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مقدمة التقرير

اعتمد هذا التقرير في إعداده بصفة أساسية على مؤشرات األداء العام للجلسة وإبراز األنشطة 
األول من  العادي  االنعقاد  دور  المجلس على مدى  في جلسات  دارت  التي  والرقابية  التشريعية 
المجلس  فعالية جلسات  لتقارير  بالنسبة  الحال  كما هو   - السادس عشر، وهو  التشريعي  الفصل 
خالل الفصل التشريعي الخامس عشر بأدوارها المختلفة - يهدف إلى إبراز دالالت أساسية ترتبط 

بأعمال الجلسات هي:

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

رقابية، . 2 أو  تشريعية  كانت  سواء  المجلس  لجلسات  النوعية  األعمال  بطبيعة  ترتبط   دالالت 
وأنواع  القطاعات،  من  العديد  بين  موضوعياً  ترابطاً  هناك  أن  التقرير  هذا  يوضح   كما 

وأعمال المجلس كما ستتضح تفاصيلها الحقاً.

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

العامة، باإلضافة إلى إبرازه لنشاط األعضاء في األعمال األخرى المرتبطة بشؤون المجلس.

وفي النهاية نأمل أن يمثل هذا الجهد إضافة محايدة لنتائج أعمال المجلس خالل هذا الدور.

وهللا الموفق......

األمانة العامة
المجلس الوطني االتحادي
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ملخص تمهيدي

بدأ المجلس الوطني االتحادي فصله التشريعي السادس عشر بتاريخ 6 صفر 1437هـ الموافق 
18 نوفمبر2015م بناء على المرسوم االتحادي رقم )135( لسنة 2015 بدعوة المجلس الوطني 
االتحادي لالنعقاد، وذلك بعد انتهاء مدة الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 2015/11/15م.

 وإعمااًل لمرسومي تشكيل ودعوة المجلس لالنعقاد رقمي )135 - 136( لسنة )2015م(*،
 فقد افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس 
الوزراء – حاكم دبي دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي السادس عشر بالنطق 
السامي بحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد وأولياء العهود ونواب الحكام 
ومعالي الوزراء وكبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الدولة ، وكبار 
ألقى  وقد  الضيوف،  من  والصحافة وعدد  اإلعالم  والشرطة ورجال  المسلحة  القوات  رجال 
أكبر   " الجلسة  ألقى رئيس  وبعدها  المناسبة*،  بهذه  كلمة  الدولة  نائب رئيس  السمو  صاحب 
األعضاء سناً" كلمة المجلس الوطني ترحيب بصاحب السمو نائب رئيس الدولة، ثم تم تالوة 
الدولة وانتهت مراسم حفل االفتتاح،  خطاب االفتتاح لحضرة صاحب السمو – نائب رئيس 
وتم رفع الجلسة لتوديع صاحب السمو- نائب رئيس الدولة وأصحاب السمو أعضاء المجلس 

األعلى لالتحاد بمثل ما استقبلوا به من حفاوة وترحيب.

______________________________________________________
* مرسوما تشكيل ودعوة المجلس لالنعقاد رقما ) 135- 136( لسنة )2015م ( مرفق رقم )1( في التقرير

* كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن رشد آل مكتوم في افتتاح دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي السادس 
عشر للمجلس الوطني االتحادي بتاريخ 2015/11/18م مرفق رقم )2( في التقرير
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وقد عادت الجلسة مرة أخرى لالنعقاد الستكمال اإلجراءات التنظيمية المتعلقة بتشكيل أجهزة المجلس المختلفة 
ومناقشة بنود جدول أعمال الجلسة اإلجرائية - األولى للمجلس.

وقد ترأس هذه الجلسة سعادة / ماجد حمد الشامسي أكبر األعضاء سناً بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس المجلس، 
وقد شارك في هذه الجلسة )39( عضواً واعتذر عن عدم حضورها سعادة / مطر سهيل علي الظاهري. 

 / معالي  انتخاب  تم  اسمه  سماع  عند  كل  المجلس  أمام  الدستورية  اليمين  المجلس  أعضاء  أدى  أن   وبعد 
بمنصب  بن غليطه  أحمد  / مروان  باالنتخاب سعادة  فاز  بالتزكية، كما  للمجلس  القبيسي رئيساً  أمل عبدهللا  د. 
النائب األول للرئيس، وفاز سعادة / عبدالعزيز عبدهللا الزعابي بمنصب النائب الثاني للرئيس. فيما فاز باالنتخاب 
بمنصبي مراقبي المجلس كل من: سعادة / جاسم عبدهللا النقبي وسعـادة / خليفة سهيل المزروعي )هيئة مكتب 

المجلس(*، وكذلك تم في هذه الجلسة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس* ولجنة الرد على خطاب االفتتاح*.

الشامسي بطلب في شأن  العضو/ سالم عبيد  تقدم سعادة  22-12-2016م  بتاريخ  المعقودة  الثانية  الجلسة  وفي 
اعتذاره عن االستمرار في لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة، وقد وافق المجلس على سحب 

سعادة العضو لطلبه واستمرار عضويته في هذه اللجنة.

وفي الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 16-2-2016م تقدمت معالي/ نورة محمد الكعبي – وزيرة الدولة لشؤون 
المجلس الوطني االتحادي بطلب في شأن استقالتها من عضوية المجلس الوطني االتحادي لتعيينها وزيرة لشؤون 
المجلس الوطني االتحادي وفق التشكيل الوزاري الصادر بناًء على المرسوم االتحادي رقم )28( لسنة 2016م 

بتشكيل مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية المتحدة وقد وافق المجلس على هذا الطلب.

كذلك في الجلسة السادسة المعقودة بتاريخ 1-3-2016م تقدم سعادة العضو/ د. سعيد عبدهللا المطوع بطلب في 
شأن انضمامه إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية وقد وافق المجلس على هذا الطلب، وفي هذه 
الجلسة أيضاً وردت إلى المجلس مذكرة من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة حول دمج 

موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد وافق المجلس على هذه المذكرة.

 وفي الجلسة السابعة المعقودة بتاريخ 29-3-2016م تقدمت سعادة العضو/ عزا سليمان بطلب في شأن اعتذار
ها عن االستمرار في عضوية اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها لدراسة موضوع تقارير المؤسسات الدولية، وقد 

وافق المجلس على هذا الطلب. 

اليمين  العامري  العضو/ محمد سالم كرودس  أدى سعادة  12-4-2016م  بتاريخ  المعقودة  الثامنة  الجلسة  وفي 
وفق  وذلك  الكعبي،  محمد  نورة  معالي/  عن  بداًل  أبوظبي  إمارة  عن  عضواً  لتعيينه  المجلس  أمام  الدستورية 
المرسوم االتحادي رقم )45( لسنة 2016 بتعديل المرسوم االتحادي رقم )135( لسنة 2015 بتشكيل أعضاء 

المجلس الوطني االتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر.
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وفي الجلسة التاسعة المعقودة بتاريخ 20-4-2016م تقدم سعادة العضو/ محمد سالم كرودس العامري بطلب 
في شأن رغبته في االنضمام للجنة شؤون الداخلية والدفاع بداًل من سعادة العضو/ محمد أحمد اليماحي، وقد 

وافق المجلس على هذا الطلب.

كما تم في هذا الدور تشكيل بعض اللجان المؤقتة لدراسة بعض الموضوعات العامة التي تبناها السادة األعضاء، 
وكانت لدى المجلس من الفصل التشريعي الخامس عشر.* 

وفي الجلسة الثالثة عشرة المعقودة بتاريخ 14-6-2016م أحيط المجلس علماً بقرار رئيس الدولة رقم )1( لسنة 
2016م بإصدار الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي، وقد وافق المجلس على إعادة تشكيل لجانه وفق 

المسميات الجديدة الواردة في هذه الالئحة.*

_________________________________________________________
* هيئة مكتب المجلس مرفق رقم )3( في التقرير

* تشكيل لجان المجلس مرفق رقم )4( في التقرير
* لجنة الرد على خطاب االفتتاح مرفق رقم )5( في التقير

* اللجان التي تم تشكيلها لدراسة بعض الموضوعات العامة مرفق رقم )6( في التقرير 
* تشكيل لجان المجلس وفق مسميات اللجان الواردة في الالئحة الداخلية الجديدة للمجلس مرفق رقم )7( في التقرير
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حصاد المجلس خالل الدور األول من الفصل التشريعي السادس عشر:
عقد المجلس الوطني االتحادي خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي السادس عشر)13( جلسة 

مستغرقة زمناً وقدره )74( ساعة و)9( دقائق و)50( ثانية، في حين بلغ عدد المتحدثين فيها )33( عضواً.

أواًل: الجانب التشريعي في هذه الجلسات:
أحيط المجلس علماً بعدد )2( مراسيم اتحادية صدرت، كما أحيط علماً ب)1( قوانين اتحادية صدرت أثناء انعقاد 
المجلس ولم تعرض عليه، وب)9( مراسيم بقوانين، وب)42( معاهدة واتفاقية أبرمتها الحكومة، وبقرار )1( 

لرئيس الدولة.

عشر  الخامس  التشريعي  الفصل  من  المجلس  لجان  أمام  متبقياً  كان  فقد  القوانين  بمشروعات  يتعلق  وفيما 
القوانين التي وردت إلى المجلس خالل هذا الدور  عدد )4( مشروعات قوانين، في حين بلغ عدد مشروعات 
)16( مشروع قانون، وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب عدد )2( منها، وقد ناقش المجلس ووافق على 
ثانية وبنسبة بلغت  وقدره )28( ساعة و)52( دقيقة و)50(  في ذلك زمناً   عدد )17( مشروع قانون مستغرقاً 
كان  وقد  مداخلة،   )724( فيها  األعضاء  مداخالت  بلغ عدد  في حين  الجلسات،  إجمالي زمن  )38.4 %( من 
مشروع قانون اتحادي في شأن “تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة” هو أطول المشروعات زمناً في المناقشة حيث 
بلغ زمن مناقشته )5( ساعات و)12( دقيقة و)42( ثانية، في حين كان مشروع قانون اتحادي في شأن “تأسيس 
شركة االتحاد للقطارات” هو أقصر المشروعات زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته )5( دقائق و)55( 

ثانية، وال زال هناك عدد)1( مشروع قانون أمام لجان المجلس للمناقشة.

كما وافق المجلس على عدد )1( تحفظات واردة من رئيس الدولة في شأن مشروعات القوانين وهو تحفظ سموه 
على قانون الطفل.

ثانياً: الجانب الرقابي في هذه الجلسات:
بلغ عدد الموضوعات العامة التي انتهى المجلس من مناقشتها عدد )3( موضوعات عامة مستغرقاً في ذلك زمناً 
وقدره )12( ساعة و)51( دقيقة و)38( ثانية وبنسبة بلغت )19.6 %( من إجمالي زمن الجلسات، أصدر بشأنها 
عدد)3( توصيات إلى الحكومة في حين بلغ عدد مداخالت األعضاء فيها )139( مداخلة، وقد كان موضوع عام 
حول “سياسة وزارة الصحة” هو أطول الموضوعات زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته )5( ساعات 
و)36( دقيقة و)56( ثانية، في حين كان موضوع عام حول “حماية المجتمع من المواد المخدرة” هو األقصر 
زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته )3( ساعات و)45( دقيقة و)58( ثانية، وال زال أمام لجانه عدد )7( 
آخر في انتظار رد  موضوعات عامة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها باإلضافة إلى عدد )17( موضوعاً عاماً 

مجلس الوزراء على طلب مناقشته.

بلغ عدد األسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها )31( سؤااًل مستغرقاً في ذلك زمناً وقدره )10( ساعات و)38( 
دقيقة و)54( ثانية، بنسبة تمثل )14.4 %( من إجمالي زمن الجلسات تم الرد على )26( منها شخصياً و)5( 
كتابياً أصدر المجلس في شأن عدد )2( منها قرارين، وقد كان سؤال حول “متابعة استخراج األوراق الرسمية 
لمجهولي النسب” هو أطول األسئلة زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته ساعة واحدة و)10( دقائق و)35( 
ثانية في حين كان سؤال حول “وقف صرف المساعدات االجتماعية عن فئة المطلقات من المواطنات التي لم 
يتجاوز سنها )35( عاماً” هو أقصر األسئلة زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته )3( دقائق و)12( ثانية، 

كما أنه ال زال أمامه )15( سؤااًل، بعد سحب عدد )8( أسئلة تقدم بها أصحاب السعادة األعضاء.
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ثالثاً: أنشطة أخرى في الجلسات:
خطاب  على  الرد  )مشروع  وهي:  إلقرارها  وانتهى  بشؤونه  المرتبطة  األعمال  بعض  المجلس  ناقش 
الوطني  المجلس  لجان  عمل  نظام  مشروع  التوصيات،  تقارير  شأن  في  المكتب  هيئة  مذكرة  االفتتاح، 
الوطني  المجلس  للجان  الرقابية  الخطة  االتحادي،  الوطني  المجلس  الستراتيجية  تعريفي  ملخص  االتحادي، 
2017م( لعام  االتحادي  الوطني  المجلس  ميزانية  مشروع  عشر،  السادس  التشريعي  للفصل  االتحادي 
بلغت  وبنسبة  ثوان  و)9(  دقائق  و)7(  ساعات   )7( لمناقشتها  المستغرق  الزمن  بلغ  وقد  سرية،  جلسة   في 

)9.6 %( من إجمالي زمن الجلسات.

وأحيط علما ً بعدد )9( رسائل واردة من الحكومة، وب)25( رسالة صادرة إليها، كما وافق على )5( طلبات 
للجان، ووافق المجلس على عدد استقالة واحدة لألعضاء، حيث تقدمت معالي / نورة محمد الكعبي – وزيرة 
الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بطلب في شأن رغبتها باالستقالة من عضوية المجلس الوطني االتحادي 
لتعيينها وزيرة لشؤون المجلس الوطني االتحادي وفق التشكيل الوزاري الصادر بناًء على المرسوم االتحادي 
العضو/ تعيين سعادة  تم  المتحدة،وقد  العربية  اإلمارات  دولة  بتشكيل مجلس وزراء  2016م  لسنة   )28(  رقم 

محمد سالم كردوس العامري بداًل عن معاليها. 

2016م  لسنة   )102( رقم  االتحادي  المرسوم  على  بناء  2016/06/30م  بتاريخ  الدور  هذا  انتهى   وقد 
بفض دور االنعقاد العادي األول* من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني االتحادي.

__________________________________________________________________
المرسوم االتحادي رقم )102( بفض دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني   * 

االتحادي مرفق رقم )8( في التقرير 

رسم بياني يمثل الزمن المستغرق لمناقشة كل من الجانبين التشريعي
والرقابي واألنشطة األخرى في الجلسات

38%

17.3%
14.4%

9.6%

 مشروعات القوانين )28( ساعة 
و )52( دقيقة و )50( ثانية

الموضوعات العامة )12( ساعة 
و)51( دقيقة و)38( ثانية

 األسئلة )10( ساعات و)38( 
دقيقة و)54( ثانية

األنشطة األخرى )7( ساعات 
و)7( دقائق و)9( ثوان

45%

40%
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مشروعات القوانين
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] أوالً [
ــي دور  ــس فـ ــات المجلـ ــة جلسـ ــرات فعاليـ مؤشـ
االنعقـــاد العـــادي األول مـــن الفصـــل التشـــريعي 

الســـادس عشـــر
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والتقرير المطروح يوضح دور المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي وفق المناقشات التي دارت في الجلسات كاآلتي:

أواًل: فعالية الزمن المستغرق للجلسات ويتضمن:
الجانب التشريعي )مشروعات القوانين(:  .1

بلــغ عــدد مشــروعات القوانيــن التــي انتهــى المجلــس مــن مناقشــتها )17( مشــروع قانــون، مســتغرقاً فــي ذلــك زمنــاً 
وقــدره ) 28( ســاعة و) 52( دقيقــة و)50 ( وبنســبة بلغــت )38.4 %( مــن مجمــل زمــن الجلســات البالــغ )74( ســاعة 
و)9( دقائــق و)50( ثانيــة، وقــد كان “مشــروع قانــون اتحــادي بشــأن تنظيــم حيــازة الحيوانــات الخطــرة” هــو أطــول 
 المشــروعات زمنــاً فــي المناقشــة حيــث بلــغ زمــن مناقشــته )5( ســاعات و)12( دقيقــة و)48( ثانيــة، فــي حيــن كان 
ــركة  ــيس ش ــأن تأس ــي ش ــنة 2009م ف ــم )2( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــل المرس ــادي بتعدي ــون اتح ــروع قان “مش
االتحــاد للقطــارات” هــو أقصــر المشــروعات زمنــاً فــي المناقشــة حيــث بلــغ زمــن مناقشــته )5( دقائــق و)55( ثانيــة، 

والجــدول المرفــق يمثــل فعاليــة الزمــن المســتغرق فــي مناقشــة هــذه المشــروعات:

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

مشروع قانون 1
اتحادي في شأن 

ربط الميزانية 
العامة لالتحاد 

وميزانيات 
الجهات المستقلة 

الملحقة عن السنة 
المالية 2016م

)3( ساعات 
و)42( دقيقة 
و)47( ثانية

 لم يتم إعداد أوراق
 أو دراسات فنية 
لمشروع القانون

---

مشروع قانون 2
اتحادي بتعديل 

بعض أحكام 
المرسوم بقانون 
اتحادي رقم )6( 

لسنة 2007م 
بإنشاء وتنظيم 
المركز الوطني 

لألرصاد الجوية 
والزالزل

)32( دقيقة 
و)43( ثانية

أغفل مشروع القانون 
 النص على إضافة 
“المرسوم بقانون 

اتحادي رقم )2( لسنة 
2011 في شأن إنشاء 
الهيئة الوطنية إلدارة 

الطوارئ واألزمات 
والكوارث” في ديباجة 
مشروع تعديل القانون.

üü وافق المجلس
على )3( 

تعديالت منها 
)3( تعديالت 
مقترحة من 

األوراق الفنية 
 وبلغت نسبتها 

)% 100(

الحظت اللجنة غموض 
البند 1 من المادة 5 

الوارد في مشروع تعديل 
القانون.

üü

الحظت اللجنة بأن هناك 
مواد في القانون الحالي 
يجب التصدي لها وذلك 

الرتباطها بمشروع تعديل 
القانون.

üü
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 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

مشروع قانون 3
اتحادي في 

شأن األوسمة 
والميداليات 
الدبلوماسية

 ساعة 
و)45( دقيقة 
و)30( ثانية

حذف مصطلح 
"الشارات" أينما وجد 

في مواد القانون.

üû وافق المجلس
على عدد )2( 

تعديل منها )3( 
تعديالت مقترحة 

من األوراق 
الفنية وبلغت 

 نسبتها 
.)% 100(

استحداث عنوان لكل 
مادة وذلك حتى تكون 

موضحة عن فحوى 
النص القانوني والفكرة 

األساسية لها، وذلك 
وفقاً للمعيار الشكلي 
للتشريعات الحديثة.

üü

إضافة معيار زمني 
لصدور الالئحة التنفيذية 
لمشروع القانون بما ال 
يتجاوز ستة أشهر من 
تاريخ نشر القانون في 

الجريدة الرسمية الوارد 
في المادة )16(.

üü

مشروع قانون 4
اتحادي بتعديل 

المرسوم بقانون 
اتحادي رقم )2( 

لسنة 2009م 
في شأن تأسيس 

شركة االتحاد 
للقطارات

)5( دقائق 
و)55( ثانية

 لم يتم إعداد أوراق
 أو دراسات فنية 
لمشروع القانون

---

مشروع قانون 5
اتحادي بتعديل 

القانون االتحادي 
رقم )4( لسنة 
1987م بشأن 

األوسمة المدنية

ساعة و)11( 
دقيقة و)51( 

ثانية

تم استبدال كلمة 
 "وتعديالته" بعبارة

"والقوانين المعدلة له" 
نظراً ألن القوانين المعدلة 

يمكن أن تكون قانون 
واحد أو عدة قوانين.

üü وافق المجلس
على عدد )2( 

تعديل منها 
عدد )2( تعديل 

مقترحين من 
األوراق الفنية 

وبلغت نسبة 
 التعديالت 

.)% 100( تم التعديل على الصياغة 
في المادة 7 مكرر وذلك 
باستبدال كلمة “ينشأ” 

بعبارة “يستحدث” وذلك 
لحسن الصياغة 

üü
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 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

مشروع قانون 6
اتحادي بشأن 
تعديل بعض 

احكام القانون 
االتحادي رقم )8( 

لسنة 2009م 
بشأن األوسمة 

والميداليات 
والشارات 
العسكرية

)45( دقيقة 
و)21( ثانية

استحداث عنوان للمواد 
الواردة في مشروع 

تعديل القانون، وذلك 
حتى تكون موضحة 

لفحوى النص القانوني 
والفكرة األساسية لها، 

وذلكوفقاً للمعيار الشكلي 
للتشريعات الحديثة. 

üü وافق المجلس
على عدد )2( 

تعديل منها 
عدد)2( تعديل 
مقترحين من 

األوراق الفنية 
وبلغت نسبتها 

.)% 100(

تحديد تاريخ سريان 
 القانون على أن 

يكون اعتباراً من 
2015/11/30م وذلك 
تزامناً مع يوم الشهيد.

üü

مشروع قانون 7
اتحادي في 
شأن تنظيم 

واختصاصات 
المجلس الوطني 

لإلعالم

)58( دقيقة 
و)35( ثانية

وكذلك قانون إنشاء 
الهيئة الوطنية إلدارة 

الطوارئ واألزمات 
والكوارث وبما أن 

المجلس يختص بإدارة 
األزمات اإلعالمية، فقد 

لزم إضافة القانون، كذلك 
إضافة قانون تنظيم مهنة 
مدققي الحسابات، وذلك 

لالرتباط ألن مشروع 
القانون نص على أن 

للمجلس لغايات تدقيق 
حساباته تعيين مدقق 

حسابات قانوني.

üü

إضافة قانون 
إنشاء مؤسسة 

اإلمارات 
لإلعالم وهو 
قانون الزال 

معموال به ولم 
يلغ وذو صلة 

مباشرة بأحكام 
هذا القانون إلى 
ديباجة مشروع 

القانون.

تعديل تعريف األنشطة 
اإلعالمية بإضافة " ذات 

عالقة " حتى ال يترك 
األمر على إطالقه بالنسبة 

لألنشطة التي يحددها 
المجلس فتم تعديل 
التعريف باإلضافة 

وضع عنوان مناسب 
لكل مادة لمزيد من الدقة 

والتطوير، حيث يمثل 
عنوان كل مادة وسيلة 
لفهمها وتمثل العناوين 

مجتمعة وسيلة لفهم 
القانون كله، ولسهولة 

البحث عن المواد.
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 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

تعديل المادة 
)2( بإضافة 

"المسؤولة" 
وذلك تأكيداً 

النفراد المجلس 
باإلشراف 

والمسؤولية عن 
اإلعالم في الدولة.

بمراجعة األهداف الواردة 
تبين أن ألفاظها عامة 

وشاملة وتحمل عبارات 
إنشائية، وحيث إن جمل 
ومعاني القانون عموما 

يتعين أن تكون منضبطة 
ومحددة ال تقبل التأويل 

والتفسير فتم التعديل 
بتبنيد األهداف.

üü

تغيير عبارة "إعداد 
التشريعات التي تنظم 
العمل اإلعالمي" إلى 

"إعداد التشريعات 
اإلعالمية" ألن العبارة 

األخيرة أكثر شمواًل وذلك 
في مادة األهداف.

üü

حذف عبارة " ككيان 
سياسي يوفر للمواطنين 
الطمأنينة واالستقرار" 
الواردة في عجز مادة 

األهداف ألنها مادة 
إنشائية وصفية وهو 

ما يتعارض مع العبارة 
الخبرية للقانون، عالوة 

على أنه بمراجعة مفهوم 
الوحدة الوطنية تبين 

أنها " اتحاد مجموعة 
من البشر في الدين 

واالقتصاد واالجتماع 
والتاريخ في مكان 

واحد وتحت راية حكم 
واحدة" أي أن معنى 

الكيان السياسي متضمن 
فيها مما استلزم الحذف 

لمنع التكرار وباعتبار 
أن العبارة المحذوفة ال 

تضيف جديدا للمعنى.

üü
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1819

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

في مادة اختصاصات 
المجلس تم حذف 

التخصيص "واالرتقاء 
بمستوى العاملين فيه" 

وترك العبارة على 
إطالقها في البند )1(.

üü

في مادة اختصاصات 
المجلس تم استحداث 
بند ينص على أنه من 
اختصاصات المجلس 

"تمثيل الدولة في 
االجتماعات والمؤتمرات 

والفعاليات اإلعالمية 
داخل الدولة وخارجها" 

وذلك ألهمية موضوع 
التمثيل.

üü

في مادة اختصاصات 
المجلس المشروع 

قد أشار صراحة في 
اختصاصات المجلس 

إلى قانون المطبوعات 
والنشر وقرار مجلس 

الوزراء على وجه 
الخصوص فقد ارتأى 

التعديل حذف اسم القانون 
وقرار مجلس الوزراء 
واستبدالهما بلفظ عام 
وشامل يستوعب أي 

تعديل الحق.

üü
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2021

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

مشروع قانون 8
اتحادي بشأن 

الرسوم القضائية 
أمام المحاكم 

االتحادية

)53( دقيقة 
و)50( ثانية

إضافة القانون االتحادي 
رقم )9( لسنة 1976 في 

شأن األحداث الجانحين 
والمشردين وذلك لعالقته 

بمشروع القانون، 
والقانون االتحادي 

رقم )3( لسنة 1987 
بإصدار قانون العقوبات 

ألن المادة )15( من 
المشروع تشير لمسألة 

تكييف الدعوى بأنها 
جناية أو جنحة وقد 

تناول قانون العقوبات 
وتعديالته أنواع الجرائم 

بالمواد )26( وما بعدها، 
وذلك ألن مشروع 

القانون استحدث رسماً 
على الدعاوى الجزائية، 

إلى ديباجة مشروع 
القانون.

üü

وضع عنوان مناسب 
لكل مادة لمزيد من الدقة 

والتطوير، حيث ُيمثل 
عنوان كل مادة وسيلة 
لفهمها وتمثل العناوين 

مجتمعة وسيلة لفهم 
القانون كله ولسهولة 

البحث عن المواد.

üü

تعديل المادة )1( بمراعاة 
 تراتبية مفهومي تقيد

أو تقدم حيث أن إجراءات 
رفع الدعوى وقيدها 

امام المحاكم تبدأ بكتابة 
صحيفة الدعوى، ثم 
تقدم، ثم يحدد رسم، 

ويسدد لدى خزينة 
المحكمة، ويحدد رئيس 
القلم الجلسة، ثم تسلم 

صورة طبق األصل لقيدها 
في الجدول.

û
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 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

أغفل مشروع القانون 
الدعاوى والطعون 

والطلبات التي قيدت أو 
قدمت إلى المحاكم قبل 

العمل بأحكام هذا القانون 
وأجلت رسومها كلًيا 

أو جزئًيا خالل مرحلة 
التقاضي التي تنظر فيها 

الدعوى، وعليه وجب 
إضافة هذه الدعاوى في 

المادة )1(.

û

 تعديل المادة )3(
بإضافة األحكام الجزائية، 
ألن الحكم في المادة وإن 

كان عاماً إال أنه سترد 
عليه استثناءات الحقه 
تتعلق برسوم األحكام 

 الجزائية فتم التعديل
 حتى يراعي النص

ذلك.

üü

 إضافة قرار اإلعفاء
إلى االستثناء بالقانون 
الوارد بالمادة )3( من 

استيفاء الرسوم ألن 
المشروع أجاز اإلعفاء 
من الرسوم بقرار فضال 

عن القانون.

üü

إضافة ضحايا العنف 
األسري إلى القضايا التي 

تعفى من دفع الرسوم 
باعتبار أنها من القضايا 

التي لها أهمية في 
 المجتمع ال تقل

 عن أهمية قضايا
األحداث باعتبار أنهما 
يمسان أمن المجتمع 
الحالي والمستقبلي 
 الرتباطهما باألسرة

نواة المجتمع.

û
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2223

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

إعادة صياغة المادة 
)10( المتعلقة بطلب 
الشفعة بتقسيمها إلى 
أربعة بنود وتوضيح 

معناها مع حذف البند 
)7( من المادة )14( 
والذي قدر قيمة طلب 

الشفعة على أساس 
القيمة المطلوب األخذ 

بها اكتفاء بالوارد بالمادة 
 )10( المشار إليها

 لوجود تفصيالت بها 
تتناقض مع الوارد بهذا 

البند.

üü

في المادة )15( تم 
توضيح أن اإلعفاء من 
رسم الدعوى الجزائية 

للمتهم الحدث.

üü

استحداث فصل هو 
الفصل السابع بعنوان 

تأجيل الرسوم أو اإلعفاء 
منها ألهمية الموضوع.

üü

في المادة )31( األصلية 
المتعلقة باإلعفاء من 
الرسوم القضائية تم 
تقسيمها لعدة مواد 

لحسن الترتيب والتقسيم 
الشتمالها على أفكار 

مختلفة وخصصت المادة 
)31( والتي أصبحت 

)30( لإلعفاء من 
الرسوم القضائية المدنية 

بقوة القانون واكتفي 
فيها بما ورد بالبند )1( 

وبنوده الفرعية المختلفة 
وحذف البند الفرعي )ب( 

من البند )1( المتعلق 
بقضايا األحداث حيث 

تقرر االكتفاء بإعفائهم 
من الرسوم الجنائية دون 

المدنية.

üü
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2223

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

تخصيص المادة 
)33( لإلعفاء 

من التأمين 
حيث يعفى من 

التأمين من 
يعفى من الرسم 
القضائي والذي 
كان واردا بالبند 

)3( من المادة 
)31( االصلية 
لتعلقه بفكرة 

منفصلة.

ü

نقل بداية الفصل 
التاسع إلى المادة )35( 
والمتعلقة باالمتياز في 

تحصيل الرسوم ألن هذه 
المادة وما ورد بعدها 

يصلح أن يكون أحكاما 
ختامية.

üü

حذف التحوط الوارد 
ببداية المادة )35( 

األصلية وذلك لعدم عالقة 
المادة )14( محل العبارة 

المحذوفة بمال الرسوم 
أصال وإنما بتقدير 

الرسوم.

üü

إزالة التكرار ما بين 
البندين )19( و )26( من 
الجدول الملحق بالقانون 
بشأن وضع األختام على 

أموال التركة فخصص 
البند )19( للتركة وحدها 
والبند )26( للمؤسسات 

والشركات.

üü
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2425

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

البند )54( من 
الجدول الملحق 

بمشروع 
القانون المتعلق 

برسم طلب 
إعادة البيع على 

ذمة الراسي 
عليه المزاد 

األول وضع حد 
أقصى للرسم 

مقداره عشرة 
آالف درهم 

حيث ورد النص 
األصلي للرسم 
ليكون بمقدار 

%1 من قيمة 
الثمن الذي رسا 
به المزاد بدون 

حد أقصى.

ü

البند )119( من 
الجدول الملحق 

بمشروع 
القانون المتعلق 
برسم طلب أي 
صورة ضوئية 

أو الكترونية 
غير مصدقة من 
أوراق الدعوى 

وهو درهم واحد 
وتم التعديل 
بتخصيص 

المبلغ ليشمل 
الورقة الواحدة 

وليس عن 
مجموع الطلب.

ü
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2425

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

البند )120( من 
الجدول الملحق 

بمشروع 
القانون المتعلق 

برسم طلب 
صورة طبق 

األصل من 
أوراق الدعوى 

ومقداره 
5 دراهم 

بتخصيص 
المبلغ ليشمل 

الورقة الواحدة 
وليس عن 

مجموع الطلب.

ü

مشروع قانون 9
اتحادي بتعديل 

المرسوم بقانون 
اتحادي رقم )5( 

لسنة 2012م 
في شأن مكافحة 

جرائم تقنية 
المعلومات

)43( دقيقة 
و)12( ثانية

تعديل مسمى القانون 
االتحادي رقم )4( لسنة 
2002، بشأن مواجهة 
غسل األموال ومكافحة 

تمويل اإلرهاب وتعديالته 
وذلك تقيدا بالتسمية 

الصحيحة للقانون والتي 
قررها التعديل الذي تم 
عليه بالقانون رقم 9 

لسنة 2014 

üü

مشروع قانون 10
اتحادي بتعديل 

المرسوم بقانون 
اتحادي رقم )3( 

لسنة 2003م في 
شأن تنظيم قطاع 

االتصاالت

ساعتان و)7( 
دقائق و)35( 

ثانية

وعلى القانون 
االتحادي بشأن 

المعاشات 
والتأمينات 
االجتماعية 

رقم )7( لسنـة 
1999م، 

وتعديالته،

إضافة القانون االتحادي 
رقم )17( لسنة 2006، 
في شأن إنشاء المجلس 

األعلى لألمن الوطني،

üü

إضافة القانون 
 االتحادي رقم 

)3( لسنة 
 2012

بإنشاء الهيئة 
الوطنية لألمن 

اإللكتروني،

ü
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2627

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

إضافة القانون االتحادي 
رقم )4( لسنة 2012 في 

شأن تنظيم المنافسة

üü

إضافة المرسوم 
بقانون اتحادي 
رقم )5( لسنة 

2012 في 
شأن مكافحة 
جرائم تقنية 
المعلومات،

ü

إضافة عرض وزير 
شؤون مجلس الوزراء 

اتساقاً مع ما ورد في 
المرسوم بقانون اتحادي 

رقم )5( لسنة 2008، 
بتعديل بعض أحكام 

المرسوم بقانون اتحادي 
رقم )3( لسنة 2003 
في شأن تنظيم قطاع 

االتصاالت.

üü

ضبط صياغة في المادة 
 األولى 

يضاف إلى المرسوم 
بقانون اتحادي رقم )3( 

لسنة 2003 في شأن 
تنظيم قطاع االتصاالت 
باب جديد هو "الباب 
الثاني"، و عنوانه" 

مجلس السياسات 
العليا لقطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت " 
، وتكون نصوصه على 

النحو اآلتي:

üü

إضافة البند )7( في 
المادة )2( " تحديد مدة 

العضوية في المجلس 
أربع سنوات قابلة 

للتجديد لمدد أخرى 
مماثلة "

ûû
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2627

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

استحداث البند )8( في 
المادة )2( بأن يجتمع 

المجلس دوريا بدعوة من 
رئيسه وال تقل اجتماعاته 
عن أربعة اجتماعات في 
السنة، ويكون اجتماعه 
صحيحا بحضور أغلبية 
أعضائه على أن يكون 

بينهم الرئيس أو من 
يفوضه.

üü

إضافة إلى اختصاصات 
المجلس في المادة 
)4( الفقرة )أ( " 

اقتراح االستراتيجيات 
والسياسات العليا 

 والتشريعات 
المتعلقة بقطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
بما يتوافق وخطط الدولة 
في هذا المجال، ورفعها 

إلى مجلس الوزراء 
العتمادها.

ûû

إضافة إلى اختصاصات 
المجلس في المادة 

)4( الفقرة )أ( اقتراح 
االستراتيجيات 

والسياسات العليا 
والتشريعات المتعلقة 

بقطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

بما يتوافق وخطط الدولة 
في هذا المجال، ورفعها 

إلى مجلس الوزراء 
العتمادها.

ûû

FNC SESSION REPORT FINAL .indd   27 2/5/17   1:18 PM



 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

2829

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

إضافة إلى اختصاصات 
المجلس في المادة )4( 

الفقرة )ب( مراجعة 
وتنظيم قواعد المنافسة 

المتعلقة بقطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 
واعتمادها من مجلس 

الوزراء دورياً، كما 
يتولى متابعة تنفيذها 
استناداً إلى مؤشرات 

األداء الرئيسية الواردة 
 في تقارير الهيئة 

وأية معايير ومؤشرات 
أخرى ذات الصلة.

ûû

االستحداث ضمن 
اختصاصات المجلس في 

المادة )4( الفقرة )ح( 
التنسيق بين المبادرات 

واألفكار الوطنية الخاصة 
بقطاعي تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
والعمل على تنفيذها مع 

الجهات المختصة.

ûû

االستحداث ضمن 
اختصاصات المجلس 
في المادة )4( الفقرة 
)خ( تمثيل الدولة في 

المؤتمرات واالجتماعات 
والفعاليات والمنظمات 

اإلقليمية والدولية 
بقطاعي تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

ûû

االستحداث 
ضمن 

اختصاصات 
المجلس في 
المادة )4( 
الفقرة )ز( 

إصدار النظم 
الخاصة بالرقابة 
المالية الداخلية 

على أعماله.

û

حذف الرقابة 
المسبقة لديوان 
المحاسبة وفقاً 
لقانون إنشائه 
في المادة )4( 

الفقرة )2( ألنها 
عبارة زائدة 

ال تضيف معناً 
جديداً.

û
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 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

اإلبقاء على 
المادة )14/4( 

الخاصة 
بتنظيم وتأمين 

المنافسة في 
قطاع االتصاالت 

بما ال يخل 
بالقوانين 
واألنظمة 

النافذة، وذلك 
الرتباطه 

المباشر بأهداف 
إنشاء المجلس

ü

مشروع قانون 11
اتحادي في 
شأن إنشاء 

أكاديمية اإلمارات 
الدبلوماسية

ساعتان و)13( 
دقيقة و)26( 

ثانية

استحداث عنوان لكل 
مادة لمزيد من الدقة 

والتطوير، حيث يمثل 
عنوان كل مادة وسيلة 
لفهمها وتمثل العناوين 

مجتمعة وسيلة لفهم 
القانون كله ولسهولة 

البحث عن المواد.

üü وافق المجلس
على  ) 4 ( 

تعديالت منها 
) 4 ( تعديالت 

مقترحة من 
األوراق الفنية 
وبلغت نسبتها 

)100%(

تعديل ونقل بعض 
المواد في المشروع 

وذلك اتساقاً مع المعيار 
الشكلي لبناء القانون 

وفق التشريعات 
الحديثة.

üü

إضافة بند مستحدث 
الختصاصات مجلس 

األمناء وهو البند الخاص 
بقبول المجلس أو 

رفضه للهبات أو المنح 
أو التبرعات التي تقدم 

لألكاديمية.

üü

إضافة بند مستحدث 
يفيد حضور المدير 

العام الجتماعات مجلس 
األمناء ويشارك في 

النقاش ويعرض على 
المجلس ما يراه دون أن 

يكون له صوت معدود.

üü
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3031

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

مشروع قانون 12
اتحادي بإنشاء 
مراكز التوفيق 
والمصالحة في 

المنازعات المدنية 
والتجارية

)46( دقيقة 
و)44( ثانية

وضع عنوان مناسب 
لمواد القانون وذلك لمزيد 

من الدقة والتطوير.

üü

تعديل ونقل بعض المواد 
والبنود في المشروع 

وذلك اتساقاً مع المعيار 
الشكلي لبناء القانون 

وفق التشريعات الحديثة.

üü

استحداث بند )2( في 
المادة )2( لبيان كيفية 

إصدار اللوائح المنظمة 
لعمل مراكز المصالحة.

ü

استحداث بند -
)5( في المادة 

)4( بإضافة 
دعاوى األحوال 

الشخصية 
وذلك من ضمن 

الدعاوى التي 
ال تدخل في 
اختصاص 

المركز لوجود 
لجان التوجيه 
األسري وهي 

مختصة 
بدعاوى 
األحوال 

الشخصية.

ü
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 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

تعديل المادة -
)6( البند )2( 
بتوضيح في 

أي مرحلة يحق 
لألطراف طلب 
إحالة الدعوى 

إلى المركز، 
كما تم التعديل 

بما يتناسب مع 
منع التحايل 

في التهرب من 
الرسوم وبما 
يتناسب مع 

قانون الرسوم 
القضائية التي 
أتاحت لرئيس 

المحكمة 
أو القاضي 

المختص في 
حاالت محددة 
إعادة الرسم 

المدفوع.

ü

تعديل المادة -
)8( البند )2( 

بالنص على 
أنه يصدر نظام 
خاص برواتب 

المصلحين وذلك 
بما يتناسب مع 
وظيفة المصلح 

ومهامه.

ü

تعديل المادة )8( البند 
)3( بإضافة المنتدبين 

ألداء اليمين.

üü

ستحداث مادة تنص 
على شروط شغل وظيفة 

المصلحين.

üü
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3233

 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

تعديل المادة 
)9( البند )2( 

بالنص على أنه 
يحدد المصلح 
أتعاب الخبير 

واألعمال 
المطلوب منه 

القيام بها 
وإبداء رأيه 
بشأنها وفقا 

ألحكام قانون 
اإلثبات في 
المعامالت 

المدنية 
والتجارية.

ü

استحداث مادة تبين 
المحظورات التي ال 

يجوز للمصلح القيام بها 
حتى يكون على بينة من 

هذه المحظورات أثناء 
عمله كمصلح في مراكز 

المصالحة.

üü

تعديل المادة -
)12( بالنص 
على أن نظر 
الدعوى أمام 
المركز يكون 
خالل مدد ال 

تتجاوز )63( 
يوم عمل.

ü

استحداث مادة تنص على 
حاالت انتهاء إجراءات 

التوفيق والمصالحة.

üü

مشروع قانون 13
اتحادي في شأن 

إنشاء مركز 
اإلمارات للتحكيم 

الرياضي

ساعة و)36( 
دقيقة و)17( 

ثانية

لم يتم إعداد أوراق أو 
دراسات فنية لمشروع 

القانون
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 مشروعات م
القوانين

زمن 
 المناقشة

في الجلسة

أهم التعديالت 
المقترحة من 

الدراسـات الفنية
المالحظاترأي المجلــسرأي اللجنــة

مشروع قانون 14
اتحادي بتعديل 

بعض أحكام 
القانون االتحادي 
رقم )16( لسنة 

2007م في شأن 
الرفق بالحيوان

)33( دقيقة 
و)40( ثانية

لم يتم إعداد أوراق أو 
دراسات فنية لمشروع 

القانون

مشروع قانون 15
اتحادي بشأن 
تنظيم حيازة 

الحيوانات الخطرة

)5( ساعات 
و)12( دقيقة 
و)48( ثانية

لم يتم تزويدنا بفعالية 
األوراق والدراسات 

الفنية الخاصة بمشروع 
القانون

مشروع قانون 16
اتحادي في شأن 

رهن األموال 
المنقولة ضمانا 

للدين . 

)3( ساعات 
و)36( دقيقة 
و)13( ثانية

لم يتم تزويدنا بفعالية 
األوراق والدراسات 

الفنية الخاصة بمشروع 
القانون

مشروع قانون 17
اتحادي بتعديل 

بعض أحكام 
القانون االتحادي 

رقم )6( لسنة 
1999م بإنشاء 

الهيئة العامة 
للمعاشات 

والتأمينات 
االجتماعية. 

ساعة و)38( 
دقيقة و)23( 

ثانية

لم يتم تزويدنا بفعالية 
األوراق والدراسات 

الفنية الخاصة بمشروع 
القانون
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الجانب الرقابي ويشمل:
الموضوعات العامة:  .1

بلغ عدد الموضوعات العامة التي انتهى المجلس من مناقشتها عدد )3( موضوعات عامة مستغرقاً في ذلك زمناً 
وقدره )12( ساعة و)51( دقيقة و)38( ثانية بنسبة تمثل )%17.3( من إجمالي زمن الجلسات البالغ )74( ساعة 
و)9( دقائق و)50( ثانية، وقد كان موضوع عام حول " سياسة وزارة الصحة " هو أطول الموضوعات زمناً في 

المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته )5( ساعات و)36( دقيقة و)56( ثانية، في حين كان الموضوع العام حول "حماية 
المجتمع من المواد المخدرة " هو األقصر زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته )3( ساعات و)45( دقيقة و)58( 

ثانية، والجدول المرفق يمثل فعالية الزمن المستغرق في مناقشة هذه الموضوعات:

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

سياسة 1
وزارة 
الصحة

 )5(
ساعات 
و)36( 
دقيقة 

و)56( 
ثانية

عدم جاهزية المراكز 53
الطبية من ناحية 

الموارد البشرية المدربة 
وأجهزة ومعدات 
مخبرية ولقاحات 

مرتبطة لتنفيذ برنامج 
الفحص الطبي المبكر 

في عام 2014م

37ü214% 64.4

غياب مراكز متخصصة 
للكشف المبكر عن 

السرطان، حيث تبين 
أنه يتم تحويل جميع 

الحاالت إلى مستشفى 
توام، ومستشفى خليفة 

التخصصي في رأس 
الخيمة

ü

قلة الكوادر الفنية 
المتخصصة في 

أمراض السرطان، 
والمتخصصين في قراءة 

النتائج

ü

غياب مختبرات 
تخصصية ألخذ العينات 

وتحليلها، حيث يتم 
إرسال عينات المرضى 

لمستشفيات خاصة 
متعاقدة مع الوزارة، 
ويستدعي ذلك ذهاب 

المرضى بأنفسهم ألخذ 
النتائج

ü
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الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

غياب عالج السرطان 
باإلشعاع، حيث إنه 
يتم عالجه فقط من 

خالل الجراحة والعالج 
الكيميائي

ü

عدم شمول استراتيجية 
الوزارة لعام )2016م( 

على مبادرات لعالج 
مرض الثالسيميا 

والربو وأمراض الكلى 
وتطعيمات عنق الرحم

ü

االستفسار عن وضع 
الوزارة ميزانية لمراكز 

التثقيف والتطعيم التابعة 
لها.

ü

االستفهام عن إجمالي 
عدد المراكز الصحية 

التي تتوفر فيها عيادات 
الفحص الدوري، وما 

إجمالي عدد األفراد 
الذين قاموا بالفحص 

الدوري خالل عام 
2014م 2015-م

ü

التساؤل عن نتائج 
جهود الوزارة لرفع 

مستوى الوعي الصحي 
في المجتمع بأهمية 

الفحص الشامل والمبكر 
لألمراض

ü

االستفسار عن البرامج 
واألنشطة الواردة 
في خطة الوزارة 

بشأن التوعية بخطر 
البدانة والسمنة خالل 
عام2014م2015-م، 

وما هو المستهدف منها 
في الخطط التشغيلية، 

وما هي نتائج هذه 
الخطة في عام 2014م

ü
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الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

االستفهام عن خطة 
الوزارة للتنسيق مع 

وزارة التربية والتعليم 
في شأن توفر اإلمكانات 
والموارد في المدارس 
لتقديم حصص التثقيف 

الصحي التفاعلية

ü

التساؤل عن إجمالي 
عدد الكوادر الطبية 

والفنية في المدارس 
على مستوى الدولة، 

وما هي طبيعة الخدمات 
التي يقدمونها

ü

تأخر إصدار قانون 
üالصحة النفسية

التساؤل عن النتائج 
المتوقعة من تنفيذ 

قانون الصحة النفسية 
مقارنة بالوضع الحالي

ü

االستفهام عن المبادرات 
والبرامج التي اعتمدتها 

الوزارة في خطتها 
لتنفيذ توصيات المؤتمر 
الدولي للصحة النفسية 
والسلوكية للطفل، وما 

هي الخطة الزمنية 
لتنفيذها

ü

االستفسار عن أوجه 
التنسيق والتعاون بين 

الوزارة ووزارة الداخلية 
للحد من التجاوزات التي 
تحدث في صرف األدوية 

النفسية

ü

عدم تفعيل نظام الربط 
اإللكتروني بين العيادات 
النفسية والصيدليات مع 

أنه قد تم االنتهاء منه
ü
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الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

أوجه التنسيق والتعاون 
بين الوازرة ووزارة 
الشؤون االجتماعية 

بشأن الخطة الوطنية 
للمسنين، وما هو دور 
الوزارة في هذه الخطة؟

ü

االستفهام عن المدة 
الزمنية التي سيتم 

االنتهاء فيها من تنفيذ 
الخطة الوطنية للمسنين

üü

عدم تشغيل مستشفى 
الشارقة للنساء والوالدة 
واألطفال على الرغم من 

االنتهاء منه
ü

غياب جهة مركزية تنظم 
عملية ابتعاث الطلبة 

إلى الخارج مما يترتب 
عليه عدم حصول الطلبة 

على مقاعد في الدول 
المبتعثين إليها

ü

عدم تشغيل المراكز 
الصحية في المناطق 
التي تبعد عن المدن 
بطاقتها االستيعابية 

كاملة واقتصار ساعات 
العمل فيها فقط في 

الفترات الصباحية وعدم 
توفر الكوادر الطبية 
الالزمة والكافية فيها

ü

االستفهام حول ما 
إذا كان تعريف الوفاة 

الدماغية في الدولة 
يتواءم مع تعريفه في 

الدول الخليجية
ü
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الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

التساؤل عن إعداد 
مشروع قانون للتبرع 
باألعضاء وزراعتها، 

وإمكانية إدراج استمارة 
على موقع الوزارة 

تمكن المواطنين وكافة 
الراغبين في التسجيل 

للتبرع بأعضائهم 
كما هو الحال في 

بعض الدول الخليجية 
والعالمية

ü

االستفهام عن المرحلة 
التي وصل إليها قانون 
التأمين الصحي وعما 

إذا كان سيصل إلى 
المجلس قريباً

ü

االستفسار عن توجه 
الوزارة في إنشاء 

ممشى رياضي في كل 
إمارة لتشجيع المجتمع 

على تعزيز النشاط 
البدني.

ü

االستفهام عن وجود 
مبادرة لدى الوزارة 

لتطوير الخدمات 
الصحية المقدمة 

للمسنين وإعطائهم مبدأ 
األولوية في تلقي العالج

ü

التساؤل عن دور 
ومخرجات المجلس 

üاألعلى للصحة

االستفسار عن التحديات 
التي تعوق إصدار 

üالبورد اإلماراتي
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الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

مدى توفر األجهزة 
الطبية المختصة في 

عالج الحاالت الصحية 
التي تحتاج إلى التدخل 

السريع وعرضه 
للجلطات والسكتات 
الدماغية وذلك في 

مختلف المستشفيات 
الصغيرة

ü

المطالبة بإنشاء مراكز 
متخصصة لتشخيص 

وعالج الحاالت 
المرضية المصابة 
بمرض "التصلب 

اللويحي" في مختلف 
إمارات الدولة

ü

التساؤل عن جهود 
الوزارة بشأن إعداد 
خطة وطنية وبرامج 

لتعزيز النشاط البدني 
في الدولة

ü

مدى تطابق استراتيجية 
الوزارة في شأن تعزيز 

الصحة والتثقيف 
الصحي، مع استراتيجية 
منظمة الصحة العالمية 

في هذا الشأن

ü

االستفهام عن مخرجات 
اللجنة الوطنية العليا 

للصحة المدرسية البيئية 
في مجال تطبيق برامج 

الصحة المدرسية في 
مختلف المجاالت خالل 

األعوام السابقة، ومدى 
التنسيق بين أعضائها

ü

االستفسار عن وجود 
خطط وبرامج لدى 

الوزارة موجهه بشأن 
التثقيف بمرض السكري 

وسبل الوقاية منه

ü
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4041

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

التساؤل عن قياس 
نتائج الحمالت التي 

قامت بها الوزارة في 
شأن التثقيف بمرض 

السكري، ومدى متابعة 
الملف الصحي للطلبة 

داخل المؤسسات 
التربوية

ü

االستفهام عن 
اإلجراءات المتبعة مع 
حاالت األخطاء الطبية 

والعقوبات التي يتم 
فرضها ضدها

ü

االستفسار عن جهود 
الوزارة لتوفير خدمات 
الكشف المبكر لمرض 

التوحد
ü

المطالبة بإنشاء 
مراكز لعالج التوحد 
على مستوى الدولة 

ودعم المراكز القائمة 
الستيعاب األعداد 

المتزايدة على قوائم 
االنتظار

ü

االستفسار عن وجود 
تنسيق وتعاون بين 

الوزارة ووسائل اإلعالم 
في إعداد وتنفيذ برامج 

التوعية والتثقيف 
في وسائل اإلعالم 

لرفع مستوى الوعي 
المجتمعي بمرض 

التوحد، وكيفية التعامل 
مع األطفال المصابين به

ü

المطالبة بتوفير مراكز 
وعيادات خاصة 

بالمستشفيات لمعالجة 
أطفال متالزمة داون 
وخاصة في اإلمارات 

الشمالية

ü
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4041

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

المطالبة بتوحيد معايير 
تصنيف المنشآت الطبية 

الخاصة والحكومية 
لضمان تقديم أفضل 

الخدمات الصحية 
للمرضى

ü

االستفسار عن وجود 
رقابة ألسعار التشخيص 

والعالج للمنشآت 
الصحية العاملة بالدولة 

التي تقدم خدمات صحية 
متشابهة للمرضى 

المواطنين والمقيمين

ü

االستفسار عن دور 
الوزارة في اتخاذ 

االحتياطات الالزمة 
لمكافحة انتشار األوبئة

ü

االقتراح بإنشاء 
مدينة طبية شاملة 

في اإلمارات الشمالية 
تشمل جميع األقسام 

المتخصصة والمختبرات 
الطبية لعالج كافة 

األمراض في مكان واحد

االستفسار عن توجه 
الوزارة في استخدام 
الخاليا الجذعية في 

عالج بعض األمراض 
مع توفير بنوك حيوية 

لالحتفاظ بدم الحبل 
السري الذي يحتوي 

بالخاليا الجذعية

ü

االستفسار عن جهود 
الوزارة لحل مشكلة 

نقص الكوادر البشرية 
المختصة بطب المسنين 
أو الشيخوخة والعناية 

بهم والخدمات التي تقدم 
لهم من خالل الرعاية 

المنزلية

ü
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4243

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

االستفسار عن خطة 
الوزارة لزيادة أعداد 

الكوادر الطبية من خالل 
ازدياد أعداد المبتعثين 

لدراسة التخصصات 
الطبية المطلوبة والذي 
سيساهم في التقليل من 

أعداد المرضى الذين 
يتلقون العالج بالخارج

ü

المطالبة بإنشاء 
العديد من المراكز 

البحثية من أجل تطوير 
القطاع الصحي وجذب 

المستثمرين في القطاع 
الصحي وجعل الدولة 

مقصد للسياحة العالجية 
في المنطقة

ü

المطالبة بتقنين ومراقبة 
أسعار األدوية في 

الصيدليات المنتشرة 
بالدولة لتكون متداوله 
بين المرضى وخاصة 
المصابين باألمراض 

المزمنة

ü

االستفسار عن آلية 
نقل المرضى النفسيين 
للمستشفيات من أجل 

تقلي العالج الالزم
ü

المطالبة بإنشاء مركز 
لمعالجة ومكافحة 

اإلدمان في اإلمارات 
الشمالية

ü

المطالبة بالقيام بزيارات 
ميدانية لالطالع على 

أحوال المراكز الصحية 
والمستشفيات وخاصة 

نقص الكوادر الطبية 
ومدة انتظار المرضى 

للتشخيص والعالج

ü
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4243

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

سياسة 2
الهيئة 
العامة 
لتنظيم 
قطاع 

االتصاالت

 )3(
ساعات 
و)28( 
دقيقة 

و)44( 
ثانية

التساؤل عن مدى رقابة 42
الهيئة على المزايدة 

على األرقام
ü

3165% 85.7

المطالبة بتوعية 
المستهلك بأنه ليس 

مالكاً للرقم وإنما يشترى 
خدمة

ü

التساؤل عن حقوق 
المستهلك عند قيام 

المزود بسحب الرقم 
متى شاء، وهل يوجد 
ضمانات من عدم قيام 

المزود بسحب الرقم 
متى شاء، وهل يوجد 

معايير محددة من 
سحب األرقام، وما هو 

التعويض عند سحب هذا 
الرقم

ü

االستفسار عن دور 
الهيئة في الرقابة على 
التنافس بين المشغلين 
بشأن أسعار الخدمات 

المقدمة التي تساهم في 
إسعاد المستهلكين

ü

االستفهام عن األسباب 
التي تعيق الهيئة 

في تأهيل المواطنين 
للقيام بأعمال التركيب 

والتوصيل وتعديل 
وصيانة أجهزة 

االتصاالت وخاصة إن 
هذا الجانب له عالقة 

باألمن الوطني في 
الدولة

ü

الحد من ظاهرة 
التعهدات الخارجية 

وما يصاحبها من 
مخاطر في ظل انخفاض 

عدد الكوادر الوطنية 
المتخصصة في القطاع
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4445

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

المطالبة بالتنسيق 
بين الهيئة وشركات 
االتصاالت في مسألة 
التوطين ألن الشركة 

تمتلك أكثر من60 % 
من ملكية الشركة

 ü

االستفهام عن الوسائل 
المتبعة لدى الهيئة في 
التخلص من المخلفات 

اإللكترونية
ü

تنسيق الهيئة مع 
الجهات ذات العالقة 

للتخلص من المخلفات 
اإللكترونية بشكل آمن

ü

وجود تنسيق بين الهيئة 
ووزارة البيئة في 

مشروع التخلص من 
المخلفات اإللكترونية

ü

دعم سوق العمل 
بالكوادر الوطنية 

üوالقيادات العليا لديها

إجراءات الهيئة 
والمشغلين في رفع 

نسبة التوطين بالقطاع 
الفني

ü

خطة الهيئة في بناء 
كفاءات وقدرات وطنية 

في قطاع االتصاالت 
والمعلومات لسنوات 

القادمة
ü

تغطية الشبكة للمناطق 
النامية في الدولة، 
والمطالبة بوجود 

مؤشرات لها
ü

FNC SESSION REPORT FINAL .indd   44 2/5/17   1:18 PM



 2015 - 2016م

4445

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

معدل الزمن المستغرق 
في اإلجابة عن 

üالمكالمات غير الرابحة

اإلجراءات التي تقوم 
بها الهيئة تجاه األخطاء 

التي يتم اكتشافها في 
نظام الفوترة، وماهي 
العقوبات التي تتخذها 
الهيئة في حال تكرار 

المشكلة

ü

دور الهيئة في الرقابة 
الدورية لتحقيق مستوى 

عال من الخدمات 
وبأسعار معقولة، 

وخاصة أن التنافس في 
مجال األسعار في الوقت 

الحالي يتمحور حول 
تقديم عروض لفترة 
محدودة فقط بدال من 

تخفيض دائم في األسعار

ü

خطط وبرامج الهيئة 
لرفع مستوى رضا 

المشتركين حول أسعار 
الخدمات المقدمة من 

قبل المشغلين
ü

جهود الهيئة في متابعة 
تطورات التجارة 

اإللكترونية واتخاذ 
الخطوات الالزمة 

لمواكبة هذه التطورات 
واالستفادة من التجارب 
العالمية في هذا المجال

ü

قيام الهيئة بعقد مقارنة 
ظمع دول العالم في 
üالتجارة اإللكترونية
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4647

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

وجود خطوات تعمل 
عليها الهيئة لوضع 

أطر تشريعية وتنظيمية 
لضمان تحول البيانات 

الكبرى إلى رافد رئيسي 
لالقتصاد الوطني

ü

تدريب لموظفي الهيئة 
على تحول البيانات 
الضخمة بما يحقق 

استراتيجية دولة 
اإلمارات 2021 وأيضاً 

يخدم تنظيم الدولة 
إلكسبو 2020

ü

وقف وتقييد بعض 
التقنيات التكنولوجية 
التي تقدمها الشركات 
العالمية عبر تطبيقات 

األجهزة الهاتفية الذكية 
وعن طريق االنترنت 

وخصوصاً المتعلقة 
 باالتصال المرئي،

والتي تتوفر في كثير 
من دول العالم ويتم 
السماح باستخدامها

ü

المطالبة بعدم تقييد 
التقنيات والبرامج 

المتعلقة باالتصال عبر 
اإلنترنت، وذلك وفقاً 
لتقرير األمم المتحدة 
لسنة 2011 في شأن 
تقييد اإلنترنت، على 

اعتبار أن اإلنترنت حق 
من حقوق اإلنسان، وفي 

كثير من دول العالم يتم 
تقديم خدمات اإلنترنت 

مجاناً لمواطنيها

ü
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4647

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

ضعف شبكات التغطية 
في مختلف المناطق 

البحرية في الدولة وهذا 
ما يعرض الكثير من 
مرتادي البحر سواء 

للصيد أو النزهة للخطر 
في عدم مقدرتهم على 

إجراء االتصال في 
حاالت الطوارئ

ü

مكانة الدولة في 
التصنيف من حيث 

تكلفة الخدمات المقدمة 
للمتعاملين والتنافس 

في أسعار الخدمات بين 
المؤسسات المشغلة 
لالتصاالت في الدولة

ü

الخدمات التي تقدمها 
الهيئة فيما يتعلق 

بالشكاوى على الخدمات 
المقدمة من المؤسسات 
المشغلة لالتصاالت في 

الدولة

ü

وجود خطة لدخول 
شركة ثالثة كمشغلة 

لخدمات االتصاالت في 
أسواق الدولة خالل 

الفترة القادمة
ü

مدى توفير برامج 
خاصة لفئات كبار السن 

ولغير المتعلمين في 
التعامل مع الخدمات 

اإللكترونية الذكية كدفع 
الفواتير عبر أجهزة 

الهاتف الذكية

ü

أسباب خلو مراكز تقديم 
الخدمة الخاصة بمشغلي 

قطاع االتصاالت من 
المواطنين

ü
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4849

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

قيام الهيئة باستطالع 
رأي المستخدمين 

للخدمات المقدمة من 
قبل مشغلي قطاع 

االتصاالت في الدولة
ü

أسباب شغل وظائف 
البدالة في المؤسسات 

المشغلة لخدمات 
االتصاالت في الدولة 

من غير المواطنين 
ويتم تقديمها من خارج 

الدولة

ü

إجبار الكثير من 
المواطنين العاملين في 
قطاع االتصاالت على 
تقديم االستقالة مقابل 

إغرائهم بالحصول على 
ما يسمى بـ )الشيك 

الذهبي( أي مقابل مبالغ 
مالية

ü

دور الهيئة في 
االتفاقية التي تمت في 
شهر مارس الماضي 
بين مشغلي خدمات 

االتصاالت في الدولة 
حول التعاون في البنية 

التحتية

ü

وجود تدابير وتشريعات 
اعتمدتها الهيئة 

في حماية البيانات 
الشخصية والمتعلقة 
بالهوية من السرقة

ü

التدابير التي تقوم بها 
الهيئة لمواجهة الرسائل 

التي ترد على األجهزة 
اإللكترونية وتحمل 

فيروسات إلكترونية 
ويتم من خاللها تهديد 

الخصوصية

ü
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4849

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

وجود خطة مستقبلية 
لدى الهيئة لدعم فئة من 
يحصلون على الضمان 

االجتماعي
ü

دور الهيئة في حث 
شركات االتصاالت 
العاملة في الدولة 
على وضع برامج 

توعية وتثقيف لشرائح 
المجتمع المختلفة وعلى 

رأسها شريحة الشباب 
حيث إنها أكثر الفئات 

تعاماًل مع هذه الشركات

ü

االقتراح بأن تكون 
هناك شراكة بين 

الهيئة ووسائل اإلعالم 
للتوعية بخطورة 
استخدام شبكات 

التواصل االجتماعي 
وبيان االختراقات التي 
تحدث في هذه الشبكات 
وتكون فئة الشباب هي 

المستهدفة فيها

ü

دخول شركة ثالثة 
إلى سوق االتصاالت 
في الدولة إلى جانب 

شركتي )اتصاالت ودو( 
سيكون عاماًل رئيسياً 

ومؤثراً لخفض األسعار 
وتحسين جودة الخدمات 

المقدمة فقد أثبتت 
تجارب الكثير من دول 

العالم هذا األمر

ü

قيام الهيئة بإجراء 
مسوحات لقياس جودة 

الخدمات المقدمة في 
المناطق النائية وخاصة 

المناطق الوسطى من 
الدولة

ü
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5051

الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

االستفسار عن المعايير 
المعتمدة لدى الهيئة 

لقياس رضا المتعاملين 
عن جودة الخدمات التي 

يقدمها مشغلو خدمة 
االتصاالت في الدولة 

ألفراد المجتمع

ü

حماية 3
المجتمع 

من المواد 
المخدرة

 )3(
ساعات 
و)45( 
دقيقة 

و)58( 
ثانية

المطالبة بتحديث قانون 30
مكافحة المخدرات بما 

يواكب المستجدات 
والتطورات العلمية 

الخاصة بالتجريم 
والعقاب لمرور أكثر من 

عقدين من الزمن على 
إصداره والعمل به

ü2721% 93.3

االستفسار عن إعطاء 
المدمن فرصة وحيدة 
للعالج في غير حالة 

العودة، وفي حال 
معاودة القبض عليه 

بتعاطي المخدرات فإن 
القانون يقف عقبة 

قوية في إعطاء المدمن 
فرصة للحياة

ü

التساؤل عن أوجه 
التنسيق بين وزارة 

الداخلية ووزارة الصحة 
ووقاية المجتمع في 
شأن تحديث جداول 

المواد المخدرة

ü

االستفهام عن عملية 
تحديث جداول المواد 
المخدرة، ومتى تمت 

آخر عملية تحديث 
للجدول بين وزارة 

الداخلية ووزارة الصحة 
ووقاية المجتمع

ü
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الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

وجود تنسيق بين وزارة 
الداخلية ووزارة التربية 

في شأن توعية الطلبة 
لخفض نسبة المتعاطين 

في المدارس

ü

التساؤل عن الفحص 
الدوري للطالب في 

المدارس والجامعات 
كإجراء وقائي للحد من 
انتشار المواد المخدرة 

بين هذه الفئة

ü

ضرورة االهتمام بفئة 
النساء ممن يتعاطين 

المخدرات نظراً النتشار 
ظاهرة التعاطي بين 

الكثير من الفتيات في 
الوقت الحاضر 

ü

االستفسار عن أسباب 
تأخر إصدار شهادات 
بحث الحالة الجنائية 

للمدمن المتعافى، وما 
دور الوزارة في إيجاد 
فرص العمل للمتعافين 

من اإلدمان

ü

التساؤل عن اإلجراءات 
التي قامت بها الوزارة 

لمتابعة المدمن بعد فترة 
العالج حتى ال يعود 
للتعاطي مرة أخرى

ü

االستفسار عن إنجازات 
اللجنة العليا لألدوية 
المخدرة والمؤثرات 

العقلية منذ تأسيسها، 
وعن أهم القرارات 

التي أصدرتها اللجنة 
وتم تنفيذها خالل عام 

2015-2014

ü
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الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

التساؤل عن التحديات 
التي تواجها اللجنة في 
إضافة المواد المخدرة 
إلى جدول المخدرات، 

وضوابط صرف المواد 
المخدرة في الجهات 

المرخصة

ü

االستفهام عن 
اإلجراءات التي قامت 

بها الوزارة بشأن 
رفع مستوى الرقابة 

واإلجراءات األمنية لمنع 
تداول المواد المخدرة 

داخل مراكز التأهيل

ü

المطالبة بتشديد الرقابة 
والعقوبة على أطباء 

العالج النفسي والذي 
يسيئون صرف العقاقير 
واألدوية الطبية المسببة 

لإلدمان

ü

وجود خطة إلنشاء 
مراكز لتأهيل المدمنين 
في اإلمارات الشمالية 

لعالج األعداد المتواجدة 
هناك وإنهاء عنائهم 
في الذهاب إلى مركز 
أبوظبي لتلقي العالج

ü

المطالبة بوضع خطة 
تقوم على تنفيذ دورات 

تدريبية للمدمنين 
وأسرهم في العالج 

والتأهيل واالندماج في 
المجتمع

ü
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الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

تأخر الفحص الطبي 
لبعض الحاالت التي يتم 

القبض عليها الشتباه 
تعاطي أصحابها، 

وذلك لوجود قوائم 
انتظار في المختبرات 
المتخصصة في تحليل 
العينات، وبالتالي بقاء 

هذه الحاالت في توقيف 
المؤسسات العقابية مع 
المجرمين والمحكومين

ü

االستفهام عن التدابير 
االحترازية التي تتخذها 

وزارة الداخلية في 
حماية ضباطها وأفرادها 

العاملين في مكافحة 
المخدرات من تهديدات 

تجار المخدرات لهم

ü

االستفسار عن نسبة 
المواطنين العاملين 

في برامج التوعية من 
المخدرات التي تقدم 
عن طريق الوزارة 

وخصوصاً في المدارس

ü

التساؤل عن مشروع 
البطاقة الذكية الخاصة 
بصرف األدوية والذي 

تم اإلعالن عنه في عام 
2013

ü

المطالبة بتفعيل المادة 
)4( من القانون 

االتحادي رقم )14( 
لسنة 1995 في شأن 

المخدرات بأن يتم إنشاء 
مراكز اتحادية لتأهيل 

وعالج المدمنين

ü
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الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

اإلشادة بدور إدارة 
مكافحة المخدرات في 
رعاية بعض األنشطة 

الرياضية وذلك من 
منطلق التوعية من 

مخاطر المخدرات

ü

اإلجراءات التي تتبعها 
الوزارة بشأن المتعاطين 

المقيمين من غير 
المواطنين الراغبين في 

تلقي العالج طواعيًة
ü

أوجه التنسيق بين 
الوزارة والجهات 

المختصة في أمن منافذ 
الدولة والجمارك في 
التدريب والتحفيز في 

مواجهة المخدرات

ü

اإلحصائيات حول عدد 
المتعاطين والمروجين 

عن طريق شبكات 
التواصل االجتماعي

ü

أوجه التنسيق بين 
وزارة الداخلية وهيئة 
تنظيم قطاع االتصاالت 

ووزارة الصحة 
ووقاية المجتمع في 

شأن مكافحة الترويج 
اإللكتروني للعقاقير 

المخدرة

ü

االستفسار عن الخطط 
والبرامج التي أعدتها 

الوزارة في شأن 
تدريب الكوادر البشرية 

على مكافحة الترويج 
اإللكتروني

ü
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الموضوعم
زمن 

المناقشة 
في 

الجلسة

العدد 
االجمالي 

لألفكار
األفكار

رد الحكومة على األفكار
نسبة 
فعالية 
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
الموضوع غير إجماليموافق

غير إجماليموافق
إجماليواضح

أوجه التنسيق بين 
وزارة الداخلية والقوات 

المسلحة في التوعية 
من مخاطر المخدرات 

لمنتسبي الخدمة 
الوطنية

ü

دور مجلس مكافحة 
المخدرات والمؤشرات 

üاإليجابية التي حققها

أسباب انخفاض 
الميزانية المخصصة 
للبرامج التي تنفذها 

الوزارة في التوعية من 
المخدرات والتي تبلغ 
مليون و)600( ألف 

درهم

ü

وجود خطة للوزارة في 
إشراك الطلبة المتميزين 

في برامج التوعية 
واإلرشاد من المخدرات

ü
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5657

األسئلة:  .2
بلغ عدد األسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها )31( سؤااًل مستغرقاً زمناً وقدره )10( ساعات و )38( دقيقة و)54( 
ثانية، بنسبة تمثل )14.4 %( من إجمالي زمن الجلسات، وقد كان سؤال حول "متابعة استخراج األوراق الرسمية 
لمجهولي النسب" هو أطول األسئلة زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته ساعة واحدة و)10( دقائق و)35( ثانية 
في حين كان سؤال حول "وقف صرف المساعدات االجتماعية عن فئة المطلقات من المواطنات التي لم يتجاوز سنها 
)35( عاماً" هو أقصر األسئلة زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته )3( دقائق و)12( ثانية، والجدول المرفق يمثل 

فعالية الزمن المستغرق في مناقشة )31( سؤااًل منها قام السادة األعضاء بطرح بعض األفكار والمالحظات حولها:

زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

التأخر في الرد 1
على تسريبات 

تعديل قانون 
المعاشات 

والتأمينات 
االجتماعية

)20( دقيقة 
 و)35( ثانية

)رد شخصي(

وجود بعض التسريبات من )3(
موظفي الهيئة حول تعديل 
مشروع قانون المعاشات 

والتأمينات االجتماعية
ü

)2()1(% 83.3

تأخر الهيئة في إصدار بيان 
رسمي ألكثر من )5( أشهر 
للرد على التسريبات بشأن 

تعديل قانون المعاشات 
والتأمينات االجتماعية 

ü

ضرورة عقد مؤتمرات 
صحفية للرد على الجمهور 
ومشار كته في إبداء رأيه 

حول تعديالت مشروع 
القانون .

ü

تأخر صرف 2
معاشات 

المواطنين 
المتقاعدين 

حديثا

)24( دقيقة 
 و)22( ثانية

)رد شخصي(

وجود حاالت من المواطنين )2(
المتقاعدين تم تأخير صرف 

معاشاتهم التقاعدية ولم 
يعطوا سلفة.

ü

)2(% 100

ضرورة تعديل قانون الهيئة 
العامة للمعاشات والتأمينات 

االجتماعية بما يخدم 
المصلحة العامة وال يضر 

بمصلحة المواطن.

ü

تحديد حد 3
أقصى للمعاش 

التقاعدي 
للعاملين 
بالقطاع 
الخاص

)15( دقيقة 
و)45( ثانية

)رد شخصي(

تحديد حد أقصى )50( ألف )3(
درهم للمعاش التقاعدي 

üللعاملين في القطاع الخاص.

)1()2(% 66.6
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زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

إن العامل المواطن في القطاع 
الخاص حدد له سقف أقصى 

للمعاش وهو )50( ألف درهم 
بينما الموظف المواطن في 
القطاع العام أقصى معاش 

تقاعدي له هو )300( ألف 
درهم.

ü

ضرورة رفع الحد األقصى 
للمعاش التقاعدي للمواطنين 
العاملين في القطاع الخاص 

لجعله بيئة عمل جاذبة 
للمواطنين.

ü

)16( دقيقة منحة الزواج4
و)27( ثانية

)رد شخصي(

هناك فئات من الشباب )2(
الراغبين بالزواج لم يتمكنوا 

من الحصول على المنحة 
كأصحاب المهن الصغيرة 

الحرة والمشروعات 
المتوسطة مثل الصيادين 

والمزارعين وطلبة الدراسات 
العليا الذين ال يعملون 

كونهم غير مسجلين لدى 
هيئة المعاشات والتأمينات 

االجتماعية وهو الشرط الذي 
وضعه صندوق الزواج.

ü

)2(% 100

عض أصحاب المهن الصغيرة 
كالصيادين ال توجد لديهم 

كشوفات للرواتب باإلضافة 
إلى صعوبة استخراج الوثائق 

التي يطلبها صندوق الزواج 
من أجل صرف منحة الزواج.

ü
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زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

5
الدعم 

التسويقي 
للمشاريع 
والمنشآت 

الوطنية

)24( دقيقة 
وثانية واحدة

)رد شخصي(

ظهور المنتج الوطني في )3(
األسواق مع سهولة الوصول 

للمنتج وذلك عن طريق 
الهواتف الذكية.

ü

)3(% 100

ضرورة متابعة المجلس 
الوطني االتحادي للجهات 

الحكومية في صرفها لـ 
)%10( من مخصصاتها 

على دعم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة.

ü

ضرورة دعم المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة سيحد 

üمن ارتفاع معدالت البطالة

6
متابعة 

استخراج 
األوراق 
الرسمية 

لمجهولي 
النسب

ساعة واحدة 
و)10( دقائق 

و)35( ثانية

 )رد شخصي
+ قرار(

القانون االتحادي رقم )1( )3(
لسنة 2012م في شأن رعاية 

األطفال مجهولي النسب لم 
يحقق الهدف المرجو منه 

في دمج فئة مجهولي النسب 
في المجتمع دون استخراج 

األوراق الرسمية التي تمكنهم 
من تسيير حياتهم اليومية 

على أكمل وجه دون أي 
عوائق.

ü

)2()1(% 83.3

معاناة األسر الحاضنة لفئة 
مجهولي النسب حيث ال 

تستطيع هذه األسر استخراج 
الوثائق الرسمية لهؤالء، 
وخاصة أن معظم الجهات 

الحكومية تشترط وجود بطاقة 
الهوية والوثائق الثبوتية 

إلنجاز المعامالت الشخصية 
المتعلقة بهم.

ü

ضرورة تشكيل لجنة مشتركة 
بين المجلس الوطني 

االتحادي ووزارة الشؤون 
االجتماعية لبحث إجراءات 
تسهيل استخراج األوراق 
الرسمية لمجهولي النسب.

ü
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زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

7
مبادرة 

"اإلمارات 
خالية من 
األكياس 

البالستيكية"

)14( دقيقة 
و)41( ثانية

)رد شخصي(

أصدرت وزارة البيئة والمياه )3(
قرارات وتصريحات وزارية 
بأن اإلمارات ستكون خالية 
من األكياس البالستيكية في 
عام 2013م إال أن المبادرة 

لم تتحقق.

ü

)3(% 100

ال زال يتم استخدام األكياس 
البالستيكية في الدولة والتي 

تبلغ ما يقارب )11( مليار 
كيس سنوياً حسب إحصائيات 

الوزارة.
ü

ضرورة إلزام الجهات 
المعنية بتطبيق القرارات 

الوزارية الخاصة بمنع 
استخدام األكياس البالستيكية 

ومتابعتها حتى تكون هناك 
مصداقية في تنفيذ المبادرة

ü

ترقية ذوي 8
اإلعاقة في 
الوزارات 
والجهات 
الحكومية 
االتحادية

)16( دقيقة 
و)53( ثانية

)رد شخصي(

وجود تقييم خاص أو  )3(
توصيف وظيفي خاص لذوي 

üاالحتياجات الخاصة .

)2()1(% 83.3

 التساؤل عن عبارة
 )يفوق التوقعات( لذوي 

üاالحتياجات الخاصة .

وجود خطة تأهيل سنوية 
üلذوي االحتياجات الخاصة

9
تعديل القانون 

االتحادي 
رقم    )26 ( 

لسنة 1981 م 
بشأن القانون 

التجاري 
البحري

)9( دقائق 
و)11( ثانية

)رد كتابي(

تعديل القانون االتحادي رقم )1(
)26 ( لسنة 1981 م بشأن 

القانون التجاري البحري

ü

)1(% 100
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6061

زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

10
إعفاء 

المستفيد من 
سداد ما نسبته 

)20(% من 
مبلغ القرض 

في حال سداده 
كامل المبلغ 
خالل العشر 

سنوات األولى

)10( دقائق 
 و)40( ثانية

)رد كتابي(

إعفاء المستفيد من سداد )1(
ما نسبته )20(% من مبلغ 
القرض في حال سداده كامل 

المبلغ خالل العشر سنوات 
األولى

)1(% 100

11
ضوابط تحفيز 
الشركات على 

المساهمة 
المجتمعية

)8( دقائق 
و)20( ثانية

) رد كتابي(

ضوابط تحفيز الشركات على )1(
المساهمة المجتمعية

ü

)1(% 100

قرار يسمح 12
بالتأخر عن 

العمل في حالة 
الضباب

)19( دقيقة 
و)51( ثانية

)رد شخصي(

إصدار قرار يسمح للموظفين )3(
بالتأخر عن العمل في حالة 

الضباب .
ü

)3(% 50

التعميم الذي أصدره المجلس 
التنفيذي في شهر يناير 
2016م بشأن السالمة 

المرورية للموظفين في 
األحوال الجوية السيئة وتعذر 
الرؤية ،ويتضمن اإلرشادات 

منها: وضع األنظمة 
والضوابط واإلجراءات 

الداخلية المناسبة بما يضمن 
سالمة الموظفين والمحافظة 
على سير العمل على الرغم 

من وجود دوام المرن.

ü

ضرورة وضع دراسة 
أو رؤية بشأن السالمة 
المرورية للموظفين في 

األحوال الجوية السيئة وتعذر 
الرؤية.

ü
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6061

زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

خطة الوزارة 13
لتطوير شارع 
اإلمارات )دبي 
العابر سابقاً( 

الرابط بين 
إمارتي دبي 

والشارقة

)17( دقيقة 
و)46( ثانية

)رد شخصي(

االزدحام وقت الذروة في هذا )2(
الشارع يمتد إلى )10( كيلو 

متر على شارع اإلمارات 
)دبي العابر سابقا ( الرابط 
بين إمارتي دبي والشارقة .

ü

)1()1(% 75

اإلشارة إلى وجود نية لدى 
الوزارة في تعديل امتداد 
شارع محمد بن زايد إلى 

نهاية إمارة ام القيوين 
والمتجه نحو إمارة رأس 

الخيمة الحتوائه على حارتين 
باإلضافة إلى مرور الشاحنات 

الكبيرة فيه والتي تسبب 
الكثير من االزدحام .

ü

14
إيجاد بدائل 

اقتصادية 
لتنويع مصادر 

الدخل

)27( دقيقة 
و)41( ثانية

)رد شخصي(

ضعف التسويق للمشاريع )2(
المتوسطة والصغيرة .

)1(
ü

)1(% 75

صدور صندوق دعم للشباب 
وكيفية التعامل معه في 

الوضع الراهن.
ü

صرف مساعدة 15
اجتماعية ألسر 

من تصدر في 
حقهم أحكام 

قضائية

)14( دقيقة 
و)23( ثانية

)رد شخصي(

وجود حاالت من األسر التي )1(
تم صدور أحكام قضائية في 
حق معيلها، وهي ال يشملها 

قانون الضمان االجتماعي فتم 
رفض طلباتها في الحصول 

على المساعدات االجتماعية.

ü

)1(% 100
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6263

زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

التوجيه 16
واإلرشاد 

ألهمية زواج 
 المواطنين

من المواطنات

)31( دقيقة 
و)10( ثوان

)رد شخصي(

نسبة زواج المواطنين من )3(
مواطنات في الدولة لعام 

2014 الصادرة من محاكم 
الدولة بلغت 29 %، في حين 

بلغت النسبة في إمارة دبي 
%57، مما يشكل تهديداً 

على تنشئة األجيال القادمة 
وتماسك األسرة اإلماراتية، 
وأيضاً على الهوية الوطنية.

)2()1(% 83.3

دور صندوق الزواج يقتصر 
على تقديم منح الزواج فيما 

يكون اإلرشاد األسري موجه 
للمتقدمين للحصول على 

المنحة.
ü

تفعيل دور صندوق الزواج 
من خالل الوقوف على حاالت 

زواج المواطنين من غير 
مواطنات ورصدها ودراستها 

لمعرفة األسباب واآلثار 
والنتائج وصواًل إلى حلول 

لمواجهة هذه الظاهرة. 

ü

اإلعالن عن 17
الوظائف 

الشاغرة في 
الحكومة 
االتحادية

)10( دقائق 
و)31( ثانية

)رد كتابي(

اإلعالن عن الوظائف )1(
الشاغرة في الحكومة 

üاالتحادية

)1(% 100

التوطين في 18
قطاع التأمين

)23( دقيقة 
و)55( ثانية

)رد شخصي(

قيام الهيئة بتوظيف )36( )5(
مواطناً تم إلحاقهم بالدورات 

üالتخصصية

)4()1(% 90

مدى مراقبة الهيئة للشركات 
التي تعين المواطنين بشكل 

üصوري

ضرورة توفير كوادر فنية 
مواطنة في قطاع التأمين، 

والتركيز على قضية التوطين 
ألهميته في المجتمع .

ü
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6263

زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

إنهاء خدمات )21( مواطناً 
من إحدى شركات التأمين 

دفعة واحدة .
ü

ضرورة الموازنة بين 
الوظائف العليا والوظائف 
الدنيا في القطاع الخاص .

ü

تكرار حوادث 19
االعتداء 

والقتل 
باألسلحة 

البيضاء

)34( دقيقة 
و)5( ثوان

)رد شخصي(

انتهاء الوزارة من إعداد )3(
مشروع القانون الخاص 

üباالعتداء باألسلحة البيضاء 

)2()1(% 83.3

التجريم في حال حيازة 
üالشخص للسالح األبيض.

ضرورة تشديد العقوبات 
على منافذ البيع والمحالت 
التي تقوم بتجارة األسلحة 

البيضاء.
ü

إلزام الكفيل 20
بدفع قيمة 

تذاكر السفر 
للعمالة 

المساندة 
الهاربة

)25( دقيقة 
و)43( ثانية

)رد شخصي(

ضرورة إعادة النظر في شأن )3(
إلزام الكفيل بدفع قيمة تذكرة 

السفر للعمالة المساعدة 
الهاربة.

ü

)2()1(% 83.3

إلزام الكفيل بدفع قيمة 
التذكرة مع أن الطرف اآلخر 

هو من خالف العقد وقام 
بالهروب إلى جهة أخرى .

ü

أسباب تشغيل العمالة عند 
غير المكفول ، وما هي 

المعالجة .
ü

تسجيل ملكية 21
السيارات

)13( دقيقة 
و)20( ثانية

)رد شخصي

السماح بتسجيل ملكية )2(
üالسيارات ألكثر من سنة

)2(% 100

ضرورة سرعة تطبيق 
الدراسة الخاصة بتسجيل 

ملكية السيارات الجديدة كل 
ثالث سنوات

ü

ضبط السرعة 22
على الطرق 

االتحادية

)21( دقيقة 
و)5( ثوان

)رد شخصي(

وجود اختالف بين الرادار )2(
الثابت والمتحرك في ضبط 

السرعات وخاصة على 
الطرق الخارجية.

ü

)2(% 100
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6465

زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

ضرورة بأن تكون هناك 
شفافية ومصداقية في تحديد 
السرعات على طرق الدولة 

وذلك من خالل وضع لوحات 
إرشادية واضحة، حتى ال 

يتم تصيد السائقين من خالل 
الرادارات.

ü

استصدار 23
قرار اتحادي 
يمنع حركة 

السيارات في 
أوقات الضباب 

الكثيف

)29( دقيقة 
و)34( ثانية

)رد شخصي(

قرار منع القيادة أثناء )2(
الضباب الكثيف له دوافع 

إيجابية ومهمة في الحفاظ 
على روح اإلنسان وخفض 

معدالت وفيات الحوادث، 
وذلك وفقاً لما هو معمول به 

في شأن إيقاف حركة الطيران 
أثناء التعرض لسوء في 

الحالة الجوية.

ü

)2(% 100

هناك مطالبات سابقة من 
قبل القيادات الشرطية في 

الدولة بوضع حلول للقيادة 
أثناء الضباب، ومنها السماح 
للمواطنين بالتأخر عن العمل، 

أو منع القيادة أثناء الضباب.

ü

معايير إنشاء 24
المستشفيات 

الحكومية

)12( دقيقة 
و)5( ثوان

)رد شخصي(

ضرورة إنشاء عيادات صحية )2(
متكاملة بناء على دراسة 

الحالة المجتمعية والجغرافية 
باإلضافة إلى التوزيع 

السكاني
ü

)1()1(% 75

المطالبة بفتح قسم لغسيل 
الكلى في مستشفى شعم 

üالجديد.
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6465

زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

تأخير افتتاح 25
مستشفى بن 

عمران برأس 
الخيمة

)3( دقائق 
و)53(

ثانية

)رد شخصي(

ضرورة االنتهاء من افتتاح )1(
مستشفى بن عمران في 
أسرع وقت ممكن لتلبية 
احتياجات المواطنين في 
المناطق المجاورة لهذا 

المستشفى.

ü

)1(% 100

26
إنهاء خدمات 

بعض 
المواطنين 

العاملين في 
مجموعة 
اإلمارات 

لالتصاالت

)25( دقيقة 
و)53( ثانية

)رد شخصي(

ضعف جهود مؤسسة )4(
اتصاالت في التوطين حيث 
ارتفعت نسبة التوطين منذ 

أن كانت %32 في عام 
2000 إلى %46 في 2016 
وذلك بواقع %14، في حين 
أن خطتها االستراتيجية في 

التوطين لعام 2018 أن ترفع 
النسبة إلى %50 أي بواقع 

زيادة %4 فقط.

ü

)3()1(% 87.5

مؤسسة اتصاالت قامت 
بتعيين 435 موظفاً من غير 

المواطنين مقابل 218 موظفاً 
مواطناً.

ü

وجود ازدواجيه في 
استراتيجية مؤسسة 

االتصاالت حيث تقوم بدعم 
وتشجيع المواطنين على 

االستقالة من خالل تحفيزهم 
بالمقابل المادي وحصولهم 

على )الشيك الذهبي(.

ü

على الرغم من قيام مؤسسة 
اتصاالت بتدريب وتخريج 
أكثر من 50 ألف مواطن 

من أكاديمية اتصاالت إال أن 
األعداد التي يتم توظيفها 
قليلة جداً وال تتناسب مع 

تطلعات واستراتيجية الدولة 
في التوطين.

ü
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6667

زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

27
المساعدة 

السكنية لمن 
تجاوز سنه 

)60( عاماً ولم 
يتجاوز معاشه 

التقاعدي 
الخمسة عشر 

ألف درهم

)21( دقيقة 
و)16( ثانية 

)رد شخصي(

هناك توجه لدى الوزارة نحو )5(
تعديل قانون برنامج الشيخ 

زايد لإلسكان لمن تجاوز سنه 
)60( عاماً.

ü

)2()3(% 70

المادة رقم )16( من الالئحة 
التنفيذية للبرنامج قد نصت 

على أن يقل نصيب الفرد في 
األسرة التي يعولها من دخله 

عن )2000( درهم شهرياً 
وأال يجاوز إجمالي الدخل 

مبلغ )20000( درهم شهرياً، 
فالسؤال حول المتقاعدين 

الذين قد تجاوز سنهم )60( 
عاماً فعدد األسرة في مثل 
هذه الحاالت يقل فبذلك ال 

يحصل على االستثناء.

ü

إعطاء ممن تجاوز سنهم 
)60( عاماً منحاً في 
üالمجمعات السكنية.

يجوز لمجلس الوزراء 
التعديل على قانون برنامج 

الشيخ زايد تبعاً لنسب 
التضخم في الدولة.

ü

دراسة كل حاالت المواطنين 
الذين قاموا بتقديم طلباتهم 

إلى برنامج الشيخ زايد 
لإلسكان وهم ال يقل عددهم 
عن )81( مواطناً من عام 

2013م، وذلك إلعفاء 
المستحقين من الشروط 

ووضع ضوابط محددة لهذه 
الفئة.

ü
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6667

زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

28
التأمين على 

السيارات 
لحديثي 

الحصول على 
رخصة القيادة

)21( دقيقة 
و)49( ثانية

)رد شخصي(

وجود نظام في هيئة التأمين )2(
بخصوص تسجيل السيارات 

لحديثي الحصول على رخص 
القيادة.

ü

)1()1(% 75

تقوم الهيئة بتحديد نسبة 
معينة لكل شريحة عمرية 

üللتأمين على السيارات.

29
القرار 

الوزاري 
رقم )19( 

لسنة 2013 
بشأن القواعد 

التنفيذية 
وشروط 

انتفاع أصحاب 
األعمال 

والمشتغلين 
لحسابهم 
الخاص 

وأصحاب 
المهن الحرة 

بقانون 
المعاشات 

والتأمينات 
االجتماعية

)24( دقيقة 
و)27( ثانية

)رد شخصي(

عزوف المواطنين عن )2(
االشتراك في الهيئة بعد فترة 

طويلة من صدور القرار.

ü

)1()1(% 75

إعادة دراسة لهذا القرار 
الوزاري للوصول إلى نتائج 

أفضل.

ü

30
إصدار 

القانون الجديد 
للمعاشات 

والتأمينات 
االجتماعية

إصدار القانون 
الجديد للمعاشات 

والتأمينات 
االجتماعية

التأكيد على حق المجلس في )2(
تقديم السؤال نظراً ألهميته 

في ضرورة الرد على 
الشائعات التي يتم تداولها 

بين أفراد المجتمع حول عزم 
الحكومة على إصدار مشروع 

تعديل قانون المعاشات في 
غياب المجلس

ü

)2()0(% 100

يشكل قانون المعاشات 
أهمية خاصة لدى كافة 
أفراد المجتمع، لكونه 

يمس مستقبلهم االجتماعي 
واالقتصادي والوظيفي، 

فإن المجلس الوطني 
االتحادي يأمل أن يرد 

إليه المشروع في القريب 
ليمارس دوره التشريعي في 
مناقشته وإضافة التعديالت 

والمالحظات عليه.

ü
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زمن المناقشة السؤالم
في الجلسة

العدد 
اإلجمالي 

األفكارلألفكار

نسبة فعالية رد الحكومة
الزمن 

المستغرق 
لمناقشة 
السؤال

غير إجماليموافق
إجماليموافق

31
وقف صرف 
المساعدات 

االجتماعية عن 
فئة المطلقات 

من المواطنات 
التي لم يتجاوز 

سنها )35( 
عاماً

)3( دقائق 
و)12( ثانية

)رد كتابي(

الستفسار عن جهود الوزارة )1(
في تقديم المساعدات 

االجتماعية لمستحقيها، 
والبت في الحاالت المؤجلة 

منذ عام 2012 وحتى أبريل 
.2016

ü

)1(% 100

رسم بياني بعدد األفكار التي تم قبولها ورفضها في األسئلة 

52

21

عدد األفكار التي تم قبولها عدد األفكار التي تم رفضها

50

40

30

20

10

60
عدد األفكار التي تم 

قبولها

عدد األفكار التي تم 
رفضها
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ثانياً: فعالية الموضوعات )الترابط الموضوعي(:
الجانب التشريعي )مشروعات القوانين(:  .1

 تناولــت مشــروعات القوانيــن التــي تمــت مناقشــتها قضايــا متنوعــة، والجــدول المرفــق يوضــح هــذه القضايــا، ونســبة 
كل نــوع مــن أنواعهــا:

القضايا الرئيسية
عدد 

مشروعات 
القوانين

مشروعات القوانين
نسبة كل نوع 
من أنواع هذه 

القضايا 

مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني . 11قضايا اجتماعية
5.9 %لإلعالم

مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة لالتحاد . 21قضايا اقتصادية
وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م

مشروع قانون اتحادي في شأن رهن األموال المنقولة ضماناً لدين. 2
% 11.8

مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي . 31قضايا بيئية
رقم )6( لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني لألرصاد 

الجوية والزالزل.

مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. 2

مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم . 3
)16( لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان.

% 17.6

مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم )5( . 11قضايا أمنية
5.9 %لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم )2( . 41قضايا خدمية
لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة االتحاد للقطارات.

مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم . 2
االتحادية

مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم )3( . 3
لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع االتصاالت

مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في . 4
المنازعات المدنية والتجارية.

% 23.5

مشروع قانون اتحادي في شأن "إنشاء أكاديمية اإلمارات . 11قضايا سياسية
5.9 %الدبلوماسية"

مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز اإلمارات للتحكيم . 11قضايا ثقافية
5.9 %الرياضي

مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم . 11قضايا المعاشات
)6( لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 

االجتماعية
% 5.9
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القضايا الرئيسية
عدد 

مشروعات 
القوانين

مشروعات القوانين
نسبة كل نوع 
من أنواع هذه 

القضايا 
مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون االتحادي رقم )4( لسنة . 31أخرى

1987م بشأن األوسمة المدنية

مشروع قانون اتحادي في شأن األوسمة والميداليات الدبلوماسية .. 2

مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون االتحادي . 3
رقم )8( لسنة 2009م بشأن األوسمة والميداليات والشارات 

العسكرية

% 17.6

100 %-17المجموع

رسم بياني بنسب القضايا التي تناولتها مشروعات القوانين

11.8%

17.6%

5.9%

23.5%

5.9% 5.9% 5.9%

17.6%

5.6%

20%

25%

10%

15%

5%

0%

قضايا اجتماعية

قضايا اقتصادية

قضايا بيئية

قضايا أمنية

قضايا خدمية

قضايا سياسية

قضايا ثقافية

قضايا المعاشات

أخرى
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2. الجانب الرقابي ويشمل:
الموضوعات العامة:. 1

ــذه  ــح ه ــق يوض ــدول المرف ــا، والج ــن القضاي ــواع م ــة أن ــتها ثالث ــت مناقش ــي تم ــة الت ــات العام ــت الموضوع تناول
ــا: ــوع منه ــبة كل ن ــا، ونس القضاي

القضايا الرئيسية
عدد 

الموضوعات 
العامة

نسبة كل نوع من الموضوعات العامة
أنواع هذه القضايا

33.3 %سياسة وزارة الصحة 1قضايا صحية

33.3 %سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت1قضايا خدمية

33.3 %حماية المجتمع من المواد المخدرة1قضايا اجتماعية

100 %-3المجموع

األسئلة : . 2

تناولت األسئلة التي تمت مناقشتها قضايا متنوعة، والجدول المرفق يوضح هذه القضايا، ونسبة كل نوع من أنواعها:

جدول يوضح موضوعات األسئلة التي تم االنتهاء من مناقشتها والقضايا التي تناولتها:

نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

نسبة كل نوع من موضوعات األسئلة ونوع الرد عليها
أنواع هذه القضايا 

معايير إنشاء المستشفيات الحكومية . 21قضايا صحية

تأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس الخيمة . 2

% 6.4

تعديل القانون االتحادي رقم )26( لسنة 1981 بشأن . 21قضايا اقتصادية
القانون التجاري البحري 

إيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل . 2

% 6.4

منحة الزواج . 71قضايا اجتماعية
متابعة استخراج األوراق الرسمية لمجهولي النسب . 2
ضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية. 3
ترقية ذوي اإلعاقة في الوزارات والجهات الحكومية . 4

االتحادية 
التوجيه واإلرشاد ألهمية زواج المواطنين من المواطنات.. 5
صرف مساعدة اجتماعية ألسر من تصدر في حقهم أحكام . 6

قضائية 
وقف صرف المساعدات االجتماعية عن فئة المطلقات من . 7

المواطنات التي لم يتجاوز سنها )35( عاماً.

% 22.6

FNC SESSION REPORT FINAL .indd   71 2/5/17   1:18 PM



 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

7273

نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

نسبة كل نوع من موضوعات األسئلة ونوع الرد عليها
أنواع هذه القضايا 

 تكرار حوادث االعتداء والقتل باألسلحة البيضاء. 31قضايا أمنية

إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة . 2
الهاربة 

ضبط السرعة على الطرق االتحادية. 3

% 22.6

3.2 %مبادرة اإلمارات خالية من األكياس البالستيكية. 11قضايا بيئية

الدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية . 31قضايا التوطين

التوطين في قطاع التأمين. 2

إنهاء خدمات بعض العاملين في مجموعة اإلمارات . 3
لالتصاالت 

% 9.7

إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته )%20( من مبلغ . 41قضايا خدمية
القرض في حال سداده كامل المبلغ خالل العشر سنوات 

األولى 

خطة الوزارة لتطوير شارع اإلمارات )دبي العابر سابقا( . 2
الرابط بين إمارتي دبي والشارقة 

تسجيل ملكية السيارات . 3

المساعدة السكنية لمن تجاوز سنه )60( عاماً ولم يتجاوز . 4
معاشه التقاعدي الخمسة عشر ألف درهم 

% 13

تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع . 51قضايا المعاشات
الخاص 

التأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات . 2
والتأمينات االجتماعية 

تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثا . 3

القرار الوزاري رقم )19( لسنة 2013 بشأن القواعد . 4
التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب األعمال والمستغلين 

لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات 
والتأمينات االجتماعية 

إصدار القانون الجديد للمعاشات والتأمينات االجتماعية. 5

% 16

قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب . 41أخرى

اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في الحكومة االتحادية . 2

استصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات . 3
الضباب الكثيف

التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة . 4
القيادة 

% 13

100 %31المجموع
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رسم بياني بنسب القضايا التي تناولتها األسئلة:

6.4%

22.6%

9.7%

3.2%

9.7%

13.0%

16.9%

13.0%

6.4%

20.0%

25.0%

10.0%

15.0%

5.0%

0%

قضايا صحية

قضايا اقتصادية

قضايا اجتماعية

قضايا أمنية

قضايا بيئية

قضايا التوطين

قضايا خدمية

قضايا المعاشات

قضايا أخرى

يالحظ من الجداول السابقة اآلتي:

ــة . 1 ــا االقتصادي ــت القضاي ــث حل ــن حي ــي ناقشــتها مشــروعات القواني ــا الت ــب التشــريعي: تنوعــت القضاي ــي الجان ف
والقضايــا الخدميــة فــي المرتبــة األولــى بنســبة )23.5 %( تلتهــا القضايــا البيئية والقضايــا األخرى بنســبة )17.6 %(، 
وجــاءت القضايــا االقتصاديــة فــي المرتبــة التــي تليهــا بنســبة )11.8 %(، فيمــا جــاءت كل مــن القضايــا االجتماعيــة 
والقضايــا األمنيــة والقضايــا السياســية والقضايــا الثقافيــة وقضايــا المعاشــات فــي المرتبــة األخيــرة بنســبة )5.9 %(.

فــي الجانــب الرقابــي: الــذي يشــمل الموضوعــات العامــة واألســئلة، فقــد جــاءت القضايــا التــي تناولتهــا موضوعــات . 2
كل منهمــا علــى النحــو اآلتــي :

الموضوعــات العامــة: تناولــت الموضوعــات العامــة التــي تمــت مناقشــتها )3( أنــواع مــن القضايــا وتقاســمت كل  أ. 
مــن القضايــا الصحيــة والقضايــا الخدميــة والقضايــا االجتماعيــة نفــس المرتبــة بنســبة )33.3 %(.
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ب. األســئلة: تصــدرت القضايــا االجتماعيــة قائمــة قضايــا الموضوعــات التــي تناولتهــا األســئلة بنســبة )22.6 %(، 
تلتهــا قضايــا المعاشــات بنســبة )16 %(،ثــم كل مــن القضايــا الخدميــة والقضايــا األخــرى بنســبة )13 %(، ثــم كل 
مــن القضايــا األمنيــة وقضايــا التوطيــن فــي المرتبــة الرابعــة وبنســبة )9.7 %(، تلتهــا كل مــن القضايــا الصحيــة 
والقضايــا االقتصاديــة بنســبة )6.4 %( لــكل منهمــا، وجــاءت فــي المرتبــة السادســة واألخيــرة القضايــا البيئيــة 
بنســبة )5.5 %(، وتقاســمت المرتبــة الســابعة كل مــن القضايــا األمنيــة وقضايــا التوطيــن والقضايــا البرلمانيــة 
ــة  ــة التحتي ــا البني ــة الثامنــة واألخيــرة قضاي ــكل منهــا، وحلــت فــي المرتب ــا المعاشــات بنســبة )3.7 %( ل وقضاي

بنســبة )1.8 %(.

وعلى إثر ما سبق ذكره نستنتج اآلتي:. 3

ــث  ــئلة( حي ــة واألس ــات العام ــن )الموضوع ــي بي ــب الرقاب ــي الجان ــي ف ــي جزئ ــاط موضوع ــاك ارتب هن أ. 
ــة  ــا االجتماعي توافقــت توجهــات األعضــاء فــي الموضوعــات العامــة واألســئلة فــي عــدة جوانــب أولهــا القضاي
ــة  ــات العام ــي الموضوع ــا ف ــئلة يقابله ــا األس ــوع قضاي ــن مجم ــت )22.6 %( م ــبة بلغ ــئلة وبنس ــدد )7( أس بع
عــدد )1( موضــوع عــام هــو "حمايــة المجتمــع مــن المــواد المخــدرة" وبنســبة بلغــت )33.3 %(، كمــا أن هــذا 
ــا الخدميــة التــي بلــغ عــدد أســئلتها )4( أســئلة وبنســبة بلغــت )13 %( مــن مجمــوع  االرتبــاط نــراه فــي القضاي
ــم  ــة العامــة لتنظي ــا األســئلة يقابلهــا فــي الموضوعــات العامــة عــدد )1( موضــوع عــام هــو "سياســة الهيئ قضاي
قطــاع االتصــاالت" وبنســبة بلغــت )33.3 %( مــن مجمــوع قضايــا الموضوعــات العامــة، وأخيــراً هنــاك ارتبــاط 
 فــي الجانــب الرقابــي فــي القضايــا الصحيــة حيــث بلــغ عــدد األســئلة المتعلقــة بهــا عــدد )2( ســؤال وبنســبة بلغــت 
)6.4 %( مــن مجمــوع قضايــا األســئلة يقابلهــا فــي الموضوعــات العامــة عــدد )1( موضــوع عــام هــو "سياســة 

وزارة الصحــة"، وبنســبة بلغــت )33.3 %( مــن مجمــوع قضايــا الموضوعــات العامــة.

هنــاك ارتبــاط موضوعــي جزئــي بيــن الجانبيــن التشــريعي والرقابــي يتمثــل فــي القضايــا الخدميــة، حيــث إن  ب. 
توجهــات المجلــس قــد توافقــت مــع توجهــات الحكومــة في هــذا النوع مــن القضايا فقد بلغ عــدد مشــروعات القوانين 
 التــي تناولــت قضايــا خدميــة )4( مشــروعات قوانيــن وقــد تصــدرت قائمــة قضايــا مشــروعات القوانيــن وبنســبة 
ــي عــدد )1( موضــوع  ــن يقابلهــا فــي الجانــب الرقاب ــا مشــروعات القواني بلغــت )23.5 %( مــن مجمــوع قضاي
ــى عــدد  ــة إل ــم قطــاع االتصــاالت" وبنســبة بلغــت )33.3 %(، باالضاف ــة العامــة لتنظي عــام هــو "سياســة الهيئ
ــاك  ــا أن هن ــئلة، كم ــا األس ــوع قضاي ــن مجم ــت )13 %( م ــبة بلغ ــة وبنس ــا اقتصادي ــت قضاي ــئلة تناول )4( أس
ــة )1(  ــا اجتماعي ــت قضاي ــي تناول ــن الت ــروعات القواني ــدد مش ــغ ع ــد بل ــة فق ــا االجتماعي ــي القضاي ــاً ف ارتباط
مشــروع قانــون وبنســبة بلغــت )5.9 %( مــن مجمــوع قضايــا مشــروعات القوانيــن يقابلهــا فــي الجانــب الرقابــي 
عــدد )1( موضــوع عــام هــو "حمايــة المجتمــع مــن المــواد المخــدرة" وبنســبة بلغــت )33.3 %( مــن مجمــوع 
 قضايــا الموضوعــات العامــة، باإلضافــة إلــى عــدد )7( أســئلة قــد تصــدرت قائمــة قضايــا األســئلة وبنســبة بلغــت 
ــغ عــدد  ــث بل ــا األخــرى حي ــي القضاي ــك ف ــاط آخــر كذل ــاك ارتب ــا األســئلة، وهن )22.6 %( مــن مجمــوع قضاي
ــن  ــن وبنســبة بلغــت )17.6 %( م ــا األخــرى )3( مشــروعات قواني ــت القضاي ــي تناول ــن الت مشــروعات القواني
مجمــوع قضايــا مشــروعات القوانيــن يقابلهــا فــي الجانــب الرقابــي عــدد )4( أســئلة تناولــت قضايــا أخــرى وبنســبة 
ــدد  ــغ ع ــث بل ــات حي ــا المعاش ــي قضاي ــاط ف ــاك ارتب ــك هن ــئلة، وكذل ــا األس ــوع قضاي ــن مجم ــت )13 %( م بلغ
مشــروعات القوانيــن التــي تناولــت قضايــا المعاشــات )1( مشــروع قانــون وبنســبة بلغــت )5.9 %( مــن مجمــوع 
قضايــا مشــروعات القوانيــن، يقابلهــا فــي الجانــب الرقابــي عــدد )5( أســئلة وبنســبة بلغــت )16 %( مــن مجمــوع 
قضايــا األســئلة، كمــا يوجــد ارتبــاط أيضــاً فــي القضايــا االقتصاديــة حيــث بلــغ عــدد مشــروعات القوانيــن التــي 
تناولــت قضايــا اقتصاديــة عــدد )2( مشــروع قانــون وبنســبة بلغــت )11.8 %( مــن مجمــوع قضايــا مشــروعات 
القوانيــن، يقابلهــا فــي الجانــب الرقابــي عــدد )2( ســؤال وبنســبة بلغــت )6.4 %( مــن مجمــوع قضايــا االســئلة، 
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ــا  ــت القضاي ــي تناول ــن الت ــغ عــدد مشــروعات القواني ــث بل ــة حي ــا البيئي ــي القضاي ــك ف ــاط آخــر كذل ــاك ارتب وهن
ــا  ــن يقابله ــروعات القواني ــا مش ــوع قضاي ــن مجم ــت )17.6 %( م ــبة بلغ ــن وبنس ــروعات قواني ــة )3( مش البيئي
ــا  ــوع قضاي ــن مجم ــت )3.2 %( م ــبة بلغ ــة وبنس ــا بيئي ــت قضاي ــؤال تناول ــدد )1( س ــي ع ــب الرقاب ــي الجان ف
األســئلة، وأخيــراً يالحــظ وجــود ارتبــاط موضوعــي بيــن الجانبيــن التشــريعي والرقابــي فــي القضايــا االجتماعيــة 
ــت ــبة بلغ ــون وبنس ــروع قان ــدد )1( مش ــرى ع ــا أخ ــت قضاي ــي تناول ــن الت ــروعات القواني ــدد مش ــغ ع ــث بل  حي
 )5.9 %( مــن مجمــوع قضايــا مشــروعات القوانيــن، يقابلهــا فــي الجانــب الرقابــي عــدد )3( أســئلة وبنســبة بلغــت 

)9.7 %( من مجموع قضايا األسئلة.

رسم بياني بأنواع القضايا في الجانبين التشريعي والرقابي:

9 9

6

4 4 4

7

0

2

4

6

8

1

3

5

7

9

10

قضايا خدمية

قضايا اجتماعية

قضايا المعاشات

قضايا اقتصادية

قضايا أمنية

قضايا بيئية

قضايا أخرى

FNC SESSION REPORT FINAL .indd   75 2/5/17   1:18 PM



 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

7677

] ثانيًا [
 نشاط المجلس خالل الدور األول

في الجانب التشريعي
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1. المراسيم االتحادية التي صدرت:

أحيط المجلس علماً بالمراسيم االتحادية اآلتية التي أصدرتها الحكومة وهي:

مرسوم اتحادي رقم )28( لسنة 2016م بتشكيل مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية المتحدة.  .1

) ج 6 المعقودة بتاريخ 2016/03/01م(

ــم )135( لســنة 2015 بتشــكيل أعضــاء  ــل المرســوم االتحــادي رق ــم )45( لســنة 2016 بتعدي مرســوم اتحــادي رق  .2
ــر. ــادس عش ــريعي الس ــل التش ــاد الفص ــدور انعق ــادي ل ــي االتح ــس الوطن المجل

) ج 8 المعقودة بتاريخ 2016/04/12م(

2. القوانين االتحادية التي صدرت أثناء انعقاد المجلس ولم تعرض عليه:

أحيط المجلس علماً بالقوانين االتحادية التي صدرت أثناء انعقاد المجلس ولم تعرض عليه: 

ــات  ــة لالتحــاد وميزاني ــة العام ــي للميزاني ــاد إضاف ــر اعتم ــي شــأن تقري ــم )1( لســنة 2016 ف ــون االتحــادي رق القان  .1
ــة 2015. ــنة المالي ــن الس ــة ع ــتقلة الملحق ــات المس الجه

ــان – نائــب رئيــس  ــد آل نهي ــن زاي ــي ســمو الشــيخ / منصــور ب ــى معال ــه رســالة إل ــى توجي ــس عل ــق المجل ــد واف وق  
ــى إصــدار مشــروع  ــر شــؤون الرئاســة لالستفســار عــن األســباب التــي دعــت الحكومــة إل ــوزراء – وزي مجلــس ال
قانــون اتحــادي رقــم )1( لســنة 2016 فــي شــأن تقريــر اعتمــاد إضافــي للميزانيــة العامــة لالتحــاد وميزانيــات الجهــات 

ــس. ــى المجل ــة 2015م دون عرضــه عل ــة عــن الســنة المالي المســتقلة الملحق

)ج 5 المعقودة بتاريخ 2016/02/16م(

3. المراسيم بقوانين التي صدرت:

أحيط المجلس علماً بالمراسيم بقوانين التي أصدرتها الحكومة وهي :

مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )1( لســنة 2015 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )6( لســنة . 1
2011م فــي شــأن إنشــاء الهيئــة العامــة ألمــن المنافــذ والحــدود والمناطــق الحــرة. 

مرسوم بقانون اتحادي رقم )2( لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.. 2

مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )3( لســنة 2015 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم )1( لســنة 1991م فــي . 3
شــأن مؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت. 

مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )4( لســنة 2015 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2009م فــي . 4
شــأن التعبئــة العامــة. 

مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )5( لســنة 2015م بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم )11( لســنة 2009م . 5
بشــأن األحــكام العرفيــة.

مرسوم بقانون اتحادي رقم )6( لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصا .. 6

)ج1 المعقودة بتاريخ 2015/11/18م(
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ــنة . 7 ــم )2( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــكام المرس ــض أح ــل بع ــنة 2015 بتعدي ــم )8( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان مرس
ــوارث.  ــات والك ــوارئ واألزم ــة إلدارة الط ــة الوطني ــاء الهيئ ــأن إنش ــي ش 2011م ف

ــنة . 8 ــم )3( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــكام المرس ــض أح ــل بع ــنة 2015 بتعدي ــم )9( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان مرس
ــي.  ــن االلكترون ــة لألم ــة الوطني ــاء الهيئ 2012م بإنش

ــم )4( لســنة . 9 ــون اتحــادي رق ــل بعــض أحــكام المرســوم بقان ــم )10( لســنة 2015 بتعدي ــون اتحــادي رق مرســوم بقان
ــاذ.  ــي للبحــث واإلنق ــز الوطن 2013م بإنشــاء المرك

)ج2 المعقودة بتاريخ 2015/12/22م(

4. مشروعات القوانين:
ــاً أمــام لجــان المجلــس مــن الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر عــدد )4( مشــروعات قوانيــن، فــي حيــن   كان متبقي
ــك كان  ــون، وبذل ــدور )16( مشــروع قان ــذا ال ــس خــالل ه ــى المجل ــي وردت إل ــن الت ــغ عــدد مشــروعات القواني بل
أمــام المجلــس عــدد )20( مشــروع قانــون للمناقشــة، وافــق المجلــس علــى طلــب الحكومــة بســحب عــدد )2( منهــا*، 
وقــد ناقــش المجلــس ووافــق علــى عــدد )17( مشــروع قانــون، ويالحــظ أن الزمــن اإلجمالــي لمناقشــة مشــروعات 
القوانيــن التــي انتهــى منهــا المجلــس قــد بلــغ )28( ســاعة و)52( دقيقــة و)50( ثانيــة وبنســبة بلغــت )38.4 %( مــن 
مجمــل زمــن الجلســات البالــغ )74( ســاعة و)09( دقيقــة و)50( ثانيــة، وال زال هنــاك أمــام لجــان المجلــس عــدد )1( 

مشــروع قانــون قيــد الدراســة*.

_________________________________________________________
* جدول بمشروعات القوانين التي تم سحبها من قبل الحكومة مرفق رقم )9 ( في التقرير 

* جدول بمشروعات القوانين التي ال زالت أمام اللجان مرفق رقم )10( في التقرير 
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والجدول اآلتي يبين أهم القضايا التي تناولتها مشروعات القوانين التي انتهى المجلس من 
مناقشتها ونسبة مناقشة كل مشروع من الزمن الكلي للجلسات:

القضايا الرئيسية
عدد 

مشروعات 
القوانين

الزمن مشروعات القوانين
المستغرق

نسبة مناقشة كل 
مشروع قانون 
من الزمن الكلي 

للجلسات 
مشروع قانون اتحادي في شأن . 11القضايا االجتماعية

تنظيم واختصاصات المجلس 
الوطني لإلعالم

)ج5 المعقودة بتاريخ 
2016/2/16م(

)58( دقيقة و)35( 
ثانية

% 1.3

القضايا االقتصادية

مشروع قانون اتحادي في شأن . 21
ربط الميزانية العامة لالتحاد 
وميزانيات الجهات المستقلة 

الملحقة عن السنة المالية 
2016م.

)ج2 المعقودة بتاريخ 
2015/12/22م(

)3( ساعات 
و)42( دقيقة 
و)47( ثانية

% 5

مشروع قانون اتحادي في شأن . 2
رهن األموال المنقولة ضماناً 

لدين 

 )ج3 المعقودة بتاريخ
 2016/1/5م(

)3( ساعات 
و)36( دقيقة 
و)13( ثانية

% 4.9

القضايا البيئية

مشروع قانون اتحادي بتعديل . 31
بعض أحكام المرسوم بقانون 

اتحادي رقم )6( لسنة 2007م 
بإنشاء وتنظيم المركز الوطني 

لألرصاد الجوية والزالزل.

 )ج3 المعقودة بتاريخ
 2016/1/5م (

 )32( دقيقة 
و)43( ثانية

% 0.7

مشروع قانون اتحادي بشأن . 2
تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

)ج12 المعقودة بتاريخ 
2016/5/24م(

)5( ساعات 
و)12( دقيقة 
و)48( ثانية

% 7

مشروع قانون اتحادي بتعديل . 3
بعض أحكام القانون االتحادي 

رقم )16( لسنة 2007م في 
شأن الرفق بالحيوان.

)ج12 المعقودة بتاريخ 
2016/5/24م(

 )33( دقيقة 
و)40( ثانية

% 0.8
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القضايا الرئيسية
عدد 

مشروعات 
القوانين

الزمن مشروعات القوانين
المستغرق

نسبة مناقشة كل 
مشروع قانون 
من الزمن الكلي 

للجلسات 

القضايا األمنية

مشروع قانون اتحادي بتعديل . 11
المرسوم بقانون اتحادي رقم 

)5( لسنة 2012م في شأن 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

)ج5 المعقودة بتاريخ 
16/2/2016م(

)5( دقائق و)55( 
ثانية

% 1.3

القضايا الخدمية 

1 - مشروع قانون اتحادي في 4
شأن ربط الميزانية العامة لالتحاد 

وميزانيات الجهات المستقلة 
الملحقة عن السنة المالية 2016م.

)ج2 المعقودة بتاريخ 
22/12/2015م(

)3( ساعات 
و)42( دقيقة 
و)47( ثانية

% 5

2 - مشروع قانون اتحادي في شأن 
رهن األموال المنقولة ضماناً لدين 

)ج3 المعقودة بتاريخ 5/1/2016م(

)3( ساعات 
و)36( دقيقة 
و)13( ثانية

% 4.9

-3 مشروع قانون اتحادي بتعديل 
المرسوم بقانون اتحادي رقم )3( 

لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع 
االتصاالت

)ج6المعقودة بتاريخ 1/3/2016م(

ساعتان و)7( 
دقائق و)35( ثانية

% 2.9

4 - مشروع قانون اتحادي بإنشاء 
مراكز التوفيق والمصالحة في 
المنازعات المدنية والتجارية.

)ج9 المعقودة بتاريخ 
20/4/2016م(

)46( دقيقة و)44( 
ثانية

% 1.1

1 - مشروع قانون اتحادي في 1القضايا السياسية
شأن "إنشاء أكاديمية اإلمارات 

الدبلوماسية"

)ج7 المعقودة بتاريخ 
2016/3/29م(

ساعتان و)13( 
دقيقة و)26( ثانية

% 3

-1 مشروع قانون اتحادي في 1القضايا الثقافية
شأن إنشاء مركز اإلمارات للتحكيم 

الرياضي

)ج11 المعقودة بتاريخ 
2016/5/17م(

ساعة و)36( 
دقيقة و)17( ثانية

% 2.2
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القضايا الرئيسية
عدد 

مشروعات 
القوانين

الزمن مشروعات القوانين
المستغرق

نسبة مناقشة كل 
مشروع قانون 
من الزمن الكلي 

للجلسات 
1 - مشروع قانون اتحادي بتعديل 1قضايا المعاشات

بعض أحكام القانون االتحادي رقم 
)6( لسنة 1999 بشأن إنشاء 

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 
االجتماعية.

)ج13 المعقودة بتاريخ 
14/06/2016م(

ساعة و)38( 
دقيقة و)23( ثانية

% 2.2

1 - مشروع قانون اتحادي بتعديل 3أخرى
القانون االتحادي رقم )4( لسنة 
1987م بشأن األوسمة المدنية 

)ج3 المعقودة بتاريخ 5/1/2016م(

ساعة و)11( 
دقيقة و)51( ثانية

% 1.6

2 - مشروع قانون اتحادي في شأن 
األوسمة والميداليات الدبلوماسية.

 )ج3 المعقودة بتاريخ 
5/1/2016م(

ساعة و)45( 
دقيقة و)30( ثانية

% 2.4

3 - مشروع قانون اتحادي بشأن 
تعديل بعض احكام القانون االتحادي 

رقم )8( لسنة 2009م بشأن 
األوسمة والميداليات والشارات 

العسكرية.

)ج3 المعقودة بتاريخ 2016/1/5م(

)45( دقيقة و)21( 
ثانية

% 1

 28( ساعة 17المجموع
و)52( دقيقة 
و)50( ثانية

% 38.4
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رسم بياني يمثل الزمن المستغرق لمناقشة مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها:
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وقد جاءت مناقشة مشروعات القوانين على النحو اآلتي:

ــات  ــاد وميزاني ــة لالتح ــة العام ــط الميزاني ــأن رب ــي ش ــادي ف ــون اتح ــروع قان 1.  مش
الجهــات المســتقلة الملحقــة عــن الســنة الماليــة 2016م:
وقد كانت أبرز االستفسارات والمالحظات التي طرحها أصحاب السعادة األعضاء فيه هي:

التساؤل عن وجود عجز رقمي في الميزانية الصفرية.

اإلشــارة إلــى وجــود خلــل فــي ميزانيــة 2015م - 2016م بالنســبة للبرامــج والتوقيــت وقيــاس مــدى االســتفادة مــن البرامــج 
المخصصة.

االستفهام عن وجود مؤسسات لها قانون يحدد رأس مالها ويتم استيفاء رأس المال خالل ثالث سنوات.

االستفسار عن الحكومة االتحادية أهي منفصلة عن مجلس أبوظبي للتعليم وماهي مخرجات التعليم.

االستفهام من أن )55 %( من إمكانيات وزارة الصحة تم استغاللها والمتبقي من النسبة هل هو هدر.

االستفســار عــن ســبب حصــول بعــض المعلميــن علــى المكرمــة مــن رئيــس الدولــة تتمثــل فــي الترقيــات والبــدالت والبعض 
اآلخــر لــم يحصــل عليها.

التســاؤل عــن الفتــرة التــي سيســتمر فيهــا الدعــم الحكومــي مــن إمارتــي أبوظبــي ودبــي لميزانيــة الدولــة، ولمــاذا ال تتكفــل 
إيــرادات الميزانيــة العامــة بتغطيــة مصروفاتهــا واالســتغناء عــن الدعــم المالــي مــن قبــل حكومتــي أبوظبــي ودبــي.

االستفسار عن تكلفة الطالب في الجامعات الحكومية في الدولة.

االســتفهام عــن ســبب عــدم زيــادة ميزانيــة الهيئــة العامــة لرعايــة الشــباب والرياضــة والتــي قامــت بإنقــاص المخصصــات 
الماليــة لألنديــة بالرغــم مــن معانــاة بعــض األنديــة ماليــاً وانســحابها لعــدم قدرتهــا علــى تكاليــف المشــاركة فــي المســابقات 

الرياضية. 

التســاؤل عمــا إذا كانــت ميزانيــة الهيئــة العامــة لرعايــة الشــباب والرياضــة لعــام 2016 قــادرة علــى دعــم وتلبيــة متطلبــات 
األنديــة الرياضيــة للعــام الرياضــي 2016، وخصوصــاً افتتــاح مجمــع زايــد الرياضــي فــي الفجيــرة فــي شــهر مايــو 2016 

والتــي بلغــت تكلفتــه 77 مليــون درهــم ويحتــاج إلــى 3 مليــون درهــم ككلفــة تشــغيلية. 

االستفســار عمــا إذا تــم إدراج المبالــغ الماليــة الالزمــة لتشــغيل مجمــع زايــد الرياضــي فــي الفجيــرة ضمــن ميزانيــة الهيئــة 
العامــة للرياضــة والشــباب والرياضــة للســنة الماليــة 2016، أم أنــه ســيتم طلــب مشــروع اعتمــاد إضافــي لــه. 

االســتفهام عــن ســبب خفــض الدعــم الحكومــي لميزانيــة برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان للســنة الماليــة 2016 عــن الســنة 
الســابقة.

التســاؤل عــن ســبب عــدم تنفيــذ وزارة الماليــة لقــرار مجلــس الــوزراء برفــع قيمــة القــرض فــي برنامــج زايــد لإلســكان مــن 
500 ألــف درهــم إلــى 800 ألــف درهــم وفقــاً لتوصيــة المجلــس الوطنــي االتحــادي. 

ــا  ــة لبرامجه ــادات إضافي ــا العتم ــال احتياجه ــي ح ــة ف ــات االتحادي ــوزارات والجه ــة لل ــادات مالي ــم اعتم ــة بتقدي المطالب
ــوزراء. ــس ال ــا مجل ــي اعتمده ــتراتيجية الت ــا االس ــي خطته ــرد ف ــم ت ــتقبلية ول ــة أو المس الحالي

FNC SESSION REPORT FINAL .indd   83 2/5/17   1:18 PM



 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

8485

التنويــه إلــى أن الــوزارات والجهــات االتحاديــة وضعــت دراســة وخطــة زمنيــة لميزانيتهــا التشــغيلية، وال يجــوز تقديــم أي 
اعتمــادات إضافيــة ألي مبــادرات أخــرى لــم يتــم تغطيتهــا فــي ميزانيتهــا التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء، إال اســتثناء حــاالت 

معينــة حددهــا مشــروع القانــون.

وقــد جــاء رد معالــي / عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون المالية على هــذه االستفســارات والمالحظات 
كاآلتي:

التنويــه إلــى أن الميزانيــة أرســلت إلــى المجلــس الوطنــي االتحــادي كاملــة بتفاصيــل موزعــة علــى الخدمــات واألنشــطة 
والبرامــج فــي كل وزارة، وبأنهــا تضاعفــت أكثــر مــن الســنوات العشــر الماضيــة.

دراســة الميزانيــة تكــون كل ثــالث ســنوات تحــدد أثناءهــا كل جهــة اختصاصاتهــا أو برامجهــا واألهــداف االســتراتيجية لها، 
ويتــم االتفــاق مــع مجلــس الــوزراء حــول كل مــا ســبق ومــن خاللهــا يتــم تحديــد المبالــغ المخصصــة لــكل جهــة.

اإلشــارة إلــى أن مــا يعــرض فــي الجلســة هــو ميزانيــة الحكومــة االتحاديــة وهــي ال تشــتمل علــى مخصصــات ماليــة يتــم 
صرفهــا علــى مجلــس أبوظبــي للتعليــم أو التعليــم العــام أو الجامعــات الخاصــة، ويصــدر تقريــر ســنوي حــول اإلنفــاق العــام 

الحكومــي حســب متطلبــات صنــدوق النقــد الدولــي ويهتــم بــه مجلــس تنســيق السياســات.

اإلشــارة إلــى أن الفائــض فــي اإليــرادات العامــة يعــرض علــى المجلــس الوطنــي االتحــادي مــن خــالل تقريــر الحســاب 
الختامــي وتقريــر ديــوان المحاســبة، ممــا يتيــح للمجلــس متابعــة زيــادة اإليــرادات عــن طريــق تلــك التقاريــر.

التأكيــد علــى أن زيــادة رأس مــال مصــرف اإلمــارات للتنميــة ســيتم إدراجهــا علــى مراحــل حتــى تصــل إلــى )10( مليــار 
درهم.

التنويه على أهمية موضوع التأمين الصحي، وأن النقاش ما زال مستمًرا مع هيئات محلية حول هذا الموضوع.

التأكيــد علــى أن نســبة اســتخدام إمكانــات وزارة الصحــة ال تتجــاوز )55 %( وفًقــا للدراســات التــي أعدهــا البنــك الدولــي 
بصفتــه مؤسســة عالميــة محايــدة وُمطلــع علــى ممارســات عــدة دول، ممــا يســتوجب إعــادة ترتيــب األولويــات واإلمكانيــات 

والكفــاءات التشــغيلية لــدى وزارة الصحــة بحيــث ترتفــع نســبة كفــاءة التشــغيل إلــى )100 %(. 

التأكيــد علــى زيــادة الــكادر المالــي لدرجــات المعلميــن لــدى وزارة التربيــة والتعليــم بنســبة )100 %( لبــدل طبيعــة العمــل 
وبــدل االنتقــال.

ــذت كل مــا ورد إليهــا مــن  ــد نف ــة مــن جهتهــا ق ــإن وزارة المالي ــة ف ــق بمكرمــة رئيــس الدول ــه فيمــا يتعل ــى أن اإلشــارة إل
تعليمــات بهــذا الشــأن.

اإلشارة إلى أن دستور الدولة ينص على مساهمة اإلمارات األعضاء في الميزانية العامة للدولة.

ــار  ــي اإلط ــاً ف ــت تقدم ــد حقق ــاون وق ــس التع ــن دول مجل ــتها بي ــم دراس ــة" يت ــة المضاف ــة "القيم ــى أن ضريب ــه عل التنوي
ــي. القانون

ــات ووزارة  ــي والجامع ــم العال ــوان شــؤون الرئاســة والتعلي ــوان المحاســبة ودي ــن دي ــع كاًل م ــة مشــتركة تجم توجــد لجن
الماليــة وهــي مختصــة بحســاب تكلفــة الطالــب، وتختلــف تكلفــة الطالــب مــن فصــل إلــى فصــل ومــن تخصــص إلــى آخــر.

التنويــه إلــى أن أي مشــروع يتــم تنفيــذه مــن قبــل أي جهــة حكوميــة يجــب أن تتقــدم هــذه الجهــة بطلــب المخصصــات الماليــة 
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الالزمــة لتشــغيل هــذا المشــروع قبــل انتهــاء المشــروع بفتــرة كافيــة، حتــى يتــم إدراجهــا ضمــن الميزانية.

 اإلشــارة إلــى أنــه يمكــن للمجلــس العــودة لتقاريــر ديــوان المحاســبة والمتعلقــة بالمصروفــات واإليــرادات لبرنامــج
ــة  ــكان ووزارة المالي ــد لإلس ــيخ زاي ــج الش ــن برنام ــع كل م ــة تجم ــة ثالثي ــد اتفاقي ــه يوج ــا أن ــكان، كم ــد لإلس ــيخ زاي الش
ومصــرف اإلمــارات للتنميــة لتوفيــر الدعــم لبرامــج اإلســكان الحكوميــة بمبلــغ 5 مليــار درهــم فــي حــال كان هنــاك عجــز 

فــي ميزانيــة البرنامــج.

ــوزارة  ــرض أو خفضــه، ف ــة الق ــع قيم ــد لإلســكان بالنســبة لرف ــرره برنامــج الشــيخ زاي ــا يق ــة ال تتدخــل فيم وزارة المالي
ــة االختصــاص. ــة ليســت جه المالي

ــا  ــا وأهدافه ــاملة لبرامجه ــة ش ــع دراس ــا وض ــداد ميزانيته ــد إع ــة عن ــات االتحادي ــوزارات والجه ــع ال ــى جمي ــب عل يج
ــون. ــروع القان ــا مش ــي حدده ــتثناءات الت ــاً لالس ــا إال وفق ــي لبرامجه ــاد إضاف ــب أي اعتم ــادي طل ــتراتيجية، لتف االس

 تبلــغ تكلفــة الطالــب فــي كليــة الطــب بجامعــة اإلمــارات مبلــغ )479784( درهــم ســنوياً ،وبالنســبة للدراســة الجامعيــة 
فــي جامعــة االمــارات تكلــف مبلــغ )116780( درهــم ســنوياً وجامعــة زايــد مبلــغ )90998( درهــم وكليــات التقنيــة العليــا 
مبلــغ )89611( درهــم ، وبالنســبة للدراســة النظريــة للدبلــوم تبلــغ التكلفــة فــي جامعــة اإلمــارات مبلــغ )85267( درهــم 
وجامعــة زايــد مبلــغ )52630( درهــم وكليــات التقنيــة العليــا مبلــغ )45010( درهــم ،وبالنســبة للدراســة التأسيســية فــي 
جامعــة اإلمــارات تبلــغ التكلفــة ســنوياً مبلــغ )38598( وجامعــة زايــد مبلــغ )35758( درهــم وكليــات التقنيــة العليــا مبلــغ 

)33364( درهــم .

تــم تخصيــص مبلــغ )80( مليــون درهــم لمشــروع مجمــع الشــيخ زايــد الرياضــي بإمــارة الفجيــرة والمبلــغ المتوقــع للصرف 
حتــى نهايــة 2015م مبلــغ )41( مليــون و)677( ألــف درهــم، ولــم يتــم إدراج ميزانيــة تشــغيلية فــي الميزانيــة العامــة إال 

بعــد انتهــاء وزارة األشــغال مــن تنفيــذه وتســليمه إلــى الجهــة المعنيــة.

وفــي نهايــة النقــاش وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ وفــي مجموعــه بعــد تــالوة الجــدول المقــارن، 
وإبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم عليه.

)ج2 المعقودة بتاريخ 2015/12/22م(

مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )6(   .2
لســنة 2007م بإنشــاء وتنظيــم المركــز الوطنــي لألرصــاد الجويــة والــزالزل:

يتكــون المشــروع مــن مادتيــن ويهــدف إلــى إجــراء تعديــل تنظيمــي فــي المركــز الوطنــي لألرصــاد الجويــة والــزالزل 
ــاء واعتمــاد القــرارات التــي يتخذهــا المجلــس. بغــرض منــح الوزيــر صالحيــة تشــكيل مجلــس األمن

أمــا مــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )1( مــن مشــروع 
القانــون فهــي :

 االستفسار عن طريقة وضع أرقام البنود المرتبطة بالمواد وفقا لما هو معمول به في مشروعات القوانين.

وقــد جــاء رد معالــي/ د. أنــور محمــد قرقــاش - وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي:

التنويه بالتركيز على تعديل الحكومة وعدم التوسع في النقاش وااللتزام بقاعدة التعديل.
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أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على تعديل شكلي في المادة )1( كما جاءت من الحكومة وفقا لما هو معمول به في مشروعات القوانين.

وبخصــوص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )5( مــن مشــروع 
القانــون فهــي:

المطالبــة بعــدم إضافــة كلمــة )المقــررات( إلــى المــادة بعــد تعديــل اللجنــة عليهــا، ألن كل مــا يعــرض عبــارة عــن توصيــات 
وليســت قــرارات نافــذه تحــال إلــى الرئيــس األعلــى ليصــدر االعتمــاد فيهــا.

االقتــراح بإضافــة كلمــة )اإلقــرارات( إلــى المــادة لتصبــح كالتالــي : ) ويعتمــد الوزيــر اإلقــرارات والتوصيــات التــي يتخذهــا 
المجلــس وفقــاً لالختصاصــات التــي يمارســها طبقــاً ألحــكام هــذا القانــون ( بمعنــى يقــر الشــي المقــدم إليــه أي ال يصــدر 

بصــورة قــرار إال بعــد اعتمــاد الوزيــر.

وقــد جــاء رد معالــي/ د. أنــور محمــد قرقــاش - وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي:

االقتــراح بإضافــة كلمــة )المقــررات( إلــى المــادة لتصبــح كالتالــي : ) ويعتمــد الوزيــر المقــررات والتوصيــات التــي يتخذهــا 
المجلــس وفقــاً لالختصاصــات التــي يمارســها طبقــاً ألحــكام هــذا القانــون(

الموافقــة علــى إبقــاء المــادة كمــا عدلتهــا اللجنــة، حتــى ال يحــدث تضــارب بيــن كلمــة )إقــرار( و)توصيــة( وتوحيــد كلمــة 
)توصيــة( فــي بقيــة مشــروع القانــون.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على إبقاء المادة كما عدلتها اللجنة دون إضافة أي تعديل عليها.

وفيمــا يتعلــق بأهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )7( مــن مشــروع القانــون 
فهــي :

االقتــراح بتعديــل البنــد )1( مــن المــادة والتــي تنــص علــى : ) يكــون للمركــز مديــر هــو الممثــل القانونــي لــه تحــدد درجتــه الوظيفيــة 
ومخصصاتــه الماليــة فــي قــرار تعيينــه، ويتولــى مديــر المركــز إدارة المركــز وتصريــف شــؤونه، وذلــك فــي حــدود مــا ينــص عليــه 

هــذا المرســوم بقانــون ونظــم ولوائــح المركــز، ويمــارس بوجــه خــاص االختصاصــات اآلتيــة:

تنفيذ توصيات المجلس وقرارات الوزير .. 1
وقد جاء رد معالي/ د. أنور محمد قرقاش - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي على هذه التعديالت كاآلتي:

ــد، ألن  ــون بحــذف كلمــة )المجلــس( مــن البن ــة مــواد القان ــى تتماشــى مــع بقي ــد )1( مــن المــادة حت ــل البن ــة بتعدي المطالب
ــر(  ــرارات الوزي ــذ ق ــي )تنفي ــح كالتال ــات لتصب ــا توصي ــرارات وإنم ــس ال يصــدر ق المجل

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على تعديل البند )1( من المادة لتصبح كالتالي )تنفيذ قرارات الوزير(.

وفــي نهايــة النقــاش وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ وفــي مجموعــه بعــد تــالوة الجــدول المقــارن 
وإبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم عليــه.

)ج3 المعقودة بتاريخ 2016/1/5م(
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مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )2( لســنة 2009م   .3
فــي شــأن تأســيس شــركة االتحــاد للقطــارات:

ــف االزدحــام  ــة، وتخفي ــارات الدول ــع إم ــن جمي ــط اللوجســتي بي ــق الرب ــى تحقي ــدف إل ــن، ويه ــن مادتي ــون م ــون مشــروع القان يتك
ــة. ــق الحضاري ــة بالمناط ــق النائي ــط المناط ــاري، ورب ــادي والتج ــط االقتص ــهيل الرب ــروري، وتس الم

وقــد وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ وفــي مجموعــه بعــد تــالوة الجــدول المقــارن دون إبــداء 
ــه. الســادة األعضــاء أي مالحظــات علي

)ج3 المعقودة بتاريخ 2016/1/5م(

مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل القانــون االتحــادي رقــم )4( لســنة 1987م بشــأن   .4
األوســمة المدنيــة:

يتكــون مشــروع القانــون مــن )3( مــواد ويهــدف إلــى إقــرار أوامــر رئيــس الدولــة وذلــك بمنــح الشــهداء "وســام الشــهيد" 
تخليــًدا ووفــاًء وعرفانــا بتضحياتهــم، علــى أن يتســلم ذوو الشــهداء الوســام.

أمــا مــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )1( مــن مشــروع 
القانــون فهــي :

االستفسار عن تعريف )ذوي الشهيد( في البند )1( من المادة.

اإلشــارة إلــى أن كلمــة )ذوي( أشــمل مــن كلمــة )الورثــة( ألن كلمــة ذوي الشــهيد مفتوحــة وغيــر مقيــدة بالورثــة، وتعطــي 
ســلطة تقديريــة لصاحــب الســمو فــي إعطــاء الوســام لمــن يــراه مناســب.

االقتــراح بإضافــة تعديــل علــى البنــد)3( مــن المــادة بهــدف التوضيــح ليصبــح كاآلتــي: )تحــدد الالئحــة التنفيذيــة منح الوســام 
مــن لــه الحــق فــي تســلمه واالحتفــاظ بــه مــن ذوي الشــهيد(

االقتــراح بإبقــاء البنــد )3( كمــا جــاء مــن الحكومــة ونصــه: )يحــدد قــرار منــح الوســام مــن لــه الحــق فــي تســلمه..(، بمعنــى 
إعطــاء ســلطة تقديريــة مطلقــة لصاحــب القــرار فيمــن يــراه مناســباً لتســلم الوســام.

وقــد جــاء رد معالــي/ د. أنــور محمــد قرقــاش - وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي:

اإلشــارة إلــى أن الحكومــة حــددت فــي البنــد )3( مــن نفــس المــادة قــرار منــح الوســام ومــن لــه الحــق فــي تســلمه واالحتفــاظ 
بــه مــن ذوي الشــهيد وذلــك حســب الالئحــة التنفيذيــة للقانــون األصلــي.

الموافقة على إضافة )الالئحة التنفيذية( إلى البند )3( من المادة.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على إبقاء المادة كما جاءت من الحكومة دون إضافة أي تعديل عليها.

وفــي نهايــة النقــاش وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ وفــي مجموعــه بعــد تــالوة الجــدول المقــارن، 
وإبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم عليه.

)ج3 المعقودة بتاريخ 2016/1/5م(
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مشروع قانون اتحادي في شأن األوسمة والميداليات الدبلوماسية:  .5
يتكــون مشــروع القانــون مــن )18( مــادة ويهــدف إلــى تكريــم أعضــاء الســلك الدبلوماســي والقنصلــي وغيرهــم ممــن قدمــوا 
خدمــات جليلــة فــي الدولــة ســاهمت فــي تطويــر عالقاتهــا مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة والمنظمــات الدوليــة، وتشــجيعهم 

علــى العطــاء والبــذل.

وقــد كانــت أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء على المــادة )1( الخاصــة بالتعريفات 
فــي مشــروع القانــون هي:

االقتراح بحذف كلمة )الخالص( الواردة في تعريف )الوسام( لكونها تزيداً.

ــة  ــة والمتعلق ــن الحكوم ــواردة م ــن ال ــي مشــروعات القواني ــواردة ف ــات التشــريعية ال ــد نصــوص التعريف ــراح بتوحي االقت
ــات والشــارات العســكرية. ــون األوســمة والميدالي ــي قان ــا جــاء ف ــاً لم ــك وفق ــات، وذل باألوســمة والميدالي

التنويــه علــى أن األوســمة يجــب أن تكــون مــن الذهــب أو الفضــة أو البرونــز )الخالــص( بينمــا فــي الميداليــات فإنهــا عــادة 
مــا تكــون مطليــة بالذهــب أو الفضــة أو البرونــز.

االقتراح بأن يتم إضافة تعريف )الشارة( إلى القانون لكونها تعطي مرونة أكثر في االستخدام من الميداليات.

وقــد جــاء رد معالــي/ د. أنــور محمــد قرقــاش - وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي: 

اإلشارة إلى أن كلمة )الخالص( الواردة في تعريف )الوسام( مهمة جداً لتكون هناك قيمة أكبر للوسام الممنوح.

الموافقة على مقترح إضافة تعريف )الشارة( إلى القانون لكونها تعطي مرونة أكثر في االستخدام من الميداليات.

االقتراح أن يكون تعريف )الشارة( كاآلتي )هي شارة تعكس ألوان الوسام أو الميدالية(.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

الموافقة على إبقاء كلمة الخالص الواردة في تعريف الوسام لكونها تعطي قيمة أكبر للوسام.

الموافقــة علــى مقتــرح إضافــة تعريــف الشــارة إلــى تعريفــات القانــون علــى أن يكــون التعريــف كاآلتــي )هــي شــارة تعكــس 
ألــوان الوســام أو الميداليــة(

 فيمــا كانــت أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )4( مــن مشــروع 
القانــون هــي:

ــراح لنــوع وشــكل الوســام ــي اقت ــواردة فــي المــادة فيمــا إذا كانــت تعن ــراح( ال  االستفســار عــن المقصــود مــن كلمــة )اقت
أم لطريقة المنح.

اإلشارة إلى أن االقتراح الواردة في المادة تعني آلية منح األوسمة والميداليات.

ــي مــواد  ــاك تسلســل ف ــى يكــون هن ــة(، حت ــي المــادة بكلمــة )آلي ــواردة ف ــر( ال ــم اســتبدال كلمــة )المعايي ــأن يت ــراح ب االقت
ــادة )14(. ــرار للم ــاك تك ــون هن ــون وال يك القان

وقــد جــاء رد معالــي/ د. أنــور محمــد قرقــاش - وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي: 
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االقتــراح بــأن يتــم حــذف هــذه المــادة لكــون المــادة )14( تغطــي إجــراءات وآليــات منــح األوســمة والميداليــات وذلــك مــن 
خــالل الالئحــة التنفيذيــة. 

التنويه إلى أن إضافة كلمة )المعايير( للمادة ال تعطي مرونة للوزارة في تطبيق القانون.

االقتــراح بــأن يتــم حــذف عبــارة )اإلجــراءات الالزمــة لذلــك(، وإضافــة كلمــة )منــح( للمــادة ليصبــح نــص المــادة كاآلتــي 
 )تحــدد الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون آليــة منح كل من الوســام والميداليــة(، وذلك حتى يســتقيم المعنى وال يكــون هناك تكرار 

للمادة )14(. 

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

الموافقــة علــى مقتــرح حــذف هــذه المــادة لكــون المــادة )14( تغطــي إجــراءات وآليــات منــح األوســمة والميداليــات وذلــك 
مــن خــالل الالئحــة التنفيذيــة. 

أمــا أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )6( مــن مشــروع القانــون 
فهــي:

االقتــراح باإلبقــاء علــى كلمــة )الشــارات( كمــا وردت مــن الحكومــة، وذلــك تماشــياً مــع التعديــل المســبق فــي المــادة )1( 
الخاصــة بالتعريفــات بعــد إضافــة كلمــة الشــارة فــي التعريفــات. 

وقــد جــاء رد معالــي/ د. أنــور محمــد قرقــاش - وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي: 

الموافقــة علــى مقتــرح اإلبقــاء علــى كلمــة )الشــارات( كمــا وردت مــن الحكومــة، وذلــك تماشــياً مــع التعديــل المســبق فــي 
المــادة )1( الخاصــة بالتعريفــات بإضافــة كلمــة الشــارة فــي التعريفــات.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

الموافقــة علــى مقتــرح اإلبقــاء علــى كلمــة )الشــارات( كمــا وردت مــن الحكومــة، وذلــك تماشــياً مــع التعديــل المســبق فــي 
المــادة )1( الخاصــة بالتعريفــات بإضافــة كلمــة الشــارة فــي التعريفــات.

ــا  ــادة )12( وعنوانه ــى الم ــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء عل ــكار واآلراء والمالحظــات الت وبخصــوص أهــم األف
ــات( فهــي: ــد مــن األوســمة والميدالي )التجري

التساؤل عن إجراءات التجريد الواردة في المادة تتضمن التجريد من شهادة البراءة أم ال.

وقــد جــاء رد معالــي/ د. أنــور قرقــاش – وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت علــى 
النحــو اآلتــي:

ــا  ــة إلغائه ــن لحظ ــا م ــة له ــهادة ال قيم ــون الش ــد وتك ــراءات التجري ــن إج ــو م ــراءة ه ــهادة الب ــاء ش ــى أن إلغ ــد عل التأكي
ــا. ــة له ــترداد الحكوم واس

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

الموافقة على التعديل الذي جاءت به اللجنة وهو استحداث عنوان للمادة )التجريد من األوسمة والميداليات(.
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وفيمــا يتعلــق بأهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )13( مــن مشــروع 
القانــون وعنوانهــا )قاعــدة المعلومــات( فهــي:

المطالبة باستبدال كلمة )المستندات( بـ )األوراق( وذلك ألن مصطلح )المستندات( أشمل وأكثر دقة.

وقــد جــاء رد معالــي/ د. أنــور قرقــاش – وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت علــى 
النحــو اآلتــي:

الموافقة على استبدال كلمة )المستندات( بـ )األوراق(.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على استبدال كلمة )المستندات( بـ )األوراق(.

أمــا مــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )16( مــن مشــروع 
ــون فهي: القان

اإلشــارة إلــى وجــود قوانيــن كثيــرة لــم تصــدر إلــى اآلن - علمــاً بــأن المجلــس الوطنــي قــد انتهــى مــن إقرارهــا، األمــر الــذي 
يتطلــب إضافــة مــدة زمنيــة معينــة فــي مــواد القانــون تقيــد الــوزارة بنشــر القانــون خــالل مــدة معينة.

االقتراح بتمديد مدة االنتهاء من الالئحة التنفيذية إلى سنة كاملة وذلك ليتسنى للوزارة وضعها.

وقــد جــاء رد معالــي/ د. أنــور قرقــاش – وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت علــى 
النحــو اآلتــي:

التنويــه إلــى أن تعديــل اللجنــة يضــع قيــوداً علــى الــوزارة فقــد نصــت المــادة علــى أنــه )يصــدر مجلــس الــوزراء الالئحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون بنــاًء علــى عــرض الوزيــر خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره(.

الموافقة على تمديد مدة االنتهاء من الالئحة التنفيذية إلى سنة كاملة.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

الموافقــة علــى تعديــل اللجنــة ونصــه )يصــدر مجلــس الــوزراء الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون بنــاًء علــى عــرض الوزيــر 
خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره(.

وفــي نهايــة النقــاش وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ وفــي مجموعــه بعــد تــالوة الجــدول المقــارن، 
وإبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم عليه.

)ج3 المعقودة بتاريخ 2016/1/5م(

ــم )8(  ــون االتحــادي رق ــل بعــض أحــكام القان ــون اتحــادي بشــأن تعدي مشــروع قان  .6
ــكرية: ــارات العس ــات والش ــمة والميدالي ــأن األوس ــنة 2009م بش لس

يتكــون مشــروع القانــون مــن )3( مــواد ويهــدف إلــى اســتحداث وســام وميداليــة وهمــا وســام الشــجاعة وميداليــة الحمــالت 
العســكرية بطبقتيهــا فضــال عــن التغييــر فــي مســمى إحــدى الميداليــات ومزايــا منحهــا.

أمــا أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )1( مــن مشــروع القانــون 
الخاصــة بالتعريفــات فهــي:

االقتــراح بإضافــة "التدريــب" ضمــن تعريــف العمليــات العســكرية غيــر الحربيــة لتكــون كاآلتــي:" نشــاط حفــظ األمــن 
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الوطنــي والعمــل علــى اســتتبابه أو حراســة الحــدود والســواحل أو االشــتباك المســلح مــع عناصــر الشــغب أو إنقــاذ األرواح 
والممتلــكات أو التدريــب". 

وقــد جــاء رد معالــي / د. أنــور محمــد قرقــاش – وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي:

التنويــه إلــى أن مشــروع القانــون وضــع تعريــف العمليــات العســكرية غيــر الحربيــة لغــرض منــح الوســام وليــس ضمنــه 
حــاالت التدريــب.

هنــاك نظــام فــي القــوات المســلحة يغطــي جميــع الحــاالت التــي قــد تقــع علــى أفــراد القــوات المســلحة ســواء فــي التدريــب 
أو المشــاركة مــع قــوات خارجــه صديقــه وقــد وضــع لــه نظامــاً لمنــح األوســمة والميداليــات.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

اإلبقــاء علــى تعريــف العمليــات العســكرية غيــر الحربيــة كمــا جــاءت مــن الحكومــة وهــي كاآلتــي ":" نشــاط حفــظ األمــن 
الوطنــي والعمــل علــى اســتتبابه أو حراســة الحــدود والســواحل أو االشــتباك المســلح مــع عناصــر الشــغب أو إنقــاذ األرواح 

والممتلكات".

وبخصــوص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضاء على المــادة )24( الخاصــة بميدالية 
مهــام العمليــات الخارجيــة من مشــروع القانــون فهي :

االقتــراح بتغييــر اســم الميداليــة ليكــون المســمى "ميداليــة الحمــالت العســكرية" والــذي جــاء لهــا تعريــف فــي مشــروع 
القانــون بــداُل مــن مســماها الحالــي "ميداليــة مهــام العمليــات الخارجيــة"، كونــه ال يوجــد تعريف خــاص للعمليــات الخارجية 

فــي مشــروع القانــون.

اإلشــارة إلــى أن الحمــالت العســكرية خصــص لهــا مشــروع القانــون ميداليــة، أمــا العمليــات الخارجيــة فقــد حــدد مشــروع 
القانــون ميداليــة خاصــة لهــا فــي المــادة وال تحتــاج لتعريــف خــاص فــي القانــون.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

الموافقة على إبقاء مسمى المادة كما جاء من الحكومة واللجنة وهي كاآلتي: "ميدالية مهام العمليات الخارجية".

أمــا مــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )6( مكــرر بشــأن 
وســام الشــجاعة فــي مشــروع القانــون فهــي :

المطالبة بمنح وسام الشجاعة لغير العسكريين وخاصه أن هناك بعض منتسبي القوات المسلحة من المدنيين. 

وقــد جــاء رد معالــي / د. أنــور محمــد قرقــاش – وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي:

اإلشــارة إلــى أن وســام الشــجاعة يمنــح لمــن قــام بعمــل شــجاع فــي ميــدان القتــال بشــرط أن يكــون مــن منتســبي القــوات 
المســلحة.

اإلشــارة إلــى أن المــادة )2( مــن القانــون أوضحــت بأنــه تســري أحــكام هــذا القانــون علــى العســكريين والمدنييــن العامليــن 
فــي القــوات المســلحة وعلــى االحتيــاط، ويجــوز اســتثناء منــح الميداليــات المنصــوص عليهــا القانــون إلــى أشــخاص مــن 

غيــر العامليــن فــي القــوات المســلحة ولضبــاط وأفــراد القــوات المســلحة العربيــة والصديقــة.
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أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

الموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

أمــا أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )23( مكــرر بشــأن ميداليــة 
الحمــالت العســكرية فــي مشــروع القانــون فهــي:

االستفســار عــن كيفيــة منــح مشــاركة أحــد منتســبي القــوات العســكرية ميداليــة الحمــالت العســكرية فــي حــال إصابتــه أثنــاء 
المشــاركة بمــدة تقــل عــن )3( أشــهر التــي حددهــا مشــروع القانــون الســتحقاقه الميداليــة.

ــالت  ــي الحم ــاركين ف ــة للمش ــذه الميدالي ــح ه ــي : "تمن ــون كاآلت ــادة ليك ــن الم ــد )2( م ــي البن ــل ف ــة تعدي ــراح بإضاف االقت
ــهر. ــن )3( أش ــاركة ع ــدة المش ــل م ــى أن ال تق ــن 2003/1/1م عل ــارا م ــكرية اعتب العس

وقــد جــاء رد معالــي / د. أنــور محمــد قرقــاش – وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي:

ــا يســتحق  ــن خالله ــي م ــوات المســلحة والت ــون لمنتســبي الق ــا القان ــي حدده ــات الت ــن األوســمة والميدالي ــد م ــاك العدي هن
المصــاب فــي العمليــات العســكرية التــي شــارك بهــا لمــدة تقــل عــن )3( أشــهر وفقــاً ألحــكام القانــون ميداليــة الجريــح.

ــالت  ــة الحم ــتحقاق ميدالي ــخ اس ــة تاري ــدد بداي ــذي ح ــادة، وال ــن الم ــد)2( م ــل البن ــدم بتعدي ــرح المق ــى المقت ــة عل الموافق
العســكرية.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

ــة للمشــاركين فــي الحمــالت العســكرية  ــد)2( مــن المــادة ليكــون كاآلتــي :"تمنــح هــذه الميدالي ــل البن ــى تعدي ــة عل الموافق
ــدة المشــاركة عــن )3( أشــهر. ــل م ــى أن ال تق ــارا مــن 2003/1/1م عل اعتب

وفــي نهايــة النقــاش وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ وفــي مجموعــه بعــد تــالوة الجــدول المقــارن، 
وإبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم عليه.

)ج3 المعقودة بتاريخ 2016/1/5م(

مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني لإلعالم:  .7
يتكــون المشــروع مــن )17( مــادة ويهــدف إلــى تنظيــم المجلــس الوطنــي لإلعــالم المنشــأ بموجــب القانــون االتحــادي رقــم 
)2( لســنة 1972 بشــأن اختصاصــات الــوزارات وصالحيــات الــوزراء وتعديالتــه، وتحديــد اختصاصاتــه بمــا ينســجم مــع 
الــدور المنــاط بــه بحيــث يتمتــع بالشــخصية االعتباريــة، وتكــون لــه ميزانيــة مســتقلة، ويتمتــع باألهليــة القانونيــة الالزمــة 

لمباشــرة جميــع األعمــال والتصرفــات التــي تكفــل تحقيــق أهدافــه، ويلحــق بمجلــس الــوزراء.

أمــا أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )4( مــن مشــروع القانــون فــي 
شــأن أهــداف المجلــس فهــي :

ــس  ــك ليتحمــل المجل ــي :...(، وذل ــق اآلت ــس مســؤول عــن تحقي ــح )المجل ــادة ليصب ــل صياغــة صــدر الم ــراح بتعدي االقت
ــط.  ــي اإلشــراف والتنســيق فق ــذ وليــس ف ــي التنفي المســؤولية ف

المطالبة بإبقاء المادة كما عدلتها اللجنة، وذلك ألن دور المجلس إشرافي وليس تنفيذي.

االقتــراح بإضافــة تعديــل علــى المــادة )2( مــن المشــروع لتصبــح )المجلــس هــو الهيئــة االتحاديــة المشــرفة والمســؤولة 
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ــع  ــرة جمي ــة لمباش ــة الالزم ــة القانوني ــع باألهلي ــتقلة ويتمت ــة مس ــة وميزاني ــخصية اعتباري ــه ش ــة ول ــالم بالدول ــن اإلع ع
ــوزراء(. ــس ال ــه ويلحــق بمجل ــق أهداف ــل تحقي ــي تكف ــات الت ــال والتصرف األعم

وقــد جــاء رد معالــي/ د. ســلطان بــن أحمــد ســلطان الجابــر – وزيــر دولــة – رئيــس المجلــس الوطنــي لإلعــالم علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتي:

الموافقــة علــى مقتــرح تعديــل صياغــة صــدر المــادة ليصبــح )المجلــس مســؤول عــن تحقيــق اآلتــي :...( وذلــك لتمكيــن 
المجلــس مــن أداء دوره بصــورة أفضــل.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافــق المجلــس علــى إضافــة تعديــل علــى المــادة )2( مــن المشــروع لتصبــح )المجلــس هــو الهيئــة االتحاديــة المشــرفة 
والمســؤولة عــن اإلعــالم بالدولــة ولــه شــخصية اعتباريــة وميزانيــة مســتقلة ويتمتــع باألهليــة القانونيــة الالزمــة لمباشــرة 

جميــع األعمــال والتصرفــات التــي تكفــل تحقيــق أهدافــه ويلحــق بمجلــس الــوزراء(.

وفــي نهايــة النقــاش وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ ثــم مــادة مــادة ثــم وافــق عليــه فــي مجموعــه 
بعــد تــالوة الجــدول المقــارن، وإبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم عليــه.

)ج5 المعقودة بتاريخ 2016/2/16م(

8. مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم االتحادية:
ــة  ــن الدعــاوى القضائي ــع إســاءة اســتخدام حــق التقاضــي، والحــد م ــى من ــدف إل ــادة ويه ــن )41( م ــون المشــروع م يتك
ــاء  ــى التصالــح، واالرتق ــى القضــاء والتشــجيع عل ــة اللجــوء إل ــم عملي ــة للتقاضــي وتنظي ــة، وتفعيــل األنظمــة البديل الكيدي
بمســتوى الخدمــات التــي تقــدم ألفــراد المجتمــع ومواكبــة المتغيــرات والتطــورات، ولمــا كانــت الرســوم القضائيــة ترتبــط 
بشــكل مباشــر باإلجــراءات أمــام المحاكــم ومضــى علــى تطبيــق قانــون الرســوم الحالــي مــا يزيــد علــى عشــر ســنوات، فقــد 

تبيــن مــن خاللهــا الحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي الرســوم القضائيــة فــي ضــوء المســتجدات والمتغيــرات.

أمــا أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )8(، والتــي أصبحــت المــادة 
)7( بعــد تعديــل اللجنــة فهــي :

االقتراح باستبدال كلمة )أعلى( بـ )أكبر( لحسن الصياغة على أن يتم استبدالها أينما وردت في كافة مواد القانون.

وقد جاء رد معالي/ سلطان بن سعيد البادي – وزير العدل، على هذه التعديالت كاآلتي:

الموافقــة علــى مقتــرح اســتبدال كلمــة )أعلــى( بـــ )أكبــر( لحســن الصياغــة علــى أن يتــم اســتبدالها أينمــا وردت فــي كافــة 
مــواد القانــون.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافــق المجلــس علــى اســتبدال كلمــة )أعلــى( بـــ )أكبــر( لحســن الصياغــة علــى أن يتــم اســتبدالها أينمــا وردت فــي كافــة 
مــواد القانــون.

وبخصــوص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى جــدول الرســوم القضائيــة 
الملحــق بمشــروع القانــون فهــي :

االستفســار عــن المعاييــر التــي اعتمــدت عليهــا الــوزارة لتحديــد قيمــة الرســوم القضائيــة المقــررة فــي مشــروع القانــون 
والتــي تضمــن الحفــاظ علــى العدالــة والحــد مــن الدعــاوى الكيديــة.
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االستفهام عن وجود آلية لتعديل الرسوم القضائية في المستقبل لتتماشى مع المتغيرات والمستجدات القضائية.

التساؤل عن وجود دراسة مقارنة للرسوم القضائية مع الجهات القضائية المحلية والدول المجاورة.

وقد جاء رد معالي / سلطان بن سعيد البادي – وزير العدل  على هذه التعديالت كاآلتي:

التأكيــد علــى أنــه تــم تحديــد الرســوم القضائيــة للحــد مــن الدعــاوى الكيديــة لبعــض القضايــا التــي تــم رفــع الرســوم المقــررة 
لهــا، باإلضافــة إلــى تقليــل بعــض الرســوم القضائيــة للدعــاوى لتســهيل إجــراءات التقاضــي لبعــض فئــات المجتمــع.

أجــرت وزارة العــدل مقارنــة للرســوم القضائيــة مــع الجهــات المحليــة باإلضافــة إلــى اطالعهــا علــى أفضــل الممارســات 
العالميــة فــي هــذا المجــال، واتضــح مــن خاللهــا أن الرســوم القضائيــة لــوزارة العــدل أقــل مــن الجهــات القضائيــة المحليــة 

بالدولــة.

وفــي نهايــة النقــاش وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ ثــم مــادة مــادة ثــم وافــق عليــه  فــي مجموعــه 
بعــد تــالوة الجــدول المقــارن، كمــا وافــق علــى ملحــق الرســوم المرفــق بالمشــروع بعــد أن أبــدى بعــض الســادة األعضــاء 

ــم عليه. مالحظاته

)ج5 المعقودة بتاريخ 2016/2/16م(

مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )5( لســنة 2012م   .9
فــي شــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات:

ــي للشــبكة  ــوان البروتوكول ــى العن ــل عل ــى كل مــن تحاي ــة عل ــظ العقوب ــى تغلي ــن ويهــدف إل يتكــون المشــروع مــن مادتي
ــة،  ــكاب جريم ــك بقصــد ارت ــيلة أخــرى، وذل ــأي وس ــر أو ب ــد للغي ــوان عائ ــي أو عن ــوان وهم ــة باســتخدام عن المعلوماتي
والنــص الجديــد اســتبدل العقوبــة الســابقة الجنحــة )الحبــس( إلــى الســجن المؤقــت كمــا غلــط مــن عقوبــة الغرامــة المقــررة 

فــي القانــون الحالــي.

وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ ثــم مــادة مــادة ثــم وافــق عليــه فــي مجموعــه بعــد تــالوة الجــدول 
المقــارن دون إبــداء الســادة األعضــاء أي مالحظــات عليــه.

)ج5 المعقودة بتاريخ 2016/2/16م(

10. مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل المرســوم بقانــون اتحــادي رقم )3( لســنة 2003م 
فــي شــأن تنظيــم قطــاع االتصاالت:

ــة المتطــورة  ــة التحتي ــاء اقتصــاد متنــوع مســتدام، يتضمــن البني ــى بن يتكــون مشــروع القانــون مــن )4( مــواد ويهــدف إل
للمعلومــات واالتصــاالت، ويســعى لمواصلــة تطويــر الميــزات التنافســية للدولــة، وجــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، 
وتطويــر الطاقــات الكامنــة لــرأس المــال البشــري المواطــن، وبنــاء نظــام تعليمــي مــن الطــراز األول، والســعي نحــو بنــاء 
حكومــة إلكترونيــة تفاعليــة، وبنــاء اقتصــاد معرفــي عالــي اإلنتاجيــة يرتقــي بوتيــرة اإلنتاجيــة والتنافســية ليضاهــي أفضــل 

االقتصــادات العالميــة، واالســتثمار فــي العلــوم والتكنولوجيــا واألبحــاث.

وفيمــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى ديباجــة مشــروع القانــون 
فهــي :

ــة  ــات االجتماعي ــون المعاشــات والتأمين ــنة 1999 بإصــدار قان ــم )7( لس ــادي رق ــون اتح ــة مشــروع قان ــراح بإضاف االقت
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ــون. ــى ديباجــة مشــروع القان ــه إل وتعديالت

االقتراح بإضافة كلمة المستقبل لمسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء بناًء على التعديل الوزاري األخير.

وقــد جــاء رد معالــي/ نــورة محمــد الكعبــي – وزيــرة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي، علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي:

ــات  ــون المعاشــات والتأمين ــم )7( لســنة 1999 بإصــدار قان ــون اتحــادي رق ــة مشــروع قان ــرح إضاف ــى مقت ــة عل الموافق
ــون. ــى ديباجــة مشــروع القان ــه إل ــة وتعديالت االجتماعي

ــوزاري  ــل ال ــى التعدي ــاًء عل ــوزراء بن ــس ال ــتقبل لمســمى وزارة شــؤون مجل ــة المس ــة كلم ــرح إضاف ــى مقت ــة عل الموافق
ــر. األخي

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي :

ــات  ــون المعاشــات والتأمين ــم )7( لســنة 1999 بإصــدار قان ــون اتحــادي رق ــة مشــروع قان ــرح إضاف ــى مقت ــة عل الموافق
ــون. ــى ديباجــة مشــروع القان ــه إل ــة وتعديالت االجتماعي

ــوزاري  ــل ال ــى التعدي ــاًء عل ــوزراء بن ــس ال ــتقبل لمســمى وزارة شــؤون مجل ــة المس ــة كلم ــرح إضاف ــى مقت ــة عل الموافق
ــر. األخي

وفيمــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )2( مــن مشــروع 
القانــون فهــي :

االقتراح بحذف الجهات من البند )2( وتركها لالئحة التنفيذية في حال زيادة الجهات أو تغيير مسمياتها.

المطالبــة بإبقــاء البنــد )2( كمــا جــاء مــن الحكومــة، ألن البنــد )3( ينــص علــى " يجــوز إضافــة أي جهــة اتحاديــة أخــرى 
لعضويــة هــذا المجلــس بنــاء علــى اقتــراح مــن رئيســه وموافقــة مجلــس الــوزراء".

وقــد جــاء رد معالــي/ نــورة محمــد الكعبــي – وزيــرة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي:

الموافقة على حذف الجهات ألن تحديد الجهات يكون بقرار من مجلس الوزراء.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي :

وافق المجلس على إبقاء البند )2( كما جاء من الحكومة. 

أمــا أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )4( مــن البــاب الثانــي مــن 
مشــروع القانــون بشــأن اختصاصــات المجلــس فهــي :

االستفســار عــن أســباب اســتثناء مجلــس السياســات العليــا لقطــاع التكنولوجيــا والمعلومــات واالتصــاالت مــن الرقابــة علــى 
أعمالــه مــن قبــل ديــوان المحاســبة كبقيــة الجهــات الحكوميــة االتحاديــة األخــرى.

اإلشــارة إلــى وجــود جهــات حكوميــة اتحاديــة ال تخضــع للرقابــة مــن قبــل ديــوان المحاســبة ومــن ضمنهــا المجلــس الــذي 
ــق  ــي للتدقي ــام داخل ــه نظ ــة ولدي ــم قطــاع االتصــاالت بالدول ــة واألطــر الخاصــة بتنظي ــات العام ــص بوضــع السياس يخت

والرقابــة علــى أعمالــه فــي وزارة شــؤون الرئاســة لضمــان حســن ســير أعمالــه.

التنويــه إلــى أن تقاريــر ديــوان المحاســبة يتــم إرســالها إلــى وزارة شــؤون الرئاســة وليــس هنــاك مانــع مــن إبقــاء الرقابــة 
علــى أعمــال المجلــس مــن قبــل ديــوان المحاســبة.
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ــة  ــة المالي ــى: "إصــدار النظــم الخاصــة بالرقاب ــص عل ــذي ين ــة ال ــل اللجن ــن قب ــد )ز( المســتحدث م ــاء البن ــراح بإلغ االقت
الداخليــة علــى أعمالــه" و حــذف الفقــرة )2( التــي تنــص علــى :" ال يخضــع المجلــس أو أي مــن لجانــه أو المكتــب اإلداري 
أو أي مــن الوحــدات الملحقــة بــه للرقابــة المقــررة لديــوان المحاســبة" حيــث إن المجلــس تخصــص لــه مصروفــات مــن 

قبــل هيئــة تنظيــم االتصــاالت التــي تخضــع أعمالهــا لرقابــة ديــوان المحاســبة.

وقــد جــاء رد معالــي/ نــورة محمــد الكعبــي – وزيــرة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتــي:

اإلشــارة إلــى وجــود نظــم خاصــة بالرقابــة الماليــة والداخليــة علــى أعمــال المجلــس كونــه مجلــس عــام مختــص برســم 
ــة مــن قبــل  ــه للرقاب ــة، وال حاجــه إلخضــاع أعمال ــم قطــاع االتصــاالت بالدول السياســات ووضــع األطــر الخاصــة بتنظي

ــوان المحاســبة. دي

اإلشــارة إلــى أن المجلــس ال توجــد لــه أي اعتمــادات ماليــة وميزانيــة مخصصــة مــن أجــل إخضــاع أعمالــه للرقابــة، وإنمــا 
مصروفــات تخصــص لــه مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت التــي تخضــع أعمالهــا لرقابــة ديــوان المحاســبة.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

الموافقــة علــى حــذف البنــد )ز( المســتحدث مــن قبــل اللجنــة الــذي ينــص علــى :"إصــدار النظــم الخاصــة بالرقابــة الماليــة 
الداخليــة علــى أعمالــه".

الموافقــة علــى حــذف الفقــرة)2( التــي تنــص علــى :" ال يخضــع المجلــس أو أي مــن لجانــه أو المكتــب اإلداري أو أي مــن 
الوحــدات الملحقــة بــه للرقابــة المقــررة لديــوان المحاســبة".

وفــي نهايــة النقــاش وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ وفــي مجموعــه بعــد تــالوة الجــدول المقــارن 
وإبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم عليــه.

)ج6المعقودة بتاريخ 2016/3/1م(

مشروع قانون اتحادي في شأن "إنشاء أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية":  .11
ــة  ــات الدولي ــال العالق ــي مج ــة ف ــم وزارة الخارجي ــى دع ــدف إل ــادة ويه ــن )21( م ــون م ــروع القان ــون مش يتك
ــة مســتقلة تســمى  ــة مــن خــالل إنشــاء جهــة اتحادي ــي بمــا يحقــق اســتراتيجية الدول والدبلوماســية والتعــاون الدول
)أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية( تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة، وتكــون لهــا ميزانيــة مســتقلة، وتتمتــع باألهليــة 

ــا. ــق أهدافه ــل تحقي ــي تكف ــات الت ــع األعمــال والتصرف ــة الالزمــة لمباشــرة جمي القانوني

وقــد وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ ثــم وافــق عليــه مــادة مــادة ثــم فــي مجموعــه بعــد تــالوة 
الجــدول المقــارن، وإبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم عليــه.

)ج7 المعقودة بتاريخ 2016/3/29م(
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12. مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات      
ــة: ــة والتجاري المدني

يتكون مشروع القانون من )14( مادة ويهدف إلى:

ــام . 1 ــدة أم ــاوى المقي ــدد الدع ــى ع ــح عل ــبة الصل ــاد نس ــيؤثر ازدي ــث س ــرية حي ــوارد البش ــتعانة بالم ــيد االس ترش
ــاوى. ــك الدع ــي تل ــت ف ــن للب ــدد القضــاة الالزمي ــى ع ــي عل ــم وبالتال المحاك

تعزيــز بيئــة االســتثمار واألعمــال فــي الدولــة مــن خــالل تســهيل الحصــول علــى تســوية وديــة ســريعة وبــدون . 2
تكلفــة للنزاعــات، ال ســيما فيمــا يخــص المؤسســات التجاريــة الصغيــرة والمتوســطة التــي تلعــب دوراً مهمــاً فــي 

تنشــيط االقتصــاد الوطنــي.

تعزيــز ثقافــة الصلــح فــي المجتمــع ممــا يتيــح مســتقباًل الســير فــي أوجــه أخــرى ألنظمــة التقاضــي البديلــة ال ســيما . 3
الوســاطة أو الصلح.

رفــع نســبة رضــا المتعامليــن مــع المحاكــم ســواًء االتحاديــة أو المحليــة بالنظــر إلــى توفيــر الوقــت والتكلفــة فــي . 4
أنظمــة التقاضــي البديلــة، وهمــا العامــالن األساســيان اللــذان يســعى المتقاضــي عــادة إلــى توفيرهمــا.

ــى . 5 ــث ســينصرف المحامــون إل ــح، حي ــة الصل ــز بيئ ــة نتيجــة لتعزي ــي الدول ــن ف ــن العاملي ــة المحامي ــادة فعالي زي
ــح. ــا الصل ــي يتعــذر فيه ــدة الت الدعــاوى المعق

وقــد وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ ثــم وافــق عليــه مــادة مــادة ثــم فــي مجموعــه بعــد تــالوة 
ــداء الســادة األعضــاء أي مالحظــات عليــه. الجــدول المقــارن دون إب

)ج9 المعقودة بتاريخ 2016/4/20م(

مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز اإلمارات للتحكيم الرياضي:  .13
ــن  ــة م ــي الدول ــة ف ــة الرياضي ــر المنظوم ــز وتطوي ــى تعزي ــدف إل ــادة ويه ــن )21( م ــون م ــون مشــروع القان يتك
خــالل إنشــاء مركــز وطنــي للتحكيــم الرياضــي يختــص بالفصــل فــي المنازعــات الرياضيــة، حيــث جــاءت فكــرة 
إنشــاء هــذا المركــز انســجاماً مــع االتجــاه العالمــي الســائد بضــرورة إنشــاء مراكــز تحكيــم للمنازعــات الرياضيــة 
فــي كافــة الــدول، ومنســجماً مــع مبــادئ وتطلعــات المحكمــة الدوليــة لفــض المنازعــات الرياضيــة فــي لــوزان / 
سويســرا )CAS( وذلــك ضمانــاً لســرعة البــت فيهــا بعــد أن زادت وتيــرة وحجــم انعكاســات تلــك المنازعــات فــي 

القطــاع الرياضــي.

وفيمــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى ديباجــة مشــروع القانــون 
: فهي

االقتراح بحذف كلمة )الدولة( الواردة في نهاية تعريف مصطلح اللجنة األولمبية لكونها تزيداً في المعنى.

وقــد جــاء رد معالــي الشــيخ / نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان – وزيــر الثقافــة والشــباب وتنميــة المعرفــة علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتي:

الموافقة على مقترح حذف كلمة )الدولة( الواردة في نهاية تعريف مصطلح اللجنة األولمبية.
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أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي :

الموافقة على مقترح حذف كلمة )الدولة( الواردة في نهاية تعريف مصطلح اللجنة األولمبية.

أمــا مــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء المــادة )1( الخاصــة بالتعريفــات 
مــن مشــروع القانــون فهــي :

االقتــراح بحــذف المصطلحيــن المســتحدثين مــن اللجنــة وهمــا )شــرط التوفيــق الرياضــي( و)مشــارطة التوفيــق الرياضــي( 
لكــون التوفيــق ال يحتــاج إلــى االشــتراط بيــن الطرفيــن المتنازعيــن، بينمــا يأتــي دور المركــز فــي الحكــم والفصــل بيــن 

المتنازعيــن. 

المطالبــة باإلبقــاء علــى المصطلحيــن المســتحدثين مــن اللجنــة وذلــك لتوثيــق االتفــاق بيــن المتنازعيــن وحفظــاً للحقــوق، 
كمــا أن المركــز هــو الجهــة الوحيــدة المعنيــة فــي الفصــل بيــن المتنازعيــن.

وقــد جــاء رد معالــي الشــيخ / نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان – وزيــر الثقافــة والشــباب وتنميــة المعرفــة علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتي:

المطالبــة بحــذف المصطلحيــن المســتحدثين مــن اللجنــة وهمــا )شــرط التوفيــق الرياضــي( و)مشــارطة التوفيــق الرياضــي( 
لكــون التوفيــق ال يحتــاج إلــى االشــتراط بيــن الطرفيــن المتنازعيــن، بينمــا يأتــي دور المركــز فــي الحكــم والفصــل بيــن 

المتنازعيــن. 

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي :

ــق  ــارطة التوفي ــي( و)مش ــق الرياض ــرط التوفي ــا )ش ــة وهم ــن اللجن ــتحدثين م ــن المس ــذف المصطلحي ــى ح ــة عل الموافق
ــم  ــي الحك ــز ف ــي دور المرك ــا يأت ــن، بينم ــن المتنازعي ــن الطرفي ــتراط بي ــى االش ــاج إل ــق ال يحت ــون التوفي الرياضــي( لك

ــن.  ــن المتنازعي ــل بي والفص

ــى المــادة )5( فــي شــأن  ــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء عل ــكار واآلراء والمالحظــات الت ــق بأهــم األف وفيمــا يتعل
ــون فهــي : اختصاصــات المركــز مــن مشــروع القان

االقتــراح بــأن يتــم إعــادة صياغــة البنــد )د( مــن المــادة بحيــث يتدخــل المركــز فــي القــرارات القابلــة لالســتئناف الصــادرة 
عــن اللجنــة الوطنيــة للمنشــطات، بحيــث يتــم التــدرج فــي اإلجــراءات والمســارات الطبيعيــة للتحكيــم.

ــي والخاصــة  ــم نهائ ــأنها حك ــي ش ــم يصــدر ف ــي ل ــتئناف والت ــة لالس ــرارات القابل ــق بالق ــد )د( يتعل ــى أن البن ــارة إل اإلش
ــا. ــل ثبوته ــطات قب بالمنش

وقــد جــاء رد معالــي الشــيخ / نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان – وزيــر الثقافــة والشــباب وتنميــة المعرفــة علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتي:

ــي والخاصــة  ــم نهائ ــأنها حك ــي ش ــم يصــدر ف ــي ل ــتئناف والت ــة لالس ــرارات القابل ــق بالق ــد )د( يتعل ــى أن البن ــد عل التأكي
بالمنشــطات قبــل ثبوتهــا، بينمــا الحــاالت التــي يثبــت فيهــا تعاطــي المنشــطات يكــون فيهــا الحكــم نهائيــاً وال يتــم التدخــل 

فيهــا.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي :

الموافقة على اإلبقاء على البند )د( كما جاء من الحكومة دون أي تعديل.

أمــا مــا يتعلــق بأهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )7( فــي شــأن 
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اختصاصــات المجلــس مــن مشــروع القانــون فهــي :

االقتراح بإعادة ترتيب تسلسل بنود اختصاصات مجلس التحكيم الرياضي حسب األهمية واالختصاصات.

وقــد جــاء رد معالــي الشــيخ / نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان – وزيــر الثقافــة والشــباب وتنميــة المعرفــة علــى هــذه التعديــالت 
كاآلتي:

الموافقة على مقترح إعادة ترتيب تسلسل بنود اختصاصات مجلس التحكيم الرياضي حسب األهمية واالختصاصات.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي :

الموافقة على مقترح إعادة ترتيب تسلسل بنود اختصاصات مجلس التحكيم الرياضي حسب األهمية واالختصاصات.

وفــي نهايــة النقــاش وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ ثــم وافــق عليــه مــادة مــادة ثــم فــي مجموعــه 
بعــد تــالوة الجــدول المقــارن بعــد إبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم عليــه.

)ج11 المعقودة بتاريخ 2016/5/17م(

مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة:  . 14
يتكون مشروع القانون من )34( مادة ويهدف إلى:

تنظيم امتالك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة.. 1
حمايــة اإلنســان والحيوانــات األخــرى مــن أذى الحيوانــات الخطــرة وانتقــال أمراضهــا ومســبباتها إليــه وإلــى ا . 2

لحيوانــات األخــرى.
ضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة.. 3

وفيمــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى ديباجــة مشــروع القانــون 
: فهي

االقتــراح بإضافــة القانــون االتحــادي رقــم )5( لســنة 1985م بإصــدار قانــون المعامــالت المدنيــة وتعديالتــه، إلــى ديباجــة 
مشــروع القانــون.

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

الموافقــة علــى مقتــرح إضافــة القانــون االتحــادي رقــم )5( لســنة 1985م بإصــدار قانــون المعامــالت المدنيــة وتعديالتــه، 
إلــى ديباجــة مشــروع القانــون.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

الموافقــة علــى مقتــرح إضافــة القانــون االتحــادي رقــم )5( لســنة 1985م بإصــدار قانــون المعامــالت المدنيــة وتعديالتــه، 
إلــى ديباجــة مشــروع القانــون.

أمــا مــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء المــادة )1( فــي التعريفــات مــن 
مشــروع القانــون فهــي:

االقتــراح بإعــادة صياغــة تعريــف )الحيوانــات الخطــرة( ليصبــح كاآلتــي هــي : )الحيوانــات التــي تحــدث نوعــاً مــن األذى 
ــون ومنهــا  ــن )1( و)2( مــن هــذا القان ــات األخــرى والمحــددة جميعهــا فــي الملحقي ــى اإلنســان أو الحيوان أو الضــرر عل
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الحيوانــات المفترســة والمهجنــة والخطــرة، وذلــك لمزيــد مــن الشــمولية ولحســن الصياغــة.

الموافقــة علــى مقتــرح إضافــة تعريــف إلــى المــادة وهــو: )الشــريحة اإللكترونيــة: رقاقــة إلكترونيــة صغيــرة يتــم تثبيتهــا 
تحــت الجلــد لتعريــف الحيــوان مــن خــالل أرقــام ورمــوز محــددة(، وذلــك تماشــياً مــع الممارســات الدوليــة. 

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

الموافقــة علــى مقتــرح إعــادة صياغــة تعريــف )الحيوانــات الخطــرة( ليصبــح كاآلتــي هــي : )الحيوانــات التــي تحــدث نوعــاً 
مــن األذى أو الضــرر علــى اإلنســان أو الحيوانــات األخــرى والمحــددة جميعهــا فــي الملحقيــن )1( و)2( مــن هــذا القانــون 

ومنهــا الحيوانــات المفترســة والمهجنــة والخطــرة، وذلــك لمزيــد مــن الشــمولية ولحســن الصياغــة.

االقتــراح بإضافــة تعريــف إلــى المــادة وهــو: )الشــريحة اإللكترونيــة: رقاقــة إلكترونيــة صغيــرة يتــم تثبيتهــا تحــت الجلــد 
لتعريــف الحيــوان مــن خــالل أرقــام ورمــوز محــددة( وذلــك تماشــياً مــع الممارســات الدوليــة.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

الموافقــة علــى مقتــرح إعــادة صياغــة تعريــف )الحيوانــات الخطــرة( ليصبــح كاآلتــي هــي : )الحيوانــات التــي تحــدث نوعــاً 
مــن األذى أو الضــرر علــى اإلنســان أو الحيوانــات األخــرى والمحــددة جميعهــا فــي الملحقيــن )1( و)2( مــن هــذا القانــون 

ومنهــا الحيوانــات المفترســة والمهجنــة والخطــرة، وذلــك لمزيــد مــن الشــمولية ولحســن الصياغــة.

الموافقــة علــى مقتــرح إضافــة تعريــف إلــى المــادة وهــو: )الشــريحة اإللكترونيــة: رقاقــة إلكترونيــة صغيــرة يتــم تثبيتهــا 
تحــت الجلــد لتعريــف الحيــوان مــن خــالل أرقــام ورمــوز محــددة(، وذلــك تماشــياً مــع الممارســات الدوليــة. 

ــأن  ــي ش ــادة )7( ف ــى الم ــاء عل ــعادة األعض ــاب الس ــا أصح ــي أبداه ــات الت ــكار واآلراء والمالحظ ــم األف ــوص أه وبخص
ــة فهــي: ــل اللجن ــد تعدي الســجالت بع

االقتــراح بإضافــة عبــارة )المرخــص لهــا( إلــى المــادة لتصبــح كاآلتــي: ) تنشــأ لــدى الــوزارة والســلطة المختصــة ســجالت 
خاصــة بالمنشــآت المرخــص لهــا(.

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي – وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

ــوزارة والســلطة المختصــة  ــدى ال ــى المــادة لتصبــح كاآلتــي: )تنشــأ ل ــارة )المرخــص لهــا( إل ــى إضافــة عب الموافقــة عل
ــا(. ســجالت خاصــة بالمنشــآت المرخــص له

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافــق المجلــس إضافــة عبــارة )المرخــص لهــا( إلــى المــادة لتصبــح كاآلتــي: )تنشــأ لــدى الــوزارة والســلطة المختصــة 
ــا(. ســجالت خاصــة بالمنشــآت المرخــص له

ــي  ــادة )11( والت ــى الم ــا أصحــاب الســعادة األعضــاء عل ــي أبداه ــكار واآلراء والمالحظــات الت ــم األف ــق بأه ــا يتعل وفيم
ــالغ مــن المنشــأة: ــي شــأن حــاالت اإلب ــة وهــي ف ــل اللجن ــادة )10( بعــد تعدي أصبحــت الم

االقتــراح بإضافــة عبــارة )والتخلــص مــن الجثــة إلــى البنــد )2( مــن المــادة ليصبــح كاآلتــي: )نفــوق الحيــوان والتخلــص من 
الجثــة(، وذلــك بســبب تخلــص بعــض األشــخاص مــن الجثــة بطريقــة غيــر صحيــة.

االستفســار فــي البنــد )6( مــن المــادة عــن وجــود تعويــض لمالــك الحيــوان المرخــص لــه فــي حــال رغبتــه فــي التخلــي 
عــن هــذا الحيــوان وتســلميه للمنشــأة.

المطالبــة بعــدم إضافــة تعويــض إلــى البنــد )6( مــن المــادة ألن كل شــخص قــام بتربيــة أي حيــوان هــو علــى علــم بســلوكه 
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الغذائــي والمعيشــي وبتقديــم الرعايــة الطبيــة الالزمــة لــه.

االقتــراح بإبقــاء البنــد )2( مــن المــادة كمــا جــاء مــن الحكومــة، وذلــك بعــدم إضافــة عبــارة )التخلــص مــن الجثــة( وتــرك 
هــذا األمــر إلــى الالئحــة التنفيذيــة، ألن المــادة تختــص بحــاالت اإلبــالغ مــن المنشــأة وليــس طريقــة التخلــص مــن الجثــة.

المطالبــة باإلبقــاء علــى تعديــل اللجنــة لصــدر المــادة وهــو )علــى المنشــأة إبــالغ الــوزارة( بنــاًء علــى تعديــل المــادة )3(، 
وذلــك بســبب عــدم حيــازة أي شــخص اعتبــاري ألي حيوانــات مفترســة.

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي – وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

هناك نوعان للتخلي عن الحيوان إما التنازل عنه إلى المنشأة أو التخلي عنه عمداً بتركه في أي مكان.

ــارة )التخلــص مــن الجثــة( وتــرك هــذا  ــد )2( مــن المــادة كمــا جــاء مــن الحكومــة بعــدم إضافــة عب ــاء البن ــة بإبق المطالب
ــة. ــى الالئحــة التنفيذي األمــر إل

التنويــه إلــى عــدم إضافــة تعويــض إلــى البنــد )6( مــن المــادة، ألن امتــالك الحيوانــات الخطــرة ممارســة غيــر مرغــوب 
فيهــا، كمــا يوجــد ضغــط إعالمــي دولــي علــى هــذا الموضــوع.

االقتــراح بإبقــاء صــدر المــادة كمــا جــاء مــن الحكومــة وهــو كاآلتــي : ) علــى كل حائــز لحيــوان خطــر إبــالغ الــوزارة( بداًل 
مــن ) علــى المنشــأة إبــالغ الــوزارة(، ألن حائــز الحيــوان شــامل للشــخص االعتيــادي و المنشــأة كذلــك .

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على إبقاء المادة كما عدلتها اللجنة.

ــي  ــادة )13( والت ــى الم ــاء عل ــعادة األعض ــاب الس ــا أصح ــي أبداه ــات الت ــكار واآلراء والمالحظ ــم األف ــق بأه ــا يتعل وفيم
أصبحــت )12( مــن الفصــل الســادس، والــذي أصبــح الفصــل الخامــس تحــت عنــوان مســتحدث هــو تراخيــص والتزامــات 

حيــازة الكلــب مــن مشــروع القانــون فهــي:

االقتــراح بإضافــة تعديــل علــى المــادة لتصبــح كاآلتــي )يحظــر علــى أي شــخص حيــازة أي كلــب دون الحصــول علــى 
ترخيــص مــن الســلطة المختصــة. ويلتــزم حائــز الكلــب بااللتزامــات الــواردة فــي المادتيــن )6( و)10( مــن هــذا القانــون(، 

وذلــك بحــذف االســتثناء الــوارد فــي تعديــل اللجنــة علــى المــادة مــع اإلبقــاء علــى االلتــزام علــى حائــز الكلــب.

االقتــراح بحــذف االســتثناء وااللتــزام بالتعديــل الــوارد مــن اللجنــة علــى المــادة، لتبقــى المــادة كمــا جــاءت مــن الحكومــة 
وهــي )يحظــر علــى أي شــخص حيــازة أي كلــب دون الحصــول علــى ترخيــص مــن الســلطة المختصــة(. 

ــح  ــب لتصب ــز الكل ــى حائ ــة اشــتراطات عل ــع إضاف ــة م ــن الحكوم ــا جــاءت م ــادة كم ــى الم ــل عل ــة تعدي ــراح بإضاف االقت
كاآلتــي )ال يجــوز ألي شــخص حيــازة أي كلــب دون الحصــول علــى ترخيــص مــن الســلطة المختصــة، وتحــدد الالئحــة 

ــك(. ــة االشــتراطات وااللتزامــات الخاصــة بذل التنفيذي

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

ــب دون  ــازة أي كل ــخص حي ــى أي ش ــر عل ــي )يحظ ــح كاآلت ــادة لتصب ــى الم ــل عل ــة تعدي ــرح إضاف ــى مقت ــة عل الموافق
الحصــول علــى ترخيــص مــن الســلطة المختصــة. ويلتــزم حائــز الكلــب بااللتزامــات الــواردة فــي المادتيــن )6( و)10( 
مــن هــذا القانــون(، وذلــك بحــذف االســتثناء الــوارد فــي تعديــل اللجنــة علــى المــادة مــع اإلبقــاء علــى االلتــزام علــى حائــز 

الكلــب. 
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الموافقــة علــى مقتــرح إضافــة تعديــل علــى المــادة كمــا جــاءت مــن الحكومــة مــع إضافــة اشــتراطات علــى حائــز الكلــب 
لتصبــح كاآلتــي )ال يجــوز ألي شــخص حيــازة أي كلــب دون الحصــول علــى ترخيــص مــن الســلطة المختصــة، وتحــدد 

الالئحــة التنفيذيــة االشــتراطات وااللتزامــات الخاصــة بذلــك(.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

الموافقــة علــى مقتــرح إضافــة تعديــل علــى المــادة كمــا جــاءت مــن الحكومــة مــع إضافــة اشــتراطات علــى حائــز الكلــب 
لتصبــح كاآلتــي )ال يجــوز ألي شــخص حيــازة أي كلــب دون الحصــول علــى ترخيــص مــن الســلطة المختصــة، وتحــدد 

الالئحــة التنفيذيــة االشــتراطات وااللتزامــات الخاصــة بذلــك(.

أمــا مــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء المــادة )14( والتــي أصبحــت 
)13( فــي شــأن ســجل الــكالب مــن مشــروع القانــون فهــي:

االقتــراح بإضافــة تعديــل علــى المــادة لتصبــح )ينشــأ لــدى الســلطة المختصة ســجل خــاص لقيد الــكالب المرخــص بحيازتها 
علــى أن يتضمــن هــذا الســجل كافــة البيانــات المتعلقــة بالكلــب وحائزه، ومــن بينها:

اسم وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائز الكلب ورقم الهوية.. 1
منشأ الكلب ونوعه ولونه وعالماته المميزة إن وجدت والشريحة اإللكترونية.. 2

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

ــكالب  ــد ال ــدى الســلطة المختصــة ســجل خــاص لقي ــى المــادة لتصبــح )ينشــأ ل ــى مقتــرح إضافــة تعديــل عل الموافقــة عل
ــزه، ومــن بينهــا: ــب وحائ ــة بالكل ــات المتعلق ــة البيان ــى أن يتضمــن هــذا الســجل كاف المرخــص بحيازتهــا عل

اسم وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائز الكلب ورقم الهوية.. 1
منشأ الكلب ونوعه ولونه وعالماته المميزة إن وجدت والشريحة اإللكترونية.. 2

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

ــكالب  ــد ال ــدى الســلطة المختصــة ســجل خــاص لقي ــى المــادة لتصبــح )ينشــأ ل ــى مقتــرح إضافــة تعديــل عل الموافقــة عل
ــزه، ومــن بينهــا: ــب وحائ ــة بالكل ــات المتعلق ــة البيان ــى أن يتضمــن هــذا الســجل كاف المرخــص بحيازتهــا عل

اسم وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائز الكلب ورقم الهوية.. 1
منشأ الكلب ونوعه ولونه وعالماته المميزة إن وجدت والشريحة اإللكترونية.. 2

وفيمــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )15( والتي أصبحت 
المــادة )14( فــي شــأن التعامــل مــع الــكالب الخطــرة فهي :

االستفسار عن إمكانية حيازة شخص عمره أقل من )18( سنة لحيوان من الحيوانات الخطرة.

المطالبة بإضافة تعهد إلى ولي األمر إذا تم تسجيل الحيوان باسم شخص عمره أقل من )18( سنة.

المطالبة بتسجيل حيازة الحيوان لشخص بالغ عاقل لعدم الوقوع في إشكاليات عند تطبيق أحكام هذا القانون.

ــم  ــة رق ــك بســبب إضاف ــكالب، وذل ــي شــأن ســجل ال ــي أصبحــت )13( ف ــراح بحــذف العمــر مــن المــادة )14( والت االقت
ــة. الهوي

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي – وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

التنويه إلى إمكانية حيازة شخص عمره أقل من )18( سنة لحيوان إذا كان ذلك متوافقاً مع الشروط والمتطلبات.
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اإلشــارة إلــى ضــرورة تــرك تحديــد العمــر لحيــازة الحيــوان إلــى الالئحــة التنفيذيــة، ألن زوار الدولــة مــن الخــارج تكــون 
الحيوانــات فــي كثيــر مــن األحيــان مســجلة بأســماء أبنائهــم وذلــك حســب المعاييــر العالميــة .

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على ترك تحديد العمر لحيازة الحيوان إلى الالئحة التنفيذية حسب المعايير العالمية المعمول بها.

أمــا أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )16( والتــي أصبحــت المــادة 
)15( فــي شــأن تقييــد الــكالب بعــد تعديــل اللجنــة فهــي:

المطالبة بحذف )قالدة مزودة بغالق للفم( من المادة وترك مواصفاتها لالئحة التنفيذية.

اإلشــارة إلــى أن وضــع قــالدة )مــزودة بغالــق للفــم( للكلــب أثنــاء التنــزه بــه خــارج حــدود اإليــواء يرجــع التقديــر فيــه إلــى 
مالــك الكلــب.

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي – وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

الموافقة على حذف عبارة )مزودة بغالق للفم( من المادة وترك مواصفاتها لالئحة التنفيذية.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على حذف )مزودة بغالق للفم( من المادة وتركها لالئحة التنفيذية.

أمــا أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )28( والتــي أصبحــت المــادة 
)26( فــي شــأن توفيــق األوضــاع بعــد تعديــل اللجنــة فهــي:

المطالبــة بتمديــد المــدة الزمنيــة المحــددة إلــى ســنة لتوفيــق األوضــاع، وذلــك بســبب إعطــاء حائــزي الحيوانــات ســتة أشــهر 
لتنفيــذ الالئحــة التنفيذيــة، وســتة أشــهر لتوفيــق األوضــاع.

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي – وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

االقتراح بإبقاء المدة الزمنية المحددة لتوفيق األوضاع كما جاءت من الحكومة، وذلك بسبب الضغط الدولي.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على إبقاء المادة كما جاءت من الحكومة. 

ــي شــأن  ــادة )33( ف ــى الم ــا أصحــاب الســعادة األعضــاء عل ــي أبداه ــكار واآلراء والمالحظــات الت ــم األف وبخصــوص أه
ــة لهــذا القانــون فهــي: الالئحــة التنفيذي

االقتــراح باســتبدال كلمــة )نشــره( بكلمــة )العمــل بــه( لتصبــح كاآلتــي: )يصــدر مجلــس الــوزراء ا- بنــاًء علــى عــرض 
الوزيــر - الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره(، وذلــك تماشــياً مــع مــا جــرى عليــه العمــل 

بــه فــي كافــة القوانيــن.

المطالبــة باإلبقــاء علــى المــادة كمــا عدلتهــا اللجنــة وذلــك بــأن تصــدر الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون خــالل ســتة أشــهر مــن 
تاريــخ العمــل بــه، وذلــك تماشــياً مــع مــا جــرى عليــه العمــل بــه فــي كافــة القوانيــن.

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:
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ــة لهــذا القانــون خــالل ســتة  ــأن تصــدر الالئحــة التنفيذي ــك ب ــة وذل ــى المــادة كمــا عدلتهــا اللجن ــاء عل ــى اإلبق الموافقــة عل
أشــهر مــن تاريــخ العمــل بــه، وذلــك تماشــياً مــع مــا جــرى عليــه العمــل بــه فــي كافــة القوانيــن.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

ــة لهــذا القانــون خــالل ســتة  ــأن تصــدر الالئحــة التنفيذي ــك ب ــة وذل ــى المــادة كمــا عدلتهــا اللجن ــاء عل ــى اإلبق الموافقــة عل
أشــهر مــن تاريــخ العمــل بــه، وذلــك تماشــياً مــع مــا جــرى عليــه العمــل بــه فــي كافــة القوانيــن.

ــط والبتــرول  ــة والتخطي ــة الشــؤون الخارجي ــى لجن ــون إل ــى إعــادة مشــروع القان ــاش وافــق المجلــس عل ــة النق وفــي نهاي
والثــروة المعدنيــة والزراعــة والثــروة الســمكية إلعــادة تــدارس المــواد الخاصــة بالعقوبــات مــع ممثلــي الحكومــة للوصــول 
إلــى صياغــة توفيقيــة بشــأنها باإلضافــة إلــى مراجعــة المالحــق المرفقــة بالقانــون، ثــم عرضهــا علــى المجلــس فــي الجلســة 

القادمــة ألخــذ الموافقــة عليهــا.

وفــي الجلســة الثالثــة عشــرة المعقــودة بتاريــخ 2016-6-14م وافــق المجلــس علــى هــذا المشــروع فــي مجموعــه بعــد 
موافقتــه علــى المــواد الخاصــة بالعقوبــات فيــه والجــداول الملحقــة بمشــروع القانــون.

)ج12 المعقودة بتاريخ 2016/5/24م( و )ج13 المعقودة بتاريخ 2016/6/14م(

مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحادي رقم )16( لســنة   .15 
2007م في شأن الرفق بالحيوان:  

يهــدف مشــروع القانــون إلــى التوافــق مــع مــواد قانــون )نظــام( الرفــق بالحيــوان والئحتــه التنفيذيــة الخــاص بــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 

وفيمــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء المــادة )1( فــي شــأن التعريفــات 
مــن مشــروع القانــون فهــي:

ــى  ــب عل ــة الطبي ــو مرتب ــراً لعل ــك نظ ــي، وذل ــح األخصائ ــى مصطل ــري عل ــب البيط ــح الطبي ــم مصطل ــراح بتقدي االقت
األخصائــي.

االقتــراح بإضافــة كلمــة )الحدائــق العامــة( إلــى تعريــف المنشــآت، لكــون بعــض الحدائــق توجــد فيهــا أماكــن مخصصــة 
للحيوانــات.

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

ــك  ــل وذل ــة تعدي ــراح بإضاف ــع االقت ــآت، م ــف المنش ــى تعري ــة( إل ــق العام ــة )الحدائ ــة كلم ــرح إضاف ــى مقت ــة عل الموافق
ــآت.  ــح المنش ــع مصطل ــى م ــة( لتتماش ــن العام ــارة (األماك ــة )بعب ــن الخاص ــارة( األماك ــتبدال عب باس

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

ــك  ــل وذل ــة تعدي ــراح بإضاف ــع االقت ــآت، م ــف المنش ــى تعري ــة( إل ــق العام ــة )الحدائ ــة كلم ــرح إضاف ــى مقت ــة عل الموافق
ــآت.  ــح المنش ــع مصطل ــى م ــة( لتتماش ــن العام ــارة (األماك ــة )بعب ــن الخاص ــارة( األماك ــتبدال عب باس

أمــا مــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )14( مكــرراً )1( 
مــن مشــروع القانــون فهــي:

االستفســار عمــا إذا كانــت عمليــات التهجيــن بيــن ســالالت الحيوانــات تعتبــر مــن ضمــن التجــارب العلميــة التــي يعاقــب 
عليهــا القانــون دون الحصــول علــى ترخيــص.
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ــن  ــل ضم ــا تدخ ــادة قوته ــدف زي ــات به ــا للحيوان ــات وإعطائه ــة والمقوي ــط األدوي ــات خل ــت عملي ــا إذا كان ــاؤل عم التس
ــا. ــي موته ــبب ف ــة التس ــات لدرج ــن أن تضــر بالحيوان ــا ممك ــون، لكونه ــا القان ــب عليه ــي يعاق ــة الت ــارب العلمي التج

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

ــة لكونهــا ال تخضــع  ــر مــن ضمــن التجــارب العلمي ــات ال تعتب ــن بيــن ســالالت الحيوان ــات التهجي ــى أن عملي اإلشــارة إل
لشــروط وأغــراض البحــث العلمــي. 

التنويــه إلــى أن القيــام بخلــط األدويــة والمقويــات وإعطائهــا للحيوانــات ال يعتبــر مــن التجــارب العلميــة ومغطــى ضمــن 
مــواد قانــون الصيدلــة.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

اإلبقاء على المادة كما هي دون إضافة أي تعديل عليها.

وبخصــوص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )14( مكــرراً )2( مــن 
مشــروع القانــون فهي:

االستفســار عــن اإلجــراءات التــي ســتقوم بهــا الــوزارة فــي شــأن الحيوانــات فــي حــال تطبيــق العقوبــات الجزائيــة اإلداريــة 
علــى المنشــآت كإغــالق المنشــأة المخالفــة أو إلغــاء ترخيصهــا.

وقد جاء رد معالي/ د. ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التغير المناخي والبيئة على هذه التعديالت كاآلتي:

اإلشــارة إلــى أن الــوزارة ســتقوم بمصــادرة الحيوانــات مــن المنشــآت المخالفــة والتــي تطبــق عليهــا جــزاءات اإلغــالق أو 
إلغــاء الترخيــص، وذلــك ببيعهــا أو إرجاعهــا لبلــد المنشــأ.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

اإلبقاء على المادة كما هي دون إضافة أي تعديل عليها.

وفــي نهايــة النقــاش وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ ثــم وافــق عليــه مــادة مــادة ثــم فــي مجموعــه بعــد تــالوة 
الجــدول المقــارن، وإبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم عليــه.

16. مشروع قانون اتحادي في شأن رهن األموال المنقولة ضمانا للدين:
يتكــون مشــروع القانــون مــن )47( مــادة ويهــدف إلــى إحــداث تنــوع اقتصــادي فــي الدولــة بدعــم المشــاريع االســتثمارية 
علــى األخــص - المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة - فــي الحصــول علــى القــروض مــن البنــوك أو المؤسســات التمويليــة 

بضمــان اســتخدام األصــول المنقولــة.

أما أهم األفكار واآلراء والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء على المادة )1( في شأن التعريفات فهي:

ــاً ألحــكام  ــة االســتئناف المختصــة وفق ــي: )محكم ــح كالتال ــة ليصب ــف المحكم ــى إعــادة صياغــة تعري ــس عل ــق المجل واف
ــة(. ــة االتحادي ــون اإلجــراءات المدني قان

وقــد جــاء رد معالــي/ عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، علــى هــذه التعديــالت كاآلتــي:
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االقتــراح بإعــادة صياغــة تعريــف المحكمــة ليصبــح كالتالــي: )محكمــة االســتئناف المختصــة وفقــاً ألحــكام قانــون 
اإلجــراءات المدنيــة االتحاديــة(.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافــق المجلــس علــى إعــادة صياغــة تعريــف المحكمــة ليصبــح كالتالــي: )محكمــة االســتئناف المختصــة وفقــاً ألحــكام قانــون 
اإلجــراءات المدنيــة االتحادية(.

وبخصــوص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )3( مــن مشــروع 
القانــون فهــي:

المطالبــة بإبقــاء البنــد )5( مــن المــادة كمــا عدلتــه اللجنــة وهــو ) العناصــر الماديــة والمعنويــة للمحــل التجــاري مــع عــدم 
اإلخــالل بإمــكان رهنهــا تبعــاً ألي قانــون آخــر( لوجــود مــواد فــي قوانيــن أخــرى تنظــم عملهــا مثــل قانــون رهــن األمــوال 

التجاريــة الــوارد فــي المــادة )29( مــن قانــون العالمــات التجاريــة.

االقتــراح بإعــادة صياغــة البنــد )5( مــن المــادة ليصبــح كالتالــي: ) العناصــر الماديــة والمعنويــة للمحــل التجــاري مــع عــدم 
اإلخــالل بإمــكان رهنهــا طبقــاً ألحــكام قانــون المعامــالت التجاريــة وقانــون العالمــات التجاريــة(.

وقــد جــاء رد معالــي/ عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، علــى هــذه التعديــالت كاآلتــي:

االقتــراح بإبقــاء البنــد )5( مــن المــادة كمــا جــاء مــن الحكومــة وهــو )العناصــر الماديــة والمعنويــة للمحــل التجــاري(، ألن 
تعديــل اللجنــة الــذي أدخلتــه علــى البنــد سيســبب إشــكالية، وذلــك الرتباطــه بقوانيــن أخــرى. 

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافــق المجلــس علــى إعــادة صياغــة البنــد )5( مــن المــادة ليصبــح كالتالــي: ) العناصــر الماديــة والمعنويــة للمحــل التجــاري 
مــع عــدم اإلخــالل بإمــكان رهنهــا طبقــاً ألحــكام قانــون المعامــالت التجاريــة وقانــون العالمــات التجاريــة(.

أمــا أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )4( مــن مشــروع القانــون 
فهــي:

االقتراح بإضافة بند )7( إلى المادة وهو )الحسابات المتعلقة بأموال القصر(.

ــن  ــادة لحس ــن الم ــد )2( م ــي البن ــتعمالية( ف ــياء االس ــة( ب )األش ــخصية أو المنزلي ــكات الش ــتبدال )الممتل ــراح باس االقت
ــة. الصياغ

وقــد جــاء رد معالــي/ عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، علــى هــذه التعديــالت كاآلتــي:

االقتــراح باســتبدال )األمــوال المخصصــة لالســتعمال لألغــراض الشــخصية( بـــ )األشــياء االســتعمالية( فــي البنــد )2( مــن 
المــادة ألنــه مذكــور فــي القانــون المدنــي.

المطالبة بإبقاء البند )2( كما جاء من الحكومة.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:
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وافــق المجلــس علــى إبقــاء البنــد )2( مــن المــادة كمــا جــاء مــن الحكومة الــذي ينص علــى )األشــياء االســتعمالية المخصصة 
لألغــراض الشــخصية أو المنزليــة الضروريــة للشــخص ولمــن يعيله إال إذا اســتخدمت كمحل رهن لتمويل شــرائها(.

وفيمــا يتعلــق بأهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )7( مــن مشــروع 
القانــون فهــي:

ــة(، ألن  ــى )وبمــا ال ينتهــك حــق الخصوصي ــي تنــص عل ــة والت ــة فــي المــادة كمــا عدلتهــا اللجن ــاء اإلضاف ــة بإبق المطالب
الالئحــة التنفيذيــة تراعــي حــق الخصوصيــة فــي البيانــات لتلــك المعلومــات األساســية، ويمنــح هــذا االختصــاص لالئحــة 

التنفيذيــة.

وقــد جــاء رد معالــي/ عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، علــى هــذه التعديــالت كاآلتــي:

االقتــراح بحــذف اإلضافــة فــي المــادة كمــا عدلتهــا اللجنــة والتــي تنــص علــى )وبمــا ال ينتهــك حــق الخصوصيــة(، وذلــك 
بســبب عــدم وجــود قانــون ينظــم الخصوصيــة.

ــون  ــذا القان ــة تنظــم له ــا جــاءت مــن الحكومــة، ألن الالئحــة التنفيذي ــا كم ــادة، وإبقائه ــة مــن الم ــة بحــذف اإلضاف المطالب
ــن. ــة للراهني ــم مدين ــة وذم ــات المالي ــى المعلوم شــروط الحصــول عل

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على إبقاء المادة كما جاءت من الحكومة.

أمــا مــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )8( مــن مشــروع 
القانــون فهــي:

االقتراح بحذف البند المستحدث )6( من المادة، واالكتفاء بالبند )4( من نفس المادة، لشموليته على نفس المعنى.

االقتراح باستبدال كلمة )تعهد( بـ )تصريح( لحسن الصياغة.

وقــد جــاء رد معالــي/ عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، علــى هــذه التعديــالت كاآلتــي:

المطالبــة بحــذف البنــد المســتحدث )6( مــن المــادة، لحفــظ حقــوق العمــالء فــي البنــوك، وحتــى ال يحــدث تضــارب فــي 
ــح. المصال

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على حذف البند المستحدث )6( من المادة.

أمــا أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )11( مــن مشــروع القانــون 
فهــي :

ــة  ــزوم موافق ــك لل ــا(، وذل ــاق طرفيه ــى اتف ــاًء عل ــى )وبن ــص عل ــذي ين ــادة ال ــن الم ــد )1( م ــز البن ــاء عج ــة بإبق المطالب
ــوق. ــجيل الحق ــجل لتس ــتخدام الس ــي اس ــن ف الطرفي
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ــي  ــا ف ــق عليه ــة المتف ــوق التالي ــي : )يجــوز تســجيل الحق ــح كالتال ــادة ليصب ــن الم ــد )1( م ــراح بإعــادة صياغــة البن االقت
ــون(. ــق أحــكام هــذا القان الســجل وف

وقــد جــاء رد معالــي/ عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، علــى هــذه التعديــالت كاآلتــي:

االقتــراح بحــذف عجــز البنــد )1( مــن المــادة الــذي ينــص علــى )وبنــاًء علــى اتفــاق طرفيهــا(، وذلــك ألنــه لــم يتحقــق هــدف 
اإلشــهار، ولحفــظ للحقــوق، بنــاء علــى مــا جــاء فــي المــادة )7( مــن نفــس القانــون.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافــق المجلــس علــى إعــادة صياغــة البنــد )1( مــن المــادة ليصبــح كالتالــي: )يجــوز تســجيل الحقــوق التاليــة المتفــق عليهــا 
فــي الســجل وفــق أحــكام هــذا القانــون(.

وبخصــوص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )13( مــن مشــروع 
القانــون فهــي:

وافــق المجلــس علــى إضافــة كلمــة )عمــل( فــي البنــد )3( مــن المــادة لتصبــح )تفصــل المحكمــة فــي االعتــراض المقــدم 
وفــق البنديــن )1( و)2( مــن هــذه المــادة خــالل 10 عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ الطعــن قابلــة للمــد لمــدة أخــرى مماثلــة 

ويعتبــر قرارهــا نهائيــاً وال يقبــل الطعــن بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن(. 

وقــد جــاء رد معالــي/ عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، علــى هــذه التعديــالت كاآلتــي:

 االقتــراح بإضافــة كلمــة )عمــل( فــي البنــد )3( مــن المــادة لتصبــح )... خــالل 10 عشــرة أيــام عمــل مــن تاريخ الطعــن ...(، 
ألن مجمل القانون يتحدث عن أيام عمل.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافــق المجلــس علــى إضافــة كلمــة )عمــل( فــي البنــد )3( مــن المــادة لتصبــح )تفصــل المحكمــة فــي االعتــراض المقــدم 
وفــق البنديــن )1( و)2( مــن هــذه المــادة خــالل 10 عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ الطعــن قابلــة للمــد لمــدة أخــرى مماثلــة 

ويعتبــر قرارهــا نهائيــاً وال يقبــل الطعــن بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن(.

وفيمــا يخــص أهــم األفــكار واآلراء والمالحظــات التــي أبداهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء علــى المــادة )27( مــن مشــروع 
القانــون فهــي:

االقتــراح بإبقــاء كلمــة )ال تقــل( فــي صــدر المــادة، حتــى ال يحــدث تضــارب المصالــح بتحديــد المرتهــن مــدة قصيــرة يتــم 
خاللهــا التنفيــذ االتفاقــي علــى محــل الرهــن.

وقــد جــاء رد معالــي/ عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، علــى هــذه التعديــالت كاآلتــي:

ــد( بـــ )ال تقــل( فــي صــدر المــادة، حتــى ال تكــون المــدة مفتوحــة مــن تاريــخ وصــول  االقتــراح باســتبدال كلمــة )ال تزي
اإلخطــار.

FNC SESSION REPORT FINAL .indd   108 2/5/17   1:18 PM



 2015 - 2016م

108109

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على إبقاء المادة كما عدلتها اللجنة.

وفــي نهايــة النقــاش وافــق المجلــس علــى مشــروع القانــون مــن حيــث المبــدأ ثــم وافــق عليــه مــادة مــادة ثــم فــي مجموعــه 
بعــد تــالوة الجــدول المقــارن وإبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم عليــه.

)ج13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(

مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم )6( لســنة   .17 
1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية:  

يهدف مشروع القانون إلى:

أوالً: تعديل مسمى الهيئة إلى )الهيئة العامة للمعاشات( وحذف عبارة التأمينات االجتماعية من عنوان المشروع بحيث 
تختص الهيئة بمعاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين.

ثانياً: تعديل عدد أعضاء مجلس اإلدارة من تسعة كحد أقصى إلى عدد غير محدد ال يقل عن تسعة.

ثالثاً: إلغاء النص الذي يحدد رأسمال الهيئة الذي ساهمت به الحكومة عن تأسيس الهيئة.

أما أهم األفكار واآلراء والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء على المادة )1( من مشروع القانون فهي:

وافق المجلس على إبقاء مصطلح )الدولة( كما جاء من الحكومة.

وافق المجلس على إبقاء مصطلح )رئيس المجلس( كما جاء من الحكومة.

وقد جاء رد معالي/ عبيد حميد الطاير – وزير الدولة للشؤون المالية – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات 
والتأمينات االجتماعية، على هذه التعديالت كاآلتي:

االقتراح بعدم حذف مصطلح الدولة من المادة، ألنها قد تم تضمينها في المادة )3( من القانون وينص على )يكون مقر الهيئة 
في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة فتح مكاتب للهيئة داخل الدولة(.

االقتراح بحذف كلمة )الهيئة( من مصطلح )رئيس المجلس( لتصبح كالتالي: )رئيس مجلس إدارة( ألنها معرفة.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على إبقاء مصطلح )الدولة( كما جاء من الحكومة.

وافق المجلس على إبقاء مصطلح )رئيس المجلس( كما جاء من الحكومة.

وبخصوص أهم األفكار واآلراء والمالحظات التي أبداها أصحاب السعادة األعضاء على المادة )6( من مشروع القانون 
فهي:

المطالبة بإبقاء عجز البند )ب( من المادة كما عدلته اللجنة وهو )والتأمينات االجتماعية وبما ينقص من مقدارها 
للمشتركين والمستفيدين(، لحماية حقوق المشتركين في الهيئة ولتأكيد رؤية القيادة الرشيدة.

االقتراح بإبقاء البند )ب( من المادة كما جاء من الحكومة، مع التأكيد على أنه لن يتم االنتقاص من الحقوق المكتسبة 
للمتقاعدين.
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المطالبة بإبقاء عجز البند )ب( من المادة كما عدلته اللجنة وهو )والتأمينات االجتماعية وبما ينقص من مقدارها 
للمشتركين والمستفيدين( وذلك لعدم تأثيره على اختصاصات سلطة مجلس الوزراء.

االقتراح بإعادة صياغة عجز البند )ب( من المادة ليصبح كالتالي: )اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات 
والتأمينات االجتماعية، بما يحقق رؤية القيادة في رفع المستوى المعيشي للمشتركين، وتوفير آليات العمل(.

االقتراح بحذف عجز البند )ب( من المادة كما عدلته اللجنة وهو )والتأمينات االجتماعية وبما ينقص من مقدارها 
للمشتركين والمستفيدين(، لتأثيره على قرارات مجلس الوزراء وإعطائه الحرية في التصرف بما هو يناسب.

االقتراح بإبقاء جزء من عجز البند )ب( من المادة كما عدلته اللجنة وهو )اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات 
والتأمينات االجتماعية( لحفظ حقوق المواطنين.

وقد جاء رد معالي/ عبيد حميد الطاير – وزير الدولة للشؤون المالية – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات 
والتأمينات االجتماعية، على هذه التعديالت كاآلتي:

االقتراح بحذف عجز البند )ب( من المادة كما عدلته اللجنة وهو )والتأمينات االجتماعية وبما ينقص من مقدارها 
للمشتركين والمستفيدين(، ألن هذا األمر من اختصاصات مجلس الوزراء.

المطالبة بحذف عجز البند )ب( من المادة كما عدلته اللجنة وهو )والتأمينات االجتماعية وبما ينقص من مقدارها 
للمشتركين والمستفيدين(، لعدم تقييد عمل مجلس الوزراء.

االقتراح بإبقاء جزء من عجز البند )ب( من المادة كما عدلته اللجنة وهو )اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات 
والتأمينات االجتماعية(.

أما موقف المجلس بشأن هذه المادة فقد كان كاآلتي:

وافق المجلس على إعادة صياغة البند )ب( من المادة ليصبح كالتالي: )اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات 
االجتماعية(.

وفي نهاية النقاش وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم وافق عليه مادة مادة ثم في مجموعه بعد تالوة 
الجدول المقارن، وإبداء بعض السادة األعضاء مالحظاتهم عليه.

)ج13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(
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5. االتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الحكومة:
بلــغ عــدد االتفاقيــات والمعاهــدات التــي اطلــع عليهــا المجلــس )42( اتفاقيــة ومعاهــدة والجــدول اآلتــي يوضــح أهــم 

القضايــا التــي تناولتهــا هــذه المعاهــدات واالتفاقيــات:

القضايا 
الرئيسية

عدد االتفاقيات 
االتفاقيات والمعاهداتوالمعاهدات

القضايا 
االقتصادية

مرسوم اتحادي رقم )102( لسنة 2015 بشأن التصديق على بروتوكول لتعديل 16  .1
اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب 

على الدخل ورأس المال وبروتوكولها الموقعة في دبي بين الدولة ودوقية 
 لكسمبورج الكبرى. 

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )103( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة   .2
 الدولة وحكومة جمهورية كينيا لتشجيع وحماية االستثمارات. 

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )104( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين الدولة   .3
وحكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية في شأن 

تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على 
الدخل. )ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )107( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية التعاون   .4
اإلداري المتبادل في المسائل الجمركية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية 

 كوريا.
)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )138( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة   .5
 الدولة وحكومة جمهورية قيرغيزستان بشأن التعاون االقتصادي.

 )ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )140( لسنة 2015 بالتصديق على البروتوكول الثاني   .6
لتعديل االتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب 

 االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
)ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(
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القضايا 
الرئيسية

عدد االتفاقيات 
االتفاقيات والمعاهداتوالمعاهدات

مرسوم اتحادي رقم )141( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة   .7
الدولة وحكومة بربادوس لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما 

 يتعلق بالضرائب على الدخل.
)ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م( 

مرسوم اتحادي رقم )142( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة   .8
الدولة وحكومة جمهورية قيرغيزستان في شأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع 

 التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل.
 )ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )147( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية تعاون اداري   .9
 متبادل في المسائل الجمركية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المغربية.

)ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )154( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية للتعاون   .10
 االقتصادي والتجاري بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جزر القمر.

 )ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )157( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة   .11
 الدولة وحكومة جمهورية قيرغيزستان لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات.

 )ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )9( لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة   .12
وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال الضريبي الدولي وتطبيق 

 قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(.
 )ج 5 المعقودة بتاريخ 2016/02/16م(

مرسوم اتحادي رقم )39( لسنة 2016 بشأن التصديق على بالتصديق على   .13
 اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية.

 ) ج 8 المعقودة بتاريخ 2016/04/12م(

مرسوم اتحادي رقم )40( لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة   .14
وحكومة جمهورية أثيوبيا االتحادية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي 

 ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. 
) ج 8 المعقودة بتاريخ 2016/04/12م(

مرسوم اتحادي رقم )82( لسنة 2016 بشأن التصديق على اتفاقية التعاون   .15
 اإلداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة ومملكة هولندا. 

) ج 13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(

مرسوم اتحادي رقم )83( لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة   .16
 وحكومة جمهورية المجر في شأن التعاون االقتصادي والفني.

 ) ج 13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(
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القضايا 
الرئيسية

عدد االتفاقيات 
االتفاقيات والمعاهداتوالمعاهدات

مرسوم اتحادي رقم )108( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين الدولة . 131القضايا األمنية
 وجمهورية بالروسيا حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. 

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )109( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بشأن تسليم . 2
 المجرمين بين الدولة وجمهورية أوزبكستان.

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )110( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية المساعدة . 3
 القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان. 

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )111( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين الدولة . 4
وجمهورية قيرغيزستان بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. 

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )112( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية تسليم . 5
 المجرمين بين الدولة وجمهورية بيالروسيا.

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )113( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين الدولة . 6
وجمهورية قيرغيزستان حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية 

 والتجارية.
)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )114( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين الدولة . 7
 وجمهورية قيرغيزستان بشأن تسليم المجرمين.

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )115( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين الدولة . 8
 وروسيا االتحادية بشأن تسليم المجرمين.

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )116( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية نقل . 9
 األشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية أوزبكستان.

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )117( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين الدولة . 10
 وروسيا االتحادية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(
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القضايا 
الرئيسية

عدد االتفاقيات 
االتفاقيات والمعاهداتوالمعاهدات

مرسوم اتحادي رقم )143( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة . 11
اإلمارات العربية المتحدة واالتحاد األوروبي والجماعة األوروبية للطاقة الذرية 

 حول منح مزايا وحصانات بعثة االتحاد األوروبي في الدولة. 
)ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )144( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة . 12
 واالتحاد األوروبي بشأن اإلعفاء من تأشيرات اإلقامة قصيرة األجل. 

)ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )145( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة . 13
ومجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا بشأن اإلعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة 

 لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة / الخدمة. 
)ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )155( لسنة 2015 بانضمام الدولة إلى معاهدة المحافظة . 11القضايا البيئية
 على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.

)ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )41( لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة . 11القضايا الثقافية
وحكومة روسيا االتحادية بشأن الحماية المشتركة للملكية الفكرية في سياق 

 التعاون العسكري - الفني الثنائي.
) ج 8 المعقودة بتاريخ 2016/04/12م(
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القضايا 
الرئيسية

عدد االتفاقيات 
االتفاقيات والمعاهداتوالمعاهدات

مرسوم اتحادي رقم )105( لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين الدولة . 111أخرى
وجمهورية طاجيكستان بشأن تخصيص أراضي بغرض تشييد مباني للبعثات 

 الدبلوماسية. 
)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )106( لسنة 2015 بشأن انضمام الدولة إلى المجلس . 2
 الدولي للتمور. 

)ج2 المعقودة بتاريخ2015/12/22م(

مرسوم اتحادي رقم )139( لسنة 2015 بالتصديق على وثائق اتحاد البريد . 3
 العالمي بشأن قرارات المؤتمر البريدي العالمي الخامس والعشرين. 

)ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )137( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة . 4
الدولة وحكومة جمهورية مولدوفا في شأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما 

 ورائهما. 
)ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )146( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة . 5
الدولة وحكومة جمهورية بنغالديش الشعبية بشأن تخصيص قطعة أرض 

في حي باريدارا الدبلوماسي في داكا لحكومة دولة االمارات العربية المتحدة 
 بغرض تشييد مبنى للسفارة. 

)ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )156( لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة . 6
الدولة وحكومة جمهورية افريقيا الوسطى في شأن الخدمات الجوية بين 

 اقليميهما وفيما ورائهما. 
)ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(

مرسوم اتحادي رقم )10( لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة . 7
 وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية. 

)ج 5 المعقودة بتاريخ 2016/02/16م(

مرسوم اتحادي رقم )11( لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة . 8
وحكومة جمهورية بوركينا فاسو في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما 

 ورائهما. 
)ج 5 المعقودة بتاريخ 2016/02/16م(
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القضايا 
الرئيسية

عدد االتفاقيات 
االتفاقيات والمعاهداتوالمعاهدات

مرسوم اتحادي رقم )12( لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين . 9
حكومة الدولة وحكومة جامايكا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما 

 ورائهما. 
)ج 5 المعقودة بتاريخ 2016/02/16م(

مرسوم اتحادي رقم )84( لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة . 10
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في شأن الخدمات 

 الجوية. 
) ج 13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(

مرسوم اتحادي رقم )85( لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة . 11
وحكومة جمهورية قيرغستان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما 

 ورائهما. 
) ج 13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(

42المجموع
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قضايا اقتصادية قضايا أمنية قضايا بيئية قضايا ثقافية قضايا أخرى

رسم بياني يمثل القضايا التي تناولتها المعاهدات واالتفاقيات التي تم االطالع عليها:

6 - قرارات صاحب السمو رئيس الدولة: 
ــة للمجلــس  ــة رقــم )1( لســنة 2016 بإصــدار الالئحــة الداخلي أحيــط المجلــس علمــاً بقــرار صاحــب الســمو رئيــس الدول

ــي االتحــادي. الوطن

) ج 13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(
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]  ثالثًا [
 نشاط المجلس خالل الدور األول 

في الجانب الرقابي:
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1. الموضوعات العامة:
مؤشرات عامة حول مناقشة الموضوعات العامة:

كان لــدى المجلــس مــن الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر عــدد )20( موضوعــاً عامــاً تــم عرضــه علــى لجــان المجلــس 
للتبنــي، وقــد وافــق المجلــس علــى تبنــي اللجــان لعــدد )10( موضوعــات عامــة مــن هــذه الموضوعــات ، ووافــق علــى 
حفــظ عــدد )10( موضوعــات عامــة األخــرى المتبقيــة* وقــد انتهــى المجلــس خــالل هــذا الــدور مــن مناقشــة عــدد )3( 
موضوعــات عامــة فقــط مــن الموضوعــات التــي تبنتهــا اللجــان، وأصــدر بشــأنها عــدد )3( توصيــات إلــى الحكومــة * 
، ويالحــظ أن عــدد الســاعات المخصصــة لمناقشــة هــذه الموضوعــات قــد بلــغ )12( ســاعة و)51( دقيقــة و)38( ثانيــة 
وبنســبة بلغــت ) 17.3 %( مــن مجمــل زمــن مناقشــات الجلســات البالــغ )74( ســاعة و)9( دقائــق و)50( ثانيــة، وبذلــك 
ــم  ــاً آخــر ت ــاك عــدد )17 ( موضوعــاً عام ــا أن هن ــد الدراســة *، كم ــة قي ــام اللجــان عــدد )7( موضوعــات عام ــي أم بق

إرســاله لمجلــس الــوزراء لطلــب الموافقــة علــى مناقشــته*.

_________________________________________________________
* رسائل توصيات المجلس في شأن الموضوعات العامة إلى الحكومة مرفق رقم )11( في التقرير.

* جدول بالموضوعات العامة التي تم حفظها مرفق رقم ) 12( في التقرير
* جدول بالموضوعات العامة التي ال زالت أمام اللجان مرفق رقم )13 ( في التقرير .

* جدول بالموضوعات العامة التي أرسلت إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة على مناقشتها مرفق رقم )14 ( في التقرير .
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قضايا الموضوعات العامة:
جدول يمثل قضايا الموضوعات العامة والزمن المستغرق لمناقشة كل موضوع عام :

عدد الموضوعات الموضوعات العامةالقضايا الرئيسية
الساعات المستغرقةالعامة

نسبة مناقشة 
كل موضوع عام 
من الزمن الكلي 

للجلسات
" سياسة وزارة الصحة قضايا صحية

"
)5( ساعات و)36( دقيقة 1

و)56( ثانية
% 7.5

" سياسة الهيئة العامة قضايا خدمية
لتنظيم قطاع االتصاالت"

)3( ساعات و)28( دقيقة 1
و)44( ثانية

% 4.7

" حماية المجتمع من قضايا اجتماعية
المواد المخدرة"

)3( ساعات و)45( دقيقة 1
و)58( ثانية

% 5.1

)12( ساعة و)51( دقيقة 3المجموع
و)38( ثانية

% 17.3

رسم بياني بالزمن المستغرق لمناقشة الموضوعات العامة :

7.5%

4.7%
5.1%

0%

1.0%

2.0%

4.0%

6.0%

7.0%

8.0%

3.0%

5.0%
قضايا خدمية

قضايا اجتماعية

قضايا المعاشات
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وقد جاءت مناقشة الموضوعات العامة على النحو اآلتي:

موضــوع "سياســة وزارة الصحــة" وقــد كانــت أبــرز االستفســارات والمالحظــات   .1
التــي طرحهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء فيــه هــي:

االستفســار حــول مــدى جاهزيــة المراكــز الطبيــة مــن ناحيــة المــوارد البشــرية المدربــة وأجهــزة ومعــدات مخبريــة 	 
ولقاحــات مرتبطــة لتنفيــذ برنامــج الفحــص الطبــي المبكــر فــي عــام 2014م.

ــع 	  ــل جمي ــم تحوي ــه يت ــن أن ــث تبي ــر عــن الســرطان، حي ــز متخصصــة للكشــف المبك ــاب مراك االســتفهام عــن غي
ــة. ــي رأس الخيم ــي ف ــة التخصص ــفى خليف ــوام، ومستش ــفى ت ــى مستش ــاالت إل الح

التساؤل عن قلة الكوادر الفنية المتخصصة في أمراض السرطان، والمتخصصين في قراءة النتائج.	 

ــى 	  ــات المرض ــال عين ــم إرس ــث يت ــا، حي ــات وتحليله ــذ العيان ــة ألخ ــرات تخصصي ــاب مختب ــن غي ــار ع االستفس
ــج. ــذ النتائ ــهم ألخ ــى بأنفس ــاب المرض ــك ذه ــتدعي ذل ــوزارة، ويس ــع ال ــدة م ــة متعاق ــفيات خاص لمستش

االســتفهام عــن أســباب غيــاب عــالج الســرطان باإلشــعاع، حيــث إنــه يتــم عالجــه فقــط مــن خــالل الجراحــة والعــالج 	 
الكيميائي.

التســاؤل عــن عــدم شــمول اســتراتيجية الــوزارة لعــام )2016م( علــى مبــادرات لعــالج مــرض الثالســيميا والربــو 	 
وأمــراض الكلــى وتطعيمــات عنــق الرحــم.

االستفسار عن وضع الوزارة ميزانية لمراكز التثقيف والتطعيم التابعة لها.	 

االســتفهام عــن إجمالــي عــدد المراكــز الصحيــة التــي تتوفــر فيهــا عيــادات الفحــص الــدوري، ومــا إجمالــي عــدد 	 
ــدوري خــالل عــام 2014 م 2015- م. ــن قامــوا بالفحــص ال ــراد الذي األف

التســاؤل عــن نتائــج جهــود الــوزارة لرفــع مســتوى الوعــي الصحــي فــي المجتمــع بأهميــة الفحــص الشــامل والمبكــر 	 
لألمراض.

االستفســار عــن البرامــج واألنشــطة الــواردة فــي خطــة الــوزارة بشــأن التوعيــة بخطــر البدانــة والســمنة خــالل عــام 	 
2014م2015-م، ومــا هــو المســتهدف منهــا فــي الخطــط التشــغيلية، ومــا هــي نتائــج هــذه الخطــة فــي عــام 2014م.

ــي 	  ــوارد ف ــات والم ــر اإلمكان ــأن توف ــي ش ــم ف ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــيق م ــوزارة للتنس ــة ال ــن خط ــتفهام ع االس
ــة. ــي التفاعلي ــف الصح ــص التثقي ــم حص ــدارس لتقدي الم

التســاؤل عــن إجمالــي عــدد الكــوادر الطبيــة والفنيــة فــي المــدارس علــى مســتوى الدولــة، ومــا هــي طبيعــة الخدمــات 	 
ــي يقدمونها. الت

االستفسار عن األسباب التي أدت لتأخر إصدار قانون الصحة النفسية.	 

التساؤل عن النتائج المتوقعة من تنفيذ قانون الصحة النفسية مقارنة بالوضع الحالي.	 

االســتفهام عــن المبــادرات والبرامــج التــي اعتمدتهــا الــوزارة فــي خطتهــا لتنفيــذ توصيــات المؤتمــر الدولــي للصحــة 	 
النفســية والســلوكية للطفــل، ومــا هــي الخطــة الزمنيــة لتنفيذهــا.
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االستفســار عــن أوجــه التنســيق والتعــاون بيــن الــوزارة ووزارة الداخليــة للحــد مــن التجــاوزات التــي تحــدث فــي 	 
صــرف األدويــة النفســية.

االســتفهام عــن التحديــات التــي تحــول دون تفعيــل نظــام الربــط اإللكترونــي بيــن العيــادات النفســية والصيدليــات مــع 	 
أنــه قــد االنتهــاء منــه.

ــة 	  ــة الوطني ــأن الخط ــة بش ــؤون االجتماعي ــوازرة ووزارة الش ــن ال ــاون بي ــيق والتع ــه التنس ــن أوج ــار ع االستفس
ــة. ــذه الخط ــي ه ــوزارة ف ــو دور ال ــا ه ــنين، وم للمس

االستفهام عن المدة الزمنية التي سيتم االنتهاء فيها من تنفيذ الخطة الوطنية للمسنين.	 

االستفسار عن عدم تشغيل مستشفى الشارقة للنساء والوالدة واألطفال على الرغم من االنتهاء منه.	 

ــه عــدم حصــول 	  ــى الخــارج ممــا يترتــب علي ــة إل ــة ابتعــاث الطلب ــة تنظــم عملي ــاب جهــة مركزي التســاؤل عــن غي
ــن إليهــا. ــدول المبتعثي ــى مقاعــد فــي ال ــة عل الطلب

ــة 	  االستفســار عــن عــدم تشــغيل المراكــز الصحيــة فــي المناطــق التــي تبعــد عــن المــدن بطاقتهــا االســتيعابية كامل
ــة فيهــا.  ــة الالزمــة والكافي ــر الكــوادر الطبي ــة وعــدم توف ــرات الصباحي ــي الفت ــط ف واقتصــار ســاعات العمــل فيهــا فق

االستفهام حول ما إذا كان تعريف الوفاة الدماغية في الدولة يتواءم مع تعريفه في الدول الخليجية.	 

التســاؤل عــن إعــداد مشــروع قانــون للتبــرع باألعضــاء وزراعتهــا، وإمكانيــة إدراج اســتمارة علــى موقــع الــوزارة 	 
تمكــن المواطنيــن وكافــة الراغبيــن فــي التســجيل للتبــرع بأعضائهــم كمــا هــول الحــال فــي بعــض الــدول الخليجيــة 

والعالميــة.

التساؤل عن المرحلة التي وصل إليها قانون التأمين الصحي وعم إذا كان سيصل إلى المجلس قريباً.	 

االستفســار عــن توجــه الــوزارة فــي إنشــاء ممشــى رياضــي فــي كل إمــارة لتشــجيع المجتمــع علــى تعزيــز النشــاط 	 
البدنــي.

االســتفهام عــن وجــود مبــادرة لــدى الــوزارة لتطويــر الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمســنين وإعطائهــم مبــدأ األولويــة 	 
فــي تلقــي العــالج.

التساؤل عن دور ومخرجات المجلس األعلى للصحة.	 

االستفسار عن التحديات التي تعوق إصدار البورد اإلماراتي.	 

ــى التدخــل 	  ــاج إل ــي تحت ــة الت ــي عــالج الحــاالت الصحي ــة المختصــة ف ــر األجهــزة الطبي االســتفهام عــن مــدى توف
ــرة. ــفيات الصغي ــف المستش ــي مختل ــك ف ــة وذل الســريع وعرضــه للجلطــات والســكتات الدماغي

المطالبــة بإنشــاء مراكــز متخصصــة لتشــخيص وعــالج الحــاالت المرضيــة المصابــة بمــرض "التصلــب اللويحــي" 	 
فــي مختلــف إمــارات الدولــة. 

التساؤل عن جهود الوزارة بشأن إعداد خطة وطنية وبرامج لتعزيز النشاط البدني في الدولة.	 

االستفســار عــن مــدى تطابــق اســتراتيجية الــوزارة فــي شــأن تعزيــز الصحــة والتثقيــف الصحــي، مــع اســتراتيجية 	 
منظمــة الصحــة العالميــة فــي هــذا الشــأن.

ــة 	  ــج الصح ــق برام ــال تطبي ــي مج ــة ف ــية البيئي ــة المدرس ــا للصح ــة العلي ــة الوطني ــتفهام عــن مخرجــات اللجن االس
ــا. ــن أعضائه ــيق بي ــدى التنس ــابقة، وم ــوام الس ــاالت خــالل االع ــف المج ــي مختل ــية ف المدرس
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االستفسار عن وجود خطط وبرامج لدى الوزارة موجهه بشأن التثقيف بمرض السكري وسبل الوقاية منه.	 

التســاؤل عــن قيــاس نتائــج الحمــالت التــي قامــت بهــا الــوزارة فــي شــأن التثقيــف بمــرض الســكري، ومــدى متابعــة 	 
الملــف الصحــي للطلبــة داخــل المؤسســات التربويــة.

االستفهام عن اإلجراءات المتبعة مع حاالت األخطاء الطبية والعقوبات التي يتم فرضها ضدها.	 

االستفسار عن جهود الوزارة لتوفير خدمات الكشف المبكر لمرض التوحد.	 

المطالبــة بإنشــاء مراكــز لعــالج التوحــد علــى مســتوى الدولــة ودعــم المراكــز القائمــة الســتيعاب األعــداد المتزايــدة 	 
علــى قوائــم االنتظــار.

االستفســار عــن وجــود تنســيق وتعــاون بيــن الــوزارة ووســائل اإلعــالم فــي إعــداد وتنفيــذ برامــج التوعيــة والتثقيــف 	 
فــي وســائل اإلعــالم لرفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي بمــرض التوحــد، وكيفيــة التعامــل مــع األطفــال المصابيــن بــه.

المطالبــة بتوفيــر مراكــز وعيــادات خاصــة بالمستشــفيات لمعالجــة أطفــال متالزمــة داون وخاصــة فــي اإلمــارات 	 
الشــمالية.

المطالبــة بتوحيــد معاييــر تصنيــف المنشــآت الطبيــة الخاصــة والحكوميــة لضمــان تقديــم أفضــل الخدمــات الصحيــة 	 
للمرضــى.

االستفســار عــن وجــود رقابــة ألســعار التشــخيص والعــالج للمنشــآت الصحيــة العاملــة بالدولــة التــي تقــدم خدمــات 	 
صحيــة متشــابهة للمرضــى المواطنيــن والمقيميــن.

االستفسار عن دور الوزارة في اتخاذ االحتياطات الالزمة لمكافحة انتشار األوبئة. 	 

ــرات 	  ــام المتخصصــة والمختب ــع األقس ــمالية تشــمل جمي ــارات الش ــي اإلم ــاملة ف ــة ش ــة طبي ــاء مدين ــراح بإنش االقت
ــي مــكان واحــد. ــة األمــراض ف ــة لعــالج كاف الطبي

االستفســار عــن توجــه الــوزارة فــي اســتخدام الخاليــا الجذعيــة فــي عــالج بعــض األمــراض مــع توفيــر بنــوك حيويــة 	 
لالحتفــاظ بــدم الحبــل الســري الــذي يحتــوي بالخاليــا الجذعية. 

ــوادر البشــرية المختصــة بطــب المســنين أو الشــيخوخة 	  ــص الك ــوزارة لحــل مشــكلة نق ــود ال االستفســار عــن جه
ــة. ــة المنزلي ــدم لهــم مــن خــالل الرعاي ــي تق ــة بهــم والخدمــات الت والعناي

االستفســار عــن خطــة الــوزارة لزيــادة أعــداد الكــوادر الطبيــة مــن خــالل ازديــاد أعــداد المبتعثيــن لدراســة 	 
ــارج. ــالج بالخ ــون الع ــن يتلق ــى الذي ــداد المرض ــن أع ــل م ــي التقلي ــاهم ف ــذي سيس ــة، وال ــة المطلوب ــات الطبي التخصص

المطالبــة بإنشــاء العديــد مــن المراكــز البحثيــة مــن أجــل تطويــر القطــاع الصحــي وجــذب المســتثمرين فــي القطــاع 	 
الصحــي وجعــل الدولــة مقصــد للســياحة العالجيــة فــي المنطقــة.

المطالبــة بتقنيــن ومراقبــة أســعار األدويــة فــي الصيدليــات المنتشــرة بالدولــة لتكــون متداولــه بيــن المرضــى وخاصــة 	 
المصابيــن باألمــراض المزمنة.

االستفسار عن آلية نقل المرضى النفسيين للمستشفيات من أجل تقلي العالج الالزم. 	 

المطالبة بإنشاء مركز لمعالجة ومكافحة اإلدمان في اإلمارات الشمالية.	 

ــص 	  ــة نق ــفيات وخاص ــة والمستش ــز الصحي ــوال المراك ــى أح ــالع عل ــة لالط ــارات الميداني ــام بالزي ــة القي المطالب
ــالج. ــخيص والع ــى للتش ــار المرض ــدة انتظ ــة وم ــوادر الطبي الك
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وقد جاء رد معالي / عبدالرحمن محمد العويس – وزير الصحة على هذه االستفسارات والمالحظات كاآلتي:

التأكيــد علــى حــرص الــوزارة علــى الفحــص المبكــر للســرطان، وذلــك مــن خــالل وجــود مركــز متخصــص حــول 	 
ــي رأس  ــي ف ــة التخصص ــفى خليف ــي، ومستش ــفى دب ــوام ومستش ــفى ت ــى مستش ــة إل ــرطان، باإلضاف ــراض الس أم
الخيمــة الــذي يخــدم اإلمــارات الشــمالية، كمــا أن هنــاك العديــد مــن المبــادرات والحمــالت للحــد مــن هــذه األمــراض.

تواجــه الــوزارة تحديــاً كبيــراً حــول عــدم وجــود اختبــارات ســريعة للكشــف المبكــر عــن الســرطان، وكذلــك عــزوف 	 
ــن  ــد م ــة للح ــة الوردي ــادرة القافل ــادرات كمب ــرة إطــالق المب ــي فت ــرطان ف ــر للس ــن الفحــص المكب ــاث ع ــة اإلن فئ

ســرطان الثــدي. 

اإلشــارة إلــى قيــام شــركة مبادلــة بالتعاقــد مــع مختبــر مرجعــي معنــي بالفحوصــات المتقدمــة وإرســالها للخــارج، 	 
وكذلــك يتــم تحويــل بعــض الحــاالت إلــى مستشــفى تــوام، ومستشــفى خليفــة التخصصــي فــي رأس الخيمــة، وبعــض 

الحــاالت المســتعصية يتــم إرســالها إلــى الخــارج.

التأكيــد علــى مواجهــة وزارة الصحــة العديــد مــن الصعوبــات، ورغبــة عــدد مــن المرضــى الذيــن يتعالجــون فــي 	 
المستشــفيات التابعــة لهــا االنتقــال إلــى العــالج فــي المستشــفيات التابعــة للهيئــات الصحيــة المحليــة.

اإلشــارة إلــى قيــام الــوزارة بعــد الخلــوة الوزاريــة األخيــرة فــي صيــر بنــي يــاس بإطــالق مبــادرة الفحــص المبكــر 	 
لألمــراض، حيــث تــم تأهيــل جميــع المراكــز الصحيــة، وهنــاك )72( مركــزاً حاليــاً يعمــل علــى تنفيــذ هــذه المبــادرة.

ــغ 	  ــة تبل ــي الدول ــث إن نســبة الســمنة ف ــي لمكافحــة الســمنة حي ــج الوطن ــذ البرنام ــوزارة بتنفي ــام ال ــى قي  اإلشــارة إل
حالياً )16 %( والمستهدف خفض هذه النسبة إلى )12 %( خالل عام )2021-2020(.

ــاً فــي المــدارس منهــا: إصــدار نظــام غذائــي 	  قامــت الــوزارة بعــدد مــن الحمــالت التوعويــة لتثقيــف الطلبــة صحي
واضــح بالتنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة شــؤون الرئاســة لنشــر كتيبــات تثقيفيــة للطلبــة حــول الغــذاء 
الصحــي، كمــا أن هنــاك )200( ممرضــة فــي مــدارس الدولــة تــم تدريبهــن علــى التوعيــة الصحيــة والغــذاء الصحــي. 

التأكيــد علــى أن الــوزارة قامــت باالنتهــاء مــن قانــون الصحــة النفســية وتــم تســليمه إلــى اللجنــة المختصــة لتعديــل 	 
بعــض المالحظــات قبــل تســليمه إلــى مجلــس الــوزراء.

ــي مجــال الصحــة النفســية 	  ــوادر متخصصــة ف ــى ك ــي الحصــول عل ــات ف ــوزارة صعوب ــة ال ــى مواجه اإلشــارة إل
ــي هــذا المجــال. ــوزارة خدمــات ف ــدم ال ــا تق ــل، كم والســلوكية للطف

ــم توضــع خطــة واضحــة لتوصيــات المؤتمــر الدولــي للصحــة النفســية والســلوكية للطفــل، أمــا فــي إطــار طــب 	  ل
ــال. ــي الطــب النفســي لألطف ــط ف ــورة واحــدة فق ــال توجــد دكت التعامــل النفســي لألطف

ــاً بإشــراف مــن وزارة الداخليــة بمراقبــة صــرف األدويــة، وال يمكــن صرفهــا إال عــن 	  هنــاك برنامــج مطبــق حالي
طريــق هــذا النظــام.

اإلشــارة إلــى وجــود مستشــفى عبيــد هللا وهــو مستشــفى متخصــص للمســنين، وكذلــك مستشــفى خليفــة فــي عجمــان 	 
يقــدم خدمــات للمســنين، وقــد تــم إطــالق مبــادرة العيــادة المتنقلــة، وســيتم وضــع خطــة مســتقبلية واضحــة لرعايــة 

المســنين.

ــم اعتمادهــا مــن 	  ــة معــاق التــي يت ــم إصــدار بطاقــة فئ ــاك مجموعــة مــن اللجــان المشــتركة ويت ــه إلــى أن هن التنوي
اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة، كذلــك هنــاك المجلــس الصحــي الــذي يمثــل كل جهــات 

الصحــة فــي جميــع أنحــاء الدولــة.
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ــغال 	  ــن وزارة األش ــال م ــوالدة واألطف ــاء وال ــارقة للنس ــفى الش ــوزارة لمستش ــتالم ال ــم اس ــم يت ــه ل ــى أن ــه إل التنوي
بالكامــل، وخــالل الفتــرة القــادم ســيتم تســليمه، وتــم التعاقــد مــع شــركة كنديــة إلدارة الحــوادث والطــوارئ فــي هــذا 

المستشــفى.

اإلشــارة إلــى أنــه تــم عقــد اجتماعــات موحــدة والتنســيق مــع الهيئــات الصحيــة والتعليــم العالــي وأيضــاً الــدول التــي 	 
يتــم ابتعــاث الطلبــة إليهــا كفرنســا وكنــدا. 

التنويــه إلــى أن الطلبــة المبتعثيــن يتــم إدراجهــم علــى شــواغر الــوزارة منــذ ابتعاثهــم وحتــى انتهائهــم مــن الدراســة، 	 
فلذلــك تتمنــى الــوزارة دعــم المجلــس الوطنــي مــن أجــل اســتحداث شــواغر للــوزارة لتعويــض تلــك الشــواغر.

التأكيــد علــى أن بعــض المراكــز يصعــب تشــغيلها بكامــل طاقتهــا نتيجــة لقلــة أعــداد المراجعيــن فيهــا، وأيضــاً عــدم 	 
ــرات المســائية  ــات الفت ــي مناوب ــل ف ــك المناطــق بالعم ــي تل ــم ف ــاء أموره ــات وأولي ــن المواطن ــات م ــول الموظف قب

والليليــة.

اإلشــارة إلــى أنــه كان هنــاك تحفــظ مــن بعــض الجهــات علــى تعريــف الوفــاة الدماغيــة، إال أنــه فــي النصــف الثانــي 	 
مــن عــام 2015 تــم االتفــاق علــى قانــون زراعــة األعضــاء ورفعــه إلــى مجلــس الــوزراء علــى أمــل أن يصــل إلــى 

المجلــس الوطنــي االتحــادي ويــرى النــور قريبــاً.

التأكيــد علــى أن الــوزارة انتهــت مــن رفــع المقترحــات وكافــة اإلجــراءات الالزمــة فــي شــأن قانــون التأميــن الصحــي 	 
وأصبــح األمــر مــن اختصــاص وزارة المالية. 

ــة العامــة للرياضــة والشــباب مــن أجــل تخصيــص 	  ــات والهيئ ــوزارة قامــت بالتنســيق مــع البلدي ــى أن ال ــه إل التنوي
ــي. ــز النشــاط البدن ــى تعزي ــة، لتشــجيع المجتمــع عل ــق الرياضي ــة إلنشــاء المراف ــف إمــارات الدول ــي مختل أماكــن ف

التنويــه إلــى أن وزارة الصحــة حصلــت علــى االعتمــاد األكاديمــي فــي أكثــر مــن )19( منشــأة مــن منظمــة االعتمــاد 	 
األكاديمي. 

التأكيــد علــى أن المجلــس األعلــى للصحــة يجتمــع دائمــاً ويعمــل علــى التنســيق بيــن أعضائــه مــن الجهــات الصحيــة 	 
فــي الدولــة، وعمــل علــى توحيــد نظــام التراخيــص الطبيــة وتعريــف مصطلــح المــوت الدماغــي.

التنويــه إلــى أن تبعيــة البــورد اإلماراتــي ترجــع إلــى وزارة التعليــم العالــي لكونهــا هــي الجهــة المختصــة فــي الجانــب 	 
األكاديمي.

اإلشــارة إلــى أن تخصيــص مراكــز متخصصــة فــي عــالج الحــاالت الطارئــة فــي كافــة المناطــق والمستشــفيات فــي 	 
الدولــة يعتبــر تحديــاً لــدى وزارة الصحــة، وتعمــل الــوزارة علــى تطبيــق مــا هــو معمــول بــه عالميــاً فــي هــذا الشــأن. 

التنويــه إلــى أن مــرض "التصلــب اللويحــي" يعتبــر مــن األمــراض الحديثــة والتــي تشــكل تحديــاً أمــام الطــب العالمــي 	 
فــي معرفــة أســبابه وعالجــه، إال أن وزارة الصحــة تعمــل علــى توفيــر كافــة األدويــة والعالجــات المتوفــرة لمختلــف 

ــراض مجاناً.  األم

ــأن 	  ــذا الش ــي ه ــالت ف ــالل الحم ــن خ ــي م ــف الصح ــز التثقي ــة لتعزي ــج توعوي ــة وبرام ــود خط ــى وج ــد عل التأكي
ــور. ــع الجمه ــر م ــل المباش والتواص

اإلشــارة إلــى أنــه يوجــد تنســيق بيــن أعضــاء اللجنــة الوطنيــة العليــا للصحــة المدرســية البيئيــة، وذلــك مــن خــالل 	 
وضــع دليــل للصحــة المدرســية وتدريــب الممرضيــن وأيضــاً إدراجهــا ضمــن المناهــج. 

ــة، 	  ــوزارة والدول ــدى ال ــاً ل ــي تشــكل تحدي ــى أن التعامــل مــع مــرض الســكري وهــو مــن األمــراض الت ــه إل التنوي
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ويتــم التعامــل معــه وفــق أفضــل الممارســات والعالجــات الحديثــة، إال أن النســب والحــاالت المصابــة بالســكري فــي 
الدولــة التــي يتــم نشــرها وتداولهــا غيــر صحيــة وغيــر دقيقــة.

التأكيــد علــى وجــود مختبــر تابــع للــوزارة يجــري حوالــي )20( فحصــاً لحديثــي الــوالدة ويســاعد فــي االكتشــاف 	 
المبكــر للعديــد مــن األمــراض ومنهــا متالزمــة داون.

هنــاك تنســيق قائــم مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة لرعايــة األطفــال المصابيــن بمــرض التوحــد، ويتــم تأهيــل كافــة 	 
ــم  ــل تقدي ــن أج ــة داون م ــد ومتالزم ــن بالتوح ــع المرضــى المصابي ــل م ــفيات للتعام ــي المستش ــة ف ــوادر العامل الك

الرعايــة الصحيــة الالزمــة لهــم.

ــة لمــدة 	  ــد مهل ــة وســيتم تحدي ــر تصنيــف المنشــآت الطبي ــد معايي ــاً دراســة لتوحي ــوزارة حالي ــى إعــداد ال ــد عل التأكي
)4( ســنوات لتصحيــح أوضــاع المنشــآت الصحيــة، لتتناســب مــع المعاييــر التــي تؤهلهــا لتقديــم الخدمــات الصحيــة 

للمرضــى.

التأكيــد علــى أنــه ســيتم وضــع ســقف للحــد األقصــى ألســعار التشــخيص والعــالج للمنشــآت الصحيــة خــالل المرحلــة 	 
المقبلــة بعــد اســتكمال آليــة الربــط بيــن الهيئــات الصحيــة الحكوميــة، والتــي مــن خاللهــا ســيتم مراقبــة أســعار جميــع 

الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمرضــى. 

التأكيــد علــى وجــود لجنــة طبيــة دائمــة علــى مســتوى الدولــة تتعــاون مــع إدارة األزمــات والكــوارث ووزارة البيئــة 	 
باإلضافــة إلــى لجــان أخــرى يتــم تشــكيلها لمكافحــة األوبئــة التــي قــد تتعــرض لهــا الدولــة. 

اســتخدام الخاليــا الجذعيــة لعــالج بعــض األمــراض كانــت بنــاء علــى تجــارب ولــم يتــم إثباتهــا علميــاً علــى المســتوى 	 
الصحــي العالمــي مــن أجــل اعتمادهــا فــي العــالج، وحــدد المجلــس الصحــي االتحــادي آليــة إلنشــاء البنــوك الحيويــة 

وســيتم إقرارهــا خــالل المرحلــة المقبلــة. 

ــي 	  ــن ف ــن والمواطني ــار الس ــة لكب ــة المتنقل ــة الخارجي ــة الصحي ــر الرعاي ــوزارة لتوفي ــا ال ــادرات أطلقته ــاك مب هن
المناطــق البعيــدة، واســتفاد مــن تلــك الخدمــات أكثــر مــن )120( ألــف شــخص خــالل أكثــر مــن )6000( زيــارة 

ــة. ــا وزارة الصح ــت به للمناطــق قام

ــن 	  ــار الســن والمرضــى المتواجدي ــة لكب ــة المنزلي ــر الرعاي ــة توفي ــوزارة بتدريــب بعــض األســر فــي كيفي قامــت ال
فــي المنــازل، أمــا بشــأن تدريــب بعــض العامليــن فــي الرعايــة المنزليــة ســيتم دراســته ليكــون حيــز التطبيــق خــالل 

المرحلــة المقبلــة.

تســعى وزارة الصحــة خــالل الفتــرة المقبلــة إلــى زيــادة ابتعــاث الكــوادر الطبيــة للدراســة ســواء فــي الخــارج أو فــي 	 
الجامعــات المتخصصــة بالدولــة، والــذي ســيقابله تقليــل أعــداد المرضــى الذيــن يتلقــون العــالج بالخــارج.

اإلشــارة إلــى قيــام الــوزارة بتشــجيع كافــة الكــوادر الطبيــة إلجــراء البحــوث العلميــة المتخصصــة، والتــي تســاهم فــي 	 
تطويــر الخدمــات الطبيــة، وأجــري فــي اآلونــة األخيــرة أكثــر مــن )40( بحثــاً علميــاً متخصصــاً لــوزارة الصحــة.

هنــاك تفــاوت فــي أســعار األدويــة بيــن الــدول المنتجــة والمســتوردة وخاصــة إذا كانــت الشــركة األساســية للــدواء ال 	 
تســمح لــك بالتصنيــع فــي اإلمــارات، ممــا سيســاهم فــي رفــع ســعر الــدواء.

ــة 	  ــاص وزارة الصح ــن اختص ــو م ــة ه ــوزارة الصح ــة ل ــفيات التابع ــن المستش ــي بي ــل الداخل ــى أن النق ــه إل التنوي
ســواء كان المريــض مــن المرضــى النفســيين أو غيرهــم، أمــا النقــل الخارجــي فهــو مــن اختصــاص وزارة الداخليــة 

والمتمثــل باإلســعاف الوطنــي.

 )ج4 المعقودة بتاريخ 2016/2/2م(
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ــرز  ــت أب ــد كان ــم قطــاع االتصــاالت" وق ــة العامــة لتنظي موضــوع "سياســة الهيئ  .2
االستفســارات والمالحظــات التــي طرحهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء فيــه هــي:

التساؤل عن مدى رقابة الهيئة على المزايدة على األرقام.	 

المطالبة بتوعية المستهلك بأنه ليس مالكاً للرقم وإنما يشترى خدمة.	 

التســاؤل عــن حقــوق المســتهلك عنــد قيــام المــزود بســحب الرقــم متــى شــاء، وهــل يوجــد ضمانــات مــن عــدم قيــام 	 
المــزود بســحب الرقــم متــى شــاء، وهــل يوجــد معاييــر محــددة مــن ســحب األرقــام، ومــا هــو التعويــض عنــد ســحب 

هــذا الرقــم.

االستفســار عــن دور الهيئــة فــي الرقابــة علــى التنافــس بيــن المشــغلين بشــأن أســعار الخدمــات المقدمــة التــي تســاهم 	 
فــي إســعاد المســتهلكين.

ــل 	  ــل وتعدي ــب والتوصي ــال التركي ــام بأعم ــن للقي ــل المواطني ــي تأهي ــة ف ــق الهيئ ــي تعي االســتفهام عــن األســباب الت
ــة. ــي الدول ــي ف ــن الوطن ــة باألم ــه عالق ــب ل ــذا الجان ــزة االتصــاالت، وخاصــة أن ه ــة أجه وصيان

ــي ظــل 	  ــن مخاطــر ف ــا م ــا يصاحبه ــة وم ــدات الخارجي ــرة التعه ــن ظاه ــد م ــي الح ــة ف ــاؤل عــن خطــط الهيئ التس
ــاع. ــي القط ــة ف ــة المتخصص ــوادر الوطني ــدد الك ــاض ع انخف

المطالبــة بالتنســيق بيــن الهيئــة وشــركات االتصــاالت فــي مســألة التوطيــن، ألن الشــركة تمتلــك أكثــر مــن%60 مــن 	 
ــركة. ملكية الش

االستفهام عن الوسائل المتبعة لدى الهيئة في التخلص من المخلفات اإللكترونية.	 

التساؤل عن تنسيق الهيئة مع الجهات ذات العالقة للتخلص من المخلفات اإللكترونية بشكل آمن.	 

االستفسار عن وجود تنسيق بين الهيئة ووزارة البيئة في مشروع التخلص من المخلفات اإللكترونية.	 

االستفهام عن برامج الهيئة في دعم سوق العمل بالكوادر الوطنية والقيادات العليا لديها.	 

التساؤل عن إجراءات الهيئة والمشغلين في رفع نسبة التوطين بالقطاع الفني.	 

ــات لســنوات 	  ــي قطــاع االتصــاالت والمعلوم ــة ف ــدرات وطني ــاءات وق ــاء كف ــي بن ــة ف االستفســار عــن خطــة الهيئ
ــة. القادم

التساؤل عن تغطية الشبكة للمناطق النامية في الدولة، والمطالبة بوجود مؤشرات لها.	 

االستفهام عن معدل الزمن المستغرق في اإلجابة عن المكالمات غير الرابحة.	 

االستفســار عــن اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا الهيئــة تجــاه األخطــاء التــي يتــم اكتشــافها فــي نظــام الفوتــرة، وماهــي 	 
العقوبــات التــي تتخذهــا الهيئــة فــي حــال تكــرار المشــكلة.

االســتفهام عــن دور الهيئــة فــي الرقابــة الدوريــة لتحقيــق مســتوى عــال مــن الخدمــات وبأســعار معقولــة ، وخاصــة 	 
أن التنافــس فــي مجــال األســعار فــي الوقــت الحالــي يتمحــور حــول تقديــم عــروض لفتــرة محــدودة فقــط بــدال مــن 

تخفيــض دائــم فــي األســعار.

التســاؤل عــن خطــط وبرامــج الهيئــة لرفــع مســتوى رضــا المشــتركين حــول أســعار الخدمــات المقدمــة مــن قبــل 	 
المشــغلين.

االستفســار عــن جهــود الهيئــة فــي متابعــة تطــورات التجــارة اإللكترونيــة واتخــاذ الخطــوات الالزمــة لمواكبــة هــذه 	 

FNC SESSION REPORT FINAL .indd   127 2/5/17   1:18 PM



 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

128129

التطــورات واالســتفادة مــن التجــارب العالميــة فــي هــذا المجــال.

االستفهام عن قيام الهيئة بعقد مقارنة مع دول العالم في التجارة اإللكترونية.	 

ــات 	  ــة لضمــان تحــول البيان ــة لوضــع أطــر تشــريعية وتنظيمي االستفســار عــن وجــود خطــوات تعمــل عليهــا الهيئ
ــي.  ــد رئيســي لالقتصــاد الوطن ــى راف ــرى إل الكب

التســاؤل عــّم إذا كان هنــاك تدريــب لموظفــي الهيئــة علــى تحــول البيانــات الضخمــة بمــا يحقــق اســتراتيجية دولــة 	 
اإلمــارات 2021 وأيضــاً يخــدم تنظيــم الدولــة إلكســبو 2020.

االســتفهام عــن أســباب وقــف وتقييــد بعــض التقنيــات التكنولوجيــة التــي تقدمهــا الشــركات العالميــة عبــر تطبيقــات 	 
األجهــزة الهاتفيــة الذكيــة وعــن طريــق االنترنــت وخصوصــاً المتعلقــة باالتصــال المرئــي، والتــي تتوفــر فــي كثيــر 

مــن دول العالــم ويتــم الســماح باســتخدامها.

ــاً لتقريــر األمــم المتحــدة 	  ــك وفق ــة باالتصــال عبــر اإلنترنــت، وذل ــات والبرامــج المتعلق ــد التقني ــة بعــدم تقيي المطالب
لســنة 2011 فــي شــأن تقييــد اإلنترنــت، علــى اعتبــار أن اإلنترنــت حــق مــن حقــوق اإلنســان، وفــي كثيــر مــن دول 

العالــم يتــم تقديــم خدمــات اإلنترنــت مجانــاً لمواطنيهــا.

االستفســار عــن ضعــف شــبكات التغطيــة فــي مختلــف المناطــق البحريــة فــي الدولــة، وهــذا مــا يعــرض الكثيــر مــن 	 
مرتــادي البحــر ســواء للصيــد أو النزهــة للخطــر فــي عــدم مقدرتهــم علــى إجــراء االتصــال فــي حــاالت الطــوارئ. 

ــة فــي التصنيــف مــن حيــث تكلفــة الخدمــات المقدمــة للمتعامليــن والتنافــس فــي أســعار 	  التســاؤل عــن مكانــة الدول
ــة.  ــن المؤسســات المشــغلة لالتصــاالت فــي الدول الخدمــات بي

ــات 	  ــن المؤسس ــة م ــات المقدم ــى الخدم ــكاوى عل ــق بالش ــا يتعل ــة فيم ــا الهيئ ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــتفهام ع االس
ــة. ــي الدول ــاالت ف ــغلة لالتص المش

االستفســار عــن وجــود خطــة لدخــول شــركة ثالثــة كمشــغلة لخدمــات االتصــاالت فــي أســواق الدولــة خــالل الفتــرة 	 
القادمــة.

التســاؤل عــن مــدى توفيــر برامــج خاصــة لفئــات كبار الســن ولغيــر المتعلميــن فــي التعامل مــع الخدمــات اإللكترونية 	 
الذكيــة كدفــع الفواتيــر عبر أجهــزة الهاتــف الذكية.

االستفهام عن أسباب خلو مراكز تقديم الخدمة الخاصة بمشغلي قطاع االتصاالت من المواطنين. 	 

التســاؤل عــن قيــام الهيئــة باســتطالع رأي المســتخدمين للخدمــات المقدمــة مــن قبــل مشــغلي قطــاع االتصــاالت فــي 	 
الدولة.

االستفســار عــن أســباب شــغل وظائــف البدالــة فــي المؤسســات المشــغلة لخدمــات االتصــاالت فــي الدولــة مــن غيــر 	 
المواطنيــن ويتــم تقديمهــا مــن خــارج الدولــة.

االســتفهام عــن إجبــار الكثيــر مــن المواطنيــن العامليــن فــي قطــاع االتصــاالت علــى تقديــم االســتقالة مقابــل إغرائهــم 	 
بالحصــول علــى مــا يســمى بـــ )الشــيك الذهبــي( أي مقابــل مبالــغ ماليــة.

التســاؤل عــن دور الهيئــة فــي االتفاقيــة التــي تمــت فــي شــهر مــارس الماضــي بيــن مشــغلي خدمــات االتصــاالت فــي 	 
الدولــة حــول التعــاون فــي البنيــة التحتيــة. 

االستفســار عــن وجــود تدابيــر وتشــريعات اعتمدتهــا الهيئــة فــي حمايــة البيانــات الشــخصية والمتعلقــة بالهويــة مــن 	 
الســرقة.
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االســتفهام عــن التدابيــر التــي تقــوم بهــا الهيئــة لمواجهــة الرســائل التــي تــرد علــى األجهــزة اإللكترونيــة وتحمــل 	 
ــة. ــد الخصوصي ــم مــن خاللهــا تهدي ــة ويت فيروســات إلكتروني

االستفسار عن وجود خطة مستقبلية لدى الهيئة لدعم فئة من يحصلون على الضمان االجتماعي.	 

االســتفهام عــن دور الهيئــة فــي حــث شــركات االتصــاالت العاملــة فــي الدولــة علــى وضــع برامــج توعيــة وتثقيــف 	 
لشــرائح المجتمــع المختلفــة وعلــى رأســها شــريحة الشــباب، حيــث إنهــا أكثــر الفئــات تعامــاًل مــع هــذه الشــركات. 

ــة بخطــورة اســتخدام شــبكات التواصــل 	  ــة ووســائل اإلعــالم للتوعي ــن الهيئ ــاك شــراكة بي ــأن تكــون هن ــراح ب االقت
ــة الشــباب هــي المســتهدفة فيهــا. ــات التــي تحــدث فــي هــذه الشــبكات وتكــون فئ ــان االختراق االجتماعــي وبي

ــب شــركتي )اتصــاالت ودو( 	  ــى جان ــة إل ــي الدول ــى ســوق االتصــاالت ف ــة إل ــى أن دخــول شــركة ثالث اإلشــارة إل
ســيكون عامــاًل رئيســياً ومؤثــراً لخفــض األســعار، وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة، فقــد أثبتــت تجــارب الكثيــر 

مــن دول العالــم هــذا األمــر. 

التســاؤل عــن قيــام الهيئــة بإجــراء مســوحات لقيــاس جــودة الخدمــات المقدمــة فــي المناطــق النائيــة وخاصــة المناطــق 	 
الوســطى مــن الدولة.

االستفســار عــن المعاييــر المعتمــدة لــدى الهيئــة لقيــاس رضــا المتعامليــن عــن جــودة الخدمــات التــي يقدمهــا مشــغلو 	 
خدمــة االتصــاالت فــي الدولــة ألفــراد المجتمــع. 

وقــد جــاء رد معالــي / نــورة محمــد الكعبــي – وزيــرة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى هــذه االستفســارات 
والمالحظــات كاآلتي:

اإلشــارة بــأن المزايــدات التــي تقــام تعــود إلــى مؤسســات خيريــة فــي الدولــة مثــل مؤسســة الفجيــرة الخيرية ومؤسســة 	 
ــة الخيرية. خليف

تــم تنويــه المشــتركين بنشــر إعــالن عــن المزايــدات مــن خــالل تصريــح أصدرتــه الهيئــة عبــر الجرائــد بــأن شــراء 	 
الرقــم هــو عبــارة عــن االشــتراك فــي باقــات، كذلــك هنــاك دراســة ســيتم رفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء بشــأن ملكيــة 

األرقــام.

تــم تحديــث قانــون حمايــة المســتهلك فبذلــك ال يمكــن لشــركة اتصــاالت ســحب الرقــم إذا لــم يتــم اســتخدامه، أمــا إذا 	 
تــم اســتخدام الرقــم فيمكــن ســحبه بعــد ســنة كاملــة، كذلــك إذا لــم يتــم دفــع المبالــغ المســتحقة علــى الرقــم يتــم ســحبه.

ــي عــام 	  ــة ف ــت الهيئ ــد أطلق ــي األســعار، فق ــى المنافســة ف ــي التشــجيع عل ــة جهــاز تنظيمــي ف ــى أن الهيئ ــه إل التنوي
ــا. ــوم وغيره ــار والرس ــخص واإليج ــل الش ــر بدخ ــة تتأث ــا، فالكلف ــت بمراقبتهم ــن وقام 2015م مبادرتي

تشجع الهيئة المشغلين على التنافس في األسعار، فهناك عروض دائمة وترويجية في هذا الجانب.	 

إحــالل مراكــز الخدمــة هــو مــن اختصاصــات شــركات االتصــاالت وليســت الهيئــة، فالهيئــة تشــجع علــى توطيــن 	 
شــركات االتصــاالت وخاصــة فــي اإلمــارات الشــمالية.

اإلشــارة إلــى أنــه تــم إيقــاف مشــروع التخلــص مــن المخلفــات اإللكترونيــة، ألن وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة لهــا 	 
مشــروع مماثــل، وهنــاك مشــروع الدرهــم األخضــر الــذي هــو عبــارة عــن التخلــص مــن النفايــات التقنيــة، وهــو 

قيــد الصــدور مــن الــوزارة.

ــة وســيتم التواصــل 	  ــر المناخــي والبيئ ــى وزارة التغي ــة إل ــات اإللكتروني ــص مــن المخلف ــل مشــروع التخل ــم تحوي ت
ــاًل أم ال. ــروع مفع ــة إذا كان المش ــم لمعرف معه
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قامــت الهيئــة بمبــادرات عديــدة منهــا ابتعــاث )700( مواطنــاً، كذلــك توجــد مراكــز ابتــكار تقــوم بتدريــب الكــوادر 	 
الوطنيــة.

المطالبــة بإعطــاء اختصــاص التوطيــن للهيئــة لوضــع خطــة وطنيــة فمــن خــالل االختصــاص الموجــود تتعامــل مــع 	 
الشركات.

اإلشــارة إلــى قيــام الهيئــة منــذ شــهرين بعــرض تقريــر تغطيــة الشــبكات بشــكل عام مــع المزوديــن، وكذلك اســتخراج 	 
تقريــر ســنوي حــول التغطيــة، باإلضافــة إلــى وجــود مبــادرة تغطيــة تــم إطالقهــا فــي عــام 2015م وهــي ســيارات 

للتغطيــة فــي المناطــق الناميــة فــي الدولــة.

تواجــه الهيئــة صعوبــات فــي توثيــق طلــب الخدمــة مــن خــالل الهاتــف، فهنــاك إجــراءات تقــوم بهــا الهيئــة، وكذلــك 	 
تغييــر العقــود مــع المســتهلك وغيرهــا.

اإلشــارة إلــى أن مــن اختصاصــات الهيئــة االهتمــام بالتنافــس فــي مجــال األســعار، فهنــاك آليــة للتعامــل مع الشــكاوى 	 
بشــكل عــام، فقــد تــم إعــداد مشــروع ســيتم إطالقــه فــي عــام 2017م وهــو عبــارة عــن ربــط بيــن المراكــز وعالقــة 

العمــالء مــع المشــغلين، باإلضافــة إلــى وجــود فريــق يقــوم بالتدقيــق علــى الشــكاوى.

تــم فــي عــام 2014م إطــالق مشــروع التجــارة اإللكترونيــة بالتعــاون مــع المؤسســات منهــا صنــدوق خليفة ومؤسســة 	 
محمــد بــن راشــد للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، والهــدف منهــا إيجــاد الســوق اإللكترونــي بحيــث يســتطيع أي 

مواطــن بيــع اإللكترونيــات، وكذلــك تقديــم الخدمــات.

المطالبة بتبني أي جهة لمشروع التجارة اإللكترونية وستقوم الهيئة بدعم المشروع وتطويره وتقديم االستشارة.	 

اإلشــارة إلــى أنــه تــم عــرض مشــروع القانــون الخــاص بتبــادل البيانــات أمــام مجلــس الــوزراء، كمــا أنــه يتــم تقييــم 	 
ــة  ــي الدول ــة ف ــة الحكومــات الذكي ــط مــع كاف ــات الضخمــة، وأيضــاً ســيتم الرب ــة البيان ــة وإضاف ــع اإللكتروني المواق

تحــت شــبكة واحــدة لتقديــم أفضــل الخدمــات.

التأكيــد علــى أنــه يوجــد موظفيــن فــي الهيئــة تــم تدريبهــم علــى الجانــب التقنــي بتحويــل البيانــات، وفــي عــام 2017 	 
ســيتم تعييــن الخريجيــن الذيــن ســيعملون علــى تحليــل تلــك البيانــات.

التنويــه إلــى أن بعــض األنشــطة والخدمــات المنظمــة تحتــاج إلــى شــروط وموافقــات مــن بعــض الجهــات فــي الدولــة 	 
حتــى يتــم تشــغيلها وتفعليهــا، ومنهــا برامــج االتصــال عبــر اإلنترنــت، وأيضــاً لكونهــا تتعــارض مــع الخدمــات التــي 

يقدمهــا مشــغلو قطــاع االتصــاالت فــي الدولــة. 

التأكيــد علــى أن اســتخدام برامــج االتصــال عبــر اإلنترنــت لهــا أثــر علــى الدولــة مــن الناحيــة األمنيــة، وأيضــاً علــى 	 
أفــراد المجتمــع كاالبتــزاز، فتوجــد الكثيــر مــن القضايــا أمــام المحاكــم بهــذا الشــأن، وتقــوم الشــركات المصنعــة لتلــك 

البرامــج بالتدخــل لحلهــا.

اإلشــارة إلــى أنــه توجــد بعــض اإلشــكاليات فــي تغطيــة شــبكات االتصــال فــي المناطــق البحريــة نتيجــة للتداخــل فــي 	 
الشــبكات مــع بعــض الــدول المجــاورة، ممــا يــؤدي للتشــويش علــى الشــبكات األخــرى، وبالتالــي التعــرض للمســاءلة 

القانونية.

ــل 	  ــة ال تدخ ــي الدول ــاالت ف ــاع االتص ــغلين لقط ــل المش ــن قب ــة م ــات المقدم ــعار الخدم ــة أس ــى أن تكلف ــه إل التنوي
ضمــن اختصاصــات الهيئــة، وإنمــا تختــص الهيئــة بالتشــريعات المنظمــة لعمــل المشــغلين وتشــجيع التنافســية بيــن 

ــدم الخدمــة. ــي تق الشــركات الت

التأكيــد علــى أنــه تــرد إلــى الهيئــة تقاريــر الشــكاوى المقدمــة مــن المتعامليــن علــى المؤسســات المشــغلة لالتصــاالت 	 
فــي الدولــة بشــكل أســبوعي ويتــم التعامــل مــع كل منهــا بشــكل خــاص، وبعــد االنتهــاء مــن الربــط مــع المشــغلين 

ســيتم التعامــل مــع الشــكاوى وحلهــا بشــكل يومــي.
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ــغ 	  ــى عــدم احتســاب أي مبال ــاق عل ــة واالتف ــي الدول ــع المشــغلين لالتصــاالت ف ــم التواصــل م ــه ت ــى أن اإلشــارة إل
إضافيــة علــى المســتخدمين فــي حــال تجاوزهــم لمقــدار باقــة اإلنترنــت التــي يشــتركون فيهــا، والمطالبــة بمراجعــة 

الهيئــة فــي حــال تــم فــرض أي مبالــغ نقديــة نتيجــة تجــاوز الباقــة الســترجاع تلــك المبالــغ.

التنويــه إلــى أن إدراج شــركة ثالثــة كمشــغلة لخدمــات االتصــاالت فــي الدولــة غيــر مطــروح فــي الوقــت الحالــي، 	 
حتــى يتــم االنتهــاء مــن اســتكمال المنافســة مــع الشــركة األولــى ومشــاركة البنيــة التحتيــة.

اإلشــارة إلــى أن الهيئــة ســتنظر فــي الخدمــات المقدمــة لكبــار الســن، ومــا يمكــن تقديمــة فيمــا يتعلــق بكيفية اســتفادتهم 	 
مــن الخدمــات اإللكترونيــة الذكية.

التأكيــد علــى أن الهيئــة تقــوم باســتطالع رأي المشــتركين مرتيــن كل عــام حــول الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات 	 
المشــغلة لالتصــاالت فــي الدولــة، كمــا أن مجلــس الــوزراء يقــوم باســتطالع للــرأي حــول الخدمــات بشــكل عــام ويتــم 

إصــدار تقاريــر حــول جــودة الخدمــات المقدمــة.

التنويــه إلــى أنــه يوجــد مشــروع فيمــا يتعلــق بتوطيــن وظائــف البدالــة فــي قطــاع االتصــاالت وأيضــاً قطــاع البنــوك، 	 
وذلــك بتوجيهــات مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان - نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء – وزيــر شــؤون 

الرئاسة.

اإلشــارة إلــى أنــه لــم تــرد إلــى الهيئــة أي شــكاوى مــن المواطنيــن بخصــوص إجبارهــم علــى تقديــم اســتقاالتهم مقابــل 	 
حصولهــم علــى الشــيك الذهبــي، وأن األشــخاص يوافقــون علــى ذلــك بمحــض إرادتهــم.

ــة ســوف تعمــل علــى 	  التأكيــد علــى اتفاقيــة التعــاون فــي البنيــة التحتيــة بيــن مشــغلي قطــاع االتصــاالت فــي الدول
ــى أســعار الخدمــات المقدمــة.  ــي انعكاســها عل ــى المشــغلين، وبالتال خفــض التكاليــف التشــغيلية عل

التنويــه إلــى أنــه تــم رفــع مشــروع قانــون حــول البيانــات الشــخصية وحمايــة البيانــات لمجلــس الــوزراء لالعتمــاد، 	 
ويقــع ضمــن مســؤولية هيئــة األمــن اإللكترونــي علــى أمــل أن يــرى النــور قريبــاً.

اإلشــارة إلــى أن الهيئــة تقــوم مــن خــالل قســم مركــز طــوارئ الحاســب اآللــي بالتعامــل مــع الرســائل التــي تحمــل 	 
الفيروســات االلكترونيــة وتوجيــه كيفيــة التعامــل معهــا، كمــا أن الهيئــة تقــوم بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة بمواجهــة 

االبتــزاز اإللكترونــي، وإطــالق دورة حــول أمــن االجهــزة اإللكترونيــة.

ــا 	  ــتفيد منه ــاهمات تس ــج ومس ــع برام ــة لوض ــي الدول ــاالت ف ــركات االتص ــى ش ــرح إل ــم مقت ــعى لتقدي ــة ستس الهيئ
ــي. ــان االجتماع ــى الضم ــون عل ــن يحصل ــريحة م ش

الهيئــة تبنــت بعــض المبــادرات وبرامــج التوعيــة والتثقيــف فــي المجتمــع وأهمهــا مبــادرة " التعلــم الذكــي"، بالتعــاون 	 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم التــي تنفــذ هــذه المبــادرة لطــالب المــدارس.

ــذه 	  ــل تنفي ــة قب ــى دراســة متأني ــاج إل ــة يحت ــي الدول ــى ســوق االتصــاالت ف ــة إل ــى أن دخــول شــركة ثالث ــد عل التأكي
ــه. ــه وتداعيات ــدى تأثيرات ــة م لمعرف

ــة 	  ــة، لمعرف ــي المناطــق النائي ــة ف ــات المقدم ــي إجــراء مســوحات حــول الخدم ــدأت ف ــد ب ــة ق ــى أن الهيئ ــه إل التنوي
ــا. ــة منه ــات كل منطق ــع ظــروف وتحدي ــا يتناســب م ــينها بم ــا وتحس ــى تطويره ــل عل ــتواها والعم مس

اإلشــارة إلــى أن قيــاس رضــا المتعامليــن يتــم مــن خــالل معاييــر عالميــة معتمــدة مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي 	 
وجامعــة "انســياد" والمنتــدى العالمــي لالقتصــاد. 

)ج8 المعقودة بتاريخ 2016/4/12م(
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موضــوع "حمايــة المجتمــع مــن المــواد المخــدرة" وقــد كانــت أبــرز االستفســارات   .3
والمالحظــات التــي طرحهــا أصحــاب الســعادة األعضــاء فيــه هــي:

ــم 	  ــة الخاصــة بالتجري ــتجدات والتطــورات العلمي ــب المس ــا يواك ــدرات بم ــة المخ ــون مكافح ــث قان ــة بتحدي المطالب
ــه. ــى إصــداره والعمــل ب ــن مــن الزمــن عل ــر مــن عقدي ــاب لمــرور أكث والعق

االستفســار عــن إعطــاء المدمــن فرصــة وحيــدة للعــالج فــي غيــر حالــة العــودة، وفــي حــال معــاودة القبــض عليــه 	 
بتعاطــي المخــدرات فــإن القانــون يقــف عقبــة قويــة فــي إعطــاء المدمــن فرصــة للحيــاة.

ــث جــداول 	  ــي شــأن تحدي ــع ف ــة المجتم ــة ووزارة الصحــة ووقاي ــن وزارة الداخلي التســاؤل عــن أوجــه التنســيق بي
ــواد المخــدرة. الم

ــن وزارة 	  ــث للجــدول بي ــة تحدي ــى تمــت آخــر عملي ــواد المخــدرة، ومت ــث جــداول الم ــة تحدي االســتفهام عــن عملي
ــع. ــة المجتم ــة ووقاي ــة ووزارة الصح الداخلي

ــبة 	  ــض نس ــة لخف ــة الطلب ــأن توعي ــي ش ــة ف ــة ووزارة التربي ــن وزارة الداخلي ــيق بي ــود التنس ــن وج ــار ع االستفس
ــدارس. ــي الم ــن ف المتعاطي

التنويــه إلــى ضــرورة ســرعة توفيــر وظائــف لخريجــي الجامعــات والكليــات العاطليــن عــن العمــل، حتــى ال يتــم 	 
جذبهــم إلــى تعاطــي المخــدرات نظــراً للفــراغ الــذي يكونــون فيــه.

ــواد 	  ــار الم ــن انتش ــد م ــي للح ــراء وقائ ــات كإج ــدارس والجامع ــي الم ــالب ف ــدوري للط ــص ال ــن الفح ــاؤل ع التس
ــة. ــذه الفئ ــن ه المخــدرة بي

اإلشــارة إلــى ضــرورة االهتمــام بفئــة النســاء ممــن يتعاطيــن المخــدرات، نظــراً النتشــار ظاهــر التعاطــي بيــن الكثيــر 	 
مــن الفتيــات فــي الوقــت الحاضــر.

االستفســار عــن أســباب تأخــر إصــدار شــهادات بحــث الحالــة الجنائيــة للمدمــن المتعافــى، ومــا دور الــوزارة فــي 	 
إيجــاد فــرص العمــل للمتعافيــن مــن اإلدمــان.

التســاؤل عــن اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الــوزارة لمتابعــة المدمــن بعــد فتــرة العــالج حتــى ال يعــود للتعاطــي مــرة 	 
أخرى.

االستفســار عــن إنجــازات اللجنــة العليــا لألدويــة المخــدرة والمؤثــرات العقليــة منــذ تأسيســها، وعــن أهــم القــرارات 	 
التــي أصدرتهــا اللجنــة وتــم تنفيذهــا خــالل عــام 2015-2014.

ــط 	  ــدرات، وضواب ــدول المخ ــى ج ــدرة إل ــواد المخ ــة الم ــي إضاف ــة ف ــا اللجن ــي تواجه ــات الت ــن التحدي ــاؤل ع التس
ــة. ــات المرخص ــي الجه ــدرة ف ــواد المخ ــرف الم ص

االســتفهام عــن اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الــوزارة بشــأن رفــع مســتوى الرقابــة واإلجــراءات األمنيــة لمنــع تــداول 	 
المــواد المخــدرة داخــل مراكــز التأهيــل.

المطالبــة بتشــديد الرقابــة والعقوبــة علــى أطبــاء العــالج النفســي والــذي يســيئون صــرف العقاقيــر واألدويــة الطبيــة 	 
المســببة لإلدمــان.

االستفســار عــن وجــود خطــة إلنشــاء مراكــز لتأهيــل المدمنيــن فــي اإلمــارات الشــمالية لعــالج األعــداد المتواجــدة 	 
هنــاك وإنهــاء عنائهــم فــي الذهــاب إلــى مركــز أبوظبــي لتلقــي العــالج.

المطالبــة بوضــع خطــة تقــوم علــى تنفيــذ دورات تدريبيــة للمدمنيــن وأســرهم فــي العــالج والتأهيــل واالندمــاج فــي 	 
المجتمــع.
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التســاؤل عــن تأخــر الفحــص الطبــي لبعــض الحــاالت التــي يتــم القبــض عليهــا الشــتباه تعاطــي أصحابهــا، وذلــك 	 
لوجــود قوائــم انتظــار فــي المختبــرات المتخصصــة فــي تحليــل العينــات، وبالتالــي بقــاء هــذه الحــاالت فــي توقيــف 

المؤسســات العقابيــة مــع المجرميــن والمحكوميــن.

ــي 	  ــن ف ــا العاملي ــا وأفراده ــة ضباطه ــي حماي ــة ف ــا وزارة الداخلي ــي تتخذه ــة الت ــر االحترازي االســتفهام عــن التدابي
ــم. ــدات تجــار المخــدرات له ــن تهدي مكافحــة المخــدرات م

االستفســار عــن نســبة المواطنيــن العامليــن فــي برامــج التوعيــة مــن المخــدرات التــي تقــدم عــن طريــق الــوزارة 	 
وخصوصــاً فــي المــدارس.

التساؤل عن مشروع البطاقة الذكية الخاصة بصرف األدوية والذي تم اإلعالن عنه في عام 2013.	 

المطالبــة بتفعيــل المــادة )4( مــن القانــون االتحــادي رقــم )14( لســنة 1995 فــي شــأن المخــدرات بــأن يتــم إنشــاء 	 
مراكــز اتحاديــة لتأهيــل وعــالج المدمنيــن.

اإلشــادة بــدور إدارة مكافحــة المخــدرات فــي رعايــة بعــض األنشــطة الرياضيــة وذلــك مــن منطلــق التوعيــة مــن 	 
مخاطــر المخــدرات.

االســتفهام عــن اإلجــراءات التــي تتبعهــا الــوزارة بشــأن المتعاطيــن المقيميــن مــن غيــر المواطنيــن الراغبيــن فــي 	 
تلقــي العــالج طواعيــًة.

االستفســار عــن أوجــه التنســيق بيــن الــوزارة والجهــات المختصــة فــي أمــن منافــذ الدولــة والجمــارك فــي التدريــب 	 
والتحفيــز فــي مواجهــة المخــدرات.

التساؤل عن اإلحصائيات حول عدد المتعاطين والمروجين عن طريق شبكات التواصل االجتماعي.	 

ــة 	  ــة ووقاي ــاالت ووزارة الصح ــاع االتص ــم قط ــة تنظي ــة وهيئ ــن وزارة الداخلي ــيق بي ــه التنس ــن أوج ــتفهام ع االس
ــدرة. ــر المخ ــي للعقاقي ــج اإللكترون ــة التروي ــأن مكافح ــي ش ــع ف المجتم

االستفســار عــن الخطــط والبرامــج التــي أعدتهــا الــوزارة فــي شــأن تدريــب الكــوادر البشــرية علــى مكافحــة الترويــج 	 
اإللكتروني.

التســاؤل عــن أوجــه التنســيق بيــن وزارة الداخليــة والقــوات المســلحة فــي التوعيــة مــن مخاطــر المخــدرات لمنتســبي 	 
ــة الوطنية.  الخدم

االستفهام عن دور مجلس مكافحة المخدرات والمؤشرات اإليجابية التي حققها.	 

االستفســار عــن أســباب انخفــاض الميزانيــة المخصصــة للبرامــج التــي تنفذهــا الــوزارة فــي التوعيــة مــن المخــدرات 	 
والتــي تبلــغ مليــون و)600( ألــف درهــم.

التساؤل عن وجود خطة للوزارة في إشراك الطلبة المتميزين في برامج التوعية واإلرشاد من المخدرات. 	 

وقــد جــاء رد معالــي الفريــق / ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان – نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء – وزيــر 	 
الداخليــة علــى هــذه االستفســارات والمالحظــات كاآلتــي:

قامــت الــوزارة بوضــع مســودة مشــروع قانــون للفحــص الــدوري للمدمــن، حيــث يخضــع المتعاطــي لفتــرة زمنيــة 	 
محــددة للفحــص إللزامــه بعــدم تعاطــي المخــدرات والعقاقيــر.

اإلشــارة إلــى أنــه عنــد ضبــط المدمــن المتعاطــي ألول مــرة ال يتــم إحالتــه إلــى النيابــة وإنمــا يتــم إحالتــه إلــى مصحــة 	 
أو مركــز تأهيــل لمعالجــة اإلدمــان، اســتناداً إلــى حكــم قضائــي وليــس اســتناداً إلــى إجــراء إداري للــوزارة. 

ــة 	  ــواد المخــدرة بوصف ــث تصــرف الم ــع، حي ــة المجتم ــة ووزارة الصحــة ووقاي ــن وزارة الداخلي يوجــد تنســيق بي
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ــات. ــن المؤسســات والصيدلي ــط بي ــدم وجــود رب ــة لع ــة، ومــن الممكــن اســتغالل الوصف طبي

بنــاء علــى قــرار وزاري مســتند إلــى قانــون مكافحــة المــواد المخــدرة تــم تشــكيل لجنــة مــن عــدة ســنوات برئاســة 	 
وزارة الصحــة وعــدد مــن أعضــاء الــوزارة ومختلــف القطاعــات المشــتركة فــي هــذا المجــال الــذي يحمــل الرقــم 
)888(، فقــد تــم التركيــز فــي هــذا القــرار علــى اســتغالل المــواد المخــدرة التــي تشــكل )51 %( مــن حجــم المشــكلة، 

وتــم ضبــط )154( مليــون حبــة مخــدر فــي عــام 2015م.

مــن مبــادرات الــوزارة تــم إطــالق برنامــج إلكترونــي يضبــط تــداول الوصفــات اإللكترونيــة والعقاقيــر المخــدرة فــي 	 
القطــاع الصحــي بالتنســيق مــع وزارة الصحــة.

اإلشــارة إلــى أنــه قــد تــم تحديــث جــداول المــواد المخــدرة فــي نهايــة عــام 2015م، فقــد تــم إدراج أكثــر مــن )250( 	 
مركبــاً فــي هــذه الجــداول.

تــم تفعيــل المكافحــة عــن بعــد إلكترونيــاً، فهنــاك مواقــع إلكترونيــة تعمــل علــى تجــارة المــواد المخــدرة فقــد تــم حجــب 	 
)46( موقعــاً فــي عــام 2013م وفــي عــام 2015م تــم حجــب )68( موقعــاً.

 يشــكل الطــالب المدمنــون علــى المــواد المخــدرة فــي عــام 2014م مــا نســبته )%9(، وانخفضــت فــي عــام 2015م 	 
إلى )8 %(.

ــة، 	  قامــت الــوزارة بإعــداد برنامــج وطنــي شــامل بالتعــاون مــع )50( جهــة اتحاديــة ومحليــة علــى مســتوى الدول
ــم ومجلــس  ــة والتعلي وهــو برنامــج خــاص للطــالب )برنامــج خليفــة لتمكيــن الطــالب( بالتعــاون مــع وزارة التربي

ــة وفيهــا أربعــة محــاور رئيســية. ــم إلدراج محــاور الوثيق أبوظبــي للتعلي

القيــام بتوعيــة الطــالب المباشــرة مــن خــالل الــورش والمحاضــرات التــي تقــام باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة بشــكل 	 
ســنوي، حيــث وصــل عــدد الطــالب الذيــن تلقــوا هــذه الــورش والمحاضــرات إلــى نحــو )150( ألــف طالــب.

اســتحداث إدارة عامــة لحمايــة المجتمــع ووقايــة الجريمــة بالــوزارة مهمتهــا إيجــاد برامــج وقايــة مجتمعيــة تحــول 	 
دون ارتفــاع نســبة الجريمــة والمخــدرات.

توجــد خدمــة مخصصــة لقطــاع مكافحــة المخــدرات تســمى )خدمــة مكافــح( علــى الهاتــف المجانــي )80044( علــى 	 
المســتوى االتحــادي للتواصــل مــع األهــل أو أي شــخص يــود ذلــك.

مطالبــة األســرة بالتعــاون مــع الــوزارة لنشــر التوعيــة بيــن الطــالب للحــد مــن انتشــار المــواد المخــدرة بيــن هــذه 	 
الفئــة.

تــم فتــح قســم خــاص للســيدات فــي مركــز أبوظبــي للتأهيــل منــذ ســنة ونصــف، وهنــاك إقبــال مــن اإلنــاث للعــالج 	 
ــز  ــي المرك ــيدات ف ــم للس ــاك قس ــيكون هن ــه س ــا أن ــة، كم ــة وخصوصي ــرية تام ــة بس ــم المعالج ــان، وتت ــن اإلدم م
الوطنــي للتأهيــل الــذي أصبــح فــي مراحلــه النهائيــة حيــث بلغــت تكلفتــه )280( مليــون درهــم، يســع )169( ســريراً، 

يشــتمل علــى مبنــى خــاص للســيدات يســع )33( ســريراً.

ــة فــي الســجل 	  ــارة عــن ســجل جنائــي للشــخص، وال يجــوز محــو أو إضاف ــة هــي عب ــة الجنائي شــهادة بحــث الحال
الجنائــي، فهنــاك تشــريعات ســابقة صــدرت بعــدم المطالبــة بالبحــث عــن الشــهادات الجنائيــة للمواطنيــن مــن هــذه 
الفئــات تشــرف عليهــا المــوارد البشــرية ســابقاً، أمــا اآلن فتشــرف المــوارد البشــرية والتوطيــن علــى إعطــاء شــهادة 

بحــث الحالــة الجنائيــة لفئــة متعاطــي المخــدرات.

ــى برنامــج مــع 	  ــم متابعــة المســجونين مــن متعاطــي المــواد المخــدرة مــن خــالل انتســابهم إل ــه يت ــى أن اإلشــارة إل
كليــات التقنيــة للحصــول علــى شــهادة الدبلــوم، فقــد بلــغ عددهــم )450( مدمنــاً مواطنــاً، تــم تخريــج )167( نزيــاًل 

ــم توظيــف )150( منهــم. منهــم، وت
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اإلشــارة إلــى أن اللجنــة العليــا لألدويــة المخــدرة والمؤثــرات العقليــة قامــت بــإدراج أكثــر مــن )250( مــادة مســتحدثه 	 
ضمــن جــدول المــواد المخــدرة خــالل الثــالث ســنوات األخيــرة، وهــي بذلــك خطــت خطــوات اســتباقية لمواجهــة أي 

ســوء فــي اســتخدام تلــك المــواد. 

ــدة 	  ــة جدي ــرات عقلي ــد مالحظــة ظهــور مؤث ــوم عن ــرات تق ــة المخــدرة والمؤث ــا لألدوي ــة العلي ــى أن اللجن ــه إل التنوي
وســوء اســتخدام لبعــض العقاقيــر الطبيــة علــى المســتوى المحلــي يتــم دراســة تجريمهــا بشــكل فــوري بالتنســيق مــع 

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع.

اإلشــارة إلــى أنــه توجــد إجــراءات أمنيــة مشــددة فــي مراكــز تأهيــل المدمنيــن مــن خــالل تفتيــش الزائريــن ووضــع 	 
أجهــزة للمراقبــة باإلضافــة إلــى إجــراء الفحوصــات الطبيــة الدوريــة العشــوائية لرعايــا هــذه المراكــز. 

التأكيــد علــى أن الــوزارة تقــوم باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد المخالفيــن كمهربيــن ومتعاطيــن للمــواد المخــدرة 	 
فــي الســجون ومراكــز التأهيــل.

ــى 	  ــة إل ــع، باإلضاف ــة المجتم ــة ووقاي ــة ووزارة الصح ــن وزارة الداخلي ــن كل م ــط بي ــيتم الرب ــه س ــى أن ــه إل التنوي
ــا.   ــض له ــة كل مري ــة وحاج ــرف األدوي ــة ص ــة كمي ــن مراقب ــن م ــفيات للتمك ــات والمستش الصيدلي

اإلشــارة إلــى أنــه ســيتم افتتــاح مركــز جديــد لعــالج وتأهيــل المدمنيــن فــي إمــارة أبــو ظبــي بنهايــة العــام، باإلضافــة 	 
ــات  ــع وزارة الصحــة وهيئ ــة م ــع اتفاقي ــم توقي ــا ت ــان بســعة )110( أســرة، كم ــارة عجم ــي إم ــز آخــر ف ــى مرك إل
الصحــة فــي الدولــة الفتتــاح عيــادات خارجيــة لعــالج وتأهيــل المدمنيــن فــي المستشــفيات الحكوميــة فــي اإلمــارات 

الشــمالية، باإلضافــة إلــى المنطقــة الغربيــة ومدينــة العيــن. 

التأكيــد علــى أنــه عنــد إلقــاء القبــض علــى المتعاطــي يتــم تحويلــه إلجــراء الفحوصــات الالزمــة، ويتــم الحصــول 	 
علــى النتائــج بشــكل ســريع وال توجــد حــاالت تأخيــر. 

ــك 	  ــوزارة الخطــط الالزمــة لمواجهــة تل ــي تضــع ال ــى أن العمــل الشــرطي محفــوف بالمخاطــر، وبالتال اإلشــارة إل
ــى منتســبيها.  ــة إل ــى اختــالف المهــام الموكل ــدات عل المخاطــر والتهدي

ــوزارة 	  ــا ال ــي تقدمه ــدرات الت ــن المخ ــة م ــج التوعي ــي برام ــن ف ــن العاملي ــدد المحاضري ــغ ع ــه يبل ــى أن ــه إل التنوي
)1000( محاضــر يشــكل المواطنيــن منهــم عــدد )700( مواطــن.

التأكيــد علــى أن مشــروع البطاقــة الذكيــة الخاصــة بصــرف األدويــة قــد كان علــى المســتوى المحلــي، ويتــم العمــل 	 
علــى تنفيــذه علــى المســتوى االتحــادي قبــل نهايــة هــذا العــام 2016.

ــن، 	  ــدرة تخصــص المعالجي ــن، نظــراً لن ــل المدمني ــات تشــغيل مراكــز تأهي ــى أن الحكومــة تواجــه تحدي اإلشــارة إل
باإلضافــة إلــى ارتفــاع تكلفــة عــالج وتأهيــل متعاطــي المخــدرات حيــث تبلــغ كلفــة عــالج المريــض فــي العيــادات 

الداخليــة خــالل الثالثــة أشــهر مبلــغ )400( ألــف درهــم. 

التنويــه إلــى االلتــزام بمبــدأ المســاواة فــي التعامــل مــع كافــة مــن يعيــش علــى أرض الدولــة وفقــاً للقانــون، فمــن يســلم 	 
نفســه مــن المتعاطيــن المقيميــن مــن غيــر المواطنيــن رغبــًة فــي تلقــي العــالج، يتــم التجــاوب معــه، بينمــا مــن يتــم 

إلقــاء القبــض عليــه يتــم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة والقضائيــة فــي حقــه.

ــة، ويقــع تحــت 	  التأكيــد علــى أنــه يوجــد تحفيــز للعامليــن فــي كافــة المؤسســات المختصــة بالشــأن الحــدودي للدول
ــم هيئــة األمــن والمنافــذ. إشــراف وتنظي

ــة 	  ــوزارة يقــوم بمتابعــة المواقــع اإللكتروني اإلشــارة إلــى أن قســم مكافحــة الترويــج اإللكترونــي للمخــدرات فــي ال
ــم اكتشــاف  ــاً، كمــا ت ــاً مخالف ــام فــي 2015م بإغــالق )68( موقعــاً إلكتروني ــد ق وبرامــج التواصــل االجتماعــي، وق

عــدد مــن المحــاوالت للترويــج عــن المخــدرات إال أنهــا كانــت مــن خــارج الدولــة.
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التأكيــد علــى أنــه يوجــد تنســيق بيــن وزارة الداخليــة وكافــة المؤسســات الحكوميــة والخاصــة وخصوصــاً القــوات 	 
المســلحة، وذلــك بخصــوص تنفيــذ برامــج التوعيــة مــن المخــدرات، وقــد حققــت نتائــج متميــزة ورضــا مــن المتلقيــن 

بواقــع 92%.

ــم 	  ــزة، فت ــج متمي ــق نتائ ــد حق ــة وق ــة متكامل ــدم منظومــة توعوي ــن الطــالب يق ــة لتمكي ــى أن برنامــج خليف ــه إل التنوي
تكريــم البرنامــج فــي فئــة األبطــال فــي جنيــف، وأيضــاً يتــم إعــداد مذكــرة تفاهــم مــع االتحــاد الدولــي لالتصــاالت 

ــم التجربــة علــى المســتوى الدولــي. لتعمي

اإلشــارة إلــى أن دور مجلــس مكافحــة المخــدرات رقابــي علــى العمــل الشــرطي، حيــث يقــوم بتقييــم إدارات مكافحــة 	 
المخــدرات فــي الدولــة.

اإلشــارة إلــى وجــود تحديــات تواجــه الــوزارة فــي تمويــل برامــج التوعيــة مــن المخــدرات، وبالتالــي يتــم إشــراك 	 
القطــاع الخــاص فــي تمويــل هــذه البرامــج والمشــاريع، لكونهــا متميــزة وتحقــق النجــاح إضافــة إلــى دعــم الحكومــة. 

التأكيــد علــى أن الــوزارة تقــوم باســتهداف الطلبــة الناضجيــن وأيضــاً المعلميــن وإشــراكهم فــي تنفيــذ برامــج التوعيــة 	 
ــدرات. من المخ

)ج10 المعقودة بتاريخ 2016/5/10م(

2 - األسئلة:
مؤشرات عامة حول مناقشة األسئلة:

بلغ عدد األسئلة التي وجهت إلى الوزراء خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي السادس عشر )94( 
سؤااًل، انتهى المجلس من مناقشة عدد )31( من األسئلة التي تم إدراجها في جداول أعمال جلساته تمت اإلجابة على 

عدد )26( منها شخصياً، و عدد)5( كتابياً أصدر في شأن عدد )2( منها قرارين* وقد بلغ الزمن المستغرق لمناقشة هذه 
األسئلة ) 10( ساعات و)38( دقيقة و )54( ثانية وبنسبة بلغت ) 14.4 % ( من مجمل زمن الجلسات البالغ )74( ساعة 

 و) 9( دقائق و)50 ( ثانية، وبذلك بقي أمام المجلس للمناقشة عدد) 15( سؤااًل خالل الفترة القادمة * بعد سحب عدد 
) 8 ( أسئلة تقدم بها أصحاب السعادة األعضاء* .

_______________________________________________________________
* قرارات المجلس في شأن األسئلة مرفق رقم )15 ( في التقرير.

* جدول باألسئلة التي ال زالت أمام المجلس مرفق رقم ) 16( في التقرير.
* جدول باألسئلة التي تم سحبها مرفق رقم ) 17( في التقرير .
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جدول يوضح موضوعات األسئلة التي تم االنتهاء من مناقشتها والقضايا التي تناولتها:

نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

موضوعات األسئلة ونوع الرد عليها
الوقت المستغرق 

لموضوعات 
األسئلة

نسبة مناقشة قضايا 
موضوعات األسئلة 

من الزمن الكلي 
للجلسات

 معايير إنشاء المستشفيات الحكومية . 21قضايا صحية
 ) رد شخصي( 

) ج 11 المعقودة بتاريخ 2016/05/17م(

تأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس . 2
 الخيمة ) رد شخصي( 

) ج 11 المعقودة بتاريخ 2016/05/17م(

)15( دقيقة 
و)58( ثانية

% 0.4

 معايير إنشاء المستشفيات الحكومية . 21قضايا اقتصادية
 ) رد شخصي( 

) ج 11 المعقودة بتاريخ 2016/05/17م(

تأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس . 2
 الخيمة ) رد شخصي( 

) ج 11 المعقودة بتاريخ 2016/05/17م(

)36( دقيقة 
و)52( ثانية

% 0.83

 منحة الزواج )رد شخصي (  . 71قضايا اجتماعية
) ج 3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م

متابعة استخراج األوراق الرسمية . 2
 لمجهولي النسب )رد شخصي+ قرار( 

) ج 4 المعقودة بتاريخ 2016/02/02م(

ضوابط تحفيز الشركات على المساهمة . 3
 المجتمعية )رد كتابي( 

)ج 7 المعقودة بتاريخ 2016/03/29م(

ترقية ذوي اإلعاقة في الوزارات . 4
 والجهات الحكومية االتحادية 

 )رد شخصي( 
) ج 7 المعقودة بتاريخ 2016/03/29م(

التوجيه واإلرشاد ألهمية زواج . 5
المواطنين من المواطنات ) رد 

 شخصي+قرار( 
)ج 9 المعقودة بتاريخ 2016/04/20م(

ساعتان و)41( 
دقيقة

% 3.6
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نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

موضوعات األسئلة ونوع الرد عليها
الوقت المستغرق 

لموضوعات 
األسئلة

نسبة مناقشة قضايا 
موضوعات األسئلة 

من الزمن الكلي 
للجلسات

صرف مساعدة اجتماعية ألسر من . 6
 تصدر في حقهم أحكام قضائية 

 ) رد شخصي( 
)ج 9 المعقودة بتاريخ 2016/04/20م(

وقف صرف المساعدات االجتماعية . 7
عن فئة المطلقات من المواطنات التي 

لم يتجاوز سنها )35( عاماً) رد كتابي( 
) ج 13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(

 تكرار حوادث االعتداء والقتل . 31قضا يا أمنية
 باألسلحة البيضاء) رد شخصي( 

) ج 10 المعقودة بتاريخ 10/05/2016م(

إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر . 2
 للعمالة المساندة الهاربة ) رد شخصي( 

) ج 10 المعقودة بتاريخ 10/05/2016م(

 ضبط السرعة على الطرق االتحادية. 3
)رد شخصي( ) ج 10 المعقودة بتاريخ 

10/05/2016م(

ساعة واحدة

و)21( دقيقة 
و)35( ثانية

% 1.8

مبادرة اإلمارات خالية من األكياس . 11قضايا بيئية
 البالستيكية ) رد شخصي( 

) ج 7 المعقودة بتاريخ 29/03/2016م(

)14( دقيقة 
و)41( ثانية

% 0.32

الدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت . 31قضايا التوطين
 الوطنية )رد شخصي( 

) ج 3 المعقودة بتاريخ 05/01/2016م(

 التوطين في قطاع التأمين  . 2
 )رد شخصي( 

) ج 9 المعقودة بتاريخ 20/04/2016م(

إنهاء خدمات بعض العاملين في . 3
 مجموعة اإلمارات لالتصاالت 

 )رد شخصي( 
) ج 11 المعقودة بتاريخ 17/05/2016م(

ساعة واحدة 
و)13( دقيقة 
و)49( ثانية

% 1.7
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نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

موضوعات األسئلة ونوع الرد عليها
الوقت المستغرق 

لموضوعات 
األسئلة

نسبة مناقشة قضايا 
موضوعات األسئلة 

من الزمن الكلي 
للجلسات

إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته . 41قضايا خدمية
)%20( من مبلغ القرض في حال 

سداده كامل المبلغ خالل العشر سنوات 
 األولى ) رد كتابي( 

) ج 7 المعقودة بتاريخ 29/03/2016م(

خطة الوزارة لتطوير شارع اإلمارات . 2
)دبي العابر سابقا( الرابط بين إمارتي 

 دبي والشارقة ) رد شخصي( 
) ج 8 المعقودة بتاريخ 12/04/2016م(

 تسجيل ملكية السيارات ) رد شخصي( . 3
) ج 10 المعقودة بتاريخ 10/05/2016م(

المساعدة السكنية لمن تجاوز سنه . 4
)60( عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 
الخمسة عشر ألف درهم )رد شخصي( 

) ج 13 المعقودة بتاريخ 14/06/2016م(

ساعة واحدة 
دقيقتان وثانيتان

% 1.4

تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي . 51قضايا المعاشات
 للعاملين بالقطاع الخاص )رد شخصي( 

) ج 2 المعقودة بتاريخ 22/12/2015م(

التأخر في الرد على تسريبات تعديل . 2
قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية 

 )رد شخصي( 
) ج 2 المعقودة بتاريخ 22/12/2015م(

تأخر صرف معاشات المواطنين . 3
 المتقاعدين حديثا )رد شخصي( 

) ج 2 المعقودة بتاريخ 22/12/2015م(

القرار الوزاري رقم )19( لسنة 2013 . 4
بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع 

أصحاب األعمال والمستغلين لحسابهم 
الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون 

 المعاشات والتأمينات االجتماعية 
 )رد شخصي( 

) ج 13 المعقودة بتاريخ 14/06/2016م(

ساعة واحدة 
و)50( دقيقة 
و)12( ثانية

% 2.5
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نوع القضايا
عدد 

موضوعات 
األسئلة

موضوعات األسئلة ونوع الرد عليها
الوقت المستغرق 

لموضوعات 
األسئلة

نسبة مناقشة قضايا 
موضوعات األسئلة 

من الزمن الكلي 
للجلسات

إصدار القانون الجديد للمعاشات . 5
 والتأمينات االجتماعية ) رد شخصي( 

) ج 13 المعقودة بتاريخ 14/06/2016م(

قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة . 41أخرى
 الضباب ) رد شخصي( 

) ج 7 المعقودة بتاريخ 29/03/2016م(

اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في . 2
 الحكومة االتحادية )رد كتابي( 

)ج 9 المعقودة بتاريخ 20/04/2016م(

استصدار قرار اتحادي يمنع حركة . 3
 السيارات في أوقات الضباب الكثيف

 ) رد شخصي(  
) ج 10 المعقودة بتاريخ 10/05/2016م(

التأمين على السيارات لحديثي الحصول . 4
 على رخصة القيادة ) رد شخصي( 

) ج 13 المعقودة بتاريخ 14/06/2016م(

ساعة واحدة 
و)21( دقيقة 
و)45( ثانية

% 2

31المجموع

-
)10( ساعات 
و)38( دقيقة 
و)54( ثانية

% 14.4

 رسم بياني توضيحي لبيان نوع القضايا التي تناولتها موضوعات األسئلة ونسبة زمن 
مناقشة كل نوع من الزمن الكلي للجلسات:
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وقد جاءت مناقشة األسئلة على النحو اآلتي : - 
ســؤال موجــه إلــى معالــي / عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة . 1

العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة مــن ســعادة العضــو / مــروان أحمــد بــن غليطــة حــول " تحديــد حــد أقصــى 
للمعــاش التقاعــدي للعامليــن بالقطــاع الخــاص ". 

وقــد أكــد معالــي/ وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات 	 
االجتماعيــة فــي معــرض إجابتــه عنــه علــى وجــود دراســة مــع الجهــات المختصــة فــي الدولــة لتحديــد حــد أدنــى 
ــالت مشــروع  ــن تعدي ــة وســيكون ضم ــي للهيئ ــز المال ــه المرك ــاش التقاعــدي حســبما يســمح ب وحــد أقصــى للمع

القانــون .

ــي 	  ــن ف ــن العاملي ــاش التقاعــدي للمواطني ــع الحــد األقصــى للمع ــه برف ــي تعقيب ــب ســعادة العضــو ف ــن طال ــي حي ف
ــن. ــة للمواطني ــل جاذب ــة عم ــه بيئ القطــاع الخــاص لجعل

)رد شخصي( ) ج 2 المعقودة بتاريخ 2015/12/22م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة . 2

العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي حــول " التأخــر فــي الــرد علــى 
تســريبات تعديــل قانــون المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة ".

وقــد أكــد معالــي/ وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات 	 
االجتماعيــة فــي معــرض إجابتــه عنــه علــى أن مســودة مشــروع القانــون هــي عبــارة عــن مقترحــات وأفــكار وأي 

مســودة مشــروع ال يمكــن تداولهــا نتيجــة تســريبات غيــر متأكــد مــن صحتهــا.

فــي حيــن أشــار ســعادة العضــو فــي تعقيبــه إلــى تأخــر الهيئــة فــي إصــدار بيــان رســمي ألكثــر مــن )5( أشــهر للــرد 	 
علــى التســريبات بشــأن تعديــل قانــون المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة .

)رد شخصي( ) ج 2 المعقودة بتاريخ 2015/12/22م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة . 3

العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي حــول " تأخــر صــرف معاشــات 
المواطنيــن المتقاعديــن حديثا ". 

وقــد أكــد معالــي/ وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة - نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات 	 
االجتماعيــة ، فــي معــرض إجابتــه عنــه علــى أن انتهــاء جهــات العمــل مــن المســتندات المطلوبــة إلحالــة موظفيهــا 
إلــى التقاعــد هــو أمــر ضــروري ومهــم ، علًمــا بــأن جهــات العمــل تعلــم تواريــخ إحالــة موظفيهــا للتقاعــد ، باإلضافــة 
ــي  ــه تأخــر ف ــب علي ــا يترت ــة مم ــع عــن إرســال المســتندات المطلوب ــى أن بعــض جهــات العمــل تتأخــر أو تمتن إل

صــرف المعــاش التقاعــدي.

ــات 	  ــات والتأمين ــة للمعاش ــة العام ــون الهيئ ــل قان ــرورة تعدي ــى ض ــه عل ــي تعقيب ــو ف ــعادة العض ــد س ــن أك ــي حي ف
ــن. ــة المواط ــر بمصلح ــة وال يض ــة العام ــدم المصلح ــا يخ ــة بم االجتماعي

)رد شخصي( ) ج 2 المعقودة بتاريخ 2015/12/22م(
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ــة – رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة صنــدوق . 4 ــاء ســالم الشامســي – وزيــرة الدول ســؤال موجــه إلــى معالــي / د. ميث
الــزواج مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي حــول " منحــة الــزواج ".

وقــد أكــدت معالــي/ وزيــرة دولــة – رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة صنــدوق الــزواج فــي معــرض إجابتهــا عنــه علــى 	 
أنــه يتــم حصــول الشــباب أصحــاب المهــن الصغيــرة الحــرة والمشــروعات المتوســطة  علــى منحــة الــزواج بعــد 
تقديمهــم كشــف عــن الرخــص التجاريــة وعقــود تأســيس الشــركة لمعرفــة رأس المــال ونســبة المواطــن فــي الشــركة 

ووثائــق عــن األمــالك لــدى الجهــات المحليــة باإلضافــة إلــى أيــة أوراق أخــرى لتحديــد الدخــل بشــكل دقيــق.

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بمنــح الشــباب الراغبيــن بالــزواج أصحــاب المهــن الصغيــرة الحــرة 	 
والمشــروعات المتوســطة وطلبــة الدراســات العليــا منحــة صنــدوق الــزواج وعــدم إلزامهــم تقديــم عقــد عمــل مصدق 

مــن هيئــة المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة.

)رد شخصي ( ) ج3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / ســلطان بن ســعيد المنصــوري – وزير االقتصــاد – رئيس مجلس إدارة المشــاريع والمنشــآت . 5

الصغيــرة والمتوســطة مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمد الرحومي حول "الدعم التســويقي للمشــاريع والمنشــآت الوطنية 
 . "

وقــد أكــد معالــي/ وزيــر االقتصــاد – رئيــس مجلــس إدارة المشــاريع والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة علــى وجــود 	 
تقاريــر رقابيــة دوريــة تصــدر مــن البرنامــج الوطنــي للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة تتابــع الجهــات الحكوميــة 

فــي كونهــا قــد خصصــت )10 %( مــن إنفاقهــا فــي دعــم تلــك المشــاريع.

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بضــرورة متابعــة المجلــس الوطنــي االتحــادي للجهــات الحكوميــة فــي 	 
صرفهــا لـــ )10 %( مــن مخصصاتهــا لدعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.

)رد شخصي ( ) ج3 المعقودة بتاريخ 2016/01/05م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / مريــم محمــد الرومــي – وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة مــن ســعادة العضــو/ مــروان أحمــد . 6

بــن غليطــة حــول " متابعــة اســتخراج األوراق الرســمية لمجهولــي النســب ".

وقــد أكــدت معالــي/ وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة فــي معــرض إجابتهــا عنــه علــى أن دور الــوزارة فــي اســتخراج 	 
األوراق الرســمية هــو تجهيــز األوراق الثبوتيــة والمســتندات الخاصــة لمجهولــي النســب وليــس إصــدار الجنســية 

التــي تنظــم قوانيــن أخــرى إصدارهــا .

ــي االتحــادي ووزارة 	  ــس الوطن ــن المجل ــة مشــتركة بي ــه بتشــكيل لجن ــي تعقيب ــب ســعادة العضــو ف ــن طال ــي حي ف
الشــؤون االجتماعيــة لبحــث إجــراءات تســهيل اســتخراج األوراق الرســمية لمجهولــي النســب وطلــب مــن المجلــس 

تبنــي قــرار فــي شــأن موضــوع الســؤال فوافــق المجلــس علــى ذلــك.

)رد شخصي+ قرار ( ) ج4 المعقودة بتاريخ 2016/02/02م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / محمــد عبــدهللا القرقــاوي – وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل مــن ســعادة العضــو . 7

/ مــروان أحمــد بــن غليطــة حــول " ضوابــط تحفيــز الشــركات علــى المســاهمة المجتمعيــة " 

وقــد أجــاب عنــه معالــي وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل بــرد كتابــي أكــد فيــه علــى أنــه ســيتم إطــالق 	 
اســتراتيجية للمســاهمة المجتمعيــة للشــركات بمشــاركة كافــة القطاعــات بمــا فيهــا قطــاع الشــركات التجاريــة، بحيــث 
ــن  ــا وم ــن نجاحه ــا يضم ــرة بم ــة مباش ــل متابع ــة ومح ــق أســس وخطــط واضح ــة ووف ــة ومدروس ــون ممنهج تك

المتوقــع االنتهــاء منهــا وإطالقهــا خــالل هــذه الســنة.
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فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بــأن يكــون المجلــس الوطنــي االتحــادي أحــد الجهــات الحكوميــة التــي 	 
ــا  ــة ومراحــل تطبيقه ــى المســاهمة المجتمعي ــز الشــركات عل ــط تحفي ــا الخطــة االســتراتيجية لضواب ســيناقش معه

لكونــه ممثــل للشــعب، وأفــراد هــذا الشــعب هــم مــن ســتؤثر فيهــم المبــادرات المجتمعيــة.

)رد كتابي ( ) ج7المعقودة بتاريخ 2016/03/29م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / د. عبــدهللا بلحيــف النعيمــي – وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة – رئيــس مجلــس إدارة برنامــج . 8

ــا نســبته  ــاء المســتفيد مــن ســداد م ــي الشــحي حــول " إعف ــد لإلســكان مــن ســعادة العضــو / ســالم عل الشــيخ زاي
)%20( مــن مبلــغ القــرض فــي حــال ســداده كامــل المبلــغ خــالل العشــر ســنوات األولــى . 

وقــد أجــاب عنــه معالــي وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة – رئيــس مجلــس إدارة برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان بــرد 	 
ــي حــال االســتمرار  ــه ف ــر ميزانيت ــة مــدى تأث ــة لمعرف ــام بعمــل دراســة مالي ــى أن البرنامــج ق ــه عل ــي أكــد في كتاب
بتطبيــق هــذه االعفــاءات، وقــد تبيــن بــأن ميزانيــة البرنامــج ســتتأثر بشــكل ســلبي ممــا ســيعيق البرنامــج مــن تحقيــق 

المســتهدف الوطنــي المتمثــل فــي ســرعة االنتهــاء مــن طلبــات المســاعدات الســكنية خــالل مــدة ســنتين. 

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بــأن يتــم مراعــاة أصحــاب الدخــل المحــدود والمتقاعديــن ممــن رواتبهــم 	 
أقــل مــن )20( ألــف درهــم، نظــراً لعــدم مقدرتهــم علــى ســداد القــروض واإليفــاء بمتطلبــات الحيــاة المعيشــية. 

)رد كتابي ( ) ج7المعقودة بتاريخ 2016/03/29م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / د. عبــدهللا بلحيــف النعيمــي – وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة – رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة . 9

االتحاديــة للمواصــالت البريــة والبحريــة مــن ســعادة العضــو / ســالم علــي الشــحي حــول " تعديــل القانــون االتحــادي 
رقــم )26( لســنة 1981 بشــأن القانــون التجــاري البحــري. 

وقــد أجــاب عنــه معالــي وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة – رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة االتحاديــة للمواصــالت البريــة 	 
والبحريــة بــرد كتابــي أكــد فيــه علــى أنــه نظــراً لرغبــة الدولــة فــي مواكبــة القوانيــن للتطــور الــذي تشــهده الدولــة 
فــي جميــع المجــاالت ولكــي يتــم تــدارك الخطــى المتســارعة للنمــو االقتصــادي وخصوصــاً فــي المجــال البحــري 
فــي الدولــة، فقــد تــم تكليــف أحــد بيــوت الخبــرة لعمــل الدراســات الالزمــة فــي مجــال التشــريعات البحريــة لالســتفادة 

مــن تجــارب وخبــرات الــدول الرائــدة فــي المجــال البحــري.

فــي حيــن أكــد ســعادة العضــو فــي تعقيبــه علــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة فــي تعديــل هــذا القانــون علــى 	 
أمــل أن يــرى هــذا القانــون النــور قريبــاً.

)رد كتابي ( ) ج7المعقودة بتاريخ 2016/03/29م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / د. ثانــي بــن أحمــد الزيــودي – وزيــر التغيــر المناخــي والبيئــة مــن ســعادة العضــو / حمــد . 10

أحمــد الرحومــي حــول " مبــادرة اإلمــارات خاليــة مــن األكيــاس البالســتيكية ".

ــرة 	  ــوزارة ســتعمل خــالل الفت ــأن ال ــه ب ــه عن ــي معــرض إجابت ــة ف ــر المناخــي والبيئ ــر التغي ــي وزي ــد أكــد معال وق
القادمــة علــى التنســيق مــع الجهــات المعنيــة علــى الصعيــد االتحــادي والمحلــي فــي تنفيــذ هــذه المبــادرة بخفــض 
اســتهالك األكيــاس البالســتيكية والحــد مــن نفاياتهــا وذلــك عــن طريــق إيجــاد البديــل وتنظيــم بيــع األكيــاس القابلــة 

للتحلــل فــي محــالت التســوق ومحــالت التجزئــة الكبــرى.

في حين طالب سعادة العضو في تعقيبه بضرورة إلزام الجهات المعنية بتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بمنع 	 
استخدام األكياس البالستيكية ومتابعتها حتى تكون هناك مصداقية في تنفيذ المبادرة.

)رد شخصي ( ) ج7المعقودة بتاريخ 2016/03/29م(
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ــة . 11 ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــم – رئي ــة والتعلي ــر التربي ــادي – وزي ــم الحم ــين إبراهي ــي / حس ــى معال ــه إل ــؤال موج س
االتحاديــة للمــوارد البشــرية مــن ســعادة العضــو / ســالم علــي الشــحي حــول " ترقيــة ذوي اإلعاقــة فــي الــوزارات 

ــة " .  ــة االتحادي ــات الحكومي والجه

وقــد أكــد معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم – رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية فــي معــرض 	 
إجابتــه عنــه علــى أنــه يتــم ترقيــة ذوي اإلعاقــة وفــق قانــون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة االتحاديــة بنظــام تقييــم 
األداء وهــو المعيــار األساســي الــذي تحتســب بموجبــه اســتحقاقات الموظــف المتعلقــة بالعــالوة الدوريــة والترقيــة 

والمكافــأة الســنوية.

في حين طالب سعادة العضو في تعقيبه بوضع تقييم أو توصيف وظيفي خاص لذوي االحتياجات الخاصة 	 

)رد شخصي ( ) ج7المعقودة بتاريخ 2016/03/29م(
ــة . 12 ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــم – رئي ــة والتعلي ــر التربي ــادي – وزي ــم الحم ــين إبراهي ــي / حس ــى معال ــه إل ــؤال موج س

االتحاديــة للمــوارد البشــرية مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي حــول " قــرار يســمح بالتأخــر عــن العمــل فــي 
حالــة الضبــاب ".  

وقــد أشــار معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم – رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية فــي معــرض 	 
إجابتــه عنــه إلــى وجــود تطبيــق فــي الهواتــف المتحركــة هــو نظــام بياناتــي الــذي يمكــن لــكل موظــف مــن خاللــه 

االســتئذان عــن طريقــه فــي حالــة وجــود ضبــاب أو أمطــار وهــذا االســتئذان يصــل مباشــرة للرئيــس المباشــر.

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بإصــدار قــرار فــي شــأن الســالمة المروريــة للموظفيــن فــي األحــوال 	 
الجويــة الســيئة وتعــذر الرؤيــة . 

)رد شخصي ( ) ج7المعقودة بتاريخ 2016/03/29م(
ــو / . 13 ــعادة العض ــن س ــة م ــة التحتي ــر البني ــر تطوي ــي – وزي ــف النعيم ــدهللا بلحي ــي / د. عب ــى معال ــه إل ــؤال موج 1س

ســالم علــي الشــحي حــول " خطــة الــوزارة لتطويــر شــارع اإلمــارات )دبــي العابــر ســابقا( الرابــط بيــن إمارتــي دبــي 
ــارقة " .  والش

وقــد أكــد معالــي وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة فــي معــرض إجابتــه عنــه علــى أن الــوزارة تواجــه صعوبــات فــي 	 
تقاطــع البديــع فــي شــارع اإلمــارات ويعتبــر هــذا التقاطــع مــن المحــاور األساســية الرابطــة بيــن شــمال وجنــوب 
اإلمــارات حيــث تــم تخصيــص الجــزء األكبــر منــه للشــاحنات وهــي تؤثــر ســلباً علــى الحركــة فــي هــذا التقاطــع 

حيــث تســبب ازدحامــاً شــديداً فيــه.

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بضــرورة تعديــل امتــداد شــارع محمــد بــن زايــد الممتــد إلــى إمــارة ام 	 
القيويــن باتجــاه إمــارة رأس الخيمــة الحتوائــه علــى حارتيــن، كمــا أن الكثيــر مــن الشــاحنات تمــر فيــه ممــا يشــكل 

ازدحامــاً شــديداً وعبئــاً إضافيــاً علــى الشــارع.

)رد شخصي ( ) ج8 المعقودة بتاريخ 2016/04/12م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / ســلطان بــن ســعيد المنصــوري – وزيــر االقتصــاد مــن ســعادة العضــو / ســالم علــي الشــحي . 14

حــول " إيجــاد بدائــل اقتصاديــة لتنويــع مصــادر الدخل "

وقــد أكــد معالــي وزيــر االقتصــاد فــي معــرض إجابتــه عنــه علــى قيــام الــوزارة برفــع مذكــرة إلــى مجلــس الــوزراء 	 
ــل  ــم تفعي ــك يت ــادم ، وبعــد ذل ــرة وســيتم عرضهــا فــي االجتمــاع الق فــي شــأن دعــم المشــاريع المتوســطة والصغي
البرنامــج الوطنــي للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مــن أجــل االعتمــاد علــى هــذه المشــاريع كمصــدر جيــد للدخــل .
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في حين أكد سعادة العضو في تعقيبه على أن هناك ضعفاً في دعم التسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.	 

)رد شخصي ( ) ج9 المعقودة بتاريخ 2016/04/20م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / ســلطان بــن ســعيد المنصــوري – وزيــر االقتصــاد – رئيــس مجلــس إدارة هيئــة التأمين من . 15

ســعادة العضــو/ د. ســعيد عبــدهللا المطــوع حــول " التوطيــن فــي قطــاع التأمين ". 

وقــد أشــار معالــي وزيــر االقتصــاد- رئيــس مجلــس إدارة هيئــة التأميــن فــي معــرض إجابتــه عنــه علــى أن الهيئــة 	 
تتابــع شــركات التأميــن فــي مســالة التعييــن الصــوري للمواطنيــن، بوضــع أوزان وظيفيــة للدرجــات الوظيفيــة التــي 

تحصــل عليهــا شــركات التأميــن وذلــك فــي االســتراتيجية الجديــدة للهيئــة .

في حين طالب سعادة العضو في تعقيبه الهيئة بمراقبة الشركات التي تعين المواطنين بشكل صوري.	 

)رد شخصي ( ) ج9 المعقودة بتاريخ 2016/04/20م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / نجــالء محمــد العــور – وزيــرة تنميــة المجتمــع مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي . 16

حــول " التوجيــه واإلرشــاد ألهميــة زواج المواطنيــن مــن المواطنــات ".

ــدوق 	  ــج صن ــد دم ــوزارة وبع ــى أن ال ــه عل ــا عن ــرض إجابته ــي مع ــع ف ــة المجتم ــرة تنمي ــي وزي ــدت معال ــد أك وق
الــزواج لهــا ســتقوم خــالل الفتــرة القادمــة باالهتمــام باألســرة اإلماراتيــة والعمــل علــى تماســكها وتوجيههــا بالشــكل 

الصحيــح.

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بتفعيــل دور صنــدوق الــزواج مــن خــالل الوقــوف علــى حــاالت زواج 	 
ــول  ــى حل ــج وصــواًل إل ــار والنتائ ــباب واآلث ــة األس ــتها لمعرف ــا ودراس ــات ورصده ــر مواطن ــن غي ــن م المواطني
لمواجهــة هــذه الظاهــرة، وقــد وافــق المجلــس علــى تبنــي موضــوع " سياســة وزارة تنميــة المجتمــع فــي شــأن بنــاء 
األســرة " بنــاًء علــى اقتــراح مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي فــي شــأن ســؤاله " التوجيــه واإلرشــاد 

ألهميــة زواج المواطنيــن مــن المواطنــات " ، وهــذا الموصــوع مقــدم مــن الســادة األعضــاء اآلتيــة أســماؤهم :

1. حمد أحمد الرحومي .

2. ناعمة عبدهللا الشرهان .

3. أحمد يوسف النعيمي .

4. جاسم عبدهللا النقبي .

5. محمد علي بن كتب .

6. سعيد صالح الرميثي .

7. محمد علي الكمالي .

8. عائشة راشد ليتيم .

9. عائشة سالم بن سمنوه .

10. عزا سليمان بن سليمان .

كما وافق المجلس على إرسال رسالة في شأن الموضوع إلى مجلس الوزراء ألخذ الموافقة على مناقشته .

)رد شخصي+قرار ( ) ج9 المعقودة بتاريخ 2016/04/20م(
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ســؤال موجــه إلــى معالــي / نجــالء محمــد العــور – وزيــرة تنميــة المجتمــع مــن ســعادة العضــو / ســالم علــي الشــحي . 17
حــول " صــرف مســاعدة اجتماعيــة ألســر مــن تصــدر فــي حقهــم أحــكام قضائيــة ". 

وقــد أكــدت معالــي وزيــرة تنميــة المجتمــع فــي معــرض إجابتهــا علــى أن الــوزارة ســتقوم بحصــر طلبــات أســر 	 
األشــخاص الذيــن صــدرت فــي حقهــم أحــكام قضائيــة ولــم يتــم إلقــاء القبــض عليهــم )الهاربيــن مــن العدالــة(، علــى 

أن يتــم دراســتها ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء مــن أجــل إقــرار المســاعدات االجتماعيــة لهــا وفــق القانــون.

فــي حيــن أكــد ســعادة العضــو فــي تعقيبــه علــى وجــود حــاالت مــن األســر التــي تــم صــدور أحــكام قضائيــة فــي 	 
ــى مســاعدات  ــي الحصــول عل ــم رفــض طلباتهــا ف ــون الضمــان االجتماعــي فت حــق معيلهــا، وهــي ال يشــملها قان

ــة. اجتماعي

)رد شخصي ( ) ج9 المعقودة بتاريخ 2016/04/20م(
ــة . 18 ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــم – رئي ــة والتعلي ــر التربي ــم الحمــادي – وزي ــي / حســين إبراهي ــى معال ســؤال موجــه إل

االتحاديــة للمــوارد البشــرية مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي حــول "اإلعــالن عــن الوظائــف الشــاغرة 
فــي الحكومــة االتحاديــة ".  

وقــد أجــاب عنــه معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم – رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية بــرد كتابــي أكــد فيــه 	 
علــى أن المرونــة التــي منحتهــا التشــريعات المعتمــدة للــوزارات والجهــات االتحاديــة فــي اإلعــالن عــن الوظائــف 
الشــاغرة لديهــا مــن خــالل الصحــف، فضــاًل عــن أن نظــام التوظيــف اإللكترونــي وهــو نظــام إجرائــي جديــد تــم 
ــتقوم  ــا س ــة، فيم ــا الحكوم ــي تنتهجه ــة الت ــات الذكي ــة والخدم ــة اإللكتروني ــات الحكوم ــع متطلب ــياً م ــه تماش إطالق
الــوزارة بمتابعــة الجهــات االتحاديــة التــي تقــوم بنشــر إعــالن عــن وظائــف وعــدم ذكــر الجهــة واســتخدام بريــد 

إلكترونــي شــخصي لكونــه غيــر متفــق مــع األصــول.

ــاء 	  ــدم االكتف ــي وع ــف اإللكترون ــام التوظي ــل نظ ــى ضــرورة تفعي ــه عل ــي تعقيب ــعادة العضــو ف ــد س ــن أك ــي حي ف
ــة،  ــي الحكومــة االتحادي ــف ف ــاءة التوظي ــع كف ــة مــن أجــل رف ــات الحكومــة اإللكتروني ــه مــن متطلب ــه لكون بإطالق
وتقليــل تكاليــف عمليــة التوظيــف، وحصــر جميــع الطلبــات فــي نظــام إلكترونــي موحــد، باإلضافــة إلــى ذكــر اســم 

ــة. ــة أو الجهــة المعلن ــي الخــاص بالهيئ ــد اإللكترون ــة عــن الوظائــف واســتخدام البري الجهــة المعلن

)رد كتابي ( ) ج9 المعقودة بتاريخ 2016/04/20م(
ــر . 19 ــوزراء – وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان – نائ ــد آل نهي ــن زاي ــق/ ســمو الشــيخ ســيف ب ــى الفري ســؤال موجــه إل

الداخليــة مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي حــول " تكــرار حــوادث االعتــداء والقتــل باألســلحة البيضــاء". 

وقــد أكــد معالــي وزيــر الداخليــة فــي معــرض إجابتــه عنــه أن الدولــة تحتــل المركــز التاســع عالميــاً فــي انخفــاض 	 
معــدل الجرائــم لــكل )100( ألــف مــن الســكان، والمركــز الرابــع فــي جرائــم االعتــداء بشــكل عــام، وتمثــل حــوادث 

االعتــداء باألســلحة البيضــاء فــي الدولــة )0.9 %( مــن مجمــل الجرائــم .

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بتشــديد العقوبــات علــى منافــذ البيــع والمحــالت التــي تقــوم بتجــارة 	 
األســلحة البيضــاء.

)رد شخصي ( ) ج10 المعقودة بتاريخ 2016/05/10م(
ــر . 20 ــوزراء – وزي ــس ال ــب رئيــس مجل ــان – نائ ــد آل نهي ــن زاي ــق / ســمو الشــيخ ســيف ب ــى الفري ســؤال موجــه إل

ــة  ــر الســفر للعمال ــة تذاك ــع قيم ــل بدف ــزام الكفي ــول " إل ــي ح ــد الرحوم ــد أحم ــن ســعادة العضــو / حم ــة م الداخلي
ــة ".  ــاندة الهارب المس
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فقــد أشــار معالــي وزيــر الداخليــة فــي معــرض إجابتــه عنــه إلــى أن الــوزارة تقــوم حاليــاً بدراســة إنشــاء مراكــز 	 
تدريبيــة للعمالــة المســاندة فــي بلدانهــا لتدريبهــا وتأهيلهــا واختبارهــا لمعرفــة مــدى قدرتهــا علــى العمــل والعيــش 

فــي الدولــة.

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بعــدم إلــزام الكفيــل بدفــع قيمــة التذكــرة، ألن الطــرف اآلخــر هــو مــن 	 
خالــف العقــد وقــام بالهــروب إلــى جهــة أخــرى .

)رد شخصي( ) ج10 المعقودة بتاريخ 2016/05/10م(
 ســؤال موجــه إلــى الفريــق / ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان – نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء –. 21

وزيــر الداخليــة مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي حــول "اســتصدار قــرار اتحــادي يمنــع حركــة الســيارات 
فــي أوقــات الضبــاب الكثيــف". 

أشــار معالــي وزيــر الداخليــة فــي معــرض إجابتــه إلــى أنــه تــم تشــكيل فريــق مــن الــوزارة إليجــاد حلــول مروريــة 	 
تســهل حركــة الســيارات فــي أوقــات الضبــاب الكثيــف، وقــد تمكــن هــذا الفريــق مــن ابتــكار بــرج مراقبــة ذكــي 
األول مــن نوعــه فــي العالــم، يتــم وضعــه علــى الطرقــات مــزود بأجهــزة استشــعار وكاميــرات مراقبــة ذات خاصيــة 
النقــل التلفزيونــي ويعمــل علــى قيــاس كثافــة الضبــاب، ويتــم مــن خاللــه تحديــد الســرعات الالزمــة عبــر لوحــات 

إلكترونيــة لضمــان الســالمة المروريــة للســائقين.

فــي حيــن أكــد ســعادة العضــو فــي تعقيبــه علــى أن قــرار منــع القيــادة أثنــاء الضبــاب الكثيــف لــه دوافــع إيجابيــة 	 
ومهمــة فــي الحفــاظ علــى روح اإلنســان وخفــض معــدالت وفيــات الحــوادث، وذلــك وفقــاً لمــا هــو معمــول بــه فــي 

شــأن إيقــاف حركــة الطيــران أثنــاء األحــوال الجويــة الســيئة.

)رد شخصي( )ج10 المعقودة بتاريخ 2016/05/10م(
ــر . 22 ــوزراء – وزي ــس ال ــب رئيــس مجل ــان – نائ ــد آل نهي ــن زاي ــق / ســمو الشــيخ ســيف ب ــى الفري ســؤال موجــه إل

ــة ".  ــى الطــرق االتحادي ــط الســرعة عل ــد حــول " ضب ــن زاي ــي ب ــد عل ــة مــن ســعادة العضــو / خال الداخلي

ــرادار لســرعة 	  ــط ال ــي ضب ــالف ف ــه ال يوجــد اخت ــه أن ــه عن ــي معــرض إجابت ــة ف ــر الداخلي ــي وزي ــد معال ــد أك وق
ــم وضــع  ــا يت ــة، فيم ــى طــرق الدول ــة عل ــة والمتحرك ــرادارات الثابت ــط موحــدة لل ــم وضــع ضواب ــات، ويت المركب

ــة. ــض الطــرق وللســالمة المروري ــك لظــروف بع ــرادارات، وذل ــض ال ــط خاصــة لبع ضواب

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بــأن تكــون هنــاك شــفافية ومصداقيــة فــي تحديــد الســرعات علــى طــرق 	 
الدولــة وذلــك مــن خــالل وضــع لوحــات إرشــادية واضحــة، حتــى ال يتــم تصيــد الســائقين مــن خــالل الــرادارات.

)رد شخصي( )ج10 المعقودة بتاريخ 2016/05/10م(
 ســؤال موجــه إلــى الفريــق / ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان – نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء –. 23

وزير الداخلية من سعادة العضو / سالم علي الشحي حول " تسجيل ملكية السيارات" .

فقــد أشــار معالــي وزيــر الداخليــة فــي معــرض إجابتــه عنــه إلــى أنــه قــد تــم وضــع دراســة لتســجيل ملكيــة الســيارات 	 
الجديــدة كل ثــالث ســنوات، وبعــد ثــالث ســنوات يتــم فحــص الســيارة بشــكل دوري كل ســنة، فــي حيــن تعتبــر نســبة 

التســجيل للمركبــات فــي الدولــة هــي األعلــى فــي العالــم مقارنــة بعــدد الســكان.
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ــدة	  ــة الســيارات الجدي  فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بســرعة تطبيــق الدراســة وذلــك بتســجيل ملكي
كل ثالث سنوات.

)رد شخصي( )ج10 المعقودة بتاريخ 2016/05/10م(
ــة المجتمــع مــن ســعادة العضــو /. 24 ــر الصحــة ووقاي ــي / عبدالرحمــن محمــد العويــس – وزي ــى معال  ســؤال موجــه إل

سالم علي الشحي حول " معايير إنشاء المستشفيات الحكومية ". 

وقــد أكــد معالــي وزيــر الصحــة ووقايــة المجتمــع فــي معــرض إجابتــه عنــه علــى حــرص الــوزارة بالتعــاون مــع 	 
ــر  ــا المعايي ــدة للمستشــفيات أن تراعــى فيه ــة أي أقســام جدي ــة أو إضاف ــد الصيان ــة عن ــة التحتي ــر البني وزارة تطوي

ــاً لمتطلبــات االعتمــاد الصحــي الدولــي.   المطلوبــة وفق

في حين طالب سعادة العضو في تعقيبه بفتح قسم لغسيل الكلى في مستشفى شعم الجديد.	 

)رد شخصي( )ج11 المعقودة بتاريخ 2016/05/17م(
ــة المجتمــع مــن ســعادة العضــو /. 25 ــر الصحــة ووقاي ــي / عبدالرحمــن محمــد العويــس – وزي ــى معال  ســؤال موجــه إل

سالم علي الشحي حول "تأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس الخيمة ". 

وقــد أكــد معالــي وزيــر الصحــة ووقايــة المجتمــع فــي معــرض إجابتــه عنــه علــى حــرص الــوزارة علــى متابعــة 	 
مشــروع مستشــفى بــن عمــران، ألنــه ســيخدم شــريحة واســعة مــن المواطنيــن الذيــن يقطنــون المناطــق المجــاورة 
لــه، وخاصــة أنــه ســيقدم خدمــات متخصصــة بالنســاء والــوالدة ، فقــد تــم بــدء العمــل علــى إنشــائه فــي 2008/5/5م 
وتــم إيقــاف العمــل علــى إنجــازه فــي مرحلــة معينــة ، ثــم بــدأ اســتكماله مــرة أخــرى ضمــن مبــادرة رئيــس الدولــة 

وبإشــراف ومتابعــة وزارة األشــغال )وزارة تطويــر البنيــة التحتيــة(.

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بضــرورة االنتهــاء مــن افتتــاح مستشــفى بــن عمــران فــي أســرع وقــت 	 
ممكــن لتلبيــة احتياجــات المواطنيــن فــي المناطــق المجــاورة لهــذا المستشــفى.

)رد شخصي( )ج11 المعقودة بتاريخ 2016/05/17م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / نــورة محمــد الكعبــي – وزيــرة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي مــن ســعادة . 26

العضــو / خالــد علــي بــن زايــد حــول " إنهــاء خدمــات بعــض العامليــن فــي مجموعــة اإلمــارات لالتصــاالت".

- أكــدت معالــي / وزيــرة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي معــرض إجابتهــا عنــه علــى أن اتصــاالت 	 
أنهــت خدمــات )8( موظفيــن مواطنيــن مــن عــام 2014 إلــى عــام 2016 ألســباب تتعلــق بعــدم االنضبــاط وااللتــزام 
بقوانيــن العمــل فــي الشــركة واإلخــالل بواجبــات العمــل، كمــا أن نســبة اســتقاالت المواطنيــن مقبولــة وتعتبــر أقــل 

النســب بيــن الشــركات التجاريــة. 

ــث كان 	  ــن حي ــي التوطي ــة اتصــاالت ف ــود مؤسس ــف جه ــى ضع ــه عل ــي تعقيب ــعادة العضــو ف ــد س ــن أك ــي حي - ف
المســتهدف أن تصــل نســبة التوطيــن فــي المؤسســة عــام 2000م إلــى )46 %( فــي حيــن أن المؤسســة قــد حققــت 

هــذه النســبة فــي عــام 2016م.

)رد شخصي( )ج11 المعقودة بتاريخ 2016/05/17م(
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ــس إدارة . 27 ــس مجل ــة – رئي ــة التحتي ــر البني ــر تطوي ــي – وزي ــف النعيم ــدهللا بلحي ــي / د. عب ــى معال ــه إل ــؤال موج س
 برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان مــن ســعادة العضــوة / عــزا بــن ســليمان حــول "المســاعدة الســكنية لمــن تجــاوز ســنه

)60( عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي الخمسة عشر ألف درهم". 

وقــد أكــد معالــي/ وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة – رئيــس مجلــس إدارة برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان فــي معــرض 	 
إجابتــه عنــه علــى أنــه ســيتم دراســة مقتــرح لتحديــد ســقف المســاعدة الســكنية لمــن تجــاوز ســنه )60( عامــاً ولــم 

يتجــاوز معاشــه التقاعــدي الخمســة عشــر ألــف درهــم فــي القانــون لتســهيل هــذه الضوابــط.

ــى 	  ــم طلباتهــم إل فــي حيــن طالبــت ســعادة العضــو فــي تعقيبهــا بدراســة كل حــاالت المواطنيــن الذيــن قامــوا بتقدي
برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان وهــم ال يقــل عددهــم عــن )81( مواطنــاً مــن عــام 2013م، وذلــك إلعفــاء المســتحقين 

مــن الشــروط ووضــع ضوابــط محــددة لهــذه الفئــة.

)رد شخصي( )ج13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / ســلطان بــن ســعيد المنصــوري – وزيــر االقتصــاد – رئيــس مجلــس إدارة هيئــة التأمين من . 28

ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي حــول " التأميــن علــى الســيارات لحديثــي الحصول علــى رخصة القيــادة ". 

فقــد أشــار معالــي وزيــر االقتصــاد – رئيــس مجلــس إدارة هيئــة التأميــن فــي معــرض إجابتــه عنــه علــى قيــام الهيئــة 	 
بالــدور الرقابــي علــى جميــع شــرائح المجتمــع وحمايــة حقــوق المؤمــن لهــم والمســتفيدين بإصــدار عــدد مــن التعاميم 
لعــدد مــن شــركات التأميــن عندمــا ترفــض طلبــات التأميــن حيــث تقــوم الهيئــة بتوضيــح عــدم مشــروعية اإلجــراء 

وضــرورة تصحيحــه.

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بوجــود نظــام فــي هيئــة التأميــن بخصــوص تســجيل الســيارات لحديثــي 	 
الحصــول علــى رخــص القيــادة.

)رد شخصي( )ج13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / نجــالء محمــد العــور – وزيــرة تنميــة المجتمــع مــن ســعادة العضــو / أحمــد محمــد الحمودي . 29

 حــول " وقــف صــرف المســاعدات االجتماعيــة عــن فئة المطلقات مــن المواطنات التي لــم يتجاوز ســنها )35( عاماً ".

 فقــد ورد فــي شــأنه رد كتابــي مــن معالــي وزيــرة تنميــة المجتمــع أكــدت فيــه علــى أن الــوزارة مســتمرة فــي صــرف 	 
المســاعدات االجتماعيــة للمطلقــات دون 35 عامــاً وبلــغ عــدد المطلقــات الالتــي تصــرف لهــن مســاعدات اجتماعيــة 

)1173( مطلقــة موزعــة علــى إمــارات الدولــة.

فــي حيــن اكتفــى ســعادة العضــو بالــرد الكتابــي وأشــاد فــي تعقيبــه بجهود الــوزارة فــي تقديــم المســاعدات االجتماعية 	 
لمســتحقيها، والبــت فــي للحــاالت المؤجلــة منذ عــام 2012 وحتى أبريــل 2016م.

)رد كتابي( )ج13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(
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ــس إدارة . 30 ــس مجل ــب رئي ــة – نائ ــة للشــؤون المالي ــر الدول ــر – وزي ــد الطاي ــد حمي ــي / عبي ــى معال ــه إل ســؤال موج
الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي حــول "القــرار الــوزاري 
رقــم )19( لســنة 2013 بشــأن القواعــد التنفيذيــة وشــروط انتفــاع أصحــاب االعمــال والمســتغلين لحســابهم الخــاص 

وأصحــاب المهــن الحــرة بقانــون المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة". 

فقــد أشــار معالــي / وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات 	 
ــدم لالشــتراك  ــم يتق ــث ل ــة، حي ــرار ضعيف ــن الق ــاع م ــى أن نســبة االنتف ــه إل ــه عن ــي معــرض إجابت ــة ف االجتماعي
حتــى هــذا التاريــخ ســوى )9( أشــخاص وعليــه فــإن الهيئــة لــم تبــذل جهــداً بإطــالق الحمــالت اإلعالميــة لتشــجيع 

المنتفعيــن مــن هــذا القــرار علــى االشــتراك فــي الهيئــة. 

فــي حيــن طالــب ســعادة العضــو فــي تعقيبــه بمعرفــة أســباب عــزوف المواطنيــن عــن االشــتراك فــي الهيئــة بعــد 	 
فتــرة طويلــة مــن صــدور هــذا القــرار.

)رد شخصي( )ج13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(
ســؤال موجــه إلــى معالــي / عبيــد حميــد الطايــر – وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة – نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة . 31

العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة مــن ســعادة العضــو / حمــد أحمــد الرحومــي حــول "إصــدار القانــون الجديــد 
للمعاشــات والتأمينــات االجتماعية" . 

ــات 	  ــة العامــة للمعاشــات والتأمين ــس إدارة الهيئ ــة – نائــب رئيــس مجل ــة للشــؤون المالي ــر الدول ــي / وزي أكــد معال
االجتماعيــة فــي معــرض إجابتــه عنــه علــى أن الهيئــة الزالــت فــي إطــار التشــاور مــع صنــدوق معاشــات أبوظبــي 
بخصــوص التعديــالت المقترحــة علــى كل مــن قانــون المعاشــات االتحــادي وقانــون صنــدوق معاشــات ومكافــآت 

إمــارة أبوظبــي وذلــك لتقريــب وجهــات النظــر فــي إعــداد مســودة مشــروع تعديــل القانــون.

ــراد 	  ــة أف ــدى كاف ــة ل ــة خاص ــكل أهمي ــات يش ــون المعاش ــى أن قان ــه عل ــي تعقيب ــو ف ــعادة العض ــد س ــن أك ــي حي ف
المجتمــع، لكونــه يمــس مســتقبلهم االجتماعــي واالقتصــادي والوظيفــي، فــإن المجلــس الوطنــي االتحــادي يأمــل أن 
ــه.  ــالت والمالحظــات علي ــة التعدي ــي مناقشــته وإضاف ــب ليمــارس دوره التشــريعي ف ــي القري ــه المشــروع ف ــرد إلي ي

)رد شخصي( )ج13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(
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رسم بياني توضيحي باألسئلة التي تم الرد عليها شخصياً وكتابياً:
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] رابعًًا [
أنشطة أخرى في جلسات المجلس
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أعمال مرتبطة بشؤون ا لمجلس:  .1
ناقــش المجلــس بعــض األعمــال المرتبطــة بشــؤونه وقــد بلــغ الزمــن المســتغرق لمناقشــتها )7( ســاعات و)7( دقائــق 
ــة  ــغ )74( ســاعة و)9( دقائــق و)50( ثاني و)9( ثــوان، وبنســبة بلغــت )9.6 %( مــن مجمــل زمــن الجلســات البال

والجــدول المرفــق يمثــل موضوعاتهــا وزمــن كل منهــا علــى النحــو اآلتــي:

الزمن المستغرق للمناقشةالموضوعم

ساعة و)24( دقيقة و)32( ثانيةمناقشة مشروع الرد على خطاب االفتتاح1

)8( دقائق و)23( ثانيةمذكرة هيئة المكتب في شأن تقارير التوصيات2

ساعة و)55( دقيقة و)49( ثانيةمشروع نظام عمل لجان المجلس الوطني االتحادي3

)11( دقيقة و)50( ثانيةملخص تعريفي الستراتيجية المجلس4

الخطة الرقابية للجان المجلس الوطني االتحادي للفصل التشريعي 5
ساعة و)47( دقيقة و)53( ثانيةالسادس عشر 

مشروع ميزانية المجلس الوطني االتحادي لعام 2017م )جلسة 6
)50( دقيقة سرية ( 

تقارير نشاط اللجان عن أعمالها في الدور العادي األول من الفصل 7
دقيقة واحدةالتشريعي السادس عشر 

تقرير هيئة المكتب في شأن أعمالها عن الدور العادي األول من 8
)20( ثانية الفصل التشريعي السادس عشر.

إعادة تشكيل لجان المجلس حسب الالئحة الداخلية الجديدة للمجلس 9
)47( دقيقة و)22( ثانيةالصادرة بقرار رئيس الدولة رقم )1( لعام 2016م

)7( ساعات و)7( دقائق و)9( ثوانالــمــجــمــوع10

9.6 %الــنــســبــة11

وقد جاءت مناقشتها على النحو اآلتي:

مشروع الرد على خطاب االفتتاح* والذي تضمن الكثير من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين أهمها:  .1
اإلشــادة بــدور القــوات المســلحة وشــهداء الوطــن فــي مــد يــد العــون إلــى الالجئيــن والمظلوميــن والمســتضعفين مــن أجــل . 1

إشــاعة األمــن واالســتقرار والســالم وفــي نصــرة الحــق والعــدل المتجــذرة مــن المجتمــع اإلماراتــي.

تأييد المجلس لتوجهات وتطلعات القيادة الحكيمة المنبثقة من الثوابت الدستورية التي أرساها اآلباء المؤسسون.. 2

تأييد المجلس لرؤية القيادة الحكيمة في التدرج المنتظم لخطوات مسيرة التمكين.. 3

_________________________________________________________
* مشروع الرد على خطاب االفتتاح في صيغته النهائية مرفق رقم )18 ( في التقرير
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اإلشــارة إلــى أن تشــكيل المجلــس الوطنــي االتحــادي خــالل الفصــل التشــريعي الســادس عشــر هــو أكثــر تمثيــالً وتعبيــراً . 4
عــن اإلرادة الوطنيــة التــي جســدتها العمليــة االنتخابيــة الثالثة.

تطلــع المجلــس إلــى ممارســة اختصاصاتــه الدســتورية المنوطــة بــه بالتنســيق، والتعــاون المتبــادل مــع الحكومــة فــي . 5
إطــار مــن الشــفافية، وتحمــل المســؤولية فــي اتخــاذ القــرار لتحقيــق البرنامــج الوطنــي الــذي أطلقتــه القيــادة الحكميــة 

فــي اليــوم الوطنــي الرابــع واألربعيــن.

اإلشادة بمبادرات القيادة الحكيمة باعتماد السياسة العليا لدولة اإلمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.. 6

اإلشــادة بتوجيهــات القيــادة الحكيمــة بتخصيــص عــام 2016م عامــاً للقــراءة لترســيخ ثقافــة القــراء، واالطــالع والمعرفــة . 7
لــدى مختلــف شــرائح المجتمــع، وتشــجيع البحــث العلمــي فــي مختلــف مناحــي الحيــاة كافــة.

التأكيــد علــى ضــرورة وضــع التشــريعات الالزمــة واتخــاذ إجــراءات وضوابــط للســيطرة علــى الخلــل فــي التركيبــة . 8
الســكانية، وتعزيــز الهويــة الوطنيــة والتوطيــن.

المطالبــة بتقديــم الحوافــز المشــجعة اللتحــاق المواطنيــن بمهــن التعليــم والطــب والتمريــض، باإلضافــة إلــى المهــن فــي . 9
قطاعــي اإلعــالم والســياحة وغيرهــا مــن المهــن التــي تعــزز الهويــة الوطنيــة.

تطلــع المجلــس أن تعمــل الحكومــة علــى إدمــاج الثقافــة الوطنيــة بــكل مكوناتهــا فــي مناهــج التربيــة، وسياســات اإلعالم، . 10
وبرامــج التنشــئة األســرية واالجتماعية.

المطالبــة بإنشــاء مجلــس اتحــادي للتعليــم يعنــى باالســتراتيجية التعليميــة ويعنــى بتطويــر واقــع التعليــم وجودتــه بــكل . 11
مراحلــه ومســتوياته، ومعالجــة الخلــل القائــم بيــن مخرجــات التعليــم والمتطلبــات المســتجدة لســوق العمــل.

تطلــع المجلــس إلــى وضــع نظــام متكامــل للضمــان االجتماعــي، ومظلــة شــاملة للتأميــن الصحــي االتحــادي لتعزيــز . 12
ــاة الكريمــة للمواطنيــن. مقومــات الحي

تطلع المجلس إلى ربط معاشات التقاعد للمواطنين بمؤشرات ومعدالت التضخم بالدولة.. 13

المطالبــة بتعديــل المــادة)35( مــن قانــون المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة للســماح للمواطنيــن المتقاعديــن بالعمــل . 14
والجمــع بيــن الراتــب والمعــاش أيــاً كانــت قيمــة أي منهمــا.

حــرص المجلــس علــى كســب الدعــم والتأييــد لموقــف الدولــة تجــاه مختلــف القضايــا، وعلــى رأســها القضيــة الوطنيــة . 15
إنهــاء احتــالل جمهوريــة إيــران اإلســالمية للجــزر اإلماراتيــة الثــالث.

اإلشــادة باإلنجــازات الكبيــرة والمراتــب األولــى المتقدمــة التــي حققتهــا الدولــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي فــي . 16
مختلــف مياديــن التنميــة ومؤشــراتها، وفــي ريادتهــا لحقــوق اإلنســان، وتمكيــن المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين.

اإلشــادة برؤيــة قيــادة الدولــة وجهودهــا ونبــذ اإلرهــاب والتطــرف بكافــة صــوره ودواعيــه، وأيــا كان مصــدره، كونــه . 17
ال ديــن وال جنســيه لــه ويتنافــى مــع مبــادئ ديننــا الحنيــف ووســطيته واعتدالــه. 

ــن . 18 ــة م ــا تشــهده المنطق ــا إزاء م ــة، وسياســتها ومواقفه ــا الوطني ــا ومصالحه ــز أمنه ــي تعزي ــة ف ــود الدول اإلشــادة بجه
ــة الشــقيقة. ــدول العربي ــه بعــض ال ــا تواجه ــي حــل م تطــورات وإســهامها ف

التأكيــد علــى دعــم المجلــس لتوجهــات السياســة الخارجيــة للدولــة التــي ترتكــز علــى منطلقــات ثابتــة عمادهــا االعتــدال . 19
واالنفتــاح وتدعيــم مبــادئ الحــوار والتفاهــم، واحتــرام القوانيــن والمواثيــق الدوليــة. 

ــة وطــرح . 20 ــة والدولي ــة اإلقليمي ــل البرلماني ــف المؤتمــرات والمحاف ــة فــي مختل ــس الفعال ــى مشــاركات المجل ــد عل التأكي
ــى أجندتهــا. ــدرج عل ــي ت ــا الت ــف القضاي ــال مختل ــا حي ــي تلقــى ترحيب ــه الت مبادرات

وقد انتهى المجلس إلى إقرار مشروع الرد على خطاب االفتتاح بعد أن أبدى السادة األعضاء مالحظاتهم عليه.

)ج3 المعقودة بتاريخ 2016/1/5م(
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مذكرة هيئة المكتب في شأن تقارير التوصيات:  .2
وافــق المجلــس علــى مذكــرة هيئــة المكتــب فــي شــأن تقاريــر التوصيــات بعــد إبــداء بعــض الســادة األعضــاء مالحظاتهــم 

علــى بعــض التقاريــر الــواردة بهــا.

)ج6 المعقودة بتاريخ 2016/3/1م(

مشروع نظام عمل لجان المجلس الوطني االتحادي*:  .3
وافــق المجلــس علــى مشــروع نظــام عمــل لجــان المجلــس الوطنــي االتحادي بعــد إبــداء بعض الســادة األعضــاء مالحظاتهم 

. عليه

)ج6 المعقودة بتاريخ 2016/3/1م(

ملخص تعريفي الستراتيجية المجلس*:  .4
أحيــط المجلــس علمــاً بملخــص تعريفــي الســتراتيجية المجلــس لألعــوام )2016م - 2019م( تمهيداً لعرضهــا على المجلس 

فــي جلســة قادمة.

)ج6 المعقودة بتاريخ 2016/3/1م(

ــي االتحــادي للفصــل التشــريعي الســادس  ــس الوطن ــة للجــان المجل الخطــة الرقابي  .5
عشــر:

وافــق المجلــس علــى الخطــة الرقابيــة للجــان المجلــس الوطنــي االتحــادي للفصــل التشــريعي الســادس عشــر بعــد إدخــال 
بعــض التعديــالت عليهــا.

)ج12 المعقودة بتاريخ 2016/5/24م(

مشروع ميزانية المجلس الوطني االتحادي لعام 2017م:  .6
ناقش المجلس مشروع ميزانيته لعام 2017م ووافق عليه في جلسة سرية. 

)ج12 المعقودة بتاريخ 2016/5/24م(

تقاريــر نشــاط اللجــان عــن أعمالهــا فــي الــدور العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي   .7
الســادس عشــر:

 وافــق المجلــس علــى التقاريــر اآلتيــة الــواردة مــن اللجــان فــي شــأن نشــاطها خــالل الــدور العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي
السادس عشر:

تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.. 1
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.. 2
تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية.. 3
تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة.. 4
تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية.. 5

____________________________________________________________________________________________

* مشروع نظام عمل لجان المجلس الوطني االتحادي مرفق رقم )19( في التقرير

* مذكرة للعرض على المجلس بشأن منهجية إعداد الخطة االستراتيجية للمجلس الوطني االتحادي مرفق رقم )20( في التقرير
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تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية.. 6
تقرير لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة.. 7
تقرير لجنة فحص الطعون والشكاوى.. 8
تقرير لجنة حقوق اإلنسان. . 9

تقرير لجنة رؤساء اللجان.. 10

 )ج13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(

ــل  ــن الفص ــادي األول م ــدور الع ــن ال ــا ع ــأن أعماله ــي ش ــب ف ــة المكت ــر هيئ تقري  .8
التشــريعي الســادس عشــر:

وافق المجلس على تقرير هيئة المكتب في شأن أعمالها عن الدور العادي األول من الفصل التشريعي السادس عشر.

)ج13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(

إعــادة تشــكيل لجــان المجلــس حســب الالئحــة الداخليــة الجديــدة للمجلــس الصــادرة   .9
بقــرار رئيــس الدولــة:

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجانه حسب الالئحة الداخلية الجديدة للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم )1( لعام 2016م.

)ج13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(

10.طلبات اللجان:
طلــب مقــدم مــن ســعادة / ســالم عبيــد الشامســي باالعتــذار عــن االســتمرار فــي لجنــة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف . 1

والمرافــق العامــة ،وقــد وافــق المجلــس علــى ســحب ســعادة العضــو لطلبــه واســتمرار عضويتــه فــي هــذه اللجنــة.

)ج2 المعقودة بتاريخ 22-12-2015م(

ــة . 2 ــة الشــؤون المالي ــى لجن ــب انضمامــه إل ــدهللا المطــوع فــي شــأن طل ــدم مــن ســعادة العضــو / د.ســعيد عب ــب مق طل
ــب. ــى هــذا الطل ــس عل ــق المجل ــد واف ــة ،وق ــة والصناعي واالقتصادي

)ج6 المعقودة بتاريخ 1-3-2016م(

مذكــرة واردة مــن لجنــة شــؤون التربيــة والتعليــم والشــباب واإلعــالم والثقافــة حــول دمــج موضــوع سياســة وزارة . 3
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وقــد وافــق المجلــس علــى هــذه المذكــرة.

)ج6 المعقودة بتاريخ 1-3-2016م(

ــر . 4 ــة تقاري ــة لجن ــي عضوي ــتمرار ف ــا عــن االس ــأن اعتذاره ــي ش ــليمان ف ــعادة العضــو/ عــزا س ــن س ــدم م ــب مق طل
ــب. ــذا الطل ــى ه ــس عل ــق المجل ــد واف ــة، وق ــات الدولي المؤسس

)ج7 المعقودة بتاريخ 29-3-2016م(

طلــب مقــدم مــن ســعادة العضــو/ محمــد ســالم كــردوس العامــري فــي شــأن طلــب انضمامــه للجنــة الداخليــة والدفــاع . 5
بــداًل مــن ســعادة العضــو/ محمــد أحمــد اليماحــي، وقــد وافــق المجلــس علــى هــذا الطلــب.

)ج9 المعقودة بتاريخ2016/4/20م(
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11.استقاالت األعضاء:
ــأن . 1 ــي ش ــادي ف ــي االتح ــس الوطن ــة لشــؤون المجل ــرة الدول ــي – وزي ــد الكعب ــورة محم ــي / ن ــن معال ــدم م ــب مق طل

ــق  ــادي، وف ــي االتح ــس الوطن ــرة لشــؤون المجل ــا وزي ــادي لتعيينه ــي االتح ــس الوطن ــة المجل ــن عضوي ــتقالتها م اس
التشــكيل الــوزاري الصــادر بالمرســوم االتحــادي رقــم )28( لســنة 2016م بتشــكيل مجلــس وزراء دولــة اإلمــارات 
ــن ســعادة العضــو / محمــد ســالم كــردوس  ــم تعيي ــد ت ــب، وق ــى هــذا الطل ــس عل ــق المجل ــد واف ــة المتحــدة، وق العربي
ــم  ــل المرســوم االتحــادي رق ــم )45( لســنة 2016 بتعدي ــق المرســوم االتحــادي رق ــك وف ــا، وذل ــداًل عنه ــري ب العام
ــادس عشــر. ــاد الفصــل التشــريعي الس ــدور انعق ــادي ل ــي االتح ــس الوطن ــنة 2015 بتشــكيل أعضــاء المجل )135( لس

)ج5 المعقودة بتاريخ 16-2-2016م(

12.الرسائل الواردة من الحكومة: 
أحيط المجلس علماً بعدد )9 ( رسالة واردة من الحكومة وهي على النحو اآلتي :

رســالة واردة مــن معالــي / د . أنــور محمــد قرقــاش وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي بشــأن ســحب . 1
مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن تقريــر اعتمــاد إضافــي للميزانيــة العامــة لالتحــاد وميزانيــات الجهــات المســتقلة 

الملحقــة عــن الســنة الماليــة 2015م ". 

رســالة واردة مــن معالــي / د . أنــور محمــد قرقــاش وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي بشــأن ســحب . 2
مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن تقريــر اعتمــاد إضافــي للميزانيــة العامــة لالتحــاد وميزانيــات الجهــات المســتقلة 

الملحقــة عــن الســنة الماليــة 2015م ".

ــأن . 3 ــادي بش ــي االتح ــس الوطن ــؤون المجل ــة لش ــر الدول ــاش – وزي ــد قرق ــور محم ــي/ د. أن ــن معال ــالة واردة م رس
ــل ". ــوق الطف ــأن حق ــادي "بش ــون االتح ــروع القان ــول مش ــة ح ــس الدول ــات رئي تحفظ

)ج1 المعقودة بتاريخ2015/11/18م(

رســالة واردة مــن معالــي / د . أنــور محمــد قرقــاش  وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي بشــأن قــرار . 4
مجلــس الــوزراء بشــأن توصيــات المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي شــأن موضــوع " سياســة وزارة االقتصــاد ".

رســالة واردة مــن معالــي / د . أنــور محمــد قرقــاش  وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي بشــأن قــرار . 5
مجلــس الــوزراء بشــأن توصيــات المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي شــأن موضــوع " سياســة وزارة العمــل فــي شــأن 

ضبــط ســوق العمــل ".

)ج 2 المعقودة بتاريخ 2015/12/22م(

رســالة واردة مــن معالــي / د. أنــور محمــد قرقــاش – وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي بشــأن قــرار . 6
مجلــس الــوزراء حــول توصيــات المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي شــأن موضــوع حمايــة المواطنيــن العامليــن فــي 

مهنتــي الصيــد والزراعــة".

)ج 4 المعقودة بتاريخ 2016/02/02م(

رســالة واردة مــن معالــي/ نــورة محمــد الكعبــي- وزيــرة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي بخصــوص أســئلة . 7
أصحــاب الســعادة أعضــاء المجلــس الموجهــة إلــى معالي الــوزراء.

)ج 11 المعقودة بتاريخ 2016/05/17م(
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رســالة واردة مــن معالــي / نــورة محمــد الكعبــي وزيــرة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي بشــأن تأجيــل . 8
ــة  ــاء الهيئ ــنة 1999م بإنش ــم )6( لس ــون االتحــادي رق ــل بعــض أحــكام القان ــادي بتعدي ــون اتح مناقشــة مشــروع قان

ــة ". ــات االجتماعي ــة للمعاشــات والتأمين العام

)ج 13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(

رســالة واردة مــن معالــي / نــورة محمــد الكعبــي – وزيــرة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي بشــأن صيغــة . 9
الســؤال المقــدم مــن ســعادة العضــو / عــزا ســليمان بــن ســليمان. 

)ج 13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(

الرسائل الصادرة إلى الحكومة:  .13
أحيط المجلس علماً بعدد ) 10( رسالة صادرة للحكومة وهي على النحو اآلتي : 

رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم ".. 1

)ج 3 المعقودة بتاريخ 05/01/2016م(

رســالة صــادرة لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان – رئيــس الدولــة – حاكــم إمــارة ابوظبــي . 2
فــي شــأن "خلــو مقعــد أحــد أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي ".

رســالة صــادرة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان – نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء – وزيــر شــؤون الرئاســة . 3
فــي شــأن صــدور القانــون االتحــادي رقــم )1( لســنة 2016 فــي شــأن تقريــر اعتمــاد إضافــي للميزانيــة العامــة للدولــة 

وميزانيــات الجهــات المســتقلة الملحقــة عــن الســنة الماليــة 2015 أثنــاء انعقــاد المجلــس.

)ج 6 المعقودة بتاريخ 01/03/2016م(

 رسالة صادرة بشأن توصية المجلس الوطني االتحادي حول موضوع " سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ".

)ج 8 المعقودة بتاريخ 12/04/2016م(
 رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء األسرة ". 

)ج 10 المعقودة بتاريخ 10/05/2016م(

رسالة صادرة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن الموضوعات العامة. . 4

)ج 11 المعقودة بتاريخ 17/05/2016م(
رســالة صــادرة بشــأن الــرد علــى طلــب تأجيــل مناقشــة مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي . 5

رقــم )6( لســنة 1999م بإنشــاء الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعية. 

)ج 13 المعقودة بتاريخ 14/06/2016م(
رسالة صادرة بشأن صيغة السؤال المقدم من سعادة / عزا سليمان بن سليمان. . 6

)ج 13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(
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رسائل صادرة في شأن توصيات الموضوعات العامة: . 7

رســالة صــادرة بشــأن توصيــة المجلــس الوطنــي االتحــادي بشــأن موضــوع "سياســة الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع . 1
االتصاالت". 

ــواد . 2 ــن الم ــع م ــة المجتم ــوع "حماي ــأن موض ــادي بش ــي االتح ــس الوطن ــة المجل ــأن توصي ــادرة بش ــالة ص رس
المخــدرة". 

)ج 13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(
رسائل صادرة في شأن طلب الموافقة على مناقشة الموضوعات العامة :    .10

موضوع "سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في شأن اإلرشاد والتوجيه" 	 

موضوع "التنافسية واإلحصاء" 	 

موضوع "سياسة الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات"	 

موضوع "سياسة مصرف اإلمارات للتنمية"	 

موضوع "سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية" 	 

موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة"	 

موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"	 

موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن تطوير التشريعات" 	 

موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة"	 

موضوع "سياسة وزارة تطويرالبنية التحتية" 	 

موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع" 	 

موضوع "حماية وتعزيز اإلنتاج الغذائي والبحري" 	 

موضوع "سياسة المجلس الوطني لإلعالم" 	 

موضوع "سياسة الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية" 	 

موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني" 	 

) ج 13 المعقودة بتاريخ 2016/06/14م(
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المرفقات

المرفقات
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المرفقات

مرفق رقم )1(
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المرفقات

مرسوم اتحادي رقم )135( لسنة 2015
بتشكيل أعضاء المجلس الوطني االتحادي

للفصل التشريعي السادس عشر

نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

بعد االطالع على الدستور،

ــار ممثلــي اإلمــارات فــي  وعلــى قــرار المجلــس األعلــى لالتحــاد رقــم )4( لســنة 2006، فــي شــأن تحديــد طريقــة اختي
ــه، ــي االتحــادي وتعديالت ــس الوطن المجل

وبناء على موافقة مجلس الوزراء، 

رسمنا بما هو آت:

المادة األولى
ل المجلــس الوطنــي االتحــادي لــدور انعقــاد الفصــل التشــريعي الســادس عشــر مــن الســادة األعضــاء التاليــة أســماؤهم    يُشــكَّ

: بعد

إمارة دبي  إمارة أبوظبي          

الدكتورة أمل عبـدهللا جمعة كرم القبيسي . 1

نـــورة محمــد الكعبــي الكعبــي . 2

خليفـــة سهيــل علــي ربيـــع المزروعــي . 3

سعيـــد صالـــح ميزر سعيـــد الرميثـي . 4

سعيـــد عميــــر يوسف أحمد المهيــــري . 5

صالـــح مبـارك مسلم عثعيث العامـــري . 6

مطــــر حمـد مطر عميرة الشامســي  . 7

مطـــر سهـيـــل علي اليبهوني الظاهـــري . 8

جمـــال محمـد مطر مصبــح الحــاي. 1

حمد أحمد سلطان عبيد الرحومي المهيري . 2

خالـــد علـــي أحمد بن زايــد الفالســي. 3

عــــزة سليمــان بــن سليمـــان . 4

عفــراء راشـد عيـــد البسطــي. 5

ماجــد حمـد رحمـــة الشامسـي. 6

محمــــد علــي عبــدهللا الكمالي. 7

مروان أحمد علي خليفة بن غليطة المهيري. 8
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المرفقات

إمارة الشارقة 

أحمـد محمـد راشـد الجــــروان. 1

جاســـم عبـدهللا عبــدالرازق النقبــي. 2

سالم عبيــد محمد عبيد الحصان الشامسي. 3

الدكتور سعيـد عبدهللا جمعة المطوع . 4

عائشــة سالــم أحمــد بن سمنـــوه. 5

محمــد علـي سيف علي الكتبـــي . 6

إمارة عجمان 

الشيخ محمد عبدهللا بن سلطان النعيمي . 1

حمد عبدهللا سعيد عبدهللا غليطة الغفلي . 2

سالــــم عبـــدهللا حمد راشـــد الشامســـي . 3

سعيــد بن خلفــان بن هديــــم الكعبــي . 4

إمارة الفجيرة 

أحمد محمد مبارك عبدهللا الحمودي . 1

علياء سليمـان موســى الجاســم الريايسة. 2

فيصـــل حارب عيســــى الذباحـــــي. 3

محمد أحمد محمد أحمد اليماحــــي. 4

إمارة رأس الخيمة 

أحمـــد يوســف محمد درويش النعيمـي. 1

سالـم علـي أحمد علي الغليلي الشحـي. 2

عبـــدالعزيز عبــدهللا سالــم الزعابــي. 3

الدكتور محمــد عبــــدهللا المحــرزي. 4

ناعمـــة عبـــدهللا سعيــــد الشرهـان. 5

الدكتورة نضـال محمــــد الطنيجي. 6

إمارة أم القيوين 

خلفان عبدهللا سالم حميد بن يوخة آل علي. 1

عايشــــــة راشـــد سلطان ليتيــــم آل علي. 2

عبيـــد حسن حميــــد بن ركـاض آل علي. 3

علــي جاســـم أحمــد جاســم آل علي. 4

المادة الثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

بتاريــخ: 4 صفر 1437 هـ
الموافــق: 16 نوفمبر 2015م
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المرفقات

المرسوم االتحادي رقم )136( لسنة 2015م
 بدعوة المجلس الوطني االتحادي لالنعقاد

نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

بعد االطالع على الدستور، 

وبناء على موافقة مجلس الوزراء، 

رسمنا بما هو آت:

المادة األولى
يدعــى المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى االنعقــاد فــي دوره العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي الســادس عشــر ، صبــاح 

يــوم األربعــاء الموافــق 18 نوفمبــر 2015م . 

المادة الثانية 
على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية. 

 خليفة بن زايد آل نهيان
 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
 بتاريخ: 4 صفر 1437هـ 

 الموافق: 16 نوفمبر/2015 
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المرفقات

مرفق رقم )2(
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المرفقات

كلمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة إلى أعضاء المجلس الوطني بمناسبة 
 افتتاح دور االنعقاد العادي األول من الفصل 

التشريعي السادس عشر
ــوزراء ،  ــي ال ــارات، أصحــاب الســمو والمعال ــى لالتحــاد حــكام اإلم ــس األعل ــي أصحــاب الســمو أعضــاء المجل إخوان

ــر،  ــي االتحــادي الموق ــس الوطن الســيدات والســادة أعضــاء المجل

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.....

بســم هللا وبتوفيقــه افتتحنــا اليــوم دور االنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي الســادس عشــر لمجلســكم الموقــر مهنئيــن لكــم 
ثقــة شــعب اإلمــارات وقيادتــه، وداعييــن هللا ان يوفقكــم فــي تعزيــز مســيرته ودعــم نهضتــه ، وتحقيــق مصالحــه، وترســيخ 
بنــاء االتحــاد الــذي أرســاه المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان " طيــب هللا ثــراه "، وإخوانــه اآلبــاء المؤسســين. 

اإلخوة واألخوات.....

ينعقــد مجلســكم اليــوم وقــد أصبحــت دولتنــا أكثــر قــوة ، وشــعبنا أكثــر تالحمــا مــع قيادتــه ، وقواتنــا أكثــر تضحيــة لحفــظ 
أمنــه واســتقراره ، ينعقــد مجلســكم وشــعب اإلمــارات يفتخــر بشــهدائه ، ويعتــز بتضحياتــه، ويرفــع رايــة النصــر والمجــد 

عاليــة وســط األمــم. 

دوركــم اليــوم - أيهــا األخــوة واألخــوات فــي وســط ظــروف عاصفــة تمــر بهــا منطقتنــا - أصبــح أكثــر أهميــة فــي ترشــيح 
وحدتنــا وإســناد حكومتنــا وخدمــة مواطنينــا، والحفــاظ علــى مكتســباتنا التــي ضحــى أبناؤنــا بدمائهــم مــن أجلهــا. 

عضويتكــم فــي هــذا المجلــس أمانــة ، وخدمتكــم لشــعب اإلمــارات مســؤولية ، ومســاهماتكم فــي بنــاء مســتقبل أجيالنــا هــو 
التــزام أمــام هللا وأمــام شــعب دولــة اإلمــارات.

وفقكم هللا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.....
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167  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

مرفق رقم )3(
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168 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

هيئة المكتب
:  معالي / د. أمــل عبــدهللا القبيســـي . 1 رئيـــــس المجلـــــس  
:  سعادة / مـروان أحمــد بن غليطـــة. 2 النائب األول للرئيس  
:  سعادة / عبدالعزيز عبدهللا الزعابي. 3 النائب الثاني للرئيس  
:  سعادة / جاســـم عبــــدهللا النقبــــي. 4 مراقــــب المجلــــس  
:  سعادة / خليفـة سهيــل المزروعـي. 5 مراقـــب المجلـــــس  
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169  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

مرفق رقم )4(
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170 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

تشكيل اللجان 

لجنة الشؤون الداخلية والدفاع         لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية

1.   سعادة / ماجـــد حمـــد الشامســـي )رئيسا( سعادة / سالــــم عبيــــــد الشامســــي )رئيسا(   .1
2.   سعادة / سالم عبـــدهللا الشامســـي )مقررا( سعادة / عفـــراء راشــد البسطـــي )مقررا(   .2

3.   سعادة / عايشــــة راشــــد ليتيـــــم  سعادة / خليفـــة سهيـــل المزروعي    .3
4.   سعادة / عبدالعزيز عبـدهللا الزعابي سعادة / سالـــــم علـــــي الشحـــــــي   .4
5.   سعادة / سعـيــــد عميــــر يوســـف سعادة / محمـــد سالــــم العامــــري    .5

6.   سعادة / د. محمـد عبـدهللا المحـرزي سعادة / أحمـــد محمـــد الجــــروان    .6
7.   سعادة / د. سعيد عبدهللا المطــوع سعادة / مطـــر حمـــــد الشامســــي    .7

لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية        

1.   سعادة / ناعمـــــة عبــــــدهللا الشرهـــان )رئيسا( سعادة / الشيخ محمد عبدهللا النعيمي )رئيسا(   .1
2.   سعادة / حمــــد أحمـــــد الرحومــــي )مقررا( سعادة / جاســـــم عبــــــدهللا النقبــــي )مقررا(   .2

3.   سعادة / سعيــــد صالـــح الرميثـــي سعادة / خلفـــان عبــــدهللا بن يوخــة          .3
4.   سعادة / صالـــح مبــــارك العامـــــري سعادة / ماجــــد حمــــد الشامســــي    .4
5.   سعادة / عائشـــــة سالــم بن سمنــوه سعادة / احمــد محمـــد الحمــــودي     .5

6.   سعادة / محمـــد علــــي الكمالـــــي سعادة / محمــــد علـــــي الكمالـــــي    .6
7.   سعادة / أحمــــد يوســـف النعيمــي سعادة / مـروان أحمــد بن غليطـــة    .7
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171  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون 
االجتماعية

لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة 
المعدنية والزراعة والثروة السمكية

سعادة / خالـــــد علـــي بن زايـــــد )رئيسا(  .1 سعادة / محمــد أحمـــد اليماحـــي )رئيسا(   .1
سعادة / أحمــــد يوســـف النعيمـي )مقررا(  .2 سعادة / سعيـــد صالــح الرميثـي )مقررا(   .2

سعادة / أحمــــد محمـــد الجروان  .3 سعادة / صالـح مبـــارك العامـــري    .3
سعـادة / عــــــــزا بـــن سليمـــــان  .4 سعادة / عايشــــة راشــد ليتيـــم    .4
سعادة / عفــراء راشــد البسطـــي  .5 سعادة / عليـــاء سليمــان الجاســــم    .5

سعادة / فيصـــل حــارب الذباحـــــي  .6 سعادة / سالــــم علــي الشحـــي    .6
سعادة / مطـــــر سهــيل الظاهـــــري  .7 سعادة / محمــــد علـــــي الكتبـــــي    .7

لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق        العامة لجنة فحص الطعون والشكاوي

سعادة / د. سعيد عبدهللا المطــوع )رئيسا(  .1 سعادة / عائشـة سالـم بن سمنــوه )رئيسا(    .1
سعادة / سالـم عبــدهللا الشامســــي )مقررا(  .2 سعادة / جاســـم عبـــدهللا النقبـــي )مقررا(   .2

سعادة / سعيـد بن خلفان الكعبـــي  .3 سعادة / سالــم عبيـــد الشامســــي    .3
سعادة / خلفان عبدهللا بن يوخـــة  .4 سعادة / أحمــد محمــد الحمودي    .4

سعادة / عبدالعزيز عبدهللا الزعابي   .5 سعادة / عـــــــزا بــن سليمــــــان    .5
سعادة / عبيـــد حســـن بن ركاض   .6 سعادة / محمــــد علــــي الكتبـــي    .6

سعادة / علــــــي جاســـــــم أحمــــــد   .7 سعادة / مـروان أحمــد بن غليطـة    .7
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172 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

لجنة رؤساء اللجان لجنة حقوق اإلنسان  
سعادة / سالــــم عبيـــد الشامســـــي   .1 سعادة / خليفة سهيـل المزروعــــي )رئيسا(   .1
سعادة / ماجـــــد حمـــد الشامســــي  .2 سعادة / د. نضال محمـد الطنيجي )مقررا(   .2
سعادة / الشيخ محمد عبدهللا النعيمي  .3 سعادة / جمال محمد الحاي    .3
سعادة / ناعمــــة عبــدهللا الشرهـان   .4 سعادة / علــــــي جاســـــم أحمـــــــد    .4

سعادة / محمـــد أحمــــد اليماحـــي  .5 سعادة / مطــر حمـــد الشامســي    .5
سعادة / خالــــــد علـــــي بن زايــــــد  .6 سعادة / ناعمــة عبـــــدهللا الشرهــان   .6

سعادة / عائشــة سالــم بن سمنــوه  .7 سعادة / حمـــد عبــدهللا الغفلــــي    .7
سعادة / د. سعيــد عبدهللا المطـــوع  .8    
سعادة / خليفـــة سهيــل المزروعي  .9    
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173  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

مرفق رقم )5(
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174 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

لجنة الرد على خطاب االفتتاح
سعادة / أحمد محمد الحمودي   .1

سعادة / جاســم عبــدهللا النقبــي   .2
سعادة / عائشة سالم بن سمنـوه  .3

سعادة / عــزا بــن سليمـــان   .4
سعادة / مطــر حمــد الشامسـي  .5

سعادة / د. محمد عبدهللا المحرزي  .6
سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان  .7
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175  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

مرفق رقم )6(
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176 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

 اللجان المؤقتة التي وافق المجلس على تشكيلها في
 الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 2015/12/22م

لدراسة بعض الموضوعات العامة
اللجنــة المؤقتــة التــي تــم تشــكيلها لدراســة موضــوع )سياســة وزارة الدولة لشــؤون المجلس   .1

الوطنــي االتحــادي( وهــي تتكــون مــن الســادة األعضــاء اآلتيــة أســماؤهم:

سعيد صالح الرميثي. 1

سالم عبيد الشامسي. 2

أحمد مبارك الحمودي. 3

د. محمد عبدهللا المحرزي. 4

حمد أحمد الرحومي. 5

مروان بن غليطة. 6

الدوليــة( المؤسســات  )تقاريــر  لدراســة موضــوع  تــم تشــكيلها  التــي  المؤقتــة  اللجنــة   .2 
وهي تتكون من السادة األعضاء اآلتية أسماؤهم :

ناعمة عبدهللا الشرهان. 1

عائشة سالم أحمد سمنوه. 2

علي جاسم أحمد. 3

عزا سليمان بن سليمان. 4

عفراء راشد البسطي. 5

عائشة راشد اليتيم. 6
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177  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

مرفق رقم )7(

FNC SESSION REPORT FINAL .indd   177 2/5/17   1:18 PM



178 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

تشكيالت لجان المجلس وفق مسميات اللجان الواردة في الالئحة الداخلية 
الجديدة للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم )1( لسنة 2016م

لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون  

1.   سعادة / خليفـــة سهيــل المزروعـي سعادة / مــروان أحمـــد بن غليطــــة   .1

2.   سعادة / مطـــر حمـــد الشامســـي سعادة / ماجـــد حمــــد الشامســــي   .2

3.   سعادة / سالـــــم علــــي الشحـــــي  سعادة / الشيخ محمد عبدهللا النعيمي   .3

4.   سعادة / مطــــر سهيـــل اليبهوني الظــاهري سعادة / أحمـــد محمـــــد الحمـــودي   .4

5.   سعادة / محمد بن كردوس العامري سعادة / جاســـم عبــدهللا النقبــــــي   .5

6.   سعادة / جمــــال محمــــد الحـــــاي سعادة / محمــــد علــــي الكمالـــي   .6

7.   سعادة / عـزا سليمـان بن سليمان سعادة / خلفان عبدهللا بن يوخــــة   .7

لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية  لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية       

1.   سعادة / خالــــد علــــي بن زايـــــــد سعادة / ماجــــد حمــــد الشامســي   .1

2.   سعادة / أحمــد يوســـف النعيمــــي سعادة / د. سعيد عبــدهللا المطــــوع   .2

3.   سعادة / جمـــال محمـــد الحـــاي سعادة / د. محمد عبدهللا المحــرزي          .3

4.   سعادة / أحمـــد محمــد الجــــروان سعادة / سالــم عبــدهللا الشامســـي   .4

5.   سعادة / عفـــراء راشــد البسطــي سعادة / عائشـــة راشـــــد ليتيـــــم    .5

6.   سعادة / فيصــل حــارب الذباحي سعادة / عبدالعزيز عبدهللا الزعابي   .6

7.   سعادة / مطــر سهيــل اليبهوني الظاهري سعادة / سعيــــد عميـــر يوســف   .7
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179  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

لجنة الشؤون الصحية والبيئية  لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم    

7.    سعادة / محمـــد أحمــــد اليماحـــــي 8.   سعادة / حمـــد أحمــــد الرحــومي  

8.   سعادة / محمد بن كردوس العامري 9.   سعادة / عائشة سالــم بن سمنــوه  

9.   سعادة / خالــــد علــــي بن زايـــــد 10. سعادة / سعيــد صالـــح الرميثــــي  

10. سعـادة / فيصــل حـــارب الذباحـــي 11. سعادة / أحمــد يوسـف النعيمــي  

11. سعادة / عليـــاء سليمـان الجاســـــم 12. سعادة / ناعمــة عبدهللا الشرهــــان   

12. سعادة / عبيـــــد حـــسن بن ركـــاض 13. سعادة / محمــد علـــي الكمالــي  

13.    سعادة / د. محمــد عبـدهللا المــحرزي 14. سعادة / صالـح مبــارك العامــري  

لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية  

1.   سعادة / عائشــة سالــم بن سمنوه سعادة / سعيــد صالـح الرميثـــي     .1

2.   سعادة / أحمــد محمــد الحمــــودي سعادة / سالـــم علــــي الشحــــــي    .2

3.   سعادة / محمـــد أحمـــد اليماحي سعادة / عليـــاء سليمــان الجاســم    .3

4.   سعادة / خليفة سهيـل المزروعي سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهــان    .4

5.   سعادة / عزا سليمان بن سليمـــان  سعادة / عائشـــة راشــــد ليتيـــــم    .5

6.   سعادة / مروان أحمد بن غليطــة  سعادة / محمــــد علـــي الكتبــــي    .6

7.   سعادة / مطـــر حمــــد الشامســـي  سعادة / سالـــم عبيــــد الشامســي    .7
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180 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

لجنة حقوق اإلنسان  لجنة الشكاوى 

1.   سعادة / علـــــي جاســم أحمـــــد  سعادة / د. سعيــد عبــدهللا المطـــوع    .1

2.   سعادة / د. نضال محمد الطنيجي سعادة / سعيـــد خلفــــان الكعبــــي   .2

3.   سعادة / حمـــد بن غليـطة الغفلي سعادة / خلفــان عبــدهللا بن يوخــة   .3

4.   سعادة / جاســم عبــدهللا النقبـــي  سعادة / صالـــح مبـــارك العامـــــري    .4

5.   سعادة / سالــم عبدهللا الشامســي سعادة / عبدالعزيز عبدهللا الزعابي   .5

6.   سعادة / عفــــراء راشــد البسطــي سعادة / عبيــــد حســــن بن ركـاض   .6

7.   سعادة / سالــــم عبيـــد الشامسي سعادة / علــــي جاســــم أحمـــــد   .7
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181  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

مرفق رقم )8(
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182 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

 مرسوم اتحادي رقم )102 ( لسنة 2016م بفض
دوراالنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي

السادس عشر للمجلس الوطني االتحادي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

 بعد االطالع على الدستور، 

وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الوطني االتحادي وموافقة مجلس الوزراء، 

رسمنا بما هو آت:

المادة األولى
يُفــض دور االنعقــاد الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر للمجلــس الوطنــي االتحــادي يــوم الخميــس الموافــق 

ــو/2016م 30/يوني

المادة الثانية 
على رئيس المجلس الوطني االتحادي تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية . 

خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي 
: 23 رمضان 1437هـ بتاريخ 

: 28 يونيو 2016م الموافق 
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183  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

مرفق رقم )9(
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184 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

جدول بمشروعات القوانين التي تم سحبها من قبل الحكومة

تاريخ السحبتاريخ الورودمشروع القانون م

1

مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد 
إضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات 
الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 

2015م

وافق المجلس على سحبه في 2015/06/10م
الجلسة األولى المعقودة بتاريخ 

2015/11/18م

2

مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد 
إضافي للميزانية العامة لالتحاد وميزانيات 
الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 

2015م

وافق المجلس على سحبه في 2015/10/14م
الجلسة األولى المعقودة بتاريخ 

2015/11/18م
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185  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

مرفق رقم )10(

FNC SESSION REPORT FINAL .indd   185 2/5/17   1:18 PM



186 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

جدول بمشروعات القوانين التي ال زالت أمام اللجان

تاريخ اإلحالةاللجنةمشروع القانون م

مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد 1
الحساب الختامي الموحد لالتحاد 

والحسابات الختامية للجهات المستقلة 
عن السنة المالية المنتهية في 

2014/12/31

لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادية والصناعية

)ج8( من دور االنعقاد العادي األول 
في الفصل التشريعي السادس عشر 

المعقودة بتاريخ 2016/04/12م
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187  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

مرفق رقم )11(
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188 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

معالي األخت/ نورة محمد الكعبي الموقرة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وبعد ،،،،

الموضوع : توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن موضوع" سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"

يطيــب لنــا أن نبعــث لمعاليكــم بأطيــب التحيــات وخالــص التقديــر، وباإلشــارة إلــى الموضــوع أعــاله نرجــو اإلحاطــة بــأن المجلــس 
الوطنــي االتحــادي قــد ناقــش فــي جلســته المعقــودة بتاريــخ 2016/2/2 موضــوع " سياســة وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع " وفــي 

جلســته بتاريــخ 2016/3/29 انتهــى إلــى إصــدار التوصيــات المرفقــة.

برجاء التفضل بعرض التوصيات على مجلس الوزراء الموقر وموافاتنا بالقرار الصادر في شأنها.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 د. أمل عبدهللا القبيسي
رئيس المجلس الوطني االتحادي 

_______________________________________________________________________________________________

* مرفق توصيات المجلس.
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189  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

توصيات موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"
ضرورة اإلسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين. . 1

ــراء . 2 ــن إج ــن م ــك للتمك ــوزارة، وذل ــي ال ــة ف ــاث الصحي ــاء واألبح ــز اإلحص ــة لمرك ــة المخصص ــادات المالي ــادة االعتم زي
المســوحات بشــكل دوري للوقــوف علــى العوامــل التــي تؤثــر علــى الصحــة العامــة، ووضــع الخطــط واالســتراتيجيات للحــد 

ــة. ــكتة الدماغي ــراض الســرطان، الس ــان، أم ــية، اإلدم ــراض النفس ــكري، واألم ــرض الس ــمنة، م ــل الس ــراض مث ــن األم م

فتــح كليــات حكوميــة وخاصــة بتدريــس التخصصــات الطبيــة الفنيــة التــي يوجــد بهــا نقــص فــي الدولــة مثــل: التمريــض النفســي، . 3
التمريــض المجتمعــي، فنــي إســعاف، فنــي وبائيــات، والصحــة العامــة.

ــذه . 4 ــر ه ــاس أث ــة لقي ــع منهجي ــة ووض ــة الصحي ــف والتوعي ــادرات التثقي ــج ومب ــة لبرام ــة المخصص ــادات المالي ــادة االعتم زي
ــام  ــوال الع ــتمر ط ــكل مس ــي بش ــف الصح ــة للتثقي ــي الدول ــالم ف ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــاحات مدعوم ــص مس ــج و تخصي البرام

ــي. ــي الصح ــة والوع ــة الصحي ــر الثقاف ــي نش ــاهمة ف للمس

ــداد . 5 ــة، وإع ــة العام ــات الصح ــاق بتخصص ــى االلتح ــا عل ــة وتحفيزه ــوادر الوطني ــجيع الك ــتراتيجية لتش ــادرات اس ــع مب وض
ــأن.  ــذا الش ــي ه ــة ف ــة الالزم ــج األكاديمي البرام

إدراج مهــارات الحيــاة الصحيــة ضمــن المناهــج الدراســية بكافــة المراحــل الدراســية، واعتمــاد خطــة توعويــة تثقيفيــة بشــأن . 6
مخاطــر الســمنة ومــرض الســكري مــن خــالل وضــع آليــة واضحــة لمتابعــة الملــف الصحــي عبــر المؤسســات التربويــة.

إعداد خطة وطنية لتعزيز النشاط البدني في الدولة على أن تتضمن مبادرات استراتيجية مختلفة في هذا الجانب.. 7

وضــع الضوابــط واللوائــح المنظمــة للعمليــات الجراحيــة الخاصــة بتخفيــف الــوزن، حســب المعاييــر الدوليــة ومنظمــة الصحــة . 8
العالميــة.

إنشــاء أقســام متخصصــة لمرضــى التوحــد وأطفــال متالزمــة داون ومرضــى التصلــب اللويحــي بمستشــفيات الدولــة ومراكــز . 9
ــم،  ــل معه ــة للتعام ــرق الصحيح ــر بالط ــم األس ــف ودع ــم، وتثقي ــة لعالجه ــوادر المتخصص ــر الك ــع توفي ــة م ــة األولي الرعاي

ــدة. ــى دعــم المراكــز القائمــة الســتيعاب األعــداد المتزاي ــة إل باإلضاف

ــة المســنين إنشــاء إدارات وأقســام متخصصــة فــي أمــراض الشــيخوخة بمستشــفيات . 10 ــة الشــاملة لرعاي ــن الخطــة الوطني تضمي
ــاة الكريمــة لهــم. ــة، ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، و توفيــر الحي الدول

ــي مجــال الطــب . 11 ــن ف ــوق المرضــى النفســيين والعاملي ــى حق ــاظ عل ــك للحف ــون الصحــة النفســية وذل ــى إصــدار قان العمــل عل
النفســي و إعــداد خطــة الســتقطاب العامليــن فــي الصحــة النفســية لتشــجيعهم للعمــل فــي هــذا المجــال و توفيــر الخدمــات الصحيــة 

النفســية األوليــة بشــكل يتناســب مــع التوزيــع الســكاني فــي الدولــة. 

زيادة المراكز المتخصصة لعالج وتأهيل المدمنين على مستوى الدولة.. 12

اإلسراع في إنجاز مشروع البورد اإلماراتي للتخصصات الطبية.. 13

دعــم مراكــز التدريــب والتطويــر المهنــي التخصصــي فــي القطــاع الصحــي و اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة مــن خــالل التعليــم . 14
عــن بعــد خاصــة فيمــا يتعلــق بإجــراء العمليــات الجراحيــة.

ــص . 15 ــي لتخصي ــاون الدول ــة والتع ــم و وزارة الخارجي ــة والتعلي ــع و وزارة التربي ــة المجتم ــة ووقاي ــن وزارة الصح ــيق بي التنس
ــرة االبتعــاث. ــل خــالل فت ــر البدي ــة المجتمــع، مــع توفي ــي وزارة الصحــة ووقاي مقاعــد دراســية لمبتعث
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190 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

معالي األخت/ نورة محمد الكعبي  الموقرة
وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وبعد...

الموضوع : توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن موضوع" سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت"

يطيــب لنــا أن نبعــث لمعاليكــم بأطيــب التحيــات وخالــص التقديــر، وباإلشــارة إلــى الموضــوع أعــاله نرجــو اإلحاطــة بــأن 
المجلــس الوطنــي االتحــادي قــد ناقــش فــي جلســته المعقــودة بتاريــخ 2016/4/12 موضــوع " سياســة الهيئــة العامــة لتنظيــم 

قطــاع االتصــاالت " وفــي جلســته بتاريــخ 2016/5/17 انتهــى إلــى إصــدار التوصيــات المرفقــة.

برجاء التفضل بعرض التوصيات على مجلس الوزراء الموقر وموافاتنا بالقرار الصادر في شأنها.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير....

 د. أمل عبدهللا القبيسي
رئيس المجلس الوطني االتحادي 

_______________________________________________________________________________________________

* مرفق توصيات المجلس.
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191  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

توصيات موضوع "سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت"
تمكيــن الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت مــن توطيــن القطــاع مــن خــالل تعديــل قانــون إنشــاء الهيئــة المتعلــق . 1

التوطيــن. ليشــمل  باالختصاصــات 

بنــاء مؤشــرات قيــاس، ومعاييــر أداء محــددة لتبنــي مفهــوم " اقتصــاد المعلومــات المعرفــي " فــي مســتهدفات وخطــط الهيئــة . 2
المســتقبلية.

زيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع االتصاالت.. 3

ــع . 4 ــص توزي ــا يخ ــاالت فيم ــاع االتص ــم قط ــة لتنظي ــة العام ــة والهيئ ــات المحلي ــن الحكوم ــاون بي ــيق والتع ــه التنس ــل أوج تفعي
ــة. ــات المقدم ــودة الخدم ــاء بج ــة لالرتق ــق النامي ــي المناط ــة ف ــم وخاص ــص له ــن المرخ ــة بي ــي العام األراض

إجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات في المناطق النامية في الدولة، وتوجيه الشركات المزودة برفع مستوى خدماتها.. 5

العمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة، ودراسة تسعير خدمات االتصاالت بجميع فئاتها.. 6

وضــع برامــج ومبــادرات إلدارة المخلفــات اإللكترونيــة للتخلــص اآلمــن منهــا بمــا يتناســب مــع توجهــات الدولــة فــي االســتدامة . 7
لبيئية. ا

متابعة تفعيل وتطبيق المميزات الممنوحة لذوي اإلعاقة من قبل الشركات المزودة لخدمات االتصاالت.. 8

توفير مميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون االجتماعية.. 9

نشــر مفاهيــم وتطبيقــات التجــارة االلكترونيــة، وتشــجيع االســتثمار فــي تقنياتهــا، والوعــي بأهميتهــا، وإعــداد برامــج بشــأن بنــاء . 10
الثقــة مــع تعامــالت التجــارة اإللكترونيــة.

ــاالت . 11 ــات واالتص ــا المعلوم ــن تكنولوجي ــة بأم ــوادث المتعلق ــع الح ــل م ــي التعام ــترك ف ــي المش ــل الوطن ــز العم ــم وتعزي دع
ومواجهــة الجرائــم اإللكترونيــة.
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192 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

معالي / نورة محمد الكعبي الموقرة
وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وبعد....

الموضوع : توصيات المجلس الوطني االتحادي في شأن موضوع" حماية المجتمع من المواد المخدرة"

يطيب لنا أن نبعث لمعاليكم بأطيب التحيات وخالص التقدير، وباإلشارة إلى الموضوع  أعاله.

 يرجــى اإلحاطــة بــأن المجلــس الوطنــي االتحــادي قــد ناقــش فــي جلســته المعقــودة بتاريــخ 2016/5/10 موضــوع " 
حمايــة المجتمــع مــن المــواد المخــدرة" وفــي جلســته بتاريــخ 2016/5/24 انتهــى إلــى إصــدار التوصيــات المرفقــة.

برجاء التفضل بعرض التوصيات على مجلس الوزراء الموقر وموافاتنا بالقرار الصادر في شأنها.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.....

 د. أمل عبدهللا القبيسي
رئيس المجلس الوطني االتحادي 

_____________________________________________________________________________________________

* مرفق توصيات المجلس.
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193  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

توصيات موضوع "حماية المجتمع من المواد المخدرة"
ــة، والصحــة تشــمل الربــط االلكترونــي لضمــان تحديــث . 1 ــي الداخلي ــات التنســيق بيــن وزارت ــر آلي تطوي

ــداول  ــة وت ــات الطبي ــى صــرف الوصف ــة الالزمــة عل ــا، والرقاب ــة دولي جــداول المــواد المخــدرة المحدث
ــادات الخاصــة. ــات والعي ــا مــن الصيدلي ــة وصرفه األدوي

ــى أن تتضمــن . 2 ــج المخــدرات عل ــة لمكافحــة تروي ــر الدولي وضــع خطــط وبرامــج عمــل تراعــي المعايي
اآلتــي: 

التنســيق والتعــاون مــع الهيئــة العامــة لتنظيــم االتصــاالت لتطبيــق برامــج تكنولوجيــة حديثــة تضمــن   .1
مالحقــة مروجــي المخــدرات ومســتخدميها إلكترونيــا.

التنســيق بيــن وزارتــي الداخليــة ووزارة التربيــة والتعليــم فــي شــأن توعيــة الطــالب ومراقبــة   .2
المتغيــرات الســلوكية داخــل المؤسســات التربويــة بالتعــاون مــع األســرة للحــد مــن انتشــار ظاهــرة 

المخــدرات.
برامــج توعويــة تراعــي تصنيفــات العمــر المختلفــة وفــق المعاييــر الدوليــة بشــأن أضــرار المخــدرات   .3
ــل  ــبكات التواص ــة، وش ــبكة العنكبوتي ــالل الش ــن خ ــة م ــية واالجتماعي ــة، والنفس ــا الصحي وعواقبه

االجتماعــي.

تطويــر وتوســعة وإنشــاء مراكــز اإليــواء والتأهيــل والعــالج النفســي لمدمنــي المخــدرات حســب الحاجــة،   .3
وتزويدهــا باإلمكانيــات والقــدرات الفنيــة، والبشــرية الالزمــة، مــع التشــديد علــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة 

فــي عــالج المدمنيــن.

إنشــاء قاعــدة بيانــات علــى مســتوى الدولــة علــى أن تشــمل اإلحصائيــات المتعلقــة بمدمنــي المخــدرات،   .4
والمتعاطيــن ، وتشــجيع الباحثيــن والدارســين المتخصصيــن علــى إعــداد الدراســات والبحــوث الالزمــة 

فــي هــذا الشــأن. 

ــرص  ــح ف ــدرات ، وفت ــي المخ ــي ومتعاط ــالج مدمن ــال ع ــي مج ــة ف ــوادر الوطني ــل الك ــب وتأهي تدري  .5
تعليميــة لهــذه التخصصــات . 

التعــاون بيــن وزارة الداخليــة ووزارة الصحــة فــي إعــداد دليــل عمــل فنــي للعامليــن فــي مراكــز اإليــواء   .6
والتأهيــل والعــالج النفســي بالدولــة علــى أن يتضمــن هــذا الدليــل المعاييــر الدوليــة بشــأن مراحــل العــالج، 

وأنــواع برامــج العــالج، وتوقيــت تقديــم الخدمــات الصحيــة والنفســية لمدمنــي المخــدرات.

تشــديد الرقابــة واإلجــراءات األمنيــة علــى مراكــز اإليــواء والتأهيــل والعــالج النفســي بمــا يضمــن منــع   .7
دخــول المــواد المخــدرة إلــى هــذه المراكــز.

تمكيــن المتعافيــن مــن اإلدمــان الحصــول علــى شــهادات بحــث الحالــة الجنائيــة الالزمــة لشــغل وظائــف   .8
أو أعمــال فــي الدولــة وإيجــاد فــرص عمــل مناســبة لهــم ودمجهــم فــي المجتمــع.
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194 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

مرفق رقم )12(
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195  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

 جدول بالموضوعات العامة التي وافق المجلس على حفظها في الجلسة 
الثانية عشرة المعقودة بتاريخ 24-5-2016م

تاريخ اإلحالة إلى اللجنةاللجنة المحال إليهاالموضوعم

1

لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط رؤية اإلمارات لعام 2021م
والبترول والثروة المعدنية والزراعة 

والثروة السمكية

 ج2 د1 ف16 المعقودة 
بتاريخ 2015/12/22م

2

سياسة الحكومة في شأن مكافحة 
العنف األسري ضد النساء 

واألطفال

 ج1 د1 ف16 المعقودة لجنة حقوق اإلنسان
بتاريخ 2015/11/18م

3
سياسة هيئة تنمية وتوظيف 

الموارد البشرية الوطنية )تنمية(
لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون 

االجتماعية
 ج1 د1 ف16 المعقودة 
بتاريخ 2015/11/18م

4
لجنة الشؤون االسالمية واألوقاف سياسة هيئة االمارات للبريد

والمرافق العامة
 ج1 د1 ف16 المعقودة
بتاريخ 2015/11/18م

5
لجنة الشؤون االسالمية واألوقاف سياسة الهيئة الوطنية للمواصالت

والمرافق العامة
 ج1 د1 ف16 المعقودة
بتاريخ 2015/11/18م

6

سياسة وزارة التنمية والتعاون 
الدولي

لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط 
والبترول والثروة المعدنية والزراعة 

والثروة السمكية

 ج1 د1 ف16 المعقودة
بتاريخ 2015/11/18م

7
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية سياسة المركز الوطني لإلحصاء

والصناعية
 ج1 د1 ف16 المعقودة
بتاريخ 2015/11/18م

8

سياسة وزارة التربية والتعليم في 
شأن نظام التقويم المدرسي ونظام 

االمتحانات

لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب 
واإلعالم والثقافة

 ج1 د1 ف16 المعقودة
بتاريخ 2015/11/18م

9

لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط التجارة الخارجية 
والبترول والثروة المعدنية والزراعة 

والثروة السمكية

 ج1 د1 ف16 المعقودة
بتاريخ 2015/11/18م

10

سياسة وزارة الثقافة والشباب 
وتنمية المجتمع في شأن التنمية 

الثقافية 

لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب 
واإلعالم والثقافة

 ج1 د1 ف16 المعقودة
بتاريخ 2015/11/18م
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196 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

مرفق رقم )13(
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197  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

جدول بالموضوعات العامة التي ال زالت أمام اللجان

اللجنة المحال إليهاالموضوعم
 تاريخ اإلحالة إلى

 اللجنة

سياسة الهيئة االتحادية للموارد 1
 ج1 د1 ف16 المعقودةلجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعيةالبشرية الحكومية

بتاريخ 2015/11/18م

سياسة وزارة التعليم العالي 2
والبحث العلمي

لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب واإلعالم 
والثقافة

 ج1 د1 ف16 المعقودة
بتاريخ 2015/11/18م

3
سياسة وزارة العدل في شأن 

التشريعات والخدمات المقدمة 
للمتعاملين

 ج1 د1 ف16 المعقودةلجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بتاريخ 2015/11/18م

سياسة مصرف اإلمارات العربية 4
 ج1 د1 ف16 المعقودةلجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعيةالمتحدة المركزي

بتاريخ 2015/11/18م

سياسة المجلس االتحادي 5
 ج1 د1 ف16 المعقودةلجنة الشؤون الداخلية والدفاعللتركيبة السكانية

بتاريخ 2015/11/18م

سياسة وزارة الدولة لشؤون 6
 ج2 د1 ف16 المعقودةلجنة مؤقتة من مقدمي الطلبالمجلس الوطني االتحادي

بتاريخ 2015/12/22م

 ج2 د1 ف16 المعقودةلجنة مؤقتة من مقدمي الطلبتقارير المؤسسات الدولية7
بتاريخ 2015/12/22م
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198 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

مرفق رقم )14(
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199  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

 جدول بالموضوعات العامة التي وافق المجلس على إرسالها 
إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة على مناقشتها

تاريخ تبني الموضوع العامم
الموضوع

تاريخ اإلرسال لمجلس الوزراء 
لطلب الموافقة على المناقشة

2015/12/28م2015/12/21مسياسة وزارة التربية والتعليم1

2016/04/21م2016/04/20مسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء األسرة2

سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في شأن 3
2016/5/26م2016/5/1ماإلرشاد والتوجيه

2016/5/26م2016/5/8م موضوع التنافسية واإلحصاء4

2016/5/26م2016/5/4م   سياسة الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات5

2016/5/26م2016/2/28مسياسة مصرف اإلمارات للتنمية6

2016/5/29م2016/5/11مسياسة معهد التدريب والدراسات القضائية7

سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة 8
2016/5/26م2016/5/4مالمجتمعية بالدولة

2016/5/26م2016/5/9مسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع9

2016/5/29م2016/5/11مسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات10

2016/5/25م2016/5/11مسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة11

2016/5/26م2016/4/26مسياسة وزارة تطوير البنية التحتية12

2016/5/26م2016/5/2مسياسة وزارة تنمية المجتمع13

2016/5/25م2016/5/1محماية وتعزيز اإلنتاج الغذائي والبحري14

2016/26م2016/5/16مسياسة المجلس الوطني لإلعالم15

2016/5/26م2016/5/1مسياسة الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية16

2016/5/26م2016/5/18مسياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني17
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200 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

مرفق رقم )15(
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201  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

قرار المجلس في شأن سؤال متابعة استخراج االوراق الرسمية لمجهولي 
النسب في الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 2016/02/02م

ــرة الشــؤون  ــي – وزي ــد الروم ــم محم ــي / مري ــة معال ــى رد وموافق ــاًء عل ــرار بن ــي ق ــى تبن ــس عل ــق المجل واف
االجتماعيــة علــى الســؤال المقــدم مــن ســعادة العضــو/ مــروان أحمــد بــن غليطــة فــي شــأن" متابعــة اســتخراج 

ــة:  ــة اآلتي ــاً للصيغ ــي النســب " وفق األوراق الرســمية لمجهول

ــة لبحــث  ــؤون االجتماعي ــادي ووزارة الش ــي االتح ــس الوطن ــض أعضــاء المجل ــن بع ــة م ــة مؤقت ــكيل لجن "تش
ــاً  ــي النســب فــي األوراق الرســمية ووضــع مقترحــات لتفعيلهــا طبق ــال مجهول تســهيل إجــراءات تســجيل األطف

ــون". للقان

حيث شكل المجلس لجنة تضم في عضويتها أصحاب السعادة األعضاء اآلتية أسماؤهم: 
سعادة / مروان أحمد بن غليطة. 1
سعادة / عفراء راشد البسطي. 2
سعادة / خلفان عبدهللا بن يوخة. 3
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202 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

 قرار المجلس في شأن سؤال التوجيه واإلرشاد ألهمية
 زواج المواطنين من المواطنات في الجلسة التاسعة المعقودة

بتاريخ 2016/04/20م
ــى  ــاًء عل ــاء األســرة " بن ــة المجتمــع فــي شــأن بن ــى تبنــي موضــوع " سياســة وزارة تنمي وافــق المجلــس عل
ــة زواج  ــاد ألهمي ــه واإلرش ــي شــأن ســؤاله " التوجي ــي ف ــد الرحوم ــد أحم ــن ســعادة العضــو / حم ــراح م اقت

ــة أســماؤهم : ــن الســادة األعضــاء اآلتي ــدم م ــذا الموضــوع مق ــات " ، وه ــن المواطن ــن م المواطني

حمد أحمد الرحومي. 1

ناعمة عبدهللا الشرهان. 2

أحمد يوسف النعيمي. 3

جاسم عبدهللا النقبي. 4

محمد علي بن كتب. 5

سعيد صالح الرميثي. 6

محمد علي الكمالي. 7

عائشة راشد ليتيم. 8

عائشة سالم بن سمنوه. 9

عزا سليمان بن سليمان. 10

ــة علــى  ــوزراء ألخــذ الموافق ــس ال ــى مجل ــى إرســال رســالة فــي شــأن الموضــوع إل كمــا وافــق المجلــس عل
مناقشــته.
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203  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

مرفق رقم )16(
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204 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

جدول باألسئلة التي الزالت أمام المجلس 

مقدم موضوع السؤالم
مالحظاتالجهةتاريخ التقديمالسؤال

مراكز توزيع الغاز في 1
الدولة

حمد أحمد 
الرحومي

وزارة الطاقة2015/12/13م

ارتداء الوفود الرسمية 2
الزي الوطني خارج 

الدولة

حمد أحمد 
الرحومي

وزارة شؤون 2015/12/16م
مجلس الوزراء 

والمستقبل

 المعلمون المستقيلون 3
والمعينون من المواطنين

سالم علي 
الشحي

وزارة التربية 2016/1/3م
والتعليم

تم إدراجه للمناقشة في جدول أعمال 	 
الجلسة التاسعة المعقودة بتاريخ 20-

4-2016م فجاء في شأنه رد كتابي لم 
يكتف سعادة العضو به.

تم إدراجه للمناقشة في جدول أعمال 	 
الجلسة الثالثة عشرة المعقودة بتاريخ 

14-6-2016م فوردت في شأنه رسالة 
اعتذار من معالي الوزير عن عدم 

حضور الجلسة فوافق المجلس على 
تأجيل مناقشته إلى جلسة قادمة.

زيادة رواتب بعض 4
الموظفين المواطنين

سالم علي 
الشحي

وزارة المالية2016/1/7م

سالم علي رفع المعاش التقاعدي5
الشحي

الهيئة العامة 2016/1/7م
للمعاشات 

والتأمينات 
االجتماعية

سالم علي التقاعد المبكر للمرأة6
الشحي

الهيئة العامة 2016/1/7م
للمعاشات 

والتأمينات 
االجتماعية

المساواة في قيمة 7
المستحقات المالية 

للمرضى الذين ُيعالجون 
في الخارج

سالم علي 
الشحي

وزارة الصحة 2016/1/7م
ووقاية المجتمع
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205  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

مقدم موضوع السؤالم
مالحظاتالجهةتاريخ التقديمالسؤال

إنشاء أكاديمية بحرية 8
وطنية

سالم علي 
الشحي

وزارة التربية 2016/1/7م
والتعليم

قرار مجلس الوزراء 9
رقم )19( لسنة 2006م 
في شأن دور الحضانة 

بالوزارات والهيئات 
والمؤسسات العامة 
والدوائر الحكومية 

والدواوين

حمد أحمد 
الرحومي

وزارة تنمية 2016/1/18م
المجتمع

عدم نشر بعض القوانين 10
والمراسيم بقوانين بعد 

صدورها في الجريدة 
الرسمية

سالم عبيد 
الشامسي

تم إدراجه للمناقشة في جدول أعمال 	 وزارة العدل2016/3/14م
الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 
17-5-2016م فوردت في شأنه رسالة 

اعتذار من معالي الوزير عن عدم 
حضور الجلسة فوافق المجلس على 

تأجيل مناقشته إلى جلسة قادمة.

رد كتابي في الجلسة 13 المعقودة 	 
بتاريخ 14-6-2016م لم يكتف سعادة 

العضو به.

تحديد الحمولة المحورية 11
للمركبات

سالم علي 
الشحي

وزارة الداخلية2016/4/12م

 إغالق عنبر األطفال 12
بمستشفى أم القيوين

خلفان عباهلل 
بن يوخه

وزارة الصحة 2016/4/21م
ووقاية المجتمع

تفعيل بطاقة المعاقين 13
لتقديم خدمات أفضل لهم

سالم علي 
الشحي

وزارة تنمية 2016/4/27م
المجتمع

دعم الزراعة المائية في 14
الدولة

سالم علي 
الشحي 

وزارة التغير 2016/5/5م
المناخي والبيئة

عزا سليمان حفظ البويضات الملقحة15
بن سليمان

وزارة الصحة 2016/5/8م
ووقاية المجتمع
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206 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

مرفق رقم )17(
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207  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

جدول باألسئلة التي تم سحبها

الجهةتاريخ التقديممقدم السؤالموضوع السؤالم

وزارة التربية والتعليم2015/11/20محمد أحمد الرحوميزيادة الحصص الدراسية1

مساهمة المؤسسات الوطنية في الناتج 2
وزارة االقتصاد2016/4/2مسالم علي الشحيالمحلي للدولة من غير إنتاج النفط

وزارة تطوير البنية التحتية2016/3/8مسالم علي الشحيرفض طلب اإلسكان بعد فترة من التقديم3

تسجيل المسكن الحكومي باسم الزوجين 4
برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2016/5/3محمد أحمد الرحوميالمواطنين

وزارة الموارد البشرية 2016/3/7مسالم علي الشحيتنظيم االحتفاالت والمهرجانات في العاصمة5
والتوطين 

وزارة الموارد البشرية 2016/4/8مسالم علي الشحيفترة ضمان العمالة المنزلية6
والتوطين

عمل زيارات لمعسكرات تدريب شباب 7
وزارة الداخلية2016/1/7مسالم علي الشحيالخدمة الوطنية

شكوى المراجعين من عدم رد موظفي 8
وزارة الموارد البشرية 2016/4/5مسالم علي الشحيالجهات االتحادية والحكومية على الهاتف

والتوطين
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208 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

مرفق رقم )18(
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209  تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر

المرفقات

الرد على خطاب افتتاح دور االنعقاد العادي األول

من الفصل التشريعي السادس عشر

للمجلس الوطني االتحادي

)الصيغة النهائية(

2016/1/5
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210 تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني االتحادي في دور االنعقاد العادي  األول من الفصل التشريعي السادس عشر 

المرفقات

بسم هللا الرحمن الرحيم

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  نهيــان رئيــس دولــة  آل  بــن زايــد  الشــيخ خليفــة  الســمو   حضــرة صاحــب 
 " حفظه هللا ورعاه ".

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وبعد،، 

ــي  ــر ف ــى خطابكــم الموق ــم ، رده عل ــام ســموكم الكري ــى مق ــع إل ــأن يرف ــي االتحــادي ب ــس الوطن يتشــرف المجل
ــف مــن  ــاه بتكلي ــذي ألق ــس ال ــادي األول مــن الفصــل التشــريعي الســادس عشــر للمجل ــاد الع ــاح دور االنعق افتت
ســموكم، صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 

دبــي، يــوم األربعــاء الســادس مــن صفــر عــام 1437هـــ، الموافــق الثامــن عشــر مــن نوفمبــر عــام 2015 م.

ــا لقيادتكــم  ــا وعرفانن ــق اعتزازن ــي االتحــادي، أن نُعــرب عــن عمي ــس الوطن ــا نحــن أعضــاء المجل ــب لن ويطي
الحكيمــة ، وإخوانكــم أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد حــكام اإلمــارات التــي جعلــت اإلمــارات 
رمــزاً للعــزة والمنعــة والتقــدم ، ليــس فــي عيــون اإلماراتييــن فحســب، وإنمــا لــدى شــعوب المنطقــة والعالــم. وقــد 
جــاءت احتفــاالت دولتنــا الغاليــة باليــوم الوطنــي الرابــع واألربعيــن ترجمــًة لمســيرٍة تاريخيــٍة ُمضيئــة، وحافلــة 
ــن  ــد ب ــإذن هللا الشــيخ زاي ــه ب ــرة واإلنجــازات العظيمــة، بدأهــا وأســس لهــا المغفــور ل باألحــداث والمهــام الكبي
ســلطان آل نهيــان، وإخوانــه اآلبــاء المؤسســون طيــب هللا ثراهــم عــام 1971، واســتمرت راســخة عنوانهــا الدائــم 

االتحــاد والتالحــم بيــن شــعب اإلمــارات وقيادتــه الحكيمــة.

صاحب السمو،،، 

ــة  ــة العالي ــروح الوطني ــادة، وال ــاء للوطــن والقي ــَة الوف ــه ملحم ــي أنصــع صفحات ــي ف ــخ اإلمارات سيســجل التاري
الجامعــة التــي جســدها شــعبنا العزيــز، فــي المشــهد الوطنــي االســتثنائي لتماســك المجتمــع اإلماراتــي وترابطــه 
ِبُعــرى وثيقــة قويــة بيــن فئاتــه كافــة، وتالحمــه المنقطــع النظيــر مــع قيادتــه فــي احتفاالتنــا بمناســبتين غاليتيــن 
علــى قلوبنــا، همــا اليــوم الوطنــي ويــوم الشــهيد هــذا العــام، والــذي ســيظل خالــداً فــي ذاكرتنــا وذاكــرة األجيــال 
ــا  ــى عــزة ورفعــة هــذا الوطــن، وان قواتن ــاء اإلمــارات ، ســتبقى شــاهدة عل ــات أبن ــدة، ويؤكــد أن تضحي الجدي
ــن  ــى الالجئي ــون إل ــد الع ــد ي ــانية، وم ــا اإلنس ــم أعماله ــدان العال ــن بل ــر م ــي شــهدت الكثي ــلة الت ــلحة الباس المس
والمظلوميــن، والوقــوف مــع األشــقاء فــي الســراء والضــراء، ومــن أجــل إشــاعة األمــن واالســتقرار والســالم 
 علــى عهدهــا ، وفيــة لقيــم اإلمــارات الحضاريــة ، فــي نصــرة الحــق والعــدل، المتجــذرة فــي المجتمــع اإلماراتــي،
وعلــى اســتعداد تــام وقــادرة علــى الــدوام لتكــون حصنــاً منيعــاً للوطــن، وخيــر ســنٍد لألشــقاء العــرب، ضــد كل 
مــن تُســول لــه نفســه زعزعــة أمــن منطقتنــا واســتقرارها، وإن شــهداءنا األبــرار َســيظلون فــي ُســويداء قلوبنــا 
جميعــاً، وأوســمًة مــن العــز والفخــر واإلكبــار، تُزيــن صــدور أبنــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومصــدَر 

فخــر والهــام لألجيــال المقبلــة جيــاًل إثــر جيــل. 

صاحب السمو ،،،

إن المجلــس الوطنــي االتحــادي الــذي انطلــق فصلــه التشــريعي الســادس عشــر، وهــو أكثــر تمثيــاًل وتعبيــراً عــن 
اإلرادة الوطنيــة التــي جســدتها العمليــة االنتخابيــة الثالثــة، والتــي شــكلت خطــوة نوعيــة وبالغــة األهميــة فــي إطار 
مرحلــة التمكيــن المجيــدة، يُســجل عظيــم تقديــره، ووافــر عرفانــه لســموكم علــى الدعــم الالمحــدود لتعزيــز مكانته 
ــم  ــا عبرت ــي طالم ــدة الت ــة األكي ــة، وللثق ــة المبارك ــا االتحادي ــه دولتن ــذي ترتكــز علي كأحــد األركان األساســية ال
عنهــا ســموكم لــدوره الــذي ينهــض بــه علــى امتــداد مســيرته، فــي ترســيخ دعائــم االتحــاد، وبنــاء دولــة القانــون 
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ــس  ــى دعــم المجل ــم عل ــا حــرص ســموكم الدائ ــا، وم ــالف ميادينه ــى اخت ــة عل ــا الوطني ــي حياتن والمؤسســات ف
ــاركة  ــل، والمش ــورى األصي ــج الش ــيخ نه ــق بترس ــموكم العمي ــان س ــن إيم ــراً ع ــديدة، إال تعبي ــم الس بتوجيهاتك
السياســية فــي تاريخنــا الحديــث، وبــأن تحقيــق آمالنــا وتطلعاتنــا عبــر تجســيد قيــم المشــاركة الفعليــة فــي صنــع 
حاضرنــا ومســتقبلنا، هــو صمــام األمــان لضمــان أمننــا واســتقرارنا وازدهارنــا، ولتبقــى دولتنــا الناهضــة مثــااًل 

حيــاً فــي عطائهــا الحضــاري واإلنســاني لشــعبها ولجميــع مــن حولهــا. 

ــر  ــأن تطوي ــة ب ــم الحكيم ــة قيادتك ــدة برؤي ــٍة أكي ــى ثق ــمو. عل ــب الس ــا صاح ــادي ي ــي االتح ــس الوطن إن المجل
التجربــة البرلمانيــة اإلماراتيــة هــو خيــار اســتراتيجي ســيصل بالمجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى التمكيــن فــي 
مختلــف األوجــه، وبمــا يُتيــُح لــه القيــاَم بــأدواره البرلمانيــة المتكاملــة تشــريعياً ورقابيــاً، وهــذا مــا نــراه يتحقــق 
فــي بلدنــا العزيــز بــإذن هللا، وبإيمــان وعزيمــة شــعبنا وقيادتنــا الرشــيدة الواعيــة لمتطلبــات شــعبها، والســاعية 
ــا  ــا، كم ــى مقاصده ــية إل ــاركة السياس ــة والمش ــة البرلماني ــول بالتجرب ــيرتنا للوص ــم مس ــا. فمعال ــاً لتحقيقه دائم
ــم، وتمضــي بخطــوات واثقــة بنهــج متــدرج وتكاملــي، بحيــث  ــا صاحــب الســمو، واضحــة المعال جســدتموها ي
تحقــق مختلــف جوانــب التنميــة والتقــدم االقتصــادي والثقافــي والحضــاري، جنبــاً إلــى جنــب مــع خطــط التمكيــن 
 السياســي، غايتهــا اإلنســان وتنميــة القــدرات البشــرية، والتعــاون والتنســيق بيــن كل مــا هــو اتحــادي ومحلــي،
ــا  ــة أطره ــا، وتقوي ــة وفاعليته ــزة الحكومي ــات واألجه ــاءة المؤسس ــع كف ــرار، ورف ــع الق ــات ُصن ــث آلي  وتحدي
التشــريعية والقانونيــة والتنظيميــة، إلبــراز دولتنــا كنمــوذج لمجتمــع عصــري متطــور ومنفتــح يســتمد مرجعيتــه 

ــا.      ــا وإرث آبائن ــا وقيــم شــعبنا وخصوصيــة مجتمعن مــن معتقداتن

صاحب السمو،،،     

ــلطات  ــه أدوار س ــل في ــاً تتكام ــاًل دؤوب ــه عم ــداد تاريخ ــى امت ــهد عل ــذي ش ــادي ال ــي االتح ــس الوطن إن المجل
الدولــة فــي بيئتــه الوطنيــة االتحاديــة، يبــدأ فصــاًل جديــداً فــي مســيرته الممتــدة والمتجــددة وهــو علــى وعــي أكيــد 
ــز  ــا الحكيمــة وشــعبنا العزي ــه قيادتن ــذي أوكلت ــي ال ــة العظيمــة، وبالتكليــف الوطن بمســؤولياته الجســام، وباألمان
ــن  ــات المواطني ــع تطلع ــرب م ــن ق ــه ع ــي أدائ ــاًل ف ــاً متفاع ــون مجلس ــى أن يك ــزم عل ــداً الع ــه، وعاق ألعضائ
وقضاياهــم، عبــر التواصــل الدائــم مــع شــعبنا فــي جميــع أرجــاء وطننــا العزيــز، وحاضــراً للتعامــل معهــا، ومــع 

ــدار. ــاءة واقت ــة بكف ــة المقبل ــات المرحل مســتجدات ومتطلب

 إننــا فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي يــا صاحــب الســمو علــى ثقــة أكيــدة بتضافــر جهودنــا وبالتكامــل والتنســيق 
والتعــاون المتبــادل والمثمــر بيــن المجلــس والحكومــة، علــى أســاس مــن تكامــل األدوار، وفــي إطــار مــن الحــوار 
والشــفافية، وصــواًل إلــى القــرار األنســب حــول كل مــا يتصــدى لــه المجلــس ويقع ضمــن اختصاصاته الدســتورية 
، قــادرون بعــون هللا عــز وجــل علــى بلــوغ المقاصــد واألهــداف النبيلــة التــي نصبــو إليهــا جميعــاً فــي تحقيــق 

تطلعــات قيادتنــا الحكيمــة، وآمــال وطموحــات الوطــن وتطلعــات المواطنيــن.

صاحب السمو،،،

ــج  ــه لســموكم بطــرح البرنام ــق شــكره وعرفان ــزازه وعمي ــغ اعت ــي االتحــادي عــن بال ــس الوطن ــرب المجل يُع
الوطنــي للمرحلــة المقبلــة بمناســبة اليــوم الوطنــي الرابــع واألربعيــن المجيــد، تلبيــة لتطلعــات شــعب االمــارات 
ــا الوطنيــة  ــو شــأنه، وحمايــة أمنــه بتعزيــز جهودن ــا وعل التــي ضحــى شــهداؤنا مــن أجلهــا، وهــي رفعــة وطنن
المكثفــة، لوضــع دولتنــا بحلــول يوبيلهــا الذهبــي فــي ديســمبر 2021 م، ضمــن الــدول األفضــل فــي العالــم فــي 
مختلــف المجــاالت، ويتطلــع المجلــس يــا صاحــب الســمو عبــر ممارســته الختصاصاتــه الدســتورية، إلــى تكريس 
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كل الطاقــات والجهــود والعمــل بالتعــاون الوثيــق مــع حكومتنــا الموقــرة، لتحقيــق مــا اشــتمل عليــه هــذا البرنامــج 
مــن إعــالٍء لألولويــات القصــوى لســعادة اإلنســان اإلماراتــي، وتعظيــم المــوارد الماليــة االتحاديــة المخصصــة 
لتحســين نوعيــة الحيــاة والحفــاظ علــى نهــج متــوازن لالقتصــاد الوطني، وبنــاء اقتصاد وطنــي بعيداً عــن االعتماد 
علــى مــوارد النفــط، والتركيــز علــى تطويــر ممارســات تعميــق الهويــة الوطنيــة، واالهتمــام بالمعلــم، واالرتقــاء 
بمفهــوم المســؤولية المجتمعيــة، وتكثيــف الجهــود لبنــاء إعــالم وطنــي، واالســتثمار فــي شــباب الوطــن، وتطويــر 
التشــريعات والسياســات واألولويــات الوطنيــة لترســيخ اســتدامة األمــن فــي الدولــة. كمــا يشــيد المجلــس بمبــادرة 
ســموكم اعتمــاد السياســة العليــا لدولــة اإلمــارات فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيا واالبتــكار، التي جــاءت بالتزامن 
مــع االحتفــال بأســبوع اإلمــارات لالبتــكار، والتــي تُجســد حــرص ســموكم الشــديد، علــى أن يكــون المواطــن هــو 
أســاس مشــروع النهضــة الــذي تتطلــع إليــه دولتنــا الغاليــة، وإن مســيرة التنميــة المســتدامة لــن تكتمــل دون تفعيــل 
جهــود ومشــاركة المواطنيــن فــي انشــطتها كافــة. ويشــيد المجلــس أيضــاً فــي هــذا اإلطــار، بتوجيهــات ســموكم 
بتخصيــص عــام 2016 م عامــاً للقراءة، لترســيخ ثقافة القــراءة واالطالع والمعرفة لدى مختلف شــرائح المجتمع، 
 باعتبارهــا ضامنــاً أساســياً وركيــزة لتحقيــق االبتــكار، وتشــجيع البحــث العلمــي فــي مختلــف مناحــي الحيــاة كافــة،

 واالزدهار في مختلف مسارات التنمية. 

صاحب السمو،،، 

ــا التــي  ــا التركيبــة الســكانية وتعزيــز الهويــة الوطنيــة والتوطيــن ، تتصــدر أولوياتن لقــد كانــت وال تــزال قضاي
ــح الوطــن  ــاً لمصال ــدة تحقيق ــع، للتعجيــل فــي مواجهــة تحدياتهــا العدي ــد مــن تكثيــف وتعاضــد جهــود الجمي ال ب
العليــا، وفــي هــذا اإلطــار يتطلــع المجلــس إلــى أن تعمــل الحكومــة، علــى وضــع التشــريعات المناســبة لمعالجــة 
الخلــل فــي التركيبــة الســكانية، وإنشــاء مجلــس إتحــادي أعلــى للتوطيــن يكــون المرجــع األساســي لهــذا المشــروع 
ــات، واتخــاذ  ــة والغاي ــة الرؤي ــدة المــدى وعميق ــن بعي ــى تبنــي اســتراتيجية توطي الوطنــي الطمــوح، ويعمــل عل
مــا يتطلبــه ذلــك مــن إجــراءات وقــرارات حكوميــة حاســمة، تكفــل معالجــة هــذه القضايــا. كمــا يأمــل المجلــس 
أن تُولــي الحكومــة مزيــداً مــن االهتمــام لتهيئــة البيئــة المناســبة، وتقديــم الحوافــز الماديــة والمعنويــة المشــجعة 
إللتحــاق المواطنيــن بمهنــة التعليــم ومجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والطــب والتمريــض، باإلضافــة إلــى المهــن 
فــي قطاعــي اإلعــالم والســياحة، وغيرهــا مــن المهــن التــي تُعــزز الهويــة الوطنيــة والقطاعــات الحيويــة 
االســتراتيجية كقطــاع علــوم الفضــاء والطاقــة. وفــي هــذا الســياق أيضــاً، يتطلــع المجلــس إلــى أن تعمــل الحكومــة 
علــى إدمــاج الثقافــة الوطنيــة بــكل مكوناتهــا، فــي مناهــج التربيــة وسياســات اإلعــالم وبرامــج التنشــئة األســرية 

ــة. واالجتماعي

صاحب السمو،،، 

لقــد حققــت دولــة اإلمــارات إنجــازات مشــهودة فــي مختلــف مياديــن التنميــة ، ولهــا أن تفتخــر بســجل إنجازاتهــا 
الكبيــرة فــي هــذا اإلطــار، وخاصــة تحقيقهــا المراتــب المتقدمــة عالميــاً فــي العديــد مــن المؤشــرات ، مــن بينهــا 
ــوث  ــن التل ــة م ــى البيئ ــة، والمحافظــة عل ــة و المالي ــاءة السياســات الحكومي ــة، وكف ــية العالمي مؤشــرات التنافس
والقضايــا المناخيــة علــى اتســاعها وأهميتهــا، ومؤشــرات العدالــة بيــن الجنســين والتنميــة البشــرية، وفــي توفيــر 
المقومــات الضروريــة لتأهيــل األجيــال الجديــدة وحرصهــا علــى إيجــاد قاعــدة صلبــة لمجتمــع واقتصــاد مبنــي 

علــى المعرفــة.      

وفــي إطــار رؤيتكــم يــا صاحــب الســمو بــأن التعليــم المتطــور مفتــاح االزدهــار ، وركيــزة أساســية لتأهيــل قــوة 
ــداً  ــي الحكومــة مزي ــى أن تُول ــس إل ــع المجل ــدار، يتطل ــاءة واقت ــة بكف ــة مســيرة التنمي ــى مواصل ــادرة عل عمــل ق
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المرفقات

مــن االهتمــام بتطويــر واقــع ومنظومــة التعليــم وجودتــه بــكل مراحلــه ومســتوياته ومعالجــة الخلــل القائــم بيــن 
مخرجــات التعليــم والمتطلبــات المســتجدة لســوق العمــل، ومواكبــة حاجــات التنميــة المتغيــرة، وذلــك مــن خــالل 

إنشــاء مجلــس اتحــادي للتعليــم يعنــى بالتعليــم العــام والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي بشــؤونه كافــة. 

كمــا يتطلــع المجلــس يــا صاحــب الســمو إلــى أن تعمــل الحكومــة علــى وضــع نظــام متكامــل للضمــان االجتماعي، 
ومظلــة شــاملة للتأميــن الصحــي الموحــد للمواطنيــن تحقيقــاً لشــعار الصحــة للجميــع، تعزيــزاً لمقومــات الحيــاة 
الكريمــة لشــعبنا العزيــز حاضــراً ومســتقباًل، وتحســين مســتوى ونوعيــة الخدمــات الصحيــة ، وأوضــاع األطبــاء 
ــل 2008/1/1،  ــن تقاعــدوا قب ــم الذي ــن وعســكريين بمــن فيه ــن ســابقاً مــن مدنيي ــع المتقاعدي ــن، وجمي المواطني
ــة  ــات الحكومي ــف الخدم ــن خــالل مختل ــم م ــم له ــم الدع ــة، وتقدي ــي الدول ــد ف ــد الجدي ــام التقاع ــاواتهم بنظ ومس
المقدمــة للمواطنيــن ، نظــراً لمــا قدمــوه مــن جهــود وخدمــات جليلــة. كمــا يدعــو المجلــس الحكومــة إلــى العمــل 
علــى وضــع خطــة وآليــة عمــل كفيلــة للحــد مــن تفاقــم ارتفــاع األســعار، وربــط الرواتــب بمســتويات التضخــم، 
وإجــراء التعديــل المناســب لقانــون المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، للســماح للمواطنيــن المتقاعديــن بالعمــل 
ــر التســهيالت الالزمــة لتشــجيع المواطنيــن  ــاً كانــت قيمــة أي منهمــا، وتوفي والجمــع بيــن الراتــب والمعــاش أي
علــى اإلقــدام علــى المشــاريع المتوســطة والصغيــرة، كتوجــه تنمــوي يســتهدف تمكينهــم مــن االنخــراط بفاعليــة 

فــي مجــال األعمــال.

ــدة لهــم،  ــر فــرص عمــل جدي ــي القطــاع الخــاص، وتوفي ــن للعمــل ف ــادة توجــه المواطني ــك زي إن مــن شــأن ذل
عــالوة علــى تأثيــره اإليجابــي فــي الحــد مــن الخلــل فــي التركيبــة الســكانية. كمــا يأمــل المجلــس مــن الحكومــة 
إعــادة النظــر فــي نظــام التقاعــد وعــدم ربطــه بالســن وكذلــك التقاعــد المبكــر للمــرأة، لضمــان اســتقرار األســرة 
ــة  ــى البيئ ــاظ عل ــة والحف ــود للعناي ــن الجه ــد م ــذل المزي ــل وب ــة للعم ــس الحكوم ــو المجل ــا يدع ــة، كم االماراتي
وتنميتهــا، وحمايــة المــوارد الطبيعيــة وعــدم اســتنزافها، وإن المجلــس لــن يألــو جهــداً فــي طــرح ومناقشــة كل 
مــا يتصــل بهــذه القضايــا والموضوعــات الحيويــة، وســيكون الســند والداعــم والمرشــد األميــن للحكومــة، حتــى 
تكتمــل منظومــة العمــل الوطنــي بتضافــر جهودنــا جميعــاً، ونجعــل االنجــاز هدفنــا األساســي، عبــر ترجمــة قيــم 
المشــاركة الحقــة وبفعاليــة فــي صناعــة القــرار، فــي كل مــا يتصــل بتقــدم وطننــا الغالــي ورفاهيــة شــعبنا العزيــز. 

صاحب السمو،،،

ــالث  ــا الث ــى جزرن ــيادتنا عل ــتعادة س ــي اس ــروع ف ــا المش ــى حقن ــد عل ــادي إذ يؤك ــي االتح ــس الوطن إن المجل
طنــب الكبــرى وطنــب الصغــرى وأبوموســى، وعلــى عــدم شــرعية كافــة اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا الســلطات 
اإليرانيــة فــي الجــزر ، فإنــه وبــكل اإلصــرار واإليمــان العميــق بعدالــة هــذه القضيــة الوطنيــة، يضعهــا دائمــاً 
علــى قمــة أولوياتــه، ومحــط االهتمــام الرئيــس لدبلوماســيته البرلمانيــة، وقــد حقــق المجلــس نجاحــات كبيــرة عبــر 
حضــوره الفاعــل فــي المحافــل البرلمانيــة اإلقليميــة والدوليــة فــي وضــع هــذه القضيــة الوطنيــة بشــكل دائــم علــى 
أجندتهــا، وحشــد الدعــم والتأييــد لموقــف الدولــة المســتند إلــى مبــادئ الشــرعية الدوليــة، وذلــك بحــث جمهوريــة 
إيــران اإلســالمية علــى االســتجابة لدعــوات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، واألشــقاء واألصدقــاء المســتمرة، 
لمحــاكاة موقــف اإلمــارات الحضــاري ونهجهــا الســلمي، لحــل هــذه القضيــة عبــر التفــاوض الجــاد المباشــر، أو 
ارتضــاء التحكيــم الدولــي عبــر اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة للفصــل فيهــا، األمــر الــذي يُعــزز الحــرص 
ــن  ــر بي ــة، وإنهــاء التوت ــة المتبادل ــاء خطــوات الثق ــة، ويُعــزز مــن بن ــي المنطق ــات حســن الجــوار ف ــى عالق عل

دولهــا، ويُســهم فــي الحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها.       
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المرفقات

صاحب السمو،،،

ــوق  ــل لحق ــرام الكام ــة واالحت ــي الحماي ــة ف ــا الملموس ــا وإنجازاته ــة وريادته ــتراتيجية الدول ــس باس ــيد المجل يش
اإلنســان فــي مختلــف المجــاالت والمســاواة بيــن الجنســين، وتمكيــن المــرأة فــي المجــاالت والمســتويات كافــة، 

ــم االتجــار بالبشــر.  ــة جرائ ــدة، ومحارب ــة الواف ــوق العمال ــة حق وفــي صــون ورعاي

كمــا يشــيد المجلــس الوطنــي االتحــادي برؤيــة الدولــة وجهودهــا فــي مكافحــة ونبــذ اإلرهــاب والتطــرف 
ــا  ــادئ دينن ــع مب ــًة م ــى كلي ــه ، ويتناف ــن وال جنســية ل ــه ال دي ــاً كان مصــدره، كون ــه، وأي ــة صــوره ودواعي بكاف
اإلســالمي الحنيــف ووســطيته واعتدالــه، وقيمنــا األصيلــة التــي كرســت موقــع الدولــة كواحــة للتعايــش 
ــة  ــون مكافح ــاء قان ــد ج ــية. وق ــي جنس ــن مئت ــر م ــالم أكث ــم وس ــي تناغ ــا ف ــم عليه ــة، يُقي ــي المنطق ــالم ف والس
الجرائــم اإلرهابيــة رقــم ) 7 ( لســنة 2014 م ، إلــى جانــب إصــدار ســموكم لمرســوم بقانــون رقــم ) 2 ( 
ــة واإلنســانية  ــة اإلمــارات الحضاري ــاً عــن رؤي ــراً حي ــة، تعبي ــز والكراهي لســنة 2015 م، بشــأن مكافحــة التميي
العميقــة، فــي مواجهــة كل مظاهــر التعصــب والتطــرف مهمــا كان مصدرهــا، ولتجســيد الحــرص الكبيــر 
ــة  ــة خالي ــي بيئ ــاء، ف ــة والبن ــان التنمي ــر ســبل ضم ــأنه توفي ــن ش ــا م ــى كل م ــيدة، عل ــم الرش ــب قيادتك ــن جان م
 مــن التمييــز والتطــرف واإلرهــاب بكافــة أشــكاله وتوفيــر األمــن واألمــان والرفاهيــة والمســتقبل الزاهــر،

 ليس لشعبنا العزيز وألجياله المقبلة فحسب بل وألمتنا العربية واإلسالمية واإلنسانية جمعاء. 

صاحب السمو،،،

ــم مشــتعل  ــز، وســط إقلي ــا العزي ــي يعيشــها وطنن ــة المســتقرة الت ــاة الكريمــة اآلمن ــى الحي نشــكر هللا ونحمــده عل
وغيــر مســتقر تجتاحــه ظــروف عاصفــة ومتوتــرة، وعلــى المكانــة الرفيعــة التــي حققتهــا الدولــة علــى الصعيديــن 
اإلقليمــي والدولــي، ومــا كان ذلــك ليتحقــق لــوال الرؤيــة الحضاريــة واإلنســانية التــي تتبناهــا الدولــة فــي 
توجهاتهــا، وركائــز سياســتها الخارجيــة التــي تنطلــق مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، وثوابتنــا القائمــة علــى االنفتــاح 
واالعتــدال والعــدل والمحبــة والتســامح والســالم، وإتبــاع الطــرق الســلمية لحــل النزاعــات والخالفــات، واحتــرام 
ســيادة الــدول، وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، وتجنيــب العالــم مخاطــر االنتشــار النــووي لألغــراض غيــر 
ــالف  ــى اخت ــة عل ــدول الشــقيقة والصديق ــاة الشــعوب وال ــف معان ــم اإلخــاء اإلنســاني، وتخفي ــد قي الســلمية وتأكي

أوجههــا، بمــد يــد العــون التنمــوي واإلنســاني لهــا بكافــة أشــكاله وصــوره. 

وفــي هــذا الســياق ومــن هــذا المنطلــق يــا صاحــب الســمو فإننــا ننشــيد بــدور القــوات المســلحة ووزارة الداخليــة 
وجهودهــا لتعزيــز األمــن والمصالــح الوطنيــة، وسياســة الدولــة ومواقفهــا إزاء مــا تشــهده منطقتنــا مــن تطــورات، 
وانضمــام الدولــة لقــوات التحالــف العربــي فــي عاصفــة الحــزم وإعــادة األمــل، مــن أجــل نصــرة الحــق والعــدل 
فــي اليمــن الشــقيق، وعــودة الشــرعية والســالم إلــى كافــة ربوعــه وأمــن المنطقــة واســتقرارها، وإســهاماتها فــي 
حــل مــا تواجهــه بعــض الــدول العربيــة الشــقيقة، ومســاعدتها علــى تجــاوز التحديــات الصعبــة التــي تُواجههــا، 
وَتفاعلهــا اإليجابــي النابــع مــن إيمانهــا العميــق باحتــرام خيــارات شــعوبها، وحقهــا فــي الحيــاة الحــرة الكريمــة. 

كمــاُ يثمــن المجلــس سياســة الدولــة وجهودهــا فــي دعــم مســيرة العمــل الخليجــي المشــترك، وســعيها الدائــم لتعزيــز 
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المرفقات

التعــاون والتشــاور بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، لتوحيــد الــرؤى حيــال مختلــف التحديــات 
والقضايــا اإلقليميــة والدوليــة، وتعزيــز التنســيق والتكامــل والتقــارب، وكل مــا مــن شــأنه خدمــة المصالــح العليــا 
المشــتركة لمنطقتنــا وشــعوبها، وتكريــس صــورة الدولــة باعتبارهــا رمــزاً لألخــوة العربيــة األصيلــة، وصاحبــة 
المبــادرات الفاعلــة لترســيخ ودعــم مبــادئ التكافــل والتضامــن والعمــل العربــي المشــترك فــي مختلــف المياديــن، 
وتأييــد كافــة الجهــود وتفاعلهــا اإليجابــي لحــل مختلــف القضايــا العربيــة، ونصــرة القضايــا العادلــة لألمــة العربية، 
وعلــى رأســها القضيــة الفلســطينية، وبــأن الســالم العــادل والشــامل لــن يتحقــق إال بانســحاب إســرائيل الكامــل مــن 
األراضــي العربيــة المحتلــة، والتزامهــا بقــرارات الشــرعية الدوليــة، وحــق الشــعب الفلســطيني فــي إقامــة دولتــه 

المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف.

ووفــق هــذه المرجعيــة يــا صاحــب الســمو فــإن المجلــس الوطنــي االتحــادي لــن يألـُـو جهــداً للعمــل الــدؤوب، وعبر 
ــس  ــة، لتكري ــة ودبلوماســيته البرلماني ــة والدولي ــة اإلقليمي ــل البرلماني ــي المؤتمــرات والمحاف حضــوره الفاعــل ف
الصــورة الحضاريــة لدولتنــا، وحشــد الدعــم والتأييــد لمواقــف الدولــة تجــاه مختلــف قضايانــا الوطنيــة، ونصــرة 

القضايــا العربيــة واإلســالمية، واإلســهام الفاعــل فــي حــل القضايــا الدوليــة.

ــاء  ــه اآلب ــا أراد ل ــل كم ــى أن يظ ــمو عل ــب الس ــا صاح ــم ي ــادي يُعاهدك ــي االتح ــس الوطن ــإن المجل ــا ف وختام
المؤسســون، وأردتــم لــه ســموكم فــي عمليــة تمكينــه وتكامــل اختصاصاتــه الدســتورية، يُجســد الــروح االتحاديــة 
والثوابــت الوطنيــة، التــي يســتمد منهــا وعيــه بهمــوم وقضايــا المجتمــع، والتحديــات التــي نُواجههــا، واستشــراف 
ــوالء  ــم ال ــن قي ــع م ــة َتنب ــإرادة وطني ــن، ب ــؤوليات بأفضــل أَداء ممك ــذه المس ــتقبل األفضــل، والتصــدي له المس
ــع  ــي جمي ــة المســتدامة ف ــي ترســيخ أركان التنمي ــس، ف ــة والمجل ــادة والشــعب والحكوم ــاء، وتالحــم القي واالنتم
أرجــاء وطننــا العزيــز، فــي ظــل مســيرتنا االتحاديــة المباركــة، بقيــادة ســموكم الحكيمــة، ســائلين المولــى عــز 
وجــل أن يحفــظ ســموكم، وإخوانكــم أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد حــكام اإلمــارات، وأن 

يســدد علــى طريــق الخيــر خطاكــم . 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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مرفق رقم )19(
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)نظام عمل لجان المجلس الوطني االتحادي( 
بعد االطالع على،

الدستور،	 
والالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي الصادرة بالمرسوم االتحادي رقم )97( لسنة 1977م،	 
وقرار المجلس الوطني االتحادي بالموافقة على نظام "اللجان الميدانية " بتاريخ 22 / 11 / 2010م،	 

وقرار المجلس الوطني االتحادي بالموافقة على إنشاء " لجنة رؤساء اللجان " بتاريخ 27 / 03 / 2012م،	 

ومداوالت هيئة مكتب المجلس في االجتماع الذي انعقد بتاريخ 21 / 02 / 2016 بشأن تنظيم عمل اللجان،	 

قررت هيئة المكتب التقدم بمشروع القرار التالي للمجلس في شأن " نظام عمل اللجان " 	 

المادة األولى
يسمى هذا النظام " نظام عمل لجان المجلس الوطني االتحادي ". 

المادة الثانية
يشكل المجلس لجانه الدائمة، والمؤقتة، والمشتركة وفق أحكام الالئحة الداخلية للمجلس.

المادة الثالثة
ينعقد اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.

المادة الرابعة
تتولى اللجان المهام العامة اآلتية:

فحص ودراسة مشروعات القوانين.. 1
إعداد تقارير الموضوعات العامة، وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس.. 2
ــات مشــروعات . 3 ــأن موضوع ــراء بش ــن، والخب ــة والمعنيي ــي الحكوم ــع ممثل ــداوالت م ــات، والم إجــراء المناقش

ــس. ــة للمجل ــق أحــكام الالئحــة الداخلي ــة وف ــن، ومحــاور الموضوعــات العام القواني
عقد الفعاليات البرلمانية ) ندوات – ورش عمل – حلقات نقاشية ( والقيام بزيارات ميدانية.. 4

المادة الخامسة 
تضــع كل لجنــة فــي أول اجتمــاع لهــا خطــة عمــل لدراســة مــا هــو معــروض عليهــا مــن مشــروعات قوانيــن، علــى أن 

تتضمــن خطــة العمــل اآلتــي:
اإلطار الزمني لالنتهاء من الدراسة.. 1
المعلومات المطلوبة من الوزارات والهيئات المعنية.. 2
الدراسات والبحوث الالزمة إلعداد تقاريرها النهائية.. 3
تحديد اللقاءات مع المعنيين، والفعاليات، والزيارات البرلمانية الالزمة.. 4
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المادة السادسة
تخطر اللجنة من خالل رئيسها رئيس المجلس بخطة عملها فور اعتمادها للعلم.

المادة السابعة
تلتزم اللجان في دراساتها لمشروعات القوانين باآلتي:

تــدارس المشــروع مــن حيــث المبــدأ، واســتدعاء ممثلــي الحكومــة إذا مــا رأت اللجنــة ذلــك لشــرح أفكار المشــروع . 1
العامــة، وأثــر المشــروع علــى المجتمع.

فــي حــال موافقــة اللجنــة علــى المشــروع مــن حيــث المبــدأ تقــوم بإجــراء اللقــاءات واالتصــاالت مــع المعنييــن . 2
ــراء. والخب

تقييم األثر االجتماعي لمواد مشروع القانون.. 3
الموافقة على المشروع مادة، مادة ثم مناقشته مع ممثلي الحكومة إذا ما رأت اللجنة ذلك.. 4
اعتمــاد الــرأي النهائــي للجنــة فــي الجــدول التشــريعي المقــارن علــى أن يتضمــن مبــررات وافيــة لتعديــالت اللجنــة . 5

على المشــروع.

المادة الثامنة
تقــدم األمانــة العامــة مــا يلــزم مــن دراســات لمعاونــة اللجنــة فــي دراســة مشــروعات القوانيــن، ولهــا فــي ســبيل إعــداد هــذه 
الدراســات إجــراء االتصــاالت مــع المعنييــن والخبــراء دون أن يمثــل ذلــك تخليــاً عــن حــق اللجنــة فــي االتصــال أو اللقــاء 

بمــن تــراه.

المادة التاسعة
علــى اللجنــة أن تطلــب مــن أعضــاء المجلــس التقــدم بمقترحاتهــم حيــال مشــروع القانــون قيــد الدراســة، علــى أن ترفــق 
ــي  ــى مقدم ــتمع إل ــا أن تس ــه. وله ــي ل ــي المبدئ ــم االجتماع ــروع، والتقيي ــكار المش ــم أف ــن أه ــزاً ع ــراً موج ــا تقري بطلبه
االقتراحــات إذا رأت ذلــك. وعلــى اللجنــة أن تضمــن تقريرهــا جــدواًل يبيــن وجهــة نظرهــا حيــال مقترحــات األعضــاء مــن 

خــارج اللجنــة.

المادة العاشرة
ــة. ويخطــر  ــإذن مســبق مــن رئيــس اللجن ال يجــوز التخلــف عــن حضــور اجتماعــات اللجــان، أو االنصــراف منهــا إال ب

رئيــس اللجنــة رئيــس المجلــس بتقريــر شــهري فــي هــذا الشــأن.

المادة الحادية عشرة 
يخصــص المجلــس وقتــاً فــي بدايــة مداوالتــه لمشــروع القانــون لمقــرر اللجنــة لعــرض نتائــج مــا انتهــت إليــه اللجنــة بشــأن 
مشــروع القانــون، علــى أن يتضمــن هــذا العــرض موقــف اللجنــة مــن المشــروع مــن حيــث المبــدأ، ومالحظاتهــا عليــه، 

والنتائــج النهائيــة التــي توصلــت إليهــا.

المادة الثانية عشرة
تقــدم كل لجنــه مــع بدايــة كل دور انعقــاد مذكــرة عمــل إلــى لجنــة رؤســاء اللجــان بشــأن مقترحاتهــا حيــال الموضوعــات 
العامــة التــي ترغــب فــي دراســتها علــى مــدار الــدور. وترفــع لجنــة رؤســاء اللجــان تقريــراً إلــى هيئــة مكتــب المجلــس فــي 

شــأن مقترحــات اللجــان للموضوعــات العامــة.
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 وتعد الهيئة تقريرا للمجلس العتماد الخطة الرقابية لدور االنعقاد.

المادة الثالثة عشرة
ال يحــول تطبيــق المــادة الســابقة مــن هــذا القــرار مــن إمكانيــة تبنــي أعضــاء المجلــس لموضوعــات أخــرى فــي 

ــاد شــريطة اآلتــي: ذات دور االنعق
أن يكــون للموضــوع المقتــرح صفــة الضــرورة. ويقــدر المجلــس حالــة الضــرورة لــكل موضــوع علــى . 1

حــدة.
أال تكــون الموضوعــات المقترحــة متشــابهة، أو متكــررة مــع الموضوعــات التــي ســبق للمجلــس تبنيهــا . 2

فــي خطتــه الرقابيــة ســواء كان ذلــك فــي مســمى الموضــوع، أو محــاوره.
أال يعبــر الموضــوع عــن سياســات واســتراتيجيات عامــة، وإنمــا يعبــر عــن قضيــة لهــا صفــة الضــرورة . 3

المقــدرة مــن المجلــس.

المادة الرابعة عشرة
ــات الموضوعــات العامــة محــل المناقشــة فــي جلســات المجلــس، وللجــان أن  ــة المكتــب ترتيــب أولوي تحــدد هيئ
تقــدم لهيئــة المكتــب طلــب اســتعجال مناقشــة موضوعاتهــا التــي انتهــت مــن دراســتها. وتفصــل هيئــة المكتــب فــي 

طلبــات االســتعجال، وذلــك بعــد أخــذ رأي لجنــة رؤســاء اللجــان.

المادة الخامسة عشرة
تراعي كل لجنة في شأن تبنيها لمحاور الموضوع العام محل الدراسة اآلتي:

عدم تشابه محاور الموضوع مع بعضها البعض.. 1
عدم تكرار محاور سبق للمجلس دراستها حول ذات الموضوع في آخر دوري انعقاد.. 2
االلتزام بمحاور الموضوع سواء في مناقشات اللجنة، أو في تقريرها النهائي للمجلس.. 3
تعبير مشروع توصيات التقرير عن كل محاور الموضوع.. 4

المادة السادسة عشرة
للجنــة أن تتبنــى موضوعــاً عامــاً " ذو محــاور متعــددة " وعليهــا إعــداد خطــة تنظيميــة لدراســة هــذا 

الموضــوع تتضمــن:
اإلطــار الزمنــي لالنتهــاء مــن دراســة كل محــور علــى حــدة ســواء فــي ذات الــدور، أو أدوار االنعقــاد . 1

الالحقــة فــي الفصــل التشــريعي.
التقرير النوعي لكل محور على حدة، والتوصيات المرتبطة به.. 2
التقرير العام لمحاور الموضوع المتعددة.. 3
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المادة السابعة عشرة
ــي  ــة ف ــة العام ــا األمان ــة تعاونه ــددة للدراس ــل مح ــة عم ــام بخط ــوع الع ــة الموض ــد دراس ــة عن ــزم كل لجن تلت

ــي: ــن اآلت ــا تتضم إعداده
اإلطار الزمني المقترح لالنتهاء من الدراسة.. 1
المعلومات والدراسات المطلوبة لمحاور الموضوع العام.. 2
تحديد الجهات التي ترغب اللجنة في االستئناس برأيها حيال محاور الموضوع محل الدراسة.. 3

المادة الثامنة عشرة
فــي حــال إبــداء اللجنــة رغبتهــا للقيــام بزيــارة ميدانيــة، أو إجــراء حلقــة نقاشــية حيــال الموضــوع محــل الدراســة أو بعــض 
محــاوره فإنهــا توافــي هيئــة المكتــب بمذكــرة فــي شــأن رغبتهــا تلــك. علــى أن تتضمــن المذكــرة األســباب الداعيــة لذلــك، 

والنتائــج المتوقعــة مــن الزيــارة أو الحلقــة النقاشــية، والجهــات التــي تنــوي زيارتهــا أو دعوتهــا للحلقــة.

وعلــى هيئــة المكتــب الــرد علــى اللجنــة خــالل أســبوعين بالموافقــة أو الرفــض، وفــي حــال حــدوث خــالف بيــن رأي اللجنــة 
وبيــن قــرار هيئــة المكتــب يفصــل المجلــس في الخــالف دون مناقشــة.

وفي كل األحوال تنتظر اللجنة القرار النهائي لطلب زيارتها الميدانية، أو عقد حلقتها النقاشية.

وتراعي اللجنة األحكام األخرى في نظام اللجان الميدانية الذي وافق عليه المجلس بتاريخ 2010/11/22.

المادة التاسعة عشرة
علــى لجــان المجلــس تحديــث تقاريرهــا النهائيــة، إذا لــم يتــم مناقشــتها فــي المجلــس خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ االنتهــاء 

مــن إعدادهــا، وذلــك بطلــب إعــادة التقريــر إليهــا لتحديثــه.

وتلتزم األمانة العامة بمعاونة اللجنة بإمدادها بالمعلومات والدراسات الالزمة لتحديث تقريراللجنة.

المادة العشرون
ال يجــوز ألحــد أعضــاء اللجنــة إدخــال تعديالتــه علــى تقريــر اللجنــة بعــد اعتمــاده النهائــي منهــا. ويكــون اجتمــاع اللجنــة 

وجوبــاً عنــد مناقشــة التقريــر النهائــي للموضــوع ومشــروع القانــون.

المادة الحادية والعشرون
يلتزم أعضاء اللجان بمعايير العمل التالية لضمان نجاح اجتماعاتها:

الحضور إلى مكان االجتماع في الوقت المناسب.  .1
االعتذار عن االجتماع يكون قبل موعده بأربعة وعشرين ساعة.  .2

عدم مغادرة قاعة االجتماعات أثناء االنعقاد إال ألسباب ضرورية يقدرها ويأذن بها رئيس االجتماع.  .3
االستئذان من رئيس االجتماع للمشاركة في إبداء الرأي والمناقشة.  .4

االستفسار عن المعلومات غير الواضحة، أو غير المفهومة أثناء االجتماع، أو طلب معلومات جديدة.  .5
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عدم إفشاء أسرار االجتماع، أو وثائق اللجنة، أو نتائج أعمالها.  .6
تحري المداوالت والمناقشات الموضوعية ذات الصلة المباشرة بموضوع النقاش دون تحيز.  .7

حفظ النظام داخل االجتماع، والتقيد بأحكام الالئحة، ونظم عمل المجلس.  .8
مراعاة الحضور عند مناقشة التقارير النهائية.  .9

المادة الثانية والعشرون
ــة  ــر المجلــس المقتــرح باألغلبي ــة المكتــب، ويق ــة رؤســاء اللجــان، أو هيئ ــراح مــن لجن ــى اقت ــاًء عل يعــدل هــذا النظــام بن

ــن. ــة لألعضــاء الحاضري المطلق

المادة الثالثة والعشرون
يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من المجلس باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين .
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مرفق رقم )20(
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مذكرة للعرض على المجلس بشأن منهجية إعداد الخطة 
االستراتيجية للمجلس الوطني االتحادي

فــي إطــار ســعى المجلــس الوطنــي علــى إعــداد خطتــه االســتراتيجية وفقــا ألفضــل النمــاذج والممارســات المهنيــة فقــد تــم 
اعتمــاد مجموعــة مــن آليــات العمــل التــي تــم تطبيقهــا فــي إعــداد تلــك الخطــة وهــي: 

ــاء 	  ــي بن ــق منهــا ف ــه العامــة كقاعــدة انطل ــة أعضــاءه وأمانت ــي التشــاوري األول بمشــاركة كاف ــى البرلمان ــم الملتق تنظي
خطتــه االســتراتيجية، فــي الفتــرة مــن 24 - 26/ 2016/1، والــذي تــم فيــه توزيــع كافــة أعضــاء المجلــس علــى )5( 

فــرق عمــل قامــت كل منهــا بعمليــات عصــف ذهنــي وحــوار تشــاركي متفاعــل الستشــراف مســتقبل المجلــس.

وقد تم جمع وتوثيق مخرجات الملتقى في وثيقة سيتم االسترشاد بها في كافة مراحل إعداد الخطة.	 

بنــاء علــى نتائــج تحليــل مخرجــات الملتقــى تــم صياغــة مقترحــات رؤية ورســالة المجلــس وقيمــه وأهدافه االســتراتيجية، 	 
وعرضهــا علــى هيئــة مكتــب المجلس.

وفي ضوء ما سبق سيتم القيام بتنفيذ مجموعة من المهام على النحو التالي:-	 

إجــراء عمليــات التحليــل لــكل مــن عناصــر البيئــة الخارجيــة المحيطــة PESTLE، والتحليــل الرباعــي 
SWOT )نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والتهديــدات(، بالتركيــز علــى:- 

 االســتقراء التحليلــي للوضــع الحالــي للمجلــس مــن خــالل تحليــل نتائــج مناقشــات األعضــاء فــي الملتقــي البرلمانــي - 
التشاوري لواقع الممارسة التطبيقية للمحاور االستراتيجية الخمسة )األهداف االستراتيجية(  

عقد مجموعة من اللقاءات المشتركة مع األطراف المعنية ذات العالقة بعمل المجلس . - 
دراسة وتقييم الممكنات التنظيمية وعوامل النجاح الداعمة لتنفيذ األهداف االستراتيجية للمجلس.- 
دراسة وتقييم محفظة األنشطة التي تقدمها األمانة العامة لدعم المجلس في ممارسة اختصاصاته.- 

تحديــد المبــادرات االســتراتيجية ومؤشــراتها التشــغيلية، وترتيبهــا وفقــا لألولويــات، لضمــان تحقيــٌق األهــداف 	 
تنفيذهــا. ومســؤولية  االســتراتيجية، 

إعداد الخطط التشغيلية المكونة لكل مبادرة من المبادرات المعتمدة، ومقاييس األداء التشغيلي.	 
تحديد المدة الزمنية المتوقعة لكل نشاط والموارد المطلوبة له، وربط الخطط التشغيلية بالميزانية السنوية للمجلس.	 
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