. 

– وزير  – نائب رئي�س جمل�س الوزراء  اآل نهيان  ال�شيخ �شيف بن زايد  - وقد جاء رد الفريق �شمو / 

الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي: 

بتعيني  منظمة  وجهة  ريا�شية  من�شاأة  كل  )تلتزم  كاالآتي:  لتكون  املادة  نهاية  فقرة يف  باإ�شافة  االقرتاح   -

�شابط اأمن لكل من�شاأة وفعالية ريا�شية بعد موافقة االإدارة املعنية ب�شوؤون �شركات االأمن اخلا�شة ووفقاً 

لل�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية(.

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

- وافق املجل�س على اإ�شافة فقرة يف نهاية املادة لتكون كاالآتي: )تلتزم كل من�شاأة ريا�شية وجهة منظمة 

بتعيني �شابط اأمن لكل من�شاأة وفعالية ريا�شية بعد موافقة االإدارة املعنية ب�شوؤون �شركات االأمن اخلا�شة 

ووفقاً لل�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية(.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )7( 

اخلا�شة بالتعريفات من م�شروع القانون فهي:

املن�شاأة  يف  تعيينه  مت  الذي  االأمن  �شابط  على  اأوجبت  املادة  يف  تعديل  اأدخلت  اللجنة  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

الريا�شية باإجراء تفتي�س اأمني على االأفراد واملركبات عند نقاط الدخول وهذا ي�شعب على �شخ�س واحد 

اأن  يجري التفتي�س واالأف�شل اأن يكون متابعًا الإجراءات التفتي�س.

- التنويه اإىل اإمكانية وجود فريق اأمني مع �شابط االأمن مل�شاندته اأثناء اإجراء التفتي�س االأمني على االأفراد 

واملركبات عند نقاط الدخول.
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ب�شفة  الريا�شية   املن�شاأة  اأمن  �شابط   تعيني  ليتم  املادة  مقدمة  يف  تعديل  اإدخال  مت  اأنه  اإىل  االإ�شارة   -

م�شتمرة ولي�س فقط اأثناء اإقامة الفعالية الريا�شية، ولتكون متوافقة مع املبادئ الدولية املتعارف عليها يف 

الئحة االحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا 2012م.

– وزير  – نائب رئي�س جمل�س الوزراء  اآل نهيان  ال�شيخ �شيف بن زايد  - وقد جاء رد الفريق �شمو / 

الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املطالبة باإبقاء مقدمة  املادة كما جاءت من احلكومة وهي كاالآتي: )يخت�س �شابط اأمن املن�شاأة الريا�شية 

اأثناء اإقامة الفعالية الريا�شية(، للتاأكيد على �شرورة وجود �شابط اأمن للمن�شاأة الريا�شية اأثناء الفعالية.

- االقرتاح باإ�شافة فقرة جديدة  يف املادة وهي )اأي اخت�شا�شات اأخرى حتددها الالئحة التنفيذية(.

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

- وافق املجل�س على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة يف املادة.

الالئحة  حتددها  اأخرى  اخت�شا�شات  )اأي  وهي  املادة  يف  جديدة  فقرة  اإ�شافة   على  املجل�س  وافق   -

التنفيذية(.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )10( 

من م�شروع القانون فهي:

اأمن املن�شاأة و�شركات االأمن اخلا�شة  املتعاقدة مع املن�شاآت  - اال�شتف�شار عن وجود اختالف بني �شابط 

الريا�شية.

– وزير  – نائب رئي�س جمل�س الوزراء  اآل نهيان  ال�شيخ �شيف بن زايد  - وقد جاء رد الفريق �شمو / 

الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- �شابط اأمن املن�شاأة هو �شخ�س دائم  للمن�شاأة الريا�شية وميكنه اال�شتعانة ب�شركات االأمن اخلا�شة لتوفري 

االأمن والنظام اأثناء اإقامة الفعاليات الريا�شية.

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

- وافق املجل�س على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة يف املادة.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )12(  امل�شتحدثة  

من م�شروع القانون فهي:

للمن�شاآت  واالأمن  ال�شالمة  تاأمني  ب�شاأن  فيها  ذكرت  التي  البنود  جميع  اإن  حيث  املادة  بحذف  االقرتاح   -

الريا�شية قد جاءت يف اأحكام مواد م�شروع القانون.

اجلمهور  وحماية  الريا�شية  للمن�شاآت  وال�شالمة  االأمن  متطلبات  لتحقيق  املادة  هذه  ا�شتحدثت  اللجنة   -

ولتكون متوافقة مع القوانني الدولية اخلا�شة باملن�شاآت الريا�شية.

- التنويه اإىل وجود بع�س املن�شاآت الريا�شية ال�شغرية التي ال ت�شتطيع اأن تلتزم بجميع بنود املادة مثل توفري 

مكان خم�ش�س للعائالت اأو كبار ال�شن وهذا �شيرتتب عليها عقوبات.

– وزير  – نائب رئي�س جمل�س الوزراء  اآل نهيان  ال�شيخ �شيف بن زايد  - وقد جاء رد الفريق �شمو / 

الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي: 

االآتي(،  الريا�شية على  املن�شاآت  : )تعمل  لتكون كاالآتي  املادة  بداية  يف  تلتزم  كلمة  با�شتبدال  - االقرتاح 

وذلك من اأجل حث املن�شاآت على التقيد بها  ولي�س اإلزامها.

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

الريا�شية على  املن�شاآت  : )تعمل  لتكون كاالآتي  املادة  يف بداية  تلتزم  ا�شتبدال كلمة  - وافق املجل�س على 

االآتي(. 

املادة  على  االأع�شاء  ال�شعادة  اأ�شحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  يخ�س  وفيما    -

امل�شتحدثة  )17(  اخلا�شة بالتزامات اجلمهور الريا�شي يف م�شروع القانون فهي:

- االقرتاح باإ�شافة فقرة جديدة  يف نهاية  املادة ب�شاأن اإ�شافة اأي التزامات اأخرى للجمهور الريا�شي يف 

الالئحة التنفيذية للقانون.  

- االإ�شارة اإىل �شعوبة الرقابة على التزام اجلمهور الريا�شي بالبنود التي ذكرت يف م�شروع القانون مثل: 

االلتزام مبقاعد اجللو�س اأو عدم دخول اأر�س امللعب للفعالية الريا�شية.

– وزير  – نائب رئي�س جمل�س الوزراء  اآل نهيان  ال�شيخ �شيف بن زايد  - وقد جاء رد الفريق �شمو / 

الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على املادة امل�شتحدثة من قبل اللجنة ب�شاأن التزامات اجلمهور الريا�شي.

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

- وافق املجل�س على اإبقاء املادة امل�شتحدثة )17( ب�شاأن التزامات اجلمهور الريا�شي.

والتي   )16( املادة  على  االأع�شاء  ال�شعادة  اأ�شحاب  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  اأما   -

اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة املادة)18( يف م�شروع القانون فهي:

الفعالية  اإقامة  اأثناء  الريا�شية  للمن�شاأة  اأ�شلحة  اإدخال  العقوبات كل من حاول  اإىل عدم تغطية  التنويه   -

الريا�شية.
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- االإ�شارة اإىل �شعوبة تطبيق العقوبات على اأحكام البند )اأ( من املادة امل�شتحدثة ب�شاأن التزامات اجلمهور 

الريا�شي حيث مت التو�شع يف  تطبيق العقوبة لت�شمل النطاق املكاين للفعالية الريا�شية وعدم اقت�شارها 

على اأر�س امللعب. 

- التنويه اإىل اأن املق�شود من النطاق املكاين اللتزامات اجلمهور الريا�شي هو مكان اإقامة الفعالية �شواء 

يف امللعب اأو مكان اآخر اأقيمت فيه الفعالية الريا�شية. 

- االإ�شارة اإىل اأن البند )ز(  اخلا�س بالتزام اجللو�س يف االأماكن املخ�ش�شة و)ح( اخلا�س بعدم ا�شتغالل 

امللعب الأغرا�س �شيا�شية  من التزامات اجلمهور الريا�شي مل يتم و�شع لهم عقوبات كباقي اأحكام البنود 

االأخرى.

– وزير  – نائب رئي�س جمل�س الوزراء  اآل نهيان  ال�شيخ �شيف بن زايد  - وقد جاء رد الفريق �شمو / 

الداخلية على هذه التعديالت كاالآتي: 

اأو  اإدخال  امل�شتحدثة وهي )عدم  املادة )17(  البند )ب( من  اأحكام  العقوبات �شملت  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

اإقامة الفعالية  اأو مكان  اإىل املن�شاأة الريا�شية  النارية  خا�شة االألعاب  اأو خطرة  اأية مواد ممنوعة  حيازة 

ت�شمل كل  اأحكامها  فاإن  وبالتايل  املواد(،  اأنواع وطبيعة هذه  التنفيذية  الالئحة  اأن حتدد  الريا�شية. على 

�شخ�س حاول اإدخال اأ�شلحة للمن�شاأة الريا�شية اأثناء اإقامة اأي فعالية ريا�شية.

الريا�شي   املكاين اللتزامات اجلمهور  النطاق  وا�شح  ب�شكل  �شتحدد  القانون  مل�شروع  التنفيذية  الالئحة   -

اأثناء اإقامة اأي فعالية ريا�شية. 

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

- وافق املجل�س على اإ�شافة كل من خالف اأحكام البند )ز( اإىل املادة )18( لتكون املادة كاالآتي:          )يعاقب 

باحلب�س مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على ثالثة اأ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن خم�شة اآالف درهم وال 

جتاوز ثالثني األف درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف اأي حكم من اأحكام البنود  )اأ – ب – 

ج- ز( من املادة )17( بعد التعديل.

كان  فقد   )19( املادة  اللجنة  تعديل  بعد  اأ�شبحت  والتي   )17( املادة  من  املجل�س  موقف  وبخ�شو�س  ـ 

كاالآتي:

- وافق املجل�س على اإ�شافة كل من خالف اأحكام البند )ح( اإىل املادة )19( لتكون املادة كاالآتي: )يعاقب 

هاتني  باإحدى  اأو  درهم،  األف  ثالثني  جتاوز  وال  درهم  اآالف  ع�شرة  عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة  باحلب�س 

العقوبتني كل من خالف اأي حكم من اأحكام البنود )د – هـ – و – ح( من املادة )17(.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )23( 

والتي اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة املادة)25(  من م�شروع القانون فهي:

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على املادة لتكون كاالآتي: )ي�شدر جمل�س الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون، 

والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه خالل مدة �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به( .

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على تعديل املادة لتكون كاالآتي: )ي�شدر جمل�س الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون، 

والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه خالل مدة �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به( .

- ويف نهاية النقا�س وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبداأ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدول 

املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء مالحظاتهم عليه.

)ج13 املعقودة بتاريخ 2014-5-6م(

باإ�شدار  1992م  القانون االحتادي رقم )11( ل�شنة  اأحكام  10- م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س 
قانون االإجراءات املدنية: يتكون م�شروع القانون من )6( مواد، ويهدف هذا امل�شروع اإىل حتديث وتطوير 

التناف�شية  جمال  يف  خ�شو�شًا  اجلديدة  امل�شتجدات  مع  يتنا�شب  مبا  االمارات  دولة  يف  الق�شائي  النظام 

العاملية املتعلقة باملجال التجاري واالقت�شادي بحيث يعك�س النظام االإجرائي يف املحاكم مدى قدرة الدول 

على التناف�س وهو ما يوؤثر مبا�شرة يف مكانة الدولة يف هذا املجال.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على البند امل�شتحدث 

رقم )5( من املادة )8( فهي :

- املطالبة باإبقاء كلمة )يجب( الأنها حتد من البطالن اإذا مت اإعالن ملف الدعوى بطريقة �شحيحة اأم ال.

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

- االقرتاح بحذف كلمة )يجب( لي�شبح البند كاالآتي : )اأن يرفق اأ�شل ورقة االإعالن مبلف الدعوى( وذلك 

الأن عدم اإيداع ورقة االإعالن يوؤدي اإىل البطالن، وكذلك يعطي للمدعي الطعن والدفع بالبطالن حتى لو 

كان اخل�شم املعلن موجود يف اجلل�شة. 

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

 - وافق املجل�س على بقاء البند امل�شتحدث كما جاء من اللجنة .

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )9(  فهي :

- االقرتاح باإبقاء البند )7( كما جاء من احلكومة الأن وكيل الوزارة هو على راأ�س ال�شلطة التنفيذية ويخول 

االأمر تعقيدًا الأنها من  اأو الربيد( �شيزيد  االإدارات، وكذلك حذف )الفاك�س  من يراه منا�شبًا من مدراء 

و�شائل االت�شال احلديثة.
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- وقد جاء رد معايل / د. هادف بن جوعان الظاهري - وزير العدل على هذه التعديالت كاالآتي: 

- موافقة احلكومة على تعديل اللجنة  للبند )7( باإبقاء الو�شائل التقليدية مثل الر�شائل امل�شجلة من وزارة 

اخلارجية يف الق�شايا اخلارجية وذلك مل�شلحة االأ�شخا�س الذين يلجوؤون اإىل املحاكم لل�شكوى التي ترد على 

اأفراد من الدولة اأو �شركات من الدولة اأو على الدولة من اخلارج.                           

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

- وافق املجل�س  على اإبقاء البند )7( كما عدلته اللجنة .      

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )152( 

من م�شروع القانون فهي : 

- االإ�شارة اإىل اأن اللجنة قامت بحذف عبارة )ويجري امليعاد يف حق من اأعلن احلكم( لكونها وردت يف 

البند )1( من املادة.

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

- التاأكيد على اأن البند )3( من املادة كما جاء من احلكومة هو االأ�شح وذلك لكون عبارة )ويجري امليعاد 

يف حق من اأعلن احلكم( والتي حذفت من قبل اللجنة جاءت للتاأكيد على �شريان امليعاد.

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

- وافق املجل�س على البند )3( من املادة )152( كما عدلته اللجنة.

- وبخ�شو�س  اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )153( 

من م�شروع القانون فهي :

- االإ�شارة اإىل اأن البند )2( من املادة كما عدلته اللجنة اأكرث منطقيه وذلك ل�شرعة الف�شل يف الق�شايا 

واالأحكام، باأن يتم اإعالن احلكم اإىل الورثة جملة دون ذكر اأ�شمائهم و�شفاتهم لكون املحكمة غري م�شوؤولة 

عن تتبع جميع الورثة �شواء املعروفني اأو غري املعروفني على اأن يتم ذكر اأ�شماء و�شفات الورثة يف حال اإعادة 

االإعالن.

- االقرتاح باأن يتم تعديل البند )2( من املادة لي�شبح كاالآتي:)ال يزول الوقف اإال بعد اإعالن احلكم اإىل 

الورثة جمله دون ذكر اأ�شمائهم و�شفاتهم وذلك يف اآخر موطن كان ملورثهم اإذا مل يكن الورثة معروفني 

اأو اإعالنه اإىل من يقوم مقام من فقد اأهليته للتقا�شي اأو زالت �شفته(.  

- االقرتاح باأن يتم تعديل البند )3( من املادة لي�شبح كاالآتي: )يف حالة معرفة الورقة يكون االإعالن وفق 

االأو�شاع املقررة يف املادة )8( من هذا القانون(.

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

احلكم  اإعالن  بعد  اإال  الوقف  يزول  )ال  كاالآتي:  لي�شبح  وذلك  املادة  من  البند )2(  بتعديل  االقرتاح   -

اإىل الورثة اأو اإعالنه اإىل من يقوم مقام من فقد اأهليته للتقا�شي اأو زالت �شفته، ويكون االإعالن وفق 

اإعالم الورثة  املادة )8( من هذا القانون(، وذلك لكون العمل جرى يف املحاكم على  االأو�شاع املقررة يف 

�شواء كانوا معلومني اأو غري معلومني.

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

- املوافقة على مقرتح تعديل البند )2( من املادة لي�شبح كاالآتي: )ال يزول الوقف اإال بعد اإعالن احلكم 

الورثة  يكن  اإذا مل  ملورثهم  كلن  اآخر موطن  يف  وذلك  و�شفاتهم  اأ�شمائهم  ذكر  دون  جمله  الورثة  اإىل 

معروفني اأو اإعالنه اإىل من يقوم مقام من فقد اأهليته للتقا�شي اأو زالت �شفته(.  

- املوافقة على مقرتح بتعديل البند )3( من املادة وذلك لي�شبح كاالآتي: )يف حالة معرفة الورقة يكون 

االإعالن وفق االأو�شاع املقررة يف املادة )8( من هذا القانون(.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )155( 

من املادة )2( من م�شروع القانون فهي:

- التنويه اإىل ذكر كافة البيانات اخلا�شة باملدعي اأو املدعي عليه يف �شحيفة افتتاح الدعوى منها موطنه 

لالإبقاء على  داعي  وال  قانونيًا وغريها  اأو من ميثله  اإن وجدت  الهوية  بطاقة  ورقم  اأو حمل عمله  االأ�شلي 

الفقرة )2( من املادة.

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

- املطالبة باالإبقاء على الفقرة)2( من املادة وذلك لتفادي اإ�شغال حمكمة اال�شتئناف بالبحث عن عنوان 

املطعون �شده الذي مل يذكر يف �شحيفة افتتاح الدعوى موطنه االأ�شلي اأو حمل عمله.

-االإ�شارة اإىل اأن اتباع حالة االإعالن عن الطعن وفق االأو�شاع املقررة يف املادة )8( من القانون قد يطيل 

الدعوى.

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

اأو  - وافق املجل�س على اإ�شافة تعديل على الفقرة)2( لتكون كاالآتي: »واإذا كان املطعون �شده هو املدعي 

اأو �شحيفة اال�شتئناف العنوان الذي يعلن عليه ومل  امل�شتاأنف ومل يكن قد بني يف �شحيفة افتتاح الدعوى 

يت�شح هذا البيان من اأوراق اأخرى يف الدعوى اأعلن بالطعن طبقًا لالأو�شاع املقررة يف املادة)8( من هذا 

القانون.

- وقد جاء رد معايل/ د.هادف بن جوعان الظاهري– وزير العدل على تعديالت اللجنة  للمادة )246(  

من املادة )2( من م�شروع القانون كاالآتي: 

- املطالبة بزيادة  قيمة احلد االأدنى للغرامة املالية  من )100( اإىل )1000( درهم وذلك لتفادي املماطلة 

يف تنفيذ احلكم واإ�شافة اجلدية للم�شت�شكل اإذا خ�شر االإ�شكال املوقف للتنفيذ.
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ـ  اأما موقف املجل�س  ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

للتنفيذ، جاز  »اإذا خ�شر امل�شت�شكل االإ�شكال املوقف  -وافق املجل�س على تعديل الفقرة)2( لتكون كاالآتي: 

احلكم عليه بغرامة مالية ال تقل عن األف درهم وال تزيد عل خم�شة اآالف درهم وذلك مع عدم االإخالل 

بالتعوي�شات اإن كان لها وجه«.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )325( 

من املادة)2(  يف  م�شروع القانون فهي :

اإذا مل تكفه  التنفيذ حتقيقًا خمت�شرًا  اإجراء قا�شي  الوجوب يف  الفقرة )1( الإ�شفاء  بتعديل  - املطالبة 

امل�شتندات املوؤيدة الإ�شدار اأمر احلب�س للمدين .

- التنويه اإىل اأن القا�شي هو من له �شلطة تقديرية يف اإ�شدار اأمر حب�س املدين وال ي�شتلزم اإلزام قا�شي 

التنفيذ اإجراء حتقيق ملعرفة قدرة املدين على �شداد الدين .

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

- املوافقة على مقرتح وجوب اإجراء قا�شي التنفيذ حتقيقًا خمت�شرًا اإذا مل تكفه امل�شتندات املوؤيدة الإ�شدار 

اأمر احلب�س للمدين .

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

اأمر  اإ�شداره  قبل  التنفيذ  قا�شي  »على  كاالآتي:  لتكون  الفقرة)1(  تعديل يف  اإ�شافة  على   املجل�س  وافق   -

احلب�س اأن يجري حتقيقًا خمت�شرًا اإذا مل تكفه امل�شتندات املوؤيدة للطلب«.

)ج14 املعقودة بتاريخ 2014-5-20م(

11- م�شروع قانون احتادي يف �شاأن مكافحة االأمرا�س ال�شارية: يتكون م�شروع القانون من )45( مادة، 
ويهدف م�شروع القانون اإىل مكافحة االأمرا�س ال�شارية التي قد تودي بحياة الكثري من الب�شر والتي تنجم 

عن انتقال عامل ممر�س اأو منتجاته ال�شمية اأو اإفرازاته ب�شكل غري مبا�شر اإىل الغري واإ�شابته باملر�س.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )1( من م�شروع 

القانون اخلا�شة بالتعريفات فهي:

)مدة انت�شار املر�س( الواردة يف تعريف العزل  بعبارة  )مدة عدوى املر�س(  - االقرتاح با�شتبدال عبارة 

ال�شحي الأنها اأدق يف التعبري عن املعنى.

- االقرتاح باإ�شافة كلمة )يتواجد( اإىل تعريف املن�شاأة لي�شبح كاالآتي: »املحل اأو امل�شنع اأو ال�شركة اأو غري 

ذلك من االأماكن التي يعمل اأو يتواجد فيها عدد من االأ�شخا�س«.

 - وقد جاء رد معايل/ عبدالرحمن حممد العوي�س - وزير ال�شحة على هذه التعديالت كاالآتي:

الواردة يف  املر�س(  انت�شار  )مدة  بعبارة  املر�س(  )مدة عدوى  ا�شتبدال عبارة  موافقة احلكومة  على   -

تعريف العزل ال�شحي.

- االإ�شارة اإىل اأن امل�شرع قد ق�شد باملن�شاأة يف هذا القانون اأنها مكان العمل ولي�س  مكان ال�شكن اأو االإقامة 

الأن التواجد واملخالطة مع ال�شخ�س امل�شاب باأحد االأمرا�س ال�شارية �شتتوىل املادة )3( يف هذا القانون 

بيان التفا�شيل املتعلقة بهما.

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

- وافق املجل�س على ا�شتبدال عبارة )مدة عدوى املر�س( بعبارة )مدة انت�شار املر�س( الواردة يف تعريف 

العزل ال�شحي.

- وافق املجل�س على بقاء تعريف »املن�شاأة« كما جاء من احلكومة.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )3( من م�شروع 

القانون فهي:

- االقرتاح بحذف كلمة )والعاملون( الواردة يف الفقرة )اأ( من البند )1( يف املادة الأن الفقرتني )ب(،)ج( 

يف املادة قد و�شحتا بقية الفئات العاملة يف املن�شاآت ال�شحية من غري االأطباء.  

- وقد جاء رد معايل/ عبدالرحمن حممد العوي�س - وزير ال�شحة على هذه التعديالت كاالآتي:

- موافقة احلكومة على حذف كلمة )والعاملون( الواردة يف الفقرة )اأ( من البند )1( يف املادة.

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

- وافق املجل�س على حذف كلمة )والعاملون(  الواردة يف الفقرة )اأ( من البند )1( يف املادة.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )5( من م�شروع 

القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة تعديل يف املادة لتكون كاالآتي: على كل �شخ�س يعلم اأو ي�شتبه يف اأن اأي حيوان مملوك له 

اأو حتت اإ�شرافه اأو م�شوؤوليته، م�شاب باأحد االأمرا�س ال�شارية التي تنتقل اإىل االإن�شان والواردة يف اجلدول 

رقم )3( املرفق يف القانون، اأن يبلغ اجلهة  البيطرية احلكومية عن مر�س احليوان فورا، فاإذا ظهر لها اأن 

احليوان م�شاب مبر�س �شار، فعليها اأن تبادر اإىل اتخاذ ما يلزم ملنع انت�شار املر�س اأو انتقاله اإىل االإن�شان 

االإي�شاح  اأجل  القانون«. وذلك من  لهذا  التنفيذية  الالئحة  املعنية فورا، وفق ما حتدده  االإدارة  تبلغ  واأن 

وحتديد اجلهة احلكومية املعنية باالإبالغ عن املر�س وعدم ترك االإبالغ الأي جهة .

- وقد جاء رد معايل / عبدالرحمن حممد العوي�س - وزير ال�شحة على هذه التعديالت كاالآتي: 
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- املوافقة على االإ�شافات التي اأدخلت يف املادة .

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

- وافق املجل�س على تعديل املادة لتكون كاالآتي : »على كل �شخ�س يعلم اأو ي�شتبه يف اأن اأي حيوان مملوك له 

اأو حتت اإ�شرافه اأو م�شوؤوليته، م�شاب باأحد االأمرا�س ال�شارية التي تنتقل اإىل االإن�شان والواردة يف اجلدول 

رقم )3( املرفق يف القانون،  اأن يبلغ اجلهة  البيطرية احلكومية عن مر�س احليوان فورا، فاإذا ظهر لها اأن 

احليوان م�شاب مبر�س �شار، فعليها اأن تبادر اإىل اتخاذ ما يلزم ملنع انت�شار املر�س اأو انتقاله اإىل االإن�شان 

واأن تبلغ االإدارة املعنية فورا، وفق ما حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون«.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )10( من م�شروع 

القانون فهي :

- االإ�شارة اإىل �شرورة اإلزام امل�شابني باالأمرا�س الواردة يف اجلدول رقم )1( املرفق بهذا القانون العالج 

وكذلك فح�س املخالطني للتاأكد من ال�شحة العامة وجعل ذلك اإجباريًا.

- وقد جاء رد معايل / عبدالرحمن حممد العوي�س - وزير ال�شحة على هذه التعديالت كاالآتي: 

- التاأكيد على اأن امل�شابني واملخالطني ملزمون بتلقي العالج  وبعد اال�شت�شفاء يتم ترحيلهم وذلك للحفاظ 

على ال�شحة العامة.  

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

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

- وبالن�شبة الأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )16( من م�شروع 

القانون فهي :

بعبارة  وا�شتبدالها  اأي حيوان«  »اإبادة  املادة وحذف عبارة  الفقرة )1( من  تعديل يف  باإ�شافة  - االقرتاح 

اأخرى لتكون متنا�شقة مع القوانني االأخرى لتكون الفقرة كاالآتي : »اإتالف اأي طعام اأو �شراب اأو اأي مواد 

ت�شتخدم يف حت�شري و جتهيز اأطعمه مت التاأكد من تلوثها بالعامل املمر�س الأي من االأمرا�س ال�شارية التي 

باإ�شابته  اال�شتباه  مت  اأي حيوان م�شاب  االآمن من  التخل�س  اأو  امل�شروبات،  اأو  االأغذية  تنتقل عن طريق 

بالعامل املمر�س«.

- وقد جاء رد معايل/عبدالرحمن حممد العوي�س - وزير ال�شحة على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة تعديل يف الفقرة )1( من املادة.  

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

- وافق املجل�س على اإ�شافة تعديل على املادة لتكون كاالآتي »اإتالف اأي طعام اأو �شراب اأو اأي مواد ت�شتخدم 

تنتقل  التي  ال�شارية  االأمرا�س  الأي من  املمر�س  بالعامل  تلوثها  التاأكد من  اأطعمه مت  يف حت�شري و جتهيز 

عن طريق االأغذية اأو امل�شروبات، اأو التخل�س االآمن من اأي حيوان م�شاب مت اال�شتباه باإ�شابته بالعامل 

املمر�س«.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها  ال�شادة االأع�شاء حول املادة )31( من م�شروع 

القانون فهي :

- االقرتاح  باإ�شافة كلمة )واملخالطني له( للمادة وذلك حل�شن ال�شياغة واكتمال املعنى.

- وقد جاء رد معايل / عبدالرحمن حممد العوي�س – وزيرة ال�شحة على هذه التعديالت كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة كلمة )واملخالطني له( للمادة لت�شبح كاالآتي )يجب على امل�شاب عند معرفة 

اإ�شابته مبر�س من االأمرا�س الواردة يف اجلدول رقم )1( املرفق بهذا القانون واملخالطني له، التوجه اإىل 

الوزارة اأو اجلهة ال�شحية لتلقي العالج وامل�شورة والتوعية مبخاطر االإ�شابة وطرق انتقال العدوى(. 

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة كلمة )واملخالطني له( للمادة وذلك حل�شن ال�شياغة واكتمال املعنى.

من  امل�شتحدثة   )42( املادة  حول  االأع�شاء  ال�شادة  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  اأما   -

اللجنة فهي :

- االقرتاح باأن يتم اإ�شافة عبارة )واأية اأنظمة اأخرى ذات �شلة( اإىل  عجز املادة لت�شبح كاالآتي )تن�شئ 

الوزارة �شجاًل وطنياً لر�شد وح�شر االأمرا�س ال�شارية، واأية اأنظمة اأخرى ذات �شلة(.

- وقد جاء رد معايل / عبدالرحمن حممد العوي�س – وزيرة ال�شحة على هذه التعديالت كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة عبارة )واأية اأنظمة اأخرى ذات �شلة(  اإىل عجز املادة.

- اأما موقف املجل�س  ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

كاالآتي  لت�شبح  املادة  اإىل عجز  �شلة(  ذات  اأخرى  اأنظمة  )واأية  عبارة  اإ�شافة  مقرتح  على  املجل�س  وافق 

)تن�شئ الوزارة �شجاًل وطنياً لر�شد وح�شر االأمرا�س ال�شارية، واأية اأنظمة اأخرى ذات �شلة(.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء حول املادة )2( امل�شتحدثة 

من املجل�س فهي :

- االقرتاح با�شتحداث هذه املادة وذلك لتو�شيح الهدف من هذا القانون ن�شها كاالآتي )يهدف هذا القانون 

اإىل ال�شحة العامة بتعزيز جهود الدولة يف تنفيذ ا�شرتاتيجية مكافحة االأمرا�س ال�شارية ومنع انت�شارها 

مع املوازنة بني مقت�شيات ال�شحة العامة وحقوق االأفراد وفق اللوائح ال�شحية الدولية(.

- وقد جاء رد معايل / عبدالرحمن حممد العوي�س – وزيرة ال�شحة على هذه التعديالت كاالآتي:

- املوافقة على املادة امل�شتحدثة من املجل�س لتو�شيح الهدف من القانون.
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- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة امل�شتحدثة لتو�شيح الهدف من القانون.

- ويف نهاية النقا�س وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبداأ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدول 

املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء مالحظاتهم عليه.

)ج15 املعقودة بتاريخ 2014-06-03م(

12- م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�شنة 2009م ب�شاأن االأو�شمة 
وامليداليات وال�شارات الع�شكرية :

خالل  من  وذلك  االأداء  مب�شتوى  االرتقاء  اإىل  امل�شروع  هذا  ويهدف  مادتني،  من  القانون  م�شروع  يتكون 

حر�س احلكومة على تكرمي منت�شبي القوات امل�شلحة وت�شجيعهم على البذل والعطاء والت�شحية اأثناء تاأدية 

واجباتهم، وقد اأ�شاف م�شروع القانون املعرو�س حكمًا يجيز منح و�شام االإمارات الع�شكري لغري العاملني 

يف القوات امل�شلحة من الع�شكريني اأو املدنيني االأجانب الذين اأدوا خدمات اأو قاموا باأعمال متميزة جديرة 

بالتقدير للدولة.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على ديباجة م�شروع 

القانون فهي:

القوات  يف  االحتياطية  اخلدمة  �شاأن  يف  2006م  ل�شنة   )28( رقم  االحتادي  القانون  بحذف  املطالبة   -

امل�شلحة من ديباجة م�شروع القانون وا�شتبداله بالقانون االحتادي رقم)6( ل�شنة 2014م  يف �شاأن اخلدمة 

الوطنية واالحتياطية يف اآخر ديباجة القانون.

-التنويه اإىل اأن م�شروع القانون مل يت�شمن تعديل تعريف قائد القوات املذكور يف القانون االأ�شلي والذي 

من �شمنه قائد احلر�س االأمريي والذي مت اإلغاء م�شماه الوظيفي وا�شتبداله بقائد حر�س الرئا�شة.

- االإ�شارة اإىل اأن تعريف االحتياط  يف القانون االأ�شلي جاء على كل من ترتتب عليه اخلدمة االحتياطية 

وفقًا للقانون االحتادي رقم )28( ل�شنة 2006م يف �شاأن اخلدمة الوطنية يف القوات الوطنية وهذا القانون 

مت حذفه بالديباجة.

- وقد جاء رد احلكومة على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة  على حذف القانون االحتادي رقم )28( ل�شنة 2006م يف �شاأن اخلدمة االحتياطية يف القوات 

امل�شلحة من ديباجة م�شروع القانون وا�شتبداله بالقانون االحتادي رقم)6( ل�شنة 2014م  يف �شاأن اخلدمة 

الوطنية واالحتياطية يف اآخر ديباجة القانون.

- التاأكيد على اإلغاء م�شمى قائد احلر�س االأمريي وا�شتبداله بقائد حر�س الرئا�شة.

القانون وهي:  م�شروع  تذكر يف  والتي  مل  االأ�شلي   القانون  املذكورة يف  التعريفات  تعديل  املوافقة على   -

»تعريف قائد القوات« و«تعريف االحتياط«.

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

�شاأن اخلدمة االحتياطية يف  2006م يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )28(  املجل�س على حذف  وافق   -

القوات امل�شلحة من ديباجة م�شروع القانون وا�شتبداله بالقانون االحتادي رقم)6( ل�شنة 2014م يف �شاأن 

اخلدمة الوطنية واالحتياطية يف اآخر ديباجة القانون.

- وافق املجل�س على التعديالت التي اأدخلتها اللجنة يف ديباجة م�شروع القانون.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )1( من م�شروع 

القانون فهي:

- االقرتاح باأن تتم اإ�شافة تعديل يف  الفقرة )1( من ن�س املادة )7( اخلا�شة مبنح الو�شام ملن يوؤ�شر اأو 

يفقد اأثناء اأو ب�شبب اخلدمة يف القوات امل�شلحة  من خالل حتديد الالئحة التنفيذية  لهذا القانون اأحكام 

اإعالن ال�شخ�س مفقوداً. 

- االقرتاح باإ�شافة فقرة جديدة يف مقدمة املادة وهي اأواًل: ي�شتبدل بن�س املادة )1( يف القانون االأ�شلي 

الن�س االآتي: 

- قائد القوات : قائد اإحدى القوات الرئي�شية اأو قائد حر�س الرئا�شة ومن يف م�شتواهم.

- االحتياط : كل من ترتب عليه اخلدمة الوطنية وفقًا لقانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية.

- وقد جاء رد احلكومة على هذه التعديالت كاالآتي: 

- املوافقة على االقرتاح باإ�شافة فقرة جديدة يف مقدمة املادة وهي كاالآتي: اأواًل: ي�شتبدل بن�س املادة )1( 

الن�س االآتي: 

- قائد القوات :قائد اإحدى القوات الرئي�شية اأو قائد حر�س الرئا�شة ومن يف م�شتواهم.

- االحتياط : كل من ترتب عليه اخلدمة الوطنية وفقًا لقانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية«.

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

- وافق املجل�س على اإ�شافة فقرة جديدة يف مقدمة املادة وهي كاالآتي : »اأواًل: ي�شتبدل بن�س املادة )1( يف 

القانون االأ�شلي الن�س االآتي : 
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- قائد القوات : قائد اإحدى القوات الرئي�شية اأو قائد حر�س الرئا�شة ومن م�شتواهم.

- االحتياط : كل من ترتب عليه اخلدمة الوطنية وفقًا لقانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية«.

- ويف نهاية النقا�س وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبداأ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدول 

املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء مالحظاتهم عليه.

)ج16 املعقودة بتاريخ 2014-06-17م(

13- م�شروع قانون احتادي بتعديل م�شمى الهيئة الوطنية للموا�شالت.

وافق املجل�س على م�شروع قانون احتادي بتعديل م�شمى الهيئة الوطنية للموا�شالت.

)ج16 املعقودة بتاريخ 2014-06-17م(

14- م�شروع قانون احتادي يف �شاأن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�شات �شباقات اخليل والفرو�شية:

والفرو�شية  اخليل  �شباقات  جمال  يف  املحظورة  املواد  ا�شتخدام  مكافحة  اإىل  القانون  م�شروع  يهدف   

واملحافظة على املناف�شة امل�شروعة وتعزيز مبداأ الروح الريا�شية والق�شاء على الغ�س ودعم وت�شجيع البحوث 

الرامية اإىل تطوير عمليات الك�شف عن تداول وا�شتخدام تلك املواد وتاأمني اأق�شى قدر ممكن من الفعالية 

اال�شرتاتيجية الوقائية والتثقيف امل�شتمر للمالكني واملخت�شني.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على ديباجة م�شروع القانون فهي:

- املطالبة  بوجوب حذف »قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )11( ل�شنة 2006م، بت�شكيل هيئة ل�شباقات 

اخليل والقوانني املعدلة له« من ديباجة م�شروع القانون، الأنه ال يتم االإ�شارة يف الديباجة اإال اإىل القوانني 

االحتادية واملرا�شيم بقوانني.

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

- املطالبة باالإبقاء على »قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )11( ل�شنة 2006م،بت�شكيل هيئة ل�شباقات اخليل 

والقوانني املعدلة له« يف ديباجة م�شروع القانون، الأن الهيئة هي اجلهة املنوط بها تنظيم �شباقات اخليل 

واالإ�شراف عليها داخل الدولة وخارجها. 

ـ اأما موقف املجل�س ب�شاأن ديباجة م�شروع القانون فقد كان كاالآتي:

2006م،بت�شكيل  - وافق املجل�س على تعديل اللجنة بحذف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )11( ل�شنة 

هيئة ل�شباقات اخليل والقوانني املعدلة له« من ديباجة م�شروع القانون.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )1( من م�شروع 

القانون اخلا�شة بالتعريفات فهي:

- االقرتاح باالإبقاء على تعريف »الهيئة« الأنها اجلهة املعنية بتطبيق اأحكام هذا القانون.

- االإ�شارة اإىل اأن تعريف الهيئة يدخل �شمن تعريف ال�شلطة املخت�شة، وال يجب اأن يفرد لها تعريف خا�س 

بها حتى ال تكون هناك ازدواجية يف التعريفات.

- االقرتاح با�شتبدال كلمة )اجلري( بكلمة )ال�شرعة( الواردة يف تعريف ريا�شة �شباقات اخليل والفرو�شية.

- املطالبة باالإبقاء على تعريف »الو�شائل« امل�شتحدث من اللجنة الأن الو�شائل تدخل �شمن املواد املحظورة 

وهي موجودة �شمن االتفاقية الدولية ملكافحة املن�شطات يف جمال الريا�شة التي ان�شمت لها الدولة.

- التنويه اإىل �شرورة االإبقاء على تعريف »املواد املقيدة« امل�شتحدث من قبل اللجنة الأن املواد املقيدة اإن 

ا�شتخدمت يف �شباقات اخليل قد توؤثر يف نتائج املناف�شات فيحظر ا�شتخدامها.

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

- املطالبة باالإبقاء على تعريف »الهيئة« الأنها اجلهة املعنية بتطبيق اأحكام هذا القانون.

�شباقات  ريا�شة  تعريف  يف  الواردة  ال�شرعة(  )�شباقات  م�شطلح  )اجلري(  كلمة  با�شتبدال  االقرتاح   -

اخليل والفرو�شية.

القانون يخت�س فقط مبكافحة  الأن هذا  اللجنة  قبل  امل�شتحدث من  »الو�شائل«  تعريف  املطالبة بحذف   -

العقاقري املحظورة يف �شباقات اخليل وال عالقة له بو�شائل اأخرى ت�شتخدم لتن�شيط اخليل يف ال�شباقات.

خارج  تداولها  م�شروع  املواد  هذه  الأن  اللجنة  من  امل�شتحدث  املقيدة«  »املواد  تعريف  بحذف  املطالبة   -

ال�شباقات كعالج للخيول، اأما داخل ال�شباقات فيمنع تداولها لكونها قد توؤثر يف النتائج.

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

- وافق املجل�س على تعديل اللجنة بحذف تعريف »الهيئة« من مادة التعريفات.

- وافق املجل�س على مقرتح ا�شتبدال كلمة )اجلري( بكلمة )ال�شرعة( الواردة يف تعريف ريا�شة �شباقات 

اخليل والفرو�شية.

- وافق املجل�س على  االإبقاء على تعريف »الو�شائل« امل�شتحدث من اللجنة.

- وافق املجل�س على  االإبقاء على تعريف »املواد املقيدة« امل�شتحدث من اللجنة.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء حول املادة )4( امل�شتحدثة 

من اللجنة فهي :
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اللجنة  تراأ�س  وال�شلطة يف  ال�شالحية  البيئة  لوزارة  املادة متنح  اللجنة من خالل هذه  اأن  التاأكيد على   -

وت�شكيلها والتن�شيق من خاللها مع اجلهات املخت�شة وتوزيع االخت�شا�شات على ال�شركاء وذلك حتت مظلة 

الوزارة حتى ال يحدث تنازع �شالحيات بني اجلهات املعنية.

املقيدة  املواد  ا�شتخدام  موافقات  مبنح  الوزارة  )تقوم  كاالآتي:  لتكون  املادة  �شياغة  بتعديل  االقرتاح   -

لالأغرا�س العالجية والبحثية وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ا�شرتاطات منح هذه املوافقات 

واإلغائها ومدتها واجراءاتها(.

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

- االقرتاح بنقل هذه املادة امل�شتحدثة من اللجنة يف �شاأن ت�شكيل جلنة فنية ملنح موافقات ا�شتخدام املواد 

املقيدة لالأغرا�س العالجية والبحثية اإىل املادة )6( واملتعلقة باخت�شا�شات الوزارة وال�شلطة املخت�شة، وال 

تفرد لها جلنة خا�شة وذلك لت�شهيل تطبيق القانون ولكي متار�س كل جهة اخت�شا�شها. 

- اأما موقف املجل�س  ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

املواد  ا�شتخدام  الوزارة مبنح موافقات  )تقوم  املوافقة على مقرتح تعديل �شياغة املادة لتكون كاالآتي:   -

ا�شرتاطات منح هذه  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  والبحثية وحتدد  العالجية  املقيدة لالأغرا�س 

املوافقات واإلغائها ومدتها واجراءاتها(.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شادة االأع�شاء حول املادة )5( امل�شتحدثة 

من اللجنة فهي :

- االقرتاح باأن يتم ا�شتبدال كلمة )قائمة( بكلمة )جداول( يف البند )1( من املادة وذلك على غرار ما هو 

معمول به يف قانون املخدرات. 

يكون  واأن   )4( املادة  من  الفنية  اللجنة  املجل�س  حلذف  نظرًا  الفنية(  )اللجنة  كلمة  بحذف  االقرتاح   -

االعتماد من قبل الوزير.

- وقد جاء رد معايل / د. را�شد اأحمد بن فهد – وزيرة ال�شحة على هذه التعديالت كاالآتي:

- االقرتاح بحذف البند )2( من املادة وذلك لكونه تزيد، كما اأن حتديث قائمة املواد املحظورة هو اأمر 

اإجرائي ومرتبط بالقوانني الدولية.

- اأما موقف املجل�س  ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح ا�شتبدال كلمة )قائمة( بكلمة )جداول( يف البند )1( من املادة وذلك على غرار ما 

هو معمول به يف قانون املخدرات. 

- املوافقة على  مقرتح حذف كلمة )اللجنة الفنية( نظرًا حلذف املجل�س اللجنة الفنية من املادة )4( واأن 

يكون االعتماد من قبل الوزير.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها ال�شادة االأع�شاء على املادة )3( والتي اأ�شبحت 

بعد تعديل اللجنة املادة )6( من م�شروع القانون فهي :

- التنويه اإىل اأن اإن�شاء برنامج وطني لر�شد املواد املحظورة يعترب �شرطًا ملزمًا بناًء على االتفاقية الدولية 

التي وقعتها الدولة يف �شاأن مكافحة املواد املحظورة يف �شباقات اخليل.

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

- االإ�شارة اإىل اأن البند امل�شتحدث يف �شاأن »اإن�شاء برنامج وطني لر�شد املواد املحظورة وفقاً لال�شرتاطات 

املعتمدة بهذا ال�شاأن« يتطلب اإعادة �شياغة الأن اإن�شاء الربنامج للر�شد يخ�شع لالتفاقيات الدولية ولي�س 

فقط برنامج وطني .

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

- وافق املجل�س على اإبقاء البند امل�شتحدث يف املادة كما جاء من اللجنة.

والتي   )5( املادة  على  االأع�شاء  ال�شادة  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  اأهم  يخ�س  ما  اأما   -

اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة املادة )7( من م�شروع القانون فهي :

- االإ�شارة اإىل اأنه مت اإ�شافة  ا�شتخدام الفار�س احلقن اأو حماولته ا�شتخدامها  �شمن االأفعال املحظورة يف 

املادة لكون ذلك مرتبطًا بريا�شات و�شباقات اخليل وا�شتخدام تلك احلقن قد  يوؤثر على النتائج.

- االإ�شارة اإىل اأن الفار�س يعترب �شخ�شًا ريا�شيًا ويخ�شع لقوانني اأخرى تنظم ممار�شة الريا�شة وهو يخالف 

ما جاء يف م�شروع القانون.

- التنويه اإىل عدم وجود قانون معمول به يف الدولة يحظر ا�شتخدام املن�شطات الريا�شية .

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

اأو حماولة و�شع حقن ملن�شطات  للحقن  الفار�س  ا�شتخدام  املادة يحظر  االأول من  البند  اأن  اإىل  التنويه   -

حمظورة وهذا يعترب خارج نطاق م�شروع القانون كونه يخت�س باخليل فقط ولي�س بالفار�س وهناك درا�شة 

الإ�شدار قانون خا�س بالفار�س.

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

- وافق املجل�س على حذف كلمة »الفار�س« من املادة لكون القانون مرتبط باخليل ولي�س بالفار�س.

والتي   )9( املادة  على  االأع�شاء  ال�شادة  اأبداها  التي  واملالحظات  واالآراء  االأفكار  باأهم  يتعلق  وفيما   -

اأ�شبحت بعد تعديل اللجنة املادة )11( من م�شروع القانون فهي :

- االإ�شارة اإىل اأنه مت تعديل املادة وجعل التن�شيق بني ال�شلطة املخت�شة ووزارة البيئة واملياه ب�شاأن خماطبة 
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وزير العدل ملنح �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي اإجراًء تنظيميًا تفاديًا لعدم جتاوز ال�شلطة املخت�شة وزارة 

البيئة واملياه.

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

- املطالبة باالإبقاء على املادة كما جاءت من احلكومة وذلك من اأجل  منح ال�شلطات املخت�شة �شالحية  

تقع  التي  االأفعال  �شبط  يف  الق�شائي  ال�شبط  ماأموري  �شفة  ال�شلطة  موظفي  ملنح  العدل  وزير  خماطبة 

خمالفة الأحكام هذا القانون.

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

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

- ويف نهاية النقا�س وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبداأ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدول 

املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء مالحظاتهم عليه.

)ج16 املعقودة بتاريخ 2014-06-17م(

15-  م�شروع قانون احتادي رقم )( ل�شنة 2014م ب�شاأن تنظيم مهنة مدققي احل�شابات:

للمهنيني  امل�شتمر  التعليم  طريق  عن  احل�شابات  مدققي  مبهنة  االرتقاء  اإىل  القانون  م�شروع  يهدف   -

والتطوير العلمي للمهنة ملواكبة التطور العاملي وزيادة الثقة يف مهنة تدقيق احل�شابات من قبل اجلمهور اأواًل 

وامل�شتثمرين ثانيًا مبا ينعك�س على اقت�شاد الدولة.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على ديباجة م�شروع 

القانون فهي:

- االقرتاح باإ�شافة القانونني االآتيني اإىل الديباجة لعالقاتهما وارتباطهما مب�شروع القانون وهما: 

    - القانون االحتادي رقم )8( يف �شاأن تنظيم عالقات العمل والقوانني املعدلة له.

والتجارية  املدنية  املعامالت  يف  االإثبات  قانون  باإ�شدار  ل�شنة1992م    )10( رقم  االحتادي  القانون   -

والقوانني املعدلة له.

- وقد جاء رد معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري - وزير االقت�شاد  على هذه التعديالت كاالآتي:

 - املوافقة على اإ�شافة القانونني االآتيني اإىل الديباجة لعالقاتهما وارتباطهما مب�شروع القانون وهما:    

 - القانون االحتادي رقم )8( يف �شاأن تنظيم عالقات العمل والقوانني املعدلة له.

والتجارية  املدنية  املعامالت  يف  االإثبات  قانون  باإ�شدار  ل�شنة1992م    )10( رقم  االحتادي  القانون   -  

والقوانني املعدلة له.

ـ اأما موقف املجل�س ب�شاأن ديباجة م�شروع القانون فقد كان كاالآتي:

  - وافق املجل�س على اإ�شافة القانونني االآتيني اإىل الديباجة لعالقاتهما وارتباطهما مب�شروع القانون وهما:

 - القانون االحتادي رقم )8( يف �شاأن تنظيم عالقات العمل والقوانني املعدلة له.

والتجارية  املدنية  املعامالت  يف  االإثبات  قانون  باإ�شدار  ل�شنة1992م    )10( رقم  االحتادي  القانون   -  

والقوانني املعدلة له.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء على املادة )1( من 

م�شروع القانون اخلا�شة بالتعريفات فهي:

)واخلا�شة( اإىل تعريف االأطراف ذات العالقة ليكون كاالآتي: »رئي�س واأع�شاء  - االقرتاح باإ�شافة كلمة 

جمل�س االإدارة واأع�شاء االإدارة التنفيذية العليا بال�شركة امل�شاهمة العامة واخلا�شة، وال�شركات التي ي�شاهم 

%( من راأ�شمالها، وكذا ال�شركات التابعة اأو ال�شقيقة اأو احلليفة«. فيها اأي من هوؤالء مبا ال يقل عن )30 

 )% - التنويه اإىل �شرورة اإعادة النظر يف الن�شبة التي ي�شاهم بها اأحد االأطراف ذات العالقة وهي )30 

الأنها قد تقل يف بع�س االأحيان حتى واإن كان اأحد االأطراف يتوىل من�شبًا مرموقًا يف ال�شركة.

- وقد جاء رد معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري - وزير االقت�شاد  على هذه التعديالت كاالآتي:

- املوافقة على اإ�شافة كلمة )واخلا�شة( اإىل تعريف االأطراف ذات العالقة.

%( الواردة يف تعريف االأطراف ذات العالقة هي ن�شبة منا�شبة وتتوافق مع  - التاأكيد على اأن ن�شبة )30 

القوانني التي مت اإ�شدارها �شابقًا وكان املجل�س قد وافق عليها يف قانون ال�شركات.

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

- وافق املجل�س على اإ�شافة كلمة )واخلا�شة( اإىل تعريف االأطراف ذات العالقة.

%( الواردة يف تعريف االأطراف ذات العالقة كما جاءت من احلكومة. - وافق املجل�س على بقاء ن�شبة )30 

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )4( 

من م�شروع القانون فهي:

- االقرتاح با�شتبدال لفظ )ح�شن( بلفظ )حممود( الوارد يف البند )4( من املادة ليتوافق مع �شروط من 

يزاولون املهنة الواردة يف قوانني من يزاولون مهن الرتجمة اأو اخلربة اأو الكاتب العدل.
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بحذف �شرط اخلربة العملية املحددة ب�شنة الواردة يف الفقرة )اأ( من البند )7( يف املادة  - االقرتاح 

والذي اأ�شبح برقم )6( بعد تعديل اللجنة للحا�شل على درجة زميل ويرغب يف تقييد ا�شمه يف �شجل مدققي 

احل�شابات الأن احلا�شل على درجة زمالة هو غالبًا ممار�س للمهنة ولديه خربة كافية يف جمال التدقيق.

- االقرتاح با�شتبدال لفظ )اختبار( )بامتحان( الوارد يف البند رقم )6( والذي نقل واأ�شبح برقم )7( 

بعد تعديل اللجنة الأن االختبار ي�شمل اجلانبني ال�شفهي والتحريري اأما االمتحان فهو حتريري فقط، كما 

اأن املجل�س قد وافق عليها يف القوانني املهنية التي ناق�شها ومت اإ�شدارها. 

- وقد جاء رد معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري - وزير االقت�شاد  على هذه التعديالت كاالآتي:

- املوافقة على ا�شتبدال لفظ )ح�شن( بلفظ )حممود( الوارد يف البند )4( من املادة.

- االقرتاح بتعديل  الفقرة )اأ( من البند )7( والذي اأ�شبح برقم )6( يف املادة بعد تعديل اللجنة وذلك 

باإ�شافة عبارة )الدكتوراه يف جمال املحا�شبة( لي�شبح كاالآتي: »�شنة للحا�شلني على درجة الدكتوراه يف 

اأو درجة زميل من اأحد معاهد اأو جممعات املحا�شبني القانونيني التي ي�شدر بتحديدها  جمال املحا�شبة 

قرار من الوزير«. 

- املطالبة باالإبقاء على لفظ »امتحان« كما جاء من احلكومة الأنه يتنا�شب مع االإجراءات املتبعة واملعمول 

بها يف الوزارة، فهي تقوم حاليًا باإجراء امتحان حتريري للمتقدمني فقط.

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

- وافق املجل�س على  ا�شتبدال لفظ )ح�شن( بلفظ )حممود( الوارد يف البند )4( من املادة.

- وافق املجل�س على مقرتح احلكومة بتعديل  الفقرة )اأ( من البند )7( والذي اأ�شبح برقم )6( يف املادة 

بعد تعديل اللجنة وذلك باإ�شافة عبارة )الدكتوراه يف جمال املحا�شبة( لي�شبح كاالآتي: »�شنة للحا�شلني 

على درجة الدكتوراه يف جمال املحا�شبة اأو درجة زميل من اأحد معاهد اأو جممعات املحا�شبني القانونيني 

التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير«.  

- وافق املجل�س على ا�شتبدال لفظ )اختبار( )بامتحان( الوارد يف البند رقم )6( والذي نقل واأ�شبح برقم 

)7( بعد تعديل اللجنة له.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )5( من م�شروع 

القانون فهي:

%( من راأ�س املال هي ن�شبة قليلة يف ال�شركات  - االإ�شارة اإىل اأن ن�شبة امل�شاركة الوطنية التي تقدر ب)25 

املهنية الوارد ذكرها يف هذه املادة.

- التنويه اإىل اأن البند )2( من املادة والذي مت دجمه مع البند )1( منها ون�شه »اأن يعمل لدى فرع �شركة 

تدقيق اأجنبية مقيدة يف �شجل مدققي احل�شابات« يتعار�س ما ورد يف البند )1( لكونه ي�شر مب�شالح املواطنني.

- وقد جاء رد معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري - وزير االقت�شاد  على هذه التعديالت كاالآتي:

%( حددها قانون املعامالت املدنية وهي  - ن�شبة امل�شاركة الوطنية يف ال�شركات املهنية والتي تقدر )25 

تختلف عن ال�شركات التجارية.

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

املواطنني  احل�شابات  مدققي  الأحد  �شريكًا  يكون  اأن  كاالآتي:  لتكون   )5( املادة  ن�س  على  املجل�س  وافق   -

 )% املقيدين يف �شجل مدققي احل�شابات املزاولني للمهنة، على اأال تقل ن�شبة امل�شاركة الوطنية عن )25 

من راأ�س املال، اأو عاماًل لدى �شركة اأو مكتب مدقق ح�شابات مقيد يف �شجل مزاويل املهنة اأو عاماًل لدى 

فرع �شركة تدقيق اأجنبية مقيدة يف �شجل مدققي احل�شابات.

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )7( من 

م�شروع القانون فهي :

- االقرتاح با�شتبدال كلمة )الوكيل( بكلمة )ممثل( يف البند )1( مع اإعادة �شياغة البند لي�شبح كاالآتي 

)اأن يكون لكل فرع منها يف الدولة وكيل مفو�س من ال�شركة االأم ومقيد يف �شجل مدققي احل�شابات 

لالأ�شخا�س الطبيعيني املزاولني للمهنة يف الدولة وفق اأحكام هذا القانون( وذلك وفق ما مت العمل به يف 

قانون ال�شركات.

- االقرتاح با�شتبدال كلمة )من قبلها( بكلمة )من قبل ال�شركة االأم( وذلك حل�شن ال�شياغة.

- االقرتاح باأن يتم اإ�شافة اإلزام لل�شركات االأجنبية بن�شبة توظيف يف هذه املادة وذلك من خالل الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.  

- االإ�شارة اإىل اأن الن�س الوارد ال يحتاج فيه اإلزام ال�شركات االأجنبية بالتوطني. 

- وقد جاء رد معايل / �شلطان �شعيد املن�شوري – وزير  االقت�شاد على هذه التعديالت كاالآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن الوكيل يف القوانني ال�شابقة هو وكيل مواطن بينما هذا القانون يخت�س باملحا�شب املمثل 

لل�شركة لذا يجب االإبقاء على كلمة ممثل.

 - املوافقة على مقرتح ا�شتبدال كلمة )من قبلها( بكلمة )من قبل ال�شركة االأم( وذلك حل�شن ال�شياغة.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

حل�شن  وذلك  االأم(  ال�شركة  قبل  )من  بكلمة  قبلها(  )من  كلمة  ا�شتبدال  مقرتح  على  املجل�س  وافق   -

ال�شياغة.

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )14( 

من  م�شروع القانون فهي :
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)على(  )ل( بحرف  با�شتبدال حرف  وذلك  املادة  البند )2( من  تعديل على  اإ�شافة  يتم  باأن  االقرتاح   -

ملنع  االإلزام اأو الوجوب مع اإ�شافة كلمة )�شركة( لي�شبح البند كاالآتي )ملدقق احل�شابات الذي مت قيده يف 

�شجل مدققي احل�شابات املزاولني للمهنة اأن يتقدم لل�شلطة املخت�شة بطلب الرتخي�س له بفتح �شركة 

اأو مكتب اأو فرع يف اأية اإمارة ملزاولة املهنة(.

- االقرتاح باإ�شافة كلمة )ال�شركات( للبند )2( من املادة وذلك ات�شاقًا مع املواد ال�شابقة يف القانون.

- االقرتاح با�شتبدال كلمتي )ال�شركة اأو املكتب( بكلمتي )�شاحب املكتب(  يف البند )4( من املادة وذلك 

حل�شن ال�شياغة.

- وقد جاء رد معايل / �شلطان �شعيد املن�شوري – وزير  االقت�شاد على هذه التعديالت كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح تعديل البند )2( من املادة وذلك با�شتبدال حرف )ل( بحرف )على( ملنع االإلزام مع 

اإ�شافة كلمة )�شركة( لي�شبح البند كاالآتي )ملدقق احل�شابات الذي مت قيده يف �شجل مدققي احل�شابات 

اأية  اأو فرع يف  اأو مكتب  املزاولني للمهنة اأن يتقدم لل�شلطة املخت�شة بطلب الرتخي�س له بفتح �شركة 

اإمارة ملزاولة املهنة(.

- املوافقة على مقرتح اإ�شافة كلمة )ال�شركات( للبند )2( من املادة وذلك ات�شاقًا مع املواد ال�شابقة يف 

القانون.

- املوافقة على مقرتح ا�شتبدال كلمتي )ال�شركة اأو املكتب( بكلمتي )�شاحب املكتب( يف البند )4( من املادة 

وذلك حل�شن ال�شياغة.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

)على( ملنع  )ل( بحرف  تعديل البند )2( من املادة وذلك با�شتبدال حرف  وافق املجل�س على مقرتح   - 

االإلزام مع اإ�شافة كلمة )�شركة( لي�شبح البند كاالآتي: )ملدقق احل�شابات الذي مت قيده يف �شجل مدققي 

احل�شابات املزاولني للمهنة اأن يتقدم لل�شلطة املخت�شة بطلب الرتخي�س له بفتح �شركة اأو مكتب اأو فرع 

يف اأية اإمارة ملزاولة املهنة(.

وافق املجل�س على مقرتح اإ�شافة كلمة )ال�شركات( للبند )2( من املادة وذلك ات�شاقًا مع املواد ال�شابقة - 

من القانون.

- وافق املجل�س على ا�شتبدال كلمتي )ال�شركة اأو املكتب( بكلمتي )�شاحب املكتب( من البند )4( من املادة 

وذلك حل�شن ال�شياغة.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )15( من م�شروع 

القانون فهي :

- االقرتاح بحذف عبارة )املدرجة يف اأ�شواق االأوراق املالية( واإ�شافة كلمة )الوطنية( للبند )2( من املادة 

لت�شبح كاالآتي: )دون اإخالل باأحكام قيد مدققي احل�شابات املن�شو�س عليها يف هذا القانون، ال يجوز 

لغري �شركات التدقيق املقيدة بال�شجل املعد لهذا الغر�س بالهيئة تدقيق احل�شابات اأو اإعداد التقارير عن 

احل�شابات الدورية اأو ال�شنوية اأو القوائم املالية ل�شركات امل�شاهمة العامة الوطنية و�شناديق اال�شتثمار، 

وت�شدر الهيئة قراراً حتدد فيه ال�شوابط واالإجراءات وال�شروط الالزمة للقيد بهذا ال�شجل(.

- وقد جاء رد معايل / �شلطان �شعيد املن�شوري – وزير  االقت�شاد على هذه التعديالت كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح املادة امل�شتحدثة من املجل�س لتو�شيح الهدف من م�شروع القانون.

بعد  )الوطنية(  كلمة  واإ�شافة  املالية(  االأوراق  اأ�شواق  يف  )املدرجة  عبارة  حذف  مقرتح  على  املوافقة   -

ال�شركات امل�شاهمة العامة للبند )2( من املادة.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على املادة امل�شتحدثة املقرتحة من املجل�س لتو�شيح الهدف من م�شروع القانون.

- وافق املجل�س على مقرتح حذف عبارة )املدرجة يف اأ�شواق االأوراق املالية( واإ�شافة كلمة )الوطنية( بعد 

ال�شركات امل�شاهمة العامة للبند )2( من املادة لت�شبح كاالآتي )دون اإخالل باأحكام قيد مدققي احل�شابات 

الغر�س  لهذا  املعد  بال�شجل  املقيدة  التدقيق  �شركات  لغري  يجوز  ال  القانون،  هذا  يف  عليها  املن�شو�س 

بالهيئة تدقيق احل�شابات اأو اإعداد التقارير عن احل�شابات الدورية اأو ال�شنوية اأو القوائم املالية ل�شركات 

امل�شاهمة العامة الوطنية و�شناديق اال�شتثمار، وت�شدر الهيئة قراراً حتدد فيه ال�شوابط واالإجراءات 

وال�شروط الالزمة للقيد بهذا ال�شجل(.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )16( 

من م�شروع القانون فهي :

مدققي  مهنة  ت�شنيف  تدعم  فهي  املواطنني  م�شلحة  مع  تتعار�س  لكونها  املادة  هذه  بحذف  االقرتاح   -

احل�شابات بينما املواطنون لي�س لديهم اخلربة الكافية يف ذلك.

- وقد جاء رد معايل / �شلطان �شعيد املن�شوري – وزير  االقت�شاد على هذه التعديالت كاالآتي:

- املوافقة على مقرتح حذف هذه املادة لكونها تتعار�س مع م�شلحة املواطنني فهي تدعم ت�شنيف مهنة 

مدققي احل�شابات بينما  املواطنون  لي�س لديهم اخلربة الكافية يف ذلك.

- اأما موقف املجل�س ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

-  وافق املجل�س على مقرتح  حذف هذه املادة لكونها تتعار�س مع م�شلحة املواطنني فهي تدعم ت�شنيف 

مهنة مدققي احل�شابات بينما  املواطنون  لي�س لديهم اخلربة الكافية يف ذلك.

 - وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )25( 

من م�شروع القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة بند م�شتحدث يف املادة وهو »على مدقق احل�شابات اأن يخطر العميل كتابيًا قبل �شهرين 
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اإذا اأراد التخلي عن العمل املتفق عليه واأن ي�شتمر يف اأداء العمل اإىل انتهاء املهلة املقررة مامل يتفق الطرفان 

على خالف ذلك« وذلك من اأجل �شبط عملية التدقيق احل�شابي وخا�شة يف نهاية ال�شنة املالية لل�شركات 

التجارية الذي يتطلب �شرعة االنتهاء من عملية التدقيق على احل�شابات.

- وقد جاء رد معايل / �شلطان �شعيد املن�شوري - وزير االقت�شاد على هذه التعديالت كاالآتي: 

- االإ�شارة اإىل اأنه �شيتم التطرق اإىل �شوابط عملية التدقيق احل�شابي يف الالئحة التنفيذية وال توجد هناك 

حاجة الإ�شافة البند امل�شتحدث يف املادة.

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

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

- اأما ما يخ�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )27( 

من م�شروع القانون فهي :

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب ح�شر تقدمي مدقق احل�شابات اأي معلومات يطلبها للوزير فقط دون الوزارة عن 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي يقوم اأو قام  بالتدقيق عليها.

خل�شو�شية  �شواه  دون  فقط  للوزير  املعلومات  احل�شابات  مدقق  تقدمي  اأوجبت  املادة  اأن  اإىل  -االإ�شارة 

املعلومات املقدمة عن ال�شركات وتفادي ا�شتغاللها ويحق للوزير اأن يفو�س االأ�شخا�س املعنيني لالطالع على 

تلك املعلومات.

- وقد جاء رد معايل / �شلطان �شعيد املن�شوري - وزير االقت�شاد على هذه التعديالت كاالآتي: 

-عند  احل�شابات  مدقق  :«على  كاالآتي  لتكون   املادة  يف  تعديل  اإ�شافة  مع  اللجنة  تعديل  على  املوافقة   -

االقت�شاء - اأن يقدم اإىل الوزير اأو من يفو�شه اأية معلومات يطلبها عن ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي يقوم اأو 

قام بتدقيق ح�شاباتها«.

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

- وافق املجل�س على تعديل هذه املادة لتكون  كاالآتي: »على مدقق احل�شابات -عند االقت�شاء - اأن يقدم اإىل 

الوزير اأو من يفو�شه اأية معلومات يطلبها عن ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي يقوم اأو قام بتدقيق ح�شاباتها«.

- وفيما يتعلق باأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )31( 

من م�شروع القانون فهي :

- االإ�شارة اإىل اأن املادة  اأتاحت ملجل�س التاأديب اأن يوقع  جزاءات  تاأديبية على كل مدقق ح�شابات  يخل 

بواجباته  ومن تلك اجلزاءات التاأديبية  الغرامة التي ال تتجاوز مليون درهم  وهي غرامة تتطلب اأن ت�شدر 

بحكم ق�شائي ولي�س من جمل�س تاأديب.

- التنويه اإىل اأنه مت حتديد الغرامة التي ال تتجاوز مليون درهم خلطورة اأعمال مدقق احل�شابات وما قد 

يرتتب عليه من خطورة اقت�شادية يف حال ارتكابه املحظورات املن�شو�س عليها يف اأحكام هذا القانون.

- التنويه اإىل اأن جمل�س التاأديب يحق له اأن يوقع غرامية مالية  اإذا كان يراأ�شه قا�شي ويقوم مقام املحكمة 

يف توقيع الغرامات املالية.

- االقرتاح بحذف كلمة التنبيه التي توجه للموظفني من �شمن اجلزاءات التاأديبية  وا�شتبدالها  باالإنذار 

الكتابي.

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

- وافق املجل�س على حذف كلمة التنبيه من �شمن اجلزاءات التاأديبية وا�شتبدالها باالإنذار الكتابي.

- اأما اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )38( من م�شروع 

القانون فهي :

- االقرتاح باإ�شافة املادة)21( اخلا�شة باملحظورات على عمل مدقق احل�شابات �شمن الغرامات التي ال 

تقل عن )10( اآالف درهم وال تزيد على )200( األف درهم. 

- االإ�شارة اإىل اأنه يف حال ارتكاب مدقق احل�شابات املحظورات التي اأقرتها اأحكام القانون فاإنه يحيل اإىل 

جمل�س التاأديب لتوقيع  اجلزاءات التاأديبية املنا�شبة .

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

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

 - ويف نهاية النقا�س وافق املجل�س على م�شروع القانون من حيث املبداأ ويف جمموعه بعد تالوة اجلدول 

املقارن واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء مالحظاتهم عليه.

)ج17 املعقودة بتاريخ 2014-06-24م(

3- حتفظات رئي�س الدولة على م�شروعات القوانني:

- حتفظات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة على بع�س التعديالت التي اأدخلها املجل�س الوطني االحتادي 

على م�شروع القانون االحتادي يف �شاأن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.

- وافق املجل�س على حتفظات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة على بع�س التعديالت التي اأدخلها املجل�س الوطني 

االحتادي على م�شروع القانون االحتادي يف �شاأن »اخلدمة الوطنية واالحتياطية«.

)ج14 املعقودة بتاريخ 2014-05-20م(
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4- االتفاقيات واملعاهدات التي اأبرمتها احلكومة :
- بلغ عدد االتفاقيات واملعاهدات التي اطلع عليها املجل�س )48( اتفاقية ومعاهدة واجلدول االآتي يو�شح 

اأهم الق�شايا التي تناولتها هذه املعاهدات واالتفاقيات:

1- مر�شوم احتادي رقم )78( ل�شنة 2013 بالت�شديق على 12ق�شايا اقت�شادية
اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية رو�شيا االحتادية 

امللحق  والربوتوكول  لال�شتثمار  املتبادلة  واحلماية  للت�شجيع 

بها. )ج 1 املعقودة بتاريخ 11 /2013/11م(

2- مر�شوم احتادي رقم )79( ل�شنة 2013 بالت�شديق على 
املك�شيكية  املتحدة  الواليات  وجمهورية  الدولة  بني  اتفاقية 

مبا  املايل  التهرب  ومنع  ال�شريبي  االزدواج  جتنب  �شاأن  يف 

يخت�س بال�شريبة على الدخل والربوتوكول امللحق بها. )ج 1 

املعقودة بتاريخ 11 /2013/11م(

بالت�شديق  2013م  ل�شنة   )90( رقم  احتادي  مر�شوم   -3
على اتفاقية ثنائية بني الدولة وجمهورية تركيا ب�شاأن التعاون 

لتوليد الكهرباء وا�شتخراج فحم اللجنيت »الفحم البني« يف 

منطقة اأف�شني – الب�شتان الرتكية . )ج 1 املعقودة بتاريخ 11 

/2013/11م(

بالت�شديق  2013م  ل�شنة   )96( رقم  احتادي  مر�شوم   -4
ب�شاأن  الدولة وحكومة تركمان�شتان  اتفاقية بني حكومة  على 

املطابقة  و�شهادات  واملرتولوجيا  التقيي�س  جمال  يف  التعاون 

واالعتماد.  )ج 1 املعقودة بتاريخ 11 /2013/11م(

ب�شاأن   2013 ل�شنة   )154( رقم  احتادي  مر�شوم   -5
امل�شائل  يف  متبادل  اإداري  تعاون  اتفاقية  على  الت�شديق 

5 املعقودة  )ج   . اجلمركية بني الدولة وجمهورية االأرجنتني 

بتاريخ 7/ 2014/1م(

ب�شاأن  2013م  ل�شنة   )162( رقم  احتادي  مر�شوم   -6
ال�شركة  اإن�شاء  اتفاقية  مواد  بع�س  تعديل  على  الت�شديق 

بتاريخ  املعقودة   5 )ج   . ال�شفن  واإ�شالح  لبناء  العربية 

2014/1/7م(

عدد االتفاقيات القضايا الرئيسية
7- مر�شوم احتادي رقم )12( ل�شنة 2014 بالت�شديق على االتفاقيات والمعاهداتوالمعاهدات

اتفاقية التجارة احلرة بني الدول االأع�شاء يف جمل�س التعاون 

االأوروبية  احلرة  التجارة  رابطة  ودول  العربية  اخلليج  لدول 

)اإفتا(. )ج 10 املعقودة بتاريخي 25-2014/3/26م(

بالت�شديق   2014 ل�شنة   )13( رقم  احتادي  مر�شوم   -8
التعاون  ب�شاأن  الربتغال  وجمهورية  الدولة  بني  اتفاقية  على 

االقت�شادي. )ج 10 املعقودة بتاريخي 25-2014/3/26م(

ب�شاأن  2014م  ل�شنة   )47( رقم  احتادي  مر�شوم   -9
امل�شائل  يف  املتبادل  االإداري  التعاون  اتفاقية  على  الت�شديق 

 14 )ج  اأرمينيا.  جمهورية  وحكومة  الدولة  بني  اجلمركية 

املعقودة بتاريخ 20 /5/ 2014م(

ب�شاأن  2014م  ل�شنة   )48( رقم  احتادي  مر�شوم   -10
الت�شديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية 

بنني للت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�شتثمار. )ج 14 املعقودة 

بتاريخ 20 /5/ 2014م(

ب�شاأن  2014م  ل�شنة   )50( رقم  احتادي  مر�شوم   -11
ليبيا  ودولة  الدولة  حكومة  بني  اتفاقية  على  الت�شديق 

لتجنب االزدواج ال�شريبي ومنع الهرب ال�شريبي فيما يتعلق 

 /5/  20 بتاريخ  املعقودة   14 )ج  الدخل.  على  بال�شرائب 

2014م(

12- مر�شوم احتادي رقم )52( ل�شنة 2014 باملوافقة على 
ان�شمام الدولة اإىل جمل�س البرتول العاملي. )ج 14 املعقودة 

بتاريخ 20 /5/ 2014م(

ب�شاأن 5ق�شايا اأمنية 2013م  ل�شنة   )80( رقم  احتادي  مر�شوم   -1
الت�شديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية 

 11 بتاريخ  املعقودة   1 )ج   . الدفاعي  التعاون  ب�شاأن  �شربيا 

/2013/11م(
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بالت�شديق   2013 ل�شنة  2-  مر�شوم احتادي رقم )137( 
على االتفاقية االأمنية بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية. )ج2 املعقودة بتاريخ 19 /2013/11م(

بالت�شديق   2013 ل�شنة   )147( رقم  احتادي  مر�شوم   -3
حكومة  بني  عليهم  املحكوم  االأ�شخا�س  نقل  اتفاقية  على 

الدولة وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا 

ال�شمالية.)ج 3 املعقودة بتاريخ 2013/12/11م(

4- مر�شوم احتادي رقم )151( ل�شنة 2013 ب�شاأن الت�شديق 
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية بيالرو�س حول 

االعفاء املتبادل من التاأ�شريات حلاملي اجلوازات الدبلوما�شية .   

)ج 5 املعقودة بتاريخ 7/ 2014/1م(

5- مر�شوم احتادي رقم )11( ل�شنة 2014م بالت�شديق على 
وحكومة  الدولة  بني حكومة  الدفاع  تعاون يف جمال  اتفاقية 

ماليزيا. )ج 10 املعقودة بتاريخي 25-2014/03/26م(

بالت�شديق 4ق�شايا بيئية  2013م  ل�شنة   )88( رقم  احتادي  مر�شوم   -1
النفايات  نقل  يف  التحكم  ب�شاأن  بازل  اتفاقية  تعديل  على 

 11 بتاريخ  املعقودة   1 )ج   . احلدود  عرب  منها  والتخل�س 

/2013/11م(

بالت�شديق  2013م  ل�شنة   )91( رقم  احتادي  مر�شوم   -2
االحتادية  رو�شيا  وحكومة  الدولة  حكومة  بني  اتفاقية  على 

                . النووية  للطاقة  ال�شلمية  اال�شتخدامات  جمال  يف  للتعاون 

)ج 1 املعقودة بتاريخ 11 /2013/11م(

ب�شاأن   2013 ل�شنة   )150( رقم  احتادي  مر�شوم   -3
وحكومة اليابان  الدولة  حكومة  بني  اتفاقية  على  الت�شديق 

للتعاون يف جمال اال�شتخدامات ال�شلمية للطاقة النووية. )ج 

5 املعقودة بتاريخ 7/ 2014/1م(

4- مر�شوم احتادي رقم )51( ل�شنة 2014م ب�شاأن الت�شديق 
على اتفاقية التعوي�س التكميلي عن االأ�شرار النووية. )ج 14 

املعقودة بتاريخ 20 /05/ 2014م(

1- مر�شوم احتادي رقم )89( ل�شنة 2013م بالت�شديق على 27اأخرى
اتفاقية يف �شاأن اخلدمات اجلوية بني حكومة الدولة وحكومة 

مونتينيغرو. )ج 1 املعقودة بتاريخ 11 /2013/11م(

بالت�شديق  2013م  ل�شنة   )92( رقم  احتادي  مر�شوم   -2
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة اجلمهورية الفرن�شية 

 1 )ج  الف�شائي.  ب�شاأن تعاون اال�شت�شعار عن بعد يف املجال 

املعقودة بتاريخ 11 /2013/11م(

بالت�شديق  2013م  ل�شنة   )93( رقم  احتادي  مر�شوم   -3
على اتفاقية ثنائية بني حكومة الدولة واحتاد النقل اجلوي 

الدويل )اإياتا(. )ج 1 املعقودة بتاريخ 11 /2013/11م(

بالت�شديق  2013م  ل�شنة   )94( رقم  احتادي  مر�شوم   -4
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية �شريالنكا 

 1 )ج   . م�شرتكة  جلنة  الإن�شاء  اال�شرتاكية  الدميوقراطية 

املعقودة بتاريخ 11 /2013/11م(

بالت�شديق  2013م  ل�شنة   )95( رقم  احتادي  مر�شوم   -5
لوك�شمبورج  دوقية  وحكومة  الدولة  بني حكومة  اتفاقية  على 

الكربى للخدمات اجلوية بني اإقليميهما وفيما ورائهما. )ج 1 

املعقودة بتاريخ 11 /2013/11م(

بالت�شديق   2013 ل�شنة   )138( رقم  احتادي  مر�شوم   -6
جمهورية  وحكومة  الدولة  حكومة  بني  التعاون  اتفاقية  على 

�شربيا )ج2 املعقودة بتاريخ 19 /2013/11م( 

ب�شاأن  2013م  ل�شنة   )139( رقم  احتادي  مر�شوم   -7
الت�شديق على اتفاقيات بني الدولة واأوكرانيا . )ج2 املعقودة 

بتاريخ 19 /2013/11م(

8- مر�شوم احتادي رقم )140( ل�شنة 2013م بالت�شديق 
وحكومة جمهورية مايل يف  الدولة  بني حكومة  اتفاقية  على 

)ج2   . ورائهما  وفيما  اإقليميهما  �شاأن اخلدمات اجلوية بني 

املعقودة بتاريخ 19 /2013/11م(
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9- مر�شوم احتادي رقم )141( ل�شنة 2013م بالت�شديق 
�شاأن  يف  كولومبيا  وحكومة  الدولة  حكومة  بني  اتفاقية  على 

اخلدمات اجلوية بني اإقليميهما وفيما ورائهما . )ج2 املعقودة 

بتاريخ 19 /2013/11م(

10- مر�شوم احتادي رقم )142( ل�شنة 2013م بالت�شديق 
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية بت�شوانا يف 

. )ج2  ورائهما  وفيما  اإقليميهما  �شاأن اخلدمات اجلوية بني 

املعقودة بتاريخ 19 /2013/11م( 

11- مر�شوم احتادي رقم )143( ل�شنة 2013م بالت�شديق 
اجلمهورية  وحكومة  الدولة  حكومة  بني  اتفاقية  على 

اجلزائرية الدميوقراطية ال�شعبية يف �شاأن اخلدمات اجلوية 

 19 بتاريخ  املعقودة  )ج2   . ورائهما  وفيما  اإقليميهما  بني 

/2013/11م(

12- مر�شوم احتادي رقم )144( ل�شنة 2013م بالت�شديق 
على اتفاقية بني حكومة الدولة وجمل�س وزراء اأوكرانيا ب�شاأن 

 19 بتاريخ  املعقودة  )ج2   . اجلوي  النقل  خدمات  تنظيم 

/2013/11م(

13- مر�شوم احتادي رقم )145( ل�شنة 2013م بالت�شديق 
ال�شنغال  وحكومة جمهورية  الدولة  اتفاقية بني حكومة  على 

يف �شاأن اخلدمات اجلوية بني اإقليميهما وفيما ورائهما .)ج2 

املعقودة بتاريخ 2013/11/19م( 

ب�شاأن  2013م  ل�شنة   )152( رقم  احتادي  مر�شوم   -14
الت�شديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية 

بيالرو�س ب�شاأن تبادل االأرا�شي ملقرات البعثات الدبلوما�شية. 

)ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/01/07م(

ب�شاأن   2013 ل�شنة   )153( رقم  احتادي  مر�شوم   -15
الت�شديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة الواليات 

املتحدة االأمريكية ب�شاأن املوافقة امل�شبقة للنقل اجلوي . )ج 

5 املعقودة بتاريخ 2014/1/7م(

ب�شاأن  2013م  ل�شنة   )155( رقم  احتادي  مر�شوم   -16
الت�شديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية 

اجلوية  اخلدمات  �شاأن  يف  الدميوقراطية  ال�شعبية  الو�س 

بتاريخ  املعقودة   5 )ج  ورائهما.  وفيما  اإقليميهما  بني 

2014/1/7م(

ب�شاأن  2013م  ل�شنة   )156( رقم  احتادي  مر�شوم   -17
رومانيا  وحكومة  الدولة  حكومة  بني  اتفاقية  على  الت�شديق 

 5 )ج   . ورائهما  وفيما  اإقليميهما  بني  اجلوية  للخدمات 

املعقودة بتاريخ 2014/01/07م(

ب�شاأن  2013م  ل�شنة   )156( رقم  احتادي  مر�شوم   -18
الت�شديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة اأرمينيا يف 

�شاأن اخلدمات اجلوية بني اإقليميهما وفيما ورائهما . )ج 5 

املعقودة بتاريخ 2014/01/07م( 

ب�شاأن  2013م  ل�شنة   )158( رقم  احتادي  مر�شوم   -19
حكومة  بني  اجلوي  النقل  خدمات  اتفاقية  على  الت�شديق 

5 املعقودة  الدولة وحكومة الواليات املتحدة املك�شيكية . )ج 

بتاريخ 2014/01/07م(

ب�شاأن   2013 ل�شنة   )159( رقم  احتادي  مر�شوم   -20
الت�شديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية 

وفيما  اإقليميهما  بني  اجلوية  اخلدمات  �شاأن  يف  النيجر  

ورائهما. )ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/01/07م(

ب�شاأن   2013 ل�شنة   )160( رقم  احتادي  مر�شوم   -21
الت�شديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية 

اإقليميهما  بني  �شاأن اخلدمات اجلوية  ال�شرقية يف  اأورغواي 

وفيما ورائهما . )ج 5 املعقودة بتاريخ 07/ 2014/01م(

2013م  ل�شنة   )161( رقم  احتادي  مر�شوم   -22
حكومة  بني  جوية  خدمات  اتفاقية  على  الت�شديق  ب�شاأن 

بتاريخ  املعقودة   5 .)ج  فنلندا  جمهورية  وحكومة  الدولة 

2014/01/07م(
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عدد االتفاقيات القضايا الرئيسية
االتفاقيات والمعاهداتوالمعاهدات

بالت�شديق   2014 ل�شنة   )14( رقم  احتادي  مر�شوم   -23
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية جيبوتي يف 

�شاأن اخلدمات اجلوية بني اإقليميهما وفيما ورائهما.  )ج 10 

املعقودة بتاريخ 25-2014/03/26م(

بالت�شديق   2014 ل�شنة   )15( رقم  احتادي  مر�شوم   -24
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة مملكة �شوازيالند يف 

�شاأن اخلدمات اجلوية بني اإقليميهما وفيما ورائهما. )ج 10 

املعقودة بتاريخ 25-2014/03/26م(

بالت�شديق   2014 ل�شنة   )16( رقم  احتادي  مر�شوم   -25
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية باراغواي 

يف �شاأن اخلدمات اجلوية بني اإقليميهما وفيما ورائهما. )ج 

10 املعقودة بتاريخ 25-2014/03/26م(

ب�شاأن  2014م  ل�شنة   )53( رقم  احتادي  مر�شوم   -26
الت�شديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية 

اأفغان�شتان اال�شالمية ب�شاأن اخلدمات اجلوية بني اإقليميهما 

وفيما ورائهما. )ج 14 املعقودة بتاريخ 20 /05/ 2014م(

27- مر�شوم احتادي رقم )54( ل�شنة 2014م بالت�شديق 
على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة جمهورية ال�شلفادور 

يف �شاأن اخلدمات اجلوية بني اإقليميهما وفيما ورائهما. )ج 

14 املعقودة بتاريخ 20 /05/ 2014م(

-48املجموع

- ر�شم بياين ميثل الق�شايا التي تناولتها املعاهدات واالتفاقيات التي مت االطالع عليها 
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)ثالثًا(
نشاط المجلس

خالل الدور الثالث
في الجانب الرقابي
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1- املو�شوعات العامة:

- موؤ�شرات عامة حول مناق�شة املو�شوعات العامة: 

مو�شوعًا   )25( عدد  منها   الدور  هذا  خالل  مطروحًا  عاماً  مو�شوعاً   )32( عدد  املجل�س  لدى  كان   -

انتهى املجل�س  الدور،  اأثناء هذا  الثاين، وعدد )7( مو�شوعات عامة طرحت  الدور  عامًا كان متبقيًا من 

من مناق�شة عدد )6( مو�شوعات عامة منها، م�شتغرقًا يف ذلك زمنًا وقدره )21( �شاعة و)26( دقيقة 

%( من اإجمايل زمن اجلل�شات، اأ�شدر ب�شاأنها عدد )6( تو�شيات اإىل  و)56( ثانية بن�شبة متثل )22.5 

انتهت جلانه من  القادمة، حيث  الفرتة  مو�شوعًا خالل  املجل�س عدد )26(  اأمام  بقي  ،وبذلك 
1
احلكومة

، يف حني الزال اأمامها عدد 
2
اإعداد تقارير لعدد )6( من املو�شوعات العامة واأ�شبحت جاهزة للعر�س عليه

 باالإ�شافة اإىل عدد )1( مو�شوع عام  يف انتظار رد جمل�س الوزراء على  
3
)19( مو�شوعًا عامًا قيد الدرا�شة

.
4
طلب مناق�شته

1- ر�شائل تو�شيات املجل�س يف �شاأن املو�شوعات العامة )12(
2- جدول باملو�شوعات العامة التي انتهت اللجان من اإعداد تقارير ب�شاأنها مرفق رقم )13( يف التقرير

3- جدول باملو�شوعات العامة التي الزالت اأمام اللجان مرفق رقم )14( يف التقرير
4- جدول باملو�شوعات العامة التي اأر�شلت ملجل�س الوزراء لطلب املوافقة على مناق�شتها  مرفق رقم )15( يف التقرير

1- التوطني يف القطاع احلكومي ق�شايا التوطني
بتاريخ  املعقودة  )ج2  واخلا�س 

2013/11/19م(

)5( �شاعات )32( 1

دقيقة و)46( ثانية

% 5.8

العايل ق�شايا تعليمية التعليم  وزارة  �شيا�شة   -1
والبحث العلمي يف جمال البحث 

بتاريخ  املعقودة  )ج7  العلمي 

2014/2/4م(

�شاعة واحدة  1

و)38( دقيقة 

و)54( ثانية

% 1.7

العامة ق�شايا املعا�شات الهيئة  �شيا�شة   -1
للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية 

-29 بتاريخي  املعقودة  )ج12 

)2014/4/30

)4( �شاعات 1

و)20( دقيقة 

و)16( ثانية

% 4.5

الداخلية ق�شايا اأمنية  وزارة  �شيا�شة   -1
بتاريخ  املعقودة   13 )ج 

2014/5/6م(

)3( �شاعات 1

و)14( دقيقة 

و)59( ثانية

% 3.4

االإمارات ق�شايا �شحية  هيئة  �شيا�شة   -1
�شاأن  يف  واملقايي�س  للموا�شفات 

ال�شحة وال�شالمة )ج9 املعقودة 

بتاريخ 2014/3/11م( 

)3( �شاعات و)4( 1

دقائق و)13( ثانية

% 3.2

1- �شيا�شة الهيئة العامة لل�شوؤون ق�شايا اجتماعية
)ج11  واالأوقاف  االإ�شالمية 

املعقودة بتاريخ 2014/4/8م(

)3( �شاعات 1

و)35( دقيقة 

و)48( ثانية

% 3.8

)21( �شاعة و 6-املجموع

)26( دقيقة و 

)56( ثانية

% 22.5 

ق�شايا املو�شوعات العامة :

جدول ميثل ق�شايا املو�شوعات العامة والزمن امل�شتغرق ملناق�شة كل نوع من هذه الق�شايا من الزمن الكلي للجل�شات :

القضايا الرئيسية
عدد 

الموضوعات 
العامة

الساعات 
المستغرقة الموضوعات العامة

نسبة مناقشة قضايا 
الموضوعات العامة من 

الزمن الكلي للجلسات
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- ر�شم بياين تو�شيحي لبيان نوع الق�شايا التي تناولتها املو�شوعات العامة ون�شبة كل نوع منها:

% 5.8

1.7%

4.5%

3.4% 3.2%

3.8%

%7

%6

%5

%4

%3

%2

%1

%0

- وقد جاءت مناق�شة املو�شوعات العامة على النحو االآتي:

1- مو�شوع »التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�س« وقد كانت اأهم اال�شتف�شارات واالأفكار واملالحظات 
التي طرحت من قبل ال�شادة االأع�شاء فيه هي :

- اال�شتف�شار عن مدى التن�شيق بني املوؤ�ش�شات املعنية بالتوطني والتعليم العايل و�شوق العمل.

تلبي  التي  التخ�ش�شات  نحو  التعليم  خمرجات  توجيه  يف  للطلبة  االأكادميي  االإر�شاد  دور  عن  الت�شاوؤل   -

متطلبات �شوق العمل.

- اال�شتفهام عن النتائج التي حققتها معار�س التوظيف التي تقام �شنويًا لتوظيف املواطنني.

- اال�شتف�شار عن عدم اإن�شاء جهة واحدة لتلقي طلبات التوظيف واعتبارها املرجع االأ�شا�شي يف كل ما يتعلق 

بالتوطني وتوفري االإح�شاءات والدرا�شات ذات ال�شلة بالتوطني.

- الت�شاوؤل عن النتائج التي خل�شت اإليها املبادرات العديدة املتعلقة بالتوطني والتي اأطلقها جمل�س الوزراء 

املوقر. 

- اال�شتفهام عن غياب روؤية ا�شرتاتيجية �شاملة ووا�شحة يف التعامل مع م�شكلة التوطني.

ق�شايا التوطني

ق�شايا تعليمية

ق�شايا املعا�شات

ق�شايا اأمنية

ق�شايا �شحية

ق�شايا اجتماعية

ق�شايا التوطني ق�شايا تعليمية ق�شايا املعا�شات اأمنية ق�شايا �شحية ق�شايا اجتماعية

املتوفرة يف  ال�شواغر  املواطنني يف  لتوظيف  ت�شعى احلكومة من خاللها  التي  اال�شتف�شار عن اخلطوات   -

القطاع اخلا�س.

- الت�شاوؤل عن تاأخر هيئة التنمية يف االنتهاء من اإعداد م�شروع قانون احتادي للحد من مو�شوع العاطلني 

عن العمل.

املوارد  م�شاركة  لتعزيز   )57( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  لتنفيذ  متت  التي  االإجراءات  عن  اال�شتفهام   -

الب�شرية الوطنية.

- اال�شتف�شار عن اأعداد املواطنني الذين التحقوا ب�شوق العمل يف اجلهات احلكومية واخلا�شة.

- اال�شتفهام عن غياب �شيا�شة االإحالل يف الدولة وعدم ر�شد ميزانيات لتطبيقها للحد من م�شكلة زيادة 

معدالت البطالة.

- اال�شتف�شار عن درا�شة اأ�شباب ا�شتقالة عدد كبري من املواطنني من وظائفهم يف القطاع اخلا�س.

امل�شوؤولية  من  كجزء  املعاقني  بتوظيف  اخلا�س  القطاع  تلزم  قوانني  الإعداد  روؤية  وجود  عن  الت�شاوؤل   -

املجتمعية.

التي  املناق�شات  اأولوية يف دخول  التوطني  التي تدعم  القطاع اخلا�س  اإعطاء موؤ�ش�شات  - اال�شتفهام عن 

تطرحها احلكومة وذلك كتحفيز وت�شجيع لها.

- الت�شاوؤل عن وجود اأرقام حقيقية للعاطلني عن العمل.

- املطالبة بوجود قاعدة بيانات موحدة للعاطلني عن العمل لبناء برامج وخطط و�شيا�شات التوطني.

- اال�شتفهام عن عدم فاعلية هيئة تنمية يف توظيف املواطنني.

- املطالبة بوجود قائمة �شهرية باأعداد امل�شجلني للوظائف.

- التنويه اإىل توعية املواطن مبواءمة خمرجات التعليم مع خمرجات �شوق العمل.

- الت�شاوؤل عن دور احلكومة يف خلق وظائف عمل للخريجني والباحثني عن عمل يف جميع اإمارات الدولة.

 - مطالبة هيئة تنمية بالقيام بدور رقابي على معار�س التوظيف  لتكون اأكرث اإنتاجية للباحثني عن عمل.

- املطالبة بو�شع قانون لتوظيف املواطنني يف القطاع اخلا�س.

- اال�شتفهام عن دور وزارة العمل يف اإلزام القطاع اخلا�س بتوطني الوظائف الفنية واالإدارية.

 - الت�شاوؤل عن وجود حوافز يف القطاع اخلا�س للمواطنني.

- اال�شتفهام عن دور التعليم العايل يف توجيه وتهيئة الطالب لبع�س للقطاعات املهمة.
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- اال�شتف�شار عن م�شاءلة القطاع اخلا�س يف تطوير الكفاءات املواطنة .

- الت�شاوؤل عن خطة الهيئة يف التقليل من العمالة االأجنبية �شمن قوة العمل االإجمالية .

- اال�شتفهام عن التن�شيق الذي تقوم به الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية لتطبيق برنامج م�شار مع 

الوزارات والهيئات احلكومية.

- املطالبة مبتابعة دائمة لت�شجيل املواطنني �شمن برنامج م�شار. 

منها  لال�شتفادة  الوظائف  وتوطني  االإحالل  االأخرى يف  الدول  على جتارب  االطالع  �شرورة  اإىل  االإ�شارة   -

اأوروبية كانت اأم عربية.

واجلهات  الوزارات  يف  واملتميزين  املنتجني  للموظفني  وترقيات  حوافز  ا�شتحداث  اأهمية  على  التاأكيد   -

االحتادية.

%( من حتويالت العمالة االأجنبية اإىل بلدانها والتي قدرت ح�شب اإحدى  - االقرتاح بو�شع خطة ال�شتثمار )1 

من  عمل  عن  الباحثني  توظيف  يف  دوالر(  )120مليار  على  يزيد  مبا  2010م  عام  يف  ال�شرافة  موؤ�ش�شات 

املواطنني ودفع رواتبهم.

- اال�شتف�شار عن وجود ا�شرتاتيجيات وطنية تطالب �شركات اخلا�س بالتوطني عن طريق حزمة من احلوافز 

االقت�شادية يف عالقتها مع احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية يف امل�شاريع وغريها من االأمور االقت�شادية.

- الت�شاوؤل عن مدى التزام امل�شارف العاملة يف الدولة بتنفيذ قرار جمل�س الوزراء رقم )10( ل�شنة 1998م 

%( �شنويًا من اإجمايل عدد العاملني. يف �شاأن زيادة اأعداد املواطنني العاملني فيها بن�شبة )4 

- اال�شتفهام عن مدى التزام �شركات التاأمني بالتوطني تطبيقًا للقرار الوزاري )202/2( لعام 2003م الذي 

%( �شنويًا. ين�س على اأن تقوم هذه ال�شركات بتوظيف مواطنني لديها بن�شبة )5 

- اال�شتف�شار عن خطط احلكومة يف جعل خمرجات التعليم العايل تتالءم مع متطلبات �شوق العمل وخا�شة 

يف الوظائف الفنية.

- االإ�شارة اإىل اأهمية ن�شر الوعي بني الطلبة لالنخراط يف الوظائف املهنية التي تتنا�شب مع ميولهم وحتقق 

فائدة ونفعًا للمجتمع.

الوزراء رقم  تنفيذ قرار جمل�س  ب�شاأن  والهيئات  االحتادية  للوزارات  اال�شتف�شار عن تخ�شي�س ميزانية    -

)7/338( ل�شنة 2011م اخلا�س  بو�شع خطة ت�شغيلية للتوطني و اآلية للتن�شيق مع اجلهات االحتادية بهذا 

ال�شاأن.

باإن�شاء جمل�س وطني احتادي ي�شم اجلهات االحتادية واملحلية  وجهات القطاع اخلا�س املعنية  - االقرتاح 

بالتوطني يف الدولة. 

- االإ�شارة اإىل �شرورة و�شع قاعدة بيانات موحدة على م�شتوى الدولة  ملعرفة اأعداد املواطنني  العاطلني 

عن العمل .

- املطالبة ب�شن قوانني وت�شريعات ملزمة  ب�شاأن توطني املواطنني يف القطاع اخلا�س.

القطاع اخلا�س،  املواطنني يف احل�شول على فر�س عمل يف  اأولوية  ب�شاأن  العمل  بتفعيل قانون  - املطالبة 

و�شبط �شيا�شات اال�شتقدام من اخلارج.

- املطالبة بتوطني املوؤ�ش�شات التي متتلك احلكومة احل�شة االأعلى فيها واملوؤ�ش�شات والهيئات االحتادية التي 

تقل فيها ن�شبة التوطني يف الوظائف.

- االقرتاح بتقدمي حوافز مادية للطالب الذكور الدار�شني  يف كليات الرتبية و التمري�س،  مقابل اإلزامهم 

توقيع عقد عمل لدى اجلهات االحتادية  خالل مدة زمنية معينة.

- االإ�شارة اإىل  عدم وجود خطة  وا�شحه من احلكومة الإلزام املدار�س اخلا�شة بتوفري فر�س عمل للمواطنني. 

%(،  باالإ�شافة اإىل وجود  - التنويه اإىل اأن ن�شبة املعلمني  الذكور املواطنني  يف املدار�س احلكومية تبلغ )14 

نق�س حاد يف قطاع ال�شحة.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب �شماح اإدارة اال�شتخدام يف وزارة العمل للوافدين العمل يف مهن كانت مقت�شرة 

على املواطنني فقط مثل: مدير عالقات عامة ومدير موارد ب�شرية ومندوب عالقات عامة.

- الت�شاوؤل عن اأ�شباب ا�شتثناء املن�شاآت الفندقية ذات الفئة )5( من ن�شب التوطني وعدم اإخ�شاعها الأحكام 

قانون العمل. 

- االإ�شارة اإىل عدم قدرة ا�شتيعاب القطاع احلكومي االحتادي  توفري فر�س وظائف للمواطنني يف الوظائف 

القابلة للتوطني حيث ال تتعدى )2000(  وظيفة �شنويُا مقابل منو اإجمايل  للقوى العاملة  الوطنية التي تقدر 

بـ )15( األف كمتو�شط �شنوي بني عامي )2011-2020(م.

- اال�شتف�شار عن وجود �شعوبات يف تنفيذ القرارات ال�شيا�شية املتعلقة بالتوطني يف القطاع اخلا�س.

-املطالبة بوجود جهة مركزية  على م�شتوى الدولة ملتابعة  اجلهات املعنية لتنفيذ مبادرة اأب�شر.

- اال�شتفهام عن وجود ت�شنيف للقطاعات االقت�شادية التي توفر معظم الوظائف االأ�شا�شية وت�شاهم يف 

حت�شني تناف�شية الدولة وحتقيق التنمية امل�شتدامة.

- التنويه اإىل �شرورة وجود خطة تثقيفية موجهة للمواطنني الإبراز مزايا العمل يف القطاع اخلا�س ودوره يف 

حتقيق التنمية امل�شتدامة يف الدولة.

اإدارة  رئي�س جمل�س  والتعليم-  الرتبية  – وزير  القطامي  رد معايل/ حميد حممد عبيد  - وقد جاء 

– وزير دولة- رئي�س جمل�س  الب�شرية احلكومية ومعايل / عبداهلل غبا�س  الهيئة االحتادية للموارد 
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اإدارة هيئة املوارد الب�شرية الوطنية )تنمية(  على هذه اال�شتف�شارات واالأفكار واملالحظات كاالآتي:

- مت حتديد احتياجات الوزارات الوظيفية يف عام 2012 ومن ثم مت عقد اجتماع مع وزارة التعليم العايل 

وتزويدها بهذه االحتياجات للعمل على توجيه م�شار خمرجات التعليم العايل ل�شد تلك االحتياجات.

- االإ�شارة اإىل اأنه جاري اإجراء درا�شة �شاملة عن مدى مالءمة خمرجات التعليم العايل ل�شوق العمل وذلك 

�شمن فرق عمل ت�شرتك فيها كل اجلهات ذات العالقة حتت اإ�شراف وزارة �شوؤون الرئا�شة.

- التاأكيد على اأهمية دور معار�س التوظيف يف خلق فر�س توظيف للمواطنني وخا�شة يف القطاع اخلا�س 

كالقطاع امل�شريف.

اإقامة وتنظيم معار�س التوظيف وو�شع ال�شروط واملعايري  اأنه مت االقرتاح باأن ت�شند مهمة  - االإ�شارة اإىل 

اخلا�شة بالتوظيف لهيئة تنمية واأن تكون هي اجلهة امل�شرفة على ذلك.

اأعدادهم ن�شبة  الباحثني عن عمل وامل�شجلني لدى هيئة تنمية ال متثل  العاطلني  اأعداد  اأن  التاأكيد على   -

كبرية وال تدعو للقلق.

- نظرًا لتعدد املبادرات املتعلقة بالتوطني تبذل خمتلف اجلهات املخت�شة بالتوظيف والتوطني جهودها يف 

حتقيق التطلعات كل ح�شب اخت�شا�شه �شواء احتادي اأو خا�س.

- ت�شعى الهيئة  االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية اإىل ا�شتكمال ت�شجيل كافة اجلهات يف نظام بياناتي 

على اأن يتم االنتهاء منه خالل نهاية العام.

اأمناء يف هيئة تنمية مكون من عدة ممثلني عن امل�شرف املركزي ووزارة االقت�شاد  - مت ت�شكيل جمل�س 

وهيئة تنظيم االت�شاالت وبع�س اجلهات االأخرى حيث �شت�شعى كل جهة ح�شب قطاعها اإىل توفري فر�س 

توظيف للمواطنني.

- التنويه اإىل اأن قانون التعطل عن العمل والذي تقدمت به وزارة العمل متت درا�شته اإال اأنه يحتاج اإىل املزيد 

من الدرا�شة والبحث.

- االإ�شارة اإىل اأن احلكومة اأن�شاأت الهيئة الوطنية للموؤهالت التي قامت بو�شع دليل للوظيفة واملوؤهالت ومت 

تعميمه على كافة اجلهات بعد موافقة جمل�س الوزراء عليه.

- توجد لدى احلكومة توجهات لتقليل الفجوة بني القطاع االحتادي واخلا�س يف االأجور واالإجازات و�شاعات 

العمل لتحفيز املواطنني على العمل يف القطاع اخلا�س. 

- االإ�شارة اإىل اأن م�شروع �شندوق خليفة لتمكني التوطني ال يزال قيد الدرا�شة وذلك لتنظيم عمل اآلية عمل 

ال�شندوق واأنه يف �شدد االنتهاء منه.

- التنويه اإىل اأنه بلغ عدد املواطنني الذين مت تعيينهم يف الوظائف احلكومية يف عام 2012م قرابة 1700 

�شخ�س، ويف عام 2013 حتى االآن يتجاوز 1000 �شخ�س.

- االإ�شارة اإىل اأن عدد املواطنني الذي مت ا�شتيعابهم يف القطاع اخلا�س عن طريق هيئة تنمية يبلغ  1600 

�شخ�س �شنويًا.

- التنويه اإىل اأنه مت التن�شيق ما بني وزارة العمل واجلهات املعنية بالتوطني وذلك من اأجل خلق منظومة  

تعمل على توفري فر�س توظيف للمواطنني.

- يوجد لدى هيئة تنمية توجه من خالل جمل�س االأمناء لتق�شيم القطاع اخلا�س اإىل فئات وذلك من اأجل 

ت�شهيل توفري فر�س عمل للمواطنني.

- التاأكيد على اأهمية اإتاحة الفر�شة للمعاقني بدخول القطاع اخلا�س من خالل توفري فر�س عمل حقيقية 

لهم. 

- امل�شجلني يف هيئة تنمية  من املواطنني حتى نهاية 31/ مايو /2013م )16432  )األف مواطن من عدة 

فئات منهم من على راأ�س عمله ومنهم على مقاعد الدرا�شة وغريهم، وعند حتليل بيانات امل�شجلني وجد 

)6696( مواطنًا باحثا بالفعل عن العمل.

- تقوم هيئة تنمية بتحديث البيانات واالأرقام كل ثالثة �شهور للح�شول على اإح�شائية موحدة.

- ال تقوم هيئة تنمية بدور اإ�شرايف على معار�س التوظيف اأما الرتخي�س فيتم من دوائر التنمية االقت�شادية 

يف املحليات.

- قيام هيئة تنمية باجتماع تن�شيقي مع وزارة العمل ت�شتدعي فيه اجلهات املخت�شة باملوارد الب�شرية �شواء 

اإ�شدار  اإيجاد فر�س عمل من خالل  العمل هو  اأو احلكومات املحلية،  فدور وزارة  يف احلكومة االحتادية 

ت�شريعات وقوانني احتادية يف هذا ال�شاأن.

- ت�شعى الهيئة اإىل متكني املواطن يف الوظيفة وهو على  راأ�س عمله بحيث اإذا مت ح�شوله على فر�شة عمل 

اأخرى ذات مزايا اأف�شل ينتقل ب�شهولة اإليها. 

- متابعة هيئة  تنمية اأو اأي هيئات اأخرى املواطن الذي مت تعينه من قبلهم يف جمال عمله اجلديد ملواجه 

التحديات التي تواجهه يف هذه الوظيفة.

- قانون هيئة تنمية  من اخت�شا�شه تخفي�س العمالة االأجنبية �شمن القوة االإجمالية يف االإمارات، و)القوة 

االإجمالية( يق�شد بها تنمية ويق�شد بها اجلهات التي تعتمد عليها  تنمية ومن اأهمها وزارة العمل.                                                                                                                      

- التاأكيد على اأن من اأهم اأهداف تنمية  دفع املواطن اإىل دخول �شوق العمل،  وخلق الثقافة لدفع خريجي 

الثانوية لقبول الوظائف املتاحة يف القطاع اخلا�س �شمن االإمكانيات املوجودة واملتاحة.

عام  ففي  حمددة،   الوزارات  فميزانية  املايل   التمويل  م�شار  برنامج  تطبيق  تواجه  التي  ال�شعوبات   -
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يدر�شون  طالبًا    )15( البيئة  وزارة  ومن  التمري�س،  ال�شحة  وزارة  من  طالبًا   )57( در�س  )2013م(  

تخ�ش�شات فنية،  و)60( طالبًا من  وزارة املالية يدر�شون املحا�شبة و )200( طالب موزعني على الوزارات 

االأخرى، وهناك فريق فني يتابع مع الوزارات التخ�ش�شات ذات االأولوية.

- االإحالل يف الوظائف �شيكون تدريجيًا بعد اإعداد املوظف املواطن من خالل التاأهيل والتعليم والتدريب 

امل�شتمر كعن�شر اأ�شا�شي يف اإقرار وتنفيذ �شيا�شة االإحالل.

الوزارات  بداأت  الذي  االأداء«  اإدارة  برنامج«  باإطالق  الب�شرية احلكومية  للموارد  االحتادية  الهيئة  قيام   -

واجلهات االحتادية بتطبيقه منذ عامني، وقد ا�شتطاع الكثري من املوظفني املتميزين من خالله احل�شول 

على ترقيات وعالوات وحوافز ا�شتثنائية ووظيفية.

- بع�س �شركات القطاع اخلا�س التي ميتلكها رجال اأعمال مواطنون �شاهمت يف توظيف اأعداد كبرية من 

املواطنني تلبية ملبادرات التوطني التي اأطلقتها احلكومة.

- قطاعا البنوك والتاأمني غري قادرين لوحدهما على ا�شتيعاب كل اأعداد املواطنني الباحثني عن عمل وذلك 

ملحدودية عدد الوظائف يف كل قطاع، حيث يبلغ جمموع الوظائف يف قطاع البنوك )40( األف وظيفة يف 

حني يبلغ عدد الوظائف يف قطاع التاأمني )7( اآالف وظيفة.

املهني يف  االإر�شاد  برامج  العمل من خالل  �شوق  يتم حتديدها مبا يحتاجه  اأن  التعليم يجب  - خمرجات 

اجلامعات، وذلك لي�شهل توفري وظائف منا�شبة للخريجني بعد ذلك.

الوزراء رقم  لتنفيذ قرار جمل�س  للوزارات االحتادية   املالية بتخ�شي�س ميزانية  وزارة  التن�شيق مع  مت   -

)7/338( ل�شنة 2011م ب�شاأن و�شع خطة ت�شغيلية للتوطني.

- يجري حاليًا اإعداد روؤية �شاملة على م�شتوى الدولة لتوطني الوظائف يف القطاع احلكومي واخلا�س. 

- هناك تن�شيق بني وزارة العمل واجلهات املعنية  يف �شاأن توفري فر�س عمل للمواطنني يف القطاع اخلا�س .

- يجري حاليًا  اإعداد م�شروع لتعديل قانون العمل من اأجل  تعزيز التوطني يف القطاع اخلا�س و�شد الفجوة 

بينه وبني القطاع احلكومي وخا�شة �شاعات العمل واالأجور.

- هناك م�شروع يتم اإعداده حاليًا لتحفيز الذكور خريجي الثانوية العامة على االلتحاق بكليات الرتبية يف 

اجلامعات.

- هناك م�شروع يتم اإعداده حاليًا مع اجلهات املعنية يف الدولة من اأجل توفري فر�س عمل للمواطنني  يف 

املدار�س اخلا�شة وخا�شة يف بع�س املواد مثل الرتبية الوطنية.

بيانات  قاعدة  الإيجاد  بالتوطني   املعنية  واملحلية  االحتادية  الهيئات  و  العمل  وزارة  بني  تن�شيق  هناك   -

معلوماتية موحدة  ت�شاهم يف توفري فر�س عمل للمواطنني. 

- التاأكيد على وجود جهات معنية تدعم وتنفذ القرارات ال�شيا�شية املتعلقة بالتوطني مثل مبادرة اأب�شر التي 

اأطلقتها القيادة احلكيمة.

- التاأكيد على قيام هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية باإعداد ت�شنيف للوظائف ح�شب القطاعات 

االقت�شادية الرئي�شية يف الدولة والتي من خاللها ميكن اأن ت�شاهم يف توفري فر�س عمل للمواطنني.

- ال يوجد حاليًا جهة معنية يف الدولة تقوم  بتثقيف املواطنني لاللتحاق بالعمل يف القطاع اخلا�س.

- مت التوا�شل  مع جمل�س الوزراء املوقر لرت�شيح اأحد اأع�شاء املجل�س الوطني لالإعالم لالن�شمام اإىل جمل�س 

اأمناء  هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية والذي �شي�شاهم بدوره يف ن�شر الوعي الثقايف للمواطنني 

مبزايا العمل يف القطاع اخلا�س. 

)ج 2 املعقودة بتاريخ 19 /11/ 2013م(

اأهم  كانت  وقد  العلمي«  البحث  جمال  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  »�شيا�شة  مو�شوع   -2
اال�شتف�شارات واالأفكار التي طرحت من قبل ال�شادة االأع�شاء فيه هي :

احلكومة  وا�شرتاتيجية  طموحات  مع  العلمي  للبحث  املخ�ش�شة  امليزانية  مواءمة  عدم  عن  اال�شتف�شار   -

االحتادية التي تهدف اإىل دعم وت�شجيع البحث العلمي.

- املطالبة بتفعيل مراكز البحث املوجودة يف جامعة االإمارات واال�شتفادة من ر�شائل الدكتوراه املقدمة عن 

جمتمع االإمارات والرتكيز على االأبحاث التي تهم املجتمع خ�شو�شًا فيما يتعلق باملجال ال�شحي.

لالأعوام  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  ا�شرتاتيجية  ت�شمنها  التي  املبادرات  نتائج  اال�شتف�شار عن   -

2011- 2013 واالأهداف التي مت حتقيقها.

- الت�شاوؤل عن املالمح العامة للخطة اال�شرتاتيجية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف ال�شنوات القادمة.

- اال�شتفهام عن اأ�شباب توا�شع الدعم للربامج البحثية يف الدرا�شات العليا رغم اعتمادها من قبل الوزارة 

يف خطتها اال�شرتاتيجية.

- اال�شتف�شار عن م�شادر التمويل البديلة التي تعتمد عليها اجلامعة لتعزيز ودعم برامج البحوث والتطوير 

واالبتكارات.

- الت�شاوؤل عن الربامج التي اعتمدتها اجلامعة الإ�شراك القطاع اخلا�س يف دعم امل�شاريع البحثية.

- اال�شتفهام عن الدرا�شات التي قامت بها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لف�شل الهيئة الوطنية للبحث 

العلمي عن الوزارة ال�شتقاللها ماليا واإداريًا.
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- اال�شتف�شار عن نتائج تطبيق مبادرة تطوير القدرات البحثية الوطنية التي ت�شمنها اخلطة اال�شرتاتيجية 

للوزارة خالل عامي 2011- 2012.

- الت�شاوؤل عن عدد اجلوائز ومنح البحث والتطوير واالبتكار التي تلقت دعم من الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

- اال�شتفهام عن الدور الذي ميار�شه اخلرباء وامل�شت�شارون يف الهيئة الوطنية للبحث العلمي لدعم الدرا�شات 

وور�س العمل ونتائج عملهم.

- اال�شتف�شار عن نتائج امل�شاريع البحثية التي قامت الهيئة الوطنية للبحوث بتمويلها ودعمها.

- الت�شاوؤل عن الربامج التي و�شعتها الهيئة الوطنية للبحث العلمي يف �شاأن االإعداد لبناء قاعدة معلومات 

لالأن�شطة البحثية يف جامعات دولة االإمارات.

- اال�شتفهام عن دور الهيئة الوطنية للبحث العلمي يف ت�شجيع املوؤ�ش�شات احلكومية على القيام بعمل اأبحاث 

تخ�س املجتمع املحلي واال�شتعانة بالكفاءات املواطنة لتنفيذ ذلك.

مع  الدولة  الرئي�شية يف  القطاعات  دعم  العلمي يف  البحث  م�شاهمة  بني  توافق  يوجد  ال  اأنه  اإىل  التنويه   -

توجهات الدولة.

- اال�شتف�شار عن التوطني النوعي يف قطاع البحث العلمي ولي�س الكمي.

بتحقيق  يتعلق  فيما  العليا  القيادة  روؤية  حتقيق  يف  العلمي  البحث  مل�شاهمة  الفعلي  املقيا�س  عن  الت�شاوؤل   -

االقت�شاد املعريف.

- اال�شتف�شار عن وجود ا�شرتاتيجية لعملية التكامل بني القطاعات الرئي�شية ودور قطاع البحث العلمي يف 

ربط  القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س والقطاع االأكادميي مل�شلحة االأجندة الوطنية.

- الت�شاوؤل عن امل�شكالت واملعوقات التي يواجهها اأع�شاء هيئة التدري�س يف اإعداد البحوث العلمية.

- اال�شتفهام عن اخلطط والربامج التي و�شعتها اجلامعة يف �شاأن تطوير القدرات البحثية الوطنية للباحثني.

- اال�شتف�شار عن عدد اأع�شاء هيئة التدري�س الذين تلقوا دعم من الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

- الت�شاوؤل عن وجود نية يف فتح فرع جلامعة االإمارات يف االإمارات ال�شمالية.

- املطالبة باأن يتمكن الطالب من درا�شة اللغة العربية واللغة االإجنليزية يف مراحل التعليم االأ�شا�شي لت�شهيل 

البحث العلمي يف املراحل العلمية املتقدمة.

- اال�شتفهام عن االإجراءات التي قامت بها الوزارة حول تو�شيات يونيو 2010م يف �شاأن اإعداد الهيئة الوطنية  

للبحث العلمي درا�شة بالتعاون مع مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء الإيجاد التمويل املنا�شب للبحوث العلمية.

- اال�شتف�شار عن نتائج اإعداد الهيئة الوطنية  للبحث العلمي لعدد من مذكرات التفاهم واملباحثات وامل�شاريع  

الوطنية �شواء على امل�شتوى املحلي اأو االحتادي.

- الت�شاوؤل عن النتائج العلمية التي حققها مركز اأبحاث البيئة ال�شحراوية والبيئة البحرية ووحدة درا�شة  

النخيل.

- املطالبة بدعم الباحثني وتوجيههم للعمل البحثي الأن هناك العديد من اجلهات املحلية واالحتادية تدعو اإىل 

املوؤمترات والور�س العلمية وال جند  امل�شاهمة الوطنية  وا�شحة  فيها.

- اال�شتفهام عن توفري قاعدة بيانات موحدة  ودقيقة للبحث العلمي يف الدولة.

- املطالبة باإن�شاء وقف للبحوث العلمية  ليكون هناك دخل ثابت له.

- وقد جاء رد معايل / ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان – وزير التعليم العايل والبحث العلمي على هذه 

اال�شتف�شارات واملالحظات كاالآتي :

- االإ�شارة اإىل اأن امليزانية املعتمدة للبحث العلمي يف كل املعاهد واجلامعات البحثية يف االإمارات ت�شل اإىل 

قرابة 600 مليون درهم. 

- التنويه اإىل اأن من �شروط متويل البحوث يف التعليم العايل اأن نتائجها يجب اأن تخدم جمتمع االإمارات يف 

كل القطاعات ومنها القطاع ال�شحي حيث مت ت�شكيل جلنة بقرار من جمل�س الوزراء لدرا�شة مر�س ال�شرطان 

يف الدولة.

حتقيق  على  العمل  �شيتم   2016-2014 لالأعوام  العايل  للتعليم  اال�شرتاتيجية  اخلطة  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

االأهداف املرجوة منها يف البحث العلمي.

- التاأكيد على وجود تعاون بني وزارة التعليم العايل واجلامعات من خالل اللقاءات وور�س العمل واملنتديات 

التي تتعلق بالبحث العلمي.

- االإ�شارة اإىل اأن التناف�س هو االأ�شا�س لتقييم ومتويل البحوث وبراءات االخرتاع امل�شتقبلية وتطويرها.

- االإ�شارة اإىل اأن اخلطة اال�شرتاتيجية للتعليم العايل والبحث العلمي طموحة وتهدف خلدمة جمتمع االإمارات 

وقابلة للتنفيذ.  

- التنويه اإىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تقدم الدعم للربامج البحثية يف جامعة االمارات وذلك 

على ح�شب تكلفة البحوث املقدمة.

- االإ�شارة اإىل حمدودية الدعم اخلا�س املقدم للم�شاريع والربامج البحثية من قبل ال�شركات والقطاع اخلا�س.

- االإ�شارة اإىل اأن الوزارة قامت قبل فرتة �شتة اأ�شهر بتعديل م�شمى الهيئة الوطنية للبحث العلمي وحتويلها اإىل 

اإدارة وذلك متا�شيًا مع اخت�شا�شاتها.
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- االإ�شارة اإىل اأنه مت تلقي عدد )900( بحث تاأهل منها )250( بحثًا وحاز )120( بحثًا منها على جوائز.

- التنويه اإىل اأنه مت ابتعاث )11( زيارة بحثية خارج الدولة يف 2013 اأ�شفرت عن )11( بحثًا، كما مت  

القيام بعدد )6( زيارات علمية داخلية للمبتكرين االإماراتيني. 

- االإ�شارة اإىل اأنه توجد قاعدة بيانات على املوقع الر�شمي لوزارة التعليم العايل ت�شم عدد )5000( باحث 

وتغطي عدد )57( جامعة.

- التاأكيد على اأن الهيئة الوطنية للبحث العلمي قامت بتمويل عدد )85( بحثًا يخدم جمتمع االإمارات.

والهيئات االحتادية احلكومية وغري احلكومية  الوزارات  بالتن�شيق مع  البحوث  اإدارة  قيام  اإىل  االإ�شارة   -

لتنفيذ بع�س املبادرات املتعلقة بالبحث العلمي.

- التنويه اإىل �شعوبة توطني قطاع البحث العلمي ب�شكل كامل يف وقت ق�شري تبلغ مدته )40( عامًا فقط.

- التاأكيد على اأهمية توثيق البحوث بو�شعها يف املوقع االإلكرتوين للوزارة، فاأغلب البحوث موجودة وتعلن 

عنها الوزارة ومتنح ملقدميها جوائز.

- هناك ات�شال دائم مع القطاع اخلا�س واملوؤ�ش�شات احلكومية االحتادية واملحلية اخلا�شة بالبحوث وميثل 

الوقت  يف  كامل  ب�شكل  العلمي  البحث  قطاع  توطني  ميكن  وال   ،)%  60( ن�شبته  ما  االإماراتيون  الباحثون 

احلايل.

- التنويه اإىل تخفي�س عدد �شاعات التدري�س الأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعة من )12( �شاعة اإىل )9( 

�شاعات لت�شهيل عملية اإجراء البحوث والدرا�شات، وهناك )20( باحثًا من هيئة التدري�س يف جامعة االإمارات.

- مركز البحوث البحرية الذي كان يف جامعة االإمارات اأ�ش�س  لغر�س معني مت حتقيقه وانتهى      دوره، اأما 

مركز النخيل فهو من اأح�شن املراكز املوجودة يف املنطقة فيما يتعلق باالإنتاج. 

)ج 7 املعقودة بتاريخ 2014/02/04م(

3- مو�شوع »�شيا�شة هيئة االمارات للموا�شفات واملقايي�س يف �شاأن ال�شحة وال�شالمة«،  وقد وكانت اأهم 
املالحظات واال�شتف�شارات التي طرحت من قبل ال�شادة االأع�شاء على التقرير هي:

- �شعف التعاون بني هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�س يف تزويد اللجنة باملعلومات التي تدعم التقرير.

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

للموا�شفات واملقايي�س على هذه اال�شتف�شارات واملالحظات واالأفكار كاالآتي :

- التاأكيد على اأهمية تعاون الهيئة مع املجل�س يف تزويده بكافة املعلومات املطلوبة عن عمل الهيئة حتقيقًا 

للم�شلحة الوطنية.

- وقد كانت اأهم اال�شتف�شارات واالأفكار واالآراء التي طرحت من قبل ال�شادة االأع�شاء حول املو�شوع هي :

- اال�شتف�شار عن مدى ا�شتفادة الهيئة من الربامج واملبادرات احلكومية مثل احلكومة الذكية وروؤية االإمارات 

2021م وغريها بحيث ت�شاهم يف دعم القطاعات املختلفة.

- الت�شاوؤل عن ن�شبة اإجناز اخلطة اال�شرتاتيجية للهيئة لالأعوام )2011م-2013م(  ودورها  يف تعزيز 

مكانة الدولة اقت�شاديًا على ال�شعيدين املحلي والعاملي ورفع ال�شحة وال�شالمة ح�شب اخت�شا�شات الهيئة .

- اال�شتفهام عن دور الهيئة يف اإيجاد التكامل بني القطاعني االحتادي واملحلي يف جمال املوا�شفات واملقايي�س.

- اال�شتف�شار عن دور الهيئة يف ا�شتثمار حدث اإك�شبو 2020م لتعزيز ال�شادرات الوطنية وت�شويقها عامليًا 

ورفع جودة معايري و�شروط ا�شترياد ال�شلع واملنتجات من اخلارج.

- الت�شاوؤل عن ن�شبة االإجناز التي حققتها الهيئة يف ا�شرتاتيجيتها لالأعوام )2011م-2013م( فيما يتعلق 

بربامج التعاون بني الهيئة واجلهات املخت�شة االحتادية واملحلية.

- اال�شتفهام عن التحديات التي تواجه الهيئة يف التعاون مع اجلهات املخت�شة االحتادية واملحلية لتنفيذ 

ا�شرتاتيجيتها )21014م – 2016م(.

- اال�شتف�شار عن مدى ا�شتفادة الهيئة من عقد القمة احلكومية الثانية لتحقيق اأهدافها اال�شرتاتيجية.

- الت�شاوؤل عن التعديالت التي اأدخلتها الهيئة على خطتها اال�شرتاتيجية بناء على خمرجات القمة احلكومية.  

اجلهات  ا�شرتاتيجية  مع  وال�شالمة  ال�شحة  �شاأن  يف  الهيئة  ا�شرتاتيجية  مطابقة  مدى  عن  اال�شتف�شار   -

املخت�شة االحتادية واملحلية )2011م -2013م(.

- الت�شاوؤل عن جماالت التعاون والتن�شيق بني الهيئة واجلهات احلكومية االحتادية واملحلية املخت�شة ب�شاأن 

اعتماد اجلهات املنتجة اأو امل�شتوردة للمواد اال�شتهالكية والغذائية.

- اال�شتف�شار عن اخلطة االإعالمية التي اعتمدتها الهيئة لتثقيف امل�شتهلكني وتعريفهم بدور الهيئة باالإ�شافة 

اإىل توعيتهم مب�شار املنتجات املغ�شو�شة واملقلدة و�شرورة قراءة البطاقة املرفقة باملنتج.

- اال�شتف�شار عن وجود نظام وطني ي�شارك فيه جميع  اأفراد املجتمع من خالل جلان معينة  ت�شارك الهيئة 

يف و�شع املوا�شفات واملقايي�س جلميع ال�شلع واملنتجات.

- اال�شتفهام عن اآلية الرقابة  على املنتجني املحليني للمواد الزراعية.

- الت�شاوؤل عن كيفية الرقابة على البائعني املتجولني لل�شلع الغذائية وخا�شة الزراعية.

واملعايري اخلا�شة بجميع  املوا�شفات  اإ�شدار  ا�شتكمال  اأجل   للهيئة من  الزمنية  اال�شتف�شار عن اخلطة   -
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األف �شلعة ومنتج  مت اعتماد )6500(  اأ�شواق الدولة والتي قدرت  باأكرث من )200(  ال�شلع املتداولة يف 

موا�شفة فقط لها.

- اال�شتفهام عن مدى تعاون اجلهات االحتادية واملحلية يف تطبيق �شوابط اأو �شروط منح �شهادات اجلودة 

و�شهادات املطابقة للموا�شفات القيا�شية املعتمدة لدى الهيئة.

عليها  تنطبق  ال  التي  الغذائية  ال�شلع  من  املحلية  االأ�شواق  خلو  من  الهيئة  تاأكد  كيفية  عن  اال�شتف�شار   -

املوا�شفات واملقايي�س املعتمدة لدى الهيئة.

- املطالبة بالتعاقد مع جهات خمت�شة بالتقيي�س واملعايرة يف الدول امل�شدرة لل�شلع واملنتجات وخ�شو�شًا 

الغذائية، لتتنا�شب مع موا�شفات و�شروط الدولة.

الوقت  االإمارات يف  اإىل  امل�شدرة  الدول  واملنتجات يف  ال�شلع  تقوم مبراقبة  التي  اال�شتف�شار عن اجلهة   -

احلايل.

ال�شلع  واملقايي�س جلميع  املوا�شفات  اإ�شدار  �شاأن  القادمة يف  ال�شنوات  الهيئة خالل  الت�شاوؤل عن خطة   -

واملنتجات واخلدمات ا�شتعدادًا ال�شت�شافة املعر�س الدويل »اإك�شبو2020«.

- التنويه اإىل �شرورة توحيد اإجراءات دخول ال�شلع واملنتجات عرب منافذ الدولة.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب التاأخر يف اإن�شاء املعهد الوطني للقيا�س على الرغم من �شدور قرار من جمل�س 

الوزراء رقم )31(ل�شنة 2006م يف �شاأن اإن�شاء هذا املعهد.

- االإ�شارة اإىل �شرورة و�شع ا�شرتاتيجية حكومية  لتطوير املعهد الوطني للقيا�س عند اإن�شائه وتاأهيل كوادر 

وطنية يف هذا املجال.

- التنويه اإىل ت�شبب الكثري من ال�شلع غري املطابقة للموا�شفات واملعايري الوطنية يف حدوث وفيات واأمرا�س 

خالل  اإ�شابة  و)656(  وفاة  حالة   )88( حدوث  اإىل  للموا�شفات  املطابقة  غري  االإطارات  ت�شببت  حيث 

االأعوام املا�شية)2010-2012م(،باالإ�شافة اإىل ت�شبب بع�س املالب�س يف اأمرا�س جلدية.

- االإ�شارة اإىل اإمكانية ا�شتفادة الهيئة من املوا�شفات العاملية لالأغذية يف بع�س الدول والتي ميكن تطبيقها 

على ال�شلع الغذائية يف الدولة.

- اال�شتف�شار عن العوائق التي تواجه الهيئة يف توحيد اجلهود املبذولة من قبل اجلهات املخت�شة يف �شاأن 

اأعمال التقيي�س واملعايرة، وتن�شيق تطبيقها مع اجلهات املخت�شة بالتفتي�س واملنافذ واحلدود واجلمارك.

- اال�شتفهام عن خطة الهيئة للتكامل مع اجلهات املحلية املخت�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة املخت�شة باأعمال 

املختربات والقيا�س.

- الت�شاوؤل عن خطة الهيئة يف تو�شيف وو�شع معايري خا�شة لكافة اخلدمات املقدمة وخا�شة اأن اقت�شاد 

الدولة يقوم على الكثري من هذه اخلدمات.

- اال�شتف�شار عن وجود وثيقة م�شرتكة بني الهيئة والتجار يف �شاأن الرقابة على ال�شلع.

اجلهات  كافة  حتتها  تندرج  التي  الر�شمية  االحتادية  اجلهة  هي  الهيئة  تكون  اأن  �شرورة  على  التاأكيد    -

الرقابية املحلية يف الدولة.

املحلية  بع�س اجلهات  قيام  الدولة يف حال  اأ�شواق  بقية  منتج من  اأي  ب�شحب  الهيئة  قيام  الت�شاوؤل عن   -

الفحو�شات  نتائج  على  بناء  االإمارة  اأ�شواق  من  ب�شحبه  مثاًل  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  كجهاز  املخت�شة 

املخربية التي مت التو�شل اإليها.

- اال�شتفهام عن االختبارات التي تقوم بها الهيئة لقيا�س ن�شبة املعادن الثقيلة يف املواد الغذائية كالر�شا�س 

والزنك والزئبق ملا لها من اأثر �شيئ على �شحة االإن�شان.

- اال�شتف�شار عن دور الهيئة يف دعم ال�شركات الوطنية ال�شغرية واملتو�شطة كي تكون معتمدة وفق املوا�شفات 

واملقايي�س العاملية التي جتعلها قادرة على املناف�شة يف ال�شوق املحلية والعاملية.  

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

للموا�شفات واملقايي�س على هذه اال�شتف�شارات واملالحظات واالأفكار كاالآتي :

كافة  الذكية حيث مت حتويل  املبادرات احلكومية مثل: احلكومة  بتنفيذ  الهيئة مطالبة  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

اخلدمات التي تقدمها اإىل خدمات اإلكرتونية ذكية.

- هناك تن�شيق بني الهيئة وال�شلطات املحلية يف �شاأن تقدمي خدمات املعايرة القانونية مثل جمل�س اأبوظبي 

للجودة، وكذلك بلدية دبي وغريها من اجلهات املحلية االأخرى املخت�شة من اأجل تعزيز امل�شداقية والثقة 

مبا يقدم يف الدولة من �شلع اأو خدمات. 

- االأنظمة التي ت�شعها الهيئة تهدف اإىل ال�شالمة وحماية االإن�شان والبيئة وتقنني جودة االأغذية حيث ت�شتورد 

الدولة )10( ماليني طن �شنويًا من االأغذية، تبلغ ن�شبة االأغذية غري املطابقة للموا�شفات واملقايي�س منها 

 .)%  3(

- عمل اجلهات املحلية اأكرب لكونها جهات تنفيذية والهيئة جهة ت�شريعية لو�شع االأنظمة واملعايري بالتعاون 

مع اجلهات املحلية.

تواجه  التي  التحديات  كافة  للتغلب على  االأخرى  املخت�شة  املحلية  واجلهات  الهيئة  بني  تتكامل اجلهود   -

الهيئة يف �شاأن تطبيق الهيئة ال�شرتاتيجيتها فيما يتعلق مبو�شوع �شحة و�شالمة ال�شلع حيث قامت بع�س هذه 

اجلهات بتطوير املختربات ومعايري اإ�شدار �شهادات االعتماد لالرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة.

- اأ�شبحت دولة االإمارات مرجعية يف تطوير وتقدمي اخلدمات احلكومية من خالل اأنظمة  اجلودة، حيث 
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قامت باإطالق اأول موا�شفة للعمل احلكومي املميز اأثناء عقد القمة احلكومية الثانية ومت اعتمادها كموا�شفة 

قيا�شية عربية لتقييم مراكز اخلدمة ومقدمي اخلدمة، وبحكم اخت�شا�س الهيئة قامت بتطوير خدماتها مع 

ال�شركاء االآخرين لال�شتفادة منها داخل اأو خارج الدولة.

- مت االنتهاء من ا�شرتاتيجية )2011م -2013م( وقد عر�س ما اأجنز منها على املجل�س، وت�شعى الهيئة 

لفتح جماالت اأكرب العتماد اجلهات امل�شاركة يف تقدمي اخلدمة باإطار قانوين ي�شمن كافة جماالت تقدمي 

اخلدمة.

- تتفق الهيئة باأن هناك تق�شريًا يف اجلانب االإعالمي والتوعوي ب�شبب ان�شغال الهيئة بتطوير االأنظمة، 

فهناك نظام مانع املطور يف جمل�س اأبوظبي للجودة وهو مطروح على م�شتوى الدولة ومت درا�شته مع وزارة 

االقت�شاد لتطبيقه يف �شاأن ا�شتدعاء ال�شلع و�شحبها.

املوا�شفات   وتطوير   اإ�شدار  يف  واملقايي�س  املوا�شفات  هيئة  مع  االخت�شا�س  ذوي  اإ�شراك  على  التاأكيد   -

واملقايي�س جلميع ال�شلع واملنتجات واخلدمات، باالإ�شافة اإىل اال�شتفادة من بع�س االأ�شخا�س امل�شرتكني يف 

الربامج العاملية املخت�شة باإ�شدار وتطوير املوا�شفات القيا�شية.

- يوجد لدى الهيئة  موا�شفات ومقايي�س  خا�شة للمواد الزراعية ويتم تطبيقها من قبل وزارة البيئة واملياه 

وال�شلطات املحلية يف االأ�شواق املحلية.

- يجرى حاليًا درا�شة مع اجلهات املعنية لو�شع ت�شريع ينظم عمل البائعني املتجولني وخا�شة من يبيعون 

ال�شلع الغذائية.

-  التاأكيد على اأنه يتم التعامل مع ال�شلع كمجموعات معنية ولي�س كاأعداد  ويتم حتديد موا�شفاتها وفق االأ�شناف 

التي تنتمي اإليها  ال�شلع والذي �شاهم يف وجود موا�شفات ومقايي�س ملعظم ال�شلع اال�شتهالكية يف اأ�شواق الدولة.

ال�شلع  على  الهيئة  تعتمدها  التي  القيا�شية  املوا�شفات  جميع  توافر  من  التاأكد  ي�شعب  اأنه  اإىل  االإ�شارة   -

وخا�شة ال�شلع الغذائية يف اأ�شواق الدولة حيث هناك بع�س ال�شلع تف�شد وت�شبح غري �شاحلة لال�شتهالك 

اأثناء التخزين اأو النقل وكذلك دخول بع�س ال�شلع اإىل اأ�شواق الدولة من خالل تهريبها. 

- االإ�شارة اإىل اأن الدولة تعرتف ب�شهادات املوا�شفات واملقايي�س ل�شلع الدولة امل�شدرة وفقًا التفاقية التجارة 

العاملية التي توجب االعرتاف املتبادل ب�شهادات املوا�شفات واملقايي�س.

- التاأكيد على خمالفات اجلهات التي تدخل ال�شلع الغذائية غري املتطابقة مع املوا�شفات واملقايي�س املعتمدة 

لدى الهيئة.

- يجرى حاليًا و�شع اأنظمة مرجعية وتطوير املعايري اخلا�شة للقيا�س من اأجل اإن�شاء املعهد الوطني للقيا�س.

- هناك تعاون مع جمل�س اأبوظبي للجودة يف تعيني اأكرث من )14( مواطنًا وتدريبهم وتاأهيلهم يف جمال 

القيا�س. 

اأقم�شة  موا�شفات  لتطوير  دبي  بلدية  مع  بالتعاون  2014م  لعام  ا�شرتاتيجية  خطة  و�شع   على  التاأكيد   -

املالب�س لتكون اأكرث �شالمة  ل�شحة امل�شتهلك.

- التاأكيد على اأن الهيئة تطبق املوا�شفات العاملية التي يعمل بها يف الدول املتقدمة  وفقًا الحتياجات الدولة 

ومبا ي�شاهم يف حتقيق ال�شالمة العامة.

واملعايرة جهود كبرية يف هذا املجال، وهناك �شراكة بني  التقيي�س  للجهات املحلية املخت�شة يف جمال   -

الهيئة وبني هذه اجلهات من جهة وبينها وبني القطاع اخلا�س من جهة اأخرى يف �شاأن تطبيق االأنظمة املتعلقة 

مبوا�شفات ال�شلع واملعايري اخلا�شة بجميع ال�شلع املتداولة يف اأ�شواق الدولة حتقيقًا لالأمن وال�شالمة.

- مقدمو اخلدمات متفاوتون يف م�شتوى اخلدمات التي يقدمونها، فالبع�س منهم يقدمون خدمات مبا�شرة 

كجهات التفتي�س ومنح ال�شهادات، وهوؤالء خا�شعون الأنظمة اعتماد ر�شمية من قبل الهيئة، كما اأن الهيئة يف 

�شدد و�شع معايري خا�شة للكثري من اخلدمات املقدمة من قبل بع�س اجلهات كاخلدمات االإدارية واملالية 

وال�شحية وغريها.

- عالقات الهيئة بتجار ال�شلع على اختالف اأنواعها هي عالقة قائمة على التفاهم وال�شراكة، بهدف حتقيق 

التناف�شية بني التجار من خالل املعايري واملوا�شفات التي يتم و�شعها لل�شلع املتداولة. 

- االإعالن عن �شحب اأي منتج غذائي من اأ�شواق الدولة يتم عن طريق الهيئة الوطنية ل�شالمة االأغذية كما 

اأن هناك تكامال يف االأدوار بني الهيئة واجلهات املحلية املخت�شة يف هذا اجلانب.

- التاأكيد على اأنه يتم فح�س خمتلف االأغذية ومنها االأ�شماك وقيا�س ن�شبة املعادن الثقيلة فيها حفاظًا على 

�شالمة اأفراد املجتمع.

- االأنظمة واملعايري التي مت و�شعها العتماد املنتجات هي التي تدفع بال�شركات الوطنية ال�شغرية واملتو�شطة 

للمناف�شة العاملية لكون ما مت و�شعه من هذه االأنظمة واملعايري مطبق على امل�شتوى العاملي.

)ج 9 املعقودة بتاريخ 2014/03/11م(

4- مو�شوع »�شيا�شة الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف« وقد كانت اأهم اال�شتف�شارات واالأفكار 
التي طرحت من قبل ال�شادة االأع�شاء فيه هي :

- اال�شتف�شار عن ا�شتعدادات الهيئة للحدث العاملي اإك�شبو 2020م.

- الت�شاوؤل عن ا�شرتاتيجية الهيئة يف توطني الوظائف.

بقرارات حملية وهي  اأن�شئت  التي  امل�شلمني اجلدد  االإ�شراف على مراكز  الهيئة يف  اال�شتفهام عن دور   -

تنت�شر يف جميع اأنحاء الدولة.
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- اال�شتف�شار عن مدى ا�شتفادة الهيئة من التطبيقات الذكية و ا�شتخدام االأجهزة الذكية يف غر�س القيم 

الوطنية واالجتماعية والدينية وتعزيز الهوية الوطنية لدى فئات املجتمع املختلفة.

- الت�شاوؤل عن قيام الهيئة بدرا�شة تطوير التطبيقات الذكية على فئات املجتمع ومدى تفاعلهم معها.

- اال�شتفهام عن اخلطط واملعايري التي و�شعتها الهيئة يف بناء وتوزيع امل�شاجد.

امل�شاجد  لتطوير  الهيئة  خطط  وعن  امل�شاجد،  ت�شاميم  يف  الهيئة  تعتمدها  التي  املعايري  عن  اال�شتف�شار   -

القدمية وذلك بتطبيق املعايري اجلديدة عليها.

- الت�شاوؤل عن خطط الهيئة يف فتح م�شارف جديدة للوقف.

- اال�شتفهام عن برامج الهيئة لت�شجيع الواقفني على توجيه اأوقافهم اإىل جماالت اأخرى لتو�شيع مدى اال�شتفادة.

املجتمع على  �شرائح  وباقي  القطاع اخلا�س  ولت�شجيع  للتوعية  الهيئة  ت�شعها  التي  الربامج  اال�شتف�شار عن   -

امل�شاهمة يف اأموال الوقف.

- الت�شاوؤل عن النتائج املبذولة يف التن�شيق مع اجلهات املحلية لتخ�شي�س بع�س االأرا�شي الوقفية.

- اال�شتفهام عن امل�شتوى الثقايف الإمام امل�شجد، وعن قيام الهيئة بتقييم مدى تاأثري خطبة اجلمعة على النا�س.

- التاأكيد  على �شرورة توطني وظائف االأئمة واخلطباء نظرًا الأهميتها يف املجتمع، والعمل على اإيجاد من ي�شغل 

تلك الوظائف من املواطنني القاطنني بالقرب من امل�شاجد.

- الت�شاوؤل عن اخلطة والربامج التي اعتمدتها الهيئة لتطوير اإدارة وا�شتثمار الوقف لديها.

ال�شوابط  وفق  به  العمل  وترخي�س  وتنظيم  ال�شرعية  بالرقية  العالج  م�شوؤولية  الهيئة  تتوىل  باأن  االقرتاح   -

ال�شرعية كبديل للممار�شات ال�شلبية كال�شعوذة وال�شحر.

- اال�شتف�شار عن عدم قيام الهيئة بدرا�شة االحتياجات من امل�شاجد على الطرق اخلارجية والتي تفتقد وجود 

م�شاجد تخدم الكثري من مرتادي الطرق.

- الت�شاوؤل عن االأذان املوحد و�شرورة مراعات فروق التوقيت بني اإمارات الدولة طبقًا خلطوط الطول والعر�س. 

- اال�شتفهام عن وقف دعم انت�شار م�شروع ال�شيخ زايد لتحفيظ القراآن واقت�شار مراكز التحفيظ على دعم 

احلكومات املحلية.

على  يوؤثر  مما  اجلمعة  يوم  قبل  للهيئة  االلكرتوين  املوقع  على  اجلمعة  خطبة  اإدراج  تاأخر  عن  اال�شتف�شار   -

اخلطيب و�شالة اجلمعة.

- اال�شتف�شار عن كيفية ا�شتفادة اجلاليات امل�شلمة غري الناطقة باللغة العربية من خطب اجلمعة. 

- الت�شاوؤل عن برامج التوعية واالإر�شاد للم�شلمني وغري امل�شلمني التي اأعدتها الهيئة �شمن خطتها اال�شرتاتيجية 

لالأعوام )2014م-2016م(.

- االقرتاح بتبني الهيئة خلطة تتعاون فيها مع االأندية الريا�شية ومراكز ال�شباب لتوعية ال�شباب واإر�شادهم 

من خالل االأن�شطة والربامج التي تتنا�شب مع اأعمارهم وميولهم.

- االقرتاح باإن�شاء مراكز متخ�ش�شة للرقية ال�شرعية تكون حتت اإ�شراف الهيئة ومتابعتها.

- اال�شتفهام عن التحديات التي تواجه الهيئة يف توظيف العدد الكايف من املفت�شني الذين يقومون بالرقابة 

على امل�شاجد يف الدولة.

- اال�شتف�شار عن خطة الهيئة يف اإدخال االأجهزة الذكية يف اأعمال التفتي�س امليداين الذي يقوم به مفت�شو 

الهيئة.

- الت�شاوؤل عن وجود خطة للهيئة لتطوير اأنظمة العمل لديها مبا يتما�شى مع توجهات احلكومة يف تطبيق 

م�شروع احلكومة الذكية.

- اال�شتف�شار عن جهود الهيئة يف تقييم املو�شوعات التي تطرحها يف خطب اجلمعة ب�شكل دوري.

- اال�شتفهام عن الربامج التي اتبعتها الهيئة ل�شمان ا�شتدامة الوقف لديها.

- الت�شاوؤل عن �شمولية اخت�شا�شات الهيئة اإدارة مغا�شل املوتى وكذلك املقابر.

 - اال�شتف�شار عن كيفية اإ�شراف الهيئة على  امل�شاجد يف املناطق ال�شناعية والزراعية ويف املنازل اخلا�شة 

التي مت اإن�شاوؤها دون  وجود ت�شريح م�شبق من قبل اجلهات املعنية.

- اال�شتف�شار عن وجود ح�شر �شامل  للعقارات املوقوفة يف الدولة ونوعها وحتديد �شوابط �شرف الوقف.

- التنويه اإىل �شرورة زيادة املكافاأة لالإمام الذي يقوم بتحفيظ االأطفال القراآن الكرمي يف امل�شجد.

بعد  املياه  من  واال�شتفادة  الطاقة  ا�شتهالك  توفر  التي  الكهربائية  االأجهزة  الهيئة  با�شتخدام  املطالبة   -

ا�شتخدامها يف الو�شوء.

اإعداد  يف  ق�شور  وجود  اإىل  اأ�شارت  )2009-2012م(   لعام  املحا�شبة  ديوان  تقارير  اأن  اإىل  التنويه    -

اللوائح واالأنظمة املالية للهيئة العامة  لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف. 

- املطالبة بتعديل قانون اإن�شاء الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف لتو�شيع �شالحيتها مبا يتوافق مع 

متطلبات حاجة املجتمع.

- اال�شتف�شار عن وجود تعاون مع اجلهات املخت�شة يف االإمارات ب�شاأن توزيع امل�شاجد يف املناطق ال�شكنية 

اجلديدة.
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- الت�شاوؤل عن وجود خطة م�شتقبلية لدمج الهيئات املحلية املخت�شة بال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف مع الهيئة 

العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف.

- االقرتاح باأن يتم و�شع مواقيت ال�شالة جلميع مدن العامل وعدم اقت�شارها على مواقيت دولة االإمارات 

يف املوقع االإلكرتوين للهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف.

اأئمة  وتاأهيل  االإ�شالمية واالأوقاف لتخريج  لل�شوؤون  العامة  للهيئة  تابع  - اال�شتف�شار عن وجود معهد ديني 

مواطنني ووعاظ  ومدر�شي تربية اإ�شالمية.

- اال�شتفهام عن ا�شتفادة الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف من البنك االإ�شالمي للتنمية يف متويل 

امل�شاريع الوقفية.

- وقد جاء رد �شعادة / د. حمدان م�شلم املزروعي -  رئي�س الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف 

على هذه اال�شتف�شارات واملالحظات كاالآتي :

- ت�شع الهيئة خطة �شنوية ت�شمى خطة الوعظ ت�شمل كل الربامج الوعظية للعام الواحد من حيث موا�شيعها 

وطرق عر�شها وبراجمها وهي تتغري بطبيعة الزمان واملكان تبعًا لالأحداث واأهميتها وتراجع �شنويًا،  كذلك 

هناك م�شروع درو�س امل�شاجد حيث تتناول هذه الدرو�س اجلوانب الفقهية والثقافية واالجتماعية التي تهم 

اأفراد املجتمع.

- تواجه الهيئة �شعوبات يف جانب التوطني وذلك ب�شبب امليزانية املر�شودة لها، اإال اأنها قد قطعت �شوطًا كبريا 

%( يف  %( وو�شلت يف عام 2014م اإىل )98  يف هذا اجلانب فقد كانت ن�شبة التوطني يف عام 2006م )30 

الوظائف االإدارية، وهناك خطط م�شتقبلية لتوطني  خطباء اجلمعة وربط هذا االأمر مبكافاأة جزئية.

ولكن  اجلدد،  امل�شلمني  مراكز  على  االإ�شراف  اخت�شا�س يف  للهيئة  يوجد  ال  الهيئة  اإن�شاء  قانون  بحكم   -

هناك تبادل للزيارات مع هذه اجلهات، كما يقوم واعظو الهيئة بتنظيم دورات وحما�شرات وبرامج تثقيفية 

للم�شلمني اجلدد يف هذه املراكز.                                                                      

الدولة  املوجودة على م�شتوى  الذكية  التطبيقات  اأف�شل  وهو من  اإلكرتوين  تطبيق  بتنزيل  الهيئة  بادرت   -

حيث كان معرو�شًا يف القمة احلكومية للفوز باجلائزة االأوىل وقد فاز باملركز الثالث بعد ذلك، وهو مرتجم 

باللغتني العربية واالإجنليزية خلدمة اأفراد املجتمع.

 - هناك معايري مت و�شعها لت�شاميم امل�شاجد موثقة ومكتوبة على م�شتوى الدولة، اإال اأن هناك اإ�شكالية 

اأما البع�س االآخر من املح�شنني في�شرتخ�س يف  يف رغبة بع�س املح�شنني  بالتدخل يف ت�شميم امل�شجد،  

ال�شيانة ويف البناء وغريها، وموؤخرًا اتخذ جمل�س االإدارة قرارًا باإقناع املح�شنني يف اإعطاء اأموالهم للهيئة 

القرار  هذا  بتطبيق  تقوم  والهيئة  املعايري،  باأح�شن  منوذجي  م�شجد  لبناء  اآخرين  متربعني  مع  ودجمها 

ب�شورة تدريجية.  

- مت تقدمي درا�شة ملجل�س الوزراء بفتح جماالت التربع وال�شرف من اإيرادات الوقف يف م�شارف جديدة  

كاجلانب االجتماعي الذي ي�شمل الدرا�شات والبحوث واالهتمام باملرافق العامة والرفق باحليوان، اإال اأن 

االإ�شكالية التي تواجه الهيئة هي اإقناع النا�س بامل�شاهمة اأو التربع لهذه الق�شايا.

- تقوم الهيئة بتنفيذ حملة من خالل و�شائل االإعالم عن طريق االإعالنات والكتيبات لتنمية ثقافة النا�س 

مبو�شوع الوقف وهي مطبقة يف ال�شنوات املا�شية واالآن يف �شدد ن�شر مقاطع م�شورة لهذه احلملة  على 

مواقع التوا�شل االجتماعي لت�شجيع النا�س على الوقف اخلريي.

- القطاع اخلا�س مملوك للتجار حيث قامت الهيئة  بو�شع برنامج  مبتكر ومطور من خالل اإ�شدار  مقاطع 

وو�شعها على اأجهزة االأيباد وتوزيعها كهدايا على كبار املح�شنني واملنفقني لت�شجيعهم على االإنفاق، وكان 

لهذه املبادرة اأثر طيب يف حياة النا�س.

- قامت الهيئة مبخاطبة بع�س احلكومات املحلية لتخ�شي�س االأرا�شي الوقفية يف خمتلف االإمارات.

- كانت الهيئة تلزم جميع خطباء امل�شاجد بخطبة موحدة من قبلها وتوزع على امل�شاجد، ونظرًا لو�شول 

مالحظات للهيئة من قبل اجلمهور عن اأداء اخلطباء، فقد مت اتخاذ قرار يت�شمن ت�شنيف  الهيئة اخلطباء 

اإىل ثالثة اأ�شناف،  ال�شنف االأول هو اخلطيب املرجتل الذي ال يتقيد مبو�شوع اخلطبة ب�شكل حريف ويكون 

على م�شتوى عال من الثقافة،  اأما ال�شنف الثاين فيعطى مو�شوع اخلطبة لكن ال يتقيد باالأفكار والكلمات، 

اأما ال�شنف الثالث وهو �شنف جديد على املنابر وال ي�شمح له باخلطبة اإال بعد مروره على اللجنة املخت�شة. 

- االإ�شارة اإىل اأن الهيئة من خالل جلنة خمت�شة تقوم مبراعاة م�شمون خطبة اجلمعة بحيث تكون متوازنة 

تتما�شى مع كافة �شرائح املجتمع من الناحية العمرية والفكرية. 

- التنويه اإىل اأن الهيئة من خالل املوقع االإلكرتوين لها اأو من خالل تطبيقها على الهواتف الذكية اأتاحت 

الأفراد املجتمع  اإمكانية اإر�شال مالحظاتهم عن اأداء اخلطباء واالأئمة واالقرتاحات واالأفكار اأي�شًا.

- االإ�شارة اإىل اأن الهيئة تقوم باإخ�شاع اخلطباء واالأئمة  لدورات تدريبية ولقاءات دورية من اأجل االرتقاء 

مب�شتويات اأدائهم.

- التاأكيد على اأن خطبة اجلمعة يف دولة االإمارات تعد من اأف�شل اخلطب وتلقى ا�شتح�شان الكثري من النا�س 

ويتم اال�شتعانة بها من قبل بع�س الدول االإ�شالمية.

- االإ�شارة اإىل اأن الهيئة و�شعت خطة خم�شية لتوطني الوظائف املرتبطة بامل�شاجد اإال اأن تنفيذ هذه اخلطة 

مرتبط بتوفر امليزانية، ويعتمد ذلك على مدى توفريها من قبل احلكومة.

- التاأكيد على اأن الهيئة تعمل على ا�شتثمار االأرا�شي املخ�ش�شة لديها للوقف وفق املبالغ املتوفرة واملر�شودة 

لها، واأن االأرا�شي غري امل�شتثمرة يعترب عددها �شئياًل جدًا وا�شتثمارها يرتبط بتوفر املال ودعم املح�شنني.

- االإ�شارة اإىل اأن ممار�شة الرقية ال�شرعية لي�شت من اخت�شا�شات الهيئة وال يوجد غطاء قانوين يتيح الأئمة 

امل�شاجد القيام بهذا الدور.
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- االقرتاح باأن يتم ت�شكيل جلنة مكونة من عدة جهات مثل: وزارة الداخلية ووزارة ال�شحة ووزارة العدل 

ويحدد اجلهة  ال�شرعية  الرقية  ينظم ممار�شة  ت�شريع  لو�شع  واالأوقاف  اال�شالمية  لل�شوؤون  العامة  والهيئة 

املنوطة للقيام بهذا الدور.

الطرق  على  م�شاجد  الإن�شاء  حتتاج  التي  االأماكن  خاللها  من  حددت  بدرا�شة  قامت  الهيئة  اأن  على  التاأكيد   -

اخلارجية، اإال اأن اإن�شاءها يعتمد على رغبات املح�شنني الذي يف�شلون دائمًا اإن�شاءها بالقرب من االأحياء ال�شكنية.

- التنويه اإىل اأن االأذان املوحد هو عبارة عن اأذان حي مت فيه حتديد م�شاجد معينة يتم من خاللها االأذان، 

وتتم مراعاة توقيت االأذان بالتعاون مع اجلهات املخت�شة بالعلوم الفلكية والتي اأكدت اأن فروق التوقيت بني 

املدن غري ثابته ومتغرية على مدار العام.

- االإ�شارة اإىل اأنه يوجد اأكرث من )30( األف منت�شب الأكرث من )60( مركزًا لتحفيظ القراآن الكرمي على 

م�شتوى الدولة، وقد قامت الهيئة بحفل تكرمي للفائزين يف م�شابقة دبي للقراآن الكرمي من منت�شبي مراكز 

الهيئة لتحفيظ القراآن والذين احتلوا املراكز االأوىل يف امل�شابقة.

اأن الهيئة تقوم بو�شع خطبة اجلمعة على موقعها االإلكرتوين قبل )48( �شاعة من �شالة  - التاأكيد على 

اجلمعة كما تقوم بتوزيعها على اخلطباء، باالإ�شافة اإىل و�شع كتاب يف كل م�شجد يحتوي على جمموعة من 

خطب اجلمعة لال�شتفادة منها يف حال حدوث اأمر طارئ. 

- الهيئة تقوم حاليا برتجمة خطبة اجلمعة اإىل ثالث لغات فقط وهي تعترب ذلك جهودًا متوا�شعة، كما اأن 

لديها خطة تعمل على اإجنازها يف هذا اجلانب وهي اإعطاء درو�س دينية بعد خطبة اجلمعة اأو قبلها لغري 

الناطقني باللغة العربية من امل�شلمني تتناول مو�شوعات ت�شتفيد منها هذه ال�شريحة.

- خطة الهيئة فيما يتعلق بربامج التوعية واالإر�شاد للم�شلمني تتمثل يف اأنها تخ�ش�س لكل مو�شوع تود توعية 

النا�س به اأ�شبوعًا كامال �شواء كان ذلك من خالل املحا�شرات والدرو�س اأو احللقات الدينية يف امل�شاجد اأو 

من خالل الربامج االإذاعية اأو التلفزيونية، اأما غري امل�شلمني من اأفراد املجتمع فلم تقنن الهيئة اأو تخ�ش�س 

لهم اأي برامج تذكر.

- جهود الهيئة يف التوعية ون�شر القيم بني كافة فئات املجتمع مبن فيهم ال�شباب وا�شحة حيث يقوم الوعاظ  

بذلك يف اأندية ال�شباب واملراكز الن�شائية واملدار�س مبختلف مناطق الدولة.

- اإن�شاء مراكز للرقية ال�شرعية يتطلب تت�شافر اأكرث من جهة حكومية والهيئة م�شتعدة لالإ�شراف على هذه 

املراكز اإن �شدر قرار اأو قانون باإن�شائها من جمل�س الوزراء املوقر.

الوقت  يف  كاف  عدد  هو  واأن�شطتها  امل�شاجد  على  بالرقابة  يقومون  الذين  املفت�شني  من  املوجود  العدد   -

احلايل، والهيئة �شتقوم بزيادة هذا العدد اإن دعت احلاجة لذلك. 

- الهيئة جزء من منظومة احلكومة وهي االآن يف �شدد تطبيق م�شروع احلكومة الذكية يف كافة االأعمال 

واالخت�شا�شات التي متار�شها.

- تقوم الهيئة بجدولة خطب اجلمعة تبعًا للمنا�شبات واالأحداث يف املجتمع فهناك اأكرث من )52( جمعة يف 

ال�شنة واأكرث من )13( منا�شبة متكررة يتم توزيع مو�شوعات خطب اجلمعة تبعًا لها.

- الهيئة قامت باتباع و�شائل لتطوير اإدارة اأموال الوقف لديها منها اال�شتعانة ببع�س ال�شركات املتخ�ش�شة 

يف العقارات الإدارة العقارات الوقفية التي كانت تدار من قبل الهيئة نف�شها وذلك من اأجل ا�شتثمار هذه 

العقارات ب�شكل اأف�شل وقد اأثبتت هذه التجربة جناحها.

- الهيئة ال متلك حق االإ�شراف على مغا�شل املوتى واملقابر واإن كانت حتى هذه اللحظة تقوم ب�شرف بع�س 

عوائد الوقف كمكافاآت ملغ�شلي املوتى وكذلك حفاري القبور.

- الهيئة هي اجلهة امل�شوؤولة عن بناء امل�شاجد يف الدولة واأي م�شجد خا�س ال يتمتع باملوا�شفات املطلوبة لن 

تقبل الهيئة االإ�شراف عليه. 

- التاأكيد على  ح�شر جميع العقارات املوقوفة التابعة للهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية  واالأوقاف مع حتديد 

االإيرادات اخلا�شة بها. 

-  التاأكيد على ا�شتخدام االأجهزة الكهربائية التي توفر الطاقة يف امل�شاجد اجلديدة وا�شتخدام املياه بعد 

الو�شوء يف الزراعة. 

- االإ�شارة اإىل اأن  اجلهة املالية بالهيئة قامت يف االآونة االأخرية مبعاجلة املالحظات املالية التي ذكرت يف 

تقارير ديوان املحا�شبة.

- التنويه اإىل اأنه مت حتديد اأماكن اإن�شاء امل�شاجد يف املناطق ال�شكنية احلديثة ويتطلب توفري موارد مالية 

من اأجل بنائها.

- يجرى حاليًا درا�شة و�شع مواقيت ال�شالة ملدن العامل يف املوقع االإلكرتوين للهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية 

واالأوقاف.

عدد  وبلغ  الدولة  يف  والوعاظ  االأئمة  وتخريج  لتاأهيل  اخلام�س  حممد  االإمام  جامعة  مع  تعاون  هناك   -

املنت�شبني لها اأكرث من )110( مواطن ومواطنة.

اإيقاف ال�شراكة مع بنك دبي االإ�شالمي للتنمية لعدم و�شوح بنود االتفاقية ال�شابقة التي اأبرمت مع  - مت 

جمل�س اإدارة الهيئة ال�شابق.

)ج 11 املعقودة بتاريخ 2014/04/08م(

املالحظات  اأهم  وكانت  وقد  االجتماعية«،   والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  »�شيا�شة  مو�شوع   -5
واال�شتف�شارات التي طرحت من قبل ال�شادة االأع�شاء حول املو�شوع هي :
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- اال�شتف�شار عن االإجراءات التي تقوم بها الهيئة حيال االأفراد املتقاعدين من العجزة واملقعدين واملر�شى 

الذين ال ميلكون و�شائل النقل ويقنطون يف مناطق بعيدة عن مراكز اخلدمات. 

- املطالبة باإعادة النظر يف زيادة رواتب املتقاعدين من �شباط واأفراد �شرطة وزارة الداخلية الذين مل 

ت�شملهم مكرمة ال�شيخ خليفة.

- الت�شاوؤل عن تفاعل الهيئة مع توجهات القيادة الر�شيدة يف �شاأن زيادة التوطني يف القطاع اخلا�س ع�شرة 

اأ�شعاف يف ال�شنوات القادمة.

- اال�شتفهام عن االإجراءات التي �شتقوم بها الهيئة لتطبيق روؤية القيادة الر�شيدة يف �شاأن االأجندة الوطنية 

وتعديل  القطاع   الرواتب يف هذا  �شقف  رفع  القطاع اخلا�س من خالل  العمل يف  املواطنني على  لت�شجيع 

�شيا�شية الهيئة.

- اال�شتف�شار عن منح املتقاعدين امتيازات خا�شة بهم متيزهم عن العاملني وت�شهم يف مواجهة غالء املعي�شة.

- الت�شاوؤل عن قيام الهيئة بعقد مذكرات تفاهم بينها وبني هيئة تنمية لتبادر باإيجاد فر�س عمل للمتقاعدين.

للهيئة يف  القيا�س  يف اخلطة اال�شرتاتيجية  )2013م -2016م(   االأدوات وموؤ�شرات  اال�شتفهام عن   -

فاعلية اإدارة ا�شتثمار االأموال.

- اال�شتف�شار عن موؤ�شرات الر�شا التي و�شعتها  الهيئة للمتقاعدين لقيا�س حاجتهم من واقعهم االجتماعي 

واملعي�شي.

- الت�شاوؤل عن نتائج ا�شتثمارات الهيئة  ل�شمان زيادة اأموالها و�شمان حقوق امل�شرتكني.                                                    

%( ال  - اال�شتفهام عن وجود اآلية معينة لدى الهيئة لقيا�س ال�شرر والنفع للمتقاعد حيث اإن اأكرث من )86 

يعملون وهم من املنت�شبني للهيئة.

- الت�شاوؤل عن قيام الهيئة بدرا�شة علمية لربط االأثر االجتماعي بقرار ربط اخلدمة ب�شن التقاعد.

جمل�س  موافقة  ومتت  2007م  عام  املجل�س  من  �شادرة  تو�شية   بتطبيق  الهيئة  التزام  عن  اال�شتف�شار   -

الوزراء عليها والتي تن�س على »منح املتقاعدين بطاقات خلف�س ر�شوم بع�س اخلدمات العامة والر�شوم 

احلكومية واالإعفاءات لبع�س احلاالت وتقدمي بطاقات الدعم لل�شلع الغذائية والتن�شيق مع الربامج املحلية 

الإعطاء املتقاعدين االأولوية يف الربامج االقت�شادية لدعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة  ».

- الت�شاوؤل عن وجود دعم مايل من احلكومة للهيئة.

- اال�شتفهام عن تطوير عمل الهيئة اإداريًا �شواء من ناحية تعديل الئحة الهيئة اأو تطوير كوادها.

- اال�شتف�شار عن تنفيذ التو�شيات التي �شدرت من املجل�س يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر حيث ناق�س 

مو�شوع �شيا�شة هيئة املعا�شات والتاأمينات االجتماعية ورفع يف �شاأنها  )23( تو�شية اإىل جمل�س الوزراء اأقر 

منها )13( تو�شية.

- الت�شاوؤل عن اإمكانية تقدمي قرو�س مي�شرة للمتقاعدين من خالل اإيرادات ال�شناديق اال�شتثمارية التابعة 

لهيئة املعا�شات والتاأمينات االجتماعية.

- التنويه اإىل اأن هناك بع�س البنوك  تقوم با�شتقطاع اأكرث من )25%( من املعا�س التقاعدي للمقرت�شني.

- االإ�شارة اإىل عدم �شمولية اأع�شاء املجل�س ال�شابقني يف الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر قرار جمل�س الوزراء  

ل�شنة 2007م بزيادة معا�شات التقاعد )70%( ابتداء من عام 2008م.

- املطالبة باإ�شافة مكافاأة نهاية اخلدمة �شمن املعا�س التقاعدي للمتقاعد من اأجل حت�شني الو�شع املعي�شي له.

- اال�شتف�شار عن نتائج الدرا�شة التي قامت بها الهيئة يف �شاأن �شم العالوة التكميلية اإىل الراتب التقاعدي 

للذين تقاعدوا بعد 2008/1/1م

- الت�شاوؤل عن وجود خطة لدى الهيئة ملعاجلة الت�شخم يف املعا�س التقاعدي للمتقاعدين.

العمل  واأم�شوا يف  اآالف درهم  اأكرث من )10(  ي�شتلمون  الذي  املتقاعدين  ا�شتطاعة  اإىل عدم  االإ�شارة   -

احلكومي اأقل من )25( عامًا  البحث عن وظيفة اأخرى لتح�شني اأو�شاعهم املعي�شية وذلك وفقًا الأحكام 

قانون املعا�شات والتاأمينات االجتماعية.

- املطالبة مبنح املتقاعدين تاأمني �شحي �شامل لتوفري الرعاية ال�شحية الالزمة لهم. 

التاأمينات  يف  اال�شرتاكات  قيمة  زيادة  خالل  من  العامالت  للن�شاء  املبكر  التقاعد  اإمكانية  اإىل  -االإ�شارة 

االجتماعية للراغبات يف التقاعد. 

بدفع جميع  االجتماعية  التاأمينات  امل�شرتكة يف  الإلزام اجلهات  الهيئة  لدى  اآلية  وجود   اال�شتف�شار عن   -

امل�شتحقات عليها لتفادي اأي عجز يتعر�س له �شندوق املعا�شات والتاأمينات االجتماعية.

اأمام  تقف  التي  العقبات  بع�س  الإزالة  احلايل  االجتماعية  والتاأمينات  املعا�شات  قانون  بتعديل  املطالبة   -

املواطنني يف حت�شني دخلهم.

- الت�شاوؤل عن اخلطة اال�شتثمارية الأموال الهيئة والتي تبلغ 40 مليار درهم، ومدى تنا�شب العائد الربحي 

% الذي حتقق من ا�شتثمار الهيئة ملبلغ 13 مليار درهم. البالغ 10 

- اال�شتفهام عن ن�شبة اال�شتثمار الداخلي واخلارجي الأموال الهيئة واأ�شكال تلك اال�شتثمارات.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب انخفا�س ن�شبة التوطني بالهيئة يف الوظائف الفنية التخ�ش�شية نهاية عام  2011 

للوظائف  املواطنني  �شغل  يف  باالإ�شراع  املجل�س  تو�شية  على  احلكومة  موافقة  من  بالرغم   %  27 بن�شبة 

ال�شاغرة يف الهيئة عام 2007م.
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 .% - الت�شاوؤل عن اأ�شباب انخفا�س ن�شبة الر�شا الوظيفي بالن�شبة للعاملني يف الهيئة بن�شبة 35 

- اال�شتفهام عن عدم تعيني مدراء يف اجلهات التي تخ�شع حتت اإ�شراف معايل الوزير ومن �شمنها الهيئة 

العامة للمعا�شات.

- اال�شتف�شار عن خمالفة الهيئة لقرار جمل�س الوزراء رقم )300( / 4 ل�شنة 2009 ب�شاأن زيادة معا�شات 

% من تاريخ 2008/1/1م. املواطنني املتقاعدين  العاملني يف احلكومة االحتادية بن�شبة 70 

- الت�شاوؤل عن �شبب عدم التزام الهيئة باإجراءات التعيني الواردة يف الئحة �شوؤون املوظفني وفق ما جاء يف 

تقرير ديوان املحا�شبة.

خطتها  خالل  للمعا�شات  العامة  للهيئة  االلكرتوين  املوقع  يف  الواردة  ال�شعف  نقاط  عن  اال�شتف�شار   -

اال�شرتاتيجية 2013-2011.

املوقع  على   2016-2014 للمعا�شات  العامة  للهيئة  اال�شرتاتيجية  اخلطة  اإدراج  عدم  حول  اال�شتفهام   -

االإلكرتوين للهيئة.

- الت�شاوؤل عن اإجراءات �شم اخلدمة لدى الهيئة والتي ت�شكل عائق لالأ�شخا�س الراغبني يف االنتقال اإىل 

وظيفة جديدة يف احلكومة االحتادية حيث اإن الهيئة تطلب اأ�شعاف تكاليف �شم اخلدمة.

- اال�شتف�شار عن مدى تطبيق قرار جمل�س اإدارة الهيئة يف �شاأن �شرف املعا�س التقاعدي للموظف املتقاعد 

بعد م�شي )15( يومًا على تقاعده.

- الت�شاوؤل عن جهود الهيئة يف و�شع قاعدة بيانات خا�شة باملتقاعدين من ذوي االحتياجات اخلا�شة.

املجل�س  وع�شوات  الأع�شاء  يكون  اأن  على  العاملة  املراأة  باحتياجات  درا�شة خا�شة  بعمل  الهيئة  - مطالبة 

الوطني االحتادي ن�شيب من امل�شاركة يف هذه الدرا�شة.

- االقرتاح بت�شكيل جمعية للمتقاعدين املدنيني كما هو احلال مع املتقاعدين الع�شكريني ملعرفة احتياجات 

هوؤالء املتقاعدين وامل�شكالت التي تواجههم بعد التقاعد.

- التاأكيد على اأهمية توعية اأفراد املجتمع بالدور الذي تقوم به الهيئة، وكذلك معرفة كافة اجلوانب املتعلقة 

مبو�شوع التقاعد ب�شورة �شحيحة.

اال�شتف�شارات  على هذه  املالية   لل�شوؤون  الدولة  – وزير  الطاير  عبيد حميد   / رد معايل  وقد جاء   -

واملالحظات واالأفكار كاالآتي :

- هناك خطة مقرتحة لتحديث بيانات املتقاعدين لعام 2014م ومل يتم االإعالن عنها بعد، واملرحلة االأوىل 

منها بداأت  باإثبات البيانات واالإقرارات ال�شنوية  للم�شنني وت�شتقطب ما فوق )95( �شنة وبعدها )85( �شنة 

على مراحل بالتوا�شل مع هذه الفئات مبا�شرة وزيارتها وت�شجيلها وبعدها يف فرتة ال�شيف يتم االإعالن 

عن الذين مل يتم التوا�شل معهم يف الفئة العمرية الواقعة بني )65- 75( عامًا وهذه �شتكون متواجدة يف 

املراكز، والفئات امل�شتهدفة يبلغ جمموعها )7( اآالف حالة.

االأوامر  ت�شدر  من  وهي  املعنية   اجلهة  من  ال�شادرة  والقرارات  ال�شامية  املرا�شيم  تنفذ جميع  الهيئة   -

وتخ�ش�س املخ�ش�شات للهيئة للبدء بال�شرف.

- حاليا يتم تعديل القانون االحتادي رقم )7( ل�شنة 1999م يف �شاأن قانون املعا�شات والتاأمينات االجتماعية 

لرفع �شقف رواتب املواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س من اأجل م�شاواة القطاع العام مع القطاع اخلا�س 

توافقًا مع روؤية القيادة الر�شيدة.

- هيئة التنمية هي املعنية بالتعيني يف القطاع اخلا�س ومت مراجعة ما هو مطلوب من خالل تعديل القانون 

برفع �شقف الراتب و�شهولة اإجراءات االنتقال بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س وبني القطاع اخلا�س 

والقطاع اخلا�س.

%( وامل�شرتكون  %( واأ�شحاب االأعمال )89  %( وامل�شتحقون )92  - املتقاعدون را�شون مب�شتوى )84.7 

اأو اإىل  %( ون�شبة امل�شرتكني متدنية ب�شبب انتقال ال�شخ�س من القطاع اخلا�س اإىل دائرة حكومية   62.7(

قانون  �شاأن  يف  1999م  ل�شنة   )7( رقم  االحتادي  القانون  بتعديل  معاجلتها  �شيتم  وهذه  اآخر  خا�س  قطاع 

املعا�شات والتاأمينات االجتماعية.

- الروؤية والر�شالة ترتجم يف اخلطة اال�شرتاتيجية ثم اخلطة الت�شغيلية وتو�شع جلميع االأهداف واملحاور ن�شب،  

وتقوم الهيئة بعمل قيا�س االأداء ربع ال�شنوي اأو ال�شنوي ح�شب اخلطة اال�شرتاتيجية حيث يتم االتفاق مع جمل�س 

الوزراء  بو�شع موؤ�شرات ون�شب يف �شاأن ذلك.

- مت و�شع خطة اعتمدتها الهيئة ال�شتثمار اأموالها �شتطبقها ملدة ثالث �شنوات حيث مت ا�شتثمار )13.1( مليار 

%( ويف عامي )2014م( و )2015م( �شيكون هناك ا�شتكمال لتنفيذ هذه  لعام )2013م( عائدها بلغ )10 

%( ن�شب خماطر.      %( و )8  اخلطة حتى ت�شبح املحفظة كاملة م�شتثمرة،  ومت اختيار )7.5 

االإدارة  جمل�س  على  وتعر�س  الهيئة  ومتطلبات  الهيئة  ا�شتدامة  ملعرفة  اإكتوارية  درا�شة  بعمل  الهيئة   تقوم   -

وتناق�س مع جمل�س الوزراء بدرا�شة كيفية زيادة ا�شتثمار الهيئة وتقوم الهيئة بالدرا�شة كل ثالث �شنوات.

- هناك اإقبال من املراأة على العمل والربط ب�شن التقاعد ملنع التقاعد املبكر، فن�شبة اال�شرتاكات من املراأة 

.)% العاملة املواطنة يف القطاع اخلا�س بلغت )80 

- الهيئة جهة م�شتقلة لديها مواردها املالية والهيئة جزء من احلكومة،  فقد ح�شلت على اأر�س يف اإمارة اأبوظبي 

املحلية واالحتادية  العمل مع اجلهات  تن�شيق يف  لها، وهناك  لبناء مقر  اإمارة دبي  لها وكذلك يف  لبناء مقر 

لالرتقاء مب�شتوى عمل الهيئة.

- ال�شناديق اال�شتثمارية التابعة لهيئة املعا�شات والتاأمينات االجتماعية هي عبارة عن حمافظ ا�شتثمارية  وال 
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تقدم اأي قرو�س للمتقاعدين.

- هناك توا�شل مع امل�شرف املركزي لو�شع اآلية لتح�شني اأو�شاع املتقاعدين املتعرثين يف �شداد مديونتهم. 

- املعا�س التقاعدي الأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي تنظمه  قرارات  وزاريه �شابقة وحددته مببلغ )25( األف 

درهم وهو تقريبًا ن�شف املكافاأة امل�شتحقة للع�شو.

 لقانون املعا�شات والتاأمينات االجتماعية يتم �شرف مكافاأة للموظف الذي اأكمل اأكرث من )35( �شنه يف 
ً
- وفقاأ

وظيفته فلكل �شنة بعد ذلك ي�شتحق جمموع رواتب )3( اأ�شهر مع املعا�س التقاعدي.

املعا�س  بزيادة  الت�شخم  بربط  االجتماعية  والتاأمينات  املعا�شات  لقانون  التعديل اجلديد  - هناك مقرتح يف 

التقاعدي للمتقاعدين.  

- التاأكيد على تعديل اأو�شاع املتقاعدين بعد تاريخ 2008/1/1 م وزيادة احلد االأدنى للمعا�س التقاعدي من 

)6( اآالف درهم اإىل )10(اآالف درهم �شهريًا. 

- التاأكيد على اإمكانية اجلمع بني الراتب واملعا�س اإذا اأم�شى  املتقاعد اأكرث من )25( عامًا يف العمل احلكومي 

وفقًا الأحكام قانون املعا�شات والتاأمينات االجتماعية.

- تقوم احلكومة بتقدمي الرعاية ال�شحية الالزمة للمتقاعد جمانًا وهي �شاحبة االخت�شا�س مبنح املتقاعد اأو 

املوظف تاأمني �شحي.

- تطبق الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية الغرامة املالية املقررة يف القانون حال تاأخر اأي جهات 

عن �شداد املبالغ امل�شتحقة عن اال�شرتاكات يف �شندوق املعا�شات.

- التاأكيد على اأن الهيئة العامة للمعا�شات ال تقوم بو�شع العرثات اأمام املواطنني يف اجلمع بني املعا�س التقاعدي 

والراتب واإمنا تعمل على تطبيق القانون وعدم خمالفته كونها تخ�شع للجهات الرقابية.

- االإ�شارة اإىل اأن الهيئة انتهت من تعديل قانون املعا�شات بن�شبة 90 % وذلك بعد احل�شول على موافقة 

تواجه  التي  واملعوقات  االإ�شكاليات  بع�س  حلل  االأخرى  اجلهات  مع  بالتن�شيق  للخدمات  الوزاري  املجل�س 

املواطنني يف تطبيقه.  

- التنويه اإىل اأن املبالغ النقدية التابعة للهيئة بع�شها يتم ا�شتثمارها داخليًا وخارجيًا واأما الباقي فهو موجود 

يف امل�شارف الوطنية.

- االإ�شارة اإىل اأن الهيئة تعمل على تنويع م�شادر اال�شتثمار على امل�شتوى املحلي واالإقليمي والعاملي من خالل 

خطة تراعي حجم املخاطر ال�شتدامة موارد الهيئة املالية.

- االإ�شارة اإىل اأن قرار جمل�س الوزراء رقم )300( / 4 ل�شنة 2009 مت تطبيقه بحذافريه وهو ينطبق على 

موظفي احلكومة االحتادية ومل ي�شمل موظفي القطاع اخلا�س واحلكومات املحلية.

- التاأكيد على اأن الهيئة قامت بتعيني مدراء تنفيذيني من املواطنني يف الهيئة وهي تعمل على تطبيق �شيا�شة 

التوطني واالإحالل والتمكني.

- التنويه اإىل اأن زيادة تكاليف �شم اخلدمة تاأتي نتيجة الفارق الكبري يف الرواتب بني الوظائف التي ينتقل 

اإليها املوظف يف احلكومة االحتادية، واأنه �شوف �شيتم النظر يف م�شاألة �شم اخلدمة يف تعديل قانون املعا�شات. 

- الهيئة تقوم بتطبيق قرار �شرف املعا�س التقاعدي للموظف املتقاعد بعد م�شي )15( يومًا على تقاعده اإذا 

ا�شتوفى كافة االأوراق واالإثباتات املطلوبة للتقاعد.

- التاأكيد على اأن جزءا من ا�شرتاتيجية الهيئة يف حتديث بيانات املتقاعدين يتمثل يف التعرف على فئة ذوي 

االحتياجات اخلا�شة وح�شرها من اأجل تلبية متطلباتها واحتياجاتها.

)ج 12 املعقودة بتاريخ 29-2014/04/30م(

ال�شادة  اأهم اال�شتف�شارات واالأفكار التي طرحت من قبل  6- مو�شوع »�شيا�شة وزارة الداخلية« وقد كانت 
االأع�شاء فيه هي :

- اال�شتف�شار عن اآخر امل�شتجدات يف �شاأن اإن�شاء معهد الطوارئ بالتعاون مع جامعة هارفرد. 

- الت�شاوؤل عن االآليات التي �شتعتمدها الوزارة يف عملية دعم توطني وظائف امل�شعفني واملنقذين.

- اال�شتف�شار عن املعايري و املوا�شفات التي �شتعتمدها الوزارة لتقدمي خدمات االإ�شعاف. 

- اال�شتفهام عن دور الوزارة يف التن�شيق وحث خمتلف املوؤ�ش�شات على تبني خطط ومبادرات ذات خمرجات 

وا�شحة يف عملية تعزيز الثقافة املرورية يف املجتمع.

- الت�شاوؤل عن تفعيل القرية املرورية لطلبة املدرا�س بهدف تعليم الثقافة املرورية .

- املطالبة برفع �شقف رواتب امل�شرفني على احلافالت ال�شتقطاب املواطنني.

- اال�شتفهام عن دور الوزارة يف خمالفة ال�شائقني الذين ال يتقيدون باإجراءات ال�شالمة لالأطفال يف ال�شيارة.  

هي  وما  الدولة،   يف  املجتمعية  ال�شرطة  مفهوم  لدعم  الوزارة  بها  قامت  التي  االإجراءات  عن  اال�شتف�شار   -

التحديات التي تواجه الوزارة يف تعزيز دور ال�شرطة املجتمعية؟

- الت�شاوؤل عن دور الوزارة يف زيادة توعية مهام ال�شرطة املجتمعية لدى االأطفال وامل�شنني.

- اال�شتفهام عن االإجراءات التي قامت بها الوزارة لتحقيق اال�شتفادة الق�شوى من خمتلف و�شائل االت�شال 

والتوا�شل،  وما ال�شعوبات التي حتول دون اال�شتفادة منها؟
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- اال�شتف�شار عن اأوجه التن�شيق مع و�شائل االإعالم والقطاع اخلا�س لتعزيز الثقافة املرورية.

- اال�شتف�شار عن االإجراءات التي قامت بها الوزارة يف �شبيل و�شع ا�شرتاتيجية لتوطني قطاع البحث العلمي يف 

الوزارة واملوؤ�ش�شات التابعة لها.

- الت�شاوؤل عن نتائج الدرا�شات التي قامت بها الوزارة لقيا�س عائد حمالت التوعية على ال�شلوك املروري.

- اال�شتفهام عن نق�س االإمكانيات الب�شرية والفنية امل�شرفة واملعنية بال�شالمة املرورية على الطرق اخلارجية.

- اال�شتف�شار عن توجه الوزارة لتخفي�س ال�شن القانونية اإىل )16( �شنة للح�شول على رخ�شة ال�شواقة ومدى 

خمالفة ذلك لقانون حقوق الطفل.

- الت�شاوؤل عن اإمكانية توطني خدمة �شاعد جلذب اأ�شحاب املوؤهالت الدرا�شية الب�شيطة لها. 

- اال�شتفهام عن خطة الوزارة للتو�شع يف تقدمي خدمات االإ�شعاف يف كافة مناطق الدولة.

- املطالبة ب�شم وزارة الداخلية اإىل اللجان املخت�شة يف التخطيط احل�شاري للمدن يف اإمارات الدولة املختلفة.

حتقيق  اأجل  من  لالأطفال  حمايته  ومدى  الداخلية  وزارة  اأطلقته  الذي  »حمايتي«  تطبيق  عن  اال�شتف�شار   -

ال�شالمة املرورية لهم.

- الت�شاوؤل عن االإجراءات التي تقوم بها ال�شرطة املجتمعية يف التعامل مع امل�شكالت االأ�شرية قبل حتويلها للق�شاء.

- اال�شتف�شار عن االإجراءات التي تقوم بها اإدارات املرور يف �شبط وخمالفة الدراجات النارية املخالفة لقوانني 

ال�شري واملرور.

- الت�شاوؤل عن وجود ت�شريع احتادي تعمل الوزارة على اإعداده لينظم ا�شتخدام الدراجات النارية باأنواعها.

- وقد جاء رد الفريق �شمو /ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء - وزير الداخلية 

على هذه اال�شتف�شارات واملالحظات كاالآتي :

- هناك �شراكة مع جامعة هارفرد باإن�شاء معهد للطوارئ يف الدولة ويجرى حاليًا العمل على اإن�شائه.

- حر�س الوزارة ال�شديد اأن يكون هذا املعهد موجود يف دولة االإمارات ل�شببني رئي�شني هما: نوعية امل�شعفني 

املواطنني و املواطنات باالإ�شافة اىل اإعطاء فر�شه ل�شريحة اأكرب من العن�شر الن�شائي للم�شاركة.

�شوف  و  املواطنني  االأوىل ب)80( طالبًا من  الدفعة  ببدء  املواطن  العن�شر  لتمكني  اآليات  الوزارة  و�شعت   -

يحتاجون اإىل )3-4( �شنوات من االإعداد لي�شلوا اىل امل�شتوى املطلوب من الكفاءة، اإ�شافة اىل ذلك �شيح�شلون 

على �شهادة دولية متكنهم من العمل داخل و خارج الدولة،  وبعد كل )4( �شنوات �شتكون هناك دفعات جديدة.

اإمكانياتها املادية  اأنه �شوف تتوفر مقاعد يف املعهد للدول التي حتتاج اىل دعم ب�شبب نق�س  اإىل  - االإ�شارة 

لتاأهيل كوادرها.

- هناك حتديات تواجه الوزارة لتواجد اأكرث من )200( جن�شية يف الدولة، و بالتايل هناك اأكرث من )200( 

اإن�شاء مدر�شة االإمارات لتعليم القيادة،  ومل تكن نتائج هذه املدر�شة بالقدر املطلوب لذلك مت   لغة،  فقد مت 

التوجه اإىل القطاع اخلا�س واأ�شبح املرور �شلطة رقابية على هذه املوؤ�ش�شات.

- االإ�شارة اإىل اأنه مت اإعداد خطة خالل )3( �شنوات �شابقة يف �شاأن التوعية املرورية باإطالق املواقع االإلكرتونية 

من خالل حملة )معًا( وهو برنامج توا�شل عن طريق املواقع االجتماعية،  اأو التوعية املبا�شرة باإلقاء املحا�شرات 

والتعليم  الرتبية  وزارة  املوؤ�ش�شات منها  مع  متعددة  وللوزارة عالقات  العمل،   مواقع  وللعمالة يف  املدار�س  يف 

والتنمية االأ�شرية، وكذلك اإطالق عدة مبادرات يف كل اأ�شبوع مرور.

اإن�شاء اإدارة خا�شة لالهتمام بالطفل ب�شكل عام وكانت  - حتر�س الوزارة على االهتمام  بالطفل من خالل 

نتائج هذا املركز جيدة،  فقد مت التوا�شل مع املراكز امل�شابهة يف خمتلف دول العامل فمن خالل هذا املركز 

مت التمكن يف ال�شهر االأول من  التعرف على )7( اأ�شخا�س كانوا متهمني با�شتغالل االأطفال جن�شيًا عن طريق 

التوا�شل االجتماعي،  وقد مت ا�شتبعادهم من الدولة.

- االإ�شارة اإىل  اأنه يف امل�شتقبل �شتكون هناك �شراكة مع املوؤ�ش�شات اخلا�شة لتفعيل دور القرية املرورية.

- هناك قانون �شيتم اإ�شداره حلماية الطفل يف ال�شيارة بو�شع حزام االأمان لالأطفال، واأي �شائق �شوف يخالف 

القانون بو�شع الطفل يف املقعد االأمامي بدون حزام �شيخالف.

- ال�شرطة املجتمعية هي مفهوم �شامل يعتمد على احتياجات املجتمع، وقد بداأ تطبيق التجربة يف مدينة بني 

يا�س يف اأبوظبي عام )2003م( وتعميمها على باقي االإمارات مبطلع )2011م(  حيث مت ت�شكيل جلنة تن�شيقية 

على م�شتوى الدولة لو�شع اإجراءات وخطة ا�شرتاتيجية من )2012م -2016م( لتفعيل ال�شرطة املجتمعية  

من ناحية الهيكل واإجراءات العمل. 

- التوا�شل مع ذوي االحتياجات اخلا�شة يف نقاط ال�شرطة مت تفعيلها يف النادي ال�شياحي يف اأبوظبي للتوا�شل 

مع اأفراد املجتمع فهي نقطة �شغرية جدًا م�شاحتها )8-9( اأمتار حتتوي على ا�شتقبال وا�شرتاحة اأفراد ومكتب 

�شابط،  الهدف منها التوا�شل مع املجتمع ب�شكل �شريع، و�شيتم تطبيقها  قريبًا يف االأحياء ال�شكنية للتوا�شل 

ب�شكل مبا�شر ويومي و�شريع مع اجلمهور.

املجتمعية  ال�شرطة  ففرق  املجتمع،   فئات  جلميع  توعويًا  برناجمًا   )15( من  اأكرث  الداخلية  وزارة  طبقت   -

املتواجدة  يف االأحياء ال�شكنية  دورها الرتكيز على ذوي االحتياجات اخلا�شة و االأطفال وامل�شنني وطريقة اآليات 

ال�شركاء يف مراكز االخت�شا�س تقدمي  دعم معني لهذه الفئات.

- توجد ا�شتفادة من و�شائل التوا�شل االجتماعي احلديثة والقدمية، وقد و�شعت احلكومة معايري للرقابة على 

مدى حر�س املوؤ�ش�شة اأو الهيئة يف متابعة اخلدمات، مثل مبادرة املت�شوق ال�شري.                                            

- ال توجد ميزانية كافية لتغطية الر�شائل االإعالمية،  اإال اأن بع�س الو�شائل االإعالمية قد تعطى م�شاحة بدون 

تكلفة اإذا كانت تقدم فائدة للمجتمع، و�شت�شعى الوزارة جاهدة للتوا�شل مع املجتمع من خالل هذه الو�شائل.

العام  العليا داخل وخارج الدولة، وخالل  الوزارة )1500( منت�شبًا للدرا�شات  اأنه يوجد لدى  اإىل  - االإ�شارة 

املا�شي �شاركت بعدد)16( تقريرًا يف �شاأن م�شتويات ال�شالمة املرورية عامليًا  و�شاركت بعدد )20( درا�شة 

فنية متخ�ش�شة لواقع احلوادث املرورية ومت قبول)16( بحثًا علميًا من قبل اللجنة العلمية للموؤمترات، وخالل 
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هذا العام مت قبول)14( بحثًا علميًا للوزارة اأي�شًا.

املروري يظهر من خاللها  ال�شلوك  �شاأن  الوزارة يف  بها  التي قامت  التوعية  اأن عائد حمالت  التاأكيد على   -

انخفا�س عدد احلوادث يف الدولة بن�شبة) 37%(، وانخفا�س ن�شبة الوفيات بن�شبة) 24%(، وانخفا�س عدد 

االإ�شابات بن�شبة )21 %(.   

بع�س  الطرق اخلارجية يف  الب�شرية على  االإمكانيات  الوزارة يف  لدى  نق�س  يوجد  بالفعل  اأنه  اإىل  االإ�شارة   -

اال�شتجابة  اإىل  احلكومة  مبتطلب  للوفاء  وذلك  النق�س  هذا  �شد  اإىل  جاهدة  �شت�شعى  الوزارة  واأن  االأماكن، 

املروية يف اأقل من)4( دقائق وهو مامل حتققه اأي دولة يف العامل.

- التنويه اإىل اأن خف�س ال�شن القانونية للح�شول على رخ�شة ال�شواقة هي فكرة لكثري من املطالب االأ�شرية، اإال 

اأن الوزارة تعمل على دار�شتها للو�شول اإىل نتائج تطبيقها و�شتخ�شعها جلملة من ال�شوابط يف حال اإقرارها.

%( اإىل  - التاأكيد على اأن لدى الوزارة خطة لتوطني الوظائف يف �شركة �شاعد ورفع ن�شبة التوطني من )20 

%( وتاأهيل العاملني فيها و�شم العنا�شر املتميزة فيها لكادر الوزارة، علمًا باأن العاملني يف �شركة �شاعد    80(

يح�شلون على مزايا ورواتب تبلغ من )8( اآالف درهم اإىل )35( األف درهم.

- االإ�شارة اإىل اأن االإ�شعاف الوطني هو من اأهم املبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية من خالل تخ�شي�س 

جزء من ميزانية الوزارة لتنفيذها وتقدمي اجلودة يف خدماتها وتوفري اإ�شعاف الطريان اجلوي و�شتعمل الوزارة 

م�شتقباًل على تو�شيع نطاق خدماتها لتعم اأرجاء الدولة.

- التنويه اإىل اأن تطبيق »حمايتي« هو م�شروع فريد من نوعه يف العامل حلماية االأطفال، يعمل على متكني االأ�شر 

من متابعة اأبنائهم يف احلافالت واملدار�س و�شيتم تطبيقه يف اأبوظبي يف الوقت احلا�شر على اأن يتم تعميمه 

على باقي اإمارات الدولة م�شتقباًل يف حال جناحه. 

- التنويه اإىل اأنه �شيتم تركيب نظام يرتبط بغرفة العمليات املركزية،  ي�شت�شعر حالة ال�شباب وير�شل توعية 

حالة  يف  الطرق  على  ال�شرعات  حتديث  �شيتم  عليه  وبناء  اإلكرتونية  لوحات  طريق  عن  الطريق  مل�شتخدمي 

ال�شباب ب�شكل اآيل.

اأنه لي�س لها الدور االأكرب يف ذلك واإمنا يقع  - االإ�شارة اإىل اأن وزارة الداخلية ت�شارك يف تخطيط املدن، اإال 

�شمن اخت�شا�س اجلهات املعنية يف كل اإمارة.

- التنويه اإىل اأن اإدارات ال�شرطة املجتمعية تعمل على تلقي احلاالت االأ�شرية ودرا�شتها وتقدمي احللول والبدائل 

املنا�شبة لعالجها، اإال اأن اختيار الطريقة االأن�شب يعود لالأ�شرة يف نهاية املطاف.

النارية املخالفة، وت�شع برامج توعية مرورية  اإدارات املرور تعمل على خمالفة الدراجات  اأن  التاأكيد على   -

مل�شتخدمي الدراجات النارية.

- االإ�شارة اإىل اأن قانون ال�شري واملرور نظم ترخي�س وا�شتخدام الدراجات النارية وو�شع العقوبات واملخالفات 

املرورية للمخالفني من م�شتخدميها.

)ج 13 املعقودة بتاريخ 2014/05/06م(

2- االأ�شئلة :

- موؤ�شرات عامة حول مناق�شة االأ�شئلة :

االنعقاد  دور  متبقيًا من  �شوؤااًل  منها عدد )30(  �شوؤااًل  الدور عدد )122(  املجل�س خالل هذا  اأمام  كان 

العادي الثاين، وعدد )92( تقدم بهم ال�شادة االأع�شاء خالل هذا الدور، انتهى من مناق�شة عدد )79( 

بلغت  وبن�شبة  ثانية  و)13(  دقيقة  و)34(  �شاعة   )17( وقدره  زمـنـًا  ذلـك  يف  مـ�شتـغـرقــًا  مـنـهــا  �شوؤااًل 

%( من اإجمايل زمن اجلل�شات مت الرد على )56( منها �شخ�شيًا و)23( كتابيًا،  اأ�شدر يف �شاأن   18.4(

، بعد �شحب 
2
، وبذلك بقي اأمام املجل�س )26( �شوؤااًل من هذه االأ�شئلة

1
)17( منها تو�شية اإىل احلكومة

.
3
)17( �شوؤااًل من قبل مقدميها من ال�شادة االأع�شاء

1- ر�شائل تو�شيات املجل�س يف �شاأن االأ�شئلة مرفق رقم )16( يف التقرير 
2- جدول باالأ�شئلة التي ال زالت اأمام املجل�س مرفق رقم )17( يف التقرير

3- جدول باالأ�شئلة التي مت �شحبها مرفق رقم )18( يف التقرير
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- جدول يو�شح مو�شوعات االأ�شئلة التي مت االنتهاء من مناق�شتها والق�شايا التي تناولتها :

التاأ�شي�شية 4ق�شايا تعليمية ال�شنة  الوزارة  ا�شرتاط   -1
 7 )ج  �شخ�شي(  )رد  اجلامعي  التعليم  يف 

املعقودة بتاريخ 2014/2/4م(

2- التغيري امل�شتمر يف املناهج الدرا�شية يف 
تو�شية(   + �شخ�شي  )رد  اخلا�س.  التعليم 

)ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  اأفرع  فتح   -3
مدينة  من  اجلنوبية  املناطق  يف  احلكومية 

بتاريخ  املعقودة   16 )ج  كتابي(  )رد  العني. 

2014/06/17م(.

االإجازات بني  لتوحيد  دائم  4- و�شع نظام 
 16 )ج  كتابي(  )رد  واملدار�س.  اجلامعات 

املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(.

)31( دقيقة و)13( 

ثانية

% 0.5

لتفعيل 8ق�شايا �شحية بها  القيام  مت  التي  االإجراءات   -1
قانون  اإ�شدار  �شاأن  يف  املجل�س  تو�شية 

ال�شامل  ال�شحي  التاأمني  لتنظيم  احتادي 

املعقودة   5 )ج  �شخ�شي(  )رد  للمواطنني 

بتاريخ 2014/1/7م

وتاأهيل  لعالج  حكومية  مراكز  اإن�شاء   -2
التوحد  ومر�شى  ال�شديدة  االإعاقة  حاالت 

من املواطنني.)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 7 

املعقودة بتاريخ 2014/2/4م(

3- االإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة 
االأغذية املعدلة وراثيا واملوجودة يف االأ�شواق 

املحلية )رد �شخ�شي( )ج 9 املعقودة بتاريخ 

2014/03/11م(

�شاعتان و)9( دقائق 

و)49( ثانية

% 2.3

نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

الوقت المستغرق 
لموضوعات 

األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

النسبة الكلية 
للموضوعات

4- التاأخر يف افتتاح بع�س املراكز ال�شحية 
املعقودة   10 )ج  �شخ�شي(  )رد  الدولة   يف 

بتاريخ 25-2014/3/26م(

الذين  للمر�شى  املالية  املخ�ش�شات   -5
�شخ�شي  )رد  اخلارج  يف  للعالج  ير�شلون 

-25 بتاريخ  املعقودة   10 )ج  تو�شية(   +

2014/3/26م(

مبنافذ  املنازل  خدم  فح�س  �شرورة   -6
دخول الدولة. )رد �شخ�شي( )ج 13 املعقودة 

بتاريخ 2014/05/06م(

يف  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى  تدين   -7
 15 )ج  �شخ�شي(  )رد  ال�شمالية.  االإمارات 

املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

 15 )ج  �شخ�شي(  )رد  كورونا.  فريو�س   -8
املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

داخل 16ق�شايا اقت�شادية ال�شياحة  على  املواطنني  ت�شجيع   -1
الدولة وخارجها )رد كتابي( )ج 4 املعقودة 

بتاريخ 2013/12/24م(

2- زيادة معا�شات وكالء الوزارات واملدراء 
واملوظفني املدنيني الذين متت اإحالتهم اإىل 

)رد  2008/01/01م  تاريخ  قبل  التقاعد 

بتاريخ  املعقودة   4 )ج  تو�شية(  �شخ�شي+ 

2013/12/24م(

3- الرقابة على اأن�شطة ال�شركات يف املناطق 
)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج  احلرة بالدولة 

8 املعقودة بتاريخ 2014/3/4م(

)3( �شاعات و)49( 

دقيقة و)49( ثانية

% 4
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نوع القضايا نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

عدد 
موضوعات 

األسئلة

الوقت المستغرق 
لموضوعات 

األسئلة

الوقت المستغرق 
لموضوعات 

األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

النسبة الكلية 
للموضوعات

النسبة الكلية 
للموضوعات

الأ�شحاب  اال�شتثمارية  الفر�س  توفري   -4
بالدولة  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع 

 8 )ج  �شخ�شي(  )رد   )2020 )اإك�شبو  يف 

املعقودة بتاريخ 2014/3/4م(

5- جهود وزارة االقت�شاد لتنمية ال�شادرات 
املعقودة   8 )ج  �شخ�شي(  االإماراتية)رد 

بتاريخ 2014/3/4م(

6- ارتفاع اأ�شعار جلب العمالة املنزلية )رد 
املعقودة بتاريخ   8 �شخ�شي + تو�شية(  )ج 

2014/3/4م(

 10 )ج  كتابي(  )رد  التجارة  حترير   -7
املعقودة بتاريخ25-2014/03/26م(

الوزارات  قبل  من  املعتمدة  العنا�شر   -8
 / معايل  اإىل  املوجه  التناف�شية  لتحقيق 

�شوؤون  وزير   – القرقاوي  عبداهلل  حممد 

جمل�س الوزراء. )رد كتابي( )ج 10 املعقودة 

بتاريخ25-2014/03/26م(

االإمارات  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل   -9
املعقودة   12 )ج  �شخ�شي(  )رد  العقارية 

بتاريخي 29-2014/04/30م(

10- زيادة ن�شيب الفرد من الدخل القومي 
املعقودة   12 )ج  �شخ�شي(   )رد  االإجمايل 

بتاريخي 29-2014/04/30م(

العقاري  التقييم  على  الرقابة   -11
 + �شخ�شي  )رد  العقارية  القرو�س  ملنح 

-29 بتاريخي  املعقودة   12 تو�شية(    )ج 

2014/04/30م(

مب�شتوى  التقاعدي  الراتب  ربط   -12
 12 )ج  �شخ�شي(  )رد  املعي�شة   تكاليف 

املعقودة بتاريخي 29-2014/04/30م(

احلرة.  للمناطق  عليا  هيئة  اإن�شاء   -13
بتاريخ  املعقودة   17 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/06/24م(.

14- ال�شجل التجاري املوحد. )رد �شخ�شي( 
)ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(.

املالية.  االأ�شواق  يف  ال�شفافية   -15
بتاريخ  املعقودة   17 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/06/24م(.

الوزارات  قبل  من  املعتمدة  العنا�شر   -16
اإىل معايل / رمي  التناف�شية املوجه  لتحقيق 

رئي�س   – دولة  وزير   – الها�شمي  اإبراهيم 

�شخ�شي(  )رد  للتناف�شية.  االإمارات  جمل�س 

)ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

التقاعد 17ق�شايا اجتماعية نظام  يف  النظر  اإعادة   -1
بتاريخ  املعقودة   2 )ج  للمراأة  املبكر 

2013/11/19م( )�شخ�شي+ تو�شية(

املتقاعدين  للمواطنني  ال�شماح   -2
من  اأكرث  ومعا�س  راتب  ومبجموع  بالعمل 

بتاريخ  املعقودة   2 )ج  درهم   )9000(

2013/11/19م( )رد �شخ�شي(

املنظمات  عمل  لتنظيم  قانون  اإ�شدار   -3
املهنية الدولية داخل الدولة  )رد �شخ�شي( 

)ج 3 املعقودة بتاريخ 2013/12/11م(

)4( �شاعات و)3( 

دقائق و)5( ثوان

% 4.2
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نوع القضايا نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

عدد 
موضوعات 

األسئلة

الوقت المستغرق 
لموضوعات 

األسئلة

الوقت المستغرق 
لموضوعات 

األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

النسبة الكلية 
للموضوعات

النسبة الكلية 
للموضوعات

�شخ�شي  )رد  الوطنية  الهوية  تعزيز   -4
بتاريخ  املعقودة   5 )ج  تو�شية(   +

2014/1/7م(

التنفيذية  الالئحة  اإ�شدار  يف  التاأخر   -5
الن�شب.  جمهويل  االأطفال  رعاية  لقانون 

بتاريخ  املعقودة   7 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/2/4م(

املهجورات  املواطنات  الن�شاء  فئة   -6
بتاريخ  املعقودة   7 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/2/4م(

يف  احلكومية  احل�شانات  عدد  زيادة   -7
الدولة )رد �شخ�شي( )ج 7 املعقودة بتاريخ 

2014/2/4م(

بقانون  املر�شوم  من  املادة )60(  اإلغاء   -8
ب�شاأن  2008م  ل�شنة   )11( رقم  احتادي 

االحتادية  احلكومة  يف  الب�شرية  املوارد 

 10 )ج  تو�شية(   + كتابي  )رد  وتعديالته 

املعقودة بتاريخ 25-2014/03/26م(

املواطن  للموظف  ال�شكن  بدل  زيادة   -9
)رد  مواطنة  زوجة  من  باأكرث  يقرتن  الذي 

�شخ�شي + تو�شية(   )ج 11 املعقودة بتاريخ 

2014/04/08م(

اإىل  املوجه  التطوعي  العمل  ت�شجيع   -10
– وزير  القرقاوي  معايل / حممد عبداهلل 

 11 )ج  كتابي(  )رد  الوزراء  جمل�س  �شوؤون 

املعقودة بتاريخ 2014/04/08م(

التاأمينات  يف  االختياري  اال�شرتاك   -11
املعقودة   12 )ج  �شخ�شي(  )رد  االجتماعية 

بتاريخي 29-2014/04/30م(

12- اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات 
اأف�شل للمعاقني. رد كتابي( )ج 14 املعقودة 

بتاريخ 2014/05/20م(

اإىل  املوجه  التطوعي  العمل  ت�شجيع   -13
وزيرة   – الرومي  حممد  مرمي   / معايل 

ال�شوؤون االجتماعية )رد �شخ�شي + تو�شية( 

)ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

يف  الن�شائي  العن�شر  متثيل  اإلزامية   -14
وال�شركات  الهيئات  جميع  اإدارات  جمال�س 

 15 )ج  كتابي(  )رد  بالدولة.  احلكومية 

املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

يف  الزيادة  �شت�شملها  التي  الطلبات   -15
زايد  ال�شيخ  بربنامج  املالية  امل�شاعدة  قيمة 

املعقودة   16 )ج  كتابي(  )رد  لالإ�شكان. 

بتاريخ 2014/06/17م(.

الدخل  �شقف  حتديد  �شرط  اإلغاء   -16
منحة  على  باحل�شول  اخلا�س  ال�شهري 

 16 )ج  �شخ�شي(  )رد  الزواج.  �شندوق 

املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(.

للموظفني  ال�شنوية  املكافاأة  منح   -17
الهيئة  من  امل�شتقيلني  واأعداد  املواطنني 

االحتادية للرقابة النووية يف �شنة 2013م. 

بتاريخ  املعقودة   17 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/06/24م(
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نوع القضايا نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

عدد 
موضوعات 

األسئلة

الوقت المستغرق 
لموضوعات 

األسئلة

الوقت المستغرق 
لموضوعات 

األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

النسبة الكلية 
للموضوعات

النسبة الكلية 
للموضوعات

1- ظاهرة عودة العمالة املنزلية املبعدة اإىل 2ق�شايا اأمنية
بتاريخ  املعقودة   4 )ج  كتابي(  )رد  الدولة  

2013/12/24م(

2- هروب الفئة امل�شاندة )العمالة املنزلية( 
 13 )ج  �شخ�شي(  )رد  املواطنني.  وت�شرر 

املعقودة بتاريخ 2014/05/06م(

)16( دقيقة و)48( 

ثانية

% 0.3

الزراعية 2ق�شايا بيئية االأرا�شي  على  احلفاظ   -1 

بتاريخ  املعقودة   9 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/03/11م(

مياه  معاجلة  حمطات  على  الرقابة   -2 

 16 )ج  �شخ�شي(  )رد  ال�شحي.  ال�شرف 

املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(.

)41( دقيقة و)3( 

ثوان

% 0.7

1-  اإن�شاء مكتب بريد االإمارات يف منطقة 7ق�شايا خدمية
مليحة التابعة الإمارة ال�شارقة )رد �شخ�شي( 

)ج 4 املعقودة بتاريخ 2013/12/24م(

االمارات  ملوؤ�ش�شة  جديد  مبنى  اإن�شاء   -2
لالت�شاالت )ات�شاالت( باإمارة اأم القيوين 

بتاريخ  املعقودة   9 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/03/11م(

للتميز  االإمارات  جمل�س  دور  تفعيل   -3
احلكومي )رد كتابي( )ج 10 املعقودة بتاريخ

25-2014/03/26م(

ذات  اجلهات  بني  االإلكرتوين  الربط   -4
املعا�س  �شاحب  وفاة  الإثبات  العالقة 

املعقودة   12 )ج  �شخ�شي(  )رد  التقاعدي 

بتاريخي 29-2014/04/30م(

  )57( دقيقة

و)37( ثانية

% 1

وحدة  األف   )40( اإن�شاء  يف  التاأخر   -5
 16 )ج  كتابي(  )رد  للمواطنني.  �شكنية 

املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(.

ت�شهيل  املحلية يف  اجلهات  مع  التن�شيق   -6
اأرا�شيهم  على  املواطنني  ح�شول  اإجراءات 

ال�شكنية. )رد كتابي( )ج 16 املعقودة بتاريخ 

2014/06/17م(.

وت�شهيل  الربيدية  اخلدمات  تطوير   -7
االإمارات.  بريد  مع  املتعاملني  اإجراءات 

بتاريخ  املعقودة   17 )ج  كتابي(  )رد 

2014/06/24م(.
1- وجود �شاغر لوظيفة وكيل وزارة يف بع�س 6ق�شايا التوطني

بتاريخ  املعقودة   2 )ج  االحتادية  الوزارات 

19 /2013/11م( )رد كتابي(

الدولة  يف  ال�شياحة  قطاع  توطني   -2
بتاريخ  املعقودة   9 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/03/11م(

املواطنني  حماية  يف  الوزارة  دور   -3
العاملني يف مهنتي �شيد االأ�شماك والزراعة 

بتاريخ  املعقودة   9 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/03/11م(

البنية  تطوير  م�شاريع  يف  التوطني   -4
تنفيذها.  على  واالإ�شراف  والطرق  التحتية 

بتاريخ  املعقودة   15 )ج  كتابي(  )رد 

2014/06/03م(.

تر�شية  معايري  اأحد  التوطني  جعل   -5
ال�شركات  على  احلكومية  املناق�شات 

املعقودة   17 )ج  كتابي(  )رد  اخلا�شة. 

بتاريخ 2014/06/24م(.

1.2 % �شاعة و)7( دقائق
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نوع القضايا نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

عدد 
موضوعات 

األسئلة

الوقت المستغرق 
لموضوعات 

األسئلة

الوقت المستغرق 
لموضوعات 

األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

النسبة الكلية 
للموضوعات

النسبة الكلية 
للموضوعات

�شخ�شي  )رد  التاأمني.  بقطاع  التوطني   -6
بتاريخ  املعقودة   17 )ج  تو�شية(   +

2014/06/24م(

ال�شفارة 4ق�شايا �شيا�شية فر�شتها  التي  العقود  �شحة   -1
اخلدمة  عمال  من  لرعاياها  الفلبينية 

)رد  القانونية.  الناحية  من  امل�شاندة 

بتاريخ  املعقودة   13 )ج  �شخ�شي( 

2014/05/06م(

الدولة  جن�شية  منح  قرار  تنفيذ  اآلية   -2
 13 )ج  �شخ�شي(  )رد  املواطنات.  الأبناء 

املعقودة بتاريخ 2014/05/06م(

والهيئات  الوزارات  اأداء  تقارير  نتائج   -3
 .)2013  –  2011( لالأعوام  االحتادية 

بتاريخ  املعقودة   15 )ج  كتابي(  )رد 

2014/06/03م(

كتابي( )ج  4- الن�شيد الوطني للدولة. )رد 
15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

)27( دقيقة و)4( 

ثوان

% 0.5

االآثار 1ق�شايا ثقافية حماية  قانون  اإ�شدار  تاأخر   -1
بتاريخ  املعقودة   5 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/1/7م(

)11( دقيقة و)46( 

ثانية

% 0.2

الق�شيدات 1ق�شايا البنية التحتية ب�شارع �شمل  اأ�شرار  1- حدوث 
بتاريخ  املعقودة   5 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/1/7م(

)33( دقيقة و)13( 

ثانية

% 0.6

للمواطنني 7ق�شايا املعا�شات االأبناء  عالوة  زيادة   -1
)رد  درهم   )1000( اإىل   )600( من 

-29 بتاريخي  املعقودة  )ج12  �شخ�شي( 

2014/04/30م(

�شاعة واحدة و)56( 

دقيقة و)49( ثانية

% 2

بيانات  حتديث  اجراءات  ت�شهيل   -2
املعقودة   12 )ج  �شخ�شي(  املتقاعدين)رد 

بتاريخي 29-2014/04/30م(

العاملة  املراأة  لورثة  املعا�س  �شرف   -3
املعقودة  )ج12  �شخ�شي(  )رد  املتوفاة 

بتاريخي 29-2014/04/30م(

4- اإ�شافة عالوة االأبناء اجلدد اإىل معا�شات 
املعقودة   12 )ج  �شخ�شي(  )رد  املتقاعدين 

بتاريخي 29-2014/04/30م(

املتقاعدين  ال�شباط  معا�شات  م�شاواة   -5
املتقاعدين  ال�شباط  مبعا�شات  القدامى 

املعقودة   13 )ج  �شخ�شي(  )رد  حديثا. 

بتاريخ 2014/05/06م(

املتقاعدين.  معا�شات  �شرف  تاأخر   -6
بتاريخ  املعقودة   17 )ج  كتابي(  )رد 

2014/06/24م(

املجل�س  الأع�شاء  التقاعدي  املعا�س   -7
 17 )ج  كتابي(  )رد  ال�شابقني.  الوطني 

املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

يف 1ق�شايا ريا�شية االأجانب  الالعبني  من  اال�شتفادة   -1
 5 )ج  �شخ�شي(  )رد  اجلماعية  االألعاب 

املعقودة بتاريخ 2014/1/7م(

)17( دقيقة و)10( 

ثوان

% 0.3

املنظمات 3اأخرى عمل  لتنظيم  قانون  اإ�شدار   -1
)رد  الدولة  خارج  املن�شاأة  واجلمعيات 

بتاريخ  املعقودة   11 )ج  �شخ�شي( 

2014/04/08م(

 )31( دقيقة  

و)47( ثانية

% 0.5
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نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

الوقت المستغرق 
لموضوعات 

األسئلة

موضوعات األسئلة
ونوع الرد عليها

النسبة الكلية 
للموضوعات

لل�شباط  وميداليات  مكافاآت  �شرف   -2
13 املعقودة  )رد �شخ�شي( )ج  املتقاعدين. 

بتاريخ 2014/05/06م(

الق�شائية.  االإح�شائية  البيانات  توفري   -3
بتاريخ  املعقودة   14 )ج  �شخ�شي(  )رد 

2014/05/20م(

-79املجموع

)17( �شاعة و)34( 

دقيقة و)13( ثانية

% 18.4

- ر�شم بياين تو�شيحي لبيان نوع الق�شايا التي تناولتها مو�شوعات االأ�شئلة ون�شبة كل نوع منها:

%0.5

%2.3

%4
%4.2

%0.3

%0.7

%1
%1.2

%0.5

%0.2

%0.6

%2

%0.3
%0.5

%0

%0.50

%1.00

%1.50

%2.00

%2.50

%3.00

%3.50

%4.00

%4.50   

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

وقد جاءت مناق�شة االأ�شئلة على النحو االآتي:

�شعيد  الع�شو/م�شبح  �شعادة  من  املقدم  للمراأة«  املبكر  التقاعد  نظام  يف  النظر  »اإعادة  حول  �شوؤال   -1
الكتبي  اإىل معايل/ عبيد حميد الطاير- وزير الدولة لل�شوؤون املالية- نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية، والذي اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه على االآتي:

والتاأمينات  املعا�شات  �شاأن  يف  1999م  ل�شنة   )7( رقم  االحتادي  القانون  من   )16( املادة  تعديل  مت   -

االجتماعية  لي�شبح الرجل واملراأة امل�شتقيالن من العمل ال ي�شتطيعان احل�شول على املعا�س التقاعدي اإال 

ببلوغ �شن )50( عامًا.

- الهدف من تعديل قانون املعا�شات وربط مدة اخلدمة بال�شن وب�شكل تدريجي هو ما يلي:

 1. احلد من ظاهرة التقاعد املبكر للم�شاهمة يف احلفاظ على القوى العاملة املواطنة.

 2. احلد من تفاقم العجز االكتواري وتاأمني اال�شتدامة املالية للهيئة حتى تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها 

امل�شتقبلية جتاه االأجيال القادمة.

املدربة  العاملة  االأيدي  اإىل خروج  �شيوؤدي  للمراأة  املبكر  التقاعد  نظام  النظر يف  اإعادة  اأن  اإىل  التنويه   -

املواطنة من �شوق العمل بعد اأن اأنفقت عليها الدولة اأموااًل طائلة لغاية التدري�س والتاأهيل للعمل وبالتايل 

زيادة اختالل الرتكيبة ال�شكانية.

اإجراءات ت�شحيحية  من خالل رفع �شن  اأن معظم دول جمل�س التعاون اخلليجي اتخذت  اإىل  - االإ�شارة 

التقاعد  وذلك حلماية �شناديق تقاعد املعا�شات من العجز االكتواري  وحتقيق اال�شتدامة املالية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل االآثار ال�شلبية التي تنتج عن غياب املراأة العاملة ل�شاعات طويلة عن اأ�شرتها نتيجة لرفع �شن 

التقاعد للمراأة من )15اإىل 20 �شنة وربطه ببلوغ �شن اخلم�شني(.

- املطالبة باإعادة النظر يف نظام التقاعد املبكر للمراأة وذلك كي تتمكن من القيام بدورها كاأم وامراأة 

اأ�شا�س  )االأ�شرة  باأن  الد�شتور  املادة )15( من  عليه  ما ن�شت  يتوافق مع  االأمثل،وهذا  الوجه  عاملة على 

املجتمع قوامها الدين واالأخالق وحب الوطن،  ويكفل القانون كيانها،  وي�شونها ويحميها من االنحراف(.

- االإ�شارة اإىل وجود درا�شات يف بع�س دول جمل�س التعاون اخلليجي خلف�س �شن التقاعد للمراأة العاملة اإىل 

)15( عامًا، وكذلك �شندوق املعا�شات الإمارة اأبوظبي حيث يكون التقاعد بعد مرور مدة خدمة )15( عامًا.

- املطالبة باإجراء ا�شتبيان للمراأة املواطنة  العاملة ب�شاأن رفع  �شن التقاعد للمراأة  اإىل مدة خدمة )20( 

عامًا وربطه ببلوغ �شن اخلم�شني.

التعقيب عليه  بعد  الوزير  املقدم من معايل  بالرد  الكتبي  �شعيد  الع�شو/ م�شبح  �شعادة  اكتفى  - وقد 

مرتني، كما طالب املجل�س بتبني تو�شية يف �شاأن »ربط احل�شول على املعا�س التقاعدي للمراأة بانتهاء 
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1999م، وعدم ربطه  ل�شنة  والتاأمينات االجتماعية رقم )7(  املعا�شات  قانون  املحددة يف  مدة اخلدمة 

ببلوغ �شن اخلم�شني«.

)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج2 املعقودة بتاريخ 2013/11/19(

)9000( من  اأكرث  ومعا�س  معا�س  راتب  ومبجموع  بالعمل  املتقاعدين  للمواطنني  »ال�شماح  حول   -2
اأحمد الرحومي اىل معايل/عبيد حميد الطاير- وزير الدولة  درهم« املقدم من �شعادة الع�شو/حمد 

والذي  االجتماعية،   والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  املالية-  لل�شوؤون 

اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

لها  والتاأمينات االجتماعية  خالل االجتماع االأخري  للمعا�شات  العامة  الهيئة  اإدارة  التاأكيد على رفع  جمل�س   -

ل�شنة  القانون االحتادي رقم )7(  املادة )36( من  تعديل ن�س  املوافقة على   اأجل  الوزراء من  مذكرة ملجل�س 

اأكمل  الذي  املواطن  للمتقاعد  ي�شمح  مبا  وتعديالته،  االجتماعية  والتاأمينات  املعا�شات  قانون  باإ�شدار  1999م 
)25( عامًا يف اخلدمة بالقطاع اخلا�س اجلمع بني معا�شه وراتبه الذي يتقا�شاه دون النظر اإىل قيمة جمموعهما.

- �شرورة و�شع قيود يف ال�شماح للمواطن اجلمع بني الراتب واملعا�س لتفادي العديد من ال�شلبيات منها اأن 

املواطن املتقاعد �شيح�شل على فر�شة عمل بداًل من مواطن اآخر �شيح�شل على تلك الوظيفة.

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  وجود  ن�س مادة يف القانون  االحتادي رقم )7( ل�شنة 1999م ب�شاأن  املعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية وتعديالته  مينع املواطن املتقاعد اجلمع بني املعا�س التقاعدي والراتب  مبجموع  

اأكرث من )9000( درهم  ملن مل مي�س اأكرث من )25( عامًا يف العمل احلكومي. 

الذي  الراتب  ملجموع  معني  و�شقف  �شروط   و�شع  دون  بالعمل  املتقاعدين  للمواطنني  ال�شماح  �شرورة   -

يتقا�شاه من جهة عمله واملعا�س التقاعدي.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ حمد اأحمد الرحومي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.

)رد �شخ�شي( )ج2 املعقودة بتاريخ 2013/11/19(

3- �شوؤال حول »وجود �شاغر لوظيفة وكيل وزارة يف بع�س الوزارات االحتادية«، وقد اأجاب عنه معايل- 
وزير �شوؤون جمل�س الوزراء  برد كتابي اأكد فيه على: 

القيادية  الوظائف  تلك  �شغل  على  العمل  ب�شرورة  املعنيني  الوزراء  بتوجيه  املوقر  الوزراء  قيام جمل�س    -

باأ�شخا�س اأكفاء وذوي خربة يف اأ�شرع وقت ممكن.

- واكتفى  �شعادة الع�شو بالرد الكتابي املقدم من معايل الوزير.

)رد كتابي( )ج2 املعقودة بتاريخ 2013/11/19م(

�شعادة  املقدم من  الدولة«  الدولية داخل  املهنية  املنظمات  »اإ�شدار قانون لتنظيم عمل  �شوؤال حول   -4
والذي   ، االجتماعية  ال�شوؤون  وزيرة  الرومي-  اإىل معايل/ مرمي حممد  بوخ�س  الع�شو/ر�شاد حممد 

اأكدت  معاليها يف معر�س اإجابتها عنه على:

- التاأكيد على اأن وزارة اخلارجية هي اجلهة املكلفة ر�شميًا باإ�شدار ت�شاريح للمنظمات االإقليمية والدولية 

داخل الدولة �شواء مهنية اأو غري ذلك.

- تكليف جمل�س الوزراء املوقر وزارة اخلارجية درا�شة اإ�شدار ت�شاريح  لتنظيم عمل املنظمات املهنية داخل 

الدولة بالتن�شيق مع اجلهات االحتادية املعنية، متهيدًا الإ�شدار جمل�س الوزراء املوقر تلك الت�شاريح.

- �شروط تاأ�شي�س املنظمات الدولية املهنية  ال تنطبق على ما ين�س عليه قانون اجلمعيات ذات النفع العام 

وال يوجد قانون ينظم هذه العملية يف الدولة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: 

ذات  املجاالت  املختلفة يف جميع  الدولية  املهنية  املنظمات  اال�شتفادة من خربات   �شرورة  اإىل  التنويه   -

العالقة  داخل الدولة.

- االإ�شارة اإىل اأن املنظمات الدولية هي جمعيات نفع عام ويتم اإ�شدار تراخي�س لعمل جمعيات النفع العام 

داخل الدولة من قبل وزارة ال�شوؤون االجتماعية لال�شتفادة من اخلربات الدولية التي تقدمها جمعيات النفع 

العام الدولية يف خمتلف املجاالت بالدولة.

- ومل  يكتف �شعادة الع�شو/ ر�شاد حممد بوخ�س  بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيب عليه 

مرتني، وطلب اإحالة ال�شوؤال اإىل معايل /وزير اخلارجية للرد عليه، فوافق املجل�س على ذلك.

)رد كتابي( )ج 3 املعقودة بتاريخ 2013/12/11م(

5-  �شوؤال حول »ت�شجيع املواطنني على ال�شياحة داخل الدولة وخارجها« املقدم من �شعادة الع�شو / علي 
عي�شى النعيمي موجه اإىل معايل / ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان – وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 

املجتمع – رئي�س جمل�س اإدارة املجل�س الوطني لل�شياحة واالآثار:

- وقد اأجاب عنه معايل وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع – رئي�س جمل�س اإدارة املجل�س الوطني 

لل�شياحة واالآثار برد كتابي اأكد فيه على:

اأن�شطة ال�شياحة داخليًا وخارجيًا وذلك يف حدود  - قيام املجل�س الوطني لل�شياحة واالآثار بتنمية وترويج 

امليزانيات واملوارد املتاحة له، وكذلك التعاون مع اجلهات املتخ�ش�شة االأخرى يف الدولة بتنظيم حمالت 

ت�شويقية جلعل كافة اإمارات الدولة مقا�شد �شياحية.

- يف حني طالب �شعادة الع�شو يف تعقيبه باإعطاء املواطنني اأ�شعار تف�شيلية ت�شجيعاً لل�شياحة الداخلية 

واخلارجية، واكتفى بهذا الرد الكتابي.

)رد كتابي( )ج 4 املعقودة بتاريخ 2013/12/24م(
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اإىل  اإحالتهم  متت  الذين  املدنيني  واملوظفني  واملدراء  الوزارات  وكالء  معا�شات  »زيادة  حول  �شوؤال   -6
التقاعد قبل تاريخ 2008/01/01م« املقدم من �شعادة الع�شو/ د. عبداهلل حمد ال�شام�شي اإىل معايل / 

عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية-  نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للمعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية،  والذي اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على اأن زيادة املعا�س التقاعدي  تكون  بقرار �شادر من احلكومة  الرتباطها بزيادة املخ�ش�شات 

زيادة  االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  اخت�شا�س   من  ولي�س  االحتادية،  للحكومة  املالية 

املعا�س التقاعدي.

- يجري حالًيا مراجعة ودرا�شة  القانون االحتادي رقم )7( ل�شنة )1999( ب�شاأن املعا�شات والتاأمينات 

ال�شنوي   الت�شخم  مع  يتنا�شب  مبا  �شنوًيا  التقاعدي  املعا�س  زيادة  ربط  اأجل  من  وتعديالته،  االجتماعية 

واالأ�شعار يف الدولة.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

تاريخ  النظر عن  بغ�س  التقاعدي  املعا�س  الع�شكريني  يف  اأو  املدنيني  املتقاعدين   املطالبة  مب�شاواة  جميع    -

التقاعد تطبيقًا ملا ن�س عليه الد�شتور يف املادة )14( التي تن�س على »امل�شاواة، والعدالة االجتماعية، وتوفري 

االأمن والطماأنينة، وتكافوؤ الفر�س جلميع املواطنني، من دعامات املجتمع، والتعا�شد والرتاحم �شلة وثقى بينهم«.

- االإ�شارة اإىل اأن اأكرث الفئات املت�شررة هم املوظفون الذين تقاعدوا قبل عام 2000م حيث يبلغ املعا�س 

التقاعدي الذي يتقا�شاه وكيل الوزارة امل�شاعد)14(األف درهم فقط.

التعقيب  الوزير بعد  املقدم من معايل  بالرد  ال�شام�شي  د. عبداهلل حمد  الع�شو/  �شعادة  اكتفى  - وقد 

عليه مرتني، كما طالب املجل�س بتبني تو�شية يف  �شاأن«اإعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين قبل تاريخ 

1/1/ 2008، من املدنيني والع�شكريني، وذلك بزيادة معا�شاتهم وربطها مبوؤ�شرات ومعدالت الت�شخم 
يف الدولة، حتقيقاً للعدالة االجتماعية.

)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 4 املعقودة بتاريخ 2013/12/24م(

�شعادة  من  املقدم  ال�شارقة«  الإمارة  التابعة  مليحة  منطقة  يف  االإمارات  بريد  مكتب  »اإن�شاء  حول   -7
الع�شو/ م�شبح �شعيد الكتبي  اإىل معايل / عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية - رئي�س 

جمل�س اإدارة جمموعة بريد االإمارات القاب�شة،  والذي اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

ب�شاأن  القاب�شة  االمارات  بريد  جمموعة  ال�شارقة  باإمارة  املعنية  اجلهات  خماطبة  عدم  على  التاأكيد   -

تخ�شي�س قطعة اأر�س يف منطقة مليحة الإن�شاء مكتب لربيد االإمارات.

- هناك  خطة م�شتقبلية بفتح مقر يف فرع  جمعية ال�شارقة التعاونية مبنطقة مليحة، وكذلك تركيب )250( 

�شندوق بريد يف املنطقة خالل املرحلة االأوىل.

- االإ�شارة اإىل اأن اإن�شاء مبنى خا�س لربيد االإمارات يف منطقة  مليحة يتطلب املزيد من الوقت الإنهاء جميع 

االإجراءات املطلوبة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

العديدة  اخلدمات  من  لال�شتفادة  مليحة  منطقة  يف  االإمارات  لربيد  فرع  افتتاح  اأهمية  اإىل  االإ�شارة   -

واملختلفة التي يتم تقدميها يف ظل وجود العديد من املباين احلكومية يف تلك املنطقة.

- التنويه اإىل عدم وجود مكان خم�ش�س لفتح فرع لربيد االإمارات يف  املبنى احلايل لفرع جمعية ال�شارقة 

التعاونية مبنطقة مليحة، واأنه �شيتم االنتهاء من مبنى جمعية ال�شارقة التعاونية اجلديد بعد )5(�شنوات.

- االقرتاح با�شتئجار موقع موؤقت يف منطقة مليحة الفتتاح مكتب لربيد االمارات وذلك  من اأجل تقدمي 

حزمة وا�شعة من اخلدمات املنوعة للعمالء.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/م�شبح �شعيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 4 املعقودة بتاريخ 2013/12/24م(

8- �شوؤال حول »ظاهرة عودة العمالة املنزلية املبعدة اإىل الدولة« املقدم �شعادة الع�شو / م�شبح �شعيد 
الكتبي اإىل الفريق �شمو / ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية:

- فقد اأجاب عنه �شمو / نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية برد كتابي اأكد فيه على:

- اإدراج وزارة الداخلية اأكرث من )25( حالة يف قوائم املمنوعني من دخول الدولة من العمالة املبعدة من 

دول جمل�س التعاون  بكافة فئاتها خالل االأعوام الثالثة املا�شية. 

- يف حني طالب �شعادة الع�شو يف تعقيبه باإن�شاء قاعدة بيانات موحدة على م�شتوى دول جمل�س التعاون 

اخلليجي  متنع عودة العمالة املنزلية املبعدة اإىل الدولة، واكتفى بهذا الرد الكتابي.

)رد كتابي( )ج 4 املعقودة بتاريخ 2013/12/24م(

9- �شوؤال حول »االإجراءات التي مت القيام بها لتفعيل تو�شية املجل�س يف �شاأن اإ�شدار قانون احتادي لتنظيم 
التاأمني ال�شحي ال�شامل للمواطنني« املقدم من �شعادة الع�شو/ اأحمد عبداهلل االأعما�س اإىل معايل/ د. 

اأنور حممد قرقا�س – وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي،  والذي اأو�شح يف معر�س اإجابته 

عنه االآتي:

الفتوى  لدائرة  واإحالته  باإعداده،  املكلفة  اللجنة  قبل  من  القانون  مل�شروع  م�شودة  اإعداد  من  االنتهاء  مت   -

والت�شريع بوزارة العدل  لدرا�شته واإبداء اأي مالحظات حول امل�شروع.
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- هناك بع�س القوانني تتطلب املزيد من الوقت لالنتهاء من دورتها الت�شريعية  املطلوبة الإ�شدارها.

-هناك اعتمادات مالية اإ�شافية مليزانية الوزارات اخلدمية التي ت�شمن ا�شتمرارية تقدمي خدماتها للمواطنني. 

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

اإىل تكليف جمل�س الوزراء يف عام )2009م( وزارة املالية بت�شكيل جلنة لدرا�شة م�شروع قانون  - االإ�شارة 

جديد خا�س بالتاأمني ال�شحي على امل�شتوى االحتادي، واإىل االآن مل يتم اإ�شداره.

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

- االإ�شارة اإىل عدم  اإمكانية وزارة ال�شحة عالج كافة امل�شكالت ال�شحية لعدم توافر التاأمني ال�شحي االحتادي.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد عبداهلل االأعما�س  بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/1/7م(

10- �شوؤال حول« تاأخر اإ�شدار قانون حماية االآثار« املقدم من �شعادة الع�شو/ر�شاد حممد بوخ�س اإىل 
– رئي�س املجل�س  اآل نهيان- وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع  معايل / ال�شيخ نهيان بن مبارك 

الوطني لل�شياحة واالآثار، والذي اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

وهو حاليًا مير   2010 كانت يف منت�شف عام  القانون  اإعداد م�شروع  العمل يف  بداية   اأن  اإىل  االإ�شارة   -

باخلطوات الالزمة يف وزارة العدل الإ�شداره.

- التاأكيد على وجود تن�شيق وت�شاور مع جميع اجلهات املحلية امل�شوؤولة عن االآثار يف جميع االإمارات ملراجعة 

كافة مواد م�شروع القانون. 

- اأجريت مقارنة بني م�شودة القانون مع ما هو معمول به يف القوانني التي لدى الدول العربية وخا�شة دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

- اخلطوات الالزمة الإ�شدار القانون تتطلب املزيد من الوقت نظرُا حلجم العمل يف وزارة العدل وما يتطلبه 

من تنظيم  يف درا�شة القوانني االحتادية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل �شرورة وجود قانون حلماية االآثار يف الدولة وذلك  لت�شجيل بع�س املواقع االأثرية والتاريخية 

لدى الرتاث العاملي »اليون�شكو«.

- االإ�شارة اإىل وجود اأكرث من )2800( موقع اأثري يف الدولة ح�شب االإح�شائيات االأولية جلمعية الرتاث 

العمراين،  يف ظل عدم وجود قانون احتادي يحدد وينظم املواقع  التاريخية االأثرية للحفاظ عليها واالكتفاء 

بالقوانني املحلية لدى بع�س االإمارات.

املواقع  لبع�س  وال�شرقة  النهب  ترتب عليه  االآثار  �شاأن حماية  قانون احتادي يف  اإىل عدم وجود  التنويه   -

االأثرية، باالإ�شافة اإىل هدم بع�س املواقع االأثرية الإن�شاء بع�س امل�شاريع.

 - املطالبة باالإ�شراع  يف اإ�شدار قانون احتادي حلماية االآثار للحفاظ على املواقع االأثرية والتاريخية يف الدولة.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ ر�شاد حممد بوخ�س  بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/1/7م(

الع�شو/  �شعادة  املقدم من  االألعاب اجلماعية«  االأجانب يف  الالعبني  »اال�شتفادة من  �شوؤال حول   -11
مروان اأحمد بن غليطة اإىل معايل / ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان -  وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 

املجتمع – رئي�س الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة،  والذي اأو�شح يف معر�س اإجابته عنه االآتي:

- االإ�شارة اإىل اأن وجود الالعب االأجنبي يف االألعاب اجلماعية يوؤدي اإىل زيادة االهتمام باللعبة واجتذاب 

اأعداد اأكرب من الالعبني املواطنني اإليها.

االأجانب  اللعبة من الالعبني  املواطن  وزمالئه يف  والتناف�س بني الالعب  اأهمية االحتكاك  اإىل  التنويه   -

وذلك من خالل اإيجاد �شراكات حقيقية ولقاءات متجددة مع االأندية واملوؤ�ش�شات الريا�شية العاملية.

االنت�شار حيث  وا�شعة  االألعاب اجلماعية  ال ميثل ظاهرة  االأجانب يف  الالعبني  تواجد  اأن  التاأكيد على   -

يرتكزون يف  كرة الطائرة، وكرة اليد وكرة ال�شلة، ويبلغ العدد الكلي لهوؤالء يف الدولة  )27(العبًا يكلفون 

حوايل )18( مليون درهم.

- تقوم الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة بتقييم اأداء االحتادات الريا�شية يف نهاية كل مو�شم ريا�شي 

مبا يف ذلك تقييم م�شاركة الالعب االأجنبي.

- قامت الهيئة باإعداد الئحة جديدة لالحتادات الريا�شية من اأجل ت�شجيع االحتادات على تنمية مواردها 

واإعطائها حرية ا�شتقطاب الالعبني االأجانب.

- الدرا�شات اخلا�شة مبدى اال�شتفادة من الالعب االأجنبي تتم بالتعاون مع الهيئة واالحتادات     الريا�شية، 

ويقت�شر دور الهيئة يف تقدمي الدعم املايل لالأندية وتوجيه االحتادات اإىل اتخاذ القرارات التي ت�شب يف 

م�شلحة الريا�شة.

يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل عدم وجود درا�شة تظهر نتائج  اال�شتفادة من وجود الالعبني االأجانب يف االألعاب اجلماعية.

- التنويه  اإىل عدم حتقيق بطوالت يف االألعاب اجلماعية للمنتخبات الوطنية مثل »كرة اليد، كرة ال�شلة، وكرة 

الطائرة »على امل�شتوى االإقليمي والدويل.
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- املطالبة باإعداد درا�شة  ملعرفة مدى اال�شتفادة الفنية واملادية من م�شاركة الالعب االأجنبي يف االألعاب 

اجلماعية.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ مروان اأحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرة واحدة.

)رد �شخ�شي( )ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/1/7م(

12- �شوؤال حول »تعزيز الهوية الوطنية«  املقدم من �شعادة الع�شو/ اأحمد عبداهلل االأعما�س اإىل معايل 
/ ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان -  وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع،  والذي اأو�شح يف معر�س 

اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على  اهتمام وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع  باملحافظة على الهوية الوطنية ومقوماتها.

- هناك  العديد من املبادرات والربامج التي اأطلقتها الوزارة لتعزيز الهوية الوطنية ومنها:

1- مبادرة »ال�شنع االإماراتي« التي تهدف اإىل ت�شجيل وحماية الرتاث وال�شلوكيات االأ�شيلة والعريقة الأبناء 
وبنات االإمارات.

يف  الفائزة  الق�شرية  الق�ش�س  اإ�شدار  وكذلك  املدار�س،  يف  توزيعها  يتم  التي  »مبدع«  جملة  اإ�شدار   -2
امل�شابقات الدورية التي تنظمها الوزارة حول الرتاث الوطني وعنا�شره.

3- تنظيم فعاليات االحتفاالت ال�شنوية باليوم الوطني والتي تركز على تعميق الثقة باملواطنة.

4- تنظيم امل�شابقات واجلوائز ومنها تلك التي تتعلق بالزي الوطني.

- التاأكيد على اإن�شاء الوزارة يف عام 2014م موؤ�شر ا�شرتاتيجي لقيا�س مقومات الهوية الوطنية ومن تلك 

املحاور التي �شيتناولها االعتزاز بالزي الوطني.

- التنويه اإىل اأن الهوية الوطنية لي�شت جمرد  زي اأو مظهر خارجي واإمنا فكر و�شلوك ومنظمة اأخالقية عليا.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل وجود اأكرث  من )200( جن�شية يف الدولة ولكل جن�شية زي خا�س بها مما  كان له اأثر كبري يف 

ذوبان العادات والتقاليد.

- االإ�شارة اإىل وجود اأكرث من )470( مدر�شة خا�شة يف االإمارات فيها العديد من الطلبة املواطنني الذين 

يدر�شون املناهج االأجنبية، وت�شرتط هذه املدار�س ارتداء زي مدر�شي موحد مما اأثر على عاداتهم وتقاليدهم.

- اال�شتف�شار عن االإمكانيات املادية التي متتلكها وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع من اأجل احلفاظ 

على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد عبداهلل االأعما�س  بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني، كما طالب املجل�س بتبني تو�شية يف  �شاأن »و�شع ا�شرتاتيجية يف �شاأن التوعية باأهمية االلتزام 

واملحافظة على الزي الوطني الذي ميثل اإحدى ركائز هويتنا الوطنية«.

)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/1/7م(

عبداهلل  في�شل  الع�شو/  �شعادة  من  املقدم  الق�شيدات«  �شمل  ب�شارع  اأ�شرار  »حدوث  حول  �شوؤال   -13
الطنيجي اإىل معايل / د. عبداهلل باحليف النعيمي – وزير االأ�شغال العامة،  والذي اأو�شح يف معر�س 

اإجابته عنه االآتي:

- التاأكيد على اأن امل�شروع اليزال قيد التنفيذ ومل يتم ا�شتالمه من املقاول اإال بعد اإ�شالح ال�شرر واالنتهاء 

من تطوير �شارع »�شمل الق�شيدات«.

احلماية  متثل  التي  االأجزاء  تنفيذ  مت  قد  يكن  ومل  االأمطار،  �شقوط  عند  مكتمل  غري  املت�شرر  اجلزء   -

الرئي�شية للطريق.

بالطريق  التي حدثت  واالأ�شرار  الق�شيدات«  »�شمل  �شارع   تطوير  م�شروع  يقوم مبتابعة  فني  هناك خمترب   -

واإعداد تقرير فني للوزارة للتاأكد من اأن االأ�شرار التي وقعت كانت ب�شبب االأمطار ولي�شت من االأعمال االإن�شائية.

- التاأكيد على اأهمية افتتاح  جزء من امل�شروع لت�شهيل حركة املرور نظرًا لطبيعة امل�شروع، حيث مير الطريق 

مبنطقه جتارية و�شكنية. 

- �شيتم االنتهاء من م�شروع تطوير �شارع »�شمل الق�شيدات« بكافة مرافقه  يف بداية عام 2015م.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

اأحد  - اال�شتف�شار عن اجلهة امل�شوؤولة عن فتح جزء من امل�شروع لت�شهيل حركة املرور، والذي حدثت يف 

اأجزائه اأ�شرار بعد �شقوط االأمطار.

- التنويه اإىل اأن ارتفاع م�شتوى ال�شارع عن املحالت املوازية له اأدى اإىل جتمع االأمطار يف جوانب الطريق 

وحدوث نحر كبري للطبقات يف ال�شارع. 

- االإ�شارة اإىل عدم وجود جمار للوديان التي متر حتت ال�شارع مما اأدى اإىل جتمع مياه االأمطار يف جوانب  

الطريق.

- اال�شتف�شار عن املدة الزمنية النتهاء م�شروع تطوير �شارع »�شمل الق�شيدات« باإمارة راأ�س اخليمة.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ في�شل عبداهلل الطنيجي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/1/7م(
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من  التوحد  ومر�شى  ال�شديدة  االإعاقة  حاالت  وتاأهيل  لعالج  حكومية  مراكز  »اإن�شاء  حول  �شوؤال   -14
وزيرة  الرومي-  حممد  مرمي  معايل/  اإىل  الرحومي  اأحمد  حمد  الع�شو/  �شعادة  من  املقدم  املواطنني« 

ال�شوؤون االجتماعية، والذي اأكدت  معاليها يف معر�س اإجابتها عنه على:

- التاأكيد على افتتاح الوزارة )5( اأق�شام ملر�شى التوحد من املواطنني يف مراكز رعاية وتاأهيل املعاقني التابعة 

لوزارة ال�شوؤون االجتماعية.

- االإ�شارة اإىل ا�شتقبال )150( طفاًل من حاالت االإعاقات ال�شديدة ومر�شى التوحد من املواطنني يف مراكز 

تاأهيل املعاقني للحكومة االحتادية  يف العام الدرا�شي )2012-2013(م. 

اأ�شحاب االإعاقات الب�شيطة واملتو�شطة القابلة للتعلم  يف املدار�س احلكومية، وذلك لزيادة  - مت دمج بع�س 

ومر�شى  ال�شديدة  االإعاقات  اأ�شحاب  من  اأكرب  اأعداد  ا�شتيعاب  على  احلكومية  املعاقني  تاأهيل  مراكز  قدرة 

التوحد من املواطنني.

2015م،و�شيكون  اأم القيوين  يف عام  اإمارة   - �شيتم افتتاح مركز خا�س ملر�شى  التوحد من املواطنني  يف 

نطاقه اجلغرايف �شاماًل جلميع  حاالت التوحد يف االإمارات ال�شمالية.

- االإ�شارة اإىل �شعوبة توفري االأ�شخا�س املتخ�ش�شني يف عالج مر�شى التوحد على امل�شتوى العاملي.

- التنويه اإىل وجود اتفاقية بني وزارة ال�شوؤون االجتماعية وم�شت�شفى وا�شنطن لتدريب املعلمني يف مراكز تاأهيل 

املعاقني على ت�شخي�س حاالت متعددي االإعاقة و عمل االختبارات النف�شية اخلا�شة ملر�شى التوحد.

- االإ�شارة اإىل قيام الوزارة باإن�شاء مراكز تاأهيل للمعاقني يف االإمارات التي ال يوجد فيها مراكز حكومية �شواء 

حملية اأو احتادية. 

- التاأكيد على  عدم وجود قوائم انتظار ال�شتيعاب حاالت االإعاقات ال�شديدة ومر�شى التوحد من املواطنني يف 

مراكز تاأهيل املعاقني.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: 

- التنويه اإىل �شرورة اإعطاء االأولوية يف اإحلاق حاالت االإعاقات ال�شديدة مبراكز تاأهيل املعاقني يف احلكومية 

االحتادية.

- االإ�شارة اإىل اأن مراكز تاأهيل املعاقني التابعة لوزارة ال�شوؤون االجتماعية ت�شتوعب )12%( من  جمموع 

املعاقني يف الدولة. 

- االإ�شارة اإىل وجود )5( مراكز تاأهيل للمعاقني  على امل�شتوى االحتادي فقط منذ تاأ�شي�س وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية.

- التنويه اإىل اأن مراكز تاأهيل املعاقني ال ت�شتقبل حاالت االإعاقات التي حتتاج للرعاية والتاأهيل  بعد بلوغ 

املعاق �شن )18( عامًا.

االإعاقة  حلاالت  املتزايدة  االأعداد  االحتادية  املعاقني  تاأهيل  مراكز  ا�شتقبال  اإمكانية  عن  اال�شتف�شار   -

ومر�شى التوحد من املواطنني  وعدم و�شعهم يف قوائم االنتظار.

ومر�شى  ال�شديدة  االإعاقة  حلاالت  االحتادي  امل�شتوى  على  موحدة  اإح�شائية  وجود  عدم  اإىل  االإ�شارة   -

التوحد من املواطنني.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ حمد اأحمد الرحومي بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيب عليه 

مرتني،  كما طالب املجل�س بتبني تو�شية يف �شاأن ال�شوؤال ن�شها هو »ا�شتناداً ملا ن�شت عليه املادة )16( 

من الد�شتور باأن ي�شمل املجتمع برعايته الطفولة واالأمومة ويحمي الق�شر وغريهم من االأ�شخا�س 

العاجزين عن حماية اأنف�شهم ل�شبب من االأ�شباب كاملر�س اأو العجز اأو ال�شيخوخة  اأو البطالة االإجبارية، 

وتاأهيل  رعاية  مراكز  بتوفري  الوزارة  تقوم  املجتمع،  و�شالح  ل�شاحلهم  وتاأهيلهم  م�شاعدتهم  ويتوىل 

للمعاقني جمهزة بكافة الو�شائل الطبية والفنية للتعامل مع  كافة حاالت االإعاقة على اختالف فئاتها 

العمرية«

)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 7 املعقودة بتاريخ 2014/2/4م(

الن�شب«  جمهويل  االأطفال  رعاية  لقانون  التنفيذية  الالئحة  اإ�شدار  يف  »التاأخر  حول  �شوؤال   -15
املقدم من �شعادة الع�شو/ مروان اأحمد بن غليطة اإىل معايل/ مرمي حممد الرومي- وزيرة ال�شوؤون 

االجتماعية، والذي اأكدت  معاليها يف معر�س اإجابتها عنه على:

- مت عقد )13( اجتماعًا مع اجلهات املعنية ملناق�شة اإ�شدار الالئحة التنفيذية لقانون رعاية االأطفال جمهويل 

الن�شب، وتعديل اأنظمتها ولوائحها الداخلية مبا يتوافق مع القانون اجلديد من اأجل اإ�شدار الالئحة التنفيذية له.

اإ�شدار الالئحة التنفيذية لقانون رعاية االأطفال جمهويل الن�شب مرتبط باإن�شاء قرية  اأن  - االإ�شارة اإىل 

اإجمالية قدرها )70( مليون درهم، والتي �شيتم االنتهاء  ال�شيخ خليفة للرعاية االجتماعية  بكلفة مالية 

منها يف نهاية عام 2015م.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: 

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب التاأخر يف اإ�شدار الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم)1( ل�شنة 2012م يف 

�شاأن رعاية االأطفال  جمهويل الن�شب على الرغم من نفاذه الأكرث من �شنة.

- االإ�شارة اإىل عدم وجود عالقة بني اإ�شدار الالئحة التنفيذية لقانون رعاية االأطفال جمهويل الن�شب وبني 

اإن�شاء قرية ال�شيخ خليفة للرعاية االجتماعية.

- التنويه اإىل �شرورة  اإ�شدار الالئحة التنفيذية  لقانون رعاية  االأطفال جمهويل الن�شب  من اأجل تنفيذ 

بع�س اأحكام القانون  التي تتطلب وجودها.

الالئحة  اإ�شدار  دون  الن�شب  جمهويل  االأطفال  رعاية  قانون  اأحكام  بع�س  تنفيذ  كيفية  عن  اال�شتف�شار   -
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التنفيذية له.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ مروان اأحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيب عليه 

مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 7 املعقودة بتاريخ 2014/2/4م(

16- �شوؤال حول »فئة الن�شاء املواطنات املهجورات« املقدم من �شعادة الع�شو/ م�شبح بالعجيد الكتبي اإىل 
معايل/ مرمي حممد الرومي- وزيرة ال�شوؤون االجتماعية ، والذي اأكدت  معاليها يف معر�س اإجابتها 

عنه على:

- االإ�شارة اإىل اأن املهجورة هي كل امراأة ثبت �شرعًا هجر زوجها لها ولي�س لها م�شدر دخل اأو عائل مقتدر.

للمطلقة فوق  املقررة  القيمة  للمهجورة فوق)35(�شنة هي  امل�شتحقة  امل�شاعدات  اأن  قيمة  اإىل  االإ�شارة   -

)35( �شنة والتي تبلغ)5280(درهم.

من  الدولة  م�شتوى  على  حالة   )32( االجتماعي  ال�شمان  قانون  من  امل�شتفيدات  املهجورات  فئة  عدد   -

جمموع )92515( م�شتفيد اأي ما ن�شبته )0.035%(، وال تعترب ظاهرة اجتماعية تتطلب اتخاذ تدابري 

للحد منها.

- االإ�شارة اإىل ا�شتحقاق الن�شاء املهجورات امل�شاعدات االجتماعية وفق �شوابط و�شعتها وزارة ال�شوؤون االجتماعية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: 

- االإ�شارة اإىل اأن الد�شتور االإماراتي  اأكد يف  بع�س مواده على رعاية االأ�شرة واحلفاظ على كيانها،  وحمايتها 

من االنحراف من خالل قوانني امل�شاعدات العامة والتاأمينات االجتماعية.

بع�س  يف  اإنه  حيث  الدولة،  م�شتوى  على  املهجورات  فئة  من  حالة   )32( من  اأكرث  وجود  على   التاأكيد   -

االإمارات تزيد اأعدادها عن اأكرث من )40( حالة.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب ا�شتحداث فئة الن�شاء املواطنات املهجورات �شمن امل�شتفيدات من قانون ال�شمان 

االجتماعي.

- املطالبة بالتعاون مع اجلهات املعنية من اأجل اتخاذ التدابري الالزمة للق�شاء على ظاهرة فئة الن�شاء 

املواطنات املهجورات يف املجتمع. 

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ م�شبح بالعجيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيب عليه 

مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 7 املعقودة بتاريخ 2014/2/4م(

17- �شوؤال حول »زيادة عدد احل�شانات احلكومية يف الدولة«  املقدم من �شعادة الع�شو/ �شامل حممد 
اأكدت   والذي   ، االجتماعية  ال�شوؤون  وزيرة  الرومي-  حممد  مرمي  معايل/  اإىل  العامري  بالركا�س 

معاليها يف معر�س اإجابتها عنه على:

- التاأكيد على ازدياد عدد احل�شانات احلكومية  من ح�شانة واحدة يف عام 2008 م اإىل )37( ح�شانة 

يف نهاية عام 2013م.

- االإ�شارة اإىل اإن�شاء بع�س اجلهات احلكومية ح�شانة حكومية م�شرتكة الأطفال االأمهات العامالت يف تلك 

اجلهات احلكومية.

- جترى حاليًا درا�شة لتعديل قانون احل�شانات احلايل الإلزام املوؤ�ش�شات احلكومية وال�شركات الكبرية يف 

القطاع اخلا�س باإن�شاء ح�شانات الأطفال االأمهات العامالت لديها.

- االإ�شارة اإىل قيام الوزارة باإ�شدار دليل جودة احل�شانات يف عام 2011م لالرتقاء باخلدمات املقدمة يف 

احل�شانات احلكومية.

-  التاأكيد على اأهمية التن�شيق مع اجلهات املحلية لتخ�شي�س اأرا�شي الإن�شاء احل�شانات الأبناء االأمهات 

العامالت.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: 

- االإ�شارة اإىل عدم توفر ح�شانات حكومية الأبناء االأمهات العامالت  يف  بع�س اأفرع اجلهات احلكومية التي 

تقع خارج املدن الكبرية.

- التنويه اإىل بعد اأماكن بع�س احل�شانات احلكومية عن مقر عمل االأمهات العامالت.

- االإ�شارة اإىل عدم  وجود دعم حكومي مقدم  للح�شانات احلكومية اأو اخلا�شة مثل منح  اأرا�شي  بدون 

مقابل الإن�شاء احل�شانات واإعفائها من بع�س الر�شوم.

- اال�شتف�شار عن خطط الوزارة يف زيادة عدد احل�شانات يف الدولة لتخفيف معاناة االأمهات العامالت.

بعد  الوزيرة  معايل  من  املقدم  بالرد  العامري  بالركا�س  حممد  �شامل  الع�شو/  �شعادة  اكتفى  وقد   -

التعقيب عليه مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 7 املعقودة بتاريخ 2014/2/4م(

18- �شوؤال حول »ا�شرتاط الوزارة ال�شنة التاأ�شي�شية يف التعليم اجلامعي«  املقدم من �شعادة الع�شو/ علي 
عي�شى النعيمي اإىل معايل / ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان- وزير التعليم العايل والبحث العلمي ، 

والذي اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:
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- التنويه اإىل اأن من متطلبات التعليم  العايل قبل دخول الطالب يف التخ�ش�س اجتياز ال�شنة التاأ�شي�شية 

من التعليم اجلامعي.

- يجرى حاليًا  اإعداد درا�شة مع وزارة الرتبية والتعليم لتاأ�شي�س الطالب يف املدر�شة قبل التحاقه بالتعليم 

اجلامعي يف عام 2018م.

تاأهيل  القادم على  الدرا�شي  الف�شل  بداية  والتعليم  يف  الرتبية  لوزارة  التابعني   املعلمني  �شيتم تدريب   -

الطالب للتعليم اجلامعي  اأثناء املرحلة الثانوية متهيدًا الإلغاء ال�شنة التاأ�شي�شية يف التعليم اجلامعي يف عام 

2018م.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- اال�شتف�شار عن اآلية تطبيق القرار الوزاري يف �شاأن اإلغاء ال�شنة التاأ�شي�شية من التعليم اجلامعي ال�شادر 

اأثناء اخللوة الوزارية يف �شهر دي�شمرب 2013م. 

للقبول يف  �شهادة)التوفل( ك�شرط مبدئي  الطالب اجلامعي على  الوزارة ح�شول  ا�شرتاط  اإىل  التنويه   -

بع�س التخ�ش�شات اجلامعية.

عليه  التعقيب  بعد  الوزير  املقدم من معايل  بالرد  النعيمي  عي�شى  علي  الع�شو/  �شعادة  اكتفى  وقد   -

مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 7 املعقودة بتاريخ 2014/2/4م(

19- �شوؤال حول »ارتفاع اأ�شعار جلب العمالة املنزلية«  املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي 
اإىل معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد، والذي اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه عل:

- التنويه اإىل اأن اخت�شا�س الرقابة على مكاتب جلب العمالة املنزلية يندرج �شمن اخت�شا�س وزارة العمل 

وفقًا ملا جاء يف اأحكام املادة)17( من قانون العمل.

- اأطلقت اللجنة العليا حلماية امل�شتهلك مبادرة يف عام 2013م  خلف�س اأ�شعار جلب العمالة املنزلية  من 

خالل توحيد عقود العمالة املنزلية ورفعها اإىل اجلهات املخت�شة.

- االإ�شارة اإىل اأن اأهم اأ�شباب ارتفاع اأ�شعار جلب العمالة املنزلية هي الر�شوم التي تفر�شها الدولة امل�شدرة 

للعمالة املنزلية. 

- يجري حاليًا اإعداد درا�شة ب�شاأن ارتفاع اأ�شعار جلب العمالة املنزلية والتي �شتت�شمن بع�س احللول لتلك 

االإ�شكالية و�شيتم رفعها اإىل اجلهات املعنية بعد االنتهاء منها.

- تقوم الوزارة بالتحقيق يف ال�شكاوى التي تقدم لها يف �شاأن ارتفاع اأ�شعار جلب العمالة املنزلية بالتن�شيق 

مع اجلهات املعنية.

مكاتب جلب  على  تفر�س من خالله خمالفات  االقت�شاد  لوزارة  قانوين  �شند  وجود  على عدم  التاأكيد   -

العمالة املنزلية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل عدم وجود رقابة على اأ�شعار مكاتب جلب العمالة املنزلية والعمل على احلد من ارتفاعها.

- التنويه اإىل ا�شتغالل مكاتب جلب العمالة املنزلية املنا�شبات لرفع اأ�شعارها مثل بداية العام الدرا�شي دون 

وجود جهة رقابية عليها.

- اال�شتف�شار عن جهود الوزارة ملنع املمار�شات غري امل�شروعة لبع�س مكاتب جلب العمالة املنزلية   التي 

ترفع اأ�شعارها.

 - التنويه اإىل �شرورة  التعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية يف عقد اتفاقيات مع الدول امل�شدرة للعمالة 

لتحديد اأ�شعار ا�شتقدامها.

عليه  التعقيب  بعد  الوزير  املقدم من معايل  بالرد  النعيمي  عي�شى  علي  الع�شو/  �شعادة  اكتفى  وقد   -

مرتني، وكما طالب املجل�س بتبني تو�شية يف �شاأن »�شرورة احلد من ارتفاع اأ�شعار جلب العمالة املنزلية 

من خالل عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها، على اأن حتدد يف هذه االتفاقيات 

اأ�شعار ا�شتقدام هذه العمالة حماية حلقوق امل�شتهلكني«.

)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 8 املعقودة بتاريخ 2014/3/4م(

20- �شوؤال حول »جهود وزارة االقت�شاد لتنمية ال�شادرات االإماراتية«  املقدم من �شعادة الع�شو/ علي 
عي�شى النعيمي اإىل معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد، والذي اأكد  معاليه يف معر�س 

اإجابته عنه على:

ال�شوق  يف   )%50( منها  دوليًا  �شوقًا   )190( من  اأكرث  يف  االإماراتية  ال�شادرات  انت�شار  على  التاأكيد   -

االأ�شيوي و)23%( يف ال�شوق االأوروبي، وت�شكل  اأ�شواق دول جمل�س التعاون اخلليجي )12%( بينما اأ�شواق 

الدول العربية )%8(.

- االإ�شارة اإىل و�شول ن�شبة منو ال�شادرات االإماراتية اإىل )33%( خالل )10( ال�شنوات املا�شية.

- التنويه اإىل و�شول الدولة اإىل الرتتيب  )17(  من الدول امل�شدرة  وفق اإح�شائيات املنظمة التجارية 

العاملية يف عام 2012م، ومتثل )2%( من ال�شادرات العاملية.

- التاأكيد على تركيز الوزارة على ثالثة حماور رئي�شية لتطوير تنمية ال�شادرات االإماراتية وهي:

1- دعم تناف�شية ال�شادرات االإماراتية.
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2- الرتويج لل�شادرات االإماراتية.

3- حماية ال�شادرات االإماراتية.

- مت اإعداد )119(من الدرا�شات ال�شلعية املتخ�ش�شة لتوجيه ال�شادرات االإماراتية اإىل االأ�شواق بناًء على 

احتياجاتها.

- ا�شتطاعت وزارة االقت�شاد اإغالق )15( من اأ�شل  )39( حتقيقًا �شد منتجات و�شركات اإماراتية ب�شاأن 

مكافحة االإغراق يف )16( دولة.

- مت التوا�شل مع بع�س الدول التي تقوم بفر�س ر�شوم على ال�شادرات االإماراتية لتخفي�س التناف�شية ل�شلع 

الدولة. 

- يجري حاليًا اإعداد م�شروع من قبل وزارة املالية بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة والتي من �شمنها وزارة 

االقت�شاد  الإن�شاء هيئة تاأمني لل�شادرات االإماراتية.

- التاأكيد على عدم ممانعة وزارة االقت�شاد يف و�شع اآلية مع وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

لال�شتفادة من عالقات املجل�س الربملانية يف عقد االتفاقيات التجارية العاملية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير 

هي: 

- املطالبة باإن�شاء هيئة احتادية لتنمية ال�شادرات االإماراتية وتذليل جميع العقبات التي تواجه تنميتها من 

خالل تقدمي الت�شهيالت املنا�شبة لها. 

- االإ�شارة اإىل وجود مبادرات حملية لدعم وتنمية ال�شادرات االإماراتية يف ظل غياب مظلة احتادية تدعم 

هذه ال�شادرات. 

- اال�شتف�شار عن عدم وجود تن�شيق بني وزارة االقت�شاد ووزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

لال�شتفادة من عالقات املجل�س الربملانية يف عقد االتفاقيات التجارية العاملية.

- املطالبة با�شتحداث تطبيقات اإلكرتونية ت�شاعد اأ�شحاب االأعمال التجارية على معرفة احلقوق وااللتزامات 

يف االتفاقيات الدولية مع منظمة التجارة العاملية.

- �شرورة توفري الفر�س الت�شديرية لل�شناعات االإماراتية من خالل التطبيقات االإلكرتونية.

- االقرتاح بن�شر الثقافة املجتمعية اخلا�شة بالت�شدير وجميع االإجراءات التجارية املتعلقة بها. 

عليه  التعقيب  بعد  الوزير  املقدم من معايل  بالرد  النعيمي  عي�شى  علي  الع�شو/  �شعادة  اكتفى  وقد   -

مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 8 املعقودة بتاريخ 2014/3/4م(

)اإك�شبو  يف  بالدولة  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  الأ�شحاب  اال�شتثمارية  الفر�س  »توفري  حول   -21
2020(« املقدم من �شعادة الع�شو/ حممد �شعيد الرقباين اإىل معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري – 

وزير االقت�شاد، والذي اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- االإ�شارة اإىل توا�شل وزارة االقت�شاد مع اللجنة املنظمة ال�شت�شافة املعر�س التجاري الدويل«اإك�شبو2020« 

من اأجل توفري فر�س ا�شتثمارية الأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

بالدولة  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  الأ�شحاب  ا�شتثمارية  فر�س  لتوفري  اآلية  و�شع  على  التاأكيد   -

يف«اإك�شبو2020« بعد انتهاء اللجنة املنظمة من تنظيم اأعمالها.

ال�شركات  اأ�شحاب  ا�شتفادة  يتيح  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  قانون  يف  اأحكام  وجود  على  التاأكيد   -

املتو�شطة وال�شغرية )10%( من جممل امل�شاريع يف الدولة. 

الدولة  اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة من ا�شت�شافة  اإعداد خطة وطنية ال�شتفادة  التاأكيد على   -

املعر�س التجاري الدويل«اإك�شبو2020«.

االقت�شاد  على  الدويل«اإك�شبو2020«  التجاري  املعر�س  ا�شت�شافة  تاأثري  ب�شاأن  درا�شة  اإعداد  حاليًا  يتم   -

املحلي للدولة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

الأ�شحاب  ا�شتثمارية  فر�س  توفري  اأجل  من  املخت�شة  مع جميع اجلهات  التن�شيق   �شرورة  اإىل  االإ�شارة   -

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة اأثناء ا�شت�شافة الدولة املعر�س التجاري الدويل«اإك�شبو2020«.

التجاري  املعر�س  وت�شغيل  بتنظيم  املرتبطة  واخلدمات  امل�شاريع  من  معينة   ن�شبة  بتخ�شي�س  املطالبة   -

الدويل«اإك�شبو2020« الأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة اململوكة للمواطنني.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ حممد �شعيد الرقباين بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرة واحدة.  

)رد �شخ�شي( )ج 8 املعقودة بتاريخ 2014/3/4م(

22- �شوؤال كان حول »الرقابة على اأن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة بالدولة« املقدم من �شعادة الع�شو/ 
مروان اأحمد بن غليطة اإىل معايل/ �شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد، والذي اأكد  معاليه 

يف معر�س اإجابته عنه على:

- اأحكام قانون ال�شركات االحتادية حتكم العالقة بني وزارة االقت�شاد واملناطق احلرة ب�شاأن الرتخي�س 

واالأن�شطة للمن�شاآت التجارية يف املناطق احلرة بالدولة.

على  القانون  اأحكام  �شريان  عدم  ا�شتثنى  االحتادية  ال�شركات  قانون  من   )2( املادة  اأن  على  التاأكيد   -
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ال�شركات التي مت تاأ�شي�شها يف املناطق احلرة التي يوجد بها قوانني خا�شة تنظم عملها.

- اأ�شدر جمل�س الوزراء املوقر يف عام 2004م قراره بت�شكيل جلنة التن�شيق والتعاون االقت�شادي من اأجل 

و�شع اآلية للرقابة على املناطق احلرة وتطبيق القوانني املنظمة لعملها.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل ا�شتحواذ االإمارات العربية املتحدة على )25%( من اإجمايل املناطق احلرة يف العامل العربي، 

حيث اإن هناك ما يقارب )40( منطقة حرة منها )10( حتت االإن�شاء.

- االإ�شارة اإىل تقدمي املناطق احلرة بالدولة العديد من الت�شهيالت التي �شاهمت يف ا�شتقطاب العديد من 

ال�شركات  العاملية.

دوائر  اإحدى  اأفادت  حيث  بالدولة،  احلرة  املناطق  يف  ال�شركات  اأن�شطة  على  الرقابة  بت�شديد  املطالبة   -

التنمية االقت�شادية املحلية ب�شبط نحو )453( األف قطعة �شلعية مقلدة حتمل )18( عالمة جتارية عاملية.

- اإمكانية تاأثري ال�شلع املغ�شو�شة  التي يتم ت�شنيعها يف املناطق احلرة على امل�شتهلك املحلي وعلى املكانة 

االقت�شادية لدولة االمارات العربية املتحدة يف حال ت�شديرها اإىل اخلارج.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ مروان اأحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

املعنية  االقت�شاد واجلهات  وزارة  »التن�شيق بني  �شاأن  تو�شية يف  بتبني  املجل�س  كما طالب  واحدة،  مرة 

املحلية يف �شاأن و�شع اآلية تفتي�س على ال�شركات العاملة يف املناطق احلرة ل�شمان الرقابة على اأن�شطة 

هذه ال�شركات«.

)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 8 املعقودة بتاريخ 2014/3/4م(

23- �شوؤال حول »توطني قطاع ال�شياحة يف الدولة« املقدم من �شعادة الع�شو/ م�شبح بالعجيد الكتبي 
اإىل معايل/ ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان -  وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع – رئي�س جمل�س 

اإدارة املجل�س الوطني لل�شياحة واالآثار، حيث اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على اأن:

- هناك العديد من االأ�شباب التي تعوق حتقيق توطني القطاع ال�شياحي يف الدولة منها اأ�شباب تتعلق بظروف 

العمل ومتطلباته، باالإ�شافة اإىل اأ�شباب اجتماعية ال جتذب املواطنني للعمل يف القطاع ال�شياحي.

- ت�شري االإح�شاءات املتاحة اأن ن�شبة املواطنني العاملني يف القطاع ال�شياحي تبلغ )2%( وهي ن�شبة قريبة 

من ن�شبة املواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س.

- التاأكيد على اأن دور املجل�س الوطني لل�شياحة واالآثار دور تن�شيقي فقط وجميع االأن�شطة ال�شياحية خا�شعة 

للحكومات املحلية.

- هناك العديد من االإجراءات التي اتخذت من قبل املجل�س الوطني لل�شياحة واالآثار لتحقيق التوطني يف 

قطاع ال�شياحة منها:

اأ- ت�شكيل جلنة لتوطني قطاع ال�شياحة ت�شم جميع اجلهات املعنية.

ب- االقرتاح باإن�شاء قانون لتنظيم مهنة االإر�شاد ال�شياحي يف الدولة.

ت- اإطالق جوائز التميز يف جمال التوطني يف القطاع ال�شياحي.

- التاأكيد على قيام املجل�س الوطني لل�شياحة واالآثار حاليًا باإعداد ا�شرتاتيجية لتوطني الوظائف يف قطاع 

ال�شياحة.

- مت االنتهاء من و�شع دليل �شامل عن االأماكن االأثرية يف الدولة ال�شتخدامه يف االإر�شاد ال�شياحي.

- هناك تن�شيق مع اجلهات املحلية  يف �شاأن  امل�شاركة  يف املعار�س اخلارجية التي ت�شتقطب ال�شياح اإىل الدولة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل 

الوزير هي: 

- التنويه اإىل وجود �شياح غري مواطنني يقدمون معلومات مغلوطة عن االأماكن ال�شياحية يف الدولة.

- اال�شتف�شار عن اخلطط والربامج التي يقوم بها املجل�س لتوطني القطاع ال�شياحي يف الدولة.

يف  التوطني  ب�شاأن  املحلية  واجلهات  واالآثار  لل�شياحة  الوطني  املجل�س  بني  تن�شيق  وجود  عن  -اال�شتف�شار 

القطاع ال�شياحي.

- االإ�شارة اإىل ا�شتقالة )60%( من املواطنني العاملني يف القطاع ال�شياحي الأ�شباب عديدة منها املزايا 

املمنوحة لهم..

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ م�شبح بالعجيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني.

)رد �شخ�شي( )ج 9 املعقودة بتاريخ 2014/3/11م(

24- �شوؤال حول »االإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة االأغذية املعدلة وراثيا واملوجودة يف االأ�شواق 
– وزير  اأحمد بن فهد  اإىل معايل/ د. را�شد  النعيمي  الع�شو/ علي عي�شى  املقدم من �شعادة  املحلية«  

البيئة واملياه، حيث اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- اأ�شدرت احلكومة من خالل اللجنة الوطنية ل�شالمة االأغذية التي ترتاأ�شها وزارة البيئة واملياه وت�شم يف ع�شويتها 

جميع اجلهات املعنية العديد من الت�شريعات التي تراقب االأغذية املعدلة وراثيًا واملوجودة يف �شوق الدولة.  

- التنويه اإىل تفاوت االإجراءات بني الدول يف �شاأن الرقابة على االأغذية املعدلة وراثيًا.
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- االإ�شارة اإىل اأن ال�شرر الذي يرتتب على االأغذية املعدلة وراثيًا يكون اأثره بيئي على االإنتاج ولي�س على 

ال�شالمة ال�شحية للم�شتهلكني.

- التاأكيد على وجود م�شروع احتادي ب�شاأن ال�شالمة الغذائية والذي �شيت�شمن الرقابة على االأغذية املعدلة 

وراثيًا املوجودة يف اأ�شواق الدولة. 

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل 

الوزير هي: 

- اال�شتف�شار عن االإجراءات التي تقوم بها الوزارة ملراقبة االأغذية املعدلة وراثيًا املوجودة يف اأ�شواق الدولة. 

-التنويه اإىل �شرورة وجود اإطار قانوين احتادي للرقابة على االأغذية وخا�شة االأغذية املعدلة وراثيًا املوجودة 

يف اأ�شواق الدولة للحفاظ على ال�شحة العامة للم�شتهلكني.  

- االقرتاح باإ�شدار دليل عن االأغذية املعدلة وراثيًا للم�شتهلكني يف اأ�شواق الدولة.

- املطالبة بو�شع معلومات وا�شحة يف بطاقة املنتج لالأغذية املعدلة وراثيًا يف الدولة.

- التاأكيد على اأهمية اإن�شاء هيئة احتادية للرقابة الغذائية واالأدوية.

عليه  التعقيب  بعد  الوزير  املقدم من معايل  بالرد  النعيمي  عي�شى  علي  الع�شو/  �شعادة  اكتفى  وقد   -

مرتني. 

)رد �شخ�شي( )ج 9 املعقودة بتاريخ 2014/3/11م(

25- �شوؤال حول »دور الوزارة يف حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �شيد االأ�شماك والزراعة«  املقدم 
من �شعادة الع�شو/ اأحمد عبداهلل االأعما�س اإىل معايل/ د. را�شد اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه، 

حيث اأكد معاليه يف معر�س اإجابته عنه على االآتي:

- التنويه اإىل وجود اأكرث من )6500( قارب �شيد م�شجل لدى وزارة البيئة واملياه.

- االإ�شارة اإىل قيام احلكومة يف االآونة االأخرية بتطوير البنية التحتية لل�شيادين من خالل اإن�شاء اأكرث من 

)24( ميناء، وتوفري م�شتلزمات ال�شيد وور�س اإ�شالح  قوارب ال�شيد.  

- مت �شن العديد من الت�شريعات التي تهدف اإىل احلفاظ على الرثوات املائية وتنميتها. 

- التاأكيد على وجود توا�شل دائم وزيارات ميدانية من قبل الوزارة لالطالع على احتياجات ال�شيادين واملزارعني.

العاملني مبهنتي �شيد  املواطنني  الوزارة لدعم  العديد من اجلهود املقدمة من قبل  التاأكيد على وجود   -

االأ�شماك والزراعة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل 

الوزير هي: 

املواطنني يف  فيما يخ�س حماية  القادمة  الثالث  لل�شنوات  امليزانية  تنفيذ  قيا�س  نتائج  اال�شتف�شار عن   -

مهنتي �شيد االأ�شماك والزراعة.

- اال�شتفهام عن م�شاهمة مهنتي �شيد االأ�شماك والزراعة يف حتقيق االأمن الغذائي للدولة. 

املزارعني  احتياجات  على  واملياه لالطالع  البيئة  وزارة  لقيادات  ميدانية  زيارات  وجود  اال�شتف�شار عن   -

وال�شيادين. 

- هناك بع�س القرارات التي ت�شدرها الوزارة دون اأخذ راأي العاملني يف مهنة ال�شيد والذي �شي�شاهم يف 

هجرة املهنة.

- املطالبة بو�شع ا�شرتاتيجية تاأمني �شاملة للمواطنني العاملني مبهنتي �شيد االأ�شماك والزراعة لتحقيق 

اال�شتقرار االجتماعي الأ�شر العاملني بتلك املهن.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد عبداهلل االأعما�س بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني.

)رد �شخ�شي( )ج 9 املعقودة بتاريخ 2014/3/11م(

26- �شوؤال حول »اإن�شاء مبنى جديد ملوؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت )ات�شاالت( باإمارة اأم القيوين« املقدم 
من �شعادة الع�شو/ د. �شيخة عي�شى العري اإىل معايل/ د. اأنور حممد قرقا�س – وزير الدولة ل�شوؤون 

املجل�س الوطني االحتادي، حيث اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على االآتي:

- االإ�شارة اإىل قيام املوؤ�ش�شة يف اإمارة القيوين بتوفري ال�شبكات االأر�شية عالية ال�شرعة لالأنرتنت واخلدمات 

ال�شوتية وخدمات الهاتف املتحرك ب�شبكاتها املتطورة.

التاأكيد على وجود درا�شات م�شتمرة ملوؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت لتطوير مرافقها ومبانيها يف جميع   -

اإمارات الدولة وفقًا ملعطيات منوها.

-االإ�شارة  اإىل اإن�شاء مركز مبيعات االأفراد باالإ�شافة اإىل وجود مكتب خلدمة الدوائر احلكومية وكبار ال�شخ�شيات.

- التنويه اإىل ا�شتعداد املوؤ�ش�شة توفري كل ما يدعم راحة امل�شرتكني يف حال احلاجة الإن�شاء اأو ا�شتئجار مبنى 

وفق اخلطط التنموية امل�شتقبلية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكدت عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبها على رد معايل 

الوزير هي: 
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- التنويه اإىل اأن مبنى موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت يف اإمارة اأم القيوين مت اإن�شائه يف بداية ال�شبعينات من 

القرن املا�شي يف م�شاحة ال تتعدى )20( مرتًا مربعًا.

-االإ�شارة اإىل �شيق م�شاحة مبنى موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت وعدم ا�شتيعابه الأعداد العاملني فيه،   وعدم 

تخ�شي�س مكان للن�شاء املراجعني.

- املطالبة باإن�شاء مبنى جديد ملوؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت يتنا�شب مع اخلدمات التي يقدمها للمراجعني 

يف االإمارة واملناطق املجاورة لها.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ د. �شيخة عي�شى العري بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 9 املعقودة بتاريخ 2014/3/11م(

27- �شوؤال حول »احلفاظ على االأرا�شي الزراعية« املقدم من �شعادة الع�شو/ �شعيد نا�شر اخلاطري اإىل 
معايل/ د. را�شد اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه، حيث اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- التاأكيد على وجود ا�شرتاتيجية حكومية وت�شريعات احتادية  للحفاظ على القطاع الزراعي  الذي ي�شم 

اأكرث من )40( األف مزرعة.

- هناك العديد من اخلدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعني منها  االإر�شاد الزراعي واخلدمات امل�شاندة 

ملكافحة االآفات الزراعية.

- هناك درا�شة مت تنفيذها موؤخرًا ب�شاأن م�شح الرتبة يف االإمارات ال�شمالية ومت تقدميها للجهات املحلية 

املخت�شة با�شتغالل االأرا�شي الزراعية.

االأرا�شي  مالك  ا�شتغالل   �شوء  على  بالرقابة  املخت�شة  اجلهات  هي  املحلية  اجلهات  اأن  على  التاأكيد   -

الزراعية لغري االأغرا�س املخ�ش�شة لها.

- اأطلقت الوزارة العديد من املبادرات للحفاظ على االأرا�شي الزراعية مثل مبادرة »نخيل« للحفاظ على 

�شجرة النخيل يف الدولة.

- التاأكيد على  وجود تن�شيق مع اجلهات املحلية للحفاظ على االأرا�شي الزراعية يف ظل وجود هجرة لهذه 

االأرا�شي من قبل مالكيها ب�شبب �شح املياه.

-هناك م�شروع قانون للموارد املائية �شي�شع تاأطري �شامل ال�شتخدام املياه اجلوفية وحفر االآبار االرتوازية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار واالآراء التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل 

الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل قيام مالك االأرا�شي الزراعية با�شتغالل اأرا�شيهم يف غري االأغرا�س املرخ�س لهم بها كبناء 

وحدات �شكنية وتاأجريها للعمال نتيجة لقلة الدعم املقدم للمزارعني.

- اال�شتف�شار عن دور الوزارة يف احلفاظ على االأرا�شي الزراعية و�شمان عدم ا�شتغالليتها يف غري االأغرا�س 

املخ�ش�شة لها. 

- الت�شاوؤل عن وجود تن�شيق بني الوزارة واجلهات املحلية من اأجل احلفاظ على االأرا�شي الزراعية.

- املطالبة بتنظيم دور اجلمعيات الزراعية يف الدولة ب�شاأن  ت�شويق املنتجات الزراعية.

- االقرتاح بتقنني حفر االآبار االرتوازية للحفاظ على املياه اجلوفية وفر�س النظم احلديثة يف الري.

- املطالبة باالإ�شراف على اأ�شعار املواد الزراعية وتوفريها باأ�شعار منا�شبة للمزارعني.

 - وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ �شعيد نا�شر اخلاطري بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 9 املعقودة بتاريخ 2014/3/11م(

2008م ب�شاأن املوارد  »اإلغاء املادة )60( من املر�شوم بقانون احتادي رقم )11( ل�شنة  28- �شوؤال حول 
الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته« املقدم من �شعادة الع�شو/ د. حممد م�شلم بن حم العامري 

اىل معايل / حميد حممد القطامي – وزير الرتبية والتعليم – رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية 

للموارد الب�شرية احلكومية.

وقد اأجاب عنه معايل/ وزير الرتبية والتعليم - رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية 

احلكومية- برد كتابي اأكد فيه  على:

-  اأنه �شيتم اإجراء  درا�شة ب�شاأن اإعادة املادة )60( اأثناء مراجعة مواد املر�شوم بقانون احتادي رقم )11( 

ل�شنة 2008م ب�شاأن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته لتحديثه.

- يف حني اأكد  �شعادة الع�شو يف تعقيبه على اأن اإلغاء املادة )60( من املر�شوم بقانون احتادي رقم )11( 

ل�شنة 2008م ب�شاأن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته يتعار�س مع املادة )15( من الد�شتور 

اأ�شا�س املجتمع قوامها الدين واالأخالق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها،  اأن »االأ�شرة  التي تن�س على 

وي�شونها ويحميها من االنحراف«،  وقد اكتفى �شعادة الع�شو بالرد الكتابي بعد التعقيب عليه مرة واحدة، 

وطلب من املجل�س تبني تو�شية يف �شاأن ذلك.

)رد كتابي + تو�شية( )ج 10 املعقودة بتاريخي 25- 2014/3/26م(
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�شعادة  من  املقدم  اخلارج«   يف  للعالج  ير�شلون  الذين  للمر�شى  املالية  »املخ�ش�شات  حول  �شوؤال   -29
اأكد   والذي  ال�شحة،  وزير   - العوي�س  عبدالرحمن حممد  اإىل معايل/  النعيمي   عي�شى  علي  الع�شو/ 

معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

للعالج يف اخلارج  ير�شلون  الذين  للمر�شى  الوزارة  ت�شرفها  التي  املالية  املخ�ش�شات  اأن  على  التاأكيد   -

تت�شاوى مع املخ�ش�شات املالية التي ت�شرفها اجلهات االأخرى للمر�شى الذين تر�شلهم للعالج يف اخلارج 

 .)% بن�شبة )95 

-االإ�شارة اإىل اأن الدولة تعترب االأعلى بني دول جمل�س التعاون اخلليجي يف املخ�ش�شات املالية التي ت�شرف 

للمر�شى خارج الدولة.

- التنويه اإىل اأن الدولة هي الوحيدة التي تقدم خم�ش�شات مالية لالأطفال الذين ير�شلون خارج الدولة 

للعالج، باالإ�شافة اإىل تكلفة العالج نف�شه.

- االإ�شارة اإىل اأنه يتم �شرف مبلغ )150( يورو يوميًا للمري�س الذي ير�شل للعالج يف اأوروبا وهذا املبلغ 

ي�شمن له حياة كرمية يف اخلارج.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

اخلارج  يف  للعالج  ير�شلون  الذين  للمر�شى  املالية  للمخ�ش�شات  دورية  مراجعة  وجود  عن  اال�شتف�شار   -

بحيث تتفق مع تكاليف املعي�شة يف الدول االأجنبية.

- اال�شتفهام عن وجود توا�شل بني الوزارة واملر�شى الذين ير�شلون للعالج يف اخلارج  للتحقق من تنا�شب 

املخ�ش�شات املالية  التي ت�شرف لهم مع تكاليف املعي�شة يف الدول التي ير�شلون اإليها.

للعالج يف اخلارج  ير�شلون  الذين  ومرافقيهم  املر�شى  ر�شا  لقيا�س  ات�شال  با�شتحداث مركز  املطالبة   -

للتحقق من مالءمة املخ�ش�شات املالية التي ت�شرف لهم. 

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.  

التي ت�شرف  املالية  الدورية للمخ�ش�شات  املراجعة  �شاأن« �شرورة  املجل�س بتبني تو�شية يف   كما طالب 

للمر�شى الذين ير�شلون للعالج يف اخلارج مبا يتنا�شب مع تكاليف املعي�شة يف الدول التي ير�شلون اإليها«.

)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 10 املعقودة بتاريخي 25- 2014/3/26م(

30- �شوؤال حول »التاأخر يف افتتاح بع�س املراكز ال�شحية يف الدولة« املقدم من �شعادة الع�شو/ د. منى 
جمعة البحر اإىل معايل/ عبدالرحمن حممد العوي�س  - وزير ال�شحة، والذي اأكد  معاليه يف معر�س 

اإجابته عنه على:

- التاأكيد  على عدم تخ�شي�س موازنة ت�شغيلية يف ميزانية وزارة ال�شحة  الفتتاح بع�س  املراكز ال�شحية 

يف الدولة بعد االنتهاء من اإن�شائها. 

- هناك بع�س املراكز ال�شحية مل ت�شتلمها الوزارة لوجود بع�س االإ�شكاليات الت�شغيلية مثل مركز العكامية 

يف اإمارة الفجرية.  

- االإ�شارة  اإىل اأن بع�س املناطق يف الدولة ال حتتاج اإىل مراكز �شحية لقربها من مناطق جماورة يوجد بها 

مراكز �شحية.

- التنويه اإىل بناء وزارة االأ�شغال العامة وبع�س اجلهات االأخرى  مراكز �شحية دون ا�شت�شارة وزارة ال�شحة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكدت عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبها على رد معايل الوزير 

هي: 

- االإ�شارة اإىل عدم ت�شغيل مركزي الرحيب واخلليبية ال�شحيني على الرغم من االنتهاء من اإن�شائهما قبل 

اأكرث من )4( �شنوات بتكلفة تقدر ب)40( مليون درهم.

-هناك بع�س املراكز ال�شحية التابعة لوزارة ال�شحية  مت االنتهاء من اإن�شائها ومل يتم ت�شغيلها والذي قد 

يرتتب عليه هدر للمال العام.

- االإ�شارة اإىل معاناة املواطنني املر�شى يف املناطق التي مل يتم افتتاح مراكز �شحية بها حيث ينتقلون اإىل 

م�شت�شفيات تبعد عنهم مل�شافة ال تقل عن )40( كيلو مرتًا.

وذلك  افتتاحها  يتم  ومل  اإن�شاوؤها  التي مت  ال�شحية  املراكز  لت�شغيل  ال�شحة  وزارة  اال�شتف�شار عن خطة   -

خلدمة املواطنني يف تلك املناطق.

- وقد اكتفت �شعادة الع�شو/ د. منى جمعة البحر بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 10 املعقودة بتاريخي 25- 2014/3/26م(

31- �شوؤال حول »تفعيل دور جمل�س االإمارات للتميز احلكومي« املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى 
النعيمي اىل معايل / حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �شوؤون جمل�س الوزراء:

وقد اأجاب عنه  معايل / وزير �شوؤون جمل�س الوزراء  برد كتابي اأكد فيه  على اأن املجل�س بادر بتفعيل دوره من 

خالل عقد اجتماعات مع اجلهات املعنية يف الدولة لتحقيق التميز احلكومي.

يف تعقيبه بو�شع خطة عمل وا�شحة يف اإطار زمني معني ملجل�س االإمارات  الع�شو  يف حني طالب �شعادة   -

للتميز احلكومي لتحقيق االأجندة الوطنية للدولة  وروؤية االإمارات 2021م، وقد اكتفى �شعادة الع�شو بالرد 

الكتابي بعد التعقيب عليه مرة واحدة.

)رد كتابي( )ج 10 املعقودة بتاريخي 25- 2014/3/26م(
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32- �شوؤال  حول »حترير التجارة« املقدم من �شعادة الع�شو/ عبدالعزيز عبداهلل الزعابي اىل معايل/ 
حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �شوؤون جمل�س الوزراء:

اأن وزارة االقت�شاد هي  اأكد فيه  على  معايل / وزير �شوؤون جمل�س الوزراء برد كتابي  - فقد اأجاب عنه 

اجلهة املخت�شة بتحرير التجارة.

- يف حني اأكد �شعادة الع�شو يف تعقيبه على وجود )12( األف وكالة جتارية م�شجلة يف وزارة االقت�شاد منذ 

عام 1983م ومت �شطب )15( وكالة  جتارية ومل يتم تنفيذ القرار على اأكمل وجه، وطلب  حتويل ال�شوؤال 

اإىل معايل / وزير االقت�شاد فوافق املجل�س على طلبه.

)رد كتابي( )ج 10 املعقودة بتاريخي 25- 2014/3/26م(  

33- �شوؤال حول »العنا�شر املعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق التناف�شية« املقدم من �شعادة الع�شو/ اأحمد 
حممد رحمة ال�شام�شي اإىل معايل/ حممد عبداهلل القرقاوي - وزير �شوؤون جمل�س الوزراء:

 - فقد اأجاب عنه معايل / وزير �شوؤون جمل�س الوزراء برد كتابي اأكد فيه  على اأن جمل�س االإمارات للتناف�شية 

هي اجلهة املخت�شة مبو�شوع ال�شوؤال. 

- يف حني اأكد �شعادة الع�شو يف تعقيبه على اأن جمل�س االإمارات للتناف�شية يخت�س برفع م�شتوى الدولة عامليًا 

وزير/�شوؤون  معايل  اإىل  ال�شوؤال  توجيه  با�شتمرارية  وطالب   احلكومية،  الوزارات  بتناف�شية  خمت�شًا  ولي�س 

جمل�س الوزراء ما مل يكن هناك �شند قانوين لتحويل ال�شوؤال اإىل معايل/ رئي�س جمل�س االإمارات للتناف�شية.

34- �شوؤال حول »زيادة بدل ال�شكن للموظف املواطن الذي يقرتن باأكرث من زوجة مواطنة« املقدم من �شعادة 
– رئي�س  والتعليم  الرتبية  – وزير  القطامي  حممد  حميد  معايل/  اإىل  االأعما�س  عبداهلل  اأحمد  الع�شو/ 

جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية، والذي اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- التنويه اإىل اأن احلكومة تنفق ما يقارب)741(مليون و)517( األف درهم �شنويًا على بدل ال�شكن ملوظفي 

الوزارات واجلهات االحتادية. 

- التاأكيد على اأن الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية لي�شت جهة اخت�شا�س للنظر يف مو�شوع زيادة 

بدل ال�شكن.

ملوظفي  املمنوح  ال�شكن  بدل  مو�شوع  بدرا�شة  املالية  وزارة  بتكليف  املوقر  الوزراء  جمل�س  من  قرار  هناك   -

الوزارات واجلهات االحتادية .

2012م حلني  انتهاء وزارة املالية من  - لقد مت تاأجيل تطبيق قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم )23( ل�شنة 

درا�شتها االكتوارية ب�شاأن بدل ال�شكن  ومعرفة تبعاته املالية وخا�شة ما يتعلق بتاأثريه على مكافاأة نهاية اخلدمة.

 - يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل �شرورة زيادة بدل ال�شكن والبدالت االأخرى التي متنح للمواطنني العاملني يف الوزارات واجلهات 

االحتادية من اأجل امل�شاهمة يف عالج اخللل احلا�شل يف الرتكيبة ال�شكانية.

ال�شكن يف  بدل  بزيادة  الب�شرية احلكومية اخلا�شة  للموارد  الهيئة االحتادية  درا�شة  نتائج  اال�شتف�شار عن   -

جدول رواتب موظفي الوزارات واجلهات االحتادية.

- الت�شاوؤل عن اأ�شباب اإيقاف قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم )23( ل�شنة 2012م ب�شاأن منح كال الزوجني 

العاملني يف احلكومة االحتادية اأو اللذين يعمل اأحدهما باحلكومة االحتادية واالآخر باملحلية تعوي�س بدل 

ال�شكن.

 - وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد عبداهلل االأعما�س بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

التو�شية يف  اأن يتم عر�س هذه  املجل�س على  ال�شوؤال فوافق  ب�شاأن  بتبني تو�شية  املجل�س  مرتني، وطالب 

اجلل�شة القادمة. 

)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 11 املعقودة بتاريخ 2014/4/8م(

35- �شوؤال حول »اإ�شدار قانون لتنظيم عمل املنظمات واجلمعيات املن�شاأة خارج الدولة« املقدم من �شعادة 
الع�شو/ ر�شاد حممد بوخ�س اإىل معايل/ د. اأنور حممد قرقا�س – وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية، والذي 

اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- التنويه اإىل  اأن الت�شريعات والقوانني املوجودة يف الدولة تنظم حاليًا عمل املنظمات واجلمعيات املن�شاأة داخل 

الدولة فقط.

- التاأكيد على عدم وجود ت�شريع اأو قانون ينظم عمل فروع  اجلمعيات اأو املنظمات الدولية احلكومية اأو غري 

احلكومية  يف حال رغبتها ممار�شة ن�شاطها يف الدولة. 

- يتم حاليًا  اإعداد م�شروع قانون ب�شاأن تنظيم عمل املنظمات واجلمعيات املن�شاأة خارج الدولة  والذي �شيتم 

االنتهاء منه يف عام 2015م.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

-االإ�شارة اإىل �شرورة تنظيم عمل املنظمات واجلمعيات الدولية العاملة يف الدولة وذلك لال�شتفادة من خربات 

تلك اجلمعيات يف بع�س املجاالت كالطب والهند�شة.

التنمية  دوائر  طريق  عن  الدولة  داخل  اأن�شطتها  الدولية  املهنية  اجلمعيات  بع�س  ممار�شة  اإىل  التنويه   -

االقت�شادية املحلية واملناطق احلرة.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ ر�شاد حممد بوخ�س بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه مرة واحدة.  

)رد �شخ�شي( )ج 11 املعقودة بتاريخ 2014/4/8م(
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36- �شوؤال حول »ت�شجيع العمل التطوعي«  مقدم من �شعادة الع�شو / �شامل حممد بالركا�س العامري 
اىل معايل / حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �شوؤون جمل�س الوزراء:

- فقد اأجاب عنه  معايل / وزير �شوؤون جمل�س الوزراء  برد كتابي اأكد فيه  على اأن وزارة ال�شوؤون االجتماعية 

�شعادة الع�شو باإحالة ال�شوؤال اإىل معايل /وزيرة ال�شوؤون  وطالب  هي اجلهة املخت�شة بالعمل التطوعي، 

االجتماعية لالإجابة عنه فوافق املجل�س على ذلك.

)رد كتابي( )ج 11 املعقودة بتاريخ 2014/4/8م(

37- �شوؤال حول »الربط االإلكرتوين بني اجلهات ذات العالقة الإثبات وفاة �شاحب املعا�س التقاعدي« 
الدولة  وزير  الطاير–  اإىل معايل/ عبيد حميد  ال�شام�شي  الع�شو/ د.عبداهلل حمد  �شعادة  املقدم من 

لل�شوؤون املالية - نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية، والذي اأكد  

معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

املعا�س حيث  اأحكامًا بحالة وفاة �شاحب  والتاأمينات االجتماعية يحدد  املعا�شات  اأن قانون  اإىل  التنويه   -

ينتقل املعا�س للم�شتحقني من ورثته وفقًا لل�شروط والقواعد املقررة.

- انتهت الهيئة من اإعداد قاعدة بياناتها لغايات الربط االإلكرتوين مع هيئة الهوية لت�شهيل ت�شجيل حالة 

الوفاة مل�شتحقي املعا�س، باالإ�شافة اإىل التن�شيق مع اجلهات املخت�شة باإثبات حاالت الوفاة يف الدولة. 

- هناك حمالت تقوم بها الهيئة لتحديث بيانات م�شتحقي املعا�س ويجب على اأهل املتوفى م�شوؤولية اإخطار 

هيئة املعا�شات والتاأمينات االجتماعية بواقعة الوفاة حتى يتم توزيع املعا�س على امل�شتحقني منهم.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- املطالبة بالتو�شع يف الربط االإلكرتوين مع اجلهات التي ميكن اأن تثبت حاالت الوفاة كوزارة العدل ووزارة 

الداخلية وذلك من اأجل تفادي اإيقاف معا�س امل�شتحقني من ورثة املتوفى.

- اال�شتف�شار عن االآلية �شتقوم بها الهيئة للربط  االإلكرتوين بني اجلهات ذات العالقة لت�شجيل حالة وفاة 

�شاحب املعا�س التقاعدي.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ د.عبداهلل حمد ال�شام�شي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني.

)رد �شخ�شي( )ج 12 املعقودة بتاريخ 29-2014/4/30م(

املقدم من �شعادة الع�شو/ د.عبداهلل  املتقاعدين«  اإجراءات حتديث بيانات  38- �شوؤال كان حول »ت�شهيل 
حمد ال�شام�شي اإىل معايل/ عبيد حميد الطاير– وزيرا لدولة لل�شوؤون املالية- نائب رئي�س جمل�س اإدارة 

الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية، والذي اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- الهدف من حتديث بيانات املتقاعدين ومطالبتهم باالإقرار ال�شنوي هو التحقق من قانونية ا�شتمرار �شرف 

معا�شاتهم التقاعدية وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم )6( ل�شنة 1984م.

 13000 حوايل  بيانات  حتديث  خاللها  ومت    2013 عام  املتقاعدين  بيانات  لتحديث  بحملة  الهيئة  قامت   -

متقاعد من اأ�شل 16000 متقاعد خالل ثالثة اأ�شهر، بوا�شطة عدد من االإجراءات للت�شهيل على املتقاعدين 

ومنها احلمالت االإعالنية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع جمعية املتقاعدين الع�شكريني ووزارة العمل لتوفري مراكز 

لتوفري اخلدمة للمتقاعدين، وتخ�شي�س نوافذ لتقدمي اخلدمة للم�شتهدفني من )الن�شاء، كبار ال�شن، املعاقني(.

املتغريات  على  للتعرف  عليك«  »طمنا  �شعار  حتت   2014 لعام  البيانات  لتحديث  بحملة  الهيئة  �شتقوم   -

االجتماعية التي طراأت على حالة امل�شتحقني للمعا�س التقاعدي.

- بداأت الهيئة ب�شل�شة من الزيارات للمتقاعدين بداية بالفئات العمرية ممن جتاوزت اأعمارهم 95 �شنة ومن ثم 

من هم اأقل وذلك وفق جدول زمني حمدد لت�شهيل االإجراءات و�شمان �شرعة �شرف امل�شتحقات التاأمينية لهم.

لتقدمي  ا�شتعدادًا  االإجراءات  كافة  باتخاذ  املو�شوعة  اخلطة  خالل  من  للمعا�شات  العامة  الهيئة  قامت   -

خدماتها كحكومة ذكية وذلك من خالل بنية اإلكرتونية �شاملة لت�شهيل اإجراءات حتديث بيانات املتقاعدين.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل اأن الهيئة تعمل ب�شكل روتيني وتفتقر اإىل الكثري من اخلدمات االإلكرتونية لت�شهيل اإجراءات 

حتديث بيانات املتقاعدين بينما اأطلقت احلكومة الر�شيدة موؤخرًا اأنها �شتنتقل بخدماتها اإىل احلكومة الذكية 

وذلك خالل العام القادم. 

- تعمل احلكومة يف الدولة على اإ�شعاد املواطنني عرب ت�شهيل تقدمي خدماتها، بينما مازال املتقاعدون يعانون 

من االإجراءات الروتينية املتبعة يف الهيئة خلدمة املتقاعدين.

اإجراءات املتقاعدين، ومدى  - اال�شتف�شار عن االإجراءات والتقنيات احلديثة امل�شتخدمة يف الهيئة لت�شهيل 

�شعى الهيئة لقيا�س ر�شا املتعاملني.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ د.عبداهلل حمد ال�شام�شي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 12 املعقودة بتاريخ 29-2014/4/30م(

39- �شوؤال حول »اال�شرتاك االختياري يف التاأمينات االجتماعية« املقدم من �شعادة الع�شو/ اأحمد عبيد 
املن�شوري اإىل معايل/ عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية- نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية، والذي اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:
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- التنويه اإىل  اأن  القانون االحتادي رقم )7( ل�شنة )1999( يف �شاأن املعا�شات والتاأمينات االجتماعية والقوانني 

املعدلة له �شمل باأحكامه كل الفئات العاملة يف القوانني ال�شابقة التي �شدرت تبعًا لن�س املادة)16(من الد�شتور.

- االإ�شارة اإىل اأن املادة )3(من  القانون االحتادي رقم )7( ل�شنة )1999( يف �شاأن املعا�شات والتاأمينات 

االجتماعية والقوانني املعدلة له اأوجبت الهيئة اأن ت�شع القواعد التنفيذية و�شروط انتفاع اأ�شحاب االأعمال 

وامل�شتغلني حل�شابهم اخلا�س واأ�شحاب املهن احلرة على اأن ي�شدر بذلك قرار من وزير املالية بعد موافقة 

جمل�س اإدارة الهيئة.

- قامت الهيئة باإعداد درا�شتني االأوىل يف عام 2011م والثانية يف عام 2013م يف �شاأن  كيفية تنفيذ املادة 

)3( وخل�شت نتائجهما اإىل اأن تطبيق اأحكام قانون املعا�شات على اأ�شحاب االأعمال وامل�شتغلني حل�شابهم 

اخلا�س واأ�شحاب املهن احلرة يكون اختياريا.

- االإ�شارة اإىل اأن عدد الن�شاء ي�شكل ن�شبة )68%( من عدد امل�شرتكني يف الهيئة وي�شجع ربات البيوت على 

اال�شتمرار يف العمل وال ميكن اإ�شراكهم يف نظام املعا�شات والتاأمينات االجتماعية.

اأ�شحاب  2013م ب�شاأن القواعد التنفيذية اخلا�شة با�شرتاك  اإ�شدار قرار وزاري رقم )19( ل�شنة  - مت 

االأعمال وامل�شتغلني حل�شابهم اخلا�س واأ�شحاب املهن احلرة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- اال�شتف�شار عن االإجراءات املتخذة من قبل الهيئة ل�شمول جميع املواطنني  يف مظلة الهيئة العامة للمعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية. 

- الت�شاوؤل عن الو�شائل املتبعة يف الهيئة يف حال توقف ا�شرتاك  املواطن االإلزامي الأي �شبب ما عن دفع قيمة 

مبلغ اال�شرتاك يف املعا�شات بحيث ت�شتمر التغطية التاأمينية.

املعا�شات  نظام   يف  االختياري  باال�شرتاك  البيوت  لربات  ت�شمح   الدول  بع�س  هناك  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

والتاأمينات االجتماعية  مثل اململكة االأردنية الها�شمية.

نظام  تطبيق  يف  االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  تواجه  التي  املعوقات  عن  اال�شتف�شار   -

اال�شرتاك االختياري.

بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه  - وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد عبيد املن�شوري 

مرتني. 

)رد �شخ�شي( )ج 12 املعقودة بتاريخ 29-2014/4/30م(

40- �شوؤال كان حول »ربط الراتب التقاعدي مب�شتوى تكاليف املعي�شة« املقدم من �شعادة الع�شو/ اأحمد 
عبيد املن�شوري اإىل معايل/ عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية - نائب رئي�س جمل�س اإدارة 

الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية، والذي اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- تعد املنافع التي يقررها قانون املعا�شات والتاأمينات االجتماعية رقم )7( ل�شنة 1999 من اأف�شل املنافع 

راتب  من   %  5 تبلغ  والتي  املنافع  تلك  لتمويل  املح�شلة  اال�شرتاكات  ن�شبة  اإىل  بالنظر  وذلك  العامل  يف 

اال�شرتاك مقارنة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي.

- ت�شري الدرا�شة االكتوارية التي اأجرتها الهيئة لفح�س مركزها املايل يف نهاية 2012 م اإىل اأن اال�شرتاكات 

.% % ال تغطي املنافع التي يقررها القانون وهي 30  امل�شددة للهيئة من امل�شرتكني والبالغة 20 

% يجب اأن يقابلها زيادة يف ن�شبة اال�شرتاكات   1 - التنويه اإىل اأن اأي زيادة يف املعا�س التقاعدي بن�شبة 

% فورًا لتمويلها. بواقع 3 

لقانون  تعديل  اإجراء  على  للخدمات  الوزاري  املجل�س  من  موافقة  على  ح�شلت  الهيئة  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

من  معينة  بن�شبة  املعا�شات  ربط  ومنها  القانون  لتعديل  املقرتحات  من  عدد  الهيئة  و�شت�شع  املعا�شات، 

الت�شخم وذلك وفق التوجهات احلكومية.  

جمل�س  طريق  عن  يتم  القانون  اإ�شدار  موعد  واإن   %  90 بن�شبة  املعا�شات  قانون  تعديل  من  انتهت  الهيئة   -

الوزراء.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- اال�شتف�شار عن االإجراءات املتخذة يف �شاأن ربط الراتب التقاعدي مب�شتوى تكاليف املعي�شة.

- الت�شاوؤل عن االإطار الزمني لتطبيق ربط الراتب التقاعدي مب�شتوى تكاليف املعي�شة.

- اال�شتفهام عن مدى توفري الهيئة لبع�س اخلدمات مل�شاعدة املتقاعدين وتخفيف االأعباء عنهم كالتاأمني 

ال�شحي اأو اخل�شومات اخلا�شة  حلني �شدور القانون.

بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه  - وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد عبيد املن�شوري 

مرتني.

)رد �شخ�شي( )ج 12 املعقودة بتاريخ 29-2014/4/30م(

41- �شوؤال  حول »�شرف املعا�س لورثة املراأة العاملة املتوفاة« املقدم من �شعادة الع�شو/ د. منى جمعة 
البحر اإىل معايل/ عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية- نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية، والذي اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- التنويه اإىل  اأن قانون املعا�شات والتاأمينات االجتماعية ال مييز بني �شاحب املعا�س �شواء كان ذكرًا اأو اأنثى 

حيث عرفت املادة )1( باأنه)كل من انتهت خدمته وي�شتحق معا�شًا بوجب اأحكام القانون(.
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- التاأكيد على اأن حق �شاحب املعا�س امراأة اأو رجاًل بعد وفاته ينتقل للم�شتحقني من ورثته وفقًا الأحكام 

والتاأمينات  املعا�شات  �شاأن  يف   )1999( ل�شنة   )7( رقم  االحتادي  القانون  من    )34 اإىل  املواد)25 

االجتماعية والقوانني املعدلة له.

بواقع  للمراأة ب�شم مدد خدمة اعتبارية لزيادة معا�شها  والتاأمينات االجتماعية  املعا�شات  - ي�شمح قانون 

)10( �شنوات، بينما الرجل )5( �شنوات.

زوجها  معا�س  يف  ن�شيبها  بني  باجلمع  االأرملة  للمراأة  االجتماعية  والتاأمينات  املعا�شات  قانون  ي�شمح   -

ومعا�شها ب�شفتها ال�شخ�شية.

- التاأكيد على اأن قانون املعا�شات والتاأمينات االجتماعية ال يجيز للزوج ا�شتحقاق ن�شيبه يف معا�س زوجته 

�شاحبة املعا�س املتوفاة اإال اإذا كان عاجزًا عن الك�شب.

- االإ�شارة اإىل وجود )500( حالة وفاة المراأة �شاحبة معا�س ومت توزيع م�شتحقاتها على الزوج واالأبناء اإذا 

كان الزوج عاجزًا عن الك�شب.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكدت عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبها على رد معايل الوزير هي: 

املراأة  اأو  الرجل  �شواء  عليهما  املوؤمن  ا�شرتاك  راتب  �شهريًا )5%( من  ا�شتقطاع  يتم  اأنه   اإىل  -االإ�شارة 

العاملني يف احلكومة االحتادية الأجل نهاية اخلدمة والتقاعد، وعند توافر ال�شروط املطلوبة يتم ا�شتحقاق 

املعا�س التعاقدي لكليهما اإال اأن املعا�س التقاعدي للمراأة يتوقف عند وفاتها وال يتم �شرفه لورثتها.

- االإ�شارة اإىل اأنه يف حالة وفاة املوظفة املراأة فاإنه يتم �شرف م�شتحقاتها للورثة على �شكل مكافاأة نهاية 

خدمة فقط ا�شتنادًا اإىل ن�س اأن املراأة غري مكلفة باالإنفاق على اأ�شرتها.

- التنويه اإىل �شيطرة املراأة االإماراتية على اأهم القطاعات احليوية يف الدولة مثل ال�شحة والتعليم ففي 

وزارة الرتبية والتعليم بلغت ن�شبة املواطنات العامالت )%80(.

التعقيب عليه  الوزير بعد  املقدم من معايل  بالرد  البحر  الع�شو/ د. منى جمعة  اكتفت �شعادة  - وقد 

مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 12 املعقودة بتاريخ 29-2014/4/30م(

42- �شوؤال حول »ت�شكيل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة االإمارات العقارية« املقدم من �شعادة الع�شو/ عبدالعزيز 
الزعابي اإىل معايل/ عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية، والذي اأكد  معاليه يف معر�س 

اإجابته عنه على:

- االإ�شارة اإىل وجود درا�شة الإعادة هيكلة موؤ�ش�شة االإمارات العقارية لتح�شني طبيعة عملها ورفع الكفاءة 

الت�شغيلية للموؤ�ش�شة.

 - ت�شكيل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة االإمارات العقارية من اخت�شا�س جمل�س الوزراء املوقر. 

- التاأكيد على االنتهاء من جميع االإجراءات املتعلقة باإعادة هيكلة املوؤ�ش�شة قبل نهاية عام 2014م، والذي 

�شيرتتب عليه اإ�شدار جمل�س الوزراء املوقر  قرار بت�شكيل موؤ�ش�شة االإمارات العقارية. 

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- املطالبة باالإ�شراع يف ت�شكيل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة االإمارات العقارية لتحقيق الغر�س من اإن�شائها وهو 

اإدارة املباين احلكومية.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب عدم اإ�شدار جمل�س الوزراء املوقر قرار بت�شكيل جمل�س اإدارة االإمارات العقارية 

على الرغم من انتهاء وزارة املالية من اإعداد الدرا�شة اخلا�شة  باإعادة هيكلتها قبل )5( �شنوات. 

- االإ�شارة اإىل مرور حوايل )9( �شنوات دون  ت�شكيل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة االإمارات العقارية .

عليه  التعقيب  بعد  الوزير  معايل  من  املقدم  بالرد  الزعابي  عبدالعزيز  الع�شو/  �شعادة  اكتفى  وقد   -

مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 12 املعقودة بتاريخ 29-2014/4/30م(

43- �شوؤال حول »اإ�شافة عالوة االأبناء اجلدد اإىل معا�شات املتقاعدين« املقدم من �شعادة الع�شو/ اأحمد 
عبداهلل االأعما�س اإىل     معايل/ عبيد حميد الطاير– وزيرا لدولة لل�شوؤون املالية - نائب رئي�س جمل�س 

اإدارة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية، والذي اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

�شمن  ومن  التقاعدية،  املعا�شات  اأ�شا�شه  على  حت�شب  الذي  الراتب  نف�س  هو  بالقانون  املحدد  الراتب   -

عنا�شره عالوة االأبناء التي يكون قد ا�شتحقها املوظف قبل انتهاء خدمته، و�شددت عنها اال�شرتاكات للهيئة 

وفقًا للقانون.

- هيئة املعا�شات لي�شت اجلهة املعنية باإ�شافة عالوة االأبناء للموظف الذي يرزق باأوالد بعد تقاعده من العمل.

- عالوة االأبناء ت�شرف ملوظفي احلكومة االحتادية واملحلية، وال ت�شمل العاملني يف القطاع اخلا�س رغم 

خ�شوعهم جميعًا الأحكام قانون املعا�شات.

- ت�شتحق االأ�شر امل�شتفيدة من ال�شمان االجتماعي مبلغًا وقدره 1500 درهم عن كل طفل جديد.

اأ�شرته يف حال الراتب التقاعدي ال يفي مبتطلبات احلياة بواقع  - هناك مبالغ �شهرية ت�شرف للم�شن واأفراد 

)5280( درهم لرب االأ�شرة، والزوجة )3120( درهم ومبلغ )1560( درهم عن عدد االأبناء بدون حد اأق�شى.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل عدم امل�شاواة يف املبلغ املخ�ش�س لعالوة اأبناء املتقاعدين املواطنني مبا ال يتوافق مع روؤية 
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احلكومة الر�شيدة يف توفري احلياة الكرمية للمواطنني.

- اال�شتف�شار عن اجلهود التي قامت بها الهيئة للتوفيق بني روؤية دولة االإمارات 2021م والواقع االجتماعي 

للمواطنني ب�شاأن عالوة االأبناء.

- التنويه اإىل اأن الهيئة يجب عليها اأن متار�س دورها يف امل�شوؤولية االجتماعية وذلك من خالل ال�شالحيات 

التي اأعطيت لها من قبل جمل�س الوزراء. 

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد عبداهلل االأعما�س بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني.

)رد �شخ�شي( )ج 12 املعقودة بتاريخ 29-2014/4/30م(

�شعادة  من  املقدم  درهم«   )1000( اإىل   )600( من  للمواطنني  االأبناء  عالوة  »زيادة  حول  �شوؤال   -44
الع�شو/ م�شبح بالعجيد الكتبي اإىل معايل/ عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية، والذي 

اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- االإ�شارة اإىل اأن ما هو مدرج كعالوة خم�ش�شة لالأبناء حاليًا يف امليزانيات للوزارات واجلهات امل�شتقلة 

يبلغ 455 مليون درهم �شنويًا.

% و�شوف  - الزيادة املقرتحة لزيادة عالوة االأبناء من )600( درهم اإىل )1000( درهم تبلغ ن�شبتها 67 

تكلف احلكومة )305( مليون درهم �شنويًا.

للوفاء  درهم  ون�س  مليار   4 يقارب  ما  تخ�ش�س  اأن  يجب  احلكومة  اأن  اإىل  االكتوارية  الدرا�شة  ت�شري   -

مبتطلبات الهيئة العامة للمعا�شات يف حال اإقرار الزيادة املقرتحة لعالوة االبناء لكونها تدخل يف ح�شاب 

اال�شرتاك التقاعدي. 

- الزيادة االأخرية التي اأقرتها احلكومة يف عام 2008 البالغة 70 % من الراتب اال�شا�شي على العالوة 

التكميلية كلفت احلكومة )14( مليار درهم والذي اأ�شهم يف زيادة الراتب التقاعدي للمواطنني العاملني 

يف اجلهات احلكومية. 

- منظومة الراتب منظومة متكاملة ال يجب اأن يتم جتزئتها يف ما تقدمه احلكومة من خدمات للمواطنني.

- اإن رواتب املواطنني يف االإمارات مرتفعة جدًا مقارنة بباقي دول العامل، واأن حجم الرواتب يجب اأن يتوافق 

مع طبيعة الوظائف.

- ت�شرف احلكومة االحتادية لتوفري التعليم العام والتعليم اجلامعي والبعثات الدرا�شية يف اخلارج مبلغ 9 

مليار و420 مليون �شنويا يف 2014 وتوفر اأي�شا اخلدمات ال�شحية احلكومية املجانية للمواطنني باالإ�شافة 

اإىل امل�شروعات الطبية املخ�ش�س لها مليارو845 مليون وامل�شاريع االإ�شكانية اإىل جانب اخلدمات املقدمة 

�شمن مبادرات رئي�س الدولة باالإ�شافة اإىل الرواتب واملزايا املالية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل �شرورة زيادة عالوة االأبناء وذلك لت�شجيع املواطنني على زيادة االإجناب للم�شاهمة يف حل 

م�شكلة الرتكيبة ال�شكانية. 

من  وخ�شو�شًا  املواطنني  كاهل  ترهق  اأ�شبحت  وال�شحية  التعليمية  االأبناء  ومتطلبات  املعي�شة  غالء   -

املتقاعدين والعاملني يف الوظائف املحلية. 

- ت�شري الدرا�شات امليدانية لبع�س اجلمعيات اخلريية اإىل وجود حاالت لبع�س  املواطنني ممن يواجهون 

�شعوبة يف توفري احلياة الكرمية الأ�شرهم.

الرواتب  اأ�شحاب  للمواطنني  املعي�شية  االأو�شاع  بدرا�شة  للمعا�شات  العامة  الهيئة  تقوم  باأن  املطالبة   -

املنخف�شة للوفاء مبتطلبات اأبنائهم احلياتية. 

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ م�شبح بالعجيد الكتبي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني.

)رد �شخ�شي( )ج 12 املعقودة بتاريخ 29-2014/4/30م(

علي  الع�شو/  �شعادة  من  املقدم  االإجمايل«  القومي  الدخل  من  الفرد  ن�شيب  »زيادة  حول  �شوؤال   -45
عي�شى النعيمي اإىل معايل/ عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية، والذي اأكد  معاليه يف 

معر�س اإجابته عنه على:

اإىل  1980م  القومي  من )60%( يف عام  الدخل  النفطي يف  القطاع  انخفا�س م�شاهمة  اإىل   التنويه   -

)25%( يف عام 2013م.

- بلغ الناجت  املحلي االإجمايل )956( مليار درهم يف عام 2009م وارتفع يف عام 2014 م اإىل )1460( 

اإىل  لي�شل  2018م  عام  يف  املحلي  الناجت  يرتفع  باأن  الدويل  النقد  �شندوق  توقع   وكذلك  درهم،  مليار 

)1742( مليار درهم.

عام  يف  وارتفع    )%22.7( 2009م   عام  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  القومي  االدخار  معدل  بلغ   -

2014م لي�شل اإىل)32.9%(  ويعترب  من اأكرب معدالت االدخار العاملية مقارنة مع دول منظمة التعاون 
االقت�شادي والتنمية.

- التاأكيد على تطوير االأجندات الوطنية لزيادة ن�شيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل بن�شبة )%65( 

يف عام 2020م.

- االإ�شارة اإىل اأنه �شيتم تطوير وتنفيذ العديد من ال�شيا�شات بالتن�شيق والتعاون مع اجلهات احلكومية االحتادية 
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واملحلية املخت�شة من خالل التنويع االقت�شادي وتقلي�س االعتماد على املوارد النفطية وت�شجيع القطاعات 

االقت�شادية ذات االأطر العالية وتنمية ال�شركات املتو�شطة وال�شغرية وغريها من ال�شيا�شات االقت�شادية.

- تقوم احلكومة  االحتادية حاليًا باإعداد زيارات  للجهات املحلية واالجتماع مع املجال�س التنفيذية لالإمارات 

ملناق�شة اآلية تنفيذ االأجندة الوطنية ومنها زيادة ن�شيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل.

- مت اختيار وزارة االقت�شاد لتكون من�شق رئي�شي مع اجلهات املعنية ب�شاأن زيادة ن�شيب الفرد من الدخل 

القومي االإجمايل.

-مت ت�شنيف الدولة يف املرتبة )13(  من ن�شيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل يف اآخر اإح�شائيات 

�شادرة للبنك الدويل يف عام 2012م بحيث بلغ متو�شط الدخل الفردي )41.430(األف دوالر.

- ي�شرف جهاز االإمارات لال�شتثمار الذي بداأ عمله يف عام 2008 م على ا�شتثمارات احلكومة االحتادية 

ويخ�ش�س له مليار درهم �شنويًا ويف حال وجود فائ�س للميزانية االحتادية يتم حتويل )70%( اإىل جهاز 

االإمارات لال�شتثمار والباقي يبقى كاحتياط للحكومة االحتادية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- املطالبة باالإ�شراع يف اإن�شاء موؤ�ش�شات حكومية تكون م�شدر للدخل القومي االإجمايل مثل �شركة االحتاد 

للمعلومات االئتمانية وم�شرف االإمارات للتنمية وذلك لدعم االقت�شاد الوطني.

- االإ�شارة اإىل حاجة  القطاع ال�شناعي اإىل العديد من املبادرات لدعمه من خالل الت�شهيالت واحلوافز  

املقدمة له وخا�شة اأنه ي�شاهم اأكرث من )10%( من الناجت املحلي.

املحلي  الناجت  زيادة  يف  ت�شاهم  التي  احلكومية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  يف  التاأخري  اأ�شباب  عن  اال�شتف�شار   -

االإجمايل.

- الت�شاوؤل عن وجود خطة وطنية لتوفري فائ�س من امليزانية لالأجيال القادمة اأو متويل امليزانية االحتادية 

بن�شبة )%100(.

- املطالبة بزيادة رواتب املوظفني املواطنني يف احلكومة االحتادية من فئة متو�شطي الدخل مبا يتنا�شب مع 

ارتفاع تكاليف املعي�شة.

عليه  التعقيب  بعد  الوزير  املقدم من معايل  بالرد  النعيمي  عي�شى  علي  الع�شو/  �شعادة  اكتفى  وقد   -

مرتني.

)رد �شخ�شي( )ج 12 املعقودة بتاريخ 29-2014/4/30م(

46- �شوؤال حول »الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�س العقارية« املقدم من �شعادة الع�شو/ مروان 
اأحمد بن غليطة اإىل معايل/ عبيد حميد الطاير– وزير الدولة لل�شوؤون املالية، والذي اأكد  معاليه يف 

معر�س اإجابته عنه على:

- التاأكيد على اأن امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية تقوم بتقييم �شامل للعقارات بوا�شطة طرف ثالث متخ�ش�س 

حمايد عن كل اأطراف اأ�شحاب العالقة لتقدمي قرو�س الرهن العقاري. 

اأدنى  حدا  ي�شع  الذي  اجلديد  العقاري«  الرهن  »قرو�س  نظام  املركزي  امل�شرف  اإدارة  جمل�س  اأ�شدر   -

االأخرى  املالية  واملوؤ�ش�شات  التمويل  و�شركات  البنوك  املقدمة من  العقاري  الرهن  ملعايري �شمانات  مقبواًل 

العاملة بالدولة.

- االإ�شارة اإىل وجود اإدارة للمخاطر لكل م�شرف وموؤ�ش�شة مالية تقدم قرو�س الرهن العقاري ملتعامليها. 

- يتم التاأكد من �شالمة التقييم العقاري من خالل جمال�س االإدارة يف امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية التي 

حتدد اآلية منح القرو�س العقارية.

-هناك فرق تفتي�س ميدانية تابعة للم�شرف املركزي وموزعة على امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية التي تقدم 

منح  يتم  مبوجبه  الذي  العقاري  التقييم  �شالمة  من  التثبت  ب�شاأن  اآلية  وجود  من  للتاأكد  عقارية  قرو�شًا 

القرو�س العقارية .

-التاأكيد على عدم ا�شتطاعة امل�شرف املركزي و�شع معايري ل�شركات التقييم العقاري واإمنا هناك جهات 

اأخرى تقوم بتقييم املقيم العقاري الذي متنحه رخ�شة يف التقييم.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير 

هي: 

-التنويه اإىل تقدمي بع�س امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية ت�شهيالت مالية للمتعاملني لتقدمي قرو�س عقارية 

دون وجود اأي معايري ثابته من امل�شرف املركزي ب�شاأن تقييم قيمة العقار.

- اال�شتف�شار عن اآلية امل�شرف املركزي للتاأكد من �شالمة التقييم العقاري ملنح القرو�س العقارية.

20( ٪ من ودائعها للقطاع  اإىل اأن امل�شرف املركزي ي�شمح للبنوك مبنح متويالت ال تتجاوز)  -االإ�شارة 

العقاري لتوزيع املخاطر.

-االإ�شارة اإىل �شرورة وجود معايري ثابتة من امل�شرف املركزي ب�شاأن التقييم العقاري للم�شارف واملوؤ�ش�شات 

املالية التي تقدم قرو�شًا عقارية. 

 - وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ مروان اأحمد بن غليطة بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني، وطلب من املجل�س تبني تو�شية يف �شاأن »الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�س العقارية«.

)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 12 املعقودة بتاريخ 29-2014/4/30م(

47- �شوؤال حول »�شرف مكافاآت وميداليات لل�شباط املتقاعدين« املقدم من �شعادة الع�شو / د. عبداهلل حمد 
ال�شام�شي اىل الفريق �شمو / ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية: 

)رد �شخ�شي يف جل�شة �شرية( )ج 13 املعقودة بتاريخ 2014/5/6م(
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48- �شوؤال  حول »م�شاواة معا�شات ال�شباط املتقاعدين القدامى مبعا�شات ال�شباط املتقاعدين حديثا« 
اآل  زايد  ال�شيخ �شيف بن  الفريق �شمو /  اإىل  ال�شام�شي اىل  الع�شو/ د.عبداهلل حمد  �شعادة  املقدم من 

نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية:

)رد �شخ�شي يف جل�شة �شرية( )ج 13 املعقودة بتاريخ 2014/5/6م(

49- �شوؤال حول »�شحة العقود التي فر�شتها ال�شفارة الفلبينية لرعاياها من عمال اخلدمة امل�شاندة 
من الناحية القانونية« املقدم من �شعادة الع�شو / حمد اأحمد الرحومي اىل الفريق �شمو / ال�شيخ �شيف 

بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية:

)رد �شخ�شي يف جل�شة �شرية( )ج 13 املعقودة بتاريخ 2014/5/6م(

الع�شو / حمد  �شعادة  املقدم  املواطنني«  وت�شرر  املنزلية(  )العمالة  امل�شاندة  الفئة  »هروب  �شوؤال حول   -50
اأحمد الرحومي اإىل الفريق �شمو / ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير 

الداخلية:

)رد �شخ�شي يف جل�شة �شرية( )ج 13 املعقودة بتاريخ 2014/5/6م(

51- �شوؤال حول »�شرورة فح�س خدم املنازل مبنافذ دخول الدولة« املقدم من �شعادة الع�شو / م�شبح بالعجيد 
الكتبي اىل الفريق �شمو / ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية:

)رد �شخ�شي يف جل�شة �شرية( )ج 13 املعقودة بتاريخ 2014/5/6م(

 / الع�شو  �شعادة  املقدم  من  املواطنات«  الأبناء  الدولة  قرار منح جن�شية  تنفيذ  »اآلية  �شوؤال حول   -52
مروان اأحمد بن غليطة اإىل الفريق �شمو / ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان – نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

– وزير الداخلية:
)رد �شخ�شي يف جل�شة �شرية( )ج 13 املعقودة بتاريخ 2014/5/6م(

53- �شوؤال حول »توفري البيانات االإح�شائية الق�شائية« املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي 
اإىل معايل / د. هادف بن جوعان الظاهري – وزير العدل، والذي اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- التاأكيد على وجود ترابط بني البيانات االإح�شائية وجودة العمل الق�شائي من خالل اإخراج بيانات معربة 

تتيح ملتخذي القرار اإ�شدار القرارات املنا�شبة.

- يتم ا�شتخراج البيانات الق�شائية من نظام اإدارة  الق�شايا االإلكرتوين الإ�شدار تقارير �شهرية اأو دورية اأو 

�شنوية ت�شتخدم يف ر�شد عمل املحاكم واتخاذ القرارات املنا�شبة.

- التاأكيد على ت�شكيل جلنة مركزية للتن�شيق االإح�شائي يف املجال الق�شائي وحتديد اخت�شا�شاتها ملعاجلة 

كافة ق�شايا العمل االإح�شائي الق�شائي يف الدولة.

- هناك تن�شيق بني اللجنة املركزية للتن�شيق االإح�شائي ووزارة العدل الإ�شدار التقرير  االإح�شائي الق�شائي 

على م�شتوى الدولة ون�شرة على املوقع االإلكرتوين لوزارة العدل.

االإح�شاءات  الأعداد  املطلوبة  املتغريات  كافة  ت�شمل  لالإح�شائيات   اإلكرتونية  بيانات  قاعدة  اإن�شاء  مت   -

واملوؤ�شرات الق�شائية واأداء املحاكم.

- االإ�شارة اإىل اإعداد ق�شم االإح�شاء بوزارة العدل )27( جدواًل اإح�شائيًا منها الطعون يف املحكمة االحتادية 

التخطيط  الإدارة  اإعدادها  يتم  اأداء  موؤ�شر   )26( وكذلك  واجلزائية،  املدنية  والدعاوى  واأنواعها  العليا 

اال�شرتاتيجي.

تلك  العدل ومن  وزارة  اأعدتها  التي  الق�شائية  االإح�شاءات  املخت�شة من  ا�شتفادة اجلهات  اإىل  التنويه   -

للرتكيبة  االحتادي  املجل�س  لالإح�شاء،  الوطني  املركز  الزواج،  �شندوق  الرئا�شة،  �شوؤون  وزارة  اجلهات 

ال�شكانية،  املجل�س االأعلى لالأمن الوطني،  وزارة اخلارجية ووزارة العمل.

املرحلة  و�شيتم خالل  املوقر،  الوزراء  اإىل جمل�س  االإح�شائية  والبيانات  املوؤ�شرات  اإر�شال  التاأكيد على    -

املقبلة و�شع البيانات واملوؤ�شرات الق�شائية يف املوقع االإلكرتوين لوزارة العدل.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

الختيار  القانون  طلبة  بع�س  و  التعليمية  للموؤ�ش�شات  وا�شحة  اإح�شائية  بيانات  وجود  عدم  اإىل  التنويه   -

التخ�ش�س املطلوب بناًء على حجم الق�شايا املنظورة يف حماكم الدولة.

- اال�شتف�شار عن اإمكانية و�شع البيانات واملوؤ�شرات الق�شائية يف املوقع االإلكرتوين لوزارة العدل لكي ت�شتطيع 

كافة فئات املجتمع االطالع عليها. 

التعقيب عليه  الوزير بعد  املقدم من معايل  بالرد  النعيمي  الع�شو/ علي عي�شى  اكتفى �شعادة  - وقد   

مرتني. 

)رد �شخ�شي( )ج 14 املعقودة بتاريخ 2014/5/20م(

54- �شوؤال حول »اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات اأف�شل للمعاقني« املقدم من �شعادة الع�شو/ 
د. �شيخة علي العوي�س اىل معايل / مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية:

لتوفري  ت�شكيل جلان  فيه  على  اأكدت  كتابي  برد  االجتماعية  ال�شوؤون  وزيرة  اأجابت عنه معايل /  فقد    -

خدمات اأف�شل للمعاقني وهي اللجنة ال�شحية وتتوىل م�شوؤوليتها وزارة ال�شحة، واللجنة التعليمية وتتوىل 
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واللجنة  االجتماعية،  ال�شوؤون  وزارة  م�شوؤوليتها  وتتوىل  العمل  وجلنة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  م�شوؤوليتها 

املتخ�ش�شة بالريا�شة والثقافة وتتوىل م�شوؤوليتها وزارة الثقافة والريا�شة وال�شباب وتنمية املجتمع.

اللجان  اأعمال  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  متابعة  �شرورة  على  تعقيبها   يف  الع�شو  �شعادة  اأكدت  حني  يف   -

والتن�شيق بني اجلهات املعنية لتقدمي خدمات اأف�شل للمعاقني، وطالبت من املجل�س تبني تو�شية يف �شاأن ذلك.

)رد كتابي + تو�شية( )ج 14 املعقودة بتاريخ 2014/5/20م(

55- �شوؤال حول »ت�شجيع العمل التطوعي« املقدم من �شعادة الع�شو/ �شامل حممد بالركا�س العامري 
اإىل معايل/ مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية والذي اأكدت معاليها يف معر�س اإجابتها 

عنه على:

- تقدم وزارة ال�شوؤون االجتماعية ووزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع و احلكومات املحلية الدعم املادي 

والفني للجمعيات االأهلية يف الدولة. 

ال�شوؤون  وزارة  قبل  من  منها )184( جمعية مرخ�شة  الدولة  عام يف  نفع  ذات  هناك )424( جمعية   -

االجتماعية واجلمعيات االأخرى مرخ�شة من قبل احلكومات املحلية.

- هناك العديد من الربامج التي ت�شجع على التطوع يف الدولة منها: برنامج )تكاتف( و )جمعية متطوعي 

االإمارات( باالإ�شافة اإىل اجلوائز املحفزة التي متنح للمتطوعني االأمر الذي �شي�شاهم يف ا�شتقطابهم.

- اأطلقت وزارة ال�شوؤون االجتماعية مبادرة )اأنا متطوع( لطالب املدار�س وذلك لت�شجيعهم على االنخراط 

يف العمل التطوعي.

- وزارة ال�شوؤون االجتماعية تاأخذ االأعمال التطوعية كاأحد موؤ�شرات ومعايري جائزة النامو�س التي متنح 

ملوظفي الوزارة املتميزين وكذلك معظم الوزارات لديها جائزة داخلية حتفيزية ملوظفيها على التميز.

- التاأكيد على منح املتطوع املوظف الذي ي�شارك يف امل�شاركات اخلارجية مهمة ر�شمية وذلك وفقًا للقانون.

- يتم تكرمي االأ�شخا�س الذين ي�شاركون يف االأعمال التطوعية من خالل بع�س اجلوائز التي تقدم من جهات 

خمتلفة على م�شتوى الدولة.

- هناك )95( األف و )500( متطوع م�شجلني بقاعدة البيانات عن املتطوعني والعمل التطوعي يف اجلمعيات 

املرخ�شة من قبل وزارة ال�شوؤون االجتماعية. 

- التاأكيد على ال�شماح الأي جمعية  تعنى بالعمل التطوعي فتح اأفرع لها يف اأي مكان يف الدولة.

 - يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي:

- التنويه اإىل اأن العمل التطوعي ي�شاهم يف ق�شاء اأوقات الفراغ يف اأمور تخدم املجتمع وخا�شة من هم من 

فئتي ال�شباب واملتقاعدين.

- االإ�شارة اإىل اأن القانون االحتادي رقم )6( ل�شنة 1974م ب�شاأن اجلمعيات ذات النفع العام والعمل االأهلي 

ركز على تراخي�س اجلمعيات وعملها دون الت�شجيع على العمل التطوعي.

- التنويه اإىل عدم توافر االأماكن املخ�ش�شة ملمار�شة املتطوع العمل التطوعي يف الدولة.

العمل  ملمار�شة  اإجازات  منحهم  ب�شاأن  عملهم  �شعوبات من جهات  املتطوعني  بع�س  مواجهة  اإىل  االإ�شارة   -

التطوعي يف االأن�شطة احلكومية وغري احلكومية.

- اال�شتف�شار عن اإلزامية منح املوظف اإجازة اأثناء م�شاركته يف العمل التطوعي خارج الدولة.

- اال�شتفهام عن منح جائزة العمل التطوعي لغري املوظفني الذين ي�شاركون يف االأن�شطة التطوعية.

- املطالبة بوجود جهة على امل�شتوى االحتادي تعنى بالعمل التطوعي يف الدولة.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ �شامل حممد بالركا�س العامري بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيب 

عليها مرتني، وطلب من املجل�س تبني تو�شية يف �شاأن »اإن�شاء هيئة احتادية ُتعنى بتنظيم وت�شجيع العمل 

التطوعي يف الدولة«.

)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

56- �شوؤال حول »التغيري امل�شتمر يف املناهج الدرا�شية يف التعليم اخلا�س« املقدم من �شعادة الع�شو/ علي 
يف  معاليه  اأكد  والذي  والتعليم  الرتبية  – وزير  القطامي  حممد  حميد   / معايل  اإىل  النعيمي  عي�شى 

معر�س اإجابته عنه على:

- االإ�شارة اإىل اأن قطاع التعليم يف الدولة ي�شم )17( منهجًا خمتلفًا وال يتم اعتماد اأو اإجراء اأي تعديل يف 

املناهج اإال بعد درا�شتها واعتمادها من قبل الوزارة.

- التنويه اإىل اأن الوزارة يف �شدد مراجعة كلية للمعايري املوحدة وهناك خطة مت درا�شتها مع كافة االأطراف 

ذات العالقة الإقرار معايري موحدة ت�شكل ناجت تتطلع له الوزارة يف التعليم.

- التاأكيد على اأن قانون التعليم اخلا�س يف مراحله النهائية وتعطي الالئحة التنفيذية للقانون ال�شلطة الرقابية 

للوزارة على املدار�س اخلا�شة. 

- التنويه اإىل اأن مواد اللغة العربية والرتبية الوطنية والرتبية االإ�شالمية �شتكون اإلزامية لعالج �شعف �شخ�شية 

الطلبة يف املدار�س اخلا�شة.

- االإ�شارة اإىل اأن هناك خطة لرتخي�س املعلمني وفق معايري �شاملة يف القطاع العام واخلا�س وذلك عن طريق 

الهيئة الوطنية للموؤهالت.
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- االإ�شارة اإىل اأنه يوجد خط �شاخن لدى الوزارة ميكن من خالله اأن يتقدم اأولياء االأمور ب�شكواهم ومالحظاتهم 

ومقرتحاتهم للوزارة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل �شعف اآلية الرقابة املتبعة من قبل الوزارة على املدار�س اخلا�شة.

- االإ�شارة اإىل عدم  تنا�شب املناهج يف املدار�س اخلا�شة مع البيئة املحلية والتي مت�س م�شامينها الثوابت 

الدينية والوطنية مما لها تاأثري �شلبي على الطلبة.

- اال�شتف�شار عن مبادرة ت�شكيل جمل�س ا�شت�شاري للمدار�س اخلا�شة الذي اأعلنت عنه الوزارة م�شبقًا، وعن 

دوره يف االرتقاء بالتعليم اخلا�س والرقابة عليه.

- الت�شاوؤل عن اإمكانية و�شع خط �شاخن جماين اأو تطبيق اإلكرتوين يتيح الأولياء االأمور �شهولة التوا�شل مع 

الوزارة.

- اال�شتفهام عن دور الوزارة يف التحقق من ال�شهادات التخ�ش�شية احلا�شلني عليها معلمي املدار�س اخلا�شة.

التعقيب عليه  الوزير بعد  بالرد املقدم من معايل  النعيمي   - وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ علي عي�شى 

مرتني، كما طالب املجل�س بتبني تو�شية يف  �شاأن »�شرورة مراجعة وتطوير الالئحة التنظيمية للتعليم 

اخلا�س مبا يحقق اأهدافها اال�شرتاتيجية، وي�شمن تطبيق املدار�س اخلا�شة للمناهج الدرا�شية املعتمدة 

من قبل الوزارة«.

 )رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

57- �شوؤال حول »التوطني يف م�شاريع تطوير البنية التحتية والطرق واالإ�شراف على تنفيذها« املقدم من 
�شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي اإىل معايل/ د. عبداهلل حممد باحليف النعيمي – وزير االأ�شغال العامة.   

ت�شرف  التي  امل�شاريع  اأن جميع  على  فيه  اأكد  كتابي  برد  العامة  االأ�شغال  وزير  عنه معايل  اأجاب  وقد   -

كما  عالية،  بكفاءة  املواطنني  املهند�شني  خالل  من  تتم  امل�شروع  مراحل  جميع  ويف  تنفيذها  على  الوزارة 

اأطلقت الوزارة مبادرة تقوم على ت�شمني اال�شت�شاريني تعيني عدد من املهند�شني املواطنني احلديثي التخرج 

ليتم تدريبهم وتاأهيلهم من خالل م�شاريع الوزارة. 

اأكد �شعادة الع�شو يف تعقيبه على اأهمية مو�شوع التوطني وخ�شو�شًا يف م�شاريع تطوير البنية  يف حني   -

التحتية والطرق لكونها م�شاريع تقدر قيمتها مبليارات الدراهم حيث يتم دفع جزء من هذه املبالغ ل�شركات 

اال�شت�شارات الهند�شية واملقاوالت االأجنبية امل�شرفة على امل�شاريع وبالتايل يتم حتويل تلك املبالغ للخارج 

مما له �شرر على الدولة.

)رد كتابي( )ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

58- �شوؤال حول »اإلزامية متثيل العن�شر الن�شائي يف جمال�س اإدارات جميع الهيئات وال�شركات احلكومية 
بالدولة« املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي اإىل معايل/ حممد عبداهلل القرقاوي – وزير 

�شوؤون جمل�س الوزراء:

وقد اأجاب عنه معايل / وزير �شوؤون جمل�س الوزراء برد كتابي اأكد فيه على اأنه مت جتديد حوايل 17 	 

جمل�س اإدارة للجهات واملوؤ�ش�شات االحتادية خالل الفرتة املا�شية، حيث كان هناك متثيل للعن�شر الن�شائي 

يف 13 منها، و�شوف حتر�س الوزارة خالل الفرتة املقبلة على رفع تلك الن�شبة عند جتديد باقي جمال�س 

االإدارات للجهات واملوؤ�ش�شات االحتادية التي مل تنته بعد.

- يف حني طالب �شعادة الع�شو يف تعقيبه باإتاحة الفر�شة الأكرب عدد من املواطنات املوؤهالت ليتمكن من 

امل�شاركة يف جمال�س االإدارات مما �شوف ي�شاعدهن على تطوير مهاراتهن القيادية واتخاذ القرار.

)رد كتابي( )ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

59- �شوؤال حول »نتائج تقارير اأداء الوزارات والهيئات االحتادية لالأعوام )2011 – 2013(« املقدم من 
�شعادة الع�شو/ مروان اأحمد بن غليطة اإىل معايل / حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �شوؤون جمل�س 

الوزراء:  

احلكومية 	  اجلهات  اأن  على  فيه  اأكد  كتابي  برد  الوزراء  �شوؤون جمل�س  وزير   / معايل  عنه  اأجاب  وقد 

االحتادية قامت بتطوير خططها وم�شاريعها ومبادراتها للفرتة من 2011-2013 متا�شيًا مع هذه الروؤية، 

ومتكنت خالل االأعوام الثالثة هذه من حتقيق العديد من النتائج يف خمتلف القطاعات التي �شاهمت يف 

تر�شيخ مكانة الدولة وريادتها يف م�شريتها نحو حتقيق روؤية االإمارات 2021.

للمجل�س  باجلهات احلكومية  اخلا�شة  االأداء  تقارير  اأهمية  على  تعقيبه  الع�شو يف  �شعادة  اأكد  يف حني   -

�شرورية  اأداة  واملوؤ�شرات  املعايري  اإن  حيث  واملوازنة،  باالأداء  لربطها  عليها  الرقابة  يف  االحتادي  الوطني 

لقيا�س نتائج التنفيذ الفعلي ومقارنتها بامل�شتهدفات وحتديد االنحرافات واأ�شبابها والبحث عن عالجها.

)رد كتابي( )ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

60- �شوؤال حول »الن�شيد الوطني للدولة« املقدم من �شعادة الع�شو / د. �شيخة عي�شى العري اإىل معايل 
/ حممد عبداهلل القرقاوي – وزير �شوؤون جمل�س الوزراء:

وقد اأجاب عنه معايل / وزير �شوؤون جمل�س الوزراء برد كتابي اأكد فيه على اأن اعتماد الن�شيد الوطني 	 

للدولة يدخل �شمن اخت�شا�شات رئي�س الدولة.

- يف حني اأكدت �شعادة الع�شو يف تعقيبها على �شرورة اعتماد الن�شيد الوطني احلايل ب�شكل ر�شمي.

)رد كتابي( )ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(
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61- �شوؤال حول »تدين م�شتوى اخلدمات ال�شحية يف االإمارات ال�شمالية« املقدم من �شعادة الع�شو/ د. 
�شيخة عي�شى العري اإىل معايل/ عبدالرحمن حممد العوي�س – وزير ال�شحة: والذي اأكد معاليه يف 

معر�س اإجابته عنه على:  

االإداريون،  الفنيون،  ال�شيادلة،  املمر�شون،  االأطباء،  منهم   موظفًا   )10472( الوزارة  لدى  يوجد   -

املهند�شون وغريهم.

- االإ�شارة اإىل اأن املرتددين على العيادات التخ�ش�شية التابعة للوزارة يف عام 2013م  بلغ )1.115.900( 

مري�شًا واملرتددين على امل�شت�شفيات بلغ يف عام 2013م )1.960.707( مري�شًا.

- التنويه اإىل اأن ر�شا املتعاملني مع وزارة ال�شحة و�شل يف عام 2013م  اإىل )77.8%( وامل�شتهدف من 

احلكومة هو )%77(.

- هناك ق�شور يف ت�شهيل اخلدمات املقدمة من وزارة ال�شحة وذلك الرتباطها بنظام امليزانية ال�شفرية. 

- التاأكيد على اأن مدة مكوث املري�س يف امل�شت�شفى بعد تلقيه العالج الالزم و�شلت اإىل )3.725( يومًا من 

امل�شتهدف )4.2( يومًا  يف عام 2013م.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكدت عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبها على رد معايل الوزير هي: 

ال�شحية  ب�شاأن م�شتوى اخلدمات  ال�شحة  لوزارة  ا�شرتاتيجي  روؤية م�شتقبلية وتخطيط  املطالبة بوجود   -

التي تقدمها .

- املطالبة بوجود جهة رقابية م�شتقلة على وزارة ال�شحة لتقييم م�شتوى اخلدمات ال�شحية التي تقدمها 

امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية التابعة للوزارة.

- االقرتاح باإن�شاء غرفة عمليات تابعة لوزارة ال�شحة يتم من خاللها معرفة امل�شت�شفيات التي يوجد بها 

�شواغر للمر�شى وذلك للتخفيف من ازدحامات املر�شى يف بع�س امل�شت�شفيات.

امل�شت�شفيات  الوافدين على  التقليل من املرتددين  الوافدين �شاهم يف  اأن فر�س ر�شوم على  اإىل  التنويه   -

واملراكز ال�شحية التابعة لوزارة ال�شحة.

- وقد اكتفت �شعادة الع�شو/ د. �شيخة عي�شى العري بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني.  

 )رد �شخ�شي( )ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

را�شد حممد ال�شريقي اإىل معايل/  62- �شوؤال كان حول »فريو�س كورونا« املقدم من �شعادة الع�شو/ 
عبدالرحمن حممد العوي�س – وزير ال�شحة، فقد اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- مت ت�شجيل اأول حالة اإ�شابة لفريو�س كورونا بالدولة بتاريخ 26 مار�س 2013 وهي احلالة التي مت ت�شخي�شها 

باأملانيا ملواطن يتعالج من مر�س ال�شرطان هناك.

مواطنا وميثلون)26.5%( من  �شخ�شا  منها عدد )18(  اإ�شابة  الدولة )68(  االإ�شابات يف  بلغ عدد   -

اإجمايل االإ�شابات بالدولة و اإجمايل الوفيات عددها )10( وفيات من بينها )4( وفيات من املواطنني.

- التاأكيد على جاهزية امل�شت�شفيات  للقيام باإجراءات العزل ال�شحي للحاالت امل�شتبهة واملوؤكدة خمربيًا 

باإ�شابتها بفريو�س كورونا.

- التنويه اإىل اأن ما يقارب )50( �شخ�شًا  من امل�شابني بفريو�س كورونا مل تظهر عليهم اأي اأعرا�س جانبية 

توؤكد اإ�شابتهم بهذا الفريو�س.

2013م مل يتم اكت�شاف حالة اأخرى  - بعد اكت�شاف احلالة االأوىل لفريو�س كورونا يف الربع االأول من عام 

باالإ�شافة اإىل وفاة احلالة التي مت اكت�شافها باأملانيا.

- هناك توا�شل دائم مع منظمة ال�شحة العاملية واجلهات املعنية ملعرفة اأي م�شتجدات ب�شاأن فريو�س كورونا 

والوقاية منه.

- هناك العديد من االإجراءات التي اتخذتها احلكومة ملواجهة فريو�س كورونا منها:

1- �شكلت جلنة عليا للجائحات برئا�شة الوكيل امل�شاعد لقطاع املراكز والعيادات ال�شحية بوزارة ال�شحة 
وبتمثيل الهيئات والوزارات املعنية.

2- مت اإعداد خطة وطنية �شاملة للجائحات ومتالزمة ال�شرق االأو�شط كورونا واإن�شاء فريق عمل على م�شتوى 
خمتلف الهيئات ملتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية.

3- اإ�شدار تعميم خا�س بااللتزام بربوتوكوالت مكافحة العدوى يف جميع املن�شاآت ال�شحية يف الدولة ملكافحة 
انت�شار العدوي بني العاملني واملراجعني.

اإجراءات  4- ت�شكيل فريق عمل فني خا�س بالتفتي�س على امل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة ل�شمان تطبيق 
ال�شيطرة ومكافحة العدوى.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل عدم وجود خطة اإعالمية تن�شر الوعي للوقاية من فريو�س كورونا.

- االإ�شارة اإىل اأنه مل يتم التعرف على االأ�شباب الرئي�شية النت�شاره رغم اأن هناك بع�س ال�شكوك باأن يكون 

هناك ارتباط  بني فريو�س كورونا وحلم وحليب االإبل.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب تاأخر الوزارة يف اتخاذ االإجراءات الالزمة ملواجهة فريو�س كورونا.

- املطالبة بوجود خطة وطنية وا�شحة ملواجهة فريو�س كورونا والوقاية منه ومعرفة اأي م�شتجدات عاملية ب�شاأنه.
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- التنويه اإىل عدم وجود بحث علمي لوزارة ال�شحة ملعرفة اأ�شباب االإ�شابة بفريو�س كورونا وعالقته باالإبل 

وكيفية انتقاله للب�شر.

التعقيب عليه  بعد  الوزير  املقدم من معايل  بالرد  ال�شريقي  را�شد حممد  الع�شو/  �شعادة  اكتفى  - وقد 

مرتني.

)رد �شخ�شي( )ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

63- �شوؤال حول »فتح اأفرع ملوؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية يف املناطق اجلنوبية من مدينة العني« 
اآل  ال�شيخ حمدان بن مبارك   / �شمو  اإىل  العامري  بالركا�س  �شامل حممد  الع�شو /  �شعادة  املقدم من 

نهيان – وزير التعليم العايل والبحث العلمي:  

- وقد اأجاب عنه معايل/ وزير التعليم العايل والبحث العلمي برد كتابي، اأكد فيه على اأن جامعة االإمارات 

العربية املتحدة وكليات التقنية العليا ت�شتقبل الطلبة والطالبات من خمتلف اإمارات الدولة، وتوفر لهم كافة 

االإمكانيات لال�شتفادة منها. 

العني  مدينة  املناطق اجلنوبية من  الطالبات يف  تواجه  اأنه  على  تعقيبه  الع�شو يف  �شعادة  اأكد  يف حني   -

�شعوبات يف انتقالهن يوميًا اإىل مقر جامعة االإمارات وكليات التقنية العليا نظرًا لبعد امل�شافة والتي تقارب 

تلك  يف  العليا  التقنية  كليات  لطلبة  موا�شالت  و�شيلة  توفري  عدم  اإىل  باالإ�شافة  هذا  كيلومرتًا،   )120(

املناطق وخ�شو�شًا يف الفرتة امل�شائية.

)رد كتابي( )ج 16 املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(

64- �شوؤال حول »و�شع نظام دائم لتوحيد االإجازات بني اجلامعات واملدار�س« املقدم من �شعادة الع�شو/ علي 
عي�شى النعيمي موجه اإىل �شمو/ ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان – وزير التعليم العايل والبحث العلمي:

- وقد اأجاب عنه معايل/وزير التعليم العايل والبحث العلمي  برد كتابي، اأكد فيه على اأنه مت التن�شيق مع 

وزارة الرتبية والتعليم ب�شاأن توحيد االإجازات الدرا�شية يف مدار�س التعليم العام وموؤ�ش�شات التعليم العايل 

يف الدولة، وبناًء عليه مت التعميم على كافة موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومي واخلا�س بااللتزام باالإجازات 

املحددة لكل عام مدر�شي.

- يف حني اأكد �شعادة الع�شو يف تعقيبه على اأن حتديد االإجازات وتوحيدها تلقائيًا بني املدار�س وموؤ�ش�شات 

التعليم العايل �شيمكن اأولياء االأمور من ترتيب اأجندتهم وبراجمهم االجتماعية.

)رد كتابي( )ج 16 املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(

65- �شوؤال حول »الطلبات التي �شت�شملها الزيادة يف قيمة امل�شاعدة املالية بربنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان« 
املقدم من �شعادة الع�شو / �شلطان �شيف ال�شماحي موجه اإىل معايل / د. عبداهلل باحليف النعيمي – 

وزير االأ�شغال العامة – رئي�س جمل�س اإدارة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان:

- وقد اأجاب عنه معايل / وزير االأ�شغال العامة – رئي�س جمل�س اإدارة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان برد 

كتابي اأكد فيه على اأن الربنامج اعتمد معيار وا�شح وحمدد وهو اأن يتم حتديد مبلغ امل�شاعدة على اأ�شا�س 

مقدار ح�شة الفرد من الدخل يف اأ�شرة مقدم الطلب، واأن تطبيقه فقط على قرارات امل�شاعدات املالية بعد 

�شدور قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن مبلغ الدعم ال�شكني.

- يف حني اأكد �شعادة الع�شو يف تعقيبه على اأن حتديد الربنامج ملبلغ امل�شاعدة على اأ�شا�س مقدار ح�شة الفرد 

من الدخل يف االأ�شرة �شيحرم الكثري من املواطنني من احل�شول على مبلغ الدعم ال�شكني )800،000( 

بالرغم من كونها قر�شًا، وذلك يف ظل ارتفاع تكلفة بناء امل�شكن يف الدولة.

)رد كتابي( )ج 16 املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(

 / الع�شو  �شعادة  من  املقدم  للمواطنني«  �شكنية  وحدة  األف   )40( اإن�شاء  يف  »التاأخر  حول  �شوؤال   -66
عبدالعزيز عبداهلل الزعابي موجه اإىل معايل / د. عبداهلل باحليف النعيمي – وزير االأ�شغال العامة – 

رئي�س جمل�س اإدارة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان:

اأ�شدر ما يقارب  اأن الربنامج  اأكد فيه على  برد كتابي  العامة  االأ�شغال  / وزير  اأجاب عنه معايل  وقد   -

البت يف  التي تق�شي ب�شرعة  التوجهات احلكومية احلالية  )15،000( قرار م�شاعدة �شكنية، وبناًء على 

طلبات امل�شاعدات ال�شكنية فقد قام الربنامج بو�شع خططًا م�شتقبلية ت�شمن له البت يف الطلبات املقدمة 

بحد اأق�شى خالل �شنتني على اأن يتم الو�شول ملرحلة اأن ت�شدر املوافقة على الطلب بذات ال�شنة املقدم فيها 

اإن مل يكن بنف�س الوقت. 

- يف حني اأكد �شعادة الع�شو يف تعقيبه على اأنه بالرغم من �شدور قرار من احلكومة باإن�شاء )40( األف 

وحدة �شكنية يف 2008م ومرور 6 �شنوات على ذلك اإال اأن الربنامج مل ي�شدر اإال )15،000( قرار م�شاعدة 

�شكنية فقط، وبالتايل فاإن اأعداد الطلبات يف ازدياد اإىل االآن.

)رد كتابي( )ج 16 املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(

اأرا�شيهم  على  املواطنني  ح�شول  اإجراءات  ت�شهيل  يف  املحلية  اجلهات  مع  »التن�شيق  حول  �شوؤال   -67
ال�شكنية« املقدم من �شعادة الع�شو / علي عي�شى النعيمي موجه اإىل معايل / د. عبداهلل باحليف النعيمي 

– وزير االأ�شغال العامة – رئي�س جمل�س اإدارة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان:
- وقد اأجاب عنه معايل / وزير االأ�شغال العامة- رئي�س جمل�س اإدارة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان برد 
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كتابي اأكد فيه على اأن الربنامج عقد اجتماعات متوالية مع اجلهات املحلية حيث مت توقيع مذكرات تفاهم 

وت�شكيل جلان م�شرتكة للتن�شيق يف �شبيل تذييل اأية عوائق قد توؤدي لعدم متكني املواطنني من عدم اال�شتفادة 

اأف�شلية يف  الربنامج  مالية من  للحا�شل على م�شاعدة  يكون  اأن  االتفاق على  ال�شكنية، ومت  امل�شاعدة  من 

احل�شول على اأرا�ٍس للبناء عليها باالإ�شافة اإىل اإن�شاء املجمعات ال�شكنية.

- يف حني اأكد �شعادة الع�شو يف تعقيبه على اأهمية ق�شية االإ�شكان يف تاأمني اال�شتقرار للمواطنني، يف حني اأن 

الربنامج قام باإلغاء الكثري من املوافقات ال�شكنية ال�شادرة للمواطنني والتي بلغت )2000( موافقة تبلغ تكلفتها 

مليار درهم، نظرًا لعدم ا�شتكمالهم االإجراءات املتبعة للح�شول على امل�شكن ومن �شمنها االأر�س ال�شكنية، مما 

يدل على وجود م�شكالت وعوائق تتطلب اإيقاف اإلغاء املوافقات ال�شكنية واإيجاد اآلية حلل هذه االإ�شكاليات. 

)رد كتابي( )ج 16 املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(

�شندوق  منحة  على  باحل�شول  اخلا�س  ال�شهري  الدخل  �شقف  حتديد  �شرط  »اإلغاء  حول  �شوؤال   -68
الزواج«  املقدم من �شعادة الع�شو /حممد بطي القبي�شي اإىل معايل / د. ميثاء �شامل ال�شام�شي – وزيرة 

دولة – رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق الزواج، والذي اأكدت  معاليها يف معر�س اإجابتها عنه على:

اإن�شاء موؤ�ش�شة �شندوق الزواج حدد الفئة امل�شتحقة  1992م ب�شاأن  - القانون االحتادي رقم )47( ل�شنة 

ملنحة ال�شندوق وهي فئة ذوي الدخل املحدود، ومل يتم حتديدها من قبل جمل�س اإدارة �شندوق الزواج.

- االإ�شارة اإىل اأنه لي�س من اخت�شا�س جمل�س اإدارة �شندوق الزواج اإلغاء �شرط حتديد �شقف الدخل ال�شهري 

ال�شتحقاق منحة ال�شندوق. 

- التنويه اإىل اأنه مت رفع �شقف راتب م�شتحقي منحة �شندوق الزواج اإىل )20( األف درهم من اأجل ا�شتيعاب 

اأكرب عدد ممكن من ال�شباب املقبلني على الزواج.

تقدم  اإعانات   وميزانية  ت�شغيلية  ميزانية  ق�شمني:  اإىل  تنق�شم  الزواج  �شندوق  ميزانية  اأن  اإىل  التنويه   -

مل�شاعدة ال�شباب يف تقلي�س تكلفة الزواج.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: 

- املطالبة باإلغاء حتديد �شقف الدخل ال�شهري اخلا�س باحل�شول على منحة �شندوق الزواج وزيادة املنحة 

املقدمة من )70( األف درهم اإىل )100( األف درهم.

تغطيتها من  م�شدر دخله مما  الزواج  املقبل على  ي�شتطيع  باهظة وال  الزواج  تكاليف  اأن  اإىل  االإ�شارة   -

ي�شطره  للجوء اإىل  البنوك لالقرتا�س.

- االإ�شارة اإىل عدم ا�شتفادة �شريحة كبرية من ال�شباب من منحة �شندوق الزواج نظرًا الرتفاع الرواتب 

الأكرث عن )20( األف درهم.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ حممد بطي القبي�شي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني.

)رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 16 املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(

69- �شوؤال حول »الرقابة على حمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي« املقدم من �شعادة الع�شو / اأحمد 
حممد رحمة ال�شام�شي اإىل معايل / د. را�شد اأحمد بن فهد – وزير البيئة واملياه، والذي اأكد  معاليه 

يف معر�س اإجابته عنه على:

- هناك ا�شرتاتيجية الإدارة املياه املتكاملة على م�شتوى الدولة ومنها مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة.

- االإ�شارة اإىل وجود )79( حمطة ملعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي  موزعة يف خمتلف اإمارات      الدولة، يتم 

ا�شتخدام )64%( من املياه املعاجلة فيها يف قطاع الزراعة وبع�س االأن�شطة االأخرى.

- تقوم وزارة البيئة واملياه بالرقابة على عمل حمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي وقيا�س مدى تاأثري 

ت�شريف تلك املياه على البيئة. 

- يتم حاليًا اإجراء درا�شة لو�شع معايري وطنية على م�شتوى الدولة يف �شاأن توحيد موا�شفات املياه املعاجلة 

يف حمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي.

جميع  اإزالة  اأجل   من  وذلك  ثالثية  معاجلة  تكون  الدولة  يف  ال�شحي   ال�شرف  ملياه  املعاجلات  معظم   -

ال�شوائب التي حتتوي عليها ولها تاأثري �شلبي على البيئة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- التنويه اإىل  عدم وجود ت�شريع قانوين مينح وزارة البيئة واملياه �شالحية الرقابة واالإ�شراف على حمطات 

معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي  ومنح الت�شاريح البيئية لتلك املحطات.

- االإ�شارة اإىل قيام بع�س اجلهات احلكومية املحلية باالإ�شراف والرقابة على حمطات معاجلة مياه ال�شرف 

ال�شحي نظرًا لغياب دور وزارة البيئة واملياه يف الرقابة عليها.

- التنويه اإىل ارتكاب بع�س حمطات  معاجلة  مياه ال�شرف ال�شحي التابعة لل�شركات اخلا�شة خمالفات 

توؤثر على البيئة دون وجود اأي جهة رقابية عليها.

- املطالبة بتقدمي دعم احتادي ملحطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي يف خمتلف اأنحاء اإمارات الدولة.

 - وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد حممد رحمة ال�شام�شي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب 

عليه مرتني. 

)رد �شخ�شي( )ج 16 املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(
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امل�شتقيلني من الهيئة االحتادية  70- �شوؤال حول »منح املكافاأة ال�شنوية للموظفني املواطنني واأعداد 
للرقابة النووية يف �شنة 2013م« املقدم من �شعادة الع�شو/ حمد اأحمد الرحومي اإىل معايل/ د. اأنور 

اأكدت احلكومة يف معر�س  والذي  الوطني االحتادي،  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  – وزير  حممد قرقا�س 

اإجابتها عنه على:

- اأعطت الالئحة الداخلية للهيئة االحتادية للرقابة النووية ملجل�س االإدارة ال�شلطة التقديرية لتقدير مكافاأة 

�شنوية ملوظفي الهيئة.

- اعتمدت الهيئة اآلية منح املكافاأة ال�شنوية جلميع موظفي الهيئة املواطنني وذلك ح�شب تقييم االأداء ال�شنوي 

للموظف باأن ال يقل عن جيد جدًا.

- يعمل جمل�س االإدارة على درا�شة ومراجعة اآلية منح املكافاأة ال�شنوية للموظفني للعمل على حل االإ�شكاليات 

املتعلقة بها، ولذلك فاإنه مل يتم اعتماد املكافاأة ال�شنوية ل�شنة 2013 حتى االآن. 

- يقوم جمل�س اإدارة الهيئة بدرا�شة اأ�شباب تقدمي )13( مواطنًا ا�شتقالتهم من وظائفهم يف الهيئة للوقوف 

عليها وعالجها.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد احلكومة هي: 

%( من جمموع املوظفني املواطنني بالهيئة هي ن�شبة غري مقبولة وال  اأن ا�شتقالة ن�شبة )16  - التاأكيد على 

تر�شي طموح و�شيا�شة التوطني يف الدولة.

- اال�شتف�شار عن وجود فروقات يف املكافاآت املالية التي اعتمدتها الهيئة بني املوظفني االأجانب واملواطنني.

املواطنة  الوظيفية  الكوادر  للمحافظة على  للهيئة وذلك  والوظيفي  املايل  الكادر  النظر يف  باإعادة  - املطالبة 

العاملة فيها.

- االإ�شارة اإىل اأن اأغلب ا�شتقاالت املوظفني املواطنني تتمركز يف اإدارة واحدة، لذا يجب الوقوف على االأ�شباب 

واالإ�شكاليات املتعلقة بتلك االإدارة.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ حمد اأحمد الرحومي بالرد املقدم من احلكومة بعد التعقيب عليها مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

الع�شو/  �شعادة  من  املقدم  التناف�شية«  لتحقيق  الوزارات  قبل  من  املعتمدة  »العنا�شر  حول  �شوؤال   -71
اأحمد حممد رحمة ال�شام�شي اإىل معايل/ رمي اإبراهيم الها�شمي – وزير دولة – رئي�س جمل�س االإمارات 

للتناف�شية، والتي اأكدت  معاليها يف معر�س اإجابته عنه على:

- اعتمدت الوزارات االحتادية عددا من املوؤ�شرات املرتبطة بنطاق عملها لتحقيق التناف�شية وهي )50( موؤ�شر 

كُل يف جمال عملها. 

 - مت تنظيم ور�س عمل للوزارات من قبل فريق عمل جمل�س االإمارات للتناف�شية  لعر�س اأهم املوؤ�شرات الرئي�شية 

النا�شرة  العاملية  تتبعها اجلهات  التي  التقييم  باآليات  املتعلقة  املمار�شات  واأف�شل  العاملية  التقارير  يف خمتلف 

لتلك املوؤ�شرات.

- التاأكيد على اعتماد جمل�س االإمارات للتناف�شية عدة موؤ�شرات للوزارات لتحقيق عن�شر من عنا�شر التناف�شية 

كل يف جمال عملها بعد التاأكد من وجود اآلية يف الوزارات لتحقيق ذلك.

عنا�شر  من  عن�شر  لتحقيق  الوزارات  قبل  من  اختيارها  مت  التي  املوؤ�شرات  بع�س  هناك  اأن  اإىل  التنويه   -

التناف�شية  مرتبطة ب�شكل مبا�شر مع اخلطة اال�شرتاتيجية، وهناك بع�س املوؤ�شرات ال ترتبط ب�شكل مبا�شر مع 

اخلطة اال�شرتاتيجية املعتمدة.

هناك بع�س املوؤ�شرات التي حتقق عن�شر من عنا�شر التناف�شية للوزارات غري مرتبطة بالعنا�شر الدولية   -

للتناف�شية كونها تهتم باالأولويات الوطنية مثل موؤ�شرات وزارة ال�شوؤون االجتماعية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزيرة هي: 

- اال�شتف�شار عن العنا�شر التي مت اعتمادها لكل وزارة لتحقيق التناف�شية.

- اال�شتف�شار عن وجود ارتباط بني عنا�شر التناف�شية املعتمدة لكل وزارة يف جمالها مع اخلطة اال�شرتاتيجية 

املعتمدة للوزارة.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد حممد رحمة ال�شام�شي بالرد املقدم من معايل الوزيرة بعد التعقيب 

عليها مرتني.  

)رد �شخ�شي( )ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

اإىل  النعيمي  الع�شو / علي عي�شى  املقدم من �شعادة  املتقاعدين«  »تاأخر �شرف معا�شات  �شوؤال حول   -72
العامة  الهيئة  اإدارة  – نائب رئي�س جمل�س  املالية  لل�شوؤون  الدولة  – وزير  الطاير  معايل / عبيد حميد 

للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية:

- وقد اأجاب عنه معايل/ وزير الدولة لل�شوؤون املالية – نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للمعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية برد كتابي اأكد فيه على اأنه نتيجة لتطبيق نظام اآيل جديد ل�شرف املعا�شات والتحوط 

اأبريل ملدة يوم واحد  اأخطاء قد حتدث، ح�شل تاأخري يف �شرف بع�س املعا�شات امل�شتحقة عن �شهر  اأية  من 

اأع�شاء  بت�شكيل جلنة حتقيق مكونة من  الهيئة  اإدارة  قام جمل�س  فقد  ورغم ذلك  البنوك،  بع�س  ويومني يف 

املجل�س لبيان مالب�شات التاأخري.

- يف حني اأكد �شعادة الع�شو يف تعقيبه على اأن تاأخر �شرف معا�شات املتقاعدين يعر�شهم للغرامات والر�شوم 

من قبل م�شارف وبنوك الدولة، حيث كان االأجدر بالهيئة اأن ت�شع خطة طوارئ من قبل مركز اإدارة املخاطر 

يف حال وجود اأية اأعطال يف االأنظمة االإلكرتونية اأو املالية قد حتدث للهيئة وامل�شتفيدين منها.

)رد كتابي( )ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(
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الع�شو/  �شعادة  من  املقدم  ال�شابقني«  الوطني  املجل�س  الأع�شاء  التقاعدي  »املعا�س  حول  �شوؤال   -73
�شلطان جمعة ال�شام�شي موجه اإىل معايل / عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�شوؤون املالية – نائب 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية: 

العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب   – املالية  لل�شوؤون  الدولة  وزير   / معايل  عنه  اأجاب  وقد   -

للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية برد كتابي اأكد فيه على اأن الهيئة لي�شت اجلهة املخت�شة بتعديل مقدار 

املكافاأة التي ت�شرف الأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي. 

- يف حني احتفظ �شعادة الع�شو بحقه يف توجيه ال�شوؤال اإىل اجلهة املخت�شة.

)رد كتابي( )ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

74- �شوؤال حول »جعل التوطني اأحد معايري تر�شية املناق�شات احلكومية على ال�شركات اخلا�شة« املقدم 
من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي موجه اإىل معايل/ عبيد حميد الطاير – وزير الدولة لل�شوؤون 

املالية: 

- وقد اأجاب عنه معايل / وزير الدولة لل�شوؤون املالية برد كتابي اأكد فيه على اأنه جاري ا�شت�شدار القرار 

التنظيمي ب�شيا�شات م�شرتيات احلكومة االحتادية، واأن املعمول به يف الوزارة عند ت�شجيل املوردين هو اأن يكون 

% من راأ�س املال، حيث اإن دور الوزارة يقت�شر على  من �شروط الت�شجيل امتالك املواطن مبا ال يقل ن�شبته 51 

و�شع �شيا�شات واإجراءات ال�شراء واإدارة ال�شراء االإلكرتوين ويتم التطبيق عن طريق اجلهات االحتادية.

- يف حني اأكد �شعادة الع�شو يف تعقيبه على �شرورة و�شع �شيا�شات حمددة ت�شجع جميع املوردين يف القطاع 

اخلا�س بزيادة ن�شب التوطني لديهم، واإعطاء ال�شركات امللتزمة االأولوية يف التعاقد معها ودعمها لتحقيق 

اأحد اأهداف االأجندة الوطنية وهو م�شاعفة ن�شب التوطني يف القطاع اخلا�س مبعدل )10( اأ�شعاف.  

 )رد كتابي( )ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

75- �شوؤال حول »تطوير اخلدمات الربيدية وت�شهيل اإجراءات املتعاملني مع بريد االإمارات« املقدم من 
لل�شوؤون  الدولة  – وزير  الطاير  اإىل معايل/ عبيد حميد  النعيمي موجه  الع�شو/ علي عي�شى  �شعادة 

املالية – رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة بريد االإمارات القاب�شة: 

االإمارات  بريد  جمموعة  اإدارة  جمل�س  – رئي�س  املالية  لل�شوؤون  الدولة  وزير   / معايل  عنه  اأجاب  وقد   -

القاب�شة برد كتابي اأكد فيه على اأن جمموعة بريد االإمارات تبنت العديد من امل�شاريع التطويرية التي تعتمد 

على الريادة واالإبداع، توفر خدمات تلبي احتياجات عمالئها الداخلني واخلارجني  احلالية والتنبوؤ باالحتياجات 

امل�شتقبلية ومواكبة التطورات للحفاظ على تقدمي م�شتوى اأف�شل من اخلدمات للمواطنني واملقيمني يف الدولة.

- يف حني طالب �شعادة الع�شو يف تعقيبه با�شتحداث تطبيق اإلكرتوين للربيد ي�شهل على املتعاملني احل�شول 

على  اخلدمات، و�شرورة تطوير املوقع االإلكرتوين للمجموعة لي�شمل اأكرب عدد من خدمتها املقدمة عرب 

ال�شباك، وتطوير خدمة الربيد امل�شجل، حيث اإن الكثري من عمالء الربيد يتذمرون من م�شتوى اخلدمات 

املقدمة لهم، وعدم وجود ميثاق خلدمة املتعاملني وفق ما هو متعارف عليه يف الوزارات واجلهات االأخرى 

عرب مواقعها االإلكرتونية.

)رد كتابي( )ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

76- �شوؤال حول »اإن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة« املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي اإىل 
معايل/ �شلطان �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد، والذي اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- وزارة االقت�شاد لي�شت هي اجلهة املنوط بها االإ�شراف على املناطق احلرة يف الدولة والذي ميكنها من 

اإن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة.

- هناك درا�شة اأعدتها وزارة �شوؤون جمل�س الوزراء حول الرقابة واالإ�شراف على املناطق احلرة يف الدولة 

ومل يتم تكليف وزارة االقت�شاد باالإ�شراف على هذه املناطق.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- االإ�شارة اإىل وجود ما يقارب )40( منطقة حرة منها )10( حتت االإن�شاء يف الدولة يقابل ذلك �شعوبة 

الرقابة على اأن�شطة ال�شركات التجارية التي يتم اإن�شاوؤها يف تلك املناطق.

- املطالبة باإن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة تكون وزارة االقت�شاد ممثلة فيها ل�شمان التن�شيق بني امل�شتويني 

االحتادي واملحلي يف هذا ال�شاأن.

التعقيب عليه  الوزير بعد  املقدم من معايل  بالرد  النعيمي   الع�شو/ علي عي�شى  اكتفى �شعادة  - وقد 

مرة واحدة، وطلب من املجل�س تبني تو�شية حول ال�شوؤال فوافق املجل�س على تفوي�س معايل الرئي�س 

بالنظر يف اإ�شدار التو�شية. 

)رد �شخ�شي( )ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

77- �شوؤال حول »التوطني بقطاع التاأمني« املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي اإىل معايل/ 
اأكد  معاليه يف  التاأمني والذي  اإدارة هيئة  – وزير االقت�شاد- رئي�س جمل�س  املن�شوري  �شلطان �شعيد 

معر�س اإجابته عنه على:

- االإ�شارة اإىل وجود )60( �شركة تاأمني عاملة يف الدولة منها )34( �شركة وطنية و)26( �شركة اأجنبية، 

وبلغ عدد الو�شطاء للتاأمني )168( منهم )161( و�شيط تاأمني وطني.

مقارنة  2013م  عام  يف   )%8.9( اإىل  لت�شل  الدولة   يف  التاأمني  �شركات  يف  التوطني  ن�شبة  ارتفاع   -
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ب)5.5%( يف عام 2010م.

- بلغ عدد املواطنني العاملني يف قطاع التاأمني )768(  مواطنًا من اإجمايل العاملني يف ال�شركات الوطنية 

واالأجنبية يف قطاع التاأمني والبالغ عددهم )8590( عامل.

- التوطني يف ال�شركات االأجنبية اأكرث من ن�شبة التوطني يف ال�شركات الوطنية والتي بلغت ن�شبتها )%8.8( 

مقارنة بال�شركات االأجنبية والتي بلغت )%9.8(.

- هناك خطة وا�شحة و�شعتها هيئة التاأمني لرفع ن�شبة التوطني يف هذا القطاع لت�شل يف عام 2015م اإىل 

)15%( من خالل العديد من االإجراءات منها:

�شهادات  يتم منحهم  التاأمني  التاأمني عن طريق هيئة  وتدريب )36( مواطنًا عامالأ يف قطاع  تاأهيل   -1
دبلوم بوا�شطة معهد التاأمني القانوين بلندن.

2- ا�شرتاط الهيئة �شرط افتتاح اأي فرع اإ�شايف ل�شركات التاأمني  العاملة يف الدولة بتحقيق ن�شبة توطني 
لل�شركة ال تقل عن )%15(.

3- تاأ�شي�س مركز تدريب التاأمني بالتعاون مع مركز االإمارات للدرا�شات امل�شرفية.

4- تنظيم معر�س للوظائف يف �شاأن التوطني بقطاع التاأمني.

5- اإقامة تكرمي �شنوي لل�شركات التي حتقق ن�شبة عالية يف التوطني بقطاع التاأمني.

اأهمها �شعف الرواتب واحلوافز املادية  التاأمني من  - هناك  بع�س العقبات التي تواجه التوطني  بقطاع 

والتخ�ش�س الفني واالأكادميي يف جمال التاأمني و�شاعات العمل الطويلة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير هي: 

- اال�شتف�شار عن االإجراءات التي قامت بها الوزارة لزيادة ن�شبة التوطني يف قطاع التاأمني.

- االإ�شارة اإىل عدم جتاوز ن�شبة التوطني بقطاع التاأمني )8 %(  بالرغم من اإ�شدار جمل�س الوزراء املوقر 

عام  بنهاية   )% 15( بن�شبة  التاأمني  بقطاع  التوطني  تعزيز  ب�شاأن  2003م  ل�شنة   )2/202( رقم  قرار 

2003م  مع ازدياد الن�شبة )5 %( �شنويًا.

- التنويه اإىل تعيني بع�س املواطنني يف �شركات التاأمني بوظائف دنيا من اأجل ا�شتيفاء ن�شبة التوطني يف 

ال�شركة، باالإ�شافة اإىل التمييز يف التعامل مع الكفاءات املواطنة وجعل بيئة العمل بيئة طاردة لها.

- اال�شتف�شار عن اأ�شباب عدم قيام الهيئة بو�شع اآلية لتوطني الوظائف العليا يف �شركات التاأمني.

- املطالبة بتوفري منح درا�شية مع تقدمي مكافاآت مالية  للطلبة  املواطنني املتخ�ش�شني يف درا�شة  علوم 

التاأمني وفروعه املختلفة.

عليه  التعقيب  بعد  الوزير  املقدم من معايل  بالرد  النعيمي  الع�شو/ علي عي�شى  �شعادة  اكتفى  وقد   -

العمل  بتح�شني ظروف  التاأمني  قيام هيئة  »�شرورة  �شاأن  تو�شية يف  تبني  املجل�س  مرتني، وطلب من 

للمواطنني العاملني يف قطاع التاأمني، والعمل على توفري بيئة عمل جاذبة لهم«. 

 )رد �شخ�شي + تو�شية( )ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

اإىل  غليطة   بن  اأحمد  مروان  الع�شو/  �شعادة  من  املقدم  املوحد«  التجاري  »ال�شجل  حول  �شوؤال   -78
معايل/ �شلطان �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد، والذي اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- قيام الوزارة بالعديد من اخلطوات من اأجل اإن�شاء ال�شجل التجاري املوحد وتتمثل يف:

1- توحيد دليل االأن�شطة التجارية.

لتفادي  الدولة  التجارية يف  ال�شجالت  كافة  لتجميع  االقت�شاد  وزارة  مركزي يف  تخزين  نظام  اإن�شاء   -2
ت�شابه االأ�شماء التجارية يف االإمارات.

3- التعاون مع اجلهات املحلية لتطوير نظام ال�شجل التجاري املوحد يف بع�س االإمارات.

الإن�شاء  االقت�شاد  وزارة  مع  االإلكرتوين  بالربط  تقم  التي مل  املحلية  بع�س اجلهات  متابعة  اإىل  االإ�شارة   -

ال�شجل التجاري املوحد.

- التنويه اإىل اأنه قبل اإن�شاء ال�شجل التجاري املوحد مل  يكن هناك نظام يربط بني اجلهات املحلية التي 

تن�شاأ من خاللها االأ�شماء التجارية مما ترتب عليه ت�شابه يف بع�س االأ�شماء لل�شركات التجارية.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير 

هي: 

- االإ�شارة اإىل التاأخري يف اإن�شاء ال�شجل التجاري املوحد على الرغم من مرور )10( �شنوات على اإ�شدار 

جمل�س الوزراء قرارًا باإن�شاء هذا ال�شجل.

امل�شتثمرين   اأعداد  معرفة  من  الوزارة  �شيمكن  املوحد  التجاري  ال�شجل  اإن�شاء  م�شروع  اأن  اإىل   التنويه   -

ونوعية القطاعات االأكرث اإقبااًل والتي �شت�شاهم يف حتديث الت�شريعات والقوانني يف هذا ال�شاأن.

- اإن�شاء ال�شجل التجاري املوحد �شيجنب تكرار االأ�شماء التجارية يف خمتلف اإمارات الدولة  من خالل بناء 

قاعدة بيانات جتارية موحدة وتوحيد ت�شنيف )كود( االأن�شطة التجارية يف نطاق الدولة.

- االإ�شارة اإىل ت�شرر بع�س اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية من ت�شابه االأ�شماء التجارية وجلوئهم اإىل الق�شاء 

حلل النزاع احلا�شل يف ت�شابه هذه االأ�شماء.

- املطالبة باالإ�شراع يف تفعيل  قرار جمل�س الوزراء املوقر ال�شادر يف عام 2004م يف �شاأن اإن�شاء ال�شجل 

التجاري املوحد.
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- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ مروان اأحمد بن غليطة  بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب عليه 

مرتني،  وطلب من املجل�س تبني تو�شية يف �شاأن »االإ�شراع يف اإجراءات الربط االإلكرتوين بني اجلهات 

�شاأن  يف  وتعديالته  2004م  ل�شنة   )14( رقم  الوزراء  لقرار جمل�س  تنفيذاً  االقت�شاد  ووزارة  املخت�شة 

اإن�شاء ال�شجل التجاري املوحد«. 

)رد �شخ�شي+ تو�شية( )ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

اإىل  ال�شام�شي  رحمة  حممد  اأحمد  الع�شو/  �شعادة  من  املقدم  املالية«  االأ�شواق  يف  »ال�شفافية  حول   -79
وال�شلع،  املالية  االأوراق  اإدارة هيئة  – رئي�س جمل�س  االقت�شاد  – وزير  املن�شوري  �شعيد  �شلطان  معايل/ 

والذي اأكد  معاليه يف معر�س اإجابته عنه على:

- التنويه اإىل حدوث حركة ت�شحيحية يف االآونة االأخرية يف اأ�شواق املال جلني االأرباح وخلق توازن يف ال�شوق 

وتفادي حدوث فقاعة يف االأ�شعار نتيجة لالرتفاع امل�شتمر لقيمة االأ�شهم.

- التاأكيد على تعزيز ال�شفافية واالإف�شاح يف االأ�شواق املالية من خالل القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 

2000م ب�شاأن هيئة و�شوق االإمارات لالأوراق املالية وال�شلع الذي يلزم  االأ�شخا�س �شواء ال�شخ�س الطبيعي 
اأو االعتباري باالإف�شاح العلني اأو اخلا�س عن الو�شع املايل لل�شركة املدرجة يف اأ�شواق املال.

- التاأكيد على عدم جواز ا�شتغالل املعلومات غري املعلنة التي توؤثر يف �شعر االأوراق املالية  لتحقيق املنافع 

ال�شخ�شية وفقًا ملا ن�س عليه القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2000م ب�شاأن هيئة و�شوق االإمارات لالأوراق 

املالية وال�شلع.

- التاأكيد على اإلزام ال�شركات امل�شاهمة العامة بتطبيق نظام االإف�شاح االإلكرتوين يف بداية عام 2014م 

والذي يلزمها باالإف�شاح عن البيانات املالية بعد اإقرارها من جمل�س اإدارة ال�شركة.

- يتم تطبيق نظام اإلكرتوين للرقابة على التداول يف االأ�شواق املالية  لتنبيه املحللني باأي انتهاكات لقواعد 

التداول اأو اأي �شلوك غري عادي  متعلق بتقلبات اأ�شعار ال�شوق.

- التاأكيد على ارتفاع ن�شبة االإف�شاح البيانية لل�شركات من )91 %( يف عام 2011م اإىل )94 %( يف عام 

2013م.

لها  ال�شنوية  الربع  بالتقارير  املتعلقة  املالية  بياناتها  عن  اإف�شاحها  لعدم  �شركة   )34( خالفت  الهيئة   -

وخمالفة بع�س ال�شركات املالية لعدم اإف�شاحها عن املواعيد املقررة الجتماعات جمل�س االإدارة، وتوجيه 

)80( اإنذارا لبع�س املخالفني باالإ�شافة اإىل اإقرار بع�س الغرامات املالية التي و�شلت اإىل اأكرث من مليون 

درهم، واإحالة بع�س املخالفني اإىل النيابة العامة.

- يف حني كانت اأهم املالحظات واالأفكار التي اأكد عليها �شعادة الع�شو يف تعقيبه على رد معايل الوزير 

هي: 

اأ�شواق نا�شئة وهذا يتطلب  اأنه يف االآونة االأخرية متت ترقية االأ�شواق املالية يف الدولة اإىل  - االإ�شارة اإىل 

احلفاظ على امل�شتوى الذي و�شلت اإليه عند اإعادة تقييمها مرة اأخرى من اأجل ترقيتها اإىل االأعلى للو�شول 

اإىل العاملية.

اال�شتثمار  اأمام  املجال  وفتح  ال�شوق  يف  واالأجانب  املحليني  امل�شتثمرين  ثقة  تعزيز  �شرورة  اإىل  التنويه   -

االأجنبي الذي �شيعزز عمل االأ�شواق املالية يف الدولة.

- مطالبة الهيئة باتخاذ االإجراءات املنا�شبة  للحد من امل�شاربات التي حتدث يف االأ�شواق وتوؤثر يف �شري 

عملها.

- املطالبة  بحماية �شغار امل�شتثمرين من التجاوزات املرتكبة من كبار امل�شتثمرين واأع�شاء جمال�س اإدارة 

ال�شركات والتي توؤثر يف القيمة املالية الأ�شهم ال�شركات.

- اال�شتف�شار عن االإجراءات املتخذة من قبل الهيئة لتعزيز ال�شفافية وحما�شبة امل�شوؤولني بتلك ال�شركات 

عند حدوث جتاوزات ت�شر بامل�شاهمني.

- وقد اكتفى �شعادة الع�شو/ اأحمد حممد رحمة ال�شام�شي بالرد املقدم من معايل الوزير بعد التعقيب 

عليه مرتني.

)رد �شخ�شي( )ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(
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- ر�شم بياين تو�شيحي باالأ�شئلة التي مت الرد عليها �شخ�شياً وكتابياً:
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- جدول مباهية تو�شيات االأ�شئلة التي وافق عليها املجل�س خالل هذا الدور:

نظام 1 يف  النظر  »اإعادة  حول  �شوؤال   -

التقاعد املبكر للمراأة«

-  ربط احل�شول على املعا�س التقاعدي 

للمراأة بانتهاء مدة اخلدمة املحددة يف 

قانون املعا�شات والتاأمينات االجتماعية 

ربطه  وعدم  1999م،  ل�شنة   )7( رقم 

ببلوغ �شن اخلم�شني.

ل�شاعات طويلة  العاملة  املراأة  - غياب 

التقاعد  �شن  لرفع  نتيجة  املنزل  عن 

وربطه  �شنة   20 )15اإىل  من  للمراأة 

تعديل  بعد  اخلم�شني(  �شن  ببلوغ 

ل�شنة   )7( رقم  االحتادي  القانون 

اإنهاء  على  ين�س  كان  الذي  1999م 
خدمة املوظف متى بلغت مدة ا�شرتاكه 

يف التاأمني )15( �شنة على االأقل،  فتم 

اإىل  التاأمني  يف  اال�شرتاك  مدة  رفع 

وبلوغ  2007م   �شنة  يف  �شنة   )20(

عمره )50( عامًا.

وكالء 2 معا�شات  »زيادة  حول  �شوؤال   -

املدنيني  واملوظفني  واملدراء  الوزارات 

التقاعد قبل  اإىل  اإحالتهم  الذين متت 

تاريخ 2008/1/1م«

-  اإعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين 

قبل تاريخ 1/1/ 2008، من املدنيني 

والع�شكريني، وذلك بزيادة معا�شاتهم 

الت�شخم  ومعدالت  مبوؤ�شرات  وربطها 

يف الدولة، حتقيقًا للعدالة االجتماعية.

تاريخ  قبل  تقاعدوا  الذين  -املوظفون 

الزيادة  ت�شملهم  مل  2008/1/1م 
هذا  بعد  تقاعدوا  ممن  بغريهم  اأ�شوة 

التاريخ مع اأنهم قدموا للدولة خدمات 

حتى  التاأ�شي�س  مرحلة  يف  جليلة 

بع�س  معا�شات  اأن  وخا�شة  تقاعدهم، 

متطلبات  تلبي  تعد  مل  املتقاعدين  

االرتفاعات  بعد  الكرمية  احلياة 

واخلدمات  ال�شلع  اأ�شعار  يف  املتتالية 

والتي ترتب عليها تاآكل القوة ال�شرائية 

وتاليًا �شعوبة احل�شول على  لدخولهم 

احتياجاتهم وال�شيما املتقاعدين الذين 

هو  واحد  دخل  م�شدر  على  يعتمدون 

املعا�س التقاعدي.  

ما هية التوصيةالتوصيةالسؤالم

رد �شخ�شي

رد كتابي

رد �شخ�شي رد كتابي
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التوعية - �شوؤال حول »تعزيز الهوية الوطنية«3 �شاأن  يف  ا�شرتاتيجية  و�شع   -

الزي  واملحافظة على  االلتزام  باأهمية 

الوطني الذي ميثل اإحدى ركائز هويتنا 

الوطنية.

الوطنية  والثقافة  الهوية   �شعف    -

املنافية  العادات  من  العديد  وظهور 

االإماراتي،  املجتمع  وتقاليد  لعادات 

ال�شباب  تاأثر  العادات  تلك  ومن 

االأخرى  اجلن�شيات  بثقافة  االإماراتي 

يف الزي وعدم التزامهم بالزي الوطني 

اجلن�شيات  عدد  بلغ  حيث  االإماراتي 

املوجودة بالدولة)202( جن�شية، ولكل 

جن�شية زي خا�س بها مما له اأثر كبري 

يف ذوبان العادات والتقاليد.

حكومية 4 مراكز  »اإن�شاء  حول  �شوؤال   -

لعالج وتاأهيل حاالت االإعاقة ال�شديدة 

ومر�شى التوحد من املواطنني«

 -ا�شتنادًا ملا ن�شت عليه املادة )16( 

من الد�شتور باأن ي�شمل املجتمع برعايته 

الق�شر  ويحمي  واالأمومة  الطفولة 

وغريهم من االأ�شخا�س العاجزين عن 

االأ�شباب  من  ل�شبب  اأنف�شهم  حماية 

اأو  ال�شيخوخة   اأو  العجز  اأو  كاملر�س 

البطالة االإجبارية، ويتوىل م�شاعدتهم 

املجتمع،  و�شالح  ل�شاحلهم  وتاأهيلهم 

رعاية  مراكز  بتوفري  الوزارة  تقوم 

بكافة  جمهزة  للمعاقني  وتاأهيل 

مع   للتعامل  والفنية  الطبية  الو�شائل 

اختالف  على  االإعاقة  حاالت  كافة 

فئاتها العمرية

- مراكز تاأهيل املعاقني التابعة لوزارة 

ال�شوؤون االجتماعية ت�شتوعب )%12( 

من جمموع املعاقني يف الدولة، يف ظل 

وجود )5( مراكز تاأهيل للمعاقني  على 

تاأ�شي�س  منذ  فقط  االحتادي  امل�شتوى 

ت�شتقبل  وال  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة 

للرعاية  حتتاج  التي  االإعاقات  حاالت 

 )18( �شن  املعاق  بلوغ  بعد  والتاأهيل  

املعاقني  تاأهيل  مراكز  اأن  كما  عامًا، 

تعاين ق�شورًا يف قلة عدد املخت�شني يف 

باللغة  الناطقني  خا�شة  التوحد  جمال 

ا�شتيعاب  عدم  عن  ف�شاًل  العربية، 

الأعداد  احلكومية  التوحد  مراكز 

وجعلهم  املواطنني  من  التوحد  مر�شى 

حتت قائمة االنتظار.

�شوؤال حول »ارتفاع اأ�شعار جلب العمالة 5

املنزلية«

اأ�شعار  ارتفاع  من  احلد  -�شرورة 

عقد  خالل  من  املنزلية  العمالة  جلب 

جلب  يتم  التي  الدول  مع  اتفاقيات 

يف  حتدد  اأن  على  منها،  العمالة  هذه 

هذه  ا�شتقدام  اأ�شعار  االتفاقيات  هذه 

العمالة حماية حلقوق امل�شتهلكني

مكاتب  على  رقابية  جهة  توفر  -عدم 

قيام  يف  �شاهم  املنزلية  العمالة  جلب 

مكاتب ووكاالت ت�شغيل العمالة املنزلية 

مبالغ  ب�شورة  خدماتها  اأ�شعار  برفع 

فيها من دون مربرات مقبولة خ�شو�شًا 

يف اأوقات معينة من العام حيث اإن كلفة 

ا�شتقدام خادمة اأ�شبح يرتاوح بني 10 

اآالف اإىل 12 األف درهم باالإ�شافة اإىل 

الر�شوم احلكومية االأخرى.

اأن�شطة 6 على  »الرقابة  حول  �شوؤال   -

ال�شركات يف املناطق احلرة بالدولة«.

االقت�شاد  وزارة  بني  التن�شيق   -

واجلهات املعنية املحلية يف �شاأن و�شع 

العاملة يف  ال�شركات  على  تفتي�س  اآلية 

على  الرقابة  ل�شمان  احلرة  املناطق 

اأن�شطة هذه ال�شركات

�شعوبات   االقت�شاد  وزارة  تواجه   -

ال�شركات  اأن�شطة  على  الرقابة  ب�شاأن 

يف املناطق احلرة  حيث اإن غالبية هذه 

اأو  قانونية  نظم  بها  تتواجد  ال  املناطق 

رقابية �شارمة حتول دون دخول ال�شلع 

املغ�شو�شة واملقلدة،  كما ال يوجد تن�شيق 

وتعاون قوي بني االأجهزة املعنية بال�شلع 

املغ�شو�شة بحيث يتم و�شع ا�شرتاتيجية 

االأن�شطة  على  للرقابة  احتادية  

وخا�شة   احلرة  املناطق  يف  التجارية 

الب�شائع املقلدة والتي  تت�شمن خماطر 

على  الدولة  ا�شتحواذ  ظل  يف  �شحية، 

احلرة  املناطق  اإجمايل  من   )%25(

ما  هناك  اإن  حيث  العربي،  العامل  يف 

الدولة  يف  حرة  منطقة   )40( يقارب 

منها )10( حتت االإن�شاء.
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من 7 املادة )60(  »اإلغاء  �شوؤال حول   -

 )11( رقم  احتادي  بقانون  املر�شوم 

الب�شرية  املوارد  ب�شاأن  2008م  ل�شنة 

يف احلكومة االحتادية وتعديالته«.

من   )60( املادة  اإعادة  �شرورة   -

 )11( رقم  احتادي  بقانون  املر�شوم 

الب�شرية  املوارد  ب�شاأن  2008م  ل�شنة 

يف احلكومة االحتادية وتعديالته

-  اإلغاء املادة )60( من املر�شوم بقانون 

2008م  ل�شنة   )11( رقم  احتادي 

احلكومة  يف  الب�شرية  املوارد  ب�شاأن 

على  تن�س  والتي  وتعديالته  االحتادية 

منح الزوجة اإجازة بدون راتب ملرافقة 

خارج  الدبلوما�شية  بعثته  يف  زوجها 

املادة )15(  الدولة وهذا يتعار�س مع 

من الد�شتور التي تن�س على اأن« االأ�شرة 

اأ�شا�س املجتمع قوامها الدين واالأخالق 

كيانها،  القانون  ويكفل  الوطن،  وحب 

وي�شونها ويحميها من االنحراف«

املالية 8 املخ�ش�شات  حول«  �شوؤال 

يف  للعالج  ير�شلون  الذين  للمر�شى 

اخلارج ».

الدورية  املراجعة  �شرورة   -

ت�شرف  التي  املالية  للمخ�ش�شات 

يف  للعالج  ير�شلون  الذين  للمر�شى 

اخلارج مبا يتنا�شب مع تكاليف املعي�شة 

يف الدول التي ير�شلون اإليها

مبالغ   ال�شحة  وزارة  تخ�شي�س    -

خارج  املبتعثني  للمر�شى  قليلة  نقدية 

غالء  مع  تتنا�شب  ال  للعالج  الدولة 

موا�شالت  من  الدول  تلك  يف  املعي�شة 

و�شكن وعالج وغريها من اأمور تكاليف 

اأوروبا،  يف  وخا�شة  اليومية  املعي�شة 

باالإ�شافة اإىل تكفل الوزارة لتكلفة عالج 

بع�س املر�شى دون املوا�شالت وال�شكن 

مما يرتتب عليه اإيقاف املري�س عالجه 

ورجوعه اإىل الدولة. 

�شوؤال حول »زيادة بدل ال�شكن للموظف 9

زوجة  من  باأكرث  يقرتن  الذي  املواطن 

مواطنة«.

بقانون  املر�شوم  اأحكام  تعديل   -

2008م  ل�شنة   )11( رقم  احتادي 

احلكومة  يف  الب�شرية  املوارد  �شاأن  يف 

مبنح  ي�شمح  مبا  وتعديالته  االحتادية 

لكل زوجة  �شكن  بدل  املواطن  املوظف 

�شعادة  ل�شمان  بها  يقرتن  مواطنة 

االأ�شرة وتوفري العي�س الكرمي لها.

االأعزب  املواطن  املوظف  يتقا�شى   -

�شكن  بدل  الرابعة  الدرجة   �شاحب 

وعند  �شهريًا  درهم   )1500( مقداره 

متزوج  اإىل  االجتماعية  حالته  تغيري 

درهم   )2000( لت�شبح  زيادتها  يتم 

�شهريا،  اإال اأنه يف حال اقرتان املوظف 

املواطن بزوجه اأخرى فاإنه ال يتم زيادة 

التزامات  عليه  يرتتب  قد  مما  البدل 

ا�شتطاعته  وعدم  املعي�شة  لغالء  مادية 

حتفيز  اأن  مع  اأخرى،  بزوجه  االقرتان 

يوؤدي  اأخرى  بزوجة  االرتباط  ال�شباب 

العنو�شة  يف املجتمع  الق�شاء على  اإىل 

االإماراتي.

التقييم 10 على  الرقابة  حول«  �شوؤال 

العقاري ملنح القرو�س العقارية«.

ملنح  العقاري  التقييم  على  الرقابة   -

القرو�س العقارية.

- اعتماد عمليات التمويل العقاري على 

التابعني  املقّيمني  خالل   من  التثمني، 

للبنوك من اأجل حتديد القيمة الفعلية 

للعقار املمول الذي يعتمد البع�س على 

كلفة العقار لتحديد قيمته، دون وجود 

تتاأكد   املركزي  للم�شرف  تابعة  جهة 

يف  املتخذة   االإجراءات  �شالمة  من 

تكفل  عملية  و�شيلة  كونها  التقييم،   

الق�شاء على ع�شوائية االأ�شعار، واحلد 

من امل�شاربات الوهمية يف العقارات.
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ت�شكيلها 11 مت  التي  »اللجان  حول  �شوؤال 

لتوفري خدمات اأف�شل للمعاقني«

ممثلني  ت�شم  عليا  جلنة  ت�شكيل   -

واملحلية  االحتادية  اجلهات  كافة  عن 

عن  وممثلني  اخلا�س  والقطاع 

وزارة  تراأ�شها  اأن  على  املعاقني 

ال�شوؤون االجتماعية يكون دورها و�شع 

ا�شرتاتيجية موحده للدولة فيما يخ�س 

التن�شيق  على  وتعمل  املعاقني،  حقوق 

واملتابعة  املعنية  االأطراف  كافة  بني 

التنفيذ ال�شحيح لكل  واالإ�شراف على 

ما يتعلق بهذا املو�شوع.

ال�شوؤون  وزارة  متابعة  �شرورة   -

والتن�شيق  اللجان  اأعمال  االجتماعية 

خدمات  لتقدمي  املعنية  اجلهات  بني 

ا�شتمرارية  ل�شمان  للمعاقني  اأف�شل 

كافة  يف  الفئة  لهذه  اخلدمات  توفري 

املراحل العمرية وعدم االكتفاء مبراكز 

تاأهيل املعاقني التي توؤهل املعاق لفرتة 

الرعاية  اأن  وخا�شة  حمددة،   عمرية 

ال�شحية والنف�شية واالجتماعية للمعاق 

مادية  قدرات  وتتطلب  وعيًا،  تتطلب 

االأ�شرة  اإىل  دعمها  تقدم  ومعنوية، 

اأنها  يعني  مما  اأنف�شهم،  واملعاقني 

�شحية  موؤ�ش�شات  اإىل  بحاجة  تبقى 

واجتماعية وتاأهيلية.

�شوؤال حول »التغيري امل�شتمر يف املناهج 12

الدرا�شية يف التعليم اخلا�س«

الالئحة  وتطوير  مراجعة  �شرورة   -

يحقق  مبا  اخلا�س  للتعليم  التنظيمية 

وي�شمن  اال�شرتاتيجية،  اأهدافها 

للمناهج  اخلا�شة  املدار�س  تطبيق 

الدرا�شية املعتمدة من قبل الوزارة.

املدار�س  يف  املناهج  تنا�شب  -عدم  

والتي مت�س  املحلية  البيئة  مع  اخلا�شة 

والوطنية  الدينية  الثوابت  م�شامينها 

يف  الطلبة  على  �شلبي  تاأثري  لها  مما 

ظل �شعف اآلية الرقابة املتبعة من قبل 

التي  اخلا�شة  املدار�س  على  الوزارة 

تدر�س حوايل )18( منهجًا يف الدولة  

مع  تتنا�شب  ال  م�شتوردة  مناهج  وهي 

البيئة املحلية.

بتنظيم �شوؤال حول »ت�شجيع العمل التطوعي«13 ُتعنى  احتادية  هيئة  اإن�شاء   -

وت�شجيع العمل التطوعي يف الدولة

ل�شنة   )6( رقم  االحتادي  القانون   -

النفع  ذات  اجلمعيات  ب�شاأن  1974م 
العام والعمل االأهلي ركز على تراخي�س 

على  الت�شجيع  دون  وعملها  اجلمعيات 

عدم  اإىل  باالإ�شافة  التطوعي  العمل 

ملمار�شة  املخ�ش�شة  االأماكن  توافر 

الدولة  يف  التطوعي  العمل  املتطوع 

ومواجهة بع�س املتطوعني �شعوبات من 

اإجازات  منحهم  ب�شاأن  عملهم  جهات 

االأن�شطة  يف  التطوعي  العمل  ملمار�شة 

احلكومية وغري احلكومية.

�شوؤال حول »اإلغاء �شرط  حتديد �شقف 14

باحل�شول  اخلا�س  ال�شهري  الدخل 

على منحة �شندوق الزواج«

�شقف  حتديد  �شرط  اإلغاء  �شرورة   -

الدخل ال�شهري اخلا�س باحل�شول على 

منحة �شندوق الزواج، ورفع قيمة املنحة 

املقدمة.

الزواج  �شندوق  اإدارة  جمل�س  و�شع   -

�شروطًا و�شوابط ملنحة ال�شندوق منها 

اأن ال يتجاوز �شقف الراتب )20( األف 

اأعدادًا  ي�شتثني  ال�شرط  وهذا  درهم، 

الذين  املواطنني  ال�شباب  من  كبرية 

نتيجة  ي�شتحقون احل�شول على املنحة 

امل�شتوى  على  الرواتب  معدالت  الرتفاع 

باالإ�شافة  بالدولة،  واملحلي  االحتادي 

من  املقدمة  املنحة  زيادة  �شرورة  اإىل 

األف   )100( اإىل  درهم  األف   )70(

درهم.
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الربط �شوؤال حول »ال�شجل التجاري املوحد«15 اإجراءات  يف  االإ�شراع   -

املخت�شة  اجلهات  بني  االإلكرتوين 

ووزارة االقت�شاد تنفيذًا لقرار جمل�س 

2004م  ل�شنة   )14( رقم  الوزراء 

ال�شجل  اإن�شاء  �شاأن  يف  وتعديالته 

التجاري املوحد.

- عدم االنتهاء من اإن�شاء �شجل جتاري 

الدولة   م�شتوى  التجارية على  لالأ�شماء 

املعنية    اجلهات  مع  اإلكرتونًيا  وربطه 

وفقًا ملا ن�س عليه قرار جمل�س الوزراء 

رقم )14( ل�شنة 2004م  وتعديالته يف 

�شاأن اإن�شاء �شجل جتاري موحد وفر�س 

يف  والتاأ�شري  والتجديد  القيد  ر�شوم 

ترتب  والذي  املوحد،  التجاري  ال�شجل 

عليه تكرار االأ�شماء التجارية التي  اأدت 

جمتمع  داخل  م�شكالت  حدوث  اإيل 

خالل  حكومية  دوائر  ومع  امل�شتثمرين 

ال�شنوات املا�شية، مما دفع امل�شتثمرون 

لتاأكيد  الق�شاء  اأمام  دعاوى  رفع  اإىل 

بعد  جتارية،  اأ�شماء  يف  اأحقيتهم 

اكت�شاف وجود تكرار يف بع�س االأ�شماء 

بني اإمارة واأخرى.

التاأمني بتح�شني �شوؤال حول »التوطني بقطاع التاأمني«16 - �شرورة قيام هيئة 

يف  العاملني  للمواطنني  العمل  ظروف 

قطاع التاأمني، والعمل على توفري بيئة 

عمل جاذبة لهم.

بقطاع  املواطنني  وظائف  انح�شار   -

مثل  الدنيا  الوظائف  يف  التاأمني 

اال�شتقبال وخدمة املتعاملني والطباعة 

ب�شركات  العاملني  عدد  بلغ  حيث 

عام  خالل  بالدولة  العاملة  التاأمني 

بني  من  موظفًا،  )2012(م)8586( 

هذا العدد )662( من مواطني الدولة 

عدد  اإجمايل  %(من  بن�شبة)7.7 

العاملني بهذه ال�شركات.

1- البيانات ال�شادرة عن املجل�س خالل دور االنعقاد العادي الثالث مرفق رقم )19( يف التقرير

- اإن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة يف اإن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة17

امل�شتويني  التن�شيق بني  ل�شمان  الدولة 

االحتادي واملحلي يف هذا ال�شاأن

املقلدة  ال�شلع  من  العديد  دخول   -

خالل  من  الدولة  اإىل  واملغ�شو�شة 

لرقابة  تخ�شع  ال  التي  احلرة  املناطق 

قانون  وجود  وعدم  االقت�شاد،  وزارة 

الق�شائية  ال�شبطية  مينح  احتادي 

لوزارة االقت�شاد للرقابة على االأن�شطة 

داخل  تعمل  التي  لل�شركات  التجارية 

املناطق احلرة التابعة لالإمارات.

:
1
3- البيانات التي اأ�شدرها املجل�س

 -1 بيان �شادر مبنا�شبة الذكرى )38( لتوحيد القوات امل�شلحة .

)اأحيط املجل�س علماً به يف اجلل�شة )13( املعقودة بتاريخ 06 / 05 / 2014م(

 -1 بيان �شادر مبنا�شبة الذكرى )33( لقيام جمل�س التعاون اخلليجي .

   )اأحيط املجل�س علماً به يف اجلل�شة )15( املعقودة بتاريخ 03 / 06 / 2014م(
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)رابعًا(
أنشطة أخرى

في جلسات المجلس
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اأعمال مرتبطة ب�شوؤون ا ملجل�س :  1-

- ناق�س املجل�س بع�س االأعمال املرتبطة ب�شوؤونه وقد بلغ الزمن امل�شتغرق ملناق�شتها )3(�شاعات و)19( 

%( من جممل زمن اجلل�شات البالغ )95( �شاعة و)25( دقيقة  دقيقة و)43( ثانية،  وبن�شبة بلغت )3.5 

و)48( ثانية واجلدول املرفق ميثل مو�شوعاتها وزمن كل منها على النحو االآتي :

دقيقة و)16( ثانيةاآلية مناق�شة االأ�شئلة يف اجلل�شة الرابعة املعقودة بتاريخ 24-12-2013م1

اجتماعات اللجان التي تعقد يف االأمانة العامة باأبوظبي يف اجلل�شة الرابعة 2

املعقودة بتاريخ 24-12-2013م.

دقيقة و)15( ثانية

اخلام�شة 3 اجلل�شة  يف  واإقراره  االفتتاح  خطاب  على  الرد  م�شروع  مناق�شة 

املعقودة بتاريخ 7-1-2014م.

�شاعة واحدة 

و)36( دقيقة 

و)37( ثانية

4
وارد من هيئة املكتب: تقارير اللجان يف �شاأن رد جمل�س الوزراء على 

تو�شيات  بع�س املو�شوعات العامة  يف اجلل�شة العا�شرة املعقودة بتاريخي 

 2014/3/26-25
دقيقة واحدة

وارد من هيئة املكتب: م�شروع تعديل نظام عمل جلنة حقوق االإن�شان يف 5

اجلل�شة اخلام�شة ع�شرة املعقودة بتاريخ 3-6-2014م.

 )24( دقيقة

و)40( ثانية

م�شروع ميزانية املجل�س الوطني االحتادي لل�شنة املالية 2015م يف اجلل�شة 6

اخلام�شة ع�شرة املعقودة بتاريخ 3-6-2014م.

 )53( دقيقة

و)12( ثانية

7
تقارير ن�شاط اللجان عن اأعمالها يف دور االنعقاد العادي الثالث من 

الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف اجلل�شة ال�شابعة ع�شرة املعقودة بتاريخ 

24-6-2014م.

)18( دقيقة 

و)43( ثانية

8
وارد من هيئة املكتب: تقرير هيئة املكتب يف �شاأن اأعمالها عن الدور العادي 

الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف اجلل�شة ال�شابعة ع�شرة 

املعقودة بتاريخ 24-6-2014م.

)2( دقيقة

وارد من هيئة املكتب م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س يف اجلل�شة 9

ال�شابعة ع�شرة املعقودة بتاريخ 24-6-2014م

دقيقة و)29( ثانية

املجموع-

)3( �شاعات 

و)20( دقيقة 

و)43( ثانية

%الن�شبة-  3.5

الزمن المستغرق الموضوعم
للمناقشة

- وقد جاءت مناق�شتها على النحو االآتي :

1- اآلية مناق�شة االأ�شئلة :

- وافق املجل�س على االآليات املقرتحة يف مناق�شة االأ�شئلة التي اأمامه على النحو االآتي :

1- اإدراج االأ�شئلة املقدمة من اأع�شاء املجل�س على جداول اأعمال اجلل�شات وفقًا الأقدمية تقدميها.

اأو مو�شوع عام  اإدراج االأ�شئلة املوجهة اإىل معايل الوزير الذي يح�شر اجلل�شة ملناق�شة م�شروع قانون   -2
بغ�س النظر عن تاريخ تقدميها.

3- اإدراج �شوؤال الع�شو الذي مل ي�شبق له التقدم �شابقًا بجدول اأعمال اجلل�شات.

)ج4 املعقودة بتاريخ 24-12-2013م(

2- اجتماعات اللجان التي تعقد يف االأمانة العامة باأبوظبي :

- وافق املجل�س على اأن تعقد جلان املجل�س اجتماعاتها يف مقر االأمانة العامة بدبي فقط، واقت�شار االجتماعات 

التن�شيقية للمو�شوع العام وم�شروع القانون املطروح على جدول اأعمال اجلل�شة يف مقر االأمانة العامة باأبوظبي.

)ج4 املعقودة بتاريخ 24-12-2013م(

1- م�شروع الرد على خطاب االفتتاح:

 ناق�س املجل�س م�شروع الرد على خطاب االفتتاح الذي ت�شمن الكثري من اجلوانب التي تهم الوطن 

واملواطنني اأهمها: 

1- تاأييد املجل�س لتوجهات وتطلعات القيادة احلكيمة املنبثقة  من الثوابت الد�شتورية التي اأر�شاها االآباء 
املوؤ�ش�شون.

2- تطلع املجل�س اإىل ممار�شة اخت�شا�شاته الد�شتورية املنوطة به بالتن�شيق والتعاون املتبادل مع احلكومة 
يف اإطار من ال�شفافية وحتمل امل�شوؤولية يف اتخاذ القرار.

3- تاأييد املجل�س لروؤية القيادة احلكيمة يف التدرج  املنتظم خلطوات م�شرية التمكني.

4- االإ�شادة باالإجنازات الكبرية واملراتب االأوىل املتقدمة التي حققتها الدولة على ال�شعيدين االإقليمي والدويل 
يف خمتلف ميادين التنمية وموؤ�شراتها، ويف ريادتها حلقوق االإن�شان، ومتكني املراأة وامل�شاواة بني اجلن�شني.

5- االإ�شادة مببادرات القيادة احلكيمة باعتماد )20(مليار درهم لل�شرف على امل�شاريع التنموية، وبناء 
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)10( اآالف م�شكن للمواطنني يف خمتلف االإمارات، ورفع قيمة الدعم ال�شكني من )500( األف درهم اإىل 

)800( األف درهم.

يف   اخللل  على  لل�شيطرة  و�شوابط  اإجراءات  واتخاذ  الالزمة  الت�شريعات  و�شع  �شرورة  على  التاأكيد   -6
الرتكيبة ال�شكانية.

اإىل  التعليم والطب والتمري�س، باالإ�شافة  7- املطالبة بتقدمي احلوافز امل�شجعة اللتحاق املواطنني مبهن 
املهن يف قطاعي االإعالم وال�شياحة وغريها من املهن التي تعزز الهوية الوطنية.

8- تطلع املجل�س اإىل اأن تويل احلكومة مزيدا من االهتمام بالتعليم وتعديل املاد)17( من الد�شتور من اأجل 
الو�شول اإىل اإلزامية التعليم حتى املرحلة الثانوية.

ال�شحي االحتادي  للتاأمني  �شاملة  االجتماعي، ومظلة  لل�شمان  متكامل  نظام  و�شع  اإىل  املجل�س  تطلع   -9
لتعزيز مقومات احلياة الكرمية للمواطنني.

10- تطلع املجل�س اإىل ربط معا�شات التقاعد  للمواطنني مبوؤ�شرات ومعدالت الت�شخم بالدولة.

11- املطالبة بتعديل املادة)35( من قانون املعا�شات والتاأمينات االجتماعية لل�شماح املواطنني املتقاعدين 
من العمل واجلمع بني الراتب واملعا�س اأيًا كانت قيمة اأي منهما.

الق�شية  راأ�شها  الق�شايا على  الدولة جتاه خمتلف  والتاأييد ملوقف  الدعم  املجل�س على ك�شب  12- حر�س 
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.

14- التاأكيد على دعم املجل�س لتوجهات ال�شيا�شة اخلارجية للدولة التي ترتكز على منطلقات ثابتة عمادها 
االعتدال واالنفتاح وتدعيم مبادئ احلوار والتفاهم، واحرتام القوانني واملواثيق الدولية. 

15- 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 7-1-2014م(

4- وارد من هيئة املكتب: تقارير اللجان يف �شاأن رد جمل�س الوزراء على تو�شيات  بع�س املو�شوعات 
العامة:

تو�شيات  ب�شاأن  الوزراء  قرار جمل�س  العامة حول   واملرافق  واالأوقاف  االإ�شالمية  ال�شوؤون  تقرير جلنة   -1
املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع »�شيا�شة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء«.

تو�شيات  ب�شاأن  الوزراء  قرار جمل�س  العامة حول   واملرافق  واالأوقاف  االإ�شالمية  ال�شوؤون  تقرير جلنة   -2
املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع »�شيا�شة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء«. 

3- تقرير جلنة  ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون االجتماعية حول  قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن تو�شيات 
املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع  »�شيا�شة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية«.

4- تقرير جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون االجتماعية حول  قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن تو�شيات 
املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع  »�شيا�شة وزارة ال�شوؤون االجتماعية يف �شاأن ال�شمان االجتماعي«. 

 5- تقرير جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون االجتماعية حول  قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن تو�شيات 
املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع  »�شيا�شة وزارة ال�شحة«. 

تو�شيات  ب�شاأن  الوزراء  جمل�س  قرار  حول   االجتماعية  وال�شوؤون  والعمل  ال�شحية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير   -6
املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع  »�شيا�شة وزارة ال�شحة يف �شاأن تنمية القطاع ال�شحي يف الدولة«. 

- وقد اطلع املجال�س على هذه التقارير ووافق عليها.

)ج 10 املعقودة بتاريخي 25-2014/03/26م(

:
1
5- وارد من هيئة املكتب: م�شروع تعديل نظام عمل جلنة حقوق االإن�شان

ناق�س املجل�س  »م�شروع تعديل نظام عمل جلنة حقوق االإن�شان« الوارد من هيئة املكتب:

- وبخ�شو�س اأهم االأفكار واالآراء واملالحظات التي اأبداها اأ�شحاب ال�شعادة االأع�شاء حول املادة )4( من 

امل�شروع فهي :

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على البند )2( من املادة وذلك باإ�شافة عبارة )وتقدمي تقرير عنها للمجل�س( 

يف اآخر البند وذلك لبيان عدم االكتفاء مبجرد النظر يف االتفاقيات الدولية ذات ال�شلة بحقوق االإن�شان. 

- االقرتاح باإ�شافة تعديل على البند )3( من املادة باإ�شافة كلمة »القانونية« بعد عبارة »حقوق االإن�شان 

الد�شتورية« نظرًا الأن الن�شو�س اخلا�شة بحقوق االإن�شان قد ترد يف الوثيقة الد�شتورية وكذلك يف الن�شو�س 

القانونية.

للتاأكيد على  املادة وذلك  البند )4( من  يف �شدر  »االإ�شهام«  بكلمة  »امل�شاركة«  با�شتبدال كلمة  - االقرتاح 

امل�شاركة الفعالة للمجل�س يف اإعداد التقارير امل�شار اإليها.

1- نظام عمل جلنة حقوق االإن�شان مرفق رقم )20( يف التقرير



417 416

 دور االنعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس عشر )2013 - 2014( متقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي

- االقرتاح باإعادة �شياغة البند )5( وذلك بحذف عبارة »اقرتاح �شبل« واإ�شافة كلمة »الوطنية« للمادة لت�شبح 

كاالآتي: )التعاون مع املنظمات واملوؤ�ش�شات احلكومية الوطنية، وغري احلكومية الوطنية العاملة يف حقوق 

االإن�شان( وذلك لتاأكيد تعاون جلنة حقوق االإن�شان مع املنظمات واملوؤ�ش�شات الوطنية احلكومية وغري احلكومية.

- االقرتاح باإ�شافة عبارة »اأو بتفوي�س من رئي�س املجل�س« اإىل اآخر البند )10( من املادة وذلك حتى تكون 

هناك مرونة يف تكليف جلنة حقوق االن�شان بالقيام بالزيارات امليدانية.

- وقد جاء رد معايل / حممد اأحمد املر – رئي�س املجل�س الوطني االحتادي على هذه التعديالت كاالآتي:

- املوافقة على  مقرتح  اإ�شافة تعديل على البند )2( من املادة وذلك باإ�شافة عبارة )وتقدمي تقرير عنها 

للمجل�س( يف اآخر البند.

-  املوافقة على مقرتح  اإ�شافة تعديل على البند )3( من املادة باإ�شافة كلمة »القانونية« بعد عبارة »حقوق 

االإن�شان الد�شتورية«.

- االإ�شارة اإىل اأن كلمة »االإ�شهام« الواردة يف البند )4( من املادة  كما جاءت من هيئة املكتب هي االأن�شب 

من كلمة »امل�شاركة« لكونها تعطي اللجنة مرونة، ولكون املجل�س ال ميلك اإلزام اجلهات احلكومية اأن يكون 

ع�شوًا فيها. 

اأكرث  »اقرتاح �شبل« يف �شدر املادة )5( كما جاءت من هيئة املكتب  اأن االإبقاء على كلمة  اإىل  - االإ�شارة 

مالءمة بحيث ال يجوز للجنة التعاون املبا�شر مع املنظمات واملوؤ�ش�شات احلكومية الوطنية وغري احلكومية.

- املوافقة على مقرتح  اإ�شافة عبارة »اأو بتفوي�س من رئي�س املجل�س« اإىل  عجز البند )10( من املادة.

- اأما موقف املجل�س  ب�شاأن هذه املادة فقد كان كاالآتي:

- وافق املجل�س على مقرتح  اإ�شافة تعديل على البند )2( من املادة وذلك باإ�شافة عبارة )وتقدمي تقرير 

عنها للمجل�س( اإىل اآخر البند.

-  وافق املجل�س على مقرتح  اإ�شافة تعديل على البند )3( من املادة باإ�شافة كلمة »القانونية« بعد عبارة 

»حقوق االإن�شان الد�شتورية«.

- وافق املجل�س على اإبقاء كلمة »االإ�شهام« الواردة يف البند )4( كما جاءت من هيئة املكتب دون اإجراء اأي 

تعديل عليها.

- وافق املجل�س على اإبقاء كلمة »اقرتاح �شبل« يف �شدر املادة )5( كما جاءت من هيئة املكتب.

-  وافق املجل�س على مقرتح اإ�شافة عبارة »اأو بتفوي�س من رئي�س املجل�س« اإىل عجز البند )10( من املادة 

لت�شبح كاالآتي )القيام بزيارات ميدانية للجهات ذات العالقة بناًء على موافقة املجل�س اأو بتفوي�س من 

رئي�س املجل�س(.

-  ويف نهاية النقا�س وافق املجل�س على م�شروع »تعديل نظام عمل جلنة حقوق االإن�شان« الوارد من هيئة 

املكتب  يف جمموعه بعد تالوة مواده واإبداء بع�س ال�شادة مالحظاتهم عليها.

)ج15 املعقودة بتاريخ 3-6-2014م(

6- م�شروع ميزانية املجل�س الوطني االحتادي لل�شنة املالية 2015م:

- وافق املجل�س على م�شروع ميزانية املجل�س الوطني االحتادي لل�شنة املالية 2015م بعد تالوته بابًا بابًا 

واإبداء بع�س ال�شادة االأع�شاء مالحظاتهم عليه.

)ج15 املعقودة بتاريخ 3-6-2014م(

7- تقارير ن�شاط اللجان عن اأعمالها يف دور االنعقاد العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر:

- وافق املجل�س على التقارير الواردة من اللجان يف �شاأن ن�شاطها وهي :

1- تقرير جلنة ال�شوؤون الداخلية والدفاع .
2- تقرير جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية .

3- تقرير جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية وال�شناعية .
4- تقرير جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم وال�شباب واالإعالم والثقافة .

5- تقرير جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون االجتماعية .
6- تقرير جلنة ال�شوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعية والرثوة ال�شمكية.

7- تقرير جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف واملرافق العامة .
8- تقرير جلنة فح�س الطعون وال�شكاوي .

9- تقرير جلنة حقوق االإن�شان . 
)ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

الف�شل  من  الثالث  العادي  الدور  عن  اأعمالها  �شاأن  يف  املكتب  هيئة  تقرير  املكتب:  هيئة  من  وارد   -8
الت�شريعي اخلام�س ع�شر:

- وافق املجل�س على تقرير هيئة املكتب يف �شاأن اأعمالها عن الدور العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي 

اخلام�س ع�شر .

)ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(
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9- وارد من هيئة املكتب: م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س:

- وافق املجل�س على تاأجيل مناق�شة م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س واإحالته اإىل جلنة ال�شوؤون 

الت�شريعية والقانونية ومن يرغب من االأع�شاء االن�شمام اإليها من اأجل مناق�شته وتعديل الالئحة الداخلية 

للمجل�س كاملة.

)ج 17 املعقودة بتاريخ 2014/06/24م(

2- الر�شائل الواردة من احلكومة : 

- اأحيط املجل�س علماً بعدد )21( ر�شالة واردة من احلكومة وهي على النحو االآتي :

1- ر�شالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س  ـ وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي  حول 
قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن تو�شيات املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع »�شيا�شة الهيئة االحتادية 

للكهرباء واملاء« . 

2- 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 لتنظيم قطاع االت�شاالت« .

3- 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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي«.

4- 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 الوطنية للموا�شالت« .

5- 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 موؤ�ش�شة االإمارات للربيد« . 

6- 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 »حماية املجتمع من املواد املخدرة«. 

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 »تقارير املوؤ�ش�شات الدولية يف �شاأن الدولة«.

8- ر�شالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س  ـ  وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي  يف 
�شاأن »�شيا�شة وزارة ال�شوؤون االجتماعية يف �شاأن اجلمعيات التعاونية«. 

 )ج 1 املعقودة بتاريخ 11 /2013/11م(

9- ر�شالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س  ـ وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي  حول 
قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن تو�شيات املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع »�شيا�شة وزارة البيئة واملياه 

يف �شاأن حماية الرتبة والغطاء النباتي«.  

)ج2- بتاريخ 19 /2013/11م(

10- ر�شالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س ـ  وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي  ب�شاأن 
قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن تو�شيات املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع »�شيا�شة وزارة ال�شحة« . 

11- ر�شالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س ـ  وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي  ب�شاأن 
قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن تو�شيات املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع »�شيا�شة وزارة ال�شحة يف 

�شاأن تنمية قطاع ال�شحة يف الدولة« . 

)ج 4 املعقودة بتاريخ 2013/12/24م(

12- ر�شالة واردة من معايل/ د. اأنور حممد قرقا�س ـ وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي  ب�شاأن 
املواد املحظورة يف جمال ريا�شات  القانون االحتادي يف �شاأن مكافحة  طلب اال�شتعجال مبناق�شة م�شروع 

�شباقات اخليل والفرو�شية.

)ج 8 املعقودة بتاريخ 2014/03/04م(

13- ر�شالة واردة من معايل/ د. اأنور حممد قرقا�س ـ وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن 
تو�شيات املجل�س حول مو�شوع »�شيا�شة املجل�س الوطني لالإعالم يف �شاأن تعزيز الت�شريعات االعالمية يف 

الدولة«.

14- ر�شالة واردة من معايل / د. اأنور حممد قرقا�سـ  وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن 
موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�شوع »�شيا�شة وزارة ال�شحة«. 

15- ر�شالة واردة من معايل / د. اأنور حممد قرقا�سـ  وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن 
موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�شوع »�شيا�شة وزارة الرتبية والتعليم يف �شاأن نظام التقومي املدر�شي 

ونظام االمتحانات«.

)ج 9 املعقودة بتاريخ 2014/03/11م(
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16- ر�شالة واردة من معايل / د. اأنور حممد قرقا�سـ  وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن 
موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�شوع »روؤية االإمارات 2021«.

17- ر�شالة واردة من معايل / د. اأنور حممد قرقا�سـ  وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن 
موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�شوع »�شيا�شة وزارة التنمية والتعاون الدويل«.

18- ر�شالة واردة من معايل / د. اأنور حممد قرقا�سـ  وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن 
موافقة جمل�س الوزراء على مناق�شة مو�شوع »التجارة اخلارجية«.

)ج 10 املعقودة بتاريخي 25-2014/03/26م(

19- ر�شالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س ـ وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي  ب�شاأن 
طلب مناق�شة م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2002م يف �شاأن 

»مكافحة جرائم غ�شل االأموال«. 

20- ر�شالة واردة من معايل / د . اأنور حممد قرقا�س ـ  وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي  ب�شاأن 
قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن تو�شيات املجل�س الوطني االحتادي يف �شاأن مو�شوع »�شيا�شة وزارة ال�شحة«. 

 )ج 12 املعقودة بتاريخي 29-2014/04/30م(

21- ر�شالة واردة من معايل / د. اأنور حممد قرقا�س ـ وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي ب�شاأن 
الوطني االحتادي على  املجل�س  اأدخلها  التي  التعديالت  بع�س  الدولة على  رئي�س  ال�شمو  حتفظات �شاحب 

م�شروع القانون االحتادي يف �شاأن »اخلدمة الوطنية واالحتياطية«.

)ج 14 املعقودة بتاريخ 20 /05/ 2014م(

3- الر�شائل ال�شادرة اإىل احلكومة :

- اأحيط املجل�س علماً بعدد )28( ر�شالة �شادرة للحكومة وهي على النحو االآتي : 

1- ر�شالة �شادرة حول تو�شية املجل�س يف �شاأن �شوؤال  »اإعادة النظر يف نظام التقاعد املبكر للمراأة«

)ج 3 املعقودة بتاريخ 2013/12/11م(

2- ر�شالة �شادرة حول تو�شية املجل�س يف �شاأن �شوؤال »زيادة معا�شات وكالء الوزارات واملدراء واملوظفني 
املدنيني الذين متت اإحالتهم اإىل التقاعد قبل 2008/1/1م«. 

3- ر�شالة �شادرة يف �شاأن اآلية عر�س تو�شيات املجل�س على احلكومة . 

4- ر�شالة �شادرة يف �شاأن طلب املوافقة على مناق�شة مو�شوع »روؤية االإمارات 2021«. 

5- ر�شالة �شادرة  يف �شاأن طلب املوافقة على مناق�شة مو�شوع »�شيا�شة وزارة الرتبية والتعليم يف �شاأن نظام 
التقومي املدر�شي ونظام االمتحانات«. 

)ج 5 املعقودة بتاريخ 07/ 2014/01م(

6- ر�شالة �شادرة حول تو�شية املجل�س يف �شاأن �شوؤال »تعزيز الهوية الوطنية«. 

7- ر�شالة �شادرة ب�شاأن تو�شية املجل�س يف �شاأن »مو�شوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�س«.

)ج 6 املعقودة بتاريخي 21-22/ 2014/01م(

8- ر�شالة �شادرة ب�شاأن طلب املوافقة على مناق�شة مو�شوع »�شيا�شة وزارة ال�شحة«.

9- ر�شالة �شادرة ب�شاأن طلب املوافقة على مناق�شة مو�شوع »التجارة اخلارجية«.

10- ر�شالة �شادرة ب�شاأن طلب املوافقة على مناق�شة مو�شوع »�شيا�شة وزارة التنمية والتعاون الدولة«.

)ج 7 املعقودة بتاريخ 4/ 2014/02م(

11- ر�شالة �شادرة ب�شاأن تو�شية املجل�س حول �شوؤال »اإن�شاء مراكز حكومية لعالج وتاأهيل حاالت االإعاقة 
ال�شديدة ومر�شى التوحد من املواطنني«

 )ج 8 املعقودة بتاريخ 2014/03/04م(

12- ر�شالة �شادرة يف �شاأن تو�شية املجل�س حول �شوؤال »الرقابة على اأن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة 
بالدولة«.

13- ر�شالة �شادرة يف �شاأن تو�شية املجل�س حول �شوؤال »ارتفاع اأ�شعار جلب العمالة املنزلية«. 

)ج 9 املعقودة بتاريخ 2014/03/11م(
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14- ر�شالة �شادرة يف �شاأن تو�شية املجل�س  حول �شوؤال »اإلغاء املادة )60( من املر�شوم بقانون احتادي رقم 
)11( ل�شنة 2008م ب�شاأن املوارد الب�شرية يف »احلكومة االحتادية وتعديالته« .

15- ر�شالة �شادرة يف �شاأن تو�شية املجل�س حول �شوؤال »املخ�ش�شات املالية للمر�شى الذين ير�شلون  للعالج 
يف اخلارج«.

)ج 11 املعقودة بتاريخ 2014/04/08م(

16- ر�شالة �شادرة ب�شاأن طلب املوافقة على مناق�شة مو�شوع »حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �شيد 
االأ�شماك والزراعة«.

)ج 12 املعقودة بتاريخي 29-2014/04/30م(

17- ر�شالة �شادرة ب�شاأن مناق�شة مو�شوع »�شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي«. 

18- ر�شالة �شادرة ب�شاأن تو�شية املجل�س حول �شوؤال »زيادة بدل ال�شكن للموظف املواطن الذي يقرتن باأكرث 
من زوجة مواطنة«.

19- ر�شالة �شادرة ب�شاأن تو�شية املجل�س حول �شوؤال »الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�س العقارية«. 

20- ر�شالة �شادرة ب�شاأن تو�شية املجل�س حول مو�شوع »�شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف   

جمال البحث العلمي«. 

21- ر�شالة �شادرة ب�شاأن تو�شية املجل�س حول مو�شوع »�شيا�شة الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف«. 

22- ر�شالة �شادرة ب�شاأن تو�شية املجل�س حول مو�شوع »�شيا�شة هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�س يف 
�شاأن ال�شحة وال�شالمة«.

)ج 14 املعقودة بتاريخ 20 /05/ 2014م(

والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  »�شيا�شة  مو�شوع  �شاأن  يف  املجل�س  تو�شية  حول  �شادرة  ر�شالة   -23
االجتماعية«. 

 24- ر�شالة �شادرة حول تو�شية املجل�س يف �شاأن �شوؤال »اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات اأف�شل للمعاقني«. 

العنف  �شاأن مكافحة  »�شيا�شة احلكومة يف  املوافقة على مناق�شة مو�شوع  ب�شاأن طلب   25- ر�شالة �شادرة 
االأ�شري �شد الن�شاء واالأطفال«.

)ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03م(

26- ر�شالة �شادرة ب�شاأن تو�شية املجل�س حول مو�شوع »�شيا�شة وزارة الداخلية«. 

27- ر�شالة �شادرة ب�شاأن تو�شية املجل�س حول �شوؤال »ت�شجيع العمل التطوعي«. 

التعليم  يف  الدرا�شية  املناهج  يف  امل�شتمر  »التغيري  �شوؤال  حول  املجل�س  تو�شية  ب�شاأن  �شادرة  28-ر�شالة 
اخلا�س«.

)ج 16 املعقودة بتاريخ 2014/06/17م(

4- طلبات اللجان :

1- طلب �شعادة الع�شو/ د. حممد م�شلم بن حم العامري االن�شحاب من جلنة حقوق االن�شان واالن�شمام  
اإىل جلنة  فح�س الطعون وال�شكاوى:

-وافق  املجل�س على ان�شحاب �شعادة الع�شو/ د. حممد م�شلم بن حم العامري من ع�شويته يف جلنة حقوق 

االن�شان وان�شمامه اإىل جلنة  فح�س الطعون وال�شكاوى.

)ج 4 املعقودة بتاريخ 2013/12/24(

1-طلب �شعادة الع�شو/ عائ�شة اأحمد اليماحي االن�شحاب من جلنة حقوق االن�شان واالن�شمام  اإىل جلنة  
فح�س الطعون وال�شكاوى:

     - وافق املجل�س على ان�شحاب �شعادة الع�شو/عائ�شة اأحمد اليماحي من ع�شويتها يف جلنة فح�س الطعون 

وال�شكاوى وان�شمامها اإىل جلنة حقوق االإن�شان.

)ج 4 املعقودة بتاريخ 2013/12/24(

3- طلب مقدم من جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم وال�شباب واالإعالم والثقافة بدمج مو�شوعي »�شيا�شة 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي« و »�شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �شاأن اأع�شاء 

هيئة التدري�س«:
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- وافق املجل�س على الطلب املقدم من جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم وال�شباب واالإعالم والثقافة  يف �شاأن  

»�شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي« و»�شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث  دمج مو�شوعي 

العلمي يف �شاأن اأع�شاء هيئة التدري�س«.

)ج 5 املعقودة بتاريخ 2014/01/07(

طلب مقدم من �شعادة الع�شو / م�شبح �شعيد الكتبي باالن�شحاب من جلنة فح�س الطعون وال�شكاوى  -4

وان�شمام �شعادة الع�شو / حممد بطي القبي�شي بداًل عنه:

- وافق املجل�س على ان�شحاب �شعادة الع�شو/ م�شبح �شعيد الكتبي من ع�شويته يف جلنة فح�س الطعون 

وال�شكاوى  وان�شمام �شعادة الع�شو / حممد بطي القبي�شي بداًل عنه .

)ج 9 املعقودة بتاريخ 2014/03/11(

طلب جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون االجتماعية التمديد لها  ملناق�شة مو�شوع   »�شيا�شة  -5

هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية«:

لها  بالتمديد  ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون االجتماعية  - وافق املجل�س على الطلب املقدم من جلنة 

ح�شب املادة رقم )51( من الالئحة الداخلية للمجل�س لدرا�شة مو�شوع »�شيا�شة هيئة تنمية وتوظيف املوارد 

الب�شرية الوطنية«.

)ج 11 املعقودة بتاريخ 2014/04/08(

6- طلب جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون االجتماعية التمديد لها ملناق�شة مو�شوع  »�شيا�شة 
وزارة العمل يف �شاأن �شبط �شوق العمل«:

- وافق املجل�س على الطلب املقدم من جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون االجتماعية بالتمديد لها، 

ح�شب املادة رقم )51( من الالئحة الداخلية للمجل�س  لدرا�شة مو�شوع »�شيا�شة وزارة العمل يف �شبط 

�شوق العمل«.

)ج 11 املعقودة بتاريخ 2014/04/08(

»�شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة  لها  التمديد  العامة  واملرافق  واالأوقاف  االإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  طلب   -7

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�شاالت«:

لها  التمديد  العامة  واملرافق  واالأوقاف  االإ�شالمية  ال�شوؤون  املقدم من جلنة  الطلب  املجل�س على  وافق    -

ملناق�شة مو�شوع »�شيا�شة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�شاالت« وذلك ح�شب ن�س املادة )51( من الالئحة 

الداخلية للمجل�س .

)ج 12 املعقودة بتاريخي 2014/04/30-29(

»�شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة  لها  التمديد  العامة  واملرافق  واالأوقاف  االإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  طلب   -8
الهيئة الوطنية للموا�شالت«:

لها  التمديد  العامة  واملرافق  واالأوقاف  االإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  من  املقدم  الطلب  على  املجل�س  وافق   -

ملناق�شة مو�شوع »�شيا�شة الهيئة الوطنية للموا�شالت« وذلك ح�شب ن�س املادة )51( من الالئحة الداخلية 

للمجل�س .

)ج 12 املعقودة بتاريخ 2014/04/30-29(

»�شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة  لها  التمديد  العامة  واملرافق  واالأوقاف  االإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  طلب   -9
موؤ�ش�شة االإمارات للربيد«:

لها  التمديد  العامة  واملرافق  واالأوقاف  االإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  من  املقدم  الطلب  على  املجل�س  وافق   -

ملناق�شة مو�شوع »�شيا�شة موؤ�ش�شة االإمارات للربيد« وذلك ح�شب ن�س املادة )51( من الالئحة الداخلية 

للمجل�س. 

)ج 12 املعقودة بتاريخ 2014/04/30-29(

اللجنة،         بعمل  العالقة  ذات  اجلهات  لبع�س  ميدانية  بزيارات  القيام  االإن�شان  حقوق  جلنة  طلب   -10
والتن�شيق لعمل لقاءات مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املعنية بجانب حقوق االإن�شان يف الدولة.

للقيام  - وافق املجل�س على تفوي�س معايل الرئي�س للموافقة على الطلب املقدم من جلنة حقوق االإن�شان 

بزيارات ميدانية لبع�س اجلهات ذات العالقة بعمل اللجنة، و التن�شيق لعمل لقاءات مع اجلهات احلكومية 

وغري احلكومية املعنية بجانب حقوق االإن�شان يف الدولة.

 )ج 15 املعقودة بتاريخ 2014/06/03(
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�ملر�شوم �الحتادي )146( ل�شنة 2013م  بدعوة �ملجل�ض �لوطني �الحتادي لالنعقاد

    نحن خليفة بن ز�يد �آل نهيان

رئي�ض دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

بعد االطالع على الد�شتور وبناء على موافقة جمل�س الوزراء ر�شمنا مبا هو اآت :

�ملادة �الأوىل

»يدعى املجل�س الوطني االحتادي اإىل االنعقاد يف دوره العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر 

�شباح يوم االثنني املوافق 11 نوفمرب ل�شنة 2013م«.

املادة الثانية

»ينفذ هذا املر�شوم وين�شر يف اجلريدة الر�شمية«.

خليفة بن ز�يد �آل نهيان

رئي�ض دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�شدر عنا يف ق�شر الرئا�شة باأبوظبي : 

بتاريخ : 25 / ذي احلجة / 1434هـ 

املوافق 30 / اأكتوبر / 2013م 

المرفق األول

المرفقات
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�لنطق �ل�شامي حل�شرة �شاحب �ل�شمو نائب رئي�ض

الدولة – رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء – حاكم دبي

»ب�شم اهلل الرحمن الرحيم،  اإخواين واأخواتي اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي،  على بركة اهلل وتوفيقه 

نفتتح جمل�شكم امليمون ونرجو من اهلل - عز وجل - اأن يكون هذا االفتتاح افتتاح خري وبركة للعباد والبالد 

وال�شالم عليكم«.

المرفق الثاني

كلمة معايل رئي�س املجل�س مبنا�شبة افتتاح املجل�س يف دور انعقاده العادي الثالث 

من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ترحيباً ب�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة -  رئي�س

 جمل�س الوزراء – حاكم دبي

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم - نائب رئي�س الدولة - رئي�س جمل�س الوزراء - 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  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  افتتاح  يف  جميعا  بكم  اأرحب  اأن  يل  يطيب 

للمجل�س الوطني االحتادي،  وال ي�شعنا يف هذه املنا�شبة اإال اأن نرفع اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان - رئي�س الدولة »يحفظه اهلل«،  واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات 

عميق تقديرنا وعرفاننا للدعم الالحمدود للمجل�س،  واحلر�س الدائم على رعاية م�شريته،  وتعزيز مكانته،  

ملتطلبات  ت�شتجيب  بروح  القرار،  ومتكينه  الفاعلة يف �شناعة  للم�شاركة  الوطنية  دوره يف حياتنا  وتطوير 

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 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تاأكيد  االإطار  ون�شتذكر يف هذا  املن�شودة،   اآفاقها  اإىل  و�شوال  بخطًى حثيثة  مت�شي 

خليفة بن زايد اآل نهيان - رئي�س الدولة »يحفظه اهلل« يف افتتاح دور االنعقاد العادي االأول للف�شل الت�شريعي 

ال�شيا�شي  التمكني  2011 على امل�شي قدما يف تنفيذ برنامج  اخلام�س ع�شر للمجل�س يف نوفمرب من عام 

الثانية يف م�شارنا املتدرج  اليوم هو تتويج موفق للمرحلة  انعقاد املجل�س  »اإن   : الدولة حيث قال �شموه  يف 

نحو تعميق ثقافة امل�شاركة،  وتطوير ممار�شتها،  وهو خيار اتخذناه بكامل االإرادة الوطنية،  و�شنم�شي به 

اإىل منتهاه بكل العزم تلبية لطموحات اأبناء �شعبنا وبناته يف وطن يت�شاركون يف بنائه وي�شونون مكت�شباته 

ويفتخرون بالعي�س فيه واالنتماء له،  فالتمكني هو روح االحتاد ورهانه الكبري،  فمعامل امل�شرية كما اأكدها 

�شموه بالو�شول بالتجربة الربملانية وامل�شاركة ال�شيا�شية اإىل مقا�شدها وا�شحة كل الو�شوح،  ومت�شي وفق 

خطوات دوؤوبة تتالءم وخ�شو�شية جمتمعنا وتنمية الوعي ال�شيا�شي وخا�شة جليل ال�شباب يف الدولة بعيدا 

عن التحزبات ال�شيا�شية واالأفكار املتطرفة واملخالفة للم�شالح الوطنية العليا . 

�شاحب ال�شمو،  

المرفق الثالث
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اإن ما تنعم به بالدنا من اأمن واأمان وا�شتقرار على كافة امل�شتويات كان عامال اأ�شا�شيا يف تطورها امل�شتمر يف 

خمتلف املجاالت وحتقيق املنجزات الالفتة يف البناء واالأمن ومتكني املواطن والتنمية امل�شتدامة والنه�شة 

اأو املجازفة بها هي  املن�شودة يف خمتلف امليادين،  وهذه االإجنازات الوطنية التي ال جمال للتفريط فيها 

القانون  �شيادة  واأن  اأ�شا�س احلكم،   العدل  باأن  الرا�شخ  واإميانها  الر�شيدة  قيادتنا  نتيجة طبيعية حلر�س 

و�شون الكرامة االإن�شانية،  وحتقيق العدالة االجتماعية،  وتوفري احلياة الكرمية دعامات للمجتمع وحقوق 

اأ�شا�شية يكفلها الد�شتور،  ويحميها الق�شاء امل�شتقل العادل، وهو ما جعل دولة االإمارات حتتل الت�شنيف 

الدويل املتقدم وفقا للموؤ�شرات يف خمتلف املجاالت التنموية التي ت�شدر عن العديد من املنظمات االإقليمية 

والدولية،  ولي�س مب�شتغرب اأن حتتل دولة االإمارات هذه املكانة الرفيعة و�شعار قيادتها الدائم »املواطن اأواًل 

وثانيًا واأخريًا« انطالقا من حر�شها على راحة املواطنني وحتقيق اأعلى معدالت الرفاهية لهم بعناية اأبوية 

حانية تتدفق عربها املبادرات املتتابعة للقيادة احلكيمة يف خمتلف املجاالت احليوية للحياة الكرمية التي 

اأبناء االإمارات االأوفياء بالتقدير واحلب والوالء للقيادة والتفاين يف خدمة الوطن واحلفاظ على  يقابلها 

منجزاته. 

ويف هذا االإطار يا �شاحب ال�شمو يوؤدي املجل�س الوطني االحتادي دوره الد�شتوري ليكون على الدوام داعما 

لال�شتقرار والتنمية ال�شاملة امل�شتدامة التي تتحقق بكل املقايي�س يف وطننا احلبيب . 

�شاحب ال�شمو،  

لقد و�شع التطور يف م�شرية العمل ال�شيا�شي الربملاين يف دولة املجل�س اأمام حتديات على راأ�شها االرتقاء 

االأول  العاديني  االنعقاد  دوري  فجاء  والرقابية  الت�شريعية  الد�شتورية  اخت�شا�شاته  اإطار  يف  العام  باأدائه 

القوانني  م�شروعات  من  عددا  املجل�س  اإىل  احلكومة  اأحالت  حيث  واالإجنازات  باالأعمال  ثريان  والثاين 

التي اأقرها بعد اأن تدار�شها بعناية،  وتناولها مبداوالت وحماورات معمقة مع كل اجلهات املعنية لتواكب 

امل�شتجدات يف اإطار العمل املتوا�شل يف حتديث 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 

عرب ما تبناه وناق�شه املجل�س من مو�شوعات عامة وما طرحه االأع�شاء من اأ�شئلة موجهة ملعايل الوزراء كل 

يف اخت�شا�شه،  وما و�شل للمجل�س من املواطنني من �شكاوى وقدم تو�شياته البناءة ب�شاأنها للحكومة .

اأ�شلوب  ودائم  اأ�شيل  كمنهج  اعتمد  املجل�س  فاإن  ال�شمو  �شاحب  يا  احلكيمة  القيادة  لتوجيهات  وا�شتجابة 

االرتقاء يف اأدائه على ال�شعيدين الت�شريعي والرقابي عرب التحديث املتوا�شل الآليات عمله والتوا�شل املبا�شر 

وق�شاياهم،  وحتر�س  وهمومهم  تطلعاتهم  للتعبري عن  املجتمع  و�شرائح  املواطنني وخمتلف قطاعات  مع 

على  قرب  عن  للوقوف  امليدانية  بالزيارات  والقيام  النقا�شية،   احللقات  عقد  على  دائما  املجل�س  جلان 

حقيقة الق�شايا وتفح�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 وافرا 

ال�شورة  عك�س  يف  وجنحت  واملجاالت،   الق�شايا  خمتلف  يف  االإيجابية  النوعية  النتائج  من  العديد  حقق 

اإزاء خمتلف االأحداث والق�شايا الوطنية واالإقليمية والدولية ويف  احل�شارية للدولة والتعبري عن مواقفها 

مقدمتها ك�شب الدعم والتاأييد ملوقفها النابع من مبادئ ال�شرعية الدولية جتاه ا�شتعادة ال�شيادة على جزرنا 

الثالث طنب الكربى وطنب ال�شغرى واأبو مو�شى التي حتتلها اإيران . 

�شاحب ال�شمو،  

اإن ما ن�شهده حتت قبة املجل�س من حوارات ونقا�شات �شفافة وبناءة بني اأع�شاء املجل�س واحلكومة يعك�س 

الوعي  من  العالية  والدرجة  الربملانية  جتربتنا  ون�شج  املجل�س  اأداء  يف  حتقق  الذي  النوعي  التطور  مدى 

ال�شند  ت�شكل  الد�شتور  مبوجب  واحلكومة  باملجل�س  املنوطة  االأدوار  تكامل  عملية  اأن  ويوؤكد  ال�شيا�شي،  

االأ�شا�شي للمجل�س للوفاء مب�شوؤولياته الوطنية،  واإن املجل�س اإذ يثمن عاليا تعاون �شموكم واأع�شاء حكومتكم 

واملو�شوعات  القوانني  م�شروعات  مناق�شة  عند  اجلل�شات  الوزراء  واملعايل  ال�شمو  اأ�شحاب  بح�شور  �شواء 

العامة والرد على اأ�شئلة االأع�شاء ب�شاأن خمتلف الق�شايا، واالهتمام 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 فاإنه يعمل ويتطلع دائما اإىل تطوير هذا التعاون البناء بني املجل�س واحلكومة الإثراء م�شريتنا، 

وحتقيق الروؤية الطموحة لدولة االإمارات يف اأن تكون اإحدى اأف�شل دول العامل يف خمتلف امليادين بحلول 

عام 2021م . 

�شاحب ال�شمو،  

الد�شتورية يف هذه  املجل�س  اخت�شا�شات  م�شوؤولية ممار�شة  عاتقنا  على  الوطن  واأبناء  القيادة  األقت  لقد 

املرحلة،  ومع بداية هذا الدور الذي حتفل فيه اأجندة املجل�س بالعديد من م�شروعات القوانني واملو�شوعات 

العامة واالأ�شئلة املوجهة اإىل معايل الوزراء كل يف اخت�شا�شه تغمرنا حما�شة الهمة والعطاء على ا�شتكمال 

ما بداأناه عرب التعاون الوثيق واملتبادل بني املجل�س واحلكومة والذي كان دائما حجر الزاوية يف حتقيق ما 

اإليه جميعا يف احلفاظ على مكت�شبات واإجنازات م�شريتنا االحتادية املباركة يف خمتلف امليادين،   ن�شبو 

وكعادتنا مع قيادتنا احلكيمة فاإننا جندد العهد ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان - رئي�س 

االأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانكم  اهلل«  »يرعاكم  ول�شموكم  اهلل«  »يحفظه  الدولة 

والثقة  امل�شوؤولية  باإذن اهلل عز وجل على قدر  دائما  نكون  باأن  العزيز  ول�شعبنا  االإمارات،   لالحتاد حكام 

التي اأوليتمونا اإياها،  ولن ناألو جهدا جتاه اأيا من م�شوؤولياتنا الوطنية ون�شاأل اهلل،  ون�شاأل اهلل العلي القدير 

اأن يوفقنا جميعا 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�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم

– نائب رئي�س الدولة – رئي�س جمل�س الوزراء – حاكم دبي

ال�شالم عليكم  ال�شادة احل�شور،   الوطني،   املجل�س  اأع�شاء  وال�شادة  ال�شيدات  واملعايل،   ال�شمو  اأ�شحاب 

ورحمة اهلل وبركاته، ، 

با�شم اهلل وبعونه تعاىل نفتتح اليوم دور االنعقاد العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ملجل�شكم 

املوقر راجني اأن يوفقكم اهلل ملا فيه خري الوطن واملواطن وتعميق روح االحتاد وتعزيز امل�شرية الوطنية التي 

اأر�شى دعائمها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« واإخوانه االآباء املوؤ�ش�شني و�شارك 

فيها باإخال�س وجٍد اأبناء وبنات الوطن يف جميع مواقع العمل وم�شوؤولياته املختلفة . 

ن�شاأل املوىل عز وجل اأن يوفقنا واإياكم يف حتقيق تطلعات �شعبنا التي تعني لنا حتمل امل�شوؤولية يف ا�شتكمال 

بناء دولة املوؤ�ش�شات و�شيادة القانون وحتقيق االزدهار والرفاهية الأبناء هذا الوطن،  واأن يكون جمل�شكم 

املوقر �شورة يف توفري ال�شفافية وامل�شوؤولية واتخاذ القرار . 

بارك اهلل فيكم و�شدد خطانا وخطاكم وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته . 

المرفق الرابع

هيئة املكتب

رئــيــــــ�س الـمـجـلـــــــ�س  :   معايل / حممـــــد اأحمــــــد املـــــــــر.   -  1  

الـنـائـب االأول للرئي�س  :   �شعادة  /  د . اأمل عبداهلل القبي�شي.  -  2  

النائب الثاين للرئي�س  :   �شعادة / د.  عبداهلل حمد ال�شام�شي.  -  3  

مــراقــــــب الــمجلـــــ�س  :   �شعادة / علي عي�شى النعيمي.  -  4  

مــراقــــــب الــمجلـــــ�س  :   �شعادة / م�شبــــــح �شعيــــد الكتبــــــي.  -  5  

المرفق الخامس
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ت�شكيل اللجان

جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية وال�شناعيةجلنة ال�شوؤون الداخلية والدفاع                  

1( �شعادة / �شلطــان را�شــــد الظاهـــري  )رئي�شًا(1( �شعادة / د. يعقــوب علـي النقبــي  )رئي�شًا(  
2( �شعادة / علــي عي�شــــى النعيمـــــي  )مقررًا(2( �شعادة / عبيـد ح�شـن بن ركـا�س  )مقررًا(       

3( �شعادة / عبــد العزيز عبـداهلل الزعابي      3( �شعادة / خليفة نا�شر ال�شويـــدي
4( �شعادة / مـــروان اأحمد بن غليطـــة 4( �شعادة / �شعيـــد نا�شر اخلاطري

5( �شعادة / اأحمــــد عبداهلل االأعمــــا�س5( �شعادة / د. اأمل عبـداهلل القبي�شــي
6( �شعادة / مــحمــــد �شعيــــد الرقبانـــــي6( �شعادة / د. عبداهلل حمد ال�شام�شي

7( �شعادة / اأحمد حممد باحلطم العامري  7( �شعادة / ر�شـــاد حممـــد بوخـ�س

جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم وال�شباب واالإعالم والثقافةجلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية

1( �شعادة / د. منـــى جمعـــة البحـــــر  )رئي�شًا(   1( �شعادة / اأحمـد علـــي الزعابـــي  )رئي�شًا(   
2( �شعادة / حمـــد اأحمـــد الرحومــــي  )مقررًا(    2( �شعادة / �شلطـان جمعـة ال�شام�شي  )مقررًا(                

3( �شعادة / نــــورة حممـــــد الكعبـــــي3( �شعادة / علـــي عي�شــى النعيمـــي
4( �شعادة / في�شـــل عبداهلل الطنيجـــي4( �شعادة / مـروان اأحمـد بن غليطة 
5( �شعادة / عائ�شة اأحمد حممد اليماحي5( �شعادة / حممــد بطــي القبي�شـــي

6( �شعادة / د. �شيخــــــة عي�شـــى العــــري        6( �شعادة / د. حممد م�شلـم بن حم العامري
7( �شعادة / اأحمد حممد رحمة ال�شام�شي7( �شعادة / م�شبــح �شعيــد الكتبـــي

المرفق السادس

جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل وال�شوؤون االجتماعية

جلنة ال�شوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول

والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�شمكية

�شعادة / را�شــد حممـــد ال�شريقــي  )رئي�شًا(         ( 1�شعادة / �شامل حممد بالركا�س العامري  )رئي�شًا(( 1

�شعادة / احمـد عبيــد املن�شـوري  )مقررًا(( 2�شعادة / �شالــــم حممـــــــد هويـــــدن  )مقررًا(( 2

�شعادة / اأحمـــد عبدامللك اأهلــــي( 3�شعادة / اأحمد حممد باحلطم العامري        ( 3

�شعـادة / حميـــد حممـد بن �شالـــم( 4�شعادة / د. �شيخـــة عي�شـــى العــري( 4

�شعادة / �شلطان جمعــة ال�شام�شــي( 5�شعادة / د. �شيخـــــــة علــــــي العويــــــ�س      ( 5

�شعادة / غريب اأحمـــد ال�شريــدي    ( 6�شعادة / �شلطــان �شيـــف ال�شماحـــي         ( 6

7( �شعادة / اأحمد حممد رحمة ال�شام�شي        �شعادة / عبيـــد ح�شــن بن ركـــا�س( 7

جلنة فح�س الطعون وال�شكاويجلنة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف واملرافق العامة

1( �شعادة / في�شــل عبداهلل الطنيجي  )رئي�شًا(1( �شعادة / اأحمد عبيــد املن�شــوري  )رئي�شًا(
2( �شعادة / عفراء را�شــد الب�شطــي  )مقررًا(   2( �شعادة / ر�شـاد حممـــد بوخــــــ�س  )مقررًا(   

3( �شعادة / عائ�شة اأحمــد اليماحــي3( �شعادة / �شالـم حممــد بن هويـــدن    
4( �شعادة / د. عبدالرحيم ال�شاهيــن    4( �شعادة / �شلطـــان �شيــف ال�شماحـــي 

5( �شعادة / علــــي جا�شـم اأحمــــد5( �شعادة / حميــد حممــد بن �شالـــــم         
6( �شعادة / اأحمد عبدامللك اأهلــــي6( �شعادة / �شعيــد نا�شـــر اخلاطــري

7( �شعادة /حممد بطى القبي�شى 7( �شعادة / نـــــــورة  حممــــــد الكعبــــــي
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جلنة حقوق االإن�شان

1( �شعادة / عفــــــراء را�شــــــد الب�شــــــطي    )رئي�شًا(

2( �شعادة / . عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني    )مقررًا(          

3( �شعادة / عبد العزيز عبداهلل الزعابـــــــي

4( �شعادة / علــــــــي جا�شــــــم اأحمـــــــــد   

5( �شعادة / غريــــب اأحمــــــد ال�شريـــدي

6( �شعادة / عائ�شة اأحمد حممد اليماحي

7( �شعادة / اأحمــــــد حممـــــد اجلــــروان

جلنة روؤ�شاء اللجان

 1( �شعادة / اأحمـــد عبيــــد املن�شــــــوري

 2( �شعادة / اأحمد علــي مفتـــاح الزعابـــي

 3( �شعادة / را�شـــــد حممـــــد ال�شريقـــــي

 4( �شعادة / �شامل حممد بالركا�س العامري

 5( �شعادة / �شلطـــان را�شـــد الظاهــــري

 6( �شعادة / عفـــــراء را�شــــــد الب�شطــــــي

 7( �شعادة / في�شـــل عبـــــداهلل الطنيجـــي

 8( �شعادة / د. منــــى جمعــــــة البحـــــر

 9( �شعادة / د. يعقوب علـــي النقبــــــي
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جلنة الرد على خطاب االفتتاح

 1( �شعادة / �شامل حممد بن هويدن    )رئي�س اللجنة(

 2( �شعادة / م�شبح �شعيد الكتبي      )مقرر اللجنة(

 3( �شعادة / �شلطان جمعة ال�شام�شي

 4( �شعادة / د. �شيخة علي العوي�س

 5( �شعادة / غريب اأحمد ال�شريدي

 6( �شعادة / في�شل عبداهلل الطنيجي

المرفق السابع

اللجان املوؤقتة التي مت ت�شكيلها لدرا�شة املو�شوعات العامة

االأوىل  املعقودة  الدولة« يف اجلل�شة  �شاأن  الدولية يف  املوؤ�ش�شات  املوؤقتة لدرا�شة مو�شوع »تقارير  اللجنة   -

بتاريخ 2013/11/11م«:

1( �شعادة/ د.عبدالرحيم ال�شاهني

2( �شعادة/ را�شد حممد ال�شريقي

3( �شعادة/ في�شل عبداهلل الطنيجي

4( �شعادة/عفراء را�شد الب�شطي

5( �شعادة/ حميد حممد بن �شامل

- اللجنة املوؤقتة لدرا�شة مو�شوع »�شيا�شة وزارة ال�شوؤون االجتماعية يف �شاأن اجلمعيات التعاونية« يف اجلل�شة 

الثامنة  املعقودة بتاريخ 2014/04/11م«:

1( علي عي�شى النعيمي

2( د. يعقوب علي النقبي

3( حممد بطي القبي�شي 

4( في�شل عبداهلل الطنيجي

5( عبيد ح�شن بن ركا�س

المرفق الثامن
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املدر�شي ونظام  التقومي  �شاأن نظام  والتعليم« يف  الرتبية  »�شيا�شة وزارة  املوؤقتة لدرا�شة مو�شوع  اللجنة   -

االمتحانات »يف اجلل�شة الثامنة  املعقودة بتاريخ 2013/04/11م«:

1( �شيخة عي�شى العري

2( اأحمد حممد اجلروان

3( د. �شيخة علي العوي�س

4( د. حممد م�شلم بن حم العامري

5( عائ�شة اأحمد اليماحي

- اللجنة املوؤقتة لدرا�شة مو�شوع »حماية املواطنني العاملني يف مهنتي �شيد االأ�شماك والزراعة« يف اجلل�شة 

الثامنة  املعقودة بتاريخ 2013/04/11م«:

1( �شلطان بن را�شد الظاهري

2( اأحمد عبداهلل االأعما�س

3( علي عي�شى النعيمي

4( مروان اأحمد بن غليطة

5( حممد �شعيد الرقباين

6( عبدالعزيز عبداهلل الزعابي

7( غريب اأحمد ال�شريدي 

8( عفراء را�شد الب�شطي 

9( د. عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني

مر�شوم �حتادي رقم )59( ل�شنة 2014

بف�ض دور �النعقاد �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �خلام�ض ع�شر

للمجل�ض �لوطني �الحتادي

    نحن خليفة بن ز�يد �آل نهيان

رئي�ض دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

بعد االطالع على الد�شتور، 

وبناًء على ما عر�شه رئي�س املجل�س الوطني االحتادي،  وموافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا مبا هو اآت :

�ملادة �الأوىل

يف�س دور االنعقاد الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي بنهاية جل�شة يوم 

الثالثاء 26 �شعبان 1435 املوافق 24 يونيو 2014 .

املادة الثانية

على رئي�س املجل�س الوطني االحتادي تنفيذ هذا املر�شوم،  وين�شر يف اجلريدة الر�شمية .

خليفة بن ز�يد �آل نهيان

رئي�ض دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�شدر عنا يف ق�شر الرئا�شة باأبوظبي :

بتاريخ : 17 �شعبان 1435هـ

املوافقة : 15 يونيو 2014م

المرفق التاسع
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بيان مب�شروعات القوانني التي انتهت اللجان من اإعداد تقاريرها

واأ�شبحت جاهزة للعر�س على املجل�س

1

م�شروع قانون احتادي يف �شاأن 

التعليم االإلزامي

جلنة �شوؤون 

الرتبية والتعليم 

وال�شباب واالإعالم 

والثقافة

)ج1( من دور االنعقاد 

العادي الثاين املعقودة 

بتاريخ 2012/11/6م

امل�شروع جاهز للعر�س على املجل�س 

حيث مت اعتماد تقريره بتاريخ 

2013/1/15م

2

م�شروع قانون احتادي 

يف �شاأن اعتماد احل�شاب 

اخلتامي لالحتاد واحل�شابات 

اخلتامية امل�شتقلة امللحقة 

عن ال�شنة املالية املنتهية يف 

2012/12/31م  

جلنة ال�شوؤون 

املالية 

واالقت�شادية 

وال�شناعية

)ج1( من دور االنعقاد 

العادي الثالث املعقودة 

بتاريخ 2013/11/11م

امل�شروع جاهز للعر�س على املجل�س 

حيث مت اعتماد تقريره بتاريخ 

2014/5/19م

3

م�شروع قانون احتادي يف �شاأن 

املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة

جلنة ال�شوؤون 

ال�شحية 

والعمل وال�شوؤون 

االجتماعية

)ج1( من دور االنعقاد 

العادي الثالث املعقودة 

بتاريخ 2013/11/11م

4

م�شروع قانون احتادي يف 

�شاأن تقرير اعتماد اإ�شايف 

للميزانية العامة لالحتاد 

وميزانيات اجلهات امل�شتقلة 

امللحقة عن ال�شنة املالية 

2014م.

جلنة ال�شوؤون 

املالية 

واالقت�شادية 

وال�شناعية

)ج15( من دور االنعقاد 

العادي الثالث املعقودة 

بتاريخ 2014/06/03م

امل�شروع جاهز للعر�س على املجل�س 

حيث مت اعتماد تقريره بتاريخ 

2014/6/16م

5

م�شروع قانون احتادي 

بتعديل بع�س اأحكام القانون 

االحتادي رقم )9( ل�شنة 

2006م يف �شاأن ال�شجل 
ال�شكاين وبطاقة الهوية

جلنة ال�شوؤون 

الداخلية والدفاع

- )ج16( من دور 

االنعقاد العادي 

الثالث املعقودة بتاريخ 

2014/6/17م 

- امل�شروع جاهز للعر�س على 

املجل�س حيث مت اعتماد تقريره 

بتاريخ 2014/6/15م

- وقد مت طرحه للمناق�شة يف 

)ج17( من دور االنعقاد العادي 

الثالث يف الف�شل الت�شريعي اخلام�س 

ع�شر اإال اأنه مت تاأجيل مناق�شته اإىل 

جل�شات قادمة لعدم ح�شور ممثلي 

احلكومة.

المرفق العاشر

تاريخ اإلحالةمشروع القانونم مالحظاتاللجنة

1
بيان مب�شروعات القوانني التي الزالت اأمام اللجان

م�شروع قانون احتادي بتعديل القانون االحتادي رقم )2( ل�شنة 1

1989 يف �شان »ال�شماح ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�شة 
جتارتي التجزئة واجلملة يف الدولة«

جلنة ال�شوؤون املالية 

واالقت�شادية وال�شناعية

)ج9( من دور االنعقاد 

العادي الثالث املعقودة 

بتاريخ 2014/3/11م

االحتادي 2 القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  قانون احتادي  م�شروع 

رقم )24( ل�شنة 1999م يف �شاأن حماية البيئة وتنميتها

جلنة ال�شوؤون اخلارجية 

والتخطيط والبرتول 

والرثوة املعدنية والزراعة 

والرثوة ال�شمكية

)ج10( من دور االنعقاد 

العادي الثالث املعقودة 

بتاريخ 2014/3/25م

جلنة ال�شوؤون اخلارجية م�شروع قانون احتادي ب�شاأن �شالمة الغذاء3

والتخطيط والبرتول 

والرثوة املعدنية والزراعة 

والرثوة ال�شمكية

)ج11( من دور االنعقاد 

العادي الثالث املعقودة 

بتاريخ 2014/4/08م

جلنة ال�شوؤون الت�شريعية م�شروع قانون احتادي يف �شاأن مكافحة االإرهاب4

والقانونية

)ج17( من دور االنعقاد 

العادي الثالث املعقودة 

بتاريخ 2014/6/24م

تاريخ اإلحالةمشروع القانونم اللجنة

المرفق الحادي عشر

1- اأمام اللجان اأي�شًا م�شروع تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س
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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�شوع : تو�شيات املجل�س الوطني يف مو�شوع: »التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�س«

 2013/11/19 بتاريخ  املعقودة  ناق�س يف جل�شته  الوطني االحتادي قد  املجل�س  باأن  االإحاطة  نرجو 

اإ�شدار  اإىل  انتهى   2014/1/7 بتاريخ  جل�شته  ويف  واخلا�س«  احلكومي  القطاع  يف  »التوطني  مو�شوع 

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.

المرفق الثاني عشر

تو�شيات مو�شوع »التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�س«

اإن�شاء جمل�س احتادي اأعلى للتوطني بحيث يكون اجلهة االحتادية املعنية بالتوطني.. 1

اأ�شا�شا لبناء . 2 اعتبار حمددات الروؤية اال�شرتاتيجية املقرتحة من قبل املجل�س الوطني االحتادي 

القطاعني احلكومي واخلا�س،  ال�شراكة بني  اإطار  التوطني خا�شة يف  و�شيا�شات  برامج وخطط 

وتكامل خمرجات التعليم مع برامج التدريب .

تفعيل قانون تنظيم عالقات العمل االحتادي ال�شادر يف عام 1980 مبا يحقق متطلبات خطط . 3

ت�شاريح  واإ�شدار  واالأجور،  اخلارج،  من  اال�شتقدام  �شيا�شات  و�شبط  وبراجمه  التوطني  عمل 

العمل.

املوارد  م�شاركة  تعزيز  ب�شاأن   2011 ل�شنة  م(  )3/57و/15  رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  وتفعيل 

الب�شرية الوطنية. 

االأ�شبوعية . 4 الراحة  واأيام  العمل  ب�شاعات  اخلا�شة  العمل  عالقات  تنظيم  قانون  اأحكام  تعديل 

واالإجازات ال�شنوية مبا يقَل�س الفروقات بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س املتعلقة بظروف 

العمل. 

اتخاذ االإجراءات الالزمة الإخ�شاع كافة املناطق احلرة ل�شيا�شات وخطط التوطني. . 5

�شرورة توطني مهنة مدير املوارد الب�شرية يف جميع املوؤ�ش�شات.. 6

بني . 7 الوظيفي  االأمن  فجوة  يعالج  العمل  عن  التعطل  �شد  التاأمني  قانون  ا�شت�شدار  يف  االإ�شراع 

القطاعني احلكومي واخلا�س ويحقق االأمن الوظيفي للمواطنني.

توجيه . 8 مع  الدولة،  يف  العمل  اأ�شواق  توحيد  بغر�س  من�شبطة  عمل  واآليات  �شيا�شات،  ا�شتحداث 

امل�شاريع وتوزيعها على م�شتوى الدولة.

املواطنني يف . 9 ت�شغيل  رئي�شيًا يعرت�س  ي�شَكل عائقًا  الذي  االأجور  فوارق  املتمثل يف  معاجلة اخللل 

القطاع اخلا�س.

و�شع مبادرات وحوافز ت�شجيعية، وت�شهيالت مالية وخدمية لت�شجيع املواطنني على اال�شتثمار يف . 10

امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، واأن يتم اإعطاء هذه امل�شروعات اأولوية ا�شرتاتيجية يف �شيا�شات 

احلكومة.

لتنفيذ . 11 مالية  خم�ش�شات  ال�شنوية  موازناتها  لت�شمني  االحتادية  واجلهات  الوزارات  توجيه 

�شيا�شات وخطط وبرامج التوطني واالإحالل بالتن�شيق مع وزارة املالية.

المرفق الحادي عشر
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اإلزام جميع اجلهات احلكومية االحتادية بالربط مع نظام »بياناتي« اخلا�س بالهيئة االحتادية . 12

للموارد الب�شرية.

اإعادة النظر يف قانون املعا�شات وتعديل ما جاء به من اأحكام ب�شاأن املزايا والفوائد التي متنح . 13

ملوظفي القطاع اخلا�س باملقارنة مع القطاع احلكومي ب�شقيه االحتادي واملحلي، واإزالة الفجوة 

بني القطاعني يف جمال املعا�شات.

تقدمي حوافز ت�شجيعية مادية ومعنوية ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�س امللتزمة بقرارات التوطني.. 14

املوقر معايل االأخ الدكتور / اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد، 

االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  »�شيا�شة  مو�شوع:  يف  الوطني  املجل�س  تو�شيات   : املو�شوع 

واالأوقاف«

نرجو االإحاطة باأن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�س يف جل�شته املعقودة بتاريخ 2014/4/8 مو�شوع 

اإ�شدار  2014/4/29 انتهى اإىل  »�شيا�شة الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف« ويف جل�شته بتاريخ 

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�شيات مو�شوع »�شيا�شة الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف«

1.  اعتماد تخطيط وت�شميم امل�شاجد بحيث يتم مراعاة االآتي : 

اأ. اإظهار الطراز املعماري االإماراتي للم�شاجد.

 ب. التن�شيق مع اجلهات املحلية فيما يخ�س توزيع امل�شاجد بح�شب حاجة املناطق والتو�شعات العمرانية 

والكثافة ال�شكانية بالدولة. 

املباين  اإقامة  يف  الدولة  توجهات  ت�شمل  بحيث  و�شيانتها  اجلديدة  امل�شاجد  ب�شروط  االرتقاء  ت. 

اخل�شراء وخطط تر�شيد ا�شتخدام الطاقة واملياه واإعادة تدويرها. 

للدين  احل�شاري  املظهر  الإبراز  لها  التابعة  واملرافق  امل�شاجد  بنظافة  املتعلقة  املعايري  حتديد  ث. 

احلنيف.

وظائف  مثل  واملهمة  احليوية  للوظائف  املواطنني  وتاأهيل  الإعداد  للتوطني  ا�شرتاتيجية  خطة  2.  و�شع 
)الوعظ واالإفتاء واخلطابة والفقهاء(،  عرب الربامج املعتمدة يف الدولة بالتعاون مع اجلهات االحتادية 

واملحلية املخت�شة بالتوطني. 

اخلارجية،   والطرق  كاالأ�شواق  املناطق  احتياجات  مع  متا�شيًا  امل�شاجد  فتح  اأوقات  تقنني  3.  درا�شة 
وا�شتخدام اأف�شل التقنيات احلديثة للتنظيم والرقابة.

4.  و�شع برنامج متكامل لالرتقاء باأعمال التفتي�س على امل�شاجد،  بحيث يتم ا�شتقطاب املواطنني للعمل 
يف هذا املجال وتطويره . 

5.  منح الهيئة ال�شالحيات الالزمة لالإ�شراف على جميع برامج مراكز حتفيظ القراآن واملعاهد الدينية 
ومراكز ا�شتقبال وتاأهيل امل�شلمني اجلدد وما يف حكمها االحتادية واملحلية.

يتنا�شب مع  املواطنني،  مبا  واملفتني  والوعاظ  واملوؤذنني  لالأئمة  املمنوحة  االمتيازات  تعديل  6. درا�شة   

طبيعة عملهم. 

7.  توحيد مرجعية االإفتاء الر�شمي يف الدولة لدى جميع مراكز االإفتاء االحتادية واملحلية،  والعمل على 
تطوير مرجعية االإفتاء الر�شمي.

8.  قيادة الهيئة للقطاع الديني بالتعاون مع اجلهات املختلفة لتحقيق االأهداف التالية : 

اأ. تعزيز الهوية الوطنية االإماراتية ومن مكوناتها االأ�شا�شية الدين االإ�شالمي.

ب. بناء الوالء واالنتماء. 

 ت. امل�شاهمة يف حتقيق الوحدة والُلحمة الوطنية خلف القيادة الر�شيدة. 

9.  امل�شاهمة يف ت�شجيع اأفراد املجتمع الإجناح املبادرات الوطنية مثل اخلدمة الوطنية، من خالل التن�شيق 
مع اجلهات املعنية وا�شتخدام اأف�شل الو�شائل للتوا�شل مع جميع فئات املجتمع. 

10.  االرتقاء يف طرح الربامج التوعوية والتثقيفية يف االأماكن العامة ذات الكثافة ال�شكانية املرتفعة ويف 
املراكز التجارية واالأندية الريا�شية،  با�شتخدام املفاهيم احلديثة حفاظا على الهوية االإماراتية يف ظل 

االنفتاح االإعالمي والتنوع الثقايف بالدولة . 

11.  و�شع ا�شرتاتيجية حُمكمة للحفاظ على الثوابت والقيم الوطنية امل�شتمدة من الدين االإ�شالمي،مع 
التاأكيد على مبادئ الت�شامح واحرتام الثقافات املختلفة. 

12.  القيام بدرا�شة لتنظيم وتقنني وجود ن�شاط العالج بالرقية ال�شرعية وحتديد ال�شوابط لال�شتفادة 
من هذا الن�شاط،  تفاديًا لبع�س النتائج غري املرجوة ول�شمان ا�شتفادة املجتمع من هذا الن�شاط .

13.  مواكبة تنمية وا�شتثمار واإدارة اأموال الوقف مع التوجهات االإ�شالمية املعا�شرة،  خا�شة يف تو�شيع 
جماالت امل�شارف الوقفية عرب االآتي: 

 اأ. ن�شر ثقافة الوقف على م�شتوى االأفراد واملوؤ�ش�شات،  والتعاون مع القطاع اخلا�س يف هذا ال�شاأن.

مبا  املحلية،   الوقفية  ال�شوؤون  يف  العاملة  واجلهات  الهيئة  بني  والتوا�شل  التن�شيق  برامج  تفعيل   ب. 

ي�شمن وجود قاعدة بيانات موحدة لالأ�شول الوقفية املوجودة يف خمتلف اإمارات الدولة.

 ت. توحيد وحتديث قاعدة البيانات التي تربط بني جميع اجلهات املعنية بالوقف يف الدولة،  وت�شهيل 

احل�شول على هذه املعلومات لالأفراد واجلهات البحثية.
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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، 

والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  »�شيا�شة  مو�شوع:  يف  الوطني  املجل�س  تو�شيات   : املو�شوع 

االجتماعية«

 2014/4/29 بتاريخ  املعقودة  جل�شته  يف  ناق�س  قد  االحتادي  الوطني  املجل�س  باأن  االإحاطة  نرجو 

مو�شوع »�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية« ويف جل�شته بتاريخ 2014/5/20 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�شيات مو�شوع �شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية:

جميع  -1 معا�شات  بزيادة    - اهلل  حفظه    - الدولة   رئي�س  ال�شمو  �شاحب  من  ال�شامي  القرار  تنفيذ 

املتقاعدين الذين مل تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ �شدور القرار عام 2008م.  

معا�شات  -2 مع  وم�شاواتهم  الع�شكريني  فيهم  مبن  القدامى  املتقاعدين  معا�شات  يف  النظر  اإعادة 

املتقاعدين اجلدد. 

متابعة تنفيذ قرار جمل�س الوزراء ب�شاأن اعتماد تو�شية املجل�س اخلا�شة بدعم اخلدمات احلكومية  -3

املقدمة للمتقاعدين من خالل:- 

لبع�س -  االإعفاء  اأو  احلكومية  والر�شوم  العامة  اخلدمات  بع�س  ر�شوم  خلف�س  بطاقات  منحهم 

احلاالت وتقدمي بطاقة دعم لل�شلع الغذائية. 

التن�شيق مع الربامج املحلية الإعطاء املتقاعدين االأولوية يف الربامج االقت�شادية لدعم امل�شاريع - 

ال�شغرية واملتو�شطة. 

�شرورة توفري التاأمني ال�شحي للمتقاعدين والأ�شرهم.  -4

النظر يف �شرف عالوة الأبناء املتقاعدين املولودين بعد ا�شتحقاق املعا�س.   -5

املوؤمن  -6 ببيانات  ومتكامل  موحد  الكرتوين  نظام  خالل  من  املتقاعدين  بيانات  حتديث  يف  االإ�شراع 

عليهم بني الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية واملوؤ�ش�شات احلكومية املعنية .

تعديل قانون املعا�شات والتاأمينات االجتماعية رقم )7( ل�شنة 1999م وتعديالته، خا�شة فيما يتعلق  -7

باالأمور االآتية:- 

رفع �شقف راتب اال�شرتاك يف القطاع اخلا�س ليكون مت�شاو مع القطاع احلكومي. - 

اجلمع بني املعا�شني يف القطاع اخلا�س. - 

عدم  ربط التقاعد ببلوغ ال�شن و�شنوات اخلدمة للمراأة املواطنة.  - 

عدم الربط بني املكافاأة واملعا�س التقاعدي .- 

التخ�ش�شية  -8 الوظائف  التوطني يف  ن�شبة  �شاأن رفع  للهيئة يف  تنفيذ متطلبات اخلطة اال�شرتاتيجية 

والفنية، ومتابعة تنفيذ ذلك من خال ل اجلهات املعنية بالهيئة.

ال�شالحية  -9 جماالت  على  ت�شتمل  االإدارة  جمل�س  الأع�شاء  املهني  لل�شلوك  منوذجية  قواعد  تنفيذ 

وامل�شوؤولية، ومنع حاالت التعار�س يف امل�شالح، على اأن تكون هذه القواعد جزءًا من عملية �شاملة 
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للتميز املوؤ�ش�شي، �شيما يف اإطار مبادئ احلوكمة وال�شفافية. 

تفعيل االآليات القائمة اخلا�شة بتح�شيل ومتابعة اال�شرتاكات من جهات واأ�شحاب العمل . -10

�شرورة عمل درا�شة االأثر االجتماعي لربط مدة اخلدمة بال�شن التقاعدي للمراأة. -11

�شرورة ربط الت�شخم باملعا�س التقاعدي حتى ال يتاأثر �شاحب املعا�س واأ�شرته.  -12

اإن�شاء برنامج ادخاري للموظف يتم ا�شتقطاع ن�شبة معينه من راتبه اختياريا.  -13

املوقر معايل االأخ الدكتور / اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد، ،

املو�شوع : تو�شيات املجل�س الوطني يف مو�شوع: »�شيا�شة هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�س يف 

�شاأن ال�شحة وال�شالمة«

 2014/3/11 بتاريخ  املعقودة  جل�شته  يف  ناق�س  قد  االحتادي  الوطني  املجل�س  باأن  االإحاطة  نرجو 

بتاريخ  جل�شته  ويف  وال�شالمة«  ال�شحة  �شاأن  يف  واملقايي�س  للموا�شفات  االإمارات  هيئة  »�شيا�شة  مو�شوع 

2014/4/29 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�شيات مو�شوع »�شيا�شة هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�س يف �شاأن ال�شحة وال�شالمة«

و�شع خطة ا�شرتاتيجية والعمل على اإعداد برنامج متكامل لتبني املوا�شفات واملقايي�س الدولية   .1  

واآليات تطويعها للمتطلبات واالحتياجات احلالية مع التوقعات امل�شتقبلية،  على اأن تكون مراحل 

التطبيق حمددة وت�شعى نحو �شمولية التطبيق لكافة ال�شلع واخلدمات واملنتجات يف القطاعات 

احليوية.  

و�شع اآليات لال�شتفادة من اأف�شل املمار�شات والتطبيقات العاملية مبا يخ�س املوا�شفات واملقايي�س.  .2  

القيام بدرا�شة احتياجات الدولة من املختربات الفنية وو�شع ال�شوابط واملعايري املوحدة والتاأكيد   .3  

على تبني اأف�شل املوا�شفات واملقايي�س التي حتقق اأعلى م�شتويات ال�شحة وال�شالمة، مع تاأكيد 

تعزيز اال�شتفادة من املختربات املتخ�ش�شة القائمة يف االإمارات االأخرى والقطاع اخلا�س . 

تعزيز  �شاأنها  من  التي  واملقايي�س  املوا�شفات  تبني  باأهمية  املجتمع  وتوعية  تثقيف  على  العمل   .4  

ال�شحة وال�شالمة بني اأفراد املجتمع . 

�شرورة التعاون مع اجلامعات والكليات الوطنية لطرح برامج درا�شية لتاأهيل وتدريب املواطنني   .5  

يف التخ�ش�شات الرئي�شية مبجاالت العمل يف الهيئة. 

العمل مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني )اجلهات االحتادية – اجلهات املحلية – القطاع اخلا�س(،   .6  

مع   متا�شيًا  واملقايي�س  للموا�شفات  احلاكمة  القانونية  واالأطر  الت�شريعات  وتطوير  لتحديث 

بطرق  يتعلق  ما  خا�شة  القيا�شية،  واملوا�شفات  التقيي�س  اأن�شطة  يف  احلديثة  العلمية  التطورات 

االختبار والتفتي�س الفني واأنظمة اجلودة و�شروط اعتماد ون�شر املوا�شفات القيا�شية اجلديدة.

وتاأهيل  ال�شتقطاب  برامج  خالل  من  التخ�ش�شية  الفنية  الوظائف  لتوطني  ا�شرتاتيجية  و�شع   .7  

املواطنني باختالف موؤهالتهم العلمية لتاأهيلهم �شمن التخ�ش�شات املطلوبة لدى الهيئة. 

املوقر معايل االأخ الدكتور / اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد، 

املو�شوع : تو�شيات املجل�س الوطني يف مو�شوع: »�شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف 

جمال البحث العلمي«

نرجو االإحاطة باأن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�س يف جل�شته املعقودة بتاريخ 2014/2/24 مو�شوع 

»�شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي« ويف جل�شته بتاريخ 2014/4/29 

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�شيات مو�شوع »�شيا�شة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي«

واالإدارية   العلمية  املرجعية  مبثابة  وتكون  م�شتقلة  وجعلها  العلمي  للبحث  الوطنية  الهيئة  ف�شل   )1  

واللوج�شتية للبحث العلمي، بحيث حتكم وتنظم عملية البحث العلمي يف الدولة.

اإن�شاء �شندوق لدعم البحث العلمي بالدولة ت�شهم فيه املوؤ�ش�شات وال�شركات اخلا�شة العاملة يف   )2  

الدولة، وتخ�ش�س له اعتمادات مالية حكومية يف موازنة الدولة. 

اإعداد خطة �شنوية للبحث العلمي واالإ�شراف على تنفيذها من خالل برامج و�شراكات واتفاقيات   )3  

تكون  واأن  الدولة  يف  البحوث  ومراكز  والكليات  واجلامعات  العلمي،  للبحث  الوطنية  الهيئة  بني 

اخلطط متوائمة مع م�شكالت واحتياجات املجتمع وخطط تنمية الدولة.   

زيادة ن�شبة االإنفاق احلكومي على البحث العلمي مبا يتوافق مع االجتاهات العاملية ال�شائدة لتمكني   )4  

الهيئة من تنفيذ ا�شرتاتيجيتها وخطط عملها وم�شاريعها ولتح�شني البنية التحتية للبحث والتطوير 

مثل )دعم املختربات وجتهيزات ومرافق البحث العلمي يف جامعات الدولة(. 

العلمية،  للبحوث  البديلة  التمويل  م�شادر  توفري  يف  املقارنة  الدولية  اخلربات  من  اال�شتفادة   )5  

وا�شتك�شاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خا�شة جتارب الدول االأوروبية والواليات 

املتحدة االأمريكية، واإعداد درا�شات يف هذا ال�شاأن.

%( من بند امليزانية املخ�ش�س لكل وزارة احتادية الأجور اخلرباء  �شرورة تخ�شي�س ن�شبة )5   )6  

الوزارات  كافة  ميزانية  بنود  �شمن  العلمي  للبحث  الوطنية  الهيئة  يف  واإيداعها  وامل�شت�شارين 

الوزارات  و متكني  العلمية يف اجلامعات،  البحوث  �شي�شاعد يف متويل  الدولة، مما  االحتادية يف 

االحتادية من تقليل االعتماد على اخلرباء وامل�شت�شارين. 

اإعداد خطط وبرامج عمل م�شرتكة بني الهيئة الوطنية للبحث العلمي وموؤ�ش�شات التعليم العايل   )7  

من جهة والقطاع اخلا�س وقطاع ال�شناعة والقطاعات االأخرى التطبيقية بالدولة من جهة اأخرى 

حيال توجيه جماالت البحث العلمي، وحتديد اأولوياته، وم�شتهدفاته، واأغرا�شه.

تخفي�س �شاعات التدري�س للهيئة للتدري�شية باجلامعات مبا ال يتعدى امل�شاقني للف�شل الواحد مما   )8  

ميكنهم من متابعة م�شاريعهم البحثية. 

املوقر معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س    

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد، 

املو�شوع : تو�شيات املجل�س الوطني يف مو�شوع: »�شيا�شة وزارة الداخلية«

نرجو االإحاطة باأن املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�س يف جل�شته املعقودة بتاريخ 2014/5/6 مو�شوع 

:�شيا�شة وزارة الداخلية« ويف جل�شته بتاريخ 2014/6/3 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�شيات مو�شوع �شيا�شة وزارة الداخلية

و�شع خطط ا�شرتاتيجية تت�شمن املبادرات واالأن�شطة واآليات التنفيذ لتعزيز الثقافة املرورية يف   1-  

املجتمع، مع االأخذ يف االعتبار املحددات التالية :

ربط مدخالت وخمرجات خطط التوعية مع موؤ�شرات ال�شالمة املرورية. اأ.   

حتديد امل�شتهدفني من حمالت التوعية ومدى  مواءمة الر�شالة التوعوية. ب.   

اأدوات االت�شال والتوا�شل مع خمتلف الفئات امل�شتهدفة. ت.   

اال�شتفادة من جهود خمتلف املوؤ�ش�شات  يف دعم وتعزيز جهود التوعية املرورية. ث.   

االعتماد على نتائج الدرا�شات والبحوث املتخ�ش�شة  يف جمال االإعالم املروري. ج.   

اال�شتفادة من اأف�شل املمار�شات العاملية يف �شاأن التوعية املرورية. ح.   

التعاون مع هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�س لو�شع موا�شفات خا�شة عن ال�شالمة  خ.   

املرورية للمدار�س واجلامعات،  واالأندية،  والكليات،  واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة .

العاملية عن طريق و�شع خطة  املمار�شات  اأف�شل  املرورية وفق  واالأبحاث  الدرا�شات  تطوير قطاع   2-  

اآليات  تت�شمن  العلمي،   والبحث  العايل  التعليم  وموؤ�ش�شات  الوزارة  بني  م�شرتكة  ا�شرتاتيجية 

تنفيذ وا�شحة لتاأهيل الكوادر الب�شرية املواطنة من العاملني يف قطاع املرور اأو امللتحقني مبختلف 

موؤ�ش�شات التعليم العايل يف الدولة. 

الطرق  بتخطيط  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  واخلارجية  الداخلية  الطرق  ت�شاميم  درا�شة   3-  

حتقق  ت�شمن  والتي  الطرق  على  املطلوبة  املوا�شفات  واعتماد  لتحديد  الدولة،   يف  واملوا�شالت 

ال�شروط املطلوبة ل�شمان ال�شالمة مل�شتخدميها.

تاأكيد االلتزام ب�شالمة الطرق اخلارجية من االآثار ال�شلبية الناجمة عن احلمولة الزائدة للمركبات   4-  

الثقيلة،  وحتديد مناطق جتمع خا�شة لهذه املركبات. و�شرورة تفعيل القانون االحتادي رقم )8( 

ل�شنة 1986 يف �شاأن حتديد احلمولة املحورية للمركبات.

اإعادة النظر وتعديل  الت�شريعات املتعلقة  بال�شالمة املرورية،  خا�شة فيما يتعلق بالتايل:   5-  

ت�شريعات النقل املدر�شي التي مت االإعالن عنها يف اإمارة اأبوظبي. اأ.   

تاأهيل وتنظيم ورقابة ا�شتخدام الدراجات ذات اال�شتخدام الرتفيهي. ب.   

احلافالت ال�شغرية ومدى مواءمة ال�شوابط واملعايري احلالية . ت.   

درا�شة زيادة الكوادر الب�شرية وتوفري البنية التحتية املخ�ش�شة لالإ�شراف على الطرق اخلارجية   6-  

لتحقيق متطلبات ال�شالمة املرورية عليها.

تعزيز تطبيق مفهوم ال�شرطة املجتمعية وتعميمها على كافة اإدارات ال�شرطة يف الدولة.  7-  

و�شع خطط �شراكة بني اإدارات ال�شرطة املجتمعية واالإدارات املعنية بالدعم االجتماعي  والتنمية   8-  

االجتماعية يف الدولة.

9-  درا�شة ا�شتحداث برامج وخطط لل�شرطة املجتمعية تخت�س باأمن االأ�شر اجتاه املمار�شات ال�شلبية 
من فئة العمالة امل�شاعدة، وتوعية املجتمع حول ثقافة امل�شوؤولية لدى الوالدين لرتبية االأبناء على 

ال�شلوكيات واملمار�شات مبا يحقق االنتماء للهوية الوطنية.
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جدول باملو�شوعات العامة التي انتهت اللجان من اإعداد تقاريرها

واأ�شبحت جاهزة للعر�س على املجل�س

مت اعتماد التقرير بتاريخ

2013/6/3م
2012/11/20م

جلنة �شوؤون الرتبية 

والتعليم وال�شباب 

واالإعالم والثقافة

 �شيا�شة جمل�س الوزراء لتعزيز

مكانة اللغة العربية

1

مت اعتماد التقرير بتاريخ

2013/6/25م
2012/03/27م

جلنة ال�شوؤون الداخلية 

والدفاع
�شيا�شة املجل�س االحتادي 

للرتكيبة ال�شكانية

2

مت اعتماد التقرير بتاريخ

2013/12/29م
2013/12/29م

جلنة ال�شوؤون املالية 

واالقت�شادية وال�شناعية

�شيا�شة م�شرف االإمارات 

العربية املتحدة املركزي

3

مت اعتماد التقرير بتاريخ

2014/3/3م
2012/05/08م

جلنة املوؤقتة من مقدمي 

طلب مناق�شة املو�شوع

�شيا�شة وزارة الدولة ل�شوؤون  

املجل�س الوطني االحتادي

4

مت اعتماد التقرير بتاريخ

2014/3/30م
2012/12/11م

جلنة �شوؤون الرتبية 

والتعليم وال�شباب 

واالإعالم والثقافة

�شيا�شة وزارة الرتبية والتعليم 

يف �شاأن املعلمني

5

مت اعتماد التقرير بتاريخ

2014/5/13م
2012/05/08م

جلنة ال�شوؤون ال�شحية 

والعمل وال�شوؤون 

االجتماعية

�شيا�شة وزارة العمل يف �شبط 

�شوق العمل

6

المرفق الثالث عشر

تاريخ اإلحالةالموضوعم تاريخ اعتماد التقريراللجنة المختصة

جدول باملو�شوعات العامة التي

الزالت امام اللجان

 �شيا�شة هيئة تنمية وتوظيف1

 املوارد الب�شرية الوطنية )تنمية(

 جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل

وال�شوؤون االجتماعية

 وافق املجل�س على اإحالة هذا املو�شوع

 اإىل اللجنة يف اجلل�شة ال�شاد�شة من دور

 االنعقاد العادي االأول املعقودة بتاريخ

2012/02/21م

 �شيا�شة الهيئة االحتادية للموارد2

 الب�شرية احلكومية

 جلنة موؤقتة من مقدمي طلب مناق�شة

املو�شوع

 وافق املجل�س على اإحالة هذا املو�شوع

 اإىل اللجنة يف اجلل�شة الثالثة ع�شرة من

 دور االنعقاد العادي االأول املعقودة بتاريخ

2012/06/19م

 �شيا�شة هيئة و�شوق االإمارات3

لالأوراق املالية وال�شلع

 جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية

وال�شناعية

 وافق املجل�س على اإحالة هذا املو�شوع

 اإىل اللجنة يف اجلل�شة الثانية من دور

              االنعقاد العادي الثاين  املعقودة بتاريخ

20 /11 /2012م

�شيا�شة املركز الوطني لالإح�شاء4

 جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية

وال�شناعية

 وافق املجل�س على اإحالة هذا املو�شوع

 اإىل اللجنة يف اجلل�شة اخلام�شة من دور

 االنعقاد العادي الثاين  املعقودة بتاريخ

2013/01/08م

5
 �شيا�شة الهيئة العامة لل�شباب

 والريا�شة يف تطوير االأندية

الريا�شية ومراكز ال�شباب

 جلنة موؤقتة مكونة من بع�س اأ�شحاب

  ال�شعادة االأع�شاء

 وافق املجل�س على اإحالة هذا املو�شوع اإىل

 جلنة موؤقتة من مقدمي الطلب اجلل�شة

  الثامنة من دور االنعقاد العادي الثاين

املعقودة بتاريخ 2013/3/5م

�شيا�شة الهيئة العامة لتنظيم 6

قطاع االت�شاالت

جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف 

واملرافق العامة

وافق املجل�س على اإحالة هذه املو�شوعات 

اإىل جلانها يف اجلل�شة االأوىل من دور 

االنعقاد العادي الثالث  املعقودة بتاريخ              

11 /11 /2013م

المرفق الرابع عشر

تاريخ اإلحالة إلى اللجنةالموضوعم اللجنة المحال إليها
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�شيا�شة وزارة التعليم العايل 7

والبحث العلمي

جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم وال�شباب 

واالإعالم والثقافة

وافق املجل�س على اإحالة هذه املو�شوعات 

اإىل جلانها يف اجلل�شة االأوىل من دور 

االنعقاد العادي الثالث  املعقودة بتاريخ              

11 /11 /2013م

�شيا�شة الهيئة الوطنية 8

للموا�شالت

جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف 

واملرافق العامة

�شيا�شة موؤ�ش�شة االإمارات للربيد9

جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف 

واملرافق العامة

جلنة ال�شوؤون الداخلية والدفاعحماية املجتمع من املواد املخدرة10

تقارير املوؤ�ش�شات الدولية يف �شاأن 11

الدولة

جلنة موؤقتة من مقدمي الطلب

�شيا�شة وزارة ال�شوؤون االجتماعية 12

يف �شاأن اجلمعيات التعاونية

جلنة موؤقتة من مقدمي الطلب

�شيا�شة وزارة ال�شحة13

جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل 

وال�شوؤون االجتماعية
وافق املجل�س على اإحالة هذين 

املو�شوعني اإىل اللجان يف اجلل�شة 

التا�شعة املعقودة بتاريخ 11-3-2014م 14
�شيا�شة وزارة الرتبية والتعليم 

يف �شاأن نظام التقومي املدر�شي 

ونظام االمتحانات

جلنة موؤقتة من مقدمي الطلب

روؤية االإمارات لعام 2021م15

جلنة ال�شوؤون اخلارجية والتخطيط 

والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة 

والرثوة ال�شمكية

وافق املجل�س على اإحالة هذه املو�شوعات 

اإىل اللجنة يف اجلل�شة العا�شرة املعقودة 

بتاريخ 25-3-2014م

�شيا�شة وزارة التنمية والتعاون 16

الدويل

التجارة اخلارجية17

تاريخ اإلحالة إلى اللجنةالموضوعم اللجنة المحال إليها

18
  �شيا�شة وزارة العدل يف �شاأن 

الت�شريعات واخلدمات املقدمة 

للمتعاملني

جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية
وافق املجل�س على اإحالة هذين املو�شوعني 

ع�شرة  اخلام�شة  اجلل�شة  يف  اللجان  اإىل 

املعقودة بتاريخ 3-6-2014م

حماية املواطنني العاملني يف 19

مهنتي �شيد االأ�شماك والزراعة

جلنة موؤقتة من مقدمي الطلب

تاريخ اإلحالة إلى اللجنةالموضوعم اللجنة المحال إليها
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جدول باملو�شوعات العامة التي وافق املجل�س على اإر�شالها  اإىل جمل�س الوزراء

لطلب املوافقة على مناق�شتها

�شيا�شة احلكومة يف �شاأن مكافحة العنف 1

االأ�شري �شد الن�شاء واالأطفال

2014/5/26م2014/4/8م

المرفق الخامس عشر

تاريخ اإلرسال لمجلس الوزراء الموضوعم
لطلب الموافقة على المناقشة تاريخ تبني الموضوع

املوقر        معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد، ،

املو�شوع : تو�شية املجل�س يف �شاأن �شوؤال »اإعادة النظر يف نظام التقاعد املبكر للمراأة«

الت�شريعي  الف�شل  يف  الثالث  العادي  انعقاده  دور  من  الثانية  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2013/11/19م على تبني تو�شية  لجمل�س الوزراء املوقر بناء على 

رد معايل / عبيد حميد الطاير - وزير املالية- نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات 

االجتماعية على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ م�شبح �شعيد الكتبي يف �شاأن »اإعادة النظر يف نظام 

التقاعد املبكر للمراأة« وفقًا لل�شيغة االآتية:

»ربط احل�شول على املعا�س التقاعدي للمراأة بانتهاء مدة اخلدمة املحددة يف قانون املعا�شات 

والتاأمينات االجتماعية رقم )7( ل�شنة 1999م، وعدم ربطه ببلوغ �شن اخلم�شني«

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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املوقر        معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد، ،

املو�شوع : تو�شية املجل�س يف �شاأن �شوؤال »زيادة معا�شات وكالء الوزارات واملدراء واملوظفني املدنيني 

الذين متت اإحالتهم اإىل التقاعد قبل تاريخ 1-1-2008م«

الت�شريعي  الف�شل  يف  الثالث  العادي  انعقاده  دور  من  الرابعة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 24/12/2013م على تبني تو�شية  لجمل�س الوزراء املوقر بناء على 

رد معايل / عبيد حميد الطاير - وزير املالية- نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات 

معا�شات  »زيادة  �شاأن  يف  ال�شام�شي  حمد  د.عبداهلل  الع�شو/  �شعادة  من  املقدم  ال�شوؤال  على  االجتماعية 

1-1-2008م«  تاريخ  قبل  التقاعد  اإىل  اإحالتهم  الذين متت  املدنيني  واملوظفني  واملدراء  الوزارات  وكالء 

وفقًا لل�شيغة االآتية:

»اإعادة النظر يف معا�شات املتقاعدين قبل تاريخ 1-1-2008م من مدنيني وع�شكريني، وذلك بزيادة 

معا�شاتهم وربطها مبوؤ�شرات ومعدالت الت�شخم يف الدولة حتقيقاً للعدالة االجتماعية«

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�شوع : تو�شية املجل�س يف �شاأن �شوؤال« تعزيز الهوية الوطنية »

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�شته اخلام�شة من دور انعقاده العادي الثالث يف الف�شل الت�شريعي 

2014/1/7م على تبني تو�شية  ملجل�س الوزراء املوقر بناء على رد  اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 

معايل/ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان - وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع- على ال�شوؤال املقدم من 

�شعادة الع�شو/ اأحمد عبداهلل االأعما�س يف �شاأن »تعزيز الهوية الوطنية« وفقًا لل�شيغة االآتية:

»و�شع ا�شرتاتيجية يف �شاأن التوعية باأهمية االلتزام واملحافظة على الزي الوطني الذي ميثل اإحدى 

ركائز هويتنا الوطنية«

                                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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املوقر        معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد، ،

املو�شوع : تو�شية يف �شاأن �شوؤال »اإن�شاء مراكز حكومية لعالج وتاأهيل حاالت االإعاقة ال�شديدة 

ومر�شى التوحد من املواطنني«

الت�شريعي  الف�شل  الثالث يف  العادي  االنعقاد  ال�شابعة من دور  الوطني االحتادي يف جل�شته  املجل�س  وافق 

حممد  معايل/مرمي  رد  على  بناًء  تو�شية  تبني  على  2014/2/4م  الثالثاء  يوم  املعقودة  ع�شر  اخلام�س 

الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية – على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ حمد اأحمد الرحومي يف 

املواطنني« وفقًا  التوحد من  ال�شديدة ومر�شى  االإعاقة  وتاأهيل حاالت  »اإن�شاء مراكز حكومية لعالج  �شاأن 

لل�شيغة االآتية: 

»ا�شتناداً ملا ن�شت عليه املادة )16( من الد�شتور باأن ي�شمل املجتمع برعايته الطفولة واالأمومة ويحمي 

العجز  اأو  االأ�شباب كاملر�س  ل�شبب من  اأنف�شهم  العاجزين عن حماية  االأ�شخا�س  الق�شر وغريهم من 

املجتمع، تقوم  وتاأهيلهم ل�شاحلهم و�شالح  االإجبارية، ويتوىل م�شاعدتهم  البطالة  اأو  ال�شيخوخة   اأو 

الوزارة بتوفري مراكز رعاية وتاأهيل للمعاقني جمهزة بكافة الو�شائل الطبية والفنية للتعامل مع  كافة 

حاالت االإعاقة على اختالف فئاتها العمرية«.

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�شوع : تو�شية يف �شاأن �شوؤال »الرقابة على اأن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة بالدولة«

الت�شريعي  الف�شل  الثالث يف  العادي  االنعقاد  دور  من  الثامنة  جل�شته  االحتادي يف  الوطني  املجل�س  وافق 

اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/3/4م على تبني تو�شية بناًء على رد معايل/ �شلطان بن �شعيد 

– على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ مروان اأحمد بن غليطة يف �شاأن  – وزير االقت�شاد  املن�شوري 

»الرقابة على اأن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة بالدولة« وفقًا لل�شيغة االآتية: 

»التن�شيق بني وزارة االقت�شاد واجلهات املعنية املحلية يف �شاأن و�شع اآلية تفتي�س على ال�شركات العاملة 

يف املناطق احلرة ل�شمان الرقابة على اأن�شطة هذه ال�شركات«.

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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املوقر        معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد، ،

املو�شوع : تو�شية يف �شاأن �شوؤال »ارتفاع اأ�شعار جلب العمالة املنزلية«

الت�شريعي  الف�شل  الثالث يف  العادي  االنعقاد  دور  من  الثامنة  جل�شته  االحتادي يف  الوطني  املجل�س  وافق 

اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/3/4م على تبني تو�شية بناًء على رد معايل/ �شلطان بن �شعيد 

املن�شوري – وزير االقت�شاد – على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي يف �شاأن »ارتفاع 

اأ�شعار جلب العمالة املنزلية« وفقًا لل�شيغة االآتية: 

يتم  التي  الدول  مع  اتفاقيات  عقد  خالل  من  املنزلية  العمالة  جلب  اأ�شعار  ارتفاع  من  احلد  »�شرورة 

جلب هذه العمالة منها، على اأن حتدد يف هذه االتفاقيات اأ�شعار ا�شتقدام هذه العمالة حماية حلقوق 

امل�شتهلكني«.

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�شوع :تو�شية يف �شاأن �شوؤال »اإلغاء املادة )60( من املر�شوم بقانون احتادي رقم )11( ل�شنة 

2008م ب�شاأن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته«

الت�شريعي  الثالث يف الف�شل  وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�شته العا�شرة من دور االنعقاد العادي 

اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/3/25م على تبني تو�شية بناًء على الرد الكتابي من معايل/ 

حميد حممد القطامي – وزير الرتبية والتعليم – رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية 

اإلغاء املادة  ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ د. حممد م�شلم بن حم العامري يف �شاأن«  احلكومية على 

)60( من املر�شوم بقانون احتادي رقم )11( ل�شنة 2008م ب�شاأن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية 

وتعديالته »وفقًا لل�شيغة االآتية:

»�شرورة اإعادة املادة )60( من املر�شوم بقانون احتادي رقم )11( ل�شنة 2008م ب�شاأن املوارد الب�شرية يف 

احلكومة االحتادية وتعديالته«. 

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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املوقر        معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد، ،

املو�شوع :تو�شية يف �شاأن �شوؤال »املخ�ش�شات املالية للمر�شى الذين ير�شلون للعالج يف اخلارج«

الت�شريعي  الثالث يف الف�شل  وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�شته العا�شرة من دور االنعقاد العادي 

اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/3/25م على تبني تو�شية بناًء على رد معايل/ عبدالرحمن 

– على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي يف �شاأن  – وزير ال�شحة  حممد  العوي�س 

»املخ�ش�شات املالية للمر�شى الذين ير�شلون للعالج يف اخلارج« وفقًا لل�شيغة االآتية: 

»�شرورة املراجعة الدورية للمخ�ش�شات املالية التي ت�شرف للمر�شى الذين ير�شلون للعالج يف اخلارج 

مبا يتنا�شب مع تكاليف املعي�شة يف الدول التي ير�شلون اإليها«.

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�شوع :تو�شية يف �شاأن �شوؤال« زيادة بدل ال�شكن للموظف املواطن الذي يقرتن باأكرث من 

زوجة مواطنة«

الف�شل  يف  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  من  ع�شرة  احلادية  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/4/8م على تبني تو�شية بناًء 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/ اأحمد عبداهلل االأعما�س يف �شاأن »زيادة بدل ال�شكن للموظف املواطن 

الذي يقرتن باأكرث من زوجة مواطنة« وفقًا لل�شيغة االآتية:

احلكومة  يف  الب�شرية  املوارد  �شاأن  يف  2008م  ل�شنة   )11( رقم  احتادي  بقانون  املر�شوم  اأحكام  »تعديل 

االحتادية وتعديالته مبا ي�شمح مبنح املوظف املواطن بدل �شكن لكل زوجة مواطنة يقرتن بها ل�شمان 

�شعادة االأ�شرة وتوفري العي�س الكرمي لها«. 

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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املوقر         معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد، ،

املو�شوع :تو�شية يف �شاأن �شوؤال« الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�س العقارية«

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�شته الثانية ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�شل الت�شريعي 

2014/4/29م على تبني تو�شية بناًء على رد معايل/ عبيد حميد  اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 

الطاير – وزير الدولة لل�شوؤون املالية – على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ مروان اأحمد بن غليطة يف 

�شاأن »الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�س العقارية« وفقًا لل�شيغة االآتية:

»�شرورة و�شع نظام للتقييم العقاري تلتزم به املوؤ�ش�شات املالية يف عمليات التمويل العقاري«. 

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�شوع : تو�شية املجل�س يف �شاأن �شوؤال »اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات اأف�شل 

للمعاقني«

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�شته الرابعة ع�شرة من دور انعقاده العادي الثالث يف الف�شل الت�شريعي 

اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/5/20م على تبني تو�شية  ملجل�س الوزراء املوقر بناء على الرد 

�شعادة  املقدم من  ال�شوؤال  االجتماعية- على  ال�شوؤون  وزيرة  الرومي -  الكتابي من معايل / مرمي حممد 

وفقًا  للمعاقني«  اأف�شل  لتوفري خدمات  ت�شكيلها  التي مت  »اللجان  �شاأن  العوي�س يف  علي  �شيخة  د.  الع�شو/ 

لل�شيغة االآتية:

»ت�شكيل جلنة عليا ت�شم ممثلني عن كافة اجلهات االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�س وممثلني عن املعاقني 

على اأن تراأ�شها وزارة ال�شوؤون االجتماعية يكون دورها و�شع ا�شرتاتيجية موحده للدولة فيما يخ�س حقوق 

املعاقني، وتعمل على التن�شيق بني كافة االأطراف املعنية واملتابعة واالإ�شراف على التنفيذ ال�شحيح لكل ما 

يتعلق بهذا املو�شوع«.

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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املوقر        معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد، ،

املو�شوع : تو�شية يف �شاأن �شوؤال »ت�شجيع العمل التطوعي«

الف�شل  يف  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  من  ع�شرة  اخلام�شة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

معايل/ رد  على  بنًاًء  تو�شية  تبني  على  2014/6/3م  الثالثاء  يوم  املعقودة  ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي 

مرمي حممد الرومي – وزيرة ال�شوؤون االجتماعية  – على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ �شامل حممد 

بالركا�س العامري يف �شاأن »ت�شجيع العمل التطوعي« وفقًا لل�شيغة االآتية: 

»اإن�شاء هيئة احتادية ُتعنى بتنظيم وت�شجيع العمل التطوعي 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، ،

املو�شوع : تو�شية يف �شاأن �شوؤال »التغيري امل�شتمر يف املناهج الدرا�شية يف التعليم اخلا�س«

الف�شل  يف  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  من  ع�شرة  اخلام�شة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/6/3م على تبني تو�شية بنًاًء على رد معايل/حميد 

حممد القطامي – وزير الرتبية والتعليم – على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي يف 

�شاأن »التغيري امل�شتمر يف املناهج الدرا�شية يف التعليم اخلا�س« وفقًا لل�شيغة االآتية: 

اال�شرتاتيجية،  اأهدافها  يحقق  مبا  اخلا�س  للتعليم  التنظيمية  الالئحة  وتطوير  مراجعة  »�شرورة 

وي�شمن تطبيق املدار�س اخلا�شة للمناهج الدرا�شية املعتمدة من قبل الوزارة«.

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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املوقر        معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد، ،

املو�شوع : ر�شالة تو�شية املجل�س يف �شاأن �شوؤال »اإلغاء �شرط حتديد �شقف الدخل ال�شهري 

اخلا�س باحل�شول على منحة �شندوق الزواج«

الف�شل  يف  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  من  ع�شرة  ال�شاد�شة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

2014/6/17م على تبني تو�شية بنًاًء على رد معايل/د. الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 

ميثاء �شامل ال�شام�شي - وزيرة دولة - رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق الزواج على ال�شوؤال املقدم من �شعادة 

الع�شو/ حممد بطي القبي�شي يف �شاأن »اإلغاء �شرط حتديد �شقف الدخل ال�شهري اخلا�س باحل�شول على 

منحة �شندوق الزواج« وفقًا لل�شيغة االآتية: 

»�شرورة اإلغاء �شرط حتديد �شقف الدخل ال�شهري اخلا�س باحل�شول على منحة �شندوق الزواج، ورفع 

قيمة املنحة املقدمة«.

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�شوع : تو�شية يف �شاأن �شوؤال »التوطني بقطاع التاأمني«

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�شته ال�شابعة ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�شل الت�شريعي 

اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/6/24م على تبني تو�شية بناًء على رد معايل/�شلطان بن �شعيد 

املن�شوري – وزير االقت�شاد – رئي�س جمل�س اإدارة هيئة التاأمني على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ 

علي عي�شى النعيمي يف �شاأن »التوطني بقطاع التاأمني« وفقًا لل�شيغة االآتية: 

»�شرورة قيام هيئة التاأمني بتح�شني ظروف العمل للمواطنني العاملني يف قطاع التاأمني، والعمل على 

توفري بيئة عمل جاذبة لهم«.

                       

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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املوقر          معايل االأخ / الدكتور اأنـور حممـد قرقـا�س             

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد، ،

املو�شوع : تو�شية يف �شاأن �شوؤال »ال�شجل التجاري املوحد«

الف�شل  يف  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  من  ع�شرة  ال�شابعة  جل�شته  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  وافق 

معايل/  رد  على  بناًء  تو�شية  تبني  على  2014/6/24م  الثالثاء  يوم  املعقودة  ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي 

�شلطان بن �شعيد املن�شوري – وزير االقت�شاد – على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ مروان اأحمد بن 

غليطة يف �شاأن »ال�شجل التجاري املوحد« وفقًا لل�شيغة االآتية: 

اإجراءات الربط االإلكرتوين بني اجلهات املخت�شة ووزارة االقت�شاد تنفيذاً لقرار جمل�س  »االإ�شراع يف 

الوزراء رقم )14( ل�شنة 2004م وتعديالته يف �شاأن اإن�شاء ال�شجل التجاري املوحد«.

                       

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�شوع : تو�شية يف �شاأن �شوؤال »اإن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة«

وافق املجل�س الوطني االحتادي يف جل�شته ال�شابعة ع�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث يف الف�شل الت�شريعي 

اخلام�س ع�شر املعقودة يوم الثالثاء 2014/6/24م على تبني تو�شية بناًء على رد معايل/�شلطان بن �شعيد 

املن�شوري – وزير االقت�شاد – على ال�شوؤال املقدم من �شعادة الع�شو/ علي عي�شى النعيمي يف �شاأن »اإن�شاء 

هيئة عليا للمناطق احلرة« وفقًا لل�شيغة االآتية: 

»اإن�شاء هيئة عليا للمناطق احلرة يف الدولة ل�شمان التن�شيق بني امل�شتويني االحتادي واملحلي يف هذا 

ال�شاأن«.

                       

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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جدول  باالأ�شئلة التي ال زالت اأمام املجل�س

1
انت�شار ظاهرة 

امل�شرتجالت بني 

طالبات املدار�س

وزارة الرتبية والتعليم2013/11/6مر�شاد حممد بوخ�س

2
اقرتاح اإن�شاء �شجل 

احتادي بح�شر مالك 

العقارات يف الدولة

مروان اأحمد بن 

غليطة

2014/1/13م
وزارة �شوؤون جمل�س 

الوزراء

3
ا�شتخدام علم  الدولة 

يف �شباقات الهجن 

واخليل

م�شبح بالعجيد 

الكتبي

وزارة �شوؤون الرئا�شة2014/1/23م

4

تعديل املعايري 

اخلا�شة باإ�شدار 

رخ�س القيادة 

للوافدين

م�شبح بالعجيد 

الكتبي
وزارة الداخلية2014/1/26م

5

النق�س يف عدد اأفراد 

ال�شرطة
م�شبح بالعجيد 

الكتبي

وزارة الداخلية2014/2/4م

اإن�شاء مركز للدفاع 6

املدين مبنطقة مليحة

م�شبح بالعجيد 

الكتبي

وزارة الداخلية2014/2/9م

7

اإلغاء البعثات 

الدرا�شية لبع�س 

الطلبة الدار�شني يف 

اخلارج

د. حممد م�شلم بن 

حم العامري

2014/3/4م
وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي

ا�شتخراج رخ�شة 8

القيادة للوافدين

وزارة الداخلية2014/1/22مد. �شيخة العري

9
اإن�شاء اأندية لل�شيدات 

يف بع�س مناطق اإمارة 

راأ�س اخليمة

د. �شيخة عي�شى 

العري

2014/3/11م
وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية

المرفق السابع عشر

مالحظاتموضوع السؤالم الجهةتاريخ التقديممقدم السؤال
دعم وتطوير القدرات 10

االإعالمية املواطنة

وزارة اخلارجية2014/3/13معلي عي�شى النعيمي

11

االإجراءات التي 

قامت بها وزارة العمل 

لتطبيق تو�شية املجل�س 

الوطني االحتادي 

ب�شاأن تعديل قانون 

تنظيم عالقات العمل

وزارة العمل2014/3/13معلي عي�شى النعيمي

التوطني مبجال 12

ال�شباب والريا�شة

2014/3/13معلي عي�شى النعيمي
وزارة الثقافة 

وال�شباب وتنمية 

املجتمع

13
نقل جل�شات املجل�س 

الوطني االحتادي 

مبا�شرة

م�شبح بالعجيد 

الكتبي

2014/3/26م
وزارة �شوؤون جمل�س 

الوزراء

حترير التجارة14

عبدالعزيز عبداهلل 

الزعابي

وزارة االقت�شاد2014/3/26م

15
االآثار االقت�شادية 

واالأمنية خلدم املنازل 

على االأ�شر املواطنة

اأحمد عبداهلل 

االأعما�س

وزارة الداخلية2014/4/6م

16

ت�شغيل الن�شاء يف 

املقاهي لياًل ويف 

االأعمال اخلطرة اأو 

ال�شاقة اأو ال�شارة 

بال�شحة اأو االأخالق

�شلطان جمعة 

ال�سام�سي

وزارة العمل2014/4/8م

17

رواتب املوظفني 

املواطنني العاملني يف 

احلكومة االحتادية يف 

الدرجات من العا�شرة 

اإىل الرابعة ع�شرة

�شلطان جمعة 

ال�سام�سي

وزارة املالية2014/4/8م

- مت اإدراجه يف اجلل�شة 

17 املعقودة بتاريخ 
24-6-2014م وجاء 

يف �شاأنه رد كتابي مل 

يكتف �شعادة الع�شو به

مالحظاتموضوع السؤالم الجهةتاريخ التقديممقدم السؤال
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18
 رواتب اأع�شاء الهيئة 

التعليمية واالإدارية يف 

املدار�س اخلا�شة

�شلطان جمعة 

ال�سام�سي

وزارة الرتبية والتعليم2014/4/8م

19
خ�شائر املزارعني 

املواطنني يف االإمارات 

ال�شمالية

م�شبح بالعجيد 

الكتبي

وزارة البيئة واملياه2014/4/10م

20

تقوية التما�شك 

االأ�شري وذلك من 

خالل احلد من 

الطالق  

2014/4/10معلي عي�شى النعيمي
وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية

مر�س االإبل ونفوقها 21

يف املنطقة الو�شطى

م�شبح بالعجيد 

الكتبي

وزارة البيئة واملياه2014/5/14م

التعقيم يف 22

امل�شت�شفيات

وزارة ال�شحة2014/5/18معائ�شة اأحمد اليماحي

23
اإجراءات االإبالغ 

عن العمالة املنزلية 

الهاربة  

وزارة الداخلية 2014/5/26معلي عي�شى النعيمي

24

الرقابة على 

التحويالت املالية 

للعمالة املنزلية 

الهاربة

وزارة الداخلية 2014/5/26معلي عي�شى النعيمي

25
�شروط ت�شجيل قوارب 

و�شفن النزهة يف 

الدولة

2014/6/2محمد اأحمد الرحومي
وزارة الدولة ل�شوؤون 

املجل�س الوطني 

االحتادي

26

خطط وبرامج 

�شندوق الزواج 

يف تنفيذ ال�شيا�شة 

االجتماعية للدولة

اأحمد عبداهلل 

االأعما�س

2014/6/3م
موؤ�ش�شة �شندوق 

الزواج

مالحظاتموضوع السؤالم الجهةتاريخ التقديممقدم السؤال
جدول باالأ�شئلة التي مت �شحبها

الرقابة على اجلهات امل�شاركة يف 1

معار�س التوظيف

وزارة الرتبية والتعليم15/4/2012مم�شبح بالعجيد الكتبي

2
تاأخر الوزارة يف اإخطار املجل�س 

الوطني مبوافقة جمل�س الوزراء املوقر 

على مرا�شالت املجل�س

21/10/2012معلي عي�شى النعيمي
وزارة الدولة ل�شوؤون 

املجل�س الوطني

 الرتكيز على املتعاملني يف هيئة 3

»تنمية«

10/6/2013معلي عي�شى النعيمي
هيئة تنمية وتوظيف 

املوارد الب�شرية 

الوطنية »تنمية«

االرتقاء بخدمة املتعاملني يف هيئة 4

التاأمني

هيئـة التاأمني10/6/2013معلي عي�شى النعيمي

وزارة الطاقةم20/6/2013علي عي�شى النعيمينق�س وازدحام حمطات تعبئة الوقود5

�شندوق الزواج7/7/2013معلي عي�شى النعيميتعريف فئة ذوي الدخل املحدود6

وزارة ال�شحة11/7/2013معلي عي�شى النعيمياأن�شطة التاأمني ال�شحي االحتادي7

توفري جودة حياة عالية ل�شعب 8

االإمارات

وزارة االأ�شغال العامة11/7/2013معلي عي�شى النعيمي

حتفيز الفئات القادرة على العمل 9

امل�شتفيدة من ال�شمان االجتماعي

5/08/2013معلي عي�شى النعيمي
وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية

عدم تنا�شب الدعم املقدم لل�شيادين 10

مع احتياجاتهم الفعلية

وزارة البيئة واملياه25/09/2013محمد اأحمد الرحومي

تطوير املوقع االإلكرتوين للهيئة 11

االحتادية للكهرباء واملاء

22/10/2013معلي عي�شى النعيمي
الهيئة االحتادية 

للكهرباء واملاء

المرفق الثامن عشر

الجهةتاريخ التقديممقدم السؤالموضوع السؤالم
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12

انتداب معلمني ذكور لتدري�س طالبات 

ال�شف الثاين ع�شر يف مدر�شة خولة 

بنت حكيم للتعليم االأ�شا�شي والثانوي 

للبنات باإمارة اأم القيوين

وزارة الرتبية والتعليم2013/10/30معبيد ح�شن ركا�س

وزارة املالية2014/3/30مد. �شيخة عي�شى العريبدل اأبناء املواطنني املتقاعدين13

وزارة العمل2014/4/8مم�شبح بالعجيد الكتبيت�شغيل الن�شاء لياًل يف املقاهي14

ازدحام مراكز ترخي�س املركبات 15

باملراجعني

وزارة الداخلية2014/4/10معلي عي�شى النعيمي

تطوير وتنفيذ االأنظمة املالية وفق 16

مبادرة احلكومة الذكية

وزارة املالية2014/4/15معلي عي�شى النعيمي

اآلية الرقابة على عمل اأع�شاء النيابة 17

العامة

وزارة العدل2014/4/30مغريب اأحمد ال�شريدي

الجهةتاريخ التقديممقدم السؤالموضوع السؤالم
بيان املجل�س الوطني االحتادي 

مبنا�شبة الذكرى)38( لتوحيد القوات امل�شلحة

)اليوم ال�شاد�س من �شهر مايو لعام 1976 يوم توحيد القوات امل�شلحة( 

يحتفل وطننا العزيز اليوم بالذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات امل�شلحة،  يوم �شدور القرار التاريخي 

احلكيم يف ال�شاد�س من مايو عام 1976 بتوحيد القوات امل�شلحة لدولة االإمارات العربية املتحدة حتت راية 

االحتاد  املجيد. 

اإن هذه  الذكرى الغالية جُت�شد عمق االإميان بالوحدة وامل�شري امل�شرتك،  ومنطلقًا ملرحلة من العمل الدوؤوب 

املخطط لبناء قوات م�شلحة اإماراتية فاعلة،  وقادرة على �شيانة اأمن الوطن وا�شتقراره وحماية مكت�شباته 

ب�شواعد عامرة باالإميان،  م�شتعدة دائمًا للذود عن تراب وطننا الغايل. و�شيظل هذا القرار دومًا واحدًا من 

اأهم القرارات الداعمة مل�شريتنا االحتادية املباركة،  وُيوفر لقواتنا امل�شلحة كل االإمكانيات ملواجهة حتديات 

وا�شتقرار  اأمن  يحمي  درعًا  وقدرتها  بكامل جاهزيتها  تكون  م�شتمر حتى  ب�شكل  بنائها  وتطوير  الع�شر،  

دولتنا. وتاأتي ذكرى هذا العام بعد اإقرار املجل�س الوطني االحتادي للقانون االحتادي ب�شاأن اخلدمة الوطنية 

ال�شباب  انتماء  تعزيز  يف  وي�شهم  املواطنة  الكوادر  من  باملزيد  امل�شلحة  القوات  �شيمد  والذي  االحتياطية 

لوطنهم و�شقل مهاراتهم وقدراتهم وبذل اأق�شى اجلهد خلدمة وطننا العزيز. 

 لقد قدمت القوات امل�شلحة االإماراتية على مدى تاريخها �شورة م�شرفة لالإن�شان االإماراتي والعربي �شهد 

يف  �شواء  بها،   قامت  التي  املهمات  من  العديد  يف  العالية  وحرفيتها  جلدارتها  اإثباتها  عرب  اجلميع،   بها 

م�شاعدة االأ�شقاء،  اأو حفظ ال�شالم واالأمن الدوليني،  وامل�شاعدة يف مناطق الكوارث والنزاعات يف العديد 

من مناطق العامل. 

حماية  على   االإ�شرار  من  ينبع  امل�شلحة  قواتنا  وحتديث  وجتهيز  تطوير  على  الر�شيدة  قيادتنا  حر�س  اإّن 

لالأمة،   وعونًا  لالأ�شّقاء،   �شندًا  الدوام  ولتكون على  وا�شتقراره،   اأمنه  ومكت�شباته،  واحلفاظ على  الوطن 

وجم�شدة 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 

واحلفاظ على منجزاته. كما يتوّجه بالتهنئة اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 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. ويتوّجه 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.

المرفق التاسع عشر
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بيان املجل�س الوطني االحتادي

مبنا�شبة الذكرى الثالثة والثالثني

 لتاأ�شي�س جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

حتتفل دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اليوم بالذكرى الثالثة والثالثني لقيام املجل�س،  يوم ترجم 

اأر�س  اأبنائها منذ زمن طويل على  التعاون حلمًا �شكن خميلة  اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س 

الواقع من خالل اإ�شدار قرارهم التاريخي باالإعالن عن اإن�شاء جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  الذي 

راأى النور يف العا�شمة االإماراتية اأبوظبي يف احلادي والع�شرين من �شهر رجب 1401 هـ املوافق اخلام�س 

والع�شرين من مايو  1981 .  

وبهذه  الذكرى الغالية على قلب كل مواطن خليجي،  ن�شتذكر جهود املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 

بعد جناح  التعاون  فكرة جمل�س  اإىل  دعا  الذي  نه�شتها،   وباين  االإمارات  دولة  موؤ�ش�س  نهيان  اآل  �شلطان 

اأر�شوا  الذين  »رحمهم اهلل«  الدول اخلليجية  قادة  اإخوانه  مع  اأهدافه  و�شع  و�شاهم يف  االإمارات،   جتربة 

قواعد متينة قوامها روؤى ثاقبة واإرادة �شلبة وعزمية �شادقة فجاءت ثمرات عطائهم وبذلهم واإخال�شهم 

هذا ال�شرح اخلليجي ال�شامخ عزًا وخريًا عم كافة دول املجل�س والدول العربية واالإ�شالمية.

 وبف�شل من اهلل العلي القدير،  وحكمة وحر�س اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول املجل�س والتفاف مواطنيه 

التي واجهته،  وحقق  العديد من ال�شعاب  التعاون وال يزال من تخطي  للم�شرية،  متكن جمل�س  ودعمهم 

اإجنازات بارزة وم�شهودة،  واأ�ش�س عالقات وثيقة مع خمتلف دول العامل واأ�شهم وب�شكل اإيجابي وفاعل يف 

اأمن وا�شتقرار املنطقة.

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  اإن 

»يحفظه اهلل« التي انطلق منها جمل�س التعاون،  وعرب املراحل املختلفة التي مر بها،  كانت دائما يف طليعة 

داعمي م�شريته،  والداعني با�شتمرار اإىل تطويره وحتديث اآليات عمله نحو مزيد من تفعيله،  وجعل قراراته 

وتو�شياته على م�شتوى تطلعات �شعوبه نحو التكامل بني دوله يف جميع املجاالت. 

وال ي�شع املجل�س الوطني االحتادي اإال اأن يرفع اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة »يحفظه اهلل«،  واإىل اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول املجل�س خال�س التهاين والتربيكات بهذه 

املنا�شبة العزيزة،  وُيعرب عن متنياته باأن ُيوفق املوىل عز وجل املجل�س يف م�شرية التعاون والتقدم واخلري 

والنماء املباركة وحتقيق املزيد من التقدم والتطور واالزدهار، واإجناز التكامل بني �شعوب املنطقة ودعم 

العمل اخلليجي امل�شرتك نحو اآفاق اأو�شع مبا ُي�شهم يف تعزيز عمل املجل�س،  وتلبية طموحات اأبناء و�شعوب 

دوله،  وحتقيق املزيد من االإجنازات يف اإطار الروؤى الواحدة وامل�شري امل�شرتك.

م�شروع نظام عمل 

اللجنة الدائمة حلقوق االإن�شان

بعد االطالع على 

الد�شتور- 

ل�شنة -   )97( رقم  االحتادي  باملر�شوم  ال�شادرة  االحتادي  الوطني  للمجل�س  الداخلية  والالئحة 

.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.

وبناًء على قرار املجل�س الوطني االحتادي باملوافقة على اإن�شاء )جلنة حقوق االإن�شان( كلجنة دائمة - 

بجل�شته املعقودة بتاريخ ....... / ....... / 2013م.

قررنا اإ�شدار نظام عمل جلنة حقوق االإن�شان االآتي: 

نظام عمل

جلنـــــة حقــــوق االإن�شـــــان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة االأوىل

التعريفات

يكون لالألفاظ والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاين املبينة اأمام كل منها :

اإلمارات العربية المتحدةالـــــدولــــــــــة :
المجلس الوطني االتحاديالــمـــجـــلــــس :
لجنة حقوق اإلنسانالــــلــجــــنـــــة :
األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادياألمـانـة العامــة :

المرفق عشرون

http://ar.wikipedia.org/wiki/1401_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1401_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1981
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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.

املادة الرابعة

تخت�س اللجنة باالآتي:

درا�شة ما يحال اإليها من املجل�س فيما يخ�س حقوق االإن�شان.  .1  

النظر يف االتفاقيات الدولية، اأو الثنائية، اأو االإقليمية ذات ال�شلة بحقوق االإن�شان وامل�شتوجب على   .2  

املجل�س مناق�شتها وفقًا للمادة )91( من الد�شتور وتقدمي تقرير عنها للمجل�س.

اإبداء الراأي للجان املخت�شة يف م�شروعات القوانني الواردة للمجل�س من حيث توافقها مع حقوق   .3  

االإن�شان الد�شتورية  والقانونية، والتزامات الدولة يف اتفاقياتها الدولية.

وباالأخ�س  الدولية  املوؤ�ش�شات  اإىل  دوريًا  بتقدميها  الدولة  تلتزم  التي  التقارير  اإعداد  االإ�شهام يف   .4  

اأجهزة االأمم املتحدة وجلانها ذات ال�شلة بحقوق االإن�شان.

اقرتاح �شبل التعاون مع املنظمات واملوؤ�ش�شات احلكومية الوطنية، وغري احلكومية الوطنية العاملة   .5  

يف جمال حقوق االإن�شان.

بالتعليم،  املخت�شة  واالأجهزة  املوؤ�ش�شات  خالل  من  بها  والتوعية  االإن�شان،  حقوق  ثقافة  ن�شر   .6  

والتدريب، واالإعالم وغريها.

تقدمي تقرير �شنوي للمجل�س يف نهاية كل دور وفق اأعمال املجل�س الت�شريعية و الرقابية عن حالة   .7  

حقوق االإن�شان.

التن�شيق مع اجلهات املعنية لر�شد ما قد تثريه اجلهات اخلارجية – حكومية وغري حكومية – من   .8  

مالحظات يف جمال حقوق االإن�شان يف الدولة، واقرتاح االآليات املنا�شبة للتعامل معها.

حتال جميع اقرتاحات وتقارير اللجنة الواردة يف املواد 5-6-7-8 اإىل املجل�س للبت فيها.  .9  

رئي�س  من  بتفوي�س  اأو  املجل�س  موافقة  على  بناء  العالقة  ذات  للجهات  ميدانية  بزيارات  القيام   .10 

املجل�س.

املادة اخلام�شة

تتوىل االأمانة العامة االإعداد الفني واالإداري الالزم الجتماعات اللجنة.

املادة ال�شاد�شة

يعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخ اإقراره من املجل�س باالأغلبية املطلقة لالأع�شاء احلا�شرين.

املادة ال�شابعة

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.
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